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!ككهقق!اولفلماتالماضهىجمر!

؟791عامايةبدافيالنفطاسعارارتفاععنشج)*(لقد

بانهالمتوقعومن،للنفطالمنتجةالعربيةالدولمواردفيكبيرارتفاع

وكذلكالدولتلكاقتصادياتعلىجوهريئيرقالارتفاعلهذاسيكون

مجراهباخذالتجمبرهذابداولقد.العربيالعالمانحاءبقيةعلى

المنتجةالدولفيالحكوميةالممروفاتفيالمتدفقةالزيأداتفي

الدولتلكتقومالتيالضخمةالاستثماراتفيوكذلكللنذط

كذلكوزادت.الزمنمنالقادمالعقدفيلتنفببذهابالاستعداد

النفطية،عبرالعربيةالدولالىالنفطيةالدولمنالماليةالمساعدات

المستقبل.فيالمساعداتهذهازدياداحتمالالىتشبيدلائلوهناك

بينماقدرتالقادمةسنينالعشرخلالالعربيةالدولاستثماراتان

المواردنقصانوبما.الامريكيةالدولاراتمنمليار001الى003

الاستثماراتهذهاستثمقردونستحولاقيالعقبةهوليسالمألية

سيحدثلماذا.الاسقسيةالعقبةسيكونالعاملةالايادينقصفان

الممكنمناقيالوسقئلهيوما؟العاملةالقوىفيالنقصهذا

المقالة:هدههدفهذاسيكون؟النقصهذاحدةلتخفيفاتباعها

العالمفيالتنمبةمستقبلفيودورهاالمشاكلهذهعلىضوءالقا،

الحاليوالوضعالماضبىفيالبشريةالمصادرنمولمعرفة،العربي

المستقبل.وتطلعاتالعاملةللقوى

هذافان7491مامبدايةفيبدأالنفطاسعارلرتفاعانبما

سيكونالتاريحهذافانولذلك.جديدعصربدايةيمثلالتاريح

الحضاريالتشابهمنوبالرغم.والحاضرالماضيبببنالفاصلالحد

وفرةفيالكيبربالتفاوتتتممزاليومالعربيالعالماقتصادياتفان

الاقتصادينموهادرجةفيوكذلك،والبشريةالطبيعبيةمواردها

طبيعةفيالاختلافالىماحدالىيعودالاجبرهداوانوالاجتماعي

السياسيةالفلسفاتولاختلافالماضيفيالاسغملريةالسيطرةقوى

هذهاختلافعلىوالامثلة.الاستقلالعهدمندسادتالتيوالافتصادية

كالمملكةخفيفةسكانيةكعافةذاتدولفهناك.عديدةالاقتصاديات

اخرىدولءو(مربعمتركمالولكلفرد5،2)السعوديةالعربية

مربع(كيلومترلكلفردا5؟3)كالبحرينعاليةسكانيةكعافةذات

الفوددخليتراوحفقيرةنفطيةبمرواخرىنفط!يةدولوهناك

نظروجهةتمثلالنالةهذهفيطرحتالتيالاراءان)*(

والتعمير.للانشاءالدوليالبنكنظروجهةعنبالضرورةتعبرولاالكاتب

واخرى.اليمنفيكماامريكيدولار001حواليفيهاالسنوي

امريكيدولار...،؟؟حواليفيهاالسنويالفرددخليصلغنية

لديهاالتيالدولبعضوهناك.المتحدةالعربيةالاماراتدولفيكما

ايحواالاميةنسبةتبلغجثلبنانفيكماالامحةمنضعيلةنسبة

الاميةنسبةاوحتتراكاليمنينالدولبعضهناكبينما؟لمئة03

فيالعربيةالدولبينالاختلا!اما.بالمعةو.089بينفيها

يستدعبىلابحيثالوضوجمنفهووالسياسيةالاقتصاديةالفلسفات

امثلة.اية

هذامطلعتبزبمالعظيمةالحضاراتمهدالعربيالعالمان

ويعيشالاجنبيالنفوذمنمتعددةاشكالتحتترزجبقعةوهوالقرن

مع.والاميةالفقرولسودبدائيزراعياقتصادفيسكانهاغلبية

بعضفيالحديثالتصنيعمنمحدودةدرجةانذاكوجدتفقددلك

السكروطحنالاقطقننسجصناعاتفيكماالعربيالوطناجزاء

والمثمروباتالاقطانونسج،مصرفيا)حالهيكماوتصفيته

فيالنفطانتاجوصناعات،العراقيفيالنفطوتصفميةوانتاج

الوقتدلكمنذ.المغرب*حولفيالمعاثنواًستخراجالسعودية

النهائيلاقتصادياتالتحويلهدفالىالوصولعلىالتنميةجهودتركرت

،السوقلظامعلىمعتمدةصناعيةاقتصادياتالىالعربيةالدول

والادارةالعمريةوالثقافةالحديثةالصناعاتادخالطرقيعنوذلك

العصرية.الحكومية

العربيالوطنفيوالثقافيوالاداريالصناعبمالنموتميزولقد

العالميةاًلحربوانتهاء.الثانيةالعالميةالحرباندلاعحتىبالبطء

فقد.العربيالعالملاقتصاديأتبالنسبةتحولنقطةيمثلالثالية

عنه.اكننقيبعملياتوتوسعتالسريعبالازديادالنفطانتاجبدا

الانتاجمستوىمرة46يعادلالنفطانتاجكانمثلا؟591عامففي

45!امستوىمرةو(1العراقفيمراتو،الكويتفي6،!العام

ادخلتوفد.قطرفي9،91مستوىمرة35والسعوديةفي

وتوسعتالعربيالوطنمنمختلفةمناطقفيحديثةصناعات

الانتاجكانمثلا5191عامفني.سريعةبصورةالقائمةالصناعات

بصورةزادوفدالانتاجمستوىمنبالمئة0(1يعادلمصرفيالصناعي

5291عاموفي.07!اعامخلالسنويابالمئة7بمعدلمطردة

كصناعةالعراقفيالنفطبةغببرالصناعاتفيمطردتوسعبدأ

الكبرةالصناعاتحيثالمغربثولوفي.والمشروباتالسمنت
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ثلاثةحواليالانتاجازداد0،916عامقبلتقريبامعروفةنجركانت

سنويابالمنة7بمعدلوازداد،تونسفي!؟91-؟4!خلالاضعاف

خاصةكبرصناعياستثماروبدا.الجزائرفي؟591-8(91خلال

-4891السنواتخلالالمغربيةالمملكةفيالاغذيةصناعةفي

اجتماعيةتطوراتالاقتصاديةالتطوراتهدهصاحبوقد.5791

وحدث.الصحيةوالخدماتوالتعليمالتربيةحقلفيوخاصة

استجابةخاصةبصورةوالتعليمالتربيةكلؤسساتفيمطردتوسع

الىالسكانلنظرةيعودوهذا.عليهاالطلبفيالكيبرللتوسع

كونهاوكذلكالمعيشةمستوىتحسينوسائلكاخدىوالتعليمالتربية

السياليالاسنتقلالعلىالحصولفياعالاسرعلىالمساعدةالوسيلة

ادارةفيالاجانبمحلواحلالهمالمحليينالبلدابئاءتثقيفخلالمن

الدولة.توون

منحلقةبدايةمثلتالحرببعدماسنواتانذلكمنوالاهم

العربيالعالماقتصادياتعلىالكيبرالاثرداتالسياسيةالتطورات

بخسارةالعربيةالنكبةاًن.العاملةالقوىاوضاععلىوبالتالي

الاستقلالعلىللحصولالعربعزمشددت4891عامفيفلسطين

العربية.الدولفيسليمواداريواجتماعياقتصاديكيانوبناء

مصرجمهوريةفيحدثتالخمسيناتفيالهامةالسياسيةوالتغيىات

وفي(5691)توسوفي(5691)السودانوفيا()؟59العربية

كذلكحدثتوقد(5891)العراقوفي(56!ا)المغربيةالمملكة

وفي(0691)الكويتفيالستيناتفيهامةسياسيةتغيىات

المملكةوفي(؟691)الجزائروفي(6291)اليمنيةالجمهورية

جمهوريةوفي(6891)ظبيابيوفي(6191)السعوديةالعربية

واقتصرت.(!691)ليبياوفي(16791الديمقراطيةاليمن

محليةايادالىالسياسيةالقيادةتحولعلىالتغيراتهذهبعض

محليةايادمنالسلطةانتقالعلىاشتملالاحروالبعض

والبعضنجالعنفالتغعراتهذهبعضواتسم.اخرىالىمعينة

عندعنهااعلنتالتيالاهدافحققوبعضها،بالسلمالاخر

هناهدفناوليس.ذلكتحقحقفيفشلالاخروالبعضحدوتها

اختلافمنالرغمفعلى.هذهالسياسيةالتغييراتمنجزاتتقييم

تحسينفيالرغبةوهو،واحدهدفعلىاتفقتفانهاطبيعتها

اكيردوراواعطائهمالمحليينللسكانوالاجتمابمبةالاقتصاد.دةالا،ضاع

القياداتوضعتوقد.والسياسيةالاقتصاديةاوضاعهمادارةفي

هذهلتنفيذوكان.الهدفهذالتحقيقمعينةبرامجهذهالجديدة

بدورهاوهذه.الخطورةبالغةواجتمابمبةاقتصاديةائإرالبرامج

السائدةالعاملةالقوىونوعيةحجمتحديدفياساسيادورالعبت

انعدامعنمعينحداىاالمسؤول!ةعتبرالبرامجهذهانكما.ا!بوم

.اليومالسائدوهوالعاملةالقوىوعرضطلببينالتوازن

العربية:ال!دولاق!مضهما!ياتع!اترك!فيالننة!

العقدينخلالوالاجتماعيةالاقتصاديةالتنميةعملتلقد

اقتصادياتتركيبفيالتحولعمليةفيالاسراععلىالماصيق

تسودهااقتصاديةالىبدائيةزراعيةاقتصادياتمنقيالعربالدول

قطاعيلعبهالذيالرئيسيالدورفانلهذا.والخدماتالصناعة

قطاعامحلهليحلالانخفاضفيبدأالاقتصادياتهذهفيالزراعة

الزراعيالقطاعدورانخفاضمنالرغموعلى.والخدماتالصناعة

الاستثماراتلاستمرارودلكالمطلقةباازبادةاس!تمرتانتاجيمتهفاى

وتحسينوالمكننةالاراضيواستصلاحالريفيخاصةالقطاعهدافي

الخ.الزراعيةوالقروصالخدماتوتوفيرالبذور

الدولاغلبحةفيبالارتفاعبدأتفقدوالتعدينالصناعةنسبةاما

النفطيةالدولعداالخدهاتلقطاعبالنسبةالحالوكأ-لكال!ربية

انخفاضالىادىالبترولانتاجفيالكبيرالنموانحيثالكبيرة

الحالهوك!(المحليالدخلفيالخدماتقطاعمشاركةنحسبة

والجزائر.السعوديةالعربيةالمملكةفي

كبيرةاجتماعيةتطوراتالاقتصاديةالتطوراتهذهصحبتولقد

الخدماتحقلفياًقلحدوالىوالتعليمالتربيةحقلفيخاصة

كببراهتماموالتعلييمالتربيةلحقلواعطى.والسكنيةالصحية

جهازلاستحداثاللازمةاًلعاملةالقوىتوفميرفياساسيكمصدر

وكئتيجة.والاجتماعيةالاقتصاديةالبرامجلننفيذوكذلكعصرياداري

كافةفيسريعسافمواوالتعليماننربيةحقلفسهدفقدلذلك

العربي.الوطنانحا،

العربي.العالمفيا!تنه!ةاهثيالعاملةالقو!جافب

فيالتئميةلعبتهالذيالدورمعرمةالجزءهذافيسنحاول

اننقدممنالمواردهدهاستفادةومدىالعربيةالبمفريةالمواردتطوير

هذهتهيثةمدىوكذلكوالاجتماعيةالاقتصاديةالتن!بةحقلفيالمحرز

سنحاول.التئميةمستقبلفيالفعالةباورطهمةتقوملكيالموارد

يلي:مامئاقشةخاصةبصورة

العاملة.القوىعلىالطلبو!يممةتطور-ا

العاملة.القوىعرضوطبي!ءتطور-2

العاملة.القوىعلىوالطلبالعر!رعلاقة-3

.سالعربيالعالمفيضخدامالاسظروف-4

العاملة:ألقوىعرضوطبي!ةتثسلور-2

منالنهائيالتحوزهوال!ربيالعالمفيالتنميةهدفان

تسسودهااقتصادياتالىبدائيةزراعةعلىتعتمدافتصاديات

مواصلاتوشبكةمتقدمةزراعةولديهاوالخدماتالصناعة

وهستوىالانتشاروواسعحديثوصحيتعليميمستوىوكذلكحديثة

حاجةالجهودهذهعننتحولقد.اخرىابخماءجءو!رمات!كن!

فانلذلك.الاعباطبهذهللقيامالمدربةالعاملةالقوىالىمتزايدة

فيعشرالتالسعالقررقيودأتالماهرةال!اهلةالقوىالىاجةالحى

هسذهبداتولكن.المغربودولكمصرالعالماجزاءبعض

للالسسراعنتيجةالثانيةالعالميةالحربانتهاءبعدبالازديادا!حاجة

بسيطةمشاريعمنطبيعتهافيوالتغيرالتنميةبرامجتنف!بدفي

التزايدبدأفقدلذلكوكنتيجة.معقدةاخرىالىالتكنولوجيا

وخيبرا!واطبايومدرسينومهندسيناداريينالىالحاجةفي

الفنيينالعمالمنالكببرالىوكذلكاخرينوفنيينزراعيين

قدالعاملةالقوىالىالحاجةفيالتزايدانمنوبالرغم.الماهرين

طب!يعتهافيالتببراوالانماببةالئشاطاتفيالتزايدعهـنامايشج

ليعضالسياسيالاستقلالبعدالاجانبمنالعديدمغادرةفان

الماهرةالعاملةالقوىالىالحاجةازديادالىادىقدالعربيةالدول

الاجانب.هؤلاءتزكهاالتيالانتاجوسائللتشغيل

منوقتايفيال!ربيالعالمفيالانمائيةالنشاطاتوكو!

تفاوتالىادىدل!فا!احرىالىمنطقةمنتفاوتتقدالاوفات

خلالففبم.المناطقهذهبينالعاملةالقوىالىالحإجةفي

العم!الخاصةالعاملةالقوىالىالحاجةاصبحتمثلاالخمسينات

الاسراعبسببالعراقفيشديدةوالمهندسوالفنيينالصناعيين

يا)55!!-5291الاعواموخلال5191عامفيالتنميةبرامجفي

الولسائلانعداموبسبب.(الخماسبىالانمائيالبرنامجسنوات

5191عامفياستقلالهافانالاستقلالكبلماليبيافيالتعليمية

العاملسةالقوىالواعمختلفالىوكيبرةماسةحاجةاًلىاًدىقد
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وحصلت.الاعمالومدراءالفنيينأنواعومختلفالمهرةىل!مال

القوىانواعكافةالىالحاجةظهرتحيثالكويتفيالتجربةنفس

بعدالمغربيةوالمملكةتونسفيوكذلك،الفنيةوغيرالفنيةالعاملة

الخبراءمنالعديدمغادرةبسببوذلك5691عامفيالاستقلال

الفرنسيين.

العربيالعالمفانالسبعيناتوبدايةالستيناتعقدخلالاما

قسم:اساسيبنقسميئاىامقسماكانالعاملةاقوىانظروجهةمن

كالكويتالخفيفةالسكانيةالكثافةداتالنفطيةالدولعلىيحتوي

وقد،وعمانوقطرظبيوابووليبياالسعوديةالعربيةوالمملكة

الاستخدامومستوىالاقتصاديالنموبسرعةالدولهدهاتصفت

القسماما.والاجتماعيةالاقتصاديةالتنميةبرامجفيبالاسراعوكذلك

ولاسباباتصفومدالعربيالعالمبقيةعلىيشتملفهوالثاني

وكذلكالاولالقسمبدولمقارنةضئيلاقتصاديبنموسياسية

عامفيليبيا!فيالنفطانتاجابتداءوان.البطالةنسبةبارتفاع

تبعهقددبيفي!6!اعاموفيظبيأبيفي62!اعاموفي61!ا

دلكمنوالاهم،الدولتلكفيالاستثماربرامجفيشديدارتفاع

العربيةالمملكةفيالسياسيةالقيادةفيحدثتالتيالتغيراتان

عامفيليبياوفي6691عامفيظبيأبيوفي؟691عامفيالسعودية

التطوربفعلسابقتهامنالعكسعلىسياسيةقياداتجلبتقد9691

ال!مريع.والاجتماعيالاقتصادي

اشدالستيناتعقدفيالعاملةالقوىالىالحاجةوكانت

العماليةالقاعدةلانعدامودلكالنموالسريعةالنفطمةالدولفيالحاحا

الفنيةالعاملةالقوىأنواعكافةحاجتهاوشملت.لديهاالمننطورة

الستيناتخلالالفنيةالعاملةالقوىالىالحاجةوكانت.الفنيةوفي

الفرنسيينوالعمالالخبراءمغادرةبسببوذلكالجزائرفيايضاملحة

.6291عامفيالاستقلالبعدالماهرين

ناالىاًدىقدالبطيءنموهافانالعربيةالدولبقيةاما

بعضفيالتزايدعلىاقتمرتقدالعاملةالقوىالىحاجتها

الاستثمارطبيعةفيالتغيربسببودلكوالنادرةالضيقةالاختصاصات

التكنولوجيامنمتقدمةانواعتبنيعلىاشتملوالذيالدولهذهفي

والمملكةوألارعنوالعراقىمصرفيالحالهوك!ا)الصناعةفيخاصة

كحقلجديدةاقنصاديةحقولفيالاستنمارلابتداءوكذلك(المغربية

وتونسى.المغربيةالمملكةفيالسياحة

العاملة:القوىعوضوطبيعةتطور-2

الصناعةقطاعاتلتطويرالعاملةالقوىالىالحاجةان

مصادرمنتوفببرهتمقدحديثاداريجهازلبناءوكذلكوالخدمات

يلي:ماضمنهامنعدة

المدنالىالريفمناًلهجرة-أ

وان،العربيالوطنفيالعاملةالقوىمصادرأهممنهداان

وظاهرةالريففيالفقرالتشارمنهاعديدةأسبماباالهجرةلهذه

تعودالهجرةظاهرةأنمنوبالرغم.المدنفيليشةامستوىارتفاع

راهيوالحقيقة.اليومحتىمستمرةفانهاءترالتاسعالقرلىاىا

العالميةالحربانتهاءبعدزادتقدالمدينةالىالريفمنالهجرة

ناوبما،العربيالعالمفيالتنميةبرامجفيالاسراعبسببالثانية

ضئيلااهتماماواعطتالمدنمئاطقعلىتركرتقدالتنمببةجهود

مه

المعيشةمستوىفيالتفاوتاتساعالىادىذلكفانالريفبمناطق

وسائلفيالتحسنفانذلكالىوبالاضافة.والمدينةالريفبين

المدينة.الىالريفمنالهجرةسهولةالىادىؤدالمواصلات

ازديادفيهوالعربيالمالمفيالمدنسكانعددفانلذلكوكنتيجة

بنسبةتميزقدالعاملةالقوىمنالمصدرهذافانذلكمعمطرد

افتصرقداستخدامهفانلذلك.المهارةوانعدامالاميةمنعالية

هذافيالعاملةالقوىعرضانكماكالبناءالمهنيةفيالاعمالعلى

العلنيةالبطالةتفتنيالىادىمما،الطلبمنأكثركانالمصدر

عدا،تقريباالعربيةالدولكافةفيالحالهوكماالمدنفيوالمقنعة

ذلكالىبالاضافة،الخفيفةالسكانيةالكثافةداتالنفطيةالدول

الاستخدامتوفيرضمانوانعدامالقليلةبأجورهتميزالمصدرهذاقان

وبانعداممنخفضوسكنيمعيشيبمستوىتميزفقدلذلكوكنببجة.له

فيالاسعارالتضخممنكبيرةبصورةعانىوقدالاجتماعيةالخدمات

المدن.اجتاحالذي

:الاخرىالعرضمصادر-ب

السكانفيالطبيعيةالزيادةهوالعاملةللقوىالاخروالمصدر

فيالاناثمساهمةنسبةبارتفاعالمصدرهذاتضخموقد.العاملين

وجهةلتحسننتيجةالعملفيبالمساهمةالعامبالارتفاعوكذلكالعمل

العاملةالقوىعرضانوبما.اليدويالعملتجاهالسكاننظر

طريقعنوكذلكالتنظيمنظامطريقعنجاءقدالمصدرهذامنالماهرة

القوىعرضوطبيعةحجمنناقشسوففانناالعملخلالالتدريب

الاخرالمصدرنناقشسوفوأخيرا.المصادرهذهعنالناتجالعاملة

العربية.غببرالعاملةالقوىوهوالعاملةالقوىلعرض

التعليمنظام-ا

والتعليمالعامالتعليم:قسمينالىالتعليمنظامتقسيميمكن

المهئي.

العامالتعليم-ا

منالمطلوبلتوفركبببراًاعتماداالمصدرهداعلىالاعتمادتملقد

وكنتيجة.الاسننقلالبمدحكوماتقبلمنوخاصةالعاملةالقوى

الئموفيبداالتعليمنطامعنالناتحالعاملةالقوىغرضفانلذلك

جداسريعاالنمووكان.الاخبرةالسنواتفيوخاصةالسريع

عليهمالطلبفاققدللدراسةوالتاركيئالخريجينعددانبحيث

السكانيةالكماؤةذاتالنفطيةعداالعرب!يةالدولكافةفي

الحقولفيهمالخريجيناغلبيةكونالىالسببويعود.الخفيفة

التاركينومنالعامةالاعداديةالدراساتحريجيمناوالانسانية

.مهارةاواختصاصأيدونالعامةالمدارسفيدراستهم

الىالحكوماتبعضدفعالمثقفينبينالبطالةنسبةارحمفاعان

الحكوميالقطاعفيجامعيخريجلكلالعملضمانسياساتتبني

مصرفيالحالهوكما(خبرتهالىالحاجةمدىعنالنظربغض)

منجديدةحلقاتاضافةالىادىمماوالعراقوالسودانوالكويت

ارتفاعالىآيضاذلكوادى.مصرفيالدولةاجهزةالىالموظفين

انتاجياتهموانخفاضالعاملينبينالمعنوياتوتدهورالمقفكةالبطالةحجم

الدولةجهازمنبالمائة.3بأنوردفقد.المواردتوزيعسوءوبالتالي

غادرفقدالخريجينمنالعاطلوناما.مقنعةبطالةيمثلمصرفي

واخرونالخفيفةالسكانجةالكيافةذاتالنفطيةالدولالىبعضهم

العربي.العالمخارجبلدانالى



والسودانوالاردنولبنانمصرمنالهجرةهوالسابقعلىوالمثال

اقطاروبقيةوالكويتالسعوديةالعربيةوالمملكةليبياالىوسوريا

المغربدولمنالهجرةهواللاحقعلىالمثالبينماالعربيالخليج

الشمالية.وامريكاالغربيةاوروباالىولبنانوالعراقومحر

وبالتاليالمصيدرهذاانتاجيةمستوىانخفاضمنوبالرعم

انتاجيةبنظرةيتمتعالمصدرهدافانالتدريبمنالمزيدالىحاجته

هذاانبالصرورةيعنيلاهذاولكن.اخرمصدرايمنافضل

النفطيةالدولفيحالتهعداالدخلمنعالبمستوىتمتعقدلمصدر1

الاجورمستوىارتفاعفانلذلك.الخفيفةالسكانيةالكمافةذات

المصدرهذااغراءاًلىادىقدالعربيالعالموخارجالدولتلكفي

.الخارجفيعملعلىللحصولبالهجرة

المهني:التعليم-؟

دخولمندبدأتوالتيالفنيةوالمهارةالخبرةالىالحاجةان

المعاهدتأسيسالىادتقدالعربيالمالمالىالحديثةالصناعات

فانلذلك.المحليينالسكانمنالخبرةمنيلزممالتوفيرالمهنية

تطورولكن.العربيالعالمفيجديدةليستوالفنيةالمهنيةالمعاهد

بسببالثانيةالعالميةالحربنهايةحتىمنخفضمابقيالمعاهدهذه

خاصةالاجنبيةالخبراتعلىالكيبروالاعتمادالبطيءالصناعيالنمو

الاستقلالبعدالاجنبيةالخبراتمغادرةولكن.الغربدولفي

التكنولوجياوادخالالتصنيعحركةولازدياد،الدوللبعضالسياسي

الىادىقدالعالميةاًلحربانتهاءمنذالعربيالعالمفيالحديثة

الفنية.العاملةالقوىالىالحاجةازدياد

الفنيةالعاملةالقوىتوفيرفيالفنيةالمعاهددورفاندلكومع

انههودلكمنوالاهