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تقديم
تعتبــر مؤشــرات البطالــة أو الباحثيــن عــن عمــل فــي الكثيــر مــن األنظمــة السياســية ،وبشــكل ٍ
خــاص األنظمــة الديمقراطيــة ،مــن المقاييــس المهمــة لــكل مترشــح رئاســي يطمــح الوصــول إلــى ســدة
الحكــم ،أو لــكل حــزب يرغــب فــي االســتمرار فــي قيــادة البــاد ،ذلــك أن انخفــاض هــذه النســبة تعنــي
الكثيــر ليــس علــى المســتويات الفرديــة (مايكــرو) وتأثيرهــا علــى الفــرد العاطــل ،وعلــى عائلتــه ،بمــا فــي
ذلــك اإلحبــاط ،والشــعور بالظلــم ،وعــدم المســاواة ،بــل تمتــد هــذه المشــاعر إلــى نســيان المعــارف
والمعلومــات فــي مقاعــد الدراســة مــن جهــة ،وعــدم القــدرة علــى مجــاراة أو التأقلــم مع المســتجدات
فــي ســوق العمــل مــن الجهــة اآلخــرى ،بــل تمتــد إلــى المســتويات االقتصاديــة الكبيــرة بشــكل عــام
(ماكــرو) ،بمــا فيهــا الــدورة االقتصاديــة التــي تنعكــس علــى الناتــج المحلــي بشــكل ٍ عــام ،حيــث أن تزايــد
هــذه األعــداد فــي كل عــام مــع التزايــد الطبيعــي لمخرجــات مســتويات تعليميــة مختلفــة ،كفيــل بــأن
يؤثــر علــى االنتعــاش االقتصــادي ،والحركــة التجاريــة فــي األســواق ،وعــدم وجــود ســيولة نقديــة كافيــة
لالســتثمار ،والنمــو.
باإلضافــة لذلــك ،نجــد أن تزايــد أعــداد العاطليــن عــن العمــل يهيــئ المنــاخ العــام لالنحــراف ،وتزايــد
نســب الجرائــم ،نتيجــة وقــت الفــراغ الزائــد ،وعــدم اســتغالل الوقــت ،والمعرفــة ،والمــوارد بشــكل ٍ كاف،
بمــا يتناســب مــع رغبــات اإلنتــاج ،وإثبــات الــذات التــي تميــز األجيــال الشــابة المفعمــة بالحيويــة ،والنشــاط،
وحــب اإلنتــاج.
غيــر أنــه فــي األنظمــة التقليديــة والشــمولية تلــك التــي ال تراعــي ،وال تأخــذ بالحســبان الرضــا الشــعبي،
وتوفيــر االحتياجــات األساســية ،والضروريــة ،والتــي تعتبــر مــن ضمــن مهــام الدولــة األساســية ،والتــي ال
يمكــن التخلــي عنهــا ،أو تركهــا للمصادفــات ،ومزايــدات المســتثمرين االنتهازيــة وغيــر اإلنســانية .ذلــك
أن العمــل ال يعنــي توفــر األمــان المســتقبلي ،واالســتقالل الشــخصي للفــرد ،بقــدر مــا يعتبــر مدخــا َ
ضروريــا ً ،وأساســيا ً ،لقيــام مجتمــع الئــق ،تحافــظ مــن خاللــه مؤسســات الدولــة علــى كرامــة الفــرد،
وتعزيــز قدراتــه علــى االســتقالل والحريــة ،وعــدم الخضــوع لالبتــزاز بجميــع اشــكاله بمــا فيــه المــادي
واالجتماعــي.
فالمجتمــع الالئــق كمــا تذهــب االجتهــادات المتقدمــة لمدرســة فرانكفــورت« ،ال يعنــي شــيئا ً آخر ســوى
صيانــة الفــرد أو المجتمــع ،وضمــان الكرامــة واالحتــرام» (اكســل هونيــث ،االجتماعــي وعالمــه الممــزق،
ص ،)273وعــدم الشــعور بــاإلذالل عــن طريــق مختلــف المؤسســات الرســمية ،كمــا يعنــي ضــرورة توفيــر
«االحتــرام الذاتــي» لألفــراد والتــي مــن خاللهــا يصبــح بإمكانهــم االنخــراط بشــكل ٍ متســاو ٍ فــي تفاعــات
المجتمــع المختلفــة.
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للتواصل:
تفتــح مجلــة الفلــق اإللكترونيــة فــي هــذا الملــف الثالــث ضمــن إصداراتهــا ،نافــذة مــن خــارج الجانــب
الرســمي ،وخــارج التفاعــل اليومــي الــذي يمكــن متابعتــه فــي وســائل التواصــل االجتماعــي ،ذلــك أن هذه
القضيــة تتقاطــع بيــن الجانبيــن العمومــي والخــاص لــكل فــرد ،فهــي مســألة تتعلــق بمصائــر األفــراد،
ومســتقبلهم ،وذلــك مــن خــال عــدد مــن المقــاالت والمشــاركات التــي تتنــاول هــذه الظاهــرة اآلخــذة
بالتضخــم والتزايــد ،كمــا تفتــح نافــذة مــن خــال التواصــل المباشــر مــع العاطليــن عــن العمــل ،لمعرفــة
مشــاعرهم المختلفــة ،وتأثيــر ســنوات االنتظــار الطويلــة علــى تفاصيــل حياتهــم المختلفــة ،واتجاهــات
طموحاتهــم المشــروعة.
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أصوات البطالة

في عمان تبدو أكثر فقدانا لألمل

وفي كل يوم يمر يصبح األمر أكثر صعوبة وتأثيرا على قدرة الشباب على التحمل

أصوات من البطالة في عمان
إعداد :ماجد المحروقي
صحفي عماني

قبــل عشــر ســنوات تقريبــا مــن اليــوم (عــام  )2011خــرج عشــرات المتظاهريــن فــي مناطــق متفرقــة مــن
الســلطنة وكان نداؤهــم األول اصــاح النظــام العــام ،الــذي يحقــق الحصــول علــى فــرص العمــل والعدالــة
فــي البــاد .تصنــف ســلطنة عمــان علــى أنهــا بلــد شــاب حيــث تصــل معــدالت الشــباب فيهــا لمســتوى يزيــد
مــن  %60مــن الســكان .ورغــم أن لذلــك تأثيراتــه الكبيــرة علــى مســتويات التنميــة الشــاملة فــي البــاد؛ إال أن
المعلومــات الحكوميــة والعالميــة المتوفــرة تنبــئ بأزمــة بطالــة يتعــدى عمرهــا العشــرون عامــا.
وبعــد مــرور عشــر ســنوات علــى مظاهــرات عــام  ،2011ال يــزال تقريــر المرصــد اإلقتصــادي  -أبريــل  2018الــذي
أصــدره البنــك الدولــي يذكرنــا باألزمــة« :وفقــا ألحــدث تقديــرات منظمــة العمل الدوليــة ،بلغ معــدل البطالة
 %17فــي  ،2017فيمــا يبلــغ معــدل البطالــة بيــن الشــباب قرابــة  . »%49ويضيــف التقريــر أن هــذا يعتبــر «تحــدٍ
ملــح فــي ســلطنة عمــان حيــث يمثــل مــن تقــل أعمارهــم عــن  25عامــا أكثــر مــن  %40مــن الســكان».
وعلــى الرغــم مــن أن اإلجــراءات الحكوميــة المتبعــة مؤخــرا بينهــا ( إعــان الحكومــة فــي ينايــر الماضــي
عــام  2018عــن مبــادرة لتوفيــر  25ألــف وظيفــة جديــدة فــي القطــاع الخــاص واإلعــان عــن المركــز الوطنــي
للتشــغيل الــذي يبــدأ مهامــه فــي مطلــع العــام الحالــي  )2020إال أن أصــوات البطالــة فــي عمــان تبــدو أكثــر
فقدانــا لألمــل وفــي كل يــوم يمــر يصبــح األمــر أكثــر صعوبــة وتأثيــرا علــى قــدرة الشــباب علــى التحمــل.
ولهــذا يعمــد هــذا التقريــر الــذي تنشــره مجلــة الفلــق لتقديــم هــذه األصــوات بــكل مــا تعنيــه مــن هواجس
وآمــال مرتقبــة إزاء أزمــة التوظيــف المتعثــرة فــي الســلطنة.
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"توظفت وال بعدك؟"

ممارســات متعــددة تفضــي لفقــدان

التقيــت بعبــداهلل الكلبانــي الــذي تخــرج مــن جامعــة
كنتاكــي األمريكيــة بشــهادة البكالوريــوس فــي الهندســة
الميكانيكيــة فــي شــهر ديســمبر  2018وهــو ال يــزال عاطــا
عــن العمــل حتــى ســاعة إعــداد هــذا التقريــر ،وتحــدث لــي
عــن هواجســه بشــأن مــا يعنيــه مــن فقــدان األمــل ألعــوام
قادمــة ،قائــا :عــدم توفــر مصــروف يومــي يشــعرني
بالنقــص ،وعــدم االســتقاللية ،وهنــاك نظــرة شــفقة
مزعجــة لنــا فــي المجتمــع الــذي نتأثــر بــه كثيــرا ،حتــى إننــي
صــرت أتجنــب التجمعــات االجتماعيــة العائليــة رغبــة منــي
فــي الهــروب مــن الســؤال المعتــاد (توظفــت وال بعــدك؟).
وتضيــف أميــرة النظــري التــي تخرجــت بتخصــص عالقــات
عامــة مــن جامعــة الكويــت فــي عــام  :2016أصبــح العاطــل
عــن العمــل منعــزل عــن المجتمــع وعــن تجمعــات األهــل،
وقــل التواصــل مــع االصدقــاء ،وأصبــح الكثيــر مــن الباحثيــن
مصابيــن باالكتئــاب بســبب عــدم الرضــا عــن الــذات،
وعــدم تحقيــق طموحاتهــم التــي كانــوا يحلمــون بهــا.
أمــا حســام الجلندانــي ،الــذي تخــرج بتخصــص العالقــات
العامــة مــن كليــة العلــوم التطبيقيــة بنــزوى عــام ،2015
فيقــول :لــم أواجــه عقبــات اجتماعيــة ،لكننــي أخشــى
مــن فقــد إمكانياتــي ومهاراتــي واألشــياء التــي تعلمتهــا
دون تكريســها فــي بيئــة عمــل جيــدة.

فــرص العمــل

سنهاجر
يعــزز فقــدان العمــل مــن التأثيــرات النفســية ،وأصبــح
لبعــض العاطليــن عــن عمــل رغبــة فــي الهجــرة .يضيــف
عبــداهلل الكلبانــي حــول تجربتــه بالقــول ":نعــم الرغبــة فــي
الهجــرة شــعور ال يفارقنــي وبالــذات العــودة إلــى الواليــات
المتحــدة األمريكيــة حيــث درســت البكالوريــوس .إن
جميــع زمــاء الدراســة األجانــب الــذي درســوا معــي نفــس
التخصــص أنهــوا إجــراءات توظيفهــم قبــل تخرجهــم مــن
الجامعــة ،أمــا أنــا فقــد اكملــت عامــا كامــا وأنــا أبحــث عــن
عمــل ،ناهيــك عــن الشــعور بعــدم االســتقاللية والنقــص
والحــزن والحقــد.

يقــول حســام الجلندانــي :العقبــة التــي واجهتنــي هــي
ضعــف المرتــب الــذي ُيعــرض علــي ،فمثــا يعرضــون
علــي مرتــب  300أو  400ريــال عمانــي وأنــا خريــج بكالوريــوس،
ومــن المعلــوم أن الحــد األدنــى ألجــور خريجــي الشــهادة
الجامعيــة هــو  600ريــال عمانــي حســب نظــام القــوى
العاملــة ،وكذلــك تقــوم بعــض جهــات العمــل برفضــك
تمامــا بدعــوى عــدم وجــود شــواغر وظيفيــة ،وأعتقــد
أنهــم ال يأخــذون الموضــوع بجديــة ألنهــم ال يتأثــرون بأيــة
سياســات حكوميــة ملزمــة.
ويتحــدث عبــداهلل الكلبانــي عــن تقلبــات ســوق العمــل
قائــا" :نظــام التســجيل فــي المالحــق التــي تنشــر بشــكل
شــبه أســبوعي عبــر اإلعــام ال يســمح لنــا بالتســجيل اال
فــي وظيفــة واحــدة ،وهــذه مــن أكبــر اإلشــكاليات التــي
تواجهنــا عنــد التســجيل للوظائــف .ويلحــظ أن هنــاك
اتســاعا غيــر منظــم فــي جهــات التوظيــف بيــن أكثــر
مــن جهــة واحــدة ،وهنــاك تلــك الممارســات التــي تظهــر
مــن قبــل بعــض موظفــي االســتقبال فــي الشــركات
حيــث ال يســمحون لنــا بمقابلــة مــدراء المــوارد البشــرية أو
حتــى ال يقبلــون أخــذ ســيرتنا الذاتيــة .أمــا عنــود الخزيميــة،
فتقــول أنــه " :هنــاك بعــض الممارســات والنظــم المعرقلــة
لحصولــي علــى عمــل بينهــا :خبــرات العمــل التــي يتــم
اشــتراطها فــي الوظائــف التــي تعــرض علــى المنصــات
التوظيفيــة ،والتــي ال تتطابــق بصــورة كبيــرة مــع مؤهــات
الخريجيــن الجــدد وغالبــا ال تتعــدى الفــرص المتوفــرة
للوظيفــة أكثــر مــن ثــاث أشــخاص بينهــا يصــل عــدد
المتقدميــن للوظيفــة لــآالف مــن العاطليــن عــن عمــل.
تســرد نــورة البلوشــية التــي تخرجــت بتخصــص ( تمريــض
) مــن جامعــة البريمــي فــي عــام  2017قائلــة :كل مــرة
أتقــدم فيهــا لالختبــار أدفــع  70ريــاالت عمانيــا ،ولــن يحــق
لــي التوظــف فــي القطــاع الحكومــي أو الخــاص إال باجتيــاز
هــذه االختبــارات.

وتوافقــه الــرأي أميــرة النظــري بالقــول :نعــم رغبــت
بالهجــرة لكــن الظــروف الماليــة صعبــة جــدًا لمغــادرة
الوطــن والبحــث عــن وظيفــة خــارج حــدوده وكثيــر مــا
ينتابنــي شــعور العــوز لكــي ألبــي متطلبــات بســيطة يومية
لكنــي اقتنعــت أن الواقــع يعنــي التخلــي عــن الكثيــر
والرضــا بالقليــل
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هــل تتحمــل الحكومــة مســؤولية

أمــا يونــس العبــري فيقــول "بعــض الوظائــف ومــن ضمنهــا
وظائــف المؤسســات الحكوميــة يجــري التوظيــف فيهــا
دون إعــان وظيفــي أو أي مقابــات وهــذا يفتــح عــدة
تســاؤالت عــن اآلليــة المتبعــة فــي االختيار".وحــول الحلــول
لمعالجــة أزمــة البطالــة ،يقــول يونــس العبــري :ينبغــي
أوال االعتــراف بالمشــكلة ومســتواها قبــل التفكيــر فــي
أيــة حلــول أخــرى .أمــا الجلندانــي فيقتــرح التفكيــر فــي
سياســات إحــال الوافديــن بجديــة إضافــة لخصخصــة
بعــض الشــركات الحكوميــة لتفتــح فرصــا تنافســية
بصــورة أكبــر ،فهنــاك االالف مــن المعطليــن والعــدد فــي
تزايــد ،كذلــك إيقــاف بعــض التخصصــات التــي بهــا اكتفــاء
فــي ســوق العمــل.

التوظيــف؟
تقــول أميــرة النظــري :ينــص القانــون علــى حمايــة
حقــوق المواطــن فــي العمــل وتنظيــم العالقــة
بينــه وبيــن صاحــب العمــل (بمعنــى أن الحكومــة
مســؤولة عــن جميــع أفرادهــا المواطنيــن علــى
فعالــه
أرضهــا و ملزمــة بإيجــاد أنظمــة وقوانيــن ّ
ُتفــرض علــى القطــاع الخــاص الحتــواء البطالــة
حتــى ال تصبــح الوظائــف فــي القطــاع الخــاص حكــرا
لألجانــب فقــط وبرواتــب عاليــة ومتوســطة وإذا
فشــلت فــي ذلــك فيقــع اللــوم علــى الحكومــة
فــي فشــلها لتطبيــق القوانيــن .بينمــا يشــير يونــس
العبــري إلــى أنــه « لــم يحــدث أن جمــدت دولــة مــا
التوظيــف فــي مؤسســاتها الحكوميــة لســنوات
طــوال مثلمــا حــدث فــي عمــان ،حيــث ســتصل
البطالــة بيــن الشــباب لمســتويات تتجــاوز دوال تواجــه
نزاعــات مســلحة وحروبــا داخليــة مثــل العــراق».
ويقــول منتصــر الكلبانــي :المســؤول الــذي ال يملــك
حلــوال إزاء البطالــة ،فيجــب أن يتــرك مكانــه لمــن
يســتطيع مواجهــة األزمــة.

