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القتصاد هذا التقديم سيعرض بعض من افكار دراسة مطولة نحن في صدد اكمالها، تتمركز حول فهم االنتاج وا

لذلك . لخليجاألفكار المتعلقة بسوق العمل في اوفي هذا التقديم سنركز على بعض . في دول الخليج العربية

ذروني وارجو ان تع. سأكون شاكرا ألية تعليقات ومداخالت حول األفكار األولية التي سأقدمها في هذا العرض
.ألي أخطاء نحوية او في األرقام ألن هذا تقديم أولي
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والعجز . وكما نعرف فإن العجز في الميزانية وصل الى مستويات مخيفة. ان الوضع االقتصادي سيءنعرف
.اإليراداتما يقارب ضعف االنفاقات، أي ان %90من اإليرادات وصل الى مئوية كنسبة 



طبعا . ما نستوردهاألهم من ذلك، والذي ال يتحدث احد عنه، هو الحساب الجاري، او ما نصدره في مقابل

سنين اخر بضعة. صادراتنا هي أساسا النفط، وهو ما يمول كل وارداتنا من سيارات وكمبيوترات وهواتف الخ

سنتين ولكن اخر. اكثر من قيمة ما نستوردنصدره قيمة النفط التي ان أي في الموجب، كان الحساب الجاري 

وهذا م، يرحال ألن العالم . وهذا ان استمر على المدى المتوسط لبضعة سنوات هو خطر كبير. دخل في السالب

هيكلي، وان استمر هذا فهو خلل. من العالم حتى ندفع لما نستوردهيعني اننا نحن في اخر سنتين نستدين 

حس بها ان وسيكون هناك ضغط كبير على احتياطيات البنك المركزي وعلى العملة، وسيكون ازمة حقيقية سن

فما يقرر . قياننا دخلنا مرحلة الخطر الهيكلي الحقيمعناته هو ألن االنتباه اليه فهذا فقط وددت ان الفت . تواصل

عر يقرر كمية الصادرات، وهو أساسا سوارداتنا، وهو الطلب المحلي الستهالك الواردات، يختلف عما كمية 
.النفط
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وماذا يعني . ناهاتين السنتين، فكانت صادراتنا من السلع والخدمات، أي النفط، اكثر من وارداتلكن اذا ننظر قبل

مصدرة حتى البحرين، والتي تعتبر اقل دول الخليج، كانتأي ان . ان البحرين كانت مصدرة لرأس المالهذا؟ 

150أي ، رأسالمالدينار من مليار 65يوازي ما خرج من البحرين مدى آخر أربعين سنة فعلى . لرأسمال

مليار دينار، اغلبه من 55بقيمة طبعا كان هناك أيضا رأسمال دخل الى البحرين، . رأس المالمليار دوالر، من 

. لكن الصافي، هو حوالي عشرة مليار دينار رأسمال خرج من البحرين اكثر مما دخل. الخليج االخرىدول 

خاص وليس في األساس رأس مال من رؤوس األموال التي خرجت هي مليار دينار 65طبعا لو ننظر الى 

لها، مدخراتها وامواناس تحول بل هو أساسا خاص، وهي . رأس مال عام، فنسبة رأس المال الحكومي فيه قليلة
.اغلبهم، من الطبقة المستثمرة، الى الخارج
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ن امعناه هو بما اننا نصدر رأس المال، هذا . العجيب في حالة البحرين والخليج عمومالكن اللغز الغريب

لكن جميعنا يعرف ان. عالياليه المفروض هناك شح في قوة العمل، وان العمل يكون عزيز، او المردود 

بشكل نجد ناس يعملوناننا المردود الى العمل ضئيل في دول الخليج، بل ان هناك فائض من العمالة، لدرجة 

لعالية في الدول ذات الكثافة اوهذه حالة تتواجد عادة . سيارات ويغسلون سياراتغير رسمي كمنظمي مواقف 

