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ملخص

يعتمد اقتصاد سلطنة عامن إىل حد كبري عىل عائدات النفط والغاز وعىل العاملة األجنبية، عىل غرار جاراتها، إال أنه يختلف عنها يف عدم وجود احتياطي مايل يسمح بتأجيل 

مساعي تخفيف ذلك االعتامد.

ففي عام 1995 كانت سلطنة عامن األوىل بني دول مجلس التعاون الخليجي يف إعداد اسرتاتيجية تنموية طويلة األجل )رؤية 2020(، متثل هدفها األكرب يف إصالح التبعيات 

الهيكلية لالقتصاد بالتزامن مع تحول دميغرايف جذري. ومن املرتكزات األساسية لتلك االسرتاتيجية إعادة صياغة دور القطاع الخاص لتمكينه من قيادة النمو االقتصادي، إىل جانب 

توليد فرص عمل للمواطنني العامنيني.

وتظل هذه األهداف بعيدة عن التحقيق، إذ يواجه االقتصاد مستويات عالية نسبيا من البطالة، خاصة بني الشباب العامين، فيام نجد أن الطلب عىل األيدي العاملة األجنبية يف 

أعىل مستوياته.

وما زال القطاع العام يوظف معظم العامنيني. أما العاملون يف القطاع الخاص فيرتكزون يف قطاعات اقتصادية محددة ومهن معينة. وبغض النظر عن عدد محدود من القطاعات 

التي تتميز بارتفاع كثافة رأس املال وانخفاض كثافة العاملة والتي يسود فيها العامنيون، يتسم االقتصاد بقيامه عىل عوامل اإلنتاج األساسية إىل حد كبري مع إقبال واسع عىل 

العاملة األجنبية ذات املهارة املتدنية. ويف الوقت ذاته فإن الفئة املهنية الوحيدة التي أفلحت فيها إجراءات التمييز اإليجايب بني العامنيني – وهي الوظائف الكتابية متواضعة 

املهارة ضمن الطبقة الوسطى– هي األكرث عرضة للخطر بسبب تراجعها أمام التقدم التكنولوجي.

إن إعادة تدوير ثروات النفط والغاز عرب مزايا اجتامعية متنوعة عىل مدى العقود األربعة املاضية من التنمية القامئة عىل النفط مل تأت مبجرد اقتصاد نفطي بل جاءت أيضا 

مبجتمع نفطي.

وقد تكونت التغريات يف سياسة التوظيف عىل مدى األعوام الثالثة املاضية من استجابات صممت للتعامل تحديدا مع الوضع االجتامعي املضطرب، بحيث تراجعت االسرتاتيجية 

العامة لصالح الحلول التكتيكية. وإىل جانب إبطال الحوافز التي سعت إىل اإلصالح الهيكيل، أدت العديد من السياسات التي اتخذت منذ عام 2011 إىل ترسيخ دور الدولة 

باعتبارها املوظف األول يف السلطنة. وسوف تكون لهذه الحلول قصرية األجل تداعيات بعيدة املدى.
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مقدمة

ليس من السهل أبدا التغلب عىل اإلدمان وكرس قيوده، واإلدمان يف االقتصاد ال يستثنى من ذلك. فاعتامد عامن املزدوج عىل عائدات النفط والغاز وعىل العاملة األجنبية قد أعاق 

خطط التنمية يف السلطنة منذ أن صدرت أول خطة خمسية تنموية يف عام 1976. وبسبب هذا االعتامد املفرط ما فتئت التحديات تواجه جهود إصالح سوق العاملة )سوق 

العمل( وتنمية القطاع الخاص. وعليه يتناول هذا البحث الظروف التي تحول بالتحديد دون معالجة اإلدمان الوطني عىل العاملة األجنبية، كام يقيم أثرها اإلجاميل عىل املواطنة 
وعىل االقتصاد يف السلطنة.1

إذ يبلغ الناتج املحيل اإلجاميل لسلطنة عامن 78,11 مليار دوالر، يصنفها البنك الدويل ضمن الدول مرتفعة الدخل.2 وعىل املستوى اإلقليمي فلديها ثاين أقل اقتصاد بني دول 

مجلس التعاون الخليجي وفقا إلجاميل الناتج املحيل، أو األقل باستخدام مقياس معياري لنصيب الفرد يبلغ 21,560 دوالر أمرييك. ومع ذلك، فمن تعداد سكان الذي يبلغ 3,6 

مليون نسمة، ال تزيد نسبة املواطنني يف السلطنة عن 58 باملائة.3 أما غري املواطنني البالغ عددهم 1,53 مليون نسمة، وجميعهم تقريبا من الفئة العمرية املنتجة بني أعامر 

15–64 عاما، فهم العنرص الحاسم يف تسيري االقتصاد العامين.  

غري أن هذه اللمحة الرسيعة ال تكشف وترية التغيري الذي حدث منذ عام 2006، حيث شهد عدد السكان منوا ضخام، فمعدل النمو السنوي الذي بلغ 3,9 باملائة بني العامنيني 

قد وضع السلطنة بني أعىل خمس دول يف العامل من حيث معدالت النمو السكاين لعام 2012. ويف الحقيقة نالت عامن املرتبة األوىل وفقا للبنك الدويل ألن الطلب الالمتناهي 

عىل العاملة قد زاد من عدد السكان الوافدين بنسبة 17,7 باملائة يف ذلك العام فقط.4 كام يظل االقتصاد معتمدا عىل الوقود األحفوري، إذ تشكل عائدات استخراجه أكرث من 80 

باملائة من صادرات الدولة ومواردها املالية. وقد شهدت عائدات النفط والغاز منوا فاق نسبة 600 باملائة بني عامي 2000 و2012، مام أدى إىل زيادة يف الطلب عىل العاملة يف 

سائر القطاعات.5 وهذه سمة اقتصادية تختص بها دول مجلس التعاون الخليجي، إذ أن السواد األعظم من موظفي القطاع الخاص يف كافة تلك الدول من األجانب. وهذا الوضع 
ال يزال قامئا يف سلطنة عامن عىل الرغم من معدل البطالة يبلغ نحو 15 باملائة بني املواطنني ويزيد عن 30 باملائة بني الشباب.6

وفقا للتقديرات الرسمية، يعمل ثلث املوظفني العامنيني تقريبا يف القطاع الخاص، مام يعني أن معاش معظم املواطنني مرتبط بشكل معقد 

بالدولة.

وبإلقاء نظرة مقربة عىل الهيكل غري الطبيعي لالقتصاد العامين، تظهر املزيد من األمور الشاذة عن املألوف. ففي حني متثل مؤسسات القطاع الخاص نحو 60 باملائة من سوق 

العاملة، فإن أثرها عىل التوظيف الوطني طفيف. وحسب التقديرات الرسمية، ال يوظف القطاع الخاص أكرث من ثلث القوى العاملة الوطنية،7 مام يعني أن مصدر رزق معظم 

املواطنني مرتبط بشكل معقد بالدولة، بغض النظر عن استحقاقات الرعاية االجتامعية التي تشمل كافة املواطنني.

إن كافة دول مجلس التعاون الخليجي تعاين من تحديات مشابهة، وجميعها تسعى إىل الوصول إىل اقتصاد قائم عىل املعرفة والتصنيع والسياحة من أجل مستقبل مستدام. ولكن 

ما يجعل الحالة العامنية مثرية لالنتباه هو تاريخ السلطنة املديد مع التخطيط التنموي النشط والدروس التي ميكن استخالصها من إخفاق تلك الخطط يف تحقيق غاياتها. ورغم 

كونها أول دولة خليجية وضعت رؤية تنموية طويلة األجل )1995(، فام زالت السلطنة ترجع إىل األمناط القدمية، حيث يظهر تعلقها باألهداف قصرية األجل بدال من الخطط 

طويلة األجل، وبالبقاء بدال من تحقيق االستدامة. وكام يظهر يف الصفحات اآلتية، فإن النجاحات التي تم تحقيقها من زيادة مشاركة املواطنني يف القطاع الخاص خالل العقد 

األول من األلفية قد انتكست كثريا يف ظل ظروف ما بعد فرباير 2011. ورغم نواياها املعلنة لتعزيز القطاع الخاص وتنويع االقتصاد بعيدا عن النفط، متثل الدولة اآلن أكرث من أي 

وقت مىض الوجهة األوىل للتوظيف إىل جانب كونها املالذ األخري والضامن االجتامعي.

ويتناول هذا البحث تلك التوجهات من خالل مراحل ثالثة. إذ يفتتح بإلقاء نظرة عامة عىل التوجهات الدميغرافية يف سلطنة عامن وعىل تكوين سوق العاملة. ثم يناقش الخطط 

التنموية املرتبطة بسوق العاملة، مع فحص أعمق لسياسات »التعمني« ونقاط نجاحها وفشلها. ويف املرحلة األخرية يركز البحث عىل التشوهات واالختالالت الناشئة يف القطاع 

الخاص يف ظروف ما بعد فرباير 2011. ويرى هذا البحث أن الدولة – املقيدة بإرث من التبعيات قد تراكم مع الزمن – تكرس أمناطا اقتصادية غري مستدامة باستمرارها يف عادة 

مداراة األعراض بدال من معالجة األوضاع الكامنة وراءها. 

1 يف هذا التحليل نطبق فهام للمواطنة االقتصادية يستخدمه كوردن وفيليبس، ويشمل األمن االقتصادي والحرية االقتصادية فيام يتعلق بالحق يف الوصول إىل األسواق، ومسؤوليات املواطنة االقتصادية واملشاركة يف صناعة القرار االقتصادي.

كوردن، وماري، وفيليبس، »الربط بني االقتصاد والنوع االجتامعي واملواطنة«، اللجنة القانونية الكندية )محرر(، القانون واملواطنة، مطابع جامعة كولومبيا الربيطانية، 2006، الصفحات 176–207.

 2 »مجلس التعاون الخليجي: ملحة إحصائية، 2014«، مجلس تعاون دول الخليج العربية، األمانة العامة، مارس 2014، الصفحتان 63–64، 

.http://sites.gcc-sg.org/DLibrary/index-eng.php?action=ShowOne&BID=633

3 »النرشة اإلحصائية الشهرية 2013«، ديسمرب http://www.ncsi.gov.om/NCSI_website/book/mb/Dec2013/contents.htm ،2013. إجاميل عدد السكان يف منتصف 2012 كان 3,623 مليون، منهم 2,093 مليون عامين و1,530 مليون وافد.

.http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.GROW ،)النمو السكاين حسب البنك الدويل )النسبة السنوية .http://www.ncsi.gov.om/NCSI_website/book/mb/Oct2013/contents.htm ،4 4 »النرشة اإلحصائية الشهرية 2013«، أكتوبر 2013، ص

5 الكتاب اإلحصايئ السنوي 2013، املركز العامين الوطني لإلحصاء واملعلومات، 2013.

 6 باكيل، وغرايم، ورينهارت، وغاري، »سلطنة عامن – البيئة املواتية للرشكات املستدامة: تقييم البيئة املواتية للرشكات املستدامة«، تقرير التوظيف، قطاع التوظيف، منظمة العمل الدولية، 2011، ص 51،

.http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_seed/documents/publication/wcms_167007.pdf

7 يتم إدراج رشكات النفط والغاز ومعظم رشاكات القطاع العام والخاص يف البيانات املتعلقة مبؤسسات القطاع الخاص. مسح سوق العمل، وزارة القوى العاملة العامنية، 2008؛ الكتاب اإلحصايئ السنوي 2011، وزارة االقتصاد الوطني العامنية، نوفمرب 

.2011
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االنقسامات الدميغرافية
ال تكشف اإلحصائيات املتاحة من املنظامت الدولية الرتكيبة الدميغرافية الفريدة التي تتميز بها الدول الخليجية. وال يتيرس إدراك أهم التوجهات االقتصادية إال بعد تقسيم 

املؤرشات الكلية إىل مجموعات فرعية حسب الجنسية. لذا فإن التحليل التايل يقسم الرتكيبة السكانية لسلطنة عامن إىل رشيحتني وطنية وأجنبية.

إن رسعة النمو السكاين للمواطنني قد اتضحت يف إحصاء عام 1993، إذ بلغ إجاميل معدل الخصوبة 6,2 مولود حي لكل أنثى يف سن اإلنجاب. ورغم الرتاجع الكبري يف هذا املعدل، 

حيث انخفض إىل 3,7 )عام 2010(، فال تزال معدالت النمو الطبيعية للمواطنني مرتفعة. وبالنسبة لطفرة املواليد بني أواخر السبعينات والتسعينات، فقد ارتقت هذه املجموعة 

العمرية الهرم السكاين وأصبحت اآلن من الفئات العمرية التي ينبغي أن تكون فاعلة اقتصاديا. فالرتكيبة السكانية الفتية نسبيا قد تشكل مكسبا أو عبئا عىل هياكل الدولة 

السياسية واالقتصادية،8 و تؤطر هذه االعتبارات السياق العام للتخطيط التنموي طويل األجل يف السلطنة.

ومثة سمة دميغرافية أخرى جديرة بالذكر، وهي الحضور الهائل للعاملة األجنبية الوافدة املؤقتة بحكم التعريف ولكن الدامئة من حيث املامرسة العملية. فهذه العاملة الوافدة 

تضاعف تقريبا قوة العمل املحتملة يف الفئة العمرية املنتجة بني 15 و64، لكنها تحجب عن النظر النسبة الكبرية من املعالني بني السكان: ستة )معظمهم أطفال( مقابل كل 

عرشة مواطنني يف سن العمل.

ورغم التغري الضئيل يف عدد األجانب يف سوق العاملة حسب إحصايئ 1993 و2003، فقد تضاعف عددهم بني عامي 2003 و2008. وقد تزامنت الزيادة مع تصاعد أسعار النفط 

)كام يرد يف القسم التايل(، إال أنها ناقضت نوايا الحد من منو العاملة األجنبية املعلنة يف اسرتاتيجيات توطني العاملة ويف خطط التنمية. بينام ال تزال الدولة توظف أكرث من نصف 
املواطنني العاملني.9

ومن املتوقع يف الظروف العادية أن يتزامن ارتفاع الطلب عىل العاملة مع تزايد فرص العمل املتاحة للسكان املحليني. لكن سوق العمل العامين يكابد صعوبة يف استيعاب 

املواطنني امللتحقني به استيعابا منتجا. وبدال من ذلك، تعاين الفئات العمرية الشابة واملتوسطة العمر من البطالة ونقص فرص العمل وعدم الفعالية االقتصادية. هذا وإن زيادة 

العرض من العاملة املحلية يف وقت يكرث فيه الطلب اإلجاميل عىل العاملة تكشف عن تناقض شديد، حيث تسلط الضوء عىل وجود مستويني يف سوق عمل مفكك تتباين فيه 

توقعات األجور بني املواطنني واألجانب ليتنافسوا عىل أصناف مختلفة من الوظائف. وإن استمرار هذا الوضع – كام يوضح هذا البحث – يجعل حل هم التوظيف يف البلد أمرا 

بالغ الصعوبة. ومن امللفت للنظر بالتحديد الصعوبة التي تعاين منها الدولة يف التخطيط التنموي أثناء سعيها للموازنة بني هموم التوظيف املتزايدة يف فئة الشباب املواطنني 

وتواصل الطلب الالمنقطع عىل العاملة األجنبية.

 8 مرييكني، باري، »الربيع العريب: الرتكيبات الدميغرافية يف منطقة متر مبرحلة انتقالية«، سالسل أبحاث تقرير التنمية اإلنسانية العربية، برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ املكتب اإلقليمي للدول العربية، 2013، ص 13، 

http://www.arab-hdr.org/publications/other/ahdrps/AHDR%20ENG%20Arab%20Spring%20Mirkinv3.pdf؛ أسعد، راجي، ورودي-فهيمي، فارزانة، »الشباب يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا: الرتكيبة الدميغرافية: فرصة أم تحدي؟«، 

.http://www.prb.org/pdf07/youthinmena.pdf ،2007 ،املكتب املرجعي للسكان

9 مسح سوق العمل، 2008.



التوظيف العسري: تخطيط التنمية واتجاهات سوق العاملة يف سلطنة عامن

5 | تشاتام هاوس

)إعادة( التخطيط التنموي 

نبذة عن تاريخ التخطيط التنموي والتعمني

كانت املخاوف املتعلقة بالعاملة األجنبية والرغبة يف إيجاد طرق جادة ومثمرة إلرشاك املواطنني يف النشاط االقتصادي حارضة طوال تاريخ التخطيط التنموي لعامن يف ظل حكم 

السلطان قابوس. كام تزايد التأكيد عليها يف كل خطة تنموية. إذ يصدر املجلس املناط مبهام التخطيط التنموي )املجلس األعىل للتخطيط منذ عام 2012، ويف السابق وزارة 

االقتصاد الوطني( خطة تنموية كل خمسة أعوام تكون الوسيلة األساسية إلدارة الدولة لالقتصاد.

وقد ركزت الخطة الخمسية األوىل )1976–1980( – خالل سنوات الطفرة النفطية – عىل إنشاء البنية التحتية وتوسيع القدرة االقتصادية يف سلطنة عامن. وحتى يف تلك املرحلة 

املبكرة من التنمية الحديثة، كان الحد من أعداد السكان الوافدين هدفا رصيحا،10 إذ رمت الخطة إىل تقليل الوافدين مبعدل 5000 فرد سنويا حتى عام 1980. وكان الدافع وراء 

ذلك الحد من نزيف االقتصاد تحت وطأة التحويالت املالية وأثرها عىل الناتج املحيل اإلجاميل.11 لكن الهدف مل يتحقق أبدا، بل تضاعفت التحويالت الخاصة ثالث مرات بني 

12 ثم بحلول عام 2011 وضع البنك الدويل السلطنة يف املرتبة الثالثة عامليا بني الدول املرسلة للتحويالت املالية.13 وقد واصلت خطط التنمية التالية تطوير 
عامي 1975 و1980. 

مرشوعات البنية التحتية، بيد أن تركيزها عىل التنمية البرشية قد تعاظم. ثم ما لبثت أسعار النفط أن انخفضت يف منتصف الثامنينات فتواضعت الخطط لينصب الرتكيز عىل 

تنمية القطاع الخاص. كام هيمنت املخاوف املتعلقة باالستدامة املالية، إذ نوهت الخطط بأهمية تنويع االقتصاد عىل وجه الرسعة.

أما الخطة الخمسية الرابعة )1991–1995(، فقد أبرزت رضورة تحسني وتطوير املوارد البرشية وتوسيع انخراط السكان املحليني يف سوق العمل. كام شهدت التسعينات 

االسرتاتيجيات األوىل لتوطني العاملة، وتُعرف محليا باسم »التعمني«. وتحث هذه السياسات عىل توظيف املواطنني وضمهم إىل سوق العمل من خالل منظومات الحصص 

وتزويدهم بفرص التعليم والتدريب. وقد طُرح التعمني ألول مرة يف عام 1988، حيث قدم املجلس االستشاري للدولة توصيات لتوطني الوظائف يف إطار الخطة الخمسية 

الرابعة. وبهذا ترسخ التعمني يف سياسة التنمية، وتم تخصيص 40 مليون ريال عامين )أي 104 مليون دوالر( لتنفيذه.14 إال أن تنفيذ التعمني مل يحظ بكبري اهتامم حتى منتصف 

التسعينات.

وبحلول عام 1995 طرأ تحول كبري عىل التخطيط التنموي، حيث انتقل من التخطيط قصري ومتوسط األجل إىل وضع رؤية طويلة األجل للمرة األوىل عىل اإلطالق. وبعد عقد من 

العجز املايل وشحة عائدات النفط، تبني لواضعي السياسات رضورة اعتامد أمناط اقتصادية جديدة لتنويع االقتصاد وتوطني القوى العاملة. وبناء عىل طلب الحكومة، قدم البنك 

الدويل تقريرا مفصال عن حالة االقتصاد اشتمل عىل توصيات لدفعه قدما.15 

وبعد االطالع عىل تلك اإلرشادات، صدرت إىل جانب الخطة الخمسية الخامسة الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020. وهي خطة طموحة لسياسة اقتصادية هائلة حددت 

املشاكل وفصلت الخطط واسرتاتيجيات التنمية للعديد من العقود التالية، حيث اعتنت بسياسات النمو االقتصادي املستدام، وخصصت فصال كامال لتنمية املوارد البرشية وآخر 

16 وكان من املرتقب إعداد 
للتنويع االقتصادي وفصال أخريا لتنمية القطاع الخاص. وقد صيغت تلك الفصول بهدف التحول إىل اقتصاد ال يعتمد عىل النفط بحلول عام 2020. 

الخطط الخمسية الالحقة بحيث تحقق تلك األهداف الواسعة عىل مراحل.

وقد تزايد الرتكيز السيايس عىل التعمني يف رؤية 2020، إذ نصت عىل زيادة التعمني من مستويات عام 1995 البالغة 68 باملائة يف القطاع العام و15 باملائة يف القطاع الخاص إىل 

17 ويف تقرير لعام 2004، أشاد البنك الدويل بجهود السلطنة يف تقليص التوظيف يف القطاع العام، وأعلن أنها الدولة »الوحيدة« التي اتخذت 
95 و75 باملائة عىل التوايل بحلول 2020. 

خطوات فاعلة إلنجاز هذا الهدف بني دول مجلس التعاون الخليجي.18 لكن يبدو من مؤرشات سوق العمل يف عام 2005 أن القطاع الخاص مل يحقق يف التعمني إال نسبة 22,5 

باملائة، رغم إحراز القطاع العام لنسبة 82,7 باملائة.19 وبدال من التحسن، تقهقر املستوى خالل السنوات الخمس التالية.

وتظهر من تأرجح أعداد العاملة الوافدة بني عامي 2001 و2010 مرحلتان مميزتان )انظر الشكل 1(، حيث تتبعان إىل حد كبري الخطتني الخمسيتني. فقد تصدر التعمني الخطة 

الخمسية السادسة )2001–2005(، وخصص الفصل األول فيها للعاملة والتعمني.20 ويبدو يف هذه املرحلة أن بعض الضوابط قد فرضت عىل تدفق العاملة األجنبية التي كان منبع 

10 خطة التنمية الخمسية 1976–1980، مجلس التنمية بسلطنة عامن، 1976، ص 54.

11 املرجع السابق، األجانب يرسلون نسبة كبرية من دخلهم إىل بلدانهم األم، وهذه التحويالت تعترب تدفقا خارجيا صافيا من اقتصاد الدولة املضيفة. الرغبة املعرب عنها أعاله كان الهدف منها الحد من هروب هذا املبلغ من حسابات الدخل الوطني وتحسني 

التدفقات املالية من خالل االقتصاد املحيل. 

12 خطة التنمية الخمسية الثانية 1981–1985، مجلس التنمية بسلطنة عامن، 1981، ص 23.

13 عامن هي األعىل بني جاراتها يف مجلس التعاون الخليجي. )الحظ أن ليس جميع دول مجلس التعاون الخليجي ترسل هذه البيانات يف تقارير إىل البنك الدويل(. كتاب حقائق حول الهجرة والتحويالت 2011، البنك الدويل، 2011، ص 16، 

.http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1199807908806/Top10.pdf

14 خطة التنمية الخمسية الرابعة 1991–1995، األمانة العامة ملجلس التنمية العامين، 1991.

15 سلطنة عامن: النمو املستدام والتنويع االقتصادي، البنك الدويل، 31 مايو 1994.

16 الرؤية املستقبلية لالقتصاد العامين 2020: اسرتاتيجية التنمية الطويلة املدى )1996–2020(، الطبعة الثانية، وزارة االقتصاد الوطني العامنية، 2007؛ خطة التنمية الخمسية السابعة )2006–2010(، وزارة االقتصاد الوطني العامنية، 2006.

17 رؤية 2020، الصفحتان 94 و208. تظل هذه الوثيقة استثنائية يف طموحها إىل جانب الوسائل املستخدمة يف إنجازها: عن طريق تفصيل جميع مزايا العمل الحكومي تقريبا، حتى ساعات العمل.

18 إطالق إمكانات التوظيف يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا: نحو عقد اجتامعي جديد، البنك الدويل، 2004، ص 160.

19 خطة التنمية الخمسية السابعة )2006–2010(، الصفحات من 185–188.

20 خطة التنمية الخمسية السادسة 2001–2005، وزارة االقتصاد الوطني العامنية، 2002.
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معظمها جنوب آسيا. وكانت جهود التعمني يف أوجها، مع االلتزام بفرض الحصص عىل فئات وظيفية معينة أكرث من غريها. لكن عدد األجانب يف سوق العمل قد ازداد خالل 

الخطة الخمسية السابعة )2006–2010(، بعد غزارة اإليرادات وطفرة ارتفاع أسعار النفط. وقد حصل ذلك رغم الرتكيز عىل تطوير املوارد البرشية يف كامل الخطة وتخصيص 

فصل كامل للتعمني.21 

الشكل 1: مرحلتا منو العاملة الوافدة
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املصدر: الكتاب الإحصائي السنوي 2013.