لكــن أليســت البطالــة هــي حالــة
طبيعيــة لألزمــات االقتصاديــة فــي
البــاد؟
يجيــب عبــداهلل الكلبانــي :الوضــع االقتصــادي ليــس
مســببا لألزمــة بــل هــو عــذر الحكومــة منــذ ســنوات
بســبب الفشــل المســتمر .إننــا نواجــه ضعفــا فــي
الرقابــة علــى المســؤولين ،وانعدامــا للمســؤولية
واســتخداما للمناصــب ألجــل مصالــح شــخصية
وســوءا فــي التخطيــط .وتضيــف نــورة البلوشــي:
الحكومــة مســؤولة وهــي ليســت صارمــة وعادلــة
فــي اتخــاذ القــرارات .لكــن حســام الجلندانــي يقــول:
أن الوضــع االقتصــادي مســبب أساســي لمــا يحــدث
ففــي عــام  2011تــم توظيــف  50ألــف عاطــل عــن عمــل
بفعــل الخطــوات الجيــدة التــي اتخذتهــا الحكومــة
لكــن االشــكالية اليــوم مرتبطــة بتنفيــذ السياســات.
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ال عدالة في التوظيف
تقــول أميــرة النظــري " ال توجــد عدالــة فــي توزيــع
الوظائــف .نحــن نعلــم أن عــددا مــن الوظائــف
تتــاح عبــر الواســطات وتــوارث المناصــب" .أمــا
منتصــر الكلبانــي فيقــول أن العدالــة فــي
الوظائــف شــكلية وغيــر حقيقيــة .وحــول
إشــكاليات العدالــة فــي التوظيــف يعلــق حســام
الجلندانــي :ربمــا يختلــف الوضــع مــن تخصــص
آلخــر ،فالتخصصــات اإلنســانية مثــا غالبــا مــا
تفــرض فرصــا وظيفيــة مفتوحــة لعــدد مــن
المجــاالت ولــذا تكــون المنافســة شــديدة وعــدد
المتقدميــن هائــل .ولكــن فــي تلــك التخصصــات
العلميــة ،فاختبــار التوظيــف غالبــا مــا يكــون
محــددا لتخصــص واحــد أو تخصصيــن فقــط
مــا يعنــي أن هــذه االختبــارات قــد تكــون دقيقــة
وعادلــة.

لو أنك تحملت مسؤولية معالجة البطالة ،ما أنت بفاعل؟
ســألت المشــاركين فــي هــذا التقريــر عــن مســؤوليتهم إزاء البطالــة .تقــول عنــود الخزيميــة :ســأهتم بتدريــب
الخريجيــن وإعــداد المقارنــات بيــن الخريجيــن والتخصصــات المطروحــة فــي ســوق العمــل .ســأقوم بمراقبــة نســب
التوظيــف للعمانييــن والوافديــن وإصــدار التقاريــر الهامــة فــي هــذا الجانــب كل عــام .ثــم ســأراجع القانــون العمانــي
للعمــل بحيــث يحمــل بنــودا تســتلزم توظيــف العمانييــن.
أمــا عبــداهلل الكلبانــي فيقــول :ســألزم الشــركات الخاصــة بسياســات التعميــن وألزمهــا بنســب التعميــن الحقيقيــة
كمــا ســأوقف اســتقدام العمالــة الوافــدة فــي كثيــر مــن المجــاالت .وهنــاك أمــر آخــر هــو انتحــال الشــهادات العلميــة
الــذي ســأهتم بالقضــاء عليــه بصــورة كبيــرة .أمــا الجلندانــي فيقــول :ســأقوم بالتركيــز علــى فريــق التفتيــش التابــع
للقــوى العاملــة ألنــه فــي نظــري غيــر فاعــل ويحتــاج إلــى متابعــة ورقابــة إداريــة مســتمرة.
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مــن حقوقــه باعتبــاره إنســا ًنا ،وحقوقــه بوصفــه مواط ًنــا
فــي دولــة.
ّ
”تبطــل“ ،كمــا يشــاع و ُيكـ ّـرس (“ العمانيــون مــا
فهــل ذلــك
مــال ُ
شــغل“ ،و“الشــباب غيــر مؤهــل الحتياجــات الســوق“،
التزامــا فــي العمــل مــن العمانــي“،
”غيــر العمانــي أكثــر
ً
وغيرهــا مــن االســطوانات الرائجــة ،)..التــي ُتحيل إلى فســاد
الفــرد وتم ّنعــه عــن الشــغل؟ مقــوالت جاهــزة ومع ّلبــة ال
تكــرس إال لــذات مهزومــة ومتراجعــة حتــى عــن فهــم
ّ
أبســط حقوقهــا وأوضــح واجباتهــا .بينمــا األمــس القريــب
يؤكـ ّ
ـد :صالبــة تلــك الــذات فــي بنــاء تاريــخ بالدهــا وحاضرهــا ،واســتفردت بمركزيــة توزيــع رأس المــال وإنفاقــه؛ إذ
صبرهــا علــى التشــتت فــي المنافــي بحثــً عــن لقمــة عيــش ضاعفــت اإلنفــاق العــام فتضاعفــت معــه أجــور الســوق
كريــم بأقــل األجــور وأشـ ّ
ـق األعمــال.
التــي ال تعكــس الكلفــة االجتماعيــة الحقيقيــة لإلنتــاج.

ّ
التعطل
المزدهر

قراءة :سعيد سلطان الهاشمي
باحث وكاتب عماني

عــد مــن أكثــر دول العالــم شــبا ًبا ،أن يقــف
كيــف لبلــد ُي
ّ
ً
عاجــزا عــن إبــداع حلــول جذريــة ،فــي مســألة حيويــة
كالعمــل؟ ثــم ،كيــف إلدارتــه أن تهــدر الوقــت باجتــرار
المبــررات ،حتــى تتراكــم األزمــات وتتزاحــم األعــداد ويفقــد
التحمــل وعندئــذ ال شــيء بمقــدوره
البشــر قدراتهــم علــى
ّ
منــع االنفجــار!

كل مــا ســبق؛ مزاعــم تثيــر العواطــف ،هكذا تــرد الحكومة
الواثقــة ،غيــر المصغيــة إلــى االســتغاثات المتصاعــدة مــن
الباحثيــن عــن أمــل.
ـددا :هــل مــا تعانيــه البــاد
حســنًا ،ل ُنعــد طــرح التســاؤل مجـ ً
ّ
”تبطــل“ مــرده عجــز الفــرد وضعــف تكوينــه العلمــي
هــو:
ّ
ويفــوت أزمنــة،
”تعطــل“ يهــدر طاقــات
والمهنــي؟ أم
ّ
ّ
ويتعقــد بالتــواكل؟
يتســع باإلهمــال

ُ
لق نظرة عامة على االقتصاد؟
لن ِ
ُتبــرز لنــا مؤشــرات التنميــة البشــرية المنشــورة مؤخــ ًرا،
عــن منظمــة األمــم المتحــدة  :أن الشــباب فــي ُعمــان،
وبالتحديــد الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن ( )24-15ســنة؛
يشــكلون مــا نســبته  %48.2مــن عــدد الســكان بيــد أن %24
منهــم ال يعملــون!

هل صدقًا هذا مما ُيثير الغرابة؟!

طــل الشــخص :بقــي بــا عمــل وهــو قــادر
”ع ِ
فــي العربيــة َ
ُ
عليــه و راغــب فيــه“  .إذن القــدرة والرغبــة همــا العمــان
الحاســمان فــي المســألة ،هــل يتوفــران فــي الشــباب؟ كل
ـاب“  -للمفارقــة  -فــي الدارجــة
الدالئــل تقــول :نعــم .و“شـ ّ
ّ
العمانيــة تعنــي :المشــتعل ،المتقــد ،وكأنــه تطابــق فــي
المعنــى والمبنــى .لكــن :ثمــة طــرف ،يتحكــم بالثــروة،
وبالمــوارد ،وهــو الــذي يفاخــر ببســط ســيطرته المركزيــة
علــى عمليــة العــرض والطلــب فــي ســوق العمــل ،لــم
يتــرك هــذا الســوق ّ
يطــور نفســه وفــق احتياجــات أفــراده،
فرصــا كافيــة،
ثــم لــم يشــحذ مخيلتــه بمــا يكفــي ليخلــق
ً
ومتجــددة ،للشــخص الراغــب والقــادر علــى العمــل .ولــم
َ
يســع لتمكيــن الفــرد مــن تلــك الفــرص المســتحقة لــه
ً
بوصفــه حقــا أساســيا مــن حقوقــه باعتبــاره إنســا ًنا،
وحقوقــه بوصفــه مواط ًنــا فــي دولــة.

الهبــة الســكانية النفيســة ،النعمــة
كيــف تحولــت هــذه ِ
ـي)( ،الدولــة الشــا ّبة)؛
اإلنســانية العظيمــة( :المجتمــع الفتـ ّ
التــي ال تتوفــر لثلثــي ســكان الكــرة األرضيــة ومجتمعاتهــا
المصابــة بالشــيخوخة -كيــف أمســت هــذه الميــزة عبئــً
ثقيــ ً
ا وليــس قيمــة مضافــة ترفــع البــاد إلــى مصــاف
التقــدم واالســتقرار؟ أيعقــل أن الشــباب والعافيــة
ـتوى ُمرضيــً مــن الرفاهيــة يفاخــر ببســط ســيطرته المركزيــة علــى عمليــة العــرض
يعجــزان عــن منــح اإلنســان مسـ ً
والطلــب فــي ســوق العمــل ،لــم يتــرك هــذا الســوق ّ
يطــور
والكرامــة؟!
نفســه وفــق احتياجــات أفــراده ،ثــم لــم يشــحذ مخيلتــه
لنعــد إلــى المصطلــح الشــائع قليــ ً
ا ،لنتأمــل حمولــة
ُ
فرصــا كافيــة ،ومتجــددة ،للشــخص
بمــا يكفــي ليخلــق
ً
معانيــه:
َ
يســع لتمكيــن الفــرد
الراغــب والقــادر علــى العمــل .ولــم
مــن تلــك الفــرص المســتحقة لــه بوصفــه ً
حقــا أساســيا
ّ
”تعطل“؟
أهي حقًا بطالة؟ أم عطالة؟ أو بشكل أدق
لمزيــد مــن اإلطــاع ينظــر فــي :أدلــة التنميــة ومؤشــراتها ،التحديــث اإلحصائــي للعــام  ،2018برنامــج األمــم المتحــدة
اإلنمائــي .علــى الرابــطhuman_development_statistical_update_ar.pdf_2018/http://hdr.undp.org/sites/default/files:

“النمــو االقتصــادي” الــذي شــهدته البــاد ،خــال العقــود
الخمســة الماضيــة؛ لــم يعــد أســطورة عصيــة علــى
الفهــمُ .يــدرك اإلنســان اليــوم بــأن ذلــك يعــود فــي مجمله
لســبب معــروف ،تشــترك فيــه جميــع دول المنطقــة أال
وهــو النفــط .إن المبالــغ الكبيــرة التــي تأتــي مــن بيــع هــذه
الســلعة الناضبــة وتدويرهــا فــي االقتصــاد الوطنــي أعطى
انطباعــا مظل ـ ً
ا بالرفــاه وباالزدهــار االقتصــادي؛ ألنهــا فــي
ً
حقيقــة البنــاء االقتصــادي لــم تخلــق أي قاعــدة إنتاجيــة
ـول عليهــا ،ال عــن طريــق التصنيــع (الــذي يرفــده
صلبــة ،يعـ ّ
ثــراء فــي الثــروات المعدنيــة فــوق األرض والبشــرية فوقها)،
وال مــن خــال تطويــر الزراعــة (الذي تكفلــه خبــرة العمانيين
التاريخيــة فــي فهــم عبقريــة مكانهــم) ،وال ارتــكازا علــى
توســيع التجــارة ( الــذي ال فضــل ألحــد علــى موقــع البــاد
االســتراتيجي المفتــوح علــى البحــار والمحيطــات)،
وحتــى تبنــي خيــار نقــل المعرفــة وتوطينهــا (الــذي هــو
ومشــرع األبــواب إن لــم يكــن مــن الغــرب فالشــرق
متــاح ُ
علــى أهبــة االســتعداد) لــم تحســم إدارة البــاد أمرهــا
بشــأنه علــى نحــوٍ جــاد .العكــس هــو الــذي حــدث؛ ظهــرت
بشــكل واضــح “رأســمالية الدولــة” ،حيــث ســيطرت علــى
جميــع عناصــر اإلنتــاج مــن خــال :احتــكار االنتفــاع بكامــل
ثــروات األرض عــن طريــق إنشــاء أغلــب المشــروعات
الصناعيــة والتجاريــة وإدارتهــا ،كمــا ســيطرت علــى قــوة
ً
ِّ
واهبــة الوظائــف
شــغل األكبــر،
الم
العمــل ،فغــدت هــي ُ
ووعــود الرخــاء واالســتقرار لمــن تشــاء،

حتــى مــا تســميه األدبيــات الرســمية بـ”القطــاع الخــاص“ هو
ـص الوفــرة وينكمــش
ـاص“؛ يمتـ ّ
فــي الواقــع ”القطــاع المـ ّ
عنــد األزمــة .وبشــكل جلــي ســيزداد عجــزه عــن مســاعدة
ّ
”التعطــل“ الجاثمــة علــى
الحكومــة فــي تقليــص أزمــة
أنفــاس الجميــع؛ ألنــه ببســاطة قطــاع غيــر قائــم علــى
للعمــال
تأزمــا بتســريحه
قاعــدة اإلنتــاج .بــل ســيفاقمها ً
ّ
والموظفيــن وقتمــا شــعر بتراجــع المعونــات التــي تمنحــه
إياهــا الحكومــة .دون إغفــال ظاهــرة المتاجــرة بمأذونيــات
العمــل للعمالــة القادمــة مــن الخــارج ،هــذا القطــاع ،ليــس
أكثــر مــن مســتحوذ علــى “توكيــات” و”عقــود احتكاريــة“
و“امتيــازات خاصــة“ فــي قطاعات النفــط والغــاز والخدمات
واالســتيراد والتصديــر والســلع المعيشــية األساســية.
اعتمــاده علــى الحكومــة كاعتمــاد الجنيــن علــى أمــه
داخــل الرحــم .لــذا؛ ليــس مــن الغرابــة ،اليــوم ،اعتبــار ظاهــرة
ّ
”التعطــل“ فــي البــاد.
“احتــكار الق ّلــة “ أحــد أهــم أســباب
هــذه العالقــة ”المصانــة“ بيــن قلــة محتكــرة ونظــام ريعــي
خنقــت المســاحات المحتملــة ألي اقتصــاد منتــج يراهــن
ّ
ويمكنهــم عــن طريــق توفيــر فــرص
علــى حيويــة شــبابه
متكافئــة وفــق كفاءاتهــم وقدراتهــم علــى التنافــس.
مــا يحــدث اليــوم :قلــة محتكــرة بســطت نفوذهــا ،منــذ
ّ
التحكــم بتك ّتــات نافــذة لهــا
خمســة عقــود ،تمكنــت مــن
قــدرة علــى تشــغيل مجموعــة واســعة مــن القطاعــات. ”..
قلــة تســتحوذ علــى أغلــب مناقصــات الدولــة ومشــاريعها
التنمويــة ،قلــة تتم ّلــك الحصــص الكبــرى فــي الشــركات
الحكوميــة (عنــد خصخصتهــا) وتوجــه قــرارات مجالــس
إدارتهــا ،كمــا تقــوم بتدويــر لوبياتهــا البيروقراطيــة فــي
مختلــف أجهــزة الدولــة التنفيذيــة .أليســت هــذه بيئــة
ّ
التعطــل ،المنتــج لليــأس ،والمصاحــب ألوهــام
يزدهــر فيهــا
الرفاهيــة!

ينظر في باب ”عطل“من قاموس المعاني ،على الرابط/https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar:عطل/
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فــي الوقــت الــذي وصــل عــدد العمالــة األجنبيــة العاملــة فــي البــاد إلــى مــا يقــارب مليونــي نســمة (مــن أصــل أربعــة
مالييــن وســتمائة ألــف ) تذكــر المؤشــرات ذاتهــا بــأن نســبة العامليــن مــن الســكان مــن ســن  15ســنة وأكثــر ال تتجــاوز
ـددة ،وقابلــة للتمــدد واإلضافــة مــن فئــات
 ، %59وهــذا يعنــي أن نســبة  %41مــن النفــوس هــي طاقــة مفقــودة ،مبـ ّ
ّ
ـيظل الرقــم ُمخيفــً ،يجعــل أي مســؤول ذا ضميــر
عمريــة أخــرى .حتــى إذا اســتثنينا منهــم كبــار الســن واألطفــال ،سـ
يؤمــن مســارات تفاعليــة ومتجــددة لهــذه الطاقات البشــرية
حــي ال يهنــأ بالجلــوس علــى كرســي المســؤولية إلــى أن ّ
ّ
التعطــل لــن يقــف إلــى أن ُيقهــر اإلنســان وتتقهقــر البــاد.
المتدفقــة ،وإال فــإن

الع ّمــال فــي توفيــر مــوارد
ال تقتصــر فكــرة العمــل علــى إشــغال وقــت الفــراغ ،وانتظــار عوائــد ماليــة .وال ُيختــزل دور ُ
آمنــة لعوائلهــم أو المســاهمة فــي تطويــر عناصــر اإلنتــاج فــي مجتمعاتهــم؛ المســألة تتجــاوز ذلــك كلــه .فالعمــل
بوصفــه تواز ًنــا وجود ًيــا لإلنســان؛ كان ومــا يــزال ،وعلــى امتــداد التاريــخ ،القيمــة الوازنة فــي معادلــة الخراب واالســتقرار
للــدول .حيــث اإلنســان يراهــن دومــً علــى ذاك الشــعور الخفــي والســحري بالرضــا عــن ذاتــه ،والــذي ال يشــعله فــي
الــروح كمــا يفعــل العمــل.
تعطــل عــن بلــوغ ذاك الشــعور ،أو تأخــر عــن أوانــه ،وتســ ّلل اليــأس بديــ ً
ّ
ا عنــه :فهــل باســتطاعة أي قــوة أن
أمــا إذا
تعيــد إليــه إنســانيته بعــد انحســار األمــل عنهــا؟

العمانــي بيــن قبضــة األوليجاريــة وبيــن الحكومــة ،مجلــة الفلــق
 -١لمزيــد مــن التفاصيــل انظر:ويكليكــس :هيــكل االقتصــاد ُ
اإللكترونيــة ،العــدد ،25تاريــخ 27مايــو ،2012علــى الرابــط3739=http://www.alfalq.com/?p:
 -٢للتوسع:ســعيد ســلطان الهاشــمي ،عدالــة أم معادلــة :قــراءة فــي إشــكاليات الفــوارق وعوائــق العدالــة االجتماعيــة فــي عُ مــان،
متوفــرة فــي الرابــط/1531/http://www.socialjusticeportal.org/publication:
 -٣يراجع الساعة السكانية ،المركز الوطني لإلحصاء والمعلوماتhttps://www.ncsi.gov.om/Pages/NCSI.aspx:
تاريخ االطالع  20:أكتوبر .2019
 -٤أدلة التنمية البشرية ،المصدر نفسه.