حصل هذا في الخليج؟ فكيف . والفائض في العمل، كمصر والهند وغيرها

أي من الدول فالمردود الى رأس المال كبير بشكل هائل، يتعدىاالقتصاد في الخليج، اذا رأينا الى بمعنى آخر، 

ي المردود الى رأس المال هو حوالي ضعف المردود الى العمل، وهذا عكس باقبل ان . التي تعتبر رأسمالية
(.انظر الرسم البياني)الدول الصناعية 

5



يد من في البحرين والخليج عموما فر" سوق العمل"هو ان . الجواب، وهو يمكن اهم نقطة نريد توصيلها اليوم

لحديثة هو كيف ذلك؟ في كل دول العالم فيما عدى الخليج، فإن أساس مبدأ سوق العمل في الدولة ا. نوعه عالميا

في أي فيتم والدة وتدريب وتوظيف العمال. ان سوق العمل هو على المستوى الوطني، أي على مستوى الدولة

ر سوق دولة أساسا في داخل نطاقها، من خالل مواطنيها، بحيث يكون المواطنون هم التيار الرئيس في توفي

حسب ومن ثم تطعيم هذا السوق من الوافدين والمهاجرين. العمل، ويكون نطاق سوق العمل على مستوى الدولة

لق اذن، اهم ما حصل في باقي دول العالم هو ان كل دولة ركزت على ان يكون سوق العمل مغ. حاجة االقتصاد

طين أساسا على الدولة، مع بعض التطعيم حسب الحاجة من خارج نطاق الدولة، بل ان الدول تحرص على تو

.المهاجرين والوافدين حتى يصبحوا جزء من سوق العمل الوطني

ي شركة او فأي شخص يريد توظيف عمال أل. في الخليج الحالة مختلفة كليا، فسوق العمل نطاقه العالم ككل

.  تقطب العمالمشروع عنده، وفيما عدا بعض اإلجراءات البيروقراطية، يستطيع ان ينظر على مستوى العالم ليس
<العالم هو الملعب، . من شبه القارة الهندية، من شرق آسيا، الفلبين، او أوروبا، او أمريكا

the world is your oyster
.وهذا فريد جدا بالمقارنة مع باقي دول العالم

العمل، ليس هذا فقط، بل ان القوانين وارض الواقع تعطي القوة والمزايا أساسا لصاحب رأس المال أي صاحب

تنقل بين األعمال فالقوانين وحقوق العمال ضعيفة للوافدين، بحيث يستطيع فصلهم بسهولة، وال يستطيعون ال

ال منازع هو بسهولة، فالوافد اذن مرتبط بصاحب العمل، بحيث تكون القوة لصاحب العمل، بل أن الخليج اظن ب
عمل، او حيث ان سوق ال. من ناحية المزايا والحقوق التي تعطى لرأس الماللرأسالمالافضل سوق في العالم 
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العرض، 

Supply
.على مستوى العالم ، ويستطيع ان يجلب من أي بقاع األرضللعمال هو 

ارج، اذا على المواطنين، وهناك ضوابط على تدفق رأس المال من الخمحتكر في المقابل، فإن سوق رأس المال 

.عليهم منافسة العالم اجمعاذ العمال، بين المنافسة قليلة من ناحية رأس امال، بينما المنافسة شديدة 
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ملوا تحت رأس المال ليعيستقطبهمالوافدين من كل بقاع األرض، حيث كان الى تدفق بطبيعة الحال أدى وهذا

ت على مدى أخر أربعين عاما، وارتفعالعمل ونمت اعداد الوافدين بضعف عدد المواطنين في سوق . امرته

بينما عدد العمال المواطنين . 2015مليون عامل في عام 15، الى حوالي 1975اعدادهم من مليون في عام 
.مليون6كان حوالي 
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.اين تمركز الوافدون والمواطنون في االقتصاد المحلي. لكن لندخل اكثر قليال في التفصيل

.خاصكما نعرف، فالمواطنين تمركزوا في القطاع الحكومي، في المقابل، الوافدون تمركزوا في القطاع ال

قول ان تفاالرقام، "بالقطاع الخاص"فلو ننظر الى ما عادة يتم تسميته . لكن حتى هذه القصة غير مكتملة

. البحرينيين في القطاع الخاص اكثر من القطاع العام

الحقيقي، أولها هو القطاع الخاص". بالقطاع الخاص"ألن علينا ان نفرق بين نوعين فيما يسمى . لكن هذا مضلل

ير، والذي انا وهذا أساسا يتكون من شركات عائلية منها الصغير والمتوسط والكب. او ما سأسميه بالقطاع العائلي

.متأكد كثير منا عنده او عند األهل منها، اكانت دكان هواتف او عباءات او وكاالت او شركة مقاوالت، الخ

لك والقسم اآلخر داخل القطاع الخاص هو ما سأسميه بالشركات ذات النفوذ العام، او النفوذ الحكومي، وهي ت

.الشركات التي تلعب فيها الحكومة او التأمينات االجتماعية دور رئيسي، اما كمالك او مؤسس الخ

ين الوطني وبنك مثل بنك البحر. وطيران الخليج والبا وبتلكو والقطاع المصرفيبابكووهنا لدينا شركة النفط 
.ونفس الشيء ينطبق في باقي دول الخليج. الخGIBو  ABCالبحرين والكويت و 

لت تملك في كل هذه الشركات ذات النفوذ العام، لعبت الحكومة او التأمينات دور رئيسي في تأسيسها وال زا
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.حصص كبيرة فيها
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في ما المواطنين الذين يعملونفيه العمال الذي يتركز هذا القطاع، قطاع الشركات ذات النفوذ الحكومي، هو

هم قليلون، ين العائلي من المواطناما الذين يعملون كموظفين في القطاع . يسمى في االحصائيات بالقطاع الخاص

، اغلب اذا حتى ما يسمى بالقطاع الخاص. ويكونون أساسا صاحب العمل، بدال من موظفين في القطاع العائلي

ئلي، اال اذا كانوا العاالمواطنين الذين فيه يعملون فيما سميناه بالشركات ذات القيادة الحكومية، وليس في القطاع 

.هم صاحب الشركة نفسها

وأن القطاع الخاص هو في االطروحات المقدمة رسميا هو بالقطاع الخاص، لماذا أقول هذا؟ ألن الهوس اآلن 

ضعه الحالي، ففي و. هذا ليس بصحيح. من ناحية التوظيف ستكون فيهالمواطنين، وان النمو توظيف من سيقود 

الدينموكون الوظائف للمواطنين وان يالقطاع العائلي، ال يمكن ان يوفر أي ما سميناه القطاع الخاص الحقيقي، 

.لتوظيف المواطنين

.قلياللنتعمق في هذا كيف؟ 
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يناه ، لكن الغالبية من هؤالء، يعملون فيما سم"القطاع الخاص"الف مواطن يعملون كموظفين في 90حاليا 
و gpicو والقطاع المصرفيوبابكوفاذا اخذنا الذين يعملون في طيران الخليج . بالقطاع ذو النفوذ الحكومي

ة قليلة التي وزد عليهم من هم ارباب العمل، بدال من موظفين، ولن يتبقى اال نسب. اسري غيرهم، فالغالبية هناك

.تعمل كموظفين في القطاع العائلي البحت

ن نقوم  بنظرة والذي ال توجد ارقام دقيقة ومفصلة حوله، ولكن نستطيع ا. لننظر الى تركيبة هذا القطاع العائلي

ملون في القطاع حيث ان الغالبية الساحقة من الوافدين يع. تقريبية عبر اعداد العمال الوافدين في القطاع الخاص

الف، أي خمس مرات 460وقد وصل عددهم الى . العائلي، والغالبية الساحقة من القطاع العائلي يوظف وافدين