توطني القوى العاملة من الناحية العملية

لقد اتسم تنفيذ السياسات واالسرتاتيجيات الهادفة إىل زيادة املشاركة االقتصادية للعامنيني بعدم االتساق. إذ نجح التعمني مثال يف القطاعني العام واملرصيف. فمنذ الثامنينات 

وحتى منتصف التسعينات ظلت نسبة العامنيني يف القطاع العام ترتاوح حول 65 باملائة. ثم طرأ تراجع طفيف بني عامي 1996 و1998 نتيجة ملبادرة حكومية أحالت نحو ربع 

املوظفني الحكوميني العامنيني إىل التعاقد حينها.22 وبحلول الخطة الخمسية السابعة، اقرتب تعمني القطاع العام من نسبة 85 باملائة.23 كام أشارت تقارير يف عام 2004 إىل وصول 
نسب التعمني يف القطاع املرصيف إىل 85,4 باملائة يف مستويات اإلدارة العليا واملتوسطة، و99,5 باملائة يف الوظائف الكتابية و100 باملائة يف الوظائف غري الكتابية.24

بيد أن النجاح ما زال بعيد املنال يف القطاع الخاص. ففي التسعينات طرحت آليات عديدة إىل جانب التعمني لجذب املواطنني إىل القطاع الخاص أو عىل األقل حثه عىل توظيف 

العامنيني. وتم اعتامد زيادات يف الحد األدىن لألجور عىل مراحل متعددة. إال أنها ثبطت من رغبة القطاع الخاص يف توظيف العامنيني، حيث ال يخضع الوافدون لرشوط األجور 

ذاتها. وعالوة عىل ذلك، ال يزال الحد األدىن لألجور دون معدل أجور القطاع العام. ومن الجهود األخرى يف هذا الصدد اعتامد الحكومة يف عام 1992 لقانون ضامن اجتامعي 

يكفل مبعاش تقاعدي ملوظفي القطاع الخاص الدامئني.25 كام جربت الحكومة إتاحة حوافز صغرية للرشكات الخاصة، كان من عنارصها تعويض رشكات القطاع الخاص أثناء تدريب 

املوظفني العامنيني الجدد مع حسم لرضيبة رواتبهم يرتواح بني اثنني وستة باملائة من إجاميل تعويض الوافدين.26 ويستمر طرح اإلصالحات الجزئية ثم التخيل عنها إما لعدم 

فاعليتها أو ملجموعة من األسباب تجمع ضعف اإلرادة السياسية وضعف اهتامم القطاع الخاص وتدين حوافز للعاملة الوطنية. 

يستمر طرح اإلصالحات الجزئية ثم التخيل عنها إما لعدم فاعليتها أو ملجموعة من األسباب تجمع بني ضعف اإلرادة السياسية وضعف 

اهتامم القطاع الخاص وتدين حوافز العاملة الوطنية.

إن أهداف التعمني تحدد من قبل وزارة القوى العاملة بناء عىل فئات الوظائف. ومام يلفت االنتباه أن بدايات التعمني يف القطاع الخاص شملت فئات وظيفية متدنية 

املهارة، عىل سبيل املثال وظائف الرصافة، والسواقة، واألمن، واالستقبال، والوظائف الكتابية كان من املتوقع شغلها كافة بالعامنيني منذ عام 2007 فصاعدا.27 ويوضح 

الشكالن 2 و3 التوزيع الحايل للعاملة املحلية والوافدة يف القطاع الخاص حسب القطاع االقتصادي وحسب املهن عىل التوايل، حيث يتوافق حجم الدوائر مع عدد العاملني. 

ويكشف الشكالن عن التشوه يف هيكل سوق العاملة وتحديات التوظيف الناتجة. وحتى اليوم، ال توجد سوى ثالثة قطاعات تشغلها أغلبية من العاملة العامنية، وهي 

21 خطة التنمية الخمسية السابعة )2006–2010(، الصفحات من 180–190.

.http://www.imf.org/external/pubs/FT/gcc ،39 22 ساسانبور، سايروس وآخرون. تحديات وسياسات سوق العمل يف دول مجلس التعاون الخليجي، صندوق النقد الدويل، نوفمرب 1997، ص

23 خطة التنمية الخمسية السابعة )2006–2010(، ص 185.

24 »التعمني يف القطاع املرصيف«، املركزي، نوفمرب – ديسمرب 2004، ص 19.

25 اللميك، سلمى »عقبات أمام التعمني يف القطاع الخاص: تصورات الخريجني العامنيني«، املجلة الدولية إلدارة املوارد البرشية، رقم 2، 1998، ص 384.

26 املرجع السابق، الصفحات 383–385.

27 »عند مفرتق طرق«، استعراض االقتصاد العامين، سبتمرب 2003، الصفحات 18 و28–37.
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القطاع املايل واملرافق28 والتعدين. لكن أكرب قطاع للعاملة هو اإلنشاءات، ويليه تجارة الجملة والتجزئة ثم التصنيع؛ وعدد العامنيني العاملني يف هذه الفئات الوظيفية صغري 

)انظر الشكل 2(. 

الشكل 2: توزع العاملة يف القطاع الخاص حسب التصنيف الصناعي
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املصدر: التقرير السنوي 2011، وزارة القوى العاملة.

وبالنظر إىل الفئات الوظيفية فالتعمني أقل وضوحا. لكن االستثناء الالفت أن الوظائف الكتابية كانت من أسهل املهن التي جرى قرصها عىل املواطنني، بيد أن إسهام تلك 

الوظائف يف االقتصاد طفيف بالنسبة إىل كامل القوى العاملة )انظر الشكل 3(. ويبني ذلك أن نجاح توطني القوى العاملة مرتبط بقطاعات ذات استثامر كبري يف رأس املال 

وكثافة عاملية متدنية، حيث يتيرس االستثامر يف برامج مكلفة للتوطني ويسهل حرص الوظائف عىل املواطنني. ونظرا للتكاليف الواضحة، ال تتوفر حوافز قوية للقيام باألمر 

نفسه يف مجاالت أخرى.

الشكل 3: توزع العاملة يف القطاع الخاص حسب املهنة
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املصدر: التقرير السنوي 2011، وزارة القوى العاملة.

28 ويقصد بها تزويد الكهرباء والغاز واملاء.
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وفضال عن ذلك، يحد مستوى التعليم ونوع املهارات من الفرص الوظيفة التي ميكن للمواطنني التنافس عليها. إذ تشري بيانات من عام 2010 إىل حصول نسبة ضئيلة من العامنيني 

يف القطاع الخاص عىل أجور شهرية تتجاوز 300 ريال عامين )780 دوالر(. وتكشف هذه األجور عن مستويات التعليم واملهارة للمواطنني العاملني يف الفئات الوظيفية الدنيا. كام 

أن تدين الرواتب يفرس العزوف عن العمل يف القطاع الخاص، إذ عادة ما تكون تلك الوظائف شاقة وبدوام أطول، وهو ما يجعل تلك الوظائف أقل جاذبية مقارنة حتى بأدىن 

الوظائف يف القطاع الحكومي. 

ميثل مستوى البطالة بني السكان العامنيني معضلة مستمرة تحاول الدولة حلها بوسائل شتى. إذ أصبح العدد املسجل للباحثني عن عمل أكرث 

من 100 ألف بحلول عام 2009.

ومن الجدير بالذكر أن هناك نزعة الستيعاب الشابات يف القطاع العام باملقارنة مع نظرائهم من الشباب. ويعود ذلك إىل مجموعة من العوامل املختلفة، مبا يف ذلك مستويات 

التحصيل العلمي والتحيزات املتعلقة بالنوع االجتامعي. إذ تنزع اإلناث إىل إحراز مستويات تعليمية أعىل من الذكور، مام يسفر عن حالة من عدم التوافق بني الوظائف 

واملهارات يف القطاع الخاص.29 وباإلضافة إىل نظرات اجتامعية سلبية تعترب بعض الوظائف والقطاعات غري مالمئة لإلناث، فالحصيلة أن القطاع الخاص يف أحيان كثرية مكان ال 

يرحب باملوظفات اإلناث.

 30
وميثل مستوى البطالة بني السكان العامنيني معضلة مستمرة تحاول الدولة حلها بوسائل شتى. إذ أصبح العدد املسجل للباحثني عن عمل أكرث من 100 ألف بحلول عام 2009. 

ولخطورة املشكلة رشعت الدولة يف البحث عن تعيينات للمواطنني يف اإلمارات العربية املتحدة وقطر. وفضال عن ذلك، ازداد عدد الربامج التي ترعاها الدولة بهدف تعزيز العمل 

الحر وريادة األعامل، ومن بينها فرص التمويل والتدريب لألعامل الجديدة متناهية الصغر وللرشكات الصغرية واملتوسطة الحجم.31 وإىل جانب تدعيم إمكانيات العمل الحر، كان 

الهدف العام لتدعيم ريادة األعامل مستوحى من حاالت يف أوروبا وأمريكا الشاملية كانت فيها الرشكات الصغرية واملتوسطة املنبع األكرب لفرص التوظيف، وحاالت أخرى يف رشق 

آسيا أصبحت فيها تلك الرشكات محرك النمو الصناعي.

وعىل النقيض من ذلك، تُعترب اليوم الرشكات العامنية الكربى – التي متثل 10 باملائة من مجموع الرشكات – مسؤولة عن توظيف أكرث من 80 باملائة من املواطنني املتلقني لرواتب 

يف القطاع الخاص، حيث تُسهم بالنصيب األكرب من توظيف املواطنني. أما الرشكات األقل من حيث رأس املال، واملصنفة يف الدرجة الرابعة حسب غرفة تجارة وصناعة عامن، 

فتوظف النسبة األكرب من الوافدين.32 ولهذا فإن حجم الرشكة يعكس قدرتها املالية عىل االلتزام بسياسة التوظيف، عالوة عىل رغبة الرشكات العائلية الكبرية يف إظهار مشاركتها 

يف األهداف الوطنية املتعلقة بالتوظيف واالقتصاد. ورغم إسهامها يف توظيف املواطنني أكرث من الرشكات الصغرية، إال أن مساهمتها ما زالت هامشية. بل إن تلك الرشكات تستفيد 

أكرث بالحصول عىل عاملة أجنبية منافسة وعقود ضخمة من الدولة، ولهذا لديها مصلحة مرتسخة يف الحفاظ عىل الوضع الراهن وعىل امتيازات عالقتها مع الدولة.

ولقد اتسم التخطيط التنموي يف سلطنة عامن منذ بداياته بوجود إمالءات من القمة إىل القاعدة ترمي إىل توطني القوى العاملة لكنها تخلو من التمكني الفعيل للمواطنني يف 

عملية التنمية االقتصادية. فالقطاع الخاص يبدو متحررا، إال أن املشاركة العامنية فيه منسقة من طرف الدولة. ويف بعض األحيان كان الهدف من هذا التنظيم السعي لتحقيق 

أهداف اقتصادية بعيدة املدى وصيانة الرعاية االجتامعية كام تجسدها غايات التعمني. ولكن يف أوقات أخرى أسفرت عن سياسات متناقضة حرفت أكرث مسار الهياكل التحفيزية 

ملشاركة العامنيني يف القطاع الخاص. وكام أرشنا فإن لسلطنة عامن تاريخ من التخطيط االقتصادي الشامل والسبق إىل وضع رؤية طويلة األجل. ورغم ذلك فقد وقعت يف دورة 

منطية يصعب فيها عىل خطط السياسات الوصول إىل طور التنفيذ، األمر الذي يتجىل وضوحا يف التغيريات التي اتخذت عام 2011 حينام اضطرت الحكومة مدفوعة بالسخط 

الشعبي إىل اتخاذ قرارات تراجع عىل إثرها ما سبق إحرازه يف إصالح سوق العمل.

29 هذا صحيح حتى يف مجاالت الهندسة وتكنولوجيا املعلومات.

30 القوى العاملة من 1970–2010، وزارة القوى العاملة العامنية، 2010.

31 إينيس، كريستال ايه، »ريع 2,0: تعزيز ريادة األعامل و)إعادة( تصور االقتصاد السيايس يف دول مجلس التعاون الخليج«، أطروحة مقدمة إىل جامعة ووترلو، 2013.

32 الكتاب اإلحصايئ السنوي 2012.
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زوبعة ما بعد 2011

تعاظمت خطورة البطالة مع دخول عام 2011. وكانت إحدى الهواجس التي دفعت الشباب العامين للمشاركة يف احتجاجات الشوارع التي اندلعت بني يناير ومايو من ذلك 

العام. ورغم زيادة الحد األدىن لألجور الشهرية يف منتصف فرباير من 140 إىل 200 ريال عامين )364 إىل 520 دوالر(، إال أن االحتجاجات ازدادت حدة.33 وقد أدى هذا الحراك إىل 

عدد من املساعي الحكومية الهادفة إىل زيادة فرص العمل، منها الترسع يف خلق 50 ألف وظيفة يف القطاع العام. وكذلك وضع إعانة بطالة قدرها 150 ريال عامين )390 دوالر( 

شهريا، وزيادة بدل املعيشة ومعاشات التقاعد والضامن االجتامعي للموظفني الحكوميني.34 

الشكل 4: التعمني يف القطاع الخاص
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املصدر: عدة نشرات إحصائية شهرية، 2010–2013.

 33 ملزيد من املعلومات عن احتجاجات 2011، مع تفاصيل عن االستجابات السياسية، انظر الهاشمي، سعيد سلطان، الربيع العامين: نحو فجر جديد؟، موجز حول اإلصالح العريب، مبادرة اإلصالح العريب، نوفمرب 2011، 

.http://www.arab-reform.net/sites/default/files/Omanenglish.pdf

34 فايديا، سونيل يك، »الكثافة األمنية متنع احتجاجات الجمعة يف صحار، عامن«، أخبار الخليج، 8 أبريل http://gulfnews.com/news/gulf/oman/heavy-security-prevents-friday-protests-in-sohar-oman-1.789074 ،2011؛ الهاشمي، الربيع 

العامين، ص 5–6.
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لكن هذه القرارت التي صدرت يف مارس 2011 أسفرت عن تشوهات عدة يف سوق العمل وضاعفت املشكالت القامئة وأعاقت الجهود الرامية إىل تحسني التحاق العامنيني 

بالقطاع الخاص. فقد طرأ تراجع حاد يف عدد العامنيني العاملني يف القطاع الخاص بني شهري فرباير ومارس 2011 )انظر القسم األول املظلل يف الشكل 4(. أما زيادة الحد األدىن 

لألجور يف أوائل العام فقد دفعت الرشكات إىل تقليص القوى العاملة لديها. واألهم من ذلك أن اإلعالن عن 50 ألف وظيفة حكومية قد دفع موظفني القطاع الخاص إىل االستقالة 

من أجل املنافسة عىل تلك الوظائف. كام حدث توجه مشابه وإن كان أخف ظهورا يف أواخر 2012، وذلك بعد اإلعالن عن تسجيل وحرص املواطنني الباحثني عن عمل )انظر 

القسم الثاين املظلل يف الشكل 4(. وكان من أهداف هذا التسجيل املساعدة يف توظيف الباحثني أو منحهم إعانة أو األمرين.35 ونتيجة لسياسات الحكومة تراجعت مشاركة 

العامنيني يف القطاع الخاص ملدة عامني، كام انخفض مستوى التعمني يف أقل من عامني من 16 باملائة يف 2010 إىل أقل من 12 باملائة.

وإجامال، يستمر توظيف األجانب يف التصاعد مبعدل أرسع من األعوام الفائتة. وكام يوضح الشكل 4، فقد حصل منو شهري يف أعداد الوافدين امللتحقني بسوق العمل. كام ظلت 

العاملة العامنية يف القطاع الخاص دون نسبة 15 باملائة يف 2011، وهو ما يضاهي عدد البنغالديشيني يف القوى العاملة بأرسها. وتظهر بيانات عام 2013 أن عدد العامنيني يف 

القطاع الخاص ثابت عمليا مع تواصل ازدياد أعداد الجنسيات األخرى. كام شهد عدد البنغالديشيني – العاملني أساسا يف املهن القليلة املهارة– زيادة بالغة )انظر الشكل 5(.

الشكل 5: املشاركة يف سوق العمل حسب الجنسية، 2011 و2013

يف كل زوجني من األعمدة، ميثل العمود األيرس عام 2011 )القطاع الخاص لجميع الجنسيات( بينام العمود األمين لعام 2013 )إجاميل العاملني من األجانب؛ العاملون العامنيون فقط يف القطاع الخاص(.
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املصدر: وزارة القوى العاملة، 2011؛ النشرة الإحصائية الشهرية، املجلد 23، رقم 1، يناير 2012، وزارة االقتصاد الوطني؛ النشرة الإحصائية الشهرية، املجلد 25، رقم 1، يناير 2014، املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات.