صورة  :هيثم الفارسي
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في هدر رأس المال البشري
قراءة :سعود الزدجالي – باحث وكاتب عماني

يــرى بعــض الباحثيــن أن قــوة
العمــل تتمركــز فــي الفئــة العمريــة
( 64 -15ســنة) قياســا بحجــم
الســكان المعاليــن خــارج هــذه
الفئــة العمريــة؛ إذ يطلــق على هذه
الســمة "الهبــة الديموغرافيــة"؛ أمــا
رأس المــال البشــري فيشــير إلــى
مجموعــة المهــارات والقــدرات التي
يمتلكهــا األفــراد فــي المجتمــع،
ويتحقــق مــن خــال االســتثمار
فــي مجــاالت التعليــم والتدريــب
والبحــث العلمــي والرعايــة الصحية
(محمــود ،)50 -49 :2015 ،وع ّرفــه
تقريــر التنميــة اإلنســانية ()2003
بأنــه "جمــاع المعــارف والقــدرات
والمهــارات التــي يكتســبها البشــر
عبــر التعليــم والخبــرة العمليــة"
(األمــم المتحــدة ،)90 :2003 ،وهــذا
يعنــي أن أســواق العمــل هــي
التدريــب الفعلــي لصقــل هــذه
المهــارات التــي تعــد ثــروة مهمــة
مــن ثــروات المجتمــع التــي تضمــن
لــه اســتدامة التنميــة واســتمرارها،
وأن تــرك رأس المــال البشــري خــارج
بيئــات العمــل بإهمالهــا يــؤدي إلــى
الهــدر وانحــدار االقتصــاد الوطنــي،
فضــا عــن أنــه ســبب رئيــس فــي
فقــدان معنــى الحيــاة والوقــوع
فــي هــوة االغتــراب اإلنســاني الــذي
يهــدد بارتفــاع نســبة الجريمــة
واالنتحــار.
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تشــير اإلحصــاءات الوطنيــة لشــهر
أكتوبــر ( )2019إلــى أن نســبة الوافديــن
قــد بلغــت ()%42.50؛ بعــدد ()1.987.810
مقابــل نســبة العمانييــن ()%57.50
بعــدد ()2.686.106؛ وفقــا لبيانات المركز
الوطنــي لإلحصــاء والمعلومــات
(ديســمبر ،)2019 ،وأشــار المركــز إلــى أن
نســبة التعميــن فــي القطــاع الخــاص
قــد بلغــت ()%13؛ وهــي نســبة
متدنيــة مقابــل النمــو الملحــوظ فــي
رأس المــال البشــري فــي الســلطنة،
وتنامــي الهبــة الديموغرافيــة بعــد
كل المصروفــات واالســتثمارات
والخطــط فــي مجــال التنميــة
اإلنســانية منــذ إســتراتيجية ( )1976إلــى
(عمــان  ،)2020وتــدل علــى وجــود خلــل
فــي التخطيــط والمتابعــة والتنميــة،
كمــا بلــغ عــدد العامليــن الوافديــن
إجمــاال فــي القطاعيــن ( ،)1.7وفــي
الجــدول اإلحصائــي ( )18مــن النشــرة
اإلحصائيــة الشــهرية (نوفمبــر)2019 ،
ٌ
بيــان بتوزيعــات العمالــة الوافــدة بيــن
القطــاع الحكومــي الــذي بلــغ فيــه
العــدد ( ،)55.146والقطــاع الخــاص
( )1.387.652وافــدا؛ إضافــة إلــى

( )294.405فــي القطــاع العائلــي ،مــع
وجــود انخفــاض طفيــف فــي هــذه
القطاعــات عــن اإلحصــاءات الســابقة؛
واحتلــت مســقط العــدد األكبــر بواقع
( )735.638بســبب طبيعــة توزيعــات
أســواق العمــل فيهــا؛ كمــا أن إجمالــي
الوافديــن العامليــن وفقــا لهــذه
اإلحصائيــة قــد بلــغ (.)1.728.201
الســمات
أن
ونالحــظ
المتعلقــة بالمســتوى التعليمــي
للوافديــن تراوحــت بيــن األمييــن
إلــى حملــة الشــهادات العليــا؛ إذ
بلــغ عــدد العامليــن الوافديــن مــن
حملــة الثانويــة ( ،)228.186وأمــا حملــة
الدبلــوم فقــد بلــغ ( ،)47.281وعــدد
الجامعييــن ()79.983؛ بينمــا تختفــي
اإلحصــاءات الفعليــة الخاصــة بأعــداد
الباحثيــن عــن العمــل مــن العمانييــن
فــي العــام ( )2019فــي موقــع المركــز
الوطنــي لإلحصــاء والمعلومــات،
أو الهيئــة العامــة لســجل القــوى
العاملــة ،أو الــوزارة المعنيــة بهــذا
القطــاع والتــي كانــت بنهايــة
نوفمبــر ( )2018قــد بلغــت ( )45711مــن

الذكــور ( ،)17272واإلنــاث ()23439
توزعــت فئاتهــم العمريــة بيــن (-18
 ،)40ومســتويات تعليميــة تركــزت
علــى المســتوى الجامعــي ودبلــوم
التعليــم العــام ومــا دونــه.
كمــا يشــير الجــدول ( )19مــن إحصائيــة
(نوفمبــر  )2019إلــى توزيعــات العمالــة
الوافــدة وفقــا للنشــاط االقتصــادي،
ّ
تشــكل أهميــة فائقــة
وهــي بيانــات
بالنســبة للمخطــط والمتابــع لعمليات
التعميــن في الســلطنة إذا ما اتســمت
بالدقــة والتفصيــل والتصنيــف الجيــد؛
إال أن تصنيفاتهــا تحتــاج إلــى دقــة مــع
ضــرورة عقــد مقارنــات علميــة بيــن
القــوى الوطنيــة والعمالــة الوافــدة
بحســب المهــارات ومســتوى الــذكاء
والقيمــة المتوقعــة لالقتصــاد
الوطنــي؛ فمثــا نالحــظ أن أنشــطة
(الزراعــة والحراجــة وصيــد األســماك)
مدمجــة علــى الرغــم مــن وجــود
فــروق ملحوظــة بيــن المصطلحــات
الثالثــة مــن حيــث توصيــف العمــل
ودرجــة القيمــة المضافــة لالقتصــاد
والدخــل الفــردي؛ كمــا أن قطاعــات
تجــارة الجملــة والتجزئــة ،وإصــاح
المحــركات،
ذات
المركبــات
والمعلومــات واالتصــاالت ،واألنشــطة
الماليــة والتأميــن ،والخدمــات اإلداريــة
والدعــم ،والقطاعــات الصحيــة كلهــا
تحتــاج إلــى بيانــات تفصيليــة نوعيــة
توصــف الواقــع توصيفــا
وعدديــة
ِّ
يســعف فــي عمليــات التعميــن
والمتابعــة بالنظــر إلــى الوظائــف
المشــغولة مــن العمالــة الوافــدة.

السلطنة تعاني من
انعدام دقة البيانات
وتحليلها تحليال علميا
وواقعيا يخدم صانع
القرار

تصوير :هاي براين

الواقــع يشــير إلــى وصــول
مــدة البحــث عــن العمــل
أحيانــا إلــى الســنوات
العشــر بعــد إنهــاء
المرحلــة الدراســية عنــد
بعــض الباحثيــن عــن
ا لعمــل
إزاء مشــكلة الباحثيــن عــن العمــل
وقضايــا التشــغيل وأســواق العمــل،
ووفقــا لإلحصــاءات الســابقة؛ فــإن
الســلطنة تعانــي مــن انعــدام دقــة
البيانــات وتحليلهــا تحليــا علميــا
وواقعيــا يخــدم صانــع القــرار؛ إلــى
تعمــد إخفــاء البيانــات أحيانــا؛
درجــة
ّ
ممــا يخالــف الشــفافية المرجــوة التي
نصــت عليهــا اتفاقيــة األمــم المتحدة
لمكافحــة الفســاد حســب المرســوم
الســلطاني ()2013 /64؛ ولعــل أبــرز
نزعــة فــي ظاهــرة اضطــراب البيانــات
وانعــدام الدقــة تلكــم االزدواجيــة
فــي المصطلــح بيــن "الباحثيــن عــن
العمــل" ومصطلــح "البطالــة" (مثــا)؛
تتعمــد الوقائــع المحليــة علــى
إذ
ّ
توظيــف المصطلــح األول الــذي ال يعــد
مصطلحــا دقيقــا أو شــفافا ليع ِّبــر عن
الظاهــرة فــي التعامــل مــع وســائل
اإلعــام المحليــة؛ بينمــا تســتخدم
الوقائــع الحكوميــة ذاتهــا المصطلــح
الثانــي (البطالــة) للتعامــل مــع
التقاريــر الدوليــة أو الوســائل العالميــة
أو الدراســات العلميــة؛ لذلــك نالحــظ
أن الدراســة الميدانيــة التــي أعدتهــا
عرفــت "الباحث
(القــوى العاملــةَّ )2015 ،
عــن عمــل" بنظيــره األجنبــي "عاطــل"
 Unemployedاشــتقاقا مــن البطالــة
 Unemploymentمــع مالحظــة
االضطــراب فــي تعريــف المصطلــح
في الدراســة (القــوى العاملــة)11 :2015 ،؛
وهــذه النزعــة بحــد ذاتهــا تشــي بعدم
واقعيــة المؤسســات فــي التعامــل
مــع الظاهــرة واالكتفــاء بإخفائهــا
تحــت المصطلحــات األقــل وضوحــا،
وأنــا أعتقــد أنهــا أدت إلــى ظهور ســمة
عــدم الشــفافية العلميــة واإلحصائية؛
ممــا فاقــم حــدة المشــكلة عبــر
العقــود الماضيــة.

تصوير :هاي براين

ويشــير (الزدجالــي )30 :2019 ،فــي
«قضايــا التعليــم والتشــغيل» إلــى
أن مشــكلة الباحثيــن عــن العمــل
تعــد أكبــر مشــكلة وطنيــة منــذ
ُّ
ثالثــة عقــود علــى األقــل؛ ال ســيما وأن
الفئــة العمريــة ( 29 -15ســنة) آخــذة
فــي االرتفــاع كمــا أشــارت الدراســة
الصــادرة عــن (المركــز الوطنــي
لإلحصــاء والمعلومــات)26 :2015 ،
ممــا ينبــئ بضــرورة االســتعداد لهــذا
التنامــي فــي رأس المــال البشــري؛
كمــا تغيــب عــن المجتمــع تلــك
اإلشــارات العلميــة حــول ســيكولوجية
الباحثيــن عــن العمــل ومــا تولــده
البطالــة مــن حــاالت االغتــراب وفقــدان
الحيــاة وزيــادة المخاطــر واالضطــراب
االقتصــادي وزيــادة معــدالت الجريمــة
واالنتحــار (الزدجالــي )30 :2019 ،علــى
أننــي أعتقــد أن التحديــات المرصــودة
ضمــن إســتراتيجية التنميــة طويلــة
المــدى ( )2020 -1996كان لهــا الــدور
الكبيــر فــي صناعــة األيديولوجيــا
االقتصاديــة البورجوازيــة فــي ســلطنة
عمــان وزيــادة حــدة مشــكالت
الباحثيــن العمــل؛ فالتنصيــص علــى
انخفــاض مســتوى الكفــاءة اإلنتاجيــة
للمــوارد البشــرية الوطنيــة ،واالدعــاء
بتدنــي مشــاركتها ومقدرتهــا علــى
مواكبــة التطــورات المتســارعة فــي
المجــال التقنــي؛ أســهم فــي خلــق
الوعــي الزائــف ،وتهميــش القــوى
الوطنيــة بذريعــة الضعــف التعليمــي
الــذي ال يمكــن إنــكاره ،فــي الوقــت
الــذي يمكــن عالجــه بإعــادة بنــاء

13

مفاهيــم المواءمــة ،وفــي الجانــب
اآلخــر اســتغلت القــوى االقتصاديــة
القضيــة لجنــي مزيــد مــن األربــاح؛ ممــا
أعطــى ألســواق العمــل اســتغالل
العمالــة الوافــدة الرخيصــة ألجــل
الســعي نحــو األربــاح اآلنيــة دون
اهتمــام بالغايــات الوطنيــة الكبــرى
ـكل فيهــا ضعـ ُ
فــي بيئــة شـ َّ
ـف الرقابــة
والمحاســبة أهــم ســمة لتراجــع
االقتصــاد الوطنــي (الزدجالــي:2019 ،
.)31

ولعــل ظاهــرة الفصــل
بيــن التدريــب وبيئــات العمــل؛ التــي
األيديولوجيــا
عنهــا
تمخضــت
االقتصاديــة -البورجوازيــة العمانيــة؛
أدت إلــى «تســليع التدريــب» مــن جهــة
أن القطاعــات الخاصــة اســتغلت تلــك
األيديولوجيــا أو الوعــي الزائــف لحــل
المشــكلة التــي صنعتهــا؛ فمــا كان
نتيجــة أصبــح علــة مصــادرة علــى
المطلــوب؛ ممــا أدى إلــى تعليــق
المشــكلة وتضخيــم العمالــة
الوافــدة ،وارتفــاع مســتوى األمــن
النفســي للعامــل الوافــد ،وانخفاضــه
فــي القــوى الوطنيــة أدى إلــى هــدر
رأس المــال البشــري ،ومــا يؤكــد هــذا
الزعــم تلكــم اإلشــارة فــي دراســة
(القــوى العاملــة )2015 ،إلــى مــدة
البحــث عــن العمــل فــي توصيــف
عينــة الدراســة التــي بلغــت أكثــر
مــن أربــع ســنوات؛ بيــد أن الواقــع
يشــير إلــى وصــول مــدة البحــث عــن
العمــل أحيانــا إلــى الســنوات العشــر
بعــد إنهــاء المرحلــة الدراســية عنــد
بعــض الباحثيــن عــن العمــل؛ لذلــك
فــإن الخطــوات األساســية لحــل
مشــكلة الباحثيــن عــن العمــل تكمــن
فــي شــفافية المعلومــات ودقــة
اإلحصــاءات والرغبــة األكيــدة فــي
التنفيــذ والمحاســبة.

صورة  :هيثم الفارسي

14

15

الـطـابــــع الـديموغـرافـي
فـي سـلطـنة عمـان بيـن
الـــهجرة وســوق األيــدي
العاملــة (قــراءة إحصائيــة)

عــن النظاميــة والشــمولية ،األمــر الــذي
ال يســتثني وجــود احتمــال أن تقديــرات
الفتــرة بيــن التعداديــن ( )2002-1994ألعــداد
العمانييــن وغيــر العمانييــن لــم تكــن
بالدقــة المطلوبــة.