.اكثر من عدد المواطنين في اجمالي القطاع الخاص

ذات مهارات اذا رأينا الى تركيبة وظائف الوافدين في القطاع الخاص العائلي، فالغالبية الساحقة هي لوظائف

اع في المقابل، لو ننظر الى المواطنين، وهؤالء من هم في القط. لديهم ما دون الثانوية% 60فحوالي . متدنية

الذي فيه واذا ما زدنا المواطنين اللي في القطاع الحكومي، و. الخاص فقط، فإن الثلثين لديهم ثانوية او اعلى

.، فإن النسبة سترتفع(باستثناء قطاع الشرطة والجيش)نسبيا نسبة التعليم اعلى 

ب تحصيل النقطة األساسية هي ان الغالبية الساحقة من الوظائف في القطاع الخاص، العائلي، هي وظائف تتطل

هذا القطاع وهذا ليس بغريب، اذا ما علمنا ان الغالبية الساحقة، اكثر من الثلثين، من الوظائف في. علم متدني

ضافة هذا باإل. أي عمال نظافة، عامل في محل كي، غسيل، الخ. تتركز في قطاع البناء، والتجزئة، والخدمات
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.المنزلية، وهذه االخيرة عموما ال تدخل في احصائيات القطاع الخاصالى الخدمة 

ماذا يعني هذا؟

احية من النعلى الوظائف في القطاع الخاص هو أنهم غير مؤهلين المواطنين الحديث ان سبب عدم حصول ان 

القطاع فكما نرى نسبة التعليم اعلى بكثير عند المواطنين مما هي في. سراببل . غير صحيحالعلمية هو 
والقطاع الخاص عموما يعتمد على عمالة غير ماهرة ومتدنية الرواتبالخاص العائلي، 
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في هذا من الوافدين العاملين% 76. متدنية جداالقطاع العائلي الخاص فإن الرواتب في هذا . باإلضافة الى ذلك

.دينار350اقل من % 90دينار، و200القطاع راتبهم الشهري اقل من 

ي وف. يعتمد على عمالة وافدة متدنية المهارات والرواتب. القطاع الخاص، او باألحرى القطاع العائلياذا،

.الخ. األساس ينتج منتجات تستهلك محليا، ليس باإلمكان تصدريها، كالبناء، والخدمات، والتجزئة

لشركات، ففي هذه ا. خاصة اذا ما قارناه بما سميناه الشركات ذات النفوذ الحكومي. واإلنتاجية فيه ضعيفة جدا

اتبه افضل، شركات النفط والبنوك والبتروكيماويات الخ، نسبيا اإلنتاجية اعلى، ويوظف مواطنين اكثر، ورو

في الشركات كمثال تتواجد فيه نقابات عمالية، في المقابل ال تتواجد نقابات)وحتى حقوق العمال فيه افضل 

ضع فيه هذا ال يعني انه ال توجد مشاكل في هذا القطاع، ولكن عندما نقارنه بالقطاع العائلي، فالو(. العائلية

اذا ان . كثيرافضل حاال من ناحية اإلنتاجية وتوظيف المواطنين وحقوق العمال والتنافسية على مستوى العالم ب

ادرات من القطاع في المقابل، فإن الص. كل صادرات البحرين تقريبا، حتى واستثنينا النفط، تأتي من هذا القطاع

.الخاص العائلي هي تقريبا صفر
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عموما، أي ما والوضع المترهل لهذا لقطاع العائلي الخاص يتبين اذا نظرنا الى اإلنتاجية في البحرين والخليج
ليس ذلك فقط، بل انها (. فيما عدى قطاع النفط)فاإلنتاجية أصال ضعيفة.PRODUCTIVITYينتجه كل عامل 

نقرأ نمى وهذا لسبب بسيط هو ان النمو في الناتج المحلي عندنا في الخليج، والذي كل سنة. اخذة في النزول
،  EXTENSIVE GROWTHالوافدةالخ، هو أساسا نمو يعتمد على النمو العددي في عدد العمال% 4بنسبة 

ا في المقابل ففي الدول الصناعية يعتمدون أساس. Intensive growth. وال يعتمد على النمو في إنتاجية الفرد

.Productivity. ،INTENSIVE GROWTH. على النمو في إنتاجية الفرد

فينمو . دينفي الخليج العكس، فنرى نمو الناتج المحلي مبني أساسا على نمو عدد العمال، عبر استقطاب الواف

تمد على سوق العمل ومعه الناتج المحلي عموما، ولكن إنتاجية كل فرد تنزل، ألن اإلنتاج عموما مثلما قلنا يع

.استقطاب عمالة رخيصة متدنية المهارات ومتدنية الحقوق

بل وهو، كيف لدولة المفروض عندها وفرة من رأس المال،. اذا، اآلن يمكن ان نرى الجواب للغز الذي بدأنا به

ف حصل كي. وتصدره الى باقي العالم، من المفروض ان يكون العمل فيها ذو مردود عالي وان يكون نادر نسبيا

.بأن يكون المردود عالي الى رأس المال، ومنخفض للعمل، بل وهناك فائض من العمل

ل في طبعا الجواب هو انه فتحنا سوق العمل ليكون عالميا بدل من ان يكون على مستوى الدولة، كما هو الحا

ي المقابل، ف. وصارت المنافسة على تكلفة العامل على مستوى العالم، وحقوقه عموما متدنية. باقي دول العالم
حكم كانت الحقوق والمزايا لرأس المال عالية، منها احتكار السوق المحلية، وبدون ضرائب، وكل رب عمل يت
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ا كبيرة، وعطيته مزايرأس المال سوق انك اغلقت أي المحصلة . متدنية للعمالفي العمل بشكل مطلق وبحقوق 

ستوى بينما فتحت سوق العمل على م. ودعم من ناحية مياه وكهرباء الخضرائب، بما فيها االحتكار، وبدون 

الخليج يعتبر ف. عالي، وضعيف للعمللرأس المال ان المردود فليس بغريب . مزايا وحقوق متدنيةالعالم واعطيته 

.العالم من ناحية تكلفة العاملة المتدنية وحقوقه المتدنيةفي لرأس المال افضل مناخ 

ماذا؟ ألن المواطنين سيستطيعون المنافسة في سوق العمل كعمال، لامل ان وفي هذا الوضع الحالي، ليس هناك

وفي . ئلتهديرته، في دولته، ألن هناك هو يقوم بإعالة عاما هي تكلفة الوافد؟ هي تكلفة حياته، وهذه أساسا في 

تعيش عائلة العاملة الوافدة في دولته دينار ممكن 200. من في الخليجالحياة ارخص بكثير في الدول، غالبية 

دينار من 200في المقابل، ف. ألوالده، وشراء بيت او شقةحياة الطبقة الوسطى، بما في ذلك تعليم خاص 

.قة الوسطىالصعب ان يعيش عليها العامل في البحرين وعائلته اال بصعوبة بالغة، وقطعا لن يكون من الطب

وهذه حاليا . المالتكلفة على مستوى العمن ناحية بها المواطن اال في القطاعات التي يستطيع ان ينافس هذا اللهم 

الشهر هي تكلفة راتب بحريني دينار في 500-400ألن اآلن . مختصرة في البحرين في القطاع المصرفي

بح جذاب الناحية، ويصوبذلك يكون البحريني ارخص من الوافد من هذه متخرج بكالوريوس يعمل في البنوك، 

.توظيفه في البنوك ألن تكلفته متدنية على مستوى العالم في القطاع المصرفي كمثال

لكنها . حيحهذه مشكلة ص. التحصيل العلمي، او مخرجات التعليم وموائمتها لسوق العمللذلك القضية ليست في 

اعلى من الوظائف في فنسبة التحصيل العلمي كما رئينا للبحرينيين من ناحية الشهادات. ليست المشكلة الرئيسية