ويف 2013 متت زيادة الحد األدىن لألجور مرة أخرى، حيث وصل إىل 325 ريال عامين )844,50 دوالر أمرييك( شهريا، وذلك بهدف زيادة جاذبية وظائف القطاع الخاص.36 ثم 

نقحت الدولة يف نهاية العام هيكل رواتب القطاع العام عن طريق توحيد الرواتب يف كافة أقسام قطاعات الخدمة املدنية. وقد زاد ذلك من العبء املايل الواقع عىل الدولة 

وأعاق الجهود الرامية إىل تحفيز انخراط العامنيني يف القطاع الخاص. وعالوة عىل ذلك، ارتفع اإلنفاق الحكومي بنسبة 70 باملائة بني 2011 و2014، وذلك من 7,9 إىل 13,5 

مليار.37 ومع افتقار املوازنة إىل وسادة مالية أصال، كانت موازنة الدولة لعام 2014 قد استندت أوال إىل تسعرية 105 دوالر لربميل النفط لتحقيق التعادل املايل بني اإليرادات 

واإلنفاق. وبعد إضافة األعباء املتعلقة بـ »توحيد الرواتب«، أصبحت التسعرية الرضورية لتعادل املوازنة بنحو 112 دوالر للربميل. بل املتوقع أن تستهلك فاتورة أجور القطاع العام 
50 دوالرا من عائد كل برميل نفط تبيعه السلطنة.38

وبالرتاجع عن مكاسب كثرية سبق تحقيقها يف توطني االقتصاد وتخفيف عبء التوظيف العام، تتخلف السلطنة عن أهدافها املحددة يف رؤية 2020. ويف الواقع فإن الدولة – 

39 ورغم تأخر نرش الخطط التنموية خالل 
وللمرة األوىل منذ إعداد الخطط الخمسية – مل تنرش اإلصدار الثامن من خطتها الخمسية التي كان موعدها املقرر يف أوائل 2011. 

أزمات مالية سابقة، مل يسبق أبدا التخيل عن إصدارها. لكن مع وطأة االستياء الشعبي يف زمن وفري املوارد، يبدو أن الرؤية االسرتاتيجية قد ُدفنت بهدوء لصالح املناورات 

التكتيكية.

.http://omannews.gov.om/ona/newsDetailPrint.jsp?newsId=135752&lang=En ،2012 35 »اجتامع الهيئة العامة لتسجيل القوى العاملة واملحافظني والوالة«، وكالة األنباء العامنية، 1 سبتمرب

.http://omannews.gov.om/ona/newsDetailPrint.jsp?newsId=160144&lang=En ،2013 36 »بيان مجلس الوزراء«، وكالة األنباء العامنية، 2 فرباير

37 أمل رجب، »بيان موازنة 2014 أمام املجلس«، عامن دييل أوبزيرفر، 24 نوفمرب 2013.

38 أمل رجب ورسحان املحرزي، »ارتفاع اإلنفاق العام إىل مستويات قياسية يشكل تحديا كبريا أمام الحكومة«، )بالعربية( جريدة عامن، القسم االقتصادي، 27 نوفمرب 2013، ص 8–9.

39 بالرغم من نرش البيانات الخاصة بربنامج االستثامر املدين، تأخر تحليل التقدم الذي تحقيق يف سبيل أهداف الخطة الخمسية السابعة وكذلك التخطيط للسنوات الخمس املقبلة ثم أُغفل متاما. هذه هي الخطة قبل األخرية يف الفرتة التي تسبق 2020.
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اآلفاق

مع تنامي القيود املفروضة عىل اإلنفاق، تلوح يف أفق عامن خيارات صعبة تتعلق بالسياسات. إذ أن االستمرار يف مداراة األعراض بدال من معالجة مسبباتها الهيكلية الكامنة 

سوف يرسخ آفات سوق العمل الحالية ويزيد من اإلدمانات االقتصادية املزمنة. وقد أظهر هذا البحث أن املحنات االقتصادية التي تشكو منها سلطنة عامن هي يف مجملها 

نظمية وتدفعها عوامل هيكلية متأصلة. ويف صميم هذه املعضلة هيمنة النفط والغاز عىل االقتصاد الوطني. فبدءا من تحقيق ريوع اقتصادية هائلة ومشوهة ووصوال إىل إعادة 

تدوير هذه املكاسب املفاجئة يف منافع اجتامعية متنوعة؛ يتجىل بعد أربعة عقود من التنمية القامئة عىل النفط مجتمع نفطي بدال من مجرد اقتصاد نفطي.

بدءا من تحقيق ريوع اقتصادية هائلة ومشوهة ووصوال إىل إعادة تدوير هذه املكاسب املفاجئة يف منافع اجتامعية متنوعة؛ يتجىل بعد 

أربعة عقود من التنمية القامئة عىل النفط مجتمع نفطي بدال من مجرد اقتصاد نفطي.

ولهذا املسار التنموي الخاص بدول الخليج ظلٌّ مطابق يف جميع أنحاء سوق العمل يتجىل يف تركيبته الخاصة وأمناط العرض والطلب الخاصة به. وبدراسة هذا العامل 

الثالث من عوامل اإلنتاج، تنكشف رؤية أعمق عن أداء االقتصاد الكيل مقارنة مبا يظهر عند الرتكيز املعتاد عىل املوارد ورأس املال. وإلدراك هذا الوضع فمن املفيد 

بصورة خاصة تتبع دوائر اإلنتاج واالستهالك داخل القطاعات األوسع ضمن االقتصاد الكيل من خالل تحليل يتمركز عىل عنرص ا العاملة. فأوال، يتضح عند النظر إىل 

القطاع التجاري أن اإلنشاءات تشكل النشاط اإلنتاجي املهيمن من حيث كثافة العاملة. وهنا تتعاقد الدولة مبارشة مع رشكات كربى يف مرشوعات البنية التحتية، فتولد 

عددا من الوظائف يفوق مبراحل إجاميل عدد العاملني يف القطاع العام. وال يحصل املواطنون إال عىل قطعة صغرية من تلك الوظائف. وثانيا، وعىل مسافة أقرب من 

التفاعالت بني اإلنتاج واالستهالك هنالك اآلالف من الرشكات متناهية الصغر التي تخدم االحتياجات االستهالكية املتنامية للمواطنني بيد أنها قلام تُسهم إسهاما فاعال يف 

توظيفهم.40 وثالثا، ومبا يشمل القطاع العائيل الذي يتكون أساسا من موظفي القطاع العام ويقوم بالتايل عىل األجور الحكومية، هناك من األجانب قوى عاملة يف الخدمة 

املنزلية يتجاوز عددها 200 ألف قد أصبحت أساسية يف تسيريه.41 ومن ثم فإن املجتمع ال يعتمد فقط عىل مورد طبيعي آخذ يف النضوب، بل قد أدمن عىل عامل إنتاج 

آخر يستورده ويستقدمه من الخارج. لرمبا تكون سلطنة عامن بلدا مرتفع الدخل وفق بعض املقاييس، لكن كافة أنواع املعوقات وعدم الكفاءة التي تطال االقتصادات 

املدفوعة بالعوامل األساسية بادية فيها.42 

إن هذه الفجوة بني الرثوة الظاهرة والقدرة الواقعية تثري سؤاال يتجاوز حدود األلفاظ الضيقة: هل أفلتت سلطنة عامن من »مصيدة الدخل املتوسط«؟43 وبعبارة أكرث 

رصاحة، هل انتقلت من »النمو املدفوع باملوارد والقائم عىل العاملة الرخيصة ورأس املال إىل النمو املعتمد عىل اإلنتاجية العالية واالبتكار«؟44 فمن الرضوري من أجل 

اإلفالت من هذه املصيدة التحول من العاملة الخام إىل رأس املال البرشي. ومرة أخرى فإن األوضاع القامئة يف سوق العمل تدل أكرث عىل وجود عقبات يف الطريق بدال من 

آمال إلزالتها. فأكرث من نصف مهن القطاع الخاص مهن أولية حسب التصنيف، مام يعني أن التمييز اإليجايب قد أدى ظاهريا إىل توطني فئة مهنية واحدة: وهي الوظائف 

الكتابية متدنية املهارة ضمن الطبقة الوسطى.45 إال أن هذه الوظائف هي التي تعاين بالتحديد من التقادم بسبب تطور التكنولوجيا، وهي ظاهرة يشار إليها عامليا باسم 

»فك االرتباط الكبري« بني اإلنتاجية والتوظيف.46 ومع مئات اآلالف من املواطنني الذين يلجون سن املشاركة االقتصادية يف العقد املقبل، فإن سلطنة عامن ستتطلب أكرث من 

مجرد متييز إيجايب بسيط إن رغبت بنقل رأس املال البرشي الوطني من هامش االقتصاد إىل موقع الصدارة.

وال مناص من مناقشة ما يحمله املستقبل ملجتمع متعلق مبورد ناضب. إال أننا ونحن نفكر فيام تعنيه أوضاع ما بعد النفط للسلطنة علينا أن نتذكر مقولة الشيخ أحمد زيك 

مياين بأن العرص الحجري مل ينته بنفاذ الحجر.47 إن قدرة السلطنة عىل مواصلة إنتاج النفط من احتياطي محدود كانت من املخاوف التي أرقت الدولة منذ السبعينات. وبعد 

أربعة عقود فإن مستقبل صادرات النفط الذي كان يُقدر بعرشين إىل ثالثني عاما ال يبدو أبعد وال أقرب. ولعله من املأمون االفرتاض بأن الصناعات القامئة عىل النفط والغاز 

)االستخراج والتخزين والتكرير والنقل( سوف تستمر يف أداء دور اقتصادي حتى منتصف القرن عىل األقل. ولكن ما قد يؤذن ببدء حقبة ما بعد النفط هو تغري الدور االجتامعي 

السيايس للسلعة ذاتها وليس نفاذها.