نظرة تحليلية لحركة الهجرة إلى السلطنة:

إعــداد :فرانســوا دي بــل أيــر  - Françoise De Bel-Airباحثــة متخصصــة
فــي ديموغرافيــا المنطقــة العربية
ترجمة وتلخيص :أحمد الخصيبي – مترجم عماني

كانــت الهجــرة ومــا زالــت عامـ ً
ا جوهريــا فــي صياغــة اإلطــار الديموغرافــي واالجتماعــي فــي ســلطنة عمــان عبــر التاريــخ،
فقــد ُعرفــت عمــان بكونهــا مركــزا اســتراتيجيا للتنقــل والترحــال والتبــادل التجــاري ســواء كان ذلــك مــن وإلــى شــرق
أفريقيــا (الس ـ ّيما زنجبــار) أو الهنــد أو بــاد فــارس أو بيــن أرجــاء الخليــج العربــي ،أمــا منــذ اكتشــاف النفــط فــي الخليــج
العربــي فــي ثالثينيــات القــرن الماضــي فقــد دفــع الفقــر العمانييــن للهجــرة إلــى الــدول الخليجيــة المجــاورة بحثــا عــن
العمــل فيهــا ،فلــم ُيكتشــف النفــط فــي عمــان إال بحلــول عــام .1964
وبعــد تولــي الســلطان قابــوس بــن ســعيد مقاليــد حكــم البــاد فــي عــام  ،1970وجــد العمانيــون المغتربــون فــي الخــارج
دافعــً للعــودة ألرضهــم ،ممــا شــكل تغيــرًا فــي اتجــاه تدفــق الهجــرة ،ومــع صحــوة النفــط فــي الســبعينات بــدأت
الســلطنة باجتــذاب العمالــة الوافــدة التــي ســهلت إجــراءات جلبهــا العالقـ ُ
ـات التاريخيــة الوثيقــة بيــن الســلطنة ودول
شــرق آســيا ،ورغــم ركــود معــدل تزايــد العمالــة الوافــدة فــي التســعينات إبــان تراجــع أســعار النفــط بســبب حــرب الخليــج
األولــى ،إال أن معــدل النمــو قفــز للضعــف فــي الفتــرة مــا بيــن العاميــن  2003و .2009فقــد بلغــت نســبة األجانــب عــام 1993
 %26.5أمــا عــام  2003فكانــت  %23.9أمــا فــي  2009فقــد بلغــت  %36وذلــك عندمــا بــدأت األزمــة االقتصاديــة العالميــة.
وبلــغ عــدد ســكان الســلطنة وفــق المؤشــرات فــي  15نوفمبــر  2018حوالــي  4655366نســمة ،بنســبة  %44مــن األجانــب
( 2047690نســمة) أغلبيتهــم العظمــى مــن الــدول اآلســيوية :الهنــد وبنغــادش وباكســتان التــي تشــكل مجتمعــة
نســبة  %86مــن إجمالــي العمالــة الوافــدة فــي الســلطنة .ومنــذ حلــول األلفيــة الجديــدة اســتمرت نســبة الوافديــن فــي
التزايــد حتــى عــام  2016الــذي شــهد انخفاضــً فــي نســبة الهجــرة ،فارتفــاع أعــداد الباحثيــن عــن العمــل العمانييــن وزيــادة
النفقــات أدى إلــى نشــوب احتجاجــات  2011التــي عطلــت حركــة التنــوع االقتصــادي ونمــو القطــاع الخــاص ،ومــع صــدور
قــرارات تحــد مــن تعييــن العمالــة الوافــدة إضافــة لحصــص التعميــن التــي تفــرض تعييــن مواطنيــن عمانييــن فــي كل
المؤسســات ،بــدأت حمــات الترحيــل والتهجيــر تطــال المقيميــن مــن األجانــب أيضــا وعلــى نحــو غيــر عــادي منــذ .2010
وفــي ســبيل توفيــر الوظائــف للشــباب العمانــي الباحــث عــن العمــل فقــد خصصــت حكومــة الســلطنة  25ألــف وظيفــة
مــا بيــن ديســمبر  2017ومنتصــف العــام  2018علــى أن تمثــل الوظائــف الحكوميــة نســبة  ،%60كمــا تســعى الحكومــة
أيضــا إلــى توفيــر  50-40ألــف وظيفــة ســنويا لألعــوام الخمســة المقبلــة مقســمة بالتســاوي بيــن القطاعيــن .ونتجــت
حملــة التعميــن عــن تــرك أكثــر مــن  115ألــف عامــل وافــد أراضــي الســلطنة مــا بيــن مــارس  2016وحتــى مــارس  2018األمــر
الــذي يســتدعي مخــاوف انهيــار فــي الســوق العقــاري .إضافــة إلــى هــذا ،فــإن الشــركات تســعى إلــى تقليــل نفقاتهــا
بترحيــل العامليــن األجانــب ذوي الدخــل المرتفــع.
يشــير تراجــع أعــداد األجانــب فــي العــام  2010إلــى تبايــن فــي بيانــات الســكان ،فعمليــة تطويــر البنيــة التحتيــة الشــاملة
التــي لــم تبــدأ ســوى بعــد  1970تفســر عــدم وجــود ســجالت إحصائيــة قديمــة متعلقــة بأعــداد الســكان األجانــب ،غيــر أن
الســلطنة تداركــت الوضــع باســتخدام تقنيــات إحصائيــة حديثــة ،ففــي الفتــرة بيــن  1990وحتــى  2010تغيــر حــال الســلطنة
مــن انعــدام تــام أليــة معلومــات إحصائيــة إلــى تغطيــة شــاملة لبيانــات دقيقــة للغايــة.
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الشكل 1التعداد العام للعمانيين والوافدين ()2018-1993
غيــر أن المشــكلة هنــا هــي الثغــرة الكبيــرة بيــن أعــداد
الوافديــن المســجلين فعــا فــي العــام  )816143( 2010وبيــن
توقعــات اإلحصائيــات وفقــا للمقارنــات بيــن كل فترتيــن
تعداديتيــن ( 1162000عامــل وافــد) .وهنــاك ثالثــة احتمــاالت
لهــذا التغيــر فــي أعدادهــم )1 :أن تعــدادي  2003و 2010قلــا
مــن أعــداد الســكان )2 .أن تقديــرات الفترتيــن التعداديتيــن
قــد بالغــت فــي أعــداد العمانييــن وبالغــت أكثــر فــي أعــداد
الوافديــن )3 .أن عــددا كبيــرا مــن الوافديــن قــد تــرك عمــان
خــال األعــوام التــي أجــري فيهــا التعــدادان.

لكــن قــد يعــزى االنخفــاض الملحــوظ ألعــداد األجانــب
أيضــا إلــى إجــراءات الشــرطة فيمــا يتعلــق بالترحيــل
عــام  ،2010فقــد ُرحــل  70ألفــا مــن غيــر المصــرح لهــم ذاك
العــام ،إضافــة إلــى أن كثيــرا مــن األجانــب غيــر المســجلين
قــد كانــوا يتخفــون ويتجنبــون إجــراءات التعــداد خشــية
التهجيــر .وهــذا التحــرك مــن شــرطة عمــان الســلطانية قــد
يفســر كثيــرا ســبب انخفــاض أعــداد المقيميــن األجانــب
بعــد ظهــور نتائــج 2010

فــي تعــداد  2003ا ّتبعــت الســلطنة أحــدث تقنيــات اإلحصــاء،
فقــد كانــت الدولــة األولــى علــى مســتوى العالــم التــي
تجــري مقابــات جمــع المعلومــات باســتخدام جهــاز
المســاعد الرقمــي الشــخصي ( ،)PDAوشــمل التعــداد
كافــة الســكان والمنشــآت والمســاكن وســهلت
المؤسســات الحكوميــة كالمــدارس والقــوات المســلحة
إنهــاء اإلجــراءات ،ولــم تســتغرق نتائــج التعــداد حتــى
إعالنهــا أكثــر مــن شــهر األمــر الــذي يشــير إلــى قــوة التعداد
وموثوقيــة البيانــات .وفــي  2010ورغــم التطــور التكنولوجــي
الــذي شــهدته تقنيــات جمــع البيانــات واإلحصــاء ،فقــد
ذكــرت الصحــف وضمــن مصــادر حكوميــة رســمية بعــض
الســلبيات المتعلقــة بالتنظيــم وجمــع المعلومــات والتــي
أثــرت فــي دقــة نتائــج التعــداد .وال شــك أن االنخفــاض الحاد
فــي أعــداد األجانــب فــي تعــداد  2010يثيــر يســتدعي عــددا
مــن األســئلة؛ فهــو يتناقــض بوضــوح مــع مصــادر أخــرى
صــدرت بعــد تعــداد  2003وهــي تقديــرات مــا بيــن التعداديــن
ونظــام التســجيل المدنــي المنشــئ حديثــا آنــذاك.
وقبــل إنشــاء الهيئــة العامــة لألحــوال المدنيــة عــام ،2004
كان تســجيل حــاالت الــوالدة والوفــاة وغيرهــا ممــا يبيــن
التركيــب العمــري الســكاني الكلــي بعيــدا كل البعــد
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ومــن منتصــف العــام  2017قــدرت أعــداد الوافديــن بحوالــي  2054594نســمة ،وتحــوز الجنســيات اآلســيوية نصيــب األســد
مــن هــذا العــدد وباألخــص الجنســيتين الهنديــة والبنغالدشــية اللتــان تشــكالن معــا مــا ثلثــي العــدد الكلــي للعمالــة
الوافــدة فــي الســلطنة ،بينمــا ومــن جانــب الــدول العربيــة تشــغل مصــر العــدد األكبــر بحوالــي  47ألــف مقيــم فــي
أراضــي الســلطنة وبنســبة  2.3مــن إجمالــي الوافديــن .أمــا بالنســبة للعمالــة الوافــدة مــن قــارة أفريقيــا ،فهنــاك تنــوع
بيــن العمالــة األوغنديــة والتنزانيــة واإلثيوبيــة وذلــك بنســب قليلــة مــن إجمالــي الوافديــن .ويعــد هــذا التنــوع فــي مصــادر
جلــب العمالــة اســتراتيجية تتبعهــا دول خليجيــة عديــدة لــدرء دعــاوي اإلســاءة وتزايــد مطالبــات تحســين الرواتــب
مــن بعــض الــدول .وفــوق هــذا فاأليــدي العاملــة الرخيصــة وســهلة اإلدارة هــي مطلــب لــدول الخليــج تالقيــه الحاجــة
المتناميــة لــدى الــدول األفريقيــة للعثــور علــى منافــذ لالجئيهــا.

وبشــأن التركيــب الوظيفــي ،فــا شــك أن معظــم
العمالــة الوافــدة تشــغل وظائــف ذات مهــارات منخفضة
المســتوى وذلــك تماشــيا مــع التعليــم المتدنــي لجــل
العمالــة الوافــدة مــن خــارج القطــاع الحكومــي.
ويشــغل نســبة  %58مــن العامليــن فــي القطــاع الخــاص
والخدمــة المنزليــة وظائــف حرفيــة ويدويــة كالصناعــة
والبنــاء وغيرهــا ،بينمــا مــن جانــب اإلنــاث فــإن نســبة %86
منهــن تشــغل وظائــف خدميــة.
الشكل  4العمانيون واألجانب الموظفون حسب نوع الوظيفة
والجنس (القطاع الخاص والخدمة المنزلية)

الشكل  2تعداد السكان األجانب
المقيمين في سلطنة عمان

حركة تدفق الوافدين:

حسب الجنسية ونسبة الذكور إلى
اإلناث

الشــكل  :5نســب تدفــق األجانــب
إلــى الســلطنة بغــرض اإلقامــة
والعيــش مــع أســرهم

أمــا عــن نســبة الذكــور إلــى اإلنــاث ،فالشــاهد أن العمالــة األفريقيــة تشــهد نســب أكبــر مــن اإلنــاث علــى حســاب الذكــور
(رجــل واحــد عــن كل  100امــرأة فــي إثيوبيــا وأوغنــدا) ،الحــال ذاتــه لــدى إندونيســيا فــي آســيا ،بينمــا األغلبيــة مــن الفلبيــن
وســريالنكا هــم مــن النســاء .أمــا مــن جانــب بنغالديــش وباكســتان فنســبة الذكــور أكبــر بكثيــر لتصــل إلــى أكثــر مــن 10
رجــال بيــن كل امــرأة مقيمــة ،األمــر ذاتــه بيــن المواطنيــن الهنــود .بينمــا يشــهد المقيمــون مــن الــدول العربيــة والغربيــة
توازنــا أكبــر بيــن الجنســين.
ومــن الجديــر بالذكــر أن عــدد المقيميــن األجانــب فــي الســلطنة بلــغ  2051684بحلــول أكتوبــر مــن العــام  2018بينهــم
 1797613ممــن يرتبطــون بوظائــف أو أعمــال مســجلة ،وهــذا يشــير إلــى بقيــة المقيميــن األجانــب ممــن ال يعملــون والبالــغ
عددهــم  254071بنســبة  %12مــن إجمالــي األجانــب المقيميــن يعولــون علــى أســرهم.
وشــكل الوافــدون مــا نســبته  %81مــن إجمالــي القــوى العاملــة فــي الســلطنة فــي كافــة القطاعــات فــي  2017بحصــة
أكبــر للذكــور بنســبة  723( %88رجــل لــكل  100امــرأة) ،ويعــدون مــن فئــة الشــباب نســبيا (بمتوســط أعمــار  35ســنة)
وبتعليــم أقــل مــن المتوســط ( %78مــن الرجــال و %75مــن النســاء لديهــم تعليــم أقــل مــن الثانــوي وذلــك وفــق
إحصائيــات أكتوبــر  ،)2018وتعكــس هــذه البيانــات طبيعــة شــخصية الحصــة األكبــر مــن الوافديــن.
ويوضــح الشــكل  3نســبة تقســيم األيــدي العاملــة
والوافــدة بيــن مختلــف القطاعــات (الحكومــي والخــاص
والعمالــة المنزليــة) .ووفــق مؤشــرات  2018فــإن  %37مــن
العمالــة الوافــدة األجنبيــة مــن الرجــال الذيــن يعملــون
فــي القطــاع الخــاص والخدمــة المنزليــة قــد شــغلوا
أعمــال إنشــاءات وبنــاء بانخفــاض بلغــت نســبته %9.2
عــن العــام المنصــرم ،بينمــا يشــغل  %15وظائــف البيــع
بالتجزئــة والتجــارة و %13فــي قطــاع التصنيــع .بينمــا مــن
جهــة اإلنــاث فنســبة  %4.3يشــغلن وظائــف فــي القطــاع
التعليمــي بينمــا  %3لــكل مــن قطاعــي التجــارة والصحــة
الشكل  3تقسيم العمانيين والوافدين حسب قطاعات العمل
بالتســاوي ،بينمــا األغلبيــة الكاســحة مــن النســاء تعمــل
(الحكومي والخاص وقطاع العمالة المنزلية)
فــي قطــاع الخدمــة المنزليــة.
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يشــير الشــكل  5إلــى أن عــدد الوافديــن الذيــن حصلــوا علــى ترخيــص بلــم الشــمل األســري قــد ازداد منــذ  2011مــن 72400
شــخص إلــى  115000شــخص فــي عــام  ،2017وتوســعت حصتهــم النســبية بعــد  2016رغــم انكمــاش عــدد فــرص العمــل
المقدمــة للوافديــن فــي القطــاع الخــاص ذلــك العــام .وتفــوق عــدد تأشــيرات اإلقامــة الجديــدة بيــن العاميــن  2011و2012
علــى طلبــات تجديــد التأشــيرات ،غيــر أن النســب تبدلــت فــي العاميــن  2017-2016وذلــك نظــرا للتوجهــات التــي تهــدف
إلــى الحــد مــن جلــب عمالــة جديــدة وتقليــل عمليــات التشــغيل غيــر المصرحــة منــذ .2010

وقــد يعــود هــذا التغيــر أيضــا إلــى بعــض القــرارات الحكوميــة ،فرغــم قــرار  2006بعــدم حاجــة الوافــد لتصريــح تبديــل
الوظيفــة مــن صاحــب الوظيفــة إال أن شــرطة عمــان الســلطانية أعلنــت قــرار منــع مــن الدخــول مجــددا خــال ســنتين
مــن الترحيــل ألولئــك الراغبيــن فــي العــودة لمزاولــة العمــل فــي أراضــي الســلطنة ممــن لــم يتمكنــوا مــن إكمــال
عاميــن مــن العمــل مــع صاحــب العمــل فــي عمــان .كمــا أن تأشــيرات نقــل الموظفيــن للعامليــن األجانــب ممــن لــم
يكملــوا عاميــن فــي عقــد عملهــم فــي الشــركة صــار ممنوعــً.
وفــي المجمــل فــإن تحــركات الحكومــة لترحيــل العامليــن األجانــب منــذ  2010قــد وضعــت حــدا لعمليــات التوظيــف غيــر
المصــرح ،ولعــل حــال أصحــاب األعمــال هــو ذاتــه المــع الوافديــن ممــن تتهــدد أعمالهــم بخطــوات الحكومــة نحــو
التقليــل مــن وطــأة الشــباب الباحــث عــن العمــل وموجــات عــدم الرضــا فــي الســاحة العامــة.
مالحظة :تم تلخيص فقرات محددة من هذا التقرير ،حيث يمكن اإلطالع على التقرير كامال على الرابط:
pdf.07_2018_http://gulfmigration.org/media/pubs/exno/GLMM_EN
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صورة  :هيثم الفارسي
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أزمة العمل
واإلكزينوفوبيا
في ُعمان