(.  لديهم شهادات اعلى من الثانوية% 30)القطاع الخاص، بل تقترب من النسبة في دول أوروبا وامريكا 

متدني وانتاجية م ذات تعليهي الوظائف التي يوفرها القطاع العائلي الغالبية الساحقة من المشكلة الرئيسية هي ان 

.متدنية ورواتب متدنية

ئف اذا أساس المشكلة هي في القطاع الخاص العائلي، وهو اكثر قطاع يحتاج الى اصالح، اذا انه يوفر وظا

لخاص العائلي وهذا القطاع ا. متدنية اإلنتاجية والرواتب والحقوق والتحصيل التعليمي، تذهب اغلبها الى وافدين

.هو ما يحتاج الى اصالح هيكلي

وال SMALL AND MEDIUM ENTERPRISESاليوم لدينا صرعة ال ان ولذلك، ليس مستغرب

ENTREPRENEURSHIP
يقوم صاحب شركةوهي في األساس ان يصبح المواطن بدوره كفيل او . الصغيرة ورواد األعمالاو المشاريع 

ين، يصبح بدال ان يدخل في منافسة خاسرة كعامل مع الوافداذن، . الوافدينعن طريقها بجني الريع واالرباح من 

.منهمالريع والربح هو شخص مستقطب للعمال الوافدين ويمتص 

رأسمال، ب صاحان تصبح عامل فيه، او تخييرك بين القطاع الخاص، ان تم في هذا الجو والحالة الحالية ففي

م العمال في كل اقطاب العالستنافس انك ان اصبحت عامل بما . أي رب عمل، أي ستختار؟ اكيد رب عمل

وحقوق متدنية بسعر رخيصموظفين وافدين في المقابل كرب عمل تستطيع ان تستقطب . على التكلفةأساسا 

.وتمتص الريع والربح منهم

كومي، النفوذ الحذات يعمل في القطاع الحكومي، او قطاع الشركات اما ان يختار لذلك من البديهي ان المواطن 

شركة ليصبح هو بدوره رب عمل وصاحبالمتدنية، اال والحقوق وال يذهب للقطاع العائلي ذو الدخل المتدني 

.عائلية يقوم من خاللها باستقطاب الوافدين
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(:من جريدة الوسط)األخبار ولذلك نسمع في 

في 86، وذهب أغلبها بنسبة 2015ألف وظيفة إضافية في العام 25خلق اقتصاد مملكة البحرين أكثر من 
.فقطالمئةفي 14المئة لصالح العمالة الوافدة ذات األجور المنخفضة، فيما كان نصيب العمالة البحرينية 
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:اآلن نصل الى الختام، وهو السؤال المحوري الرئيسي الذي نطرحه اليوم

:هناك خياران ال ثالث لهما. ما هي رؤية سوق العمل التي نريدها في البحرين والخليج عموما

رتكزون نواصل على نمطنا الحالي، وهو االعتماد على السوق العالمية للعمال بشكل أساسي، والمواطنين ي) 1

ل السوق ويتواص. ، او يصبحوا ارباب عمل(المشاريع العامة)في القطاع العام والشركات ذات النفوذ الحكومي 

مال الوادفين مفتوح للعمال من كل بقاع العالم، ويكون النمو في االقتصاد  أساسا مبني على النمو في اعداد الع

لحقوق المتدنية بدال من اإلنتاجية، وتتركز االعمال أساسا في القطاع العائلي ذو اإلنتاجية المنخفضة والرواتب وا

ة التي ال يمكن االعمال الخدماتية والبنائيبانتاجالتي تذهب اغلبها للعمالة الوافدة ذات المهارات المتدنية، ليقوم 

تصديرها،

اسا او االنتقال الى نموذج هو األقرب الى ما هو موجود في بقية دول العالم، بحيث يكون سوق العمل أس) 2

ن هناك سوق وطني، يتم تطعيمه بالوافدين من بقية العالم متى برزت الحاجة، ولكن يكو. داخل حدود الدولة

.ة أساساعموما ضوابط وآليات صارمة للحد من فتح السوق على مستوى العالم، ويكون محيطه هو مستوى الدول

م ا. أي هل نريد الخيار الحالي، بحيث األمور أساسا موجهة لكفة رأس المال، كما هو الحال في الخليج اآلن

خيار سوق عمل وطني، بحيث ترجح الكفة اكثر للعمل؟
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ئيسيا على مستوى ويصبح نطاقه ر( وليس كليا)نغلقه نسبيا ، او للعالمال يوجد خيار ثالث، فإما تفتح سوق العمل 

.العالمالدولة، كما هو الحال في بقية 

أي منهما نريد؟
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:وإيجابياتهلكل خيار سلبياته 

(:الخيار الحالي)خيار سوق عمل عالمي مفتوح لكل الوافدين : الخيار األول

:اإليجابيات

اقتصاد جذاب جدا من ناحية رأس المال أو رب العمل•

نمط حياة تتمتع باستهالك رخيص وعالي نسبيا•
و Market failureبحيث يسود االقتصاد تشوهات . هذه اغلبها إيجابيات على المستوى الفردي االناني البحت

Externalities

.لمجتمعفوائد فردية لكن سلبيات على باقي ا. السلبيات ال نفكر فيها كشخص ولكن يتحملها المجتمع

:السلبيات
نحن شعب حاليا في الغالب ال يعرف انتاج أول أسس  ..Learning by doing. ال يوجد توطين للمهارات•

الكهرباء، او حياته اال نادرا، من تنظيف الشوارع، الى بناء مصانع التحلية التي تزودنا بالمياه، او مصانع

الوظائف في كل هذه نعتمد أساسا على وافدين للقيام بذلك، وعلى الرغم من. حتى بناء شوارعه او بيوته

. بها حالياوهذا يعني اننا ال نمتلك المهارات للقيام. القليل جدا منها تم توطينها. الهائلة في هذه القطاعات
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بر الكتب ففي كل دول العالم، الطريقة الوحيدة التي يتعلم أي شعب كيفية بناء شارع او بيت ليس ع

قوم بذلك، ونحن حاليا ال ن. والنظريات، بل عن طريق انك تقوم بذلك وتبنى البيت او المصنع او الشارع

.بل نعتمد على وافدين هم من اكتسبوا المهارات

إنتاجية منخفضة كما اردفنا مسبقا•

حقوق ورواتب عمال منخفضة•

في الخليج 2014مليار دوالر في عام 98)تسرب كبير من االقتصاد من ناحية التحويالت للعمالة الوافدة •

(ككل

والغذاء الخارتفاع تكلفة الدعم على الحكومة من ناحية المياه والطاقة•

ة اعداد العمالة الوافدألن ارتفاع. غير مستدام من ناحية الحساب الجاري، وهذه اهم قد تكون اهم نقطة•

سالب وهذان االثنان يدخالن ك. يعني ارتفاع تحويالت العمالة الوافدة وأيضا ارتفاع استهالك الواردات

لنفط ، تعتمد أساسا على ا(أي الصادرات)في المقابل الموجب في الحساب الجاري . في الحساب الجاري

الواردات اذن ارتفاع التحويالت للعمالة الوافدة و. وسعر النفط في العالم، وهذه في المقابل لن ترتفع 

يسبب من ناحية االستهالك سيدخل الحساب الجاري في السالب، وهذا غير مستدام على المدى البعيد وس

*****ضغط كبير على العملة قد ينتهي بأزمة مالية

اسا، ومن ثم في المقابل، اذا انتقلنا الى الخيار الثاني، خيار سوق عمل وطني أساسا، يعتمد على المواطنين أس