40 ال تُسهم اإلنشاءات وال الرشكات املتناهية الصغر بالكثري يف العاملة الوطنية، بل تُعيد تدوير الريع من خالل االقتصاد. ونظرا ألن غالبية القوى العاملة الوطنية هم موظفون يف القطاع العام، فإن االستهالك يف االقتصاد مرتبط بالدولة بشكل معقد بينام 

تظل معظم أنشطة اإلنتاج تحت مظلة األجانب.

41 االستهالك النهايئ يف القطاع العائيل متوله بشكل كبري األجور الحكومية، ويتم عىل نحو متزايد تنظيمه بضوابط حامية املستهلك منذ عام 2011.

42 بالرغم من أن املنتدى االقتصادي العاملي يصنف عامن عىل أنها دولة تنتقل من اقتصاد قائم عىل الكفاءة )املرحلة 2( إىل اقتصاد قائم عىل االبتكار )املرحلة 3(، يوضح هذا البحث أن مسار التنمية يف عامن يحتفظ بتبعيات تُعد منوذجا لالقتصاد القائم 

عىل أو املدفوع بعوامل اإلنتاج األساسية )املرحلة 1(. ووفقا للمنتدى االقتصادي العاملي، فإن االقتصادات املدفوعة بالعوامل »تتنافس عىل أساس مواردها من العوامل – بشكل أسايس العاملة غري املاهرة واملوارد الطبيعية«. املنتدى االقتصادي العاملي، تقرير 

.http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2013-2014 ،2014–2013 التنافسية العاملي

43 تشانغ يانغ ري من بنك التنمية اآلسيوي يقدم تعريفا موجزا: »عادة، متتلك الدول املحارصة يف مستوى الدخل املتوسط: )1( معدالت استثامر منخفضة؛ )2( منو بطيء يف التصنيع؛ )3( تنوع صناعي محدود؛ و)4( أوضاع سيئة يف سوق العمل.«

.http://www.adb.org/news/op-ed/indonesia-risks-falling-middle-income-trap إندونيسيا معرضة لخطر السقوط يف مصيدة الدخل املتوسط«، بنك التنمية اآلسيوي«

.http://www.adb.org/news/speeches/seminar-asia-2050 ،2050 44 رجات م. ناج، املدير اإلداري العام لبنك التنمية اآلسيوي، ندوة حول آسيا

45 التصنيف الصناعي الدويل املوحد 88: املهن األولية »تتشكل من مهام بسيطة وروتينية تتطلب باألساس استخدام أدوات محمولة يدويا وكثريا ما تتطب بعض الجهد البدين« http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco88/9.htm و 

.http://laborsta.ilo.org/applv8/data/isco88e.html

.http://www.technologyreview.com/featuredstory/515926/how-technology-is-destroying-jobs ،2013 46 رومتان، ديفيد، »كيف تقيض التكنولوجيا عىل الوظائف«، تقرير حول التكنولوجيا، 12 يونيو

.http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1344832/Sheikh-Yamani-predicts-price-crash-as-age-of-oil-ends.html ،2000 47 فاجان، ماري، »الشيخ مياين يتنبأ بسقوط األسعار مع نهاية حقبة النفط«، الدييل تلغراف، 25 يونيو
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وكام أرشفت قيادة البلد عىل عملية تنمية هائلة باستغالل هبة املوارد الجيولوجية التي مل تكتسب بالجهد، فإنها تنظر اآلن إىل مستقبل يعتمد عىل تحقيق املكاسب املالية من 

املزايا األخرى املوجودة مسبقا. فالسلطنة عىل الحافة الرشقية للجزيرة العربية ذات موقع جغرايف يصل الخليج الفاريس باملحيط الهندي كان السبب ملبادرة طموحة ترتكز عىل 

اللوجستيات والنقل متعدد الوسائط وإقامة منطقة اقتصادية خاصة بغية تنويع االقتصاد. وكذلك فإن التنوع النسبي الذي متتاز به السلطنة من عوامل جذب طبيعية يضع 

السياحة عىل قامئة األولويات يف ما بعد رؤية 2020. لكن مل يتضح بعد إىل أي مدى ستنجح هذه املساعي يف إعادة تشكيل الهياكل االقتصادية لحقبة النفط بكل نزوعها املدفوعة 

بالعوامل األساسية. وهل ستعزز املشاركة والعدالة االقتصادية لجيل من املواطنني أكرث إقداما من الناحية االجتامعية والسياسية وميتلك مستوى من التحصيل العلمي يفوق 

أسالفه؟

وبسبب امليل إىل العاملة متدنية املهارة، فهناك قوى جمود تقاوم للتو التغري املنشود. إال أن إحدى اآلليات العاملية املؤثرة عىل الوضع املحيل قد تأيت بنتيجة هامة؛ فاالقتصادات 

الناشئة مثل الهند وإندونيسيا والفلبني – املصادر التقليدية الرئيسية للعاملني الوافدين إىل السلطنة – تزداد عزما عىل حامية مواطنيها املغرتبني من خالل تنظيم رشوط توظيفهم 

وأوضاع عملهم. وقد أدى ذلك إىل تحول منطي داخل السلطنة. فعىل مدى األعوام القليلة املاضية سدت فجوة الطلب عىل العاملة مصادر بديلة – بنغالديش وأثيوبيا عىل وجه 

التحديد. ومن الجدير باملالحظة أن هذه املصادر ذات تصنيف أدىن من الدول السابقة حسب مؤرش التنمية البرشية، األمر الذي قد تنشأ عنه تبعات بالنسبة لرتكيبة املهارات 

عموما يف سوق العمل.48 وهذا التحول يف العاملة املعروضة يضيف إىل قامئة التعقيدات عىل الطريق نحو اقتصاد أساسه االبتكار.

وبالنظر إىل هذه التغريات التدريجية يف النسيج االجتامعي للسلطنة، فام الذي ميكن قوله عن املالمح املستقبلية املتعلقة باملواطنة االقتصادية؟ هناك من ناحية نزعة مؤكدة 

نحو زيادة متكني الفرد يف املنطقة العربية برمتها، حيث يتحدث جيل اليوم بجرأة عن الحد األدىن من االستحقاقات. ومن ناحية أخرى فإن تفاقم انقسامات سوق العمل ميثل 

قوة معاكسة، إذ أن التكبيل االقتصادي للمواطنني يف القطاع العام وعزلهم عن املشاركة املنتجة قد عمل عىل تهميش نفوذهم. وسيكون لهذا الخليط من الجرأة السياسية ومن 
التكبيل االقتصادي والتهميش النسبي أثر عىل صيغة التفاوض الجامعي.49 فظهور املطالب الشعبوية صفرية املحصلة قد تسفر عن مناذج تنمية مشلولة كام يف حالة الكويت.50

وعىل نقيض الصوت املسموع للمواطنني فإن صوت الوافدين مكتوم. فاملواطنون يواجهون إقصاء اقتصاديا، بينام يواجه األجانب إقصاء مدنيا وسياسيا متواصال. وقد تؤدي 

املنافسة والسخط الصامت بسبب عدم دمجهم وإرشاكهم إىل توترات وانشقاقات مجتمعية أكرب. بل قد رشعت هذه األمور يف الظهور، حيث ميتزج التنافس عىل الحقوق 

االقتصادية املتصورة مبا ال ميكن وصفه إال بأنه لون من التعصب القومي. فهناك يف أوساط املواطنني شعور باالستحقاق يعززه تصنيع الدولة لحالة من الفخر الوطني والرتاث 

القومي. ومع تعرث النمو وبدء انتقال االقتصاد من الوفرة إىل القلة، ميكن للتوترات بني رشائح املجتمع أن تتفاقم. ولن يجسد ذلك الظهور األول لتلك املشكلة، بل قد مياثل الوضع 

عىل ما كان يف أنحاء من املحيط الهندي يف العقود الخمسة التي سبقت الكساد العظيم. وبطريقة مشابهة آنذاك، اصبح تدفق العاملة املتواصل من جنوب آسيا إىل دول أخرى يف 
املحيط الهندي مصدر توتر مع تحول الرثوات، انتهى بحالة »عداء بني املجتمعات بسبب املنافسة االقتصادية«.51