قراءة :علــي سليمـان الـرواحي
باحث مهتم بالفكر والفلسفة
تقديم:
ـد الكثيــر مــن األزمــات التــي تعيشــها المجتمعــات كبالــون اختبــار للعديد
ُتعـ ّ
مــن الظواهــر التــي كانــت فتــرة طويلــة فــي مرحلــة الكمــون ،وعــدم
الظهــور للعلــن؛ إذ إن هــذه األزمــات كفيلــة بإخــراج األفــكار الخجولــة ،التــي
همســا ،أو التــي ال يتــم التطــرق اليهــا بشــكل علنــي ،كمــا أنهــا
يتــم تناقلهــا
ً
تســهم فــي وضــع القيــم الحضاريــة والثقافيــة كالتســامح ،وقبــول اآلخــر
تحــت طائلــة االختبــار ،أو تســهم فــي تفنيــد هــذه األطروحــات وإخراجها من
األجنــدة الرســمية واإلعالميــة ،وإعادتهــا إلــى الكثيــر مــن الصفــات البشــرية
كاألنانيــة ،وحــب النفــس ،والعــودة للطبيعــة.
فــي هــذه الورقــة ،يتــم التطرق إلى ظاهــرة صعــود اإلكزينوفوبيا فــي عُ مان،
التــي تعنــي كراهيــة األجانــب أو اتخــاذ مواقــف ســلبية تجاههــم ،وذلــك
تحديــدا بعــد أزمــة العمــل العميقــة التــي تعانــي منهــا البــاد منــذ فتــرة
ً
ليســت بالقصيــرة مــن جهــة ،ومعاودتهــا للظهــور علــى الســطح فــي الكثير
مــن الفتــرات مــن الجهــة األخــرى ،بالرغــم مــن الحلــول الرســمية كالتعميــن،
التــي تقابلهــا زيــادة كبيــرة فــي أعــداد العاطليــن عــن العمــل ،بمــا يســتتبع
ذلــك مــن جــدل كبيــر حــول نوعيــة الوظائــف المطروحــة ،وقضيــة التوظيــف
ـد المحــرك الرئيــس لالقتصــاد المحلــي مــن جهــة ،واعتبارهــا مدخـ ً
ا
التــي تعـ ّ
إلــى االســتقاللية الفرديــة مــن الجهــة األخــرى.
ُتركــز هــذه الورقــة علــى مفهــوم التعميــن فــي المرحلــة األولــى ،باعتبــاره
رئيــس الــى قطــاع العمــل ،وإيجــاد حلــول ألزمــة
بشــكل
مفهومــا يتوجــه
ٍ
ٍ
ً
التوظيــف ،ومــا اســتتبع ذلــك مــن انزياحــات ،مقصــودة أو غيــر مقصــودة،
إلــى اتخــاذ مواقــف شــبه جماعيــة مــن بقيــة العامليــن فــي المجتمــع تتجاوز
ـد كبيــر قضيــة التوظيــف أو البحــث عــن فــرص العمــل.
إلــى حـ ٍ
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التعمين :انزياح المفهوم
تشــير إحصائيــات الســاعة الســكانية التابعــة للمركــز
الوطنــي لإلحصــاء إلــى وجــود تقــارب كبيــر بيــن عــدد
الوافديــن والمواطنيــن فــي الســلطنة ،كمــا تشــير إلــى
وجــود نســبة كبيــرة مــن العامليــن فــي البــاد بمؤهــات
مختلفــة تتناســب مــع الكثيــر مــن الوظائــف وأماكــن
العمــل ،األمــر الــذي جعــل السياســة الحكوميــة تتجــه منــذ
وتحديــدا فــي عــام 1988م ،إلــى
فتــرة ليســت بالقصيــرة
ً
العمانييــن بنســبة
وضــع التعميــن ،وهــي تعنــي توظيــف ُ
وبشــكل إلزامــي فــي الكثيــر مــن المؤسســات
معينــة،
ٍ
ـدا فــي القطــاع الخــاص ،وذلــك للخــروج
المختلفــة ،وتحديـ ً
مــن هــذه االزمــة ،وتماشــ ًيا مــع اإلجــراءات الخليجيــة
كالســعودة ،او اإلحــال فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة،
ـكل عــام
األمــر الــذي جعــل هــذه المنطقــة الخليجيــة بشـ ٍ
أمــام خيــارات اقتصاديــة وسياســية صعبــة ،ولهــا الكثيــر
وبشــكل خــاص
مــن العواقــب علــى المــدى الطويــل (،)1
ٍ
فيمــا يتعلــق بالهويــة ،أو بمســتقبل الدولــة الريعيــة التــي
ـد النفــط المصــدر الرئيــس للدخــل فيهــا ،وبمــا يشــكله
يعـ ّ
ذلــك مــن مخاطــر محتملــة.
فــي مقابــل ذلــك؛ وبالنظــر إلــى أســواق العمــل العالميــة
نجــد أن اإلجــراءات الحكوميــة فــي الكثيــر مــن الــدول
فيمــا يتعلــق بسياســات العمــل تختلــف عــن وضــع خطــة
اإلحــال أو التوطيــن كأولويــة أو كجــزء أساســي فــي قطاع
التوظيــف ،إذ إننــا ال نســمع مصطلحــات مثــل :األمركــة ،أو
األلمنــة مــن ألمانيــا ،أو الكندنــة مــن كنــدا أو غيرهــا ،ذلــك
أن هــذه المصطلحــات ووجودهــا ال يتعلــق بســوق العمــل
وقطــاع التوظيــف ،بــل يتعلــق بالرأســمال الرمــزي الــذي
تمتلكــه البــاد مــن قيــم ،وأنمــاط معيشــية ،وتصــورات
لغويــة ومفاهيميــة ،يتــم نشــرها خــارج الحــدود الجغرافية
للدولــة باســتخدام الطــرق الماديــة والرمزيــة كمــا هــو
الحــال فــي الحلــم األمريكــي ،أو التصنيــع األلمانــي أو
ـد كبيــر ،أو كذلــك
نمــط الحيــاة الكنــدي والفرنســي إلــى حـ ٍ
الصناعــات الصينيــة التــي تشــتهر بتعددهــا وباتفاقهــا مــع
الكثيــر مــن األذواق المختلفــة.

وبشــكل
ومتنوعــة مــن الجهــة األخــرى .إذ اتضــح ذلــك
ٍ
كبيــر فــي أزمــة المهاجريــن أو الالجئيــن العــرب وتحديــدا
مــا بعــد ثــورات الربيــع العربــي 2011م ،ومــا صاحــب ذلــك
مــن قمــع كبيــر ووحشــي مــن قبــل األنظمــة السياســية
للمواطنيــن ،األمــر الــذي جعــل المالييــن فــي حالــة مــن
الشــتات والتهجيــر القســري؛ ممــا جعــل الكثيــر مــن الــدول
تفتــح حدودهــا لهــم بصــدر رحــب ،لتوفيــر فــرص عمــل،
وفــي الوقــت نفســه لتنشــيط األســواق المحليــة الداخليــة
والدفــع بمســار التصنيــع واإلنتــاج لألمــام.

التعمين وصعود اليمين المتطرف:
يبــدو أن هــذه األطروحــة ال تتناســب مــع الحيــاة السياســية
المحليــة المغلقــة؛ ذلــك الحديــث هنــا يحيــل مباشــرة
ـكل بدهــي إلــى اليميــن المتطــرف فــي فرنســا أو فــي
وبشـ ٍ
بعــض الــدول األوروبيــة كالمجــر ،أو إلــى تنامــي ظاهــرة
الشــعبوية فــي العالــم ،بمــا تعنــي كراهيــة المهاجريــن
واتخــاذ إجــراءات صارمــة فــي حقهــم ،والتضييــق علــى
ســبل الحيــاة عليهــم فــي هــذه الــدول.
باإلضافــة إلــى ذلــك؛ فــإن صعــود األفــكار اليمينيــة يوحــي
مباشــرة بــأن هــذه األفــكار والــرؤى تخضــع للحمــات
االنتخابيــة الرئاســية كمــا هــو الحــال فــي الكثيــر مــن
الــدول الديمقراطيــة أو التــي تتــداول الســلطة ،إذ إنهــا
تبعــا إلــى
مــن الممكــن أن تتراجــع فــي الســنوات الالحقــة ً
الســياق االنتخابــي أو المرشــح الرئاســي.
فــي مقابــل ذلك؛ فــإن التعميــن وبشــكل غير مقصــود ربما
ـكل كبيــر باإلضافــة إلــى أزمــة
إلــى حـ ٍ
ـد كبيــر ،ســاهم وبشـ ٍ
العمــل العميقــة والطاحنــة فــي خلــق تصــورات ومفاهيم
ومشــاعر مضــادة ليــس للقيــم الثقافيــة اإلنســانية؛ بــل
ومضــادة ً
أيضــا للخطــاب الرســمي الــذي يســعى إلــى
خلــق صــورة ،تحتــاج للتدقيــق ،عــن التســامح فــي المجتمــع
العمانــي لــم تعــد متوفــرة ،كمــا أنــه ســاهم ً
أيضــا
ُ
وبنســبة موازيــة فــي جعــل ســوق العمــل خال ًيــا مــن التنــوع
أو التفكيــر خــارج الصنــدوق ،وذلــك بســبب تشــابه العقــول
التــي تفكــر فــي ســوق العمــل ،والتــي بدورهــا تنطلــق مــن

ـد كبيــر.
كمــا تشــير هــذه المصطلحــات إلــى وجــود خطــة واضحــة خلفيــات متشــابهة إلــى حـ ٍ
لنقــل خصائــص التصنيــع األلمانــي علــى ســبيل المثــال ،أو
نمــط التفكيــر األمريكــي فــي الصناعــات إلــى الخــارج ،أو
الصينــي كمــا هــو مصطلــح الصيننــة ( )2إلــى خــارج الحــدود
السياســية ووضعهــا بوصفهــا معاييــر عالميــة تتســم
بطابــع مغايــر عــن بقيــة المنتجــات ليســت الصناعيــة فقط،
ً
وأيضــا القيــم وطــرق التفكيــر أو رؤيــة العالــم.
بــل
باإلضافــة إلــى ذلــك ،نجــد أن أســواق العمــل العالميــة
الكبيــرة كاألمريكيــة أو األلمانيــة أو الكنديــة أو التركيــة
تســتقبل أو ترحــب بالعرقيــات المختلفــة للعمــل ،وذلــك
انطالقــا مــن ضــرورة تنويــع العمالــة ،بمــا يضمــن اســتمرار
االســتهالك المتنــوع مــن جهــة ،وخلــق ثقافــة مغايــرة
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نجــد أن الشــعارات التــي ترفعهــا هــذه الحمــات تتلخــص
فــي الموقــف مــن الهاجريــن ،والخــوف مــن منافســتهم
للعمالــة المحليــة فــي ســوق العمــل ،كمــا هــي تصريحــات
مــاري لوبــان فــي فرنســا ،أو تصريحــات ترامــب فــي أمريــكا،
أو كمــا هــو فــي المقابــل ،الترحيــب األلمانــي ،والتركــي،
والكندي الكبير لهذه العمالة ،إذ إن هذه العمالة – حســب
تصريحــات اليميــن الشــعبوي المتطــرف – هــي ســبب غــاء
المعيشــة ،وشــح الوظائــف ،وارتفــاع األســعار ،والتغيــر فــي
الهويــة ،وبأنهــا ســبب الكــوارث واإلرهــاب فــي البــاد .وهــي
تلتقــي فــي ذلــك مــع الدعــوات الشــعبية المتناميــة فــي
الســياق المحلــي ،التــي تجعــل العمالــة الوافــدة الســبب
الرئيــس الوحيــد والحصــري فــي أزمــة البطالــة.

تقــاس صعــود كراهيــة األجانــب أو اإلكزينوفوبيــا فــي
الــدول التــي تســتخدم مقاييــس مختلفــة لمعرفــة الــرأي
العــام وذلــك مــن قبــل مؤسســات بحثيــة متعــددة ،عــن
طريــق اســتخدام الكثيــر مــن أدوات القيــاس ،التــي تعــد
ممنوعــة فــي الكثيــر مــن الــدول ذات النظــام السياســي
المغلــق ،ففــي هــذه األخيــرة ،ال يمكــن قيــاس هــذه
الظواهــر باســتخدام أدوات علميــة ،ولكــن مــن الممكــن
قياســها عــن طريــق تحليــل الخطــاب الشــعبي المنتشــر
فــي وســائل التواصــل االجتماعــي علــى المســتوى المحلي،
وذلــك لمعرفــة مــدى ازديــاد هــذه الظاهــرة وتحولهــا مــن
مســألة العمــل فقــط ،إلــى مســألة ثقافيــة ،تــزداد بشــكل
يتمثــل اليميــن المتطــرف علــى المســتوى المحلــي ،فــي مســتمر مــع مــرور الوقــت ،وتزايــد نســبة البطالــة فــي
تلــك االتجاهــات التــي تذهــب إلــى أن ســبب البطالــة أو المجتمــع وانعكاســات ذلــك علــى االقتصــاد والكثيــر مــن
تزايــد أعــداد الباحثيــن عــن العمــل يكمــن حصــ ًرا بســبب القضايــا الثقافيــة.
العمانييــن فــي ســوق
وجــود الوافديــن أو العامليــن غيــر ُ
العمــل وشــغلهم للكثيــر مــن الوظائــف .فــي حيــن أن اإلكزينوفوبيا وإدارة الجودة:
هــذه العمالــة أصبحــت ضروريــة ليــس فــي ســوق العمــل
انزياحــا مــن المفهــوم
شــهد
قــد
التعميــن
كان
إذا
ً
بمــا يشــمله مــن قطاعــات مختلفــة كالتجــارة والصناعــة
أيضــا يصــل إلــى العملــي الســابق إلــى الجانــب الثقافــي والقيمــي الحالــي
وبشــكل خــاص الريفيــة؛ بــل ً
والزراعــة
ٍ
العمالــة المنزليــة التــي أصبحــت متوفــرة فــي كل منــزل بســبب الخطــط الرســمية التــي تســعى إلــى وضــع العمالــة
ـة مهمـ ً
المحليــة رافعـ ً
ـة ،ووحيـ ً
ـدة ،ال غنــى عنهــا لالقتصــاد
تقري ًبــا.
المحلــي ،فــإن ذلــك يســتتبع الحديــث عــن ضــرورة وجــود
غيــر أن المتمعــن للكثيــر مــن التصريحــات الرســمية إدارة واعيــة لمفهــوم الجــودة فــي العمــل ،واإلنتــاج،
المختلفــة فــي الحديــث عــن أســباب ضعــف أداء القطــاع وقــدرة المنافســة ،ليــس فــي الســياق المحلــي فقــط ،بــل
الحكومــي الــذي يشــغله الــكادر العمانــي بنســبة تتجــاوز
ً
وأيضــا علــى المســتوى العالمــي إن لــم يكــن اإلقليمــي.
 %95وبعــض القطاعــات الخاصــة األخــرى ،والقطاعــات فمــن الضــروري األخــذ بالحســبان الوجــه اآلخــر للعولمــة،
العســكرية واألمنيــة ،يجــد أن العمالــة الوافــدة تســتطيع الــذي يقتضــي بضــرورة اســتقبال األجانــب ،بمــا يعنيــه ذلــك
تلبيــة الكثيــر مــن احتياجــات الســوق المختلفــة ،كقطــاع مــن تنافــس ،وغنــى ،وثــراء فــي ســوق العمــل ،وشــحذ
التعليــم األكاديمــي ،والتجــارة ،وبعــض المهــن األخــرى ،للكثيــر مــن الهمــم ،والطاقــات اإلبداعيــة ،التــي تــرى فــي
كمــا أنهــا تتســم بســهولة االســتبدال ،إذ إنهــا ال تشــكل المنافــس مصــد ًرا لإلبــداع.
هاجســً ينبغــي مراعــاة األمــان الوظيفــي والعائلــي
ً
للعمالــة الوافــدة ،فــي حيــن أن اســتبدال الــكادر المحلــي غيــر أن ذلــك يقتضــي بالضرورة تحســين المناهــج التعليمية
ـلوكا غيــر أخالقــي ،أو ال إنســاني .فــي كل مراحلهــا الســابقة قبــل الدخــول لســوق العمــل،
ـد سـ ً
مــن أي مؤسســة ُيعـ ّ
وهــو يلتقــي مــع النــداءات الكثيــرة والمتزايــدة فــي هــذا
بالعــودة إلــى صعود اليمين المتطرف أو التوجه الشــعبوي؛ الشــأن مــن جميــع المختصيــن والمهتميــن فــي الشــأن
العمومــي .كمــا أن الجانــب النفســي اآلخــر ،الــذي ينبغــي
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التركيــز عليــه ،يتلخــص فــي أن ســبب األزمــة ال يتعلــق بجــودة العمــل والخدمــات المقدمــة للمســتهلك ،أو بعــدم
وجــود خطــط واضحــة ،يتــم مــن خاللهــا حــل هــذه األزمــة المتفاقمــة لعــدد ســكاني بســيط؛ بــل إن هــذه األزمــة كمــا
قيــل أعــاه ،يتــم إلقاؤهــا علــى الوافــد ،الــذي يعمــل ،ويجتهــد ،ويقــدم خدمــات مختلفــة ،فــي الكثيــر مــن الوظائــف
والعليــا ً
أيضــا ،التــي ال تتناســب مــع الــكادر المحلــي مــن حيــث الدخــل ،أو مــن حيــث طبيعــة األعمــال وأثرهــا
المتواضعــة،
ُ
االجتماعــي عليــه.

خاتمة:
مــن الواضــح مــن خــال الكثيــر مــن التحليــات المختلفــة ،بــأن أزمــة العمــل ليســت بســبب الوافــد الــذي ينافــس علــى
ـدا ،لــكل العمليــات اإلنتاجيــة والشــرائية والثقافيــة وغيرهــا ،غيــر
الوظائــف ،ذلــك أن وجــود كادر غيــر محلــي ،ضــروري جـ ً
ـكل عــام ،علــى الدخــول فــي ســوق العمــل المفتــوح
أن لــب اإلشــكالية هنــا يكمــن فــي عــدم قــدرة الــكادر المحلــي بشـ ٍ
بمــا يعنيــه مــن منافســة ،وقــدرة إنتاجيــة ،وانعــدام الحمايــة الحكوميــة ،وهــو األمــر الــذي يمنــح الغطــاء علــى الكثيــر
مــن الممارســات الرســمية التــي تحتــاج الــى تدقيــق ،وتغييــر ،وهيكلــة مختلفــة عــن الســابق.