:تطعيمه بشكل ثانوي بالوافدين حسب الحاجة

(سوق عمل عالمي)هي أساسا عكس سلبيات النظام الحالي : اإليجابيات

توطين المهارات•

ت حديثة ماكينات في السوبرماركت، االكمثال)رفع اإلنتاجية واالنتقال الى تكنولوجيا متطورة اكثر •

(تستبدل العمالة الوافدة الرخيصة

.اكانوا مواطنين ام وافدينرفع حقوق ورواتب العمال المتواجدين في الدولة،•

خفض الدعم الحكومي ألن االستهالك سيقل•

اخفض التحويالت الى الخارج، حيث سيتم صرف وتدوير األموال داخل االقتصاد بدال من خروجه•

كتحويالت

ن خفض العجز في الحساب الجاري ألن التحويالت واالستهالك سيقالن، وهذه قد تكون اهم فائدة م•

الناحية الهيكلية على المدى البعيد

:السلبيات

الكثير من الوافدين سيفقدون أعمالهم•

ارتفاع كبير في التضخم، أساسا نظرا لزيادة األجور للعمال•

ترول بنفسهم بدال الناس سيصبون الب. من األعمال االستهالكية ستختفيتغير كبير في نمط الحياة، فكثير•
.الخ. ماكينة بدال من عمالة وافدة تقوم بذلكdishwasherجلب . من عمالة رخيصة تقوم بذلك

تمد الصغيرة التي تعوكثير من أصحاب الشركات. انخفاض المردود والقوة لرأس المال او رب العمل•

الذي أساسا على عمالة وافدة رخيصة سيجدون الوضع صعب على المدى القصير في خضم التغيير

.سيصيب االقتصاد

ار، واال فإن لذلك يجب القيام به بشكل تدريجي ومدروس يتم فيه مشاركة المواطنين ككل في صنع القر•

.اول من سيقف ضد هذا التغير هم المواطنين وأصحاب الشركات انفسهم

:بعض األدوات واآلليات المقترحة لتفعيل االنتقال، وهذه مطروحة للنقاش•
دة فرض رسوم عالية لكل عامل وافد مستقطب على أصحاب العمل الذين يستقطبون العمالة الواف•
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قطاع )الرخيصة، خاصة على الشركات العائلية في القطاعات ذات االستهالك المحلي التي ال تصدر 

ة للتحول الى الشركات العائليالصحابوذلك لرفع تكلفة العمالة الوافدة لخلق الحافز (. الخدمات والتجزئة

مستوى الماكينات ذات اإلنتاجية العالية وتوظيف المواطنين بدال من العمالة الوافدة الرخيصة، وعلى ال

.البعيد حتى يتحولوا الى قطاعات مصدرة وليست فقط ذات استهالك محلي

ة بشكل مدروس تحويل كفالة العمالة الوافدة الى جهاز مركزي تابع للدولة يقوم بضبط عملية استيراد العمال•

منفرد حسب احتياجات الدولة بدال من ترك األمر يتم تحديده من قبل كل صاحب شركة عائلية  بشكل

.يستقطب العمالة الوافدة كما يشاء

.ربما يتم استثناء قطاع البناء والخدمة المنزلية في البداية•

ن سوق هناك آليات أخرى أيضا باإلمكان دراستها، بحيث يكون الهدف هو خلق الحوافز والروادع بأن يكو•

العمال العمل وطني أساسا على نطاق الدولة، بدال من ان يكون سوق عمل عالمي تكون المنافسة فيه بين

ون في على مستوى العالم، ألن سوق عمل على مستوى العالم يعني أساسا ان العمال المواطنين سيخسر

نبدأ بدراسته وقد تكون سنغافورة مثال أولي. هذه المنافسة ولن يستطيعوا منافسة العمالة الوافدة الرخيصة

(.ةألن حتى في سنغافورة هناك مشاكل كبير)وتطويره وتغييره حسب ما يناسب وضعنا الخاص 

.شكرا جزيال على حسن استماعكم ونتطلع الى النقاش
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