 

48 تقرير التنمية البرشية 2013 – صعود الجنوب: التقدم البرشي يف عامل متنوع: ملخص، http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2013_en_summary.pdf. تحول النمط املتبادل مثري لالهتامم: أصبحت عامن أول وجهة للعاملة البنغالية. رابيول 

.http://www.dhakatribune.com/labour/2013/may/04/bangladesh-likely-lose-labour-market-oman ،2013 إسالم، »احتاملية خسارة بنغالديش لسوق العاملة يف عامن«، دكا تريبيون، 4 مايو

49 اتساع رقعة االحتجاجات الشعبية يف يونيو 2014 حول قرار برفع ضوابط األسعار هو مثال جيد. أدت هذه الخصومة يف النهاية إىل سحب القرار بشكل مؤقت. وحدة معلومات اإليكونومست، »السلطان يؤجل إجراءات حول ضوابط األسعار«، 2 يوليو 2014، 

 .http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=1501976934

50 بالنسبة للحالة الكويتية، انظر وحدة معلومات اإليكونومست، »عودة ظهور السياسة الشعبية«، 15 فرباير http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=1900164174&Country=Kuwait&topic=Politics ،2013؛ مايكل بيل وعبري عالم، 

»تزايد االضطرابات يف ظل ركود االقتصاد الكويتي«، الفاينانشال تاميز، 24 أبريل http://www.ft.com/intl/cms/s/0/c268ecbc-a830-11e2-b031-00144feabdc0.html#axzz39vgjUlml ،2013؛ ماري آن تيرتيوليت، »البحث عن ثورة يف الكويت«، 

 .http://www.merip.org/mero/mero110112 ،2012 مرشوع أبحاث ومعلومات الرشق األوسط، 1 نوفمرب

51 اقتباس من مايكل أداس يف بوس، سوغاتا، »مائة أفق: املحيط الهندي يف عرص اإلمرباطورية العاملية«، مطبعة جامعة هارفارد، 2006، ص 118.
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خامتة

تُبني هذه الحالة الدراسية أن العقبات الرئيسية أمام اإلصالح االقتصادي ال تتمثل ببساطة يف املنافسة بني عدد من األطراف، بل تكمن يف األوضاع الهيكلية املرتسخة التي تتطلب 

تغيريات شاملة. فالبلد يف هذا الوقت عالق يف حلقة مستدامة من ردود الفعل، ترجعه إىل أمناطه القدمية وتكرس الوضع الراهن بتوقعاته. وبعد أن كانت السلطنة منوذجا 

لجاراتها يف مجال توطني القوى العاملة، يرتاجع اآلن ما تم إنجازه من تقدم نتيجة للعقبات الهيكلية والتعلق بسياسات قصرية األجل. فأوضاع بيئة التوظيف ملا بعد 2011 اتسمت 

بسياسات ترقيع لتخفيف السخط الشعبي. وال شك بأنها إصالحات مؤقتة أفضت يف النهاية إىل تقويض الجهود الرامية إىل معالجة تحديات سوق العمل.

ولعل الحالة العامنية يف بعض جوانبها تقرع جرس اإلنذار لجاراتها يف دول مجلس التعاون الخليجي. فالسلطنة باعتامدها املفرط عىل مورد ناضب وإدمانها الحاد عىل العاملة 

األجنبية تقرتب من مستقبل ما بعد النفط بخطى أرسع من الدول الخليجية الرثية كقطر واإلمارات العربية املتحدة. وعىل غرار تلك الدول تسعى السلطنة إىل إنشاء اقتصاد 

أساسه املعرفة واالبتكار؛ لكنها تتميز باالفتقار إىل احتياطي مايل يتيح الستثامرات كربى أو لتباطؤ يف التنفيذ. إذ أن تاريخ التخطيط التنموي الذي تعقبه هذا البحث يبني وعي 

الحكومات عىل مر العقود بالتحديات الحقيقة التي تواجه التنمية االقتصادية املستدامة، لكن البيانات الواردة من تلك العقود تكشف عن مشكلة ثابتة ميكن القول بتعاظمها 

مع الوقت.

لقد تخلت السلطنة إىل حد كبري – يف ظروف سياسات ما بعد 2011 – عن خطتها طويلة األجل لصالح مسكنات قصرية األجل. وتراجعت عام سبق إحرازه عىل طريق األهداف 

طويلة األجل املعنية بتوظيف مواطنيها يف إطار اقتصاد متنوع. ثم إنها عادت إىل أمناط اقتصادية قدمية فوسعت دور املحسوبية والرعاية االقتصادية للدولة بدال من تعزيز 

املواطنة االقتصادية. ورغم التحسينات املحرزة يف ميادين عديدة، فإن استمرار تجزؤ سوق العمل وتهميش العاملة الوطنية املنتجة سيسفر عن تداعيات متواصلة عىل مستوي 

االستقرار املايل والسيايس. أما طريق السلطنة نحو اقتصاد املعرفة فتعوقه مشكالت سوق العمل عىل الرغم من نواياها الحسنة وأهدافها التنموية السامية. وما مل تتجاوب الدول 

الخليجية األخرى بصورة حاسمة فمن املرجح أن تواجه تحديات مامثلة – سوف تطال بعضا منها قبل األخرى.
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املؤلفان 

الدكتورة كريستل إنيس محارضة يف جامعة ليدن الهولندية يف مجال اقتصاد الرشق األوسط الحديث مع اختصاص يف شؤون الخليج. 

رائد زهري الجاميل صاحب عمل ومحلل مستقل مقره مسقط يف سلطنة عامن.
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برنامج الرشق األوسط وشامل أفريقيا لتشاتام هاوس

يتوىل برنامج الرشق األوسط وشامل أفريقيا –الذي ترأسه الدكتورة كلري سبنرس– القيام ببحوث ومشاريع بارزة حول قضايا سياسية واقتصادية وأمنية تؤثر عىل منطقة الرشق األوسط وشامل 

أفريقيا. وإكامال ألبحاثنا، يدير برنامج الرشق األوسط وشامل أفريقيا طيفا متنوعا من مجموعات النقاش واجتامعات الطاولة املستديرة وورش العمل والفعاليات العامة التي تسعى إلغناء 

وتوسيع الحوارات الحالية عن املنطقة وعن السياسات العامة الربيطانية والدولية. ونقوم كذلك بإصدار ونرش باقة من التقارير والكتب واألوراق البحثية. 

www.chathamhouse.org/mena

مرشوع االتجاهات املستقبلية يف دول مجلس التعاون الخليجي

تأيت هذه املذكرة يف إطار مرشوعنا البحثي املتواصل عن الخليج –االتجاهات املستقبلية يف مجلس التعاون الخليجي– الذي يهدف إىل بحث وتحليل وتوقع بعض السيناريوهات املستقبلية 

للتنمية السياسية واالقتصادية يف دول مجلس التعاون الخليجي.

ويتناول البحث أربعة مواضيع رئيسية:

• املواطنة والتنمية السياسية: يبحث هذا املوضوع التطلعات السياسية واملواقف املتغرية للمواطنني، وخاصة الفئات التي تقل أعامرها عن الثالثني ممن يشكلون الغالبية العظمى لسكان دول 	

مجلس التعاون الخليجي، كام يستكشف آليات اإلصالح. 

• املواطنة واالقتصاد: يستكشف هذا املوضوع الواقع االقتصادي املتغري ضمن مجلس التعاون الخليجي، ويتناول بالتحليل قدرة وإمكانيات دول املجلس عىل إصالح وتنويع اقتصاداتها، كام 	

يحلل الروابط بني التوقعات السياسية واالقتصادية للمواطنني.

• اإلسالم السيايس وما بعده يف الخليج: يدرس هذا املوضوع التطلعات املتنوعة للحركات اإلسالمية النزعة ومساراتها يف خضم التغريات اإلقليمية. 	

• »التهديدات« الخارجية والعالقات املجتمعية الداخلية: يتمحور هذا املوضوع عىل مواطن التقاطع بني اآلليات اإلقليمية املتبدلة والحركات العابرة للحدود والعالقات املجتمعية يف دول 	

مجلس التعاون الخليجي. 

ويسعى املرشوع إىل تعميق فهم هذه املواضيع املتنوعة، كام يحلل اآلفاق املستقبلية لتكيف الدول الخليجية مع التغريات الجارية يف املنطقة ومن ثم تطوير أنظمتها. وتبحث هذه املواضيع 

يف سياق التغريات ذات الصلة يف منطقة الرشق األوسط عموما. وتُعد مشاركة الباحثني والدارسني واملحللني من الجيل الشاب يف دول الخليج أحد العنارص الرئيسية لهذا املرشوع.
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