الهوامش:
-1لالطــاع علــى الخيــارات المحتملــة فــي هــذا الســياق انظــر ترجمتنــا لمقــال :سياســات الدولــة الريعيــة علــى مجلــة الفلــق االلكترونيــةhttps:// .
10900=www.alfalq.com/?p
-2لإلطــاع علــى مقــال مهــم للفيلســوف الســلوفيني ســافوي جيجــك حــول مقاربــة مهمــة لهــذا الموضــوع ،انظــرhttps://www.alawan.or :
/a9%d8%86%d9%86%8a%d9%d9%b5%d8%84%d9%a7%d8%/21/12/2015/g
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تحــد مــن اآلثــار الســلبية
عــن عمــل دون برامــج اجتماعيــة
ّ
ـدة هــذه
لهــذا االرتفــاع ،أو منافــع اقتصاديــة تق ّلــل مــن حـ ّ
اآلثــار علــى حيــاة األفــراد ومســتويات رضاهــم االجتماعــي،
يمكــن أن يبــرز حــراكًا اجتماعيــا أو سياســيًا ســلبيا يؤثــر
علــى الوضــع األمنــي فــي الدولــة ،ناهيــك عــن أنــه يجعــل
هــؤالء الباحثيــن عــن عمــل عرضــة الســتغالل ذوي النوايــا
الســيئة مــن الجماعــات المنظمــة ذات الطابــع أو الغــرض
السياســي ،أو أن يدفــع الشــباب إلــى ســلوكيات اجتماعيــة
معتلــة كالمخــدرات ،والجريمــة المنظمــة ،واإلرهــاب،
والتطــرف ،أو التجنيــد مــن قبــل أطــراف خارجيــة.

إن العوامــل أو العناصــر الرئيســة مــا تــزال تــراوح مكانهــا،
ويمكــن إيجازهــا فــي ثالثــة ( )3عوامــل أو عناصــر ،علــى
النحــو اآلتــي:

لوحة تشكيلية للفنان العماني :أنور سونيا

العمل مدخ ًلاـ لتنمية اقتصادية مستدامة
مقاربات عملية الستيعاب الباحثين عن عمل
قراءة :أحمد بن علي بن محمد المخيني -باحث في السياسات والشؤون العامة
مقدمة
ال شــيء فــي هــذه الورقــة صــادم أو جديــد ،وهــذا بعــض
نهكــت هــذه القضايــا بحثــا ودراســة،
بيــت القصيــد ،فقــد ُأ ِ
وال يتبقــى علينــا اآلن ســوى التنفيــذ الفاعــل والناجــع.
مــن المعلــوم لــدى الكثيريــن أن هنــاك عالقــة وجوديــة
مــا بيــن اختــاالت هيكليــة ســوق العمــل فــي الســلطنة
وطبيعــة األنشــطة االقتصاديــة فيهــا ،ومــن هنــا فرضــت
مســألة اســتيعاب الباحثيــن عــن عمــل نفســها كمســألة
ً
نتيجــة وســببًا فــي آن واحــد) لوضــع
محوريــة (كونهــا
االقتصــاد الوطنــي نظــرًا لتزايــد أعــداد الباحثيــن عــن عمــل
ســنويا مــع محدوديــة فــرص العمــل المتاحــة المرتبطــة
بطبيعــة االقتصــاد ،واســتمرار التوجــه فــي االعتمــاد علــى
مشــاريع البنيــة التحتيــة ،ومحدوديــة النمــو الحقيقــي
للقطــاع الخــاص وتطــوره.
ومــن هنــا تهــدف هــذه الورقــة إلــى تقديــم مقاربــات
عمليــة ومباشــرة لمعالجــة مســألة اســتيعاب الباحثيــن
عــن عمــل ،كونهــا مســألة محوريــة علــى أكثــر مــن صعيــد،
خاصــة فــي ظــل التزايــد المســتمر لمعــدالت الباحثيــن عــن
عمــل ،ومحدوديــة الفــرص المتاحــة أمامهــم.

االســتفادة مــن المــوارد البشــرية الوطنيــة مــا تــزال
أ.
محــدودة :تعــد المــوارد البشــرية أهــم مــورد اقتصــادي
متــاح للســلطنة ،يأتــي بعدهــا الموقــع الجغرافــي المتميــز؛
إال أن المشــاريع التنمويــة والخطــط االقتصاديــة لــم
تســتطع حتــى اآلن مواكبــة النمــو الكمــي لهــذه المــوارد
المهمــة ،وتحولهــا إلــى مــورد يعــود بمنافــع اقتصاديــة
وماليــة علــى هــذه المشــاريع وبطبيعــة الحــال البــاد
واألفــراد .ومــن األهميــة بمــكان اإلشــارة إلــى إن سياســات
العمــل فــي الســلطنة وتوجهــات التشــغيل غيــر واضحــة
وال مســتقرة.
التشــغيل هــو المفتــاح للتنميــة الشــاملة
ب.
(االجتماعيــة واالقتصاديــة) :يعــد التشــغيل مدخــا رئيســا
فــي التخطيــط االقتصــادي وقيــاس معــدالت التنميــة،
وهــو باإلضافــة إلــى إتاحتــه مــوارد ماليــة واقتصاديــة
تمكــن األفــراد مــن المســاهمة فــي الــدورة االقتصاديــة
وتوســع مــن دائــرة الطلــب المشــجعة للتقنيــة واالبتــكار،
فــإن التشــغيل يتيــح مــوارد معرفيــة متجــددة ،وييســر
للدولــة تشــكيل أنمــاط ســلوكية مختــارة ،كمــا أنــه يعــزز
االنتمــاء االقتصــادي للبــاد.

ارتبــاط عــدد الباحثيــن عــن عمــل بمــدى الرضــا
ج.
وتنطلــق معالجــة هــذه المســألة مــن عــدة منطلقــات علــى االقتصــاد الوطنــي وأداء الحكومــة :أحســب أنــه
اســتراتيجية ،أبرزهــا مــا يأتــي:
مــن نافلــة القــول اإلشــارة إلــى إن ارتفــاع عــدد الباحثيــن
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( )1طبيعــة اقتصــاد الســلطنة؛ فهــو مــا يــزال ريعيــا،
يعتمــد علــى مــورد أســاس (المــوارد الهيدروكربونيــة مــن
نفــط وغــاز) فــي شــكله الخــام دون قيمــة مضافــة .تــم
توظيــف البنــى اإلداريــة واالقتصاديــة (أو اإلنتاجيــة) فــي
البــاد ألغــراض سياســية فــي بدايــة عمــر النهضــة ،واســتمر
هــذا النهــج لمعالجــة أيــة أزمــة سياســية .فاالعتمــاد علــى
أن تشــغيل العمالــة الوطنيــة وســيلة لتوزيــع الثــروات
وعنــد االطــاع علــى وضــع التشــغيل والعمالــة فــي الوطنيــة وبنــاء مؤسســات الدولــة ركــز علــى اســتقطاب
الســلطنة مــن خــال اإلحصائيــات الوطنيــة للعقــود العمالــة الوطنيــة فــي األجهــزة المدنيــة والعســكرية
الماضيــة والمقابــات الشــخصية مــع أصحــاب األعمــال ألغــراض سياســية واجتماعيــة.
والمحلليــن االقتصادييــن وبعــض المســؤولين ،2يظهــر وممــا ســاهم فــي تعميــق اآلثــار الســلبية لهــذا االقتصــاد
جليــا أنــه مــع كل مــا بــذل مــن جهــود ومشــاريع ونــدوات ،الريعــي أمــران؛ األمــر األول :طبيعــة األنشــطة االقتصاديــة
مــا تــزال ســوق العمــل فــي الســلطنة تعانــي مــن اختــاالت التــي ركــزت علــى اســتكمال البنــى التحتيــة ،باإلضافــة
ليســت فــي صالــح العمانييــن والعمانيــات ،إذ تظهــر إلــى تداخــل األدوار التنظيميــة والتجاريــة للحكومــة،
البيانــات اإلحصائيــة الرســمية الصــادرة مــن المركــز الوطني واألمــر الثانــي :عــدم التــزام الحكومــة باإلنفــاق المخطــط
لإلحصــاء والمعلومــات أن ثمانيــة ( )8مــن كل عشــرة وأهــداف التنويــع االقتصــادي ،واالســتكانة إلــى ارتفــاع
( )10مشــتغلين فــي الســلطنة فــي عــام 2018م وافــدون ،أســعار النفــط فــي العقــود الماضيــة .هــذا بــدوره لــم
منتجــا بالمعنــى المعــروف بسالســل إنتــاج
ـادا
يتركــز ســبعة وثمانــون بالمئــة ( )%87منهــم فــي القطــاع يوجــد اقتصـ ً
ً
خاصــا
قطاعــا
الخــاص والعائلــي ("القطــاع الخــاص") ،وفــي الوقــت متعــددة المراحــل والقيــم المضافــة ،وال
ً
ً
نفســه يتزايــد عــدد الباحثيــن عــن عمــل مــن العمانييــن فيمــا عــدا النــزر اليســير مــن الشــركات؛ ممــا عــزز االعتمــاد
والعمانيــات بحوالــي الثلــث ســنويا ،إذا مــا أخذنــا بعيــن علــى الحكومــة فــي العمليــة االقتصاديــة ،وأفــرز صيغــة
االعتبــار جميــع فئــات الباحثيــن عــن عمــل ،وعــدد مخرجــات تجاريــة مقامهــا العمالــة الرخيصــة أو الســخرة فــي بعــض
التعليــم العــام التــي ال تجــد مقاعــد فــي مؤسســات األحيــان.
التعليــم العالــي أو الفنــي أو المهنــي.
( )2االعتمــاد علــى العمالــة الوافــدة فــي القطــاع الخــاص؛
جديــر بالذكــر أن رؤيــة عمــان  2020هدفــت تحديــدا إلــى وذلــك نظــرا لعــدم توافــر كــوادر وطنيــة مؤهلــة فــي
معالجــة هــذه األوضــاع ،ولــو أنهــا فوجئــت بتغيــر األوضــاع العقديــن األو َل ْيــن مــن النهضــة الحديثــة؛ إال إن هــذا
االقتصاديــة ،وارتكنــت الحقــا على أســعار النفــط المرتفعة ،االعتمــاد اســتمر مــع تعــدد المخرجــات الوطنيــة ،ومــا
وتحــاول رؤيــة عمــان  2040التصــدي لهــا بطريقــة جديــدة .يــزال المســتثمرون وأربــاب األعمــال يذكــرون الفجــوة مــا
إن هــذا يدفعنــا إلــى التســاؤل حــول ســبب اســتمرار هــذه بيــن مخرجــات التعليــم والتأهيــل والتدريــب مــن جهــة،
االختــاالت .هــل هــذا ألننــا ال نعــرف العوامــل المســببة؟ واحتياجــات ســوق العمــل مــن جهــة أخــرى ،كســبب فــي
أم أن الحلــول لــم تعــد مالئمــة ،مــع تغيــر األجيــال وتطــور االعتمــاد علــى العمالــة الوافــدة ،علــى الرغــم مــن الجهــود
التقنيــات والنمــاذج التجاريــة؟
المبذولــة فــي تجســير هــذه الفجــوة.
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وتــورد األدبيــات التــي وضعــت فــي شــأن هــذه الفجــوة
مجــاالت محــددة مثل مســتوى اللغــة اإلنجليزيــة ،والتفكير
غيــر النمطــي ،ومفاهيــم أخالقيــات العمــل .وممــا زاد
هــذا األمــر ســوءا التفــاوت الكبيــر فــي مســتويات البرامــج
التدريبيــة والتأهيليــة المقدمــة للعمانييــن والعمانيــات،
واســتمرار ضعــف مســتويات التعليــم العام الذي تشــتكي
منــه مؤسســات التعليــم العالــي والفنــي والمهنــي.
( )3الممارســات المغلوطــة فــي تنفيــذ اســتراتيجية
التعميــن؛ وذلــك ســواء مــن حيــث:

فيمــا يأتــي سنســتعرض بعجالــة الوضــع الراهــن
للتشــغيل والعمالــة فــي الســلطنة ،خاصــة فيمــا بيــن
الشــباب العمانــي ،ومــن بعــد ســنطرح ثــاث مقاربــات
عمليــة للمعالجــة.

تحليــل الوضــع الراهــن :التشــغيل والعمالــة
فيمــا بيــن الشــباب العمانــي5

التالعــب وااللتفــاف الــذي تمارســه بعــض
أ.
مؤسســات القطــاع الخــاص حــول نســب التعميــن أو
متطلبــات التعميــن ،3وتراخــي الجهــات المختصــة فــي
هــذا الصــدد 4إمــا لعــدم وجــود مــوارد بشــرية كافيــة أو
لمحدوديــة األطــر المؤسســية للمتابعــة كدقــة البيانــات ،أو
العتبــارات أخــرى كالفســاد وتضــارب المصالــح.

جدول رقم  :2معدالت الباحثين عن عمل حسب السن والجنس العام 2018م
ويظهــر الجــدول رقــم  2أن معــدالت الباحثيــن عــن عمــل
فــي الفئــات العمريــة الشــابة ( 29 – 25 ،24 – 18عامــا) عاليــة،
بســبب ســعي أصحــاب العمــل إلــى اســتقطاب الخبــرة،
وهــي غيــر متأتيــة فــي هــذه الفئــات التــي يشــكل أغلبهــا
حديثــو التخــرج أو الحاصلــون علــى مســتويات علميــة
دون مهــارات عمليــة .إال أن هاتيــن الفئتيــن ســريعتا التأثــر
واالســتقطاب؛ ممــا يشــكل هاجســا اجتماعيــا وأمنيــا

ﻓﺌﺎت اﻟﺴﻦ

ذﻛﻮر

إﻧﺎث

اﻟﺠﻤﻠﺔ

اﻟﻤﻌﺪل
 24 – 18ﻋﺎﻣﺎ

3.9

13.8

6.4

 29 - 25ﻋﺎﻣﺎ

1.3

16.7

4.0

ينبغــي التصــدي لــه بــكل وضــوح ،ومــن بيــن الخطــوات التــي أثبتــت نجاعتهــا فــي بلــدان كثيــرة مــن العالــم التجنيــد
اإلجبــاري لمــدة عاميــن أو ثالثــة أعــوام ،يتحصــن فيهــا الفــرد ضــد التطــرف والغلــواء ،ويكتســب مهــارات التنظيــم
واالنضبــاط ،ويصبــح مــوردا ذا جاذبيــة ألصحــاب العمــل.
تظهــر البيانــات الصــادرة مــن المركــز الوطنــي لإلحصــاء
والمعلومــات أن معــدل البطالــة أو الباحثيــن عــن عمــل
فــي الســلطنة للعــام 2018م بلــغ واحــدا وثمانيــة مــن
عشــرة فــي المئــة ( ،)%1.8وأن معــدالت الباحثيــن عــن
عمــل (البطالــة) تتركــز فــي الباحثيــن عــن عمــل الحاصليــن
علــى دبلــوم جامعــي ،إذ وصلــت فــي عــام  2018إلــى
 ،%7.9وفــي الباحثيــن عــن عمــل الحاصليــن علــى مؤهــل
جامعــي وصلــت إلــى  %7.4فــي العــام نفســه.

ب.
التركيــز فــي الســابق علــى الوظائــف الدنيــا غيــر جــدول رقــم  :1معــدالت الباحثيــن عــن عمــل حســب
الجاذبــة للعمانييــن ،التــي فــي الوقــت ذاتــه تعتمــد فــي الســن والمســتوى التعليمــي العــام 2018م
جدواهــا التجاريــة علــى أجــور متدنيــة؛ ممــا جعــل تدخــل
اﻟﺠﻤﻠﺔ
إﻧﺎث
ذﻛﻮر
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ
الحكومــة فــي وضــع الحــد األدنــى لألجــور عامــا ســلبيا
اﻟﻤﻌﺪل )(%
علــى ربحيــة بعــض المؤسســات التجاريــة ،وســببا فــي
0.3
0.5
0.2
ﻣﺎ دون دﺑﻠﻮم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم
التالعــب وااللتفــاف آنــف الذكــر.
دﺑﻠﻮم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم وﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻪ

1.9

8.8

2.9

3.8

15.1

7.9

وإذا مــا نظرنــا إلــى كل مــن قطــاع النفــط والغــاز ،وقطــاع
الخدمــات الماليــة نجــد أن مــن أبــرز العوامــل التــي شــجعت
7.4
14.4
2.4
ﺟﺎﻣﻌﻲ
علــى تحقيــق نســب عاليــة مــن التعميــن أربعــة )1( :بيئــة
0.3
0.7
0.1
ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ودﻛﺘﻮراه
العمــل المنظمــة التــي تحتــرم الحقــوق وتوضــح الواجبــات،
1.8
7.1
0.8
اﻟﺠﻤﻠﺔ
والمحفــزة علــى األداء )2( ،األجــر المجــزي وحزمــة المزايــا،
( )3وضــوح المســار المهنــي وتطــوره ،فحتــى لــو بــدأ بدايــة
متواضعــة فمســار تطــوره واضــح ومحــدد ،وعليــه أن يبــذل
الجهــد ليصــل إلــى وجهتــه ،و( )4التدريــب المهنــي والفنــي
ّ
الممكــن والممنهــج ،والمرتبــط بشــهادات معتــرف بهــا مــن الالفــت للنظــر أن فئــة الباحثيــن عــن عمــل الحاصليــن
تمكــن العمانــي مــن التنافــس مــع غيــره علــى شــاكلة علــى مــا دون الدبلــوم التعليــم العــام متدنيــة ،ولربمــا
عادلــة.
يعــود ذلــك إلــى ارتفــاع فئــة الباحثيــن عــن عمــل
الحاصليــن علــى مســتويات علميــة أعلــى ،أو ألن الوظائــف
المتاحــة للعمانييــن فــي ســوق العمــل هــي أقــرب إلــى
فئــة الباحثيــن عــن عمــل الحاصليــن علــى مــا دون الدبلــوم
التعليــم العــام ،ولذلــك يتــم اســتيعابهم بشــكل أســرع.
كمــا تظهــر البيانــات اإلحصائيــة الرســمية آنفــة الذكــر
أن النســاء (اإلنــاث) أقــل حظــا مــن الرجــال (الذكــور) فــي
اﻟﺪﺑﻠﻮم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
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التشــغيل ،فمعــدالت البطالــة عاليــة فــي النســاء الباحثــات عــن عمــل ،وفــي هــذا تعطيــل لقــوى كامنــة يمكــن أن تعــزز
نمــو االقتصــاد المحلــي وتشــجيع الحركــة التجاريــة ،كمــا قــد يوقــع الســلطنة فــي شــبهة تمييــز ضــد المــرأة إذا مــا ثبــت
أن هنــاك تدابيــر إداريــة تغلــب حــظ الرجــال علــى النســاء فــي التوظيــف مــع تســاوي الشــروط والمؤهــات ،وفــي هــذا
مخالفــة اللتزامــات الســلطنة حيــال اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة.

تفيــد تقديــرات منظمــة العمــل الدوليــة ،المبنيــة علــى اإلحصــاءات الرســمية المقدمــة مــن الســلطنة ،أنــه فــي عــام
2016م بلغــت نســبة المشــتغلين مــن الشــباب فــي الفئــة العمريــة ( 24 – 15عامــا) تســعة وثالثيــن وثمانيــة مــن العشــرة
بالمئــة ( ،)%39.8مــع األخــذ بعيــن االعتبــار أن نســبة المشــتغلين فيمــا بيــن الرجــال مــن الفئــة العمريــة نفســها ()%57.4
أعلــى عــن نســبة المشــتغالت مــن النســاء مــن الفئــة العمريــة نفســها ()%14.1
القطاع الخاص قطاع واعد بفرص التشغيل
ـتنادا إلــى مــا ذكــر أعــاه ،وأخــذا بعيــن االعتبــار مــا أفــاد بــه الكتــاب اإلحصائــي الســنوي الصــادر عــن المركــز الوطنــي
اسـ ً
لإلحصــاء والمعلومــات عــن بيانــات 2018م ،أن ســتة وســبعين واثنيــن من عشــرة بالمئــة ( )%76.2مــن إجمالي المشــتغلين
(عمانييــن ووافديــن) فــي الســلطنة يعملــون فــي القطــاع الخــاص ،مقابــل  %10.5فقــط يعملــون فــي القطــاع
الحكومــي ،فســتركز هــذه الورقــة فــي أطروحاتهــا علــى القطــاع الخــاص ،خاصــة إذا مــا التفتنــا إلــى أمريــن:
أوال :قــدرة القطــاع الخــاص علــى النمــو واســتيعاب المزيــد مــن العمالــة ،فمتوســط معــدل النمــو الســنوي فــي أعــداد
المشــتغلين العمانييــن فــي القطــاع الخــاص خــال األعــوام 2018-2014م بلــغ ســتة وخمســة وثالثيــن مــن المئــة بالمئــة
( )%6.35مقارنــة بنســبة أربعــة وســتين مــن المئــة بالمئــة ( )%0.64فــي القطــاع الحكومــي ،كمــا يظهــر مــن جــدول رقــم
 ،3الــذي تعــرض لخــروج عــدد كبيــر مــن العمانييــن فــي عامــي  2017و2018م ألســباب عــدة منهــا التقاعــد واالســتقاالت.
جــدول رقــم  :3متوســط معــدل نمــو أعــداد المشــتغلين العمانييــن فــي القطاعيــن العــام والخــاص خــال
الفتــرة 2018-2014م
2016 – 2015

2017 – 2016

2018 - 2017

اﻟﻘﻄﺎع 2015 – 2014
اﻟﺨﺎص

%6.13

%11.57

%2.06

%5.63

%6.35

اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ

%1.61

%1.78

%0.64-

%0.20-

%0.64

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي

ثان ًيــا :إن العمانييــن والعمانيــات يمثلــون ثالثــة عشــر بالمئــة ( )%13فقــط مــن إجمالــي المشــتغلين فــي القطــاع الخــاص،
وأن الوافديــن يمثلــون حوالــي ثمانيــة وخمســين بالمئــة ( )%58مــن شــاغلي وظائــف اإلدارة العامــة واألعمــال فــي
القطــاع الخــاص ،حســب إحصائيــات المركــز الوطنــي لإلحصــاء والمعلومــات؛ ممــا يتيــح فرصــا كثيــرة لتدريــب العمانييــن
وتأهيلهــم ليتنافســوا علــى هــذه الوظائــف عــن جــدارة.
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جدول رقم  : 4توزيع المشتغلين الوافدين في القطاع الخاص من حيث مستوى المهارة (2018م)

ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺪد
اﻟﻤﻬﺎرة اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ
اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻴﻮن

115193

اﻟﻔﻨﻴﻮن

55457

اﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ
ﻣﺴﺘﻮى
إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ
اﻟﻤﻬﺎرة
اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ

ﻋﺪد
اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ

اﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ

 %6.7اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻴﻮن

115193

%6.7

اﻟﻔﻨﻴﻮن

55457

%3.2

%3.2

يظهــر الجــدول رقــم  4أعــاه أن الوافديــن المشــتغلين
فــي وظائــف اختصاصيــة أو فنيــة يمثلــون حوالــي عشــرة
بالمئــة ( )%10مــن إجمالــي الوافديــن المشــتغلين فــي
القطــاع الخــاص؛ فــإذا مــا قمنــا بعمليــة حســابية بســيطة
يتبيــن لنــا حجــم الفــرص المتاحــة للعمانييــن والعمانيــات،
إذا مــا أخذنــا بعيــن االعتبــار مــا ذكــر فــي بدايــة هــذه
الورقــة مــن الــدروس المســتفادة فــي تعميــن قطــاع
النفــط والغــاز وقطــاع الخدمــات الماليــة) .فعلــى ســبيل
المثــال تضــم فئــة االختصاصييــن والفنييــن (وهــي فئــات
عاليــة المهــارة وذات مســتوى اجتماعــي مقبــول) مــا يزيــد
علــى مئــة وســبعين ألــف ( )170560وظيفــة ،فــي حيــن يــراوح
عــدد الباحثيــن عــن العمــل مــن العمانييــن والعمانيــات
حــدود األربعيــن ألفــا ( ،)40000ولــو افترضنــا تأهيــل كل هــؤالء
الباحثيــن عــن عمــل (وهــذا غيــر ممكــن عمليــا لتفــاوت
مســتوياتهم العلميــة وقدراتهــم الفرديــة) فــإن ذلــك
لــن يشــغل ســوى  %23فقــط مــن الوظائــف فــي هاتيــن
الفئتيــن؛ األمــر الــذي لــن يشــكل قلقــا لمصالــح أصحــاب
األعمــال ،وال تنفيــرا لفئــات الوافديــن .وإذا مــا أخذنــا فئــة
العامــل المهنــي (وهــي التــي تتطلــب شــهادة مهنيــة
وتدريبــا عمليــا) فهنــاك مــا يزيــد علــى ثالثمائــة وســبعة
وتســعين ألــف وظيفــة ( )397000إضافيــة يشــغلها وافدون،
بمعنــى أن ســوق العمــل العمانيــة تتيــح لنــا حوالــي
خمســمائة وســبعة وســتين ألــف وظيفــة (.)567000

وإذا مــا أردنــا تنــاول النقطــة المذكــورة أعــاه مــن منظــور
مختلــف ،أي فــرص إحــال العمانييــن محــل الوافديــن فــي
الوظائــف ذات المهــارات العاليــة ،يطالعنــا الجــدول رقــم
 5أدنــاه بأنــه فــي عــام 2018م كانــت العمالــة الوافــدة
الحاصلــة علــى مؤهــل دون الثانويــة تمثــل حوالــي ســتة
وســبعين بالمئة ( )%76مــن إجمالي الوافدين المشــتغلين
فــي القطــاع الخــاص ،ولربمــا تشــغل هــذه النســبة وظائف
قــد ال يرغــب العمانيــون فــي شــغلها ،ولــذا فلــن نأخذهــا
علــى أنهــا محــل للمنافســة.
ويظهــر الجــدول نفســه أن العمالــة الوافــدة الحاصلــة
علــى مؤهــل الدبلــوم مــا دون الجامعــي ،والمؤهــل
الجامعــي يمثلــون مجتمعيــن حوالــي ســبعة وتســعة من
عشــرة بالمئــة ( )%7.9مــن إجمالــي الوافديــن المشــتغلين
فــي القطــاع الخــاص ،وهــذه النســبة تعنــي مئــة وخمســة
وثالثيــن ألفــا وســبعمائة وأربــع وتســعين وظيفــة ()135794
يمكــن تأهيــل العمانييــن والعمانيــات لشــغلها والتنافــس
عليهــا خــال مــدة محــددة ومعلــن عنهــا ،إذا مــا أردنــا
تحويــل المــوارد الوطنيــة إلــى مــوارد منافســة وكفــؤة.

وتأخــذ النقطــة أعــاه أهميــة مضاعفــة إذا مــا أدركنــا أن
جــل الباحثيــن عــن عمــل مــن العمانييــن والعمانيــات مــن
الحاصليــن علــى مؤهــات الدبلــوم الجامعــي والمؤهــل
الجامعــي؛ إذ بلــغ معــدل الباحثيــن عــن عمــل مــن حملــة
مؤهــل الدبلــوم الجامعــي ســبعة وتســعة مــن عشــرة
الفكــرة هنــا ليســت فــي التعميــن؛ بــل فــي اإلحــال عبــر
بالمئــة ( )%7.9فــي عــام 2018م ،وبلــغ معــدل الباحثيــن عــن
التأهيــل الممنهــج وفــق اشــتراطات عالميــة ومعاييــر
عمــل الذيــن يحملــون مؤهــا جامعيــا ســبعة وأربعــة مــن
مهنيــة وطنيــة تمكــن العمانييــن والعمانيــات مــن
عشــرة بالمئــة ( )%7.4فــي العــام نفســه.
شــغل هــذه الوظائــف بــكل جــدارة .جديــر بالذكــر أن
وزارة القــوى العاملــة قطعــت شــوطا كبيــرا فــي مجــال
تحديــد المعاييــر المهنيــة ،وال يتبقــى اآلن ســوى تنفيــذ
هــذا المشــروع الوطنــي ،وإكســاب العمانييــن والعمانيــات
مهــارات وشــهادات مهنيــة تؤهلهــم لينافســوا الوافديــن
بجــدارة ال لمجــرد أنهــم مواطنيــن ،ليكونــوا بذلــك مــوردا
وطنيــا منتجــا.
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جــدول رقــم  : 5توزيــع المشــتغلين الوافديــن فــي
القطــاع الخــاص حســب المؤهــات (2018م)
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ – اﻟﻤﺆﻫﻼت

اﻟﻌﺪد
)ذﻛﻮرا وإﻧﺎﺛﺎ(

اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ

أﻣﻲ

34976

%2.0

ﻳﻘﺮأ وﻳﻜﺘﺐ

534024

%30.9

اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ

176534

%10.2

اﻹﻋﺪادﻳﺔ

576129

%33.3

اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ

246101

%14.2

دﺑﻠﻮم

51446

%3.0

ﺟﺎﻣﻌﻲ

84348

%4.9

دﺑﻠﻮم ﻋﺎﻟﻲ

4727

%0.3

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ

4410

%0.3

دﻛﺘﻮراه

1479

%0.1

ﻏﻴﺮ ﻣﺒﻴﻦ

15539

%0.9

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻟﻌﺎﺋﻠﻲ

1729713

نخلــص ممــا ذكــر أعــاه إلــى إن القطــاع الخــاص هــو
القطــاع الواعــد بتوفيــر فــرص عمــل للعمانييــن .وعلــى
هــذا جــاءت المقاربــات المقترحــة أدنــاه لتقــدم حلــوال
الســتيعاب الباحثيــن عــن عمــل ومحاولــة معالجــة
االختــاالت الهيكليــة فــي ســوق العمــل ،فيمــا عــدا تلــك
الناتجــة مــن طبيعــة االقتصــاد الوطنــي وأنشــطته.
مقاربات مقترحة للمعالجة
هنــاك ثــاث مقاربــات ممكنــة لتيســير اســتيعاب الباحثيــن
عــن عمــل بمــا مــن شــأنه تعظيــم االســتفادة مــن هــذه
المــوارد البشــرية المهمــة والمتاحــة للســلطنة فــي التنمية
االقتصاديــة المســتدامة للبــاد ،وذلــك علــى النحــو اآلتــي:
المقاربــة األولــى :إكســاب العمانييــن مهــارات
.1
وســلوكيات تفتــح لهــم آفاقــا أرحــب فــي مجال التشــغيل،
وتجعلهــم أكثــر جاذبيــة فــي عيــن أصحــاب العمــل
تحــد مــن تقبــل أصحــاب
ومعالجــة المعوقــات التــي
ّ
األعمــال لهــم.
المقاربــة الثانيــة :إيجــاد فــرص عمــل متجــددة
.2
وتأطيرهــا بنظــام منافــع اجتماعيــة مناســب وعــادل.
المقاربــة الثالثــة :جعــل القطــاع الخــاص جاذ ًبــا
.3
للمــوارد البشــرية العمانيــة.

فــي كل مــن هــذه المقاربــات ،ال بــد مــن اتخــاذ نوعيــن مــن
التدخــات؛ النــوع األول :تدخــات ســريعة وحاســمة تعالــج
الوضــع الحالــي وتحــد مــن تفاقمه ،والنــوع الثانــي :تدخالت

تمنــع أي تداعيــات علــى المدييــن المتوســط والبعيــد .وفــي
كال النوعيــن ســيتطلب األمر إجــراءات تشــريعية ومتطلبات
ماليــة وتضحيــات مــن جميــع األطــراف فــي ســبيل ضمــان
مســتقبل آمــن وواعــد ألبنــاء وبنــات هــذا الوطــن المعطــاء.
ومــن نافلــة القــول إن الخيــارات المقترحــة هنــا بحاجــة
إلــى تفصيــل تنفيــذي؛ إال إن هــذا خــارج نطــاق هــذه الورقــة،
وينبغــي أن تقــوم بــه الجهــات التنفيذيــة؛ ٌّ
كل فــي مجــال
اختصاصــه.

المقاربــة األولــى :جعــل العمانييــن أكثــر جاذبيــة مــن
منظــور أربــاب العمــل فــي الســلطنة.
تحتــاج هــذه المقاربــة إلــى العمــل فــي أربعــة مســارات
متعاضــدة ،بهــدف جعــل العمانييــن أكثــر جاذبيــة ،وفــي
الوقــت نفســه تشــجيعهم ليكونوا أكثــر إنتاجيــة ومهنية،
وذلــك علــى النحــو اآلتــي:
المســار األول :تحديــد نوعيــة المهــارات المطلــوبإكســابها العمانييــن لجعلهــم أكثــر جاذبيــة فــي ســوق
العمــل المحلــي والخارجــي ،وإكســابهم هــذه المهــارات
مــن خــال إخضاعهــم لبرامــج توعويــة وتدريبيــة ،وإصــدار
مواثيــق العمــل المهنــي فــي القطاعــات المختلفــة ،ومــن
أبــرز المهــارات المطلوبــة:
التعلــم والتأقلــم :مــن حيث مهــارات التنميــة المعرفيةواكتســاب المعرفــة الســريعة بمتطلبــات العمــل والبيئــة
التنظيميــة المحيطــة ،والتأقلــم مــع ظــروف العمــل
الضاغطــة أو بيئــة العمــل متعــددة الجنســيات والثقافــات
 إدارة الوقــت :مــن حيــث االلتــزام بــأداء مهــام العمــل،وتحقيــق مســتويات عاليــة مــن اإلنتاجيــة الماثلــة فــي
مؤشــرات األداء المتفــق عليهــا أو خدمــة العمــاء.
أخالقيات العمل :التي يمكن إيجازها فيما يأتي:القناعــة بــأن القيــام بعمــل مــا ضمــن إطــار مؤسســي البــدوأن يعــود بمنفعــة اقتصاديــة علــى المؤسســة.
االلتــزام بتنفيــذ المهــام الموكلــة وعــدم اختــاق األعــذاروال التهــاون فــي أداء الوظيفــة.
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االلتــزام بالــدوام والبقــاء بعــد الســاعات الرســمية لضمــاناالنتهــاء مــن األعمــال الموكلــة.

المســار الرابــع :إيجــاد نظــام منافــع للباحثيــن عــن عمــليوفــر شــبكة أمــان للعامليــن في حالــة الفصل مــن العمل
وتحولهــم إلــى باحثيــن عــن عمــل ،بحيــث يســتطيع هــؤالء
الباحثــون مــن خاللــه الحصــول علــى مــا يســد حاجاتهــم
ومــن يعولونهــم لمــدة ســتة أشــهر ،وهــي المــدة المتاحــة
لحصولهــم علــى فرصــة عمــل أخــرى بمســاعدة الجهــات
المختصــة .إن فــي إيجــاد مثــل هــذا النظــام رفــع الحــرج
أو القيــد عــن صاحــب العمــل فــي فصــل المتهاونيــن مــن
العامليــن العمانييــن .ويمكــن أن يســهم أربــاب األعمــال
والعامليــن العمانييــن باإلضافــة إلــى توجيــه نســبة مــن
رســوم تراخيــص ومأذونيــات العمالــة الوافــدة لتمويــل
نظــام المنافــع هــذا.

بمــكان حمايــة حقــوق العامليــن منعــا لتعســف أربــاب
العمــل ،ودعمــا الســتقرار العمليــة اإلنتاجيــة ،لكــن دون
تكريــس لفكــرة أن العمانــي ال يمكــن أن يمــس ،وأنــه متــى
مــا تــم تعيينــه ال يمكــن أن يفصــل أن تنهــى خدماتــه
عنــد تعثــر األوضــاع االقتصاديــة للشــركة أو المشــروع ،أو
عنــد عــدم التــزام العامــل بالمعاييــر المهنيــة للوظيفــة أو
أخالقيــات العمــل.

توســيع االقتصــاد الوطنــي مــن خــال برامــج إصــاح
()1
اقتصــادي واضحــة ترمــي إلــى التنويــع بعيــدا عــن النفــط
وتوســيع آفــاق النمــو االقتصــادي وتنميــة القطــاع الخــاص
بمــا يمكنــه مــن المســاهمة فــي التنميــة .مــن أبــرز هــذه
البرامــج علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،مــا يأتــي:

احتــرام المســؤولية وتقديــر قيمتهــا وأثرهــا االجتماعــيوالمالــي.
 -احترام الوقت والتركيز على قيمة اإلنجاز واإلنتاجية.

المســار الثانــي :إيجــاد إطــار تنظيمــي وعملــي مناســبلتغييــر الســلوك الفــردي وضبطــه ليتســق مــع الســلوك
المؤسســي ،أي ثقافــة المؤسســة ،وذلــك مــن خــال
توســيع أنمــاط الثــواب والعقــاب ،وتمكيــن أربــاب العمــل
مــن فصــل المتهاونيــن مــن العمانييــن بيســر ،بــدل التخــوف
الحالــي مــن تشــغيل العمانييــن المرتبــط بقناعــة رســختها
ممارســات القضــاء ووزارة القــوى العاملــة ،أال وهــي عــدم
إمــكان إنهــاء خدمــات العامليــن العمانييــن .وهــي قناعــة المقاربــة الثانيــة :إيجــاد فــرص عمــل متجــددة
ترســخت لــدى العامليــن وأربــاب األعمــال؛ ممــا جعــل وتأطيرهــا بنظــام منافــع اجتماعيــة مناســب وعــادل.
أربــاب األعمــال يــرون فــي تشــغيل العمانييــن عبئــا ،وجعــل
العامليــن العمانييــن يــرون فــي العمــل اســتحقاقا.
تحتــاج هــذه المقاربــة إلــى العمــل فــي عــدة مســارات
وبــدون اإلخــال بــأي ممــا ســبق ذكــره؛ فمــن األهميــة متعاضــدة ،وذلــك علــى النحــو التالــي:

الخصخصــة (التخصيــص) علــى أن يرافقهــا توجيــه
أ.
القطــاع العــام (الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة) نحــو
التركيــز علــى مهــام التنظيــم والرقابــة واإلشــراف فقــط،
وإيــكال مهــام تقديــم الخدمــات إلــى القطــاع الخــاص.
وفــي حالــة كانــت رســوم االســتفادة مــن هــذه الخدمــات
عاليــة بالنســبة لبعــض الفئــات ،فيمكــن للحكومــة
مســاندة هــذه الفئــات مــن الســكان بدعــم نقــدي مباشــر.
ويمكــن للحكومــة تمويــل هــذا الدعــم من رســوم حقوق
االمتيــاز التــي تتقاضاهــا مــن الشــركات التــي تقــدم هــذه
الخدمــات ،باإلضافــة إلــى رســوم الترخيــص واإلشــراف،
التــي ستشــكل جميعهــا ريعــً إضافيــا للحكومــة.

ذات القــدرة الماليــة واالقتصاديــة العاليــة ،أو ذات المهــارات
والمعــارف المتميــزة ،وفــق شــروط ومعاييــر ال تمــس باألمن
االجتماعــي فــي البــاد ،وال تيســر اســتغالل مــوارد البــاد
وثرواتهــا الوطنيــة ســلبيا ،وبمــا يســمح لهــؤالء الســكان من
المســاهمة فــي خلــق ســوق محليــة وأيضــا المســاهمة
فــي االســتثمار األجنبــي المباشــر ،وتعظيــم عوائــده علــى
الخزينــة العامــة للدولــة واالقتصــاد .وثانيــً :مــن خــال
تشــجيع الســياحة وتســهيل ســفر الســياح إلــى الســلطنة
ودخولهــم إليهــا ،وهــذا يعنــي مراجعــة النظــام الــذي
المســتوى الثانــي :توســيع البرامــج التأهيليــة
ب.
تتبعــه الحكومــة حاليــا فــي منــح تأشــيرة مســتثمر ،بقصــد
وتنويعهــا أخــذا بعيــن االعتبــار عــدد الفــرص الوظيفيــة
تحســينه وتطويــره وتبســيطه لتحقيــق العوائــد المرجــوة
المتاحــة فــي فئتــي االختصاصييــن والفنييــن؛ ممــا
منــه.
سيشــجع العمانييــن علــى شــغل هــذه المهــن بــدل
()2
إنشــاء مشــاريع جديــدة توظــف الميــزات التركيــز علــى المهــن الدنيــا.
التنافســية للســلطنة ،أال وهــي الموقــع والســكان؛ ولــذا
المســتوى الثالــث :األخــذ بعيــن االعتبــار مســألة
ج.
ينبغــي أن تكــون المشــاريع الجديــدة تعتمــد علــى إدمــاج
دعــم رواتــب العمانييــن فــي القطــاع الخــاص (ولــو مرحليــا
التقنيــة ومفهــوم الخدمــات ،مــع الســير فــي محاولــة
كمــا ســبقت اإلشــارة إليــه) بحيــث ال تكــون عبئــا كبيــرا علــى
تغييــر طبيعــة المشــاريع المعتمــدة حاليــا لتكــون علــى
مؤسســات القطــاع الخــاص.
الشــاكلة نفســها إن أمكــن ذلــك دون تأثيــر علــى جدواهــا
االقتصاديــة.
البحــث عــن فــرص عمل خــارج الســلطنة ،وتشــجيع
()4
العمانييــن علــى العمــل فــي الخــارج وتيســيره وتأطيــره
إحــال العمانييــن محــل العمالــة الوافــدة ،ولكــن
()3
سياســيا وقانونيــا ،علــى افتــراض تمكنهــم مــن المهــارات
ليــس عــن طريــق فــرض نســب معينــة وفــي مســتويات
والمؤهــات الكافيــة لمنافســتهم بــكل جــدارة فــي خــارج
وظيفيــة أو مهــن بعينهــا؛ بــل بجعــل العامــل العماني أكثر
الســلطنة ،وعلــى األخــص فــي دول الخليــج.
جاذبيــة وجــدوى اقتصاديــة ألربــاب األعمــال فــي الســلطنة،
وتظهــر اإلحصــاءات الرســمية أنــه مــع القيــود التــي فرضــت وتظهــر التجــارب نجــاح العمانييــن فــي العمــل بــكل مــن
ســابقا علــى تشــغيل العمالــة الوافــدة؛ إال أن أعدادهــا دولــة قطــر ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة ،وفــي األخيرة
خــال الفتــرة مــا قبــل عامــي  2017و2018م كانــت فــي ارتفاع هنــاك بعــض العمانييــن مــن هــم فــي مهــن متخصصــة
مســتمر؛ ممــا رفــع نســبة الوافديــن مــن إجمالــي ســكان فــي القطــاع الخــاص؛ إال أن عددهــم مــا يــزال محــدودا،
الســلطنة ،وفــي هــذا إشــارة إلــى نجاعــة وســائل االلتفــاف وبمــا أن ســوق العمــل فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة
علــى القيــود القانونيــة واإلداريــة آنفــة الذكــر ،ولــذا فــإن واعــدة ومتنوعــة ،وهــي فــي الوقــت ذاتــه قريبــة جغرافيــا
فــرض مزيــد مــن القيــود المرتبطــة بفــرض نســب تعميــن ومتســقة ثقافيــا مــع الســلطنة ،فينبغــي التركيــز علــى
محــددة قــد ال تجــدي نفعــا فــي المرحلــة القادمــة ،بــل تشــجيع العمانييــن للعمــل فيهــا ،وإيجــاد األطــر والتدابيــر
قــد تشــجع علــى مزيــد مــن االلتفــاف .ومــن هــذا المنطلــق
الميســرة لذلــك ،وهــو أمــر والبــد وأنــه ســيعود بالنفــع علــى
ّ
ينبغــي التركيــز علــى جعــل العامــل العمانــي مجديــا الســلطنة فــي أكثــر مــن مســار.
اقتصاديــا ومهاراتيــا لمؤسســات القطــاع الخــاص ،ليصبــح
إال أن نجــاح العمانييــن فــي المنافســة علــى الحصــول علــى
اختيــار العمانــي أمــرا تلقائيــا وليــس جبريــا.
فــرص عمــل جيــدة بالخــارج ،علــى افتــراض عــدم وجــود
وفــي هــذا الصــدد تتقاطــع هــذه المقاربــة مــع المقاربــة فــرص كافيــة بالســلطنة ،ســيعتمد علــى اكتســابهم
األولــى ،فــي أكثــر مــن مســتوى ،علــى النحــو اآلتــي:
المهــارات الالزمــة بدرجــات تنافســية عاليــة ،وهــذا مــا
تصبــو إليــه المقاربــة األولــى أيضــا ،وإن كان علــى الصعيــد
المحلــي.
المســتوى األول :جعــل العمانييــن أكثــر جاذبيــة
أ.
ســيجعل توظيــف العامــل العمانــي أم ـ ًرا تلقائ ًيــا ومجد ًيــا
اقتصاد ًيــا لــدى أصحــاب األعمــال ،وينفــي الضــرورة
للجبريــة التــي رافقــت برنامــج التعميــن ،الــذي علــى الرغــم
مــن الغــرض النبيــل الــذي صمــم مــن أجلــه ،إال أنــه أنتــج
ممارســات تجاريــة وقانونيــة ضــارة؛ ممــا يســتدعي تقويــم
هــذا البرنامــج لتب ّيــن مــدى نجاحــه أو جــدوى االســتمرار فيــه
علــى الشــاكلة نفســه.

المســار الثالــث :النظــر فــي دعــم رواتــب بعــض مهــناالختصاصييــن والفنييــن المرغــوب فــي إحــال العمانييــن
محــل الوافديــن الذيــن يشــغلونها ،وذلــك ألمــد محــدد
تشــجيعا لشــركات القطــاع الخــاص علــى تشــغيل
العمانييــن فــي هــذه المهــن ،والثقــة فــي قدراتهــم
ومهاراتهــم ،علــى أن يكــون هــذا الدعــم مشــروطا ووفــق
ضوابــط تدفــع بالعمانييــن فــي هــذا المســار ،وفــي ذات
الوقــت تجعــل العمانــي أكثــر جاذبيــة وأوفــر قيمــة مــن
غيــره للقيــام بهــذه المهــن .يمكــن للحكومــة توجيــه
نســبة مــن رســوم تراخيــص ومأذونيــات العمالــة الوافــدة
ومــن بيــن الخدمــات التــي يمكــن تخصيصهــا أو
ب.
لتمويــل هــذا الدعــم.
إيكالهــا إلــى متعهديــن خارجييــن (علــى ســبيل المثــال
ال الحصــر) خدمــات ترخيــص المركبــات وإصــدار رخــص
الســياقة التــي تديرهــا شــرطة عمــان الســلطانية ،وخدمات
الســجل التجــاري التــي تقدمهــا وزارة التجــارة والصناعــة،
وخدمــات الســجل العقــاري التــي تقدمهــا وزارة اإلســكان،
وخدمــات التراخيــص البيئيــة والبلديــة التــي تقدمهــا
الجهــات المختلفــة فــي الســلطنة ،وغيرهــا).

تحتــاج هــذه المقاربــة إلــى العمــل فــي ثالثــة مســارات
متعاضــدة ،وذلــك علــى النحــو اآلتــي:

توســيع القاعــدة الســكانية مــن غيــر المواطنيــن،
ج.
وذلــك لخلــق ســوق محليــة تمكــن مــن خلــق اقتصاديــات
الحجــم مــن خــال؛ أوال :تشــجيع إقامــة بعــض الفئــات

المســار األول :توحيــد المنافــع التقاعديــة بحيــثتصبــح المنافــع التــي تقدمهــا الهيئــة العامــة للتأمينــات
االجتماعيــة متكافئــة مــع المنافــع التــي يقدمهــا صنــدوق
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المقاربــة الثالثــة :جعــل القطــاع الخــاص جاذ ًبــا للموارد
البشــرية العمانيــة ومشــجعا لتنميتها.
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تقاعــد موظفــي الخدمــة المدنيــة وغيرهــا مــن الصناديــق
المدنيــة .وبطبيعــة الحــال قــد يتطلــب هــذا التوحيــد تقريب
منافــع الصناديــق األخــرى إلــى الهيئــة العامــة للتأمينــات
االجتماعيــة ،وليــس العكــس ،وذلك أخــذا بالحســبان معايير
اكتواريــة باإلضافــة إلــى االلتزامــات الحاليــة للحكومــة تجــاه
هــذه الصناديــق التــي ينبغــي الســعي فــي التقليــل منهــا.
المســار الثانــي :تجميــد ســلم الرواتــب المتبــع لموظفــيجهــاز الخدمــة المدنيــة بحيــث ال يشــجع علــى التســرب
مــن القطــاع الخــاص إلــى القطــاع العــام ،وفــي اإلطــار
نفســه التخلــص مــن الفروقــات بيــن القطاعيــن ،علــى
ســبيل المثــال مــدد اإلجــازة الســنوية .جديــر بالذكــر أن
توجــه الشــباب العمانــي نحــو العمــل فــي القطــاع الخــاص
تغيــر ســلبا ،مباشــرة بعــد الزيــادة األخيــرة فــي رواتــب
موظفــي الخدمــة المدنيــة ،وذلــك حســب نتائــج اســتطالع
آراء الشــباب وتوجهاتهــم الــذي أجــراه المركــز الوطنــي
لإلحصــاء والمعلومــات فــي  2014و2015م.

المســار الثالــث :تشــجيع شــركات القطــاع الخــاصومؤسســاته علــى إعــادة النظــر فــي هيكلــة رواتــب
العمانييــن والحوافــز المقدمــة لهــم ،أخــذا بعيــن االعتبــار
مــا ذكــر آنفــا مــن برامــج مقترحــة لدعــم رواتــب العمانييــن،
ناهيــك عــن الوفــورات الماليــة التــي ســتحققها الشــركات
مــن تعييــن العمانييــن (مثــل مكافــآت نهايــة الخدمــة،
وتذاكــر الســفر الســنوية ،وغيــر ذلــك).

الخاتمة
بــدون اإلخــال بالجهــود التــي بذلــت إلــى اآلن؛ نحــن
بحاجــة إلــى تغييــر النظــرة العامــة والوســائل التقليديــة
التــي اســتخدمت للتصــدي لهــذا الوضــع ،وهنالــك الكثيــر
ممــا يمكــن عملــه بشــأن اســتيعاب األعــداد المتزايــدة
مــن الشــباب العمانييــن والعمانيــات الباحثيــن عــن عمــل،
ورســم خارطــة طريــق إلــى مســتقبل أفضــل وأكثــر أمانــا
لهــذه الشــريحة المهمــة مــن المجتمــع العمانــي.
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jicfa@yahoo.com-1
-2يشــير الباحــث هنــا إلــى األعمــال التحضيريــة لرؤيــة عمــان  2020ورؤيــة عمــان  ،2040ومقابالتــه إبــان إعــداد هــذه الورقــة وورقــة خلفيــة عــن واقــع
التدريــب فــي الســلطنة إبــان التحضيــر لتقريــر التنميــة الوطنــي الثالــث فــي صيغتــه الســابقة ،ومشــاركته مؤخــرا فــي ورش عمــل وطنيــة متعددة
حــول مســالة اســتيعاب القــوى العاملــة الوطنيــة وآثــار الثــورة الصناعيــة الرابعــة.
-3مقابالت مع عمانيين يعملون في القطاع الخاص ،من فئات عمرية ومهارية مختلفة.
-4ظهور بعض البيانات التي توضح عشرات اآلالف من مؤسسات القطاع الخاص التي توظف وافدين دون إلزامهم بنسب التعمين.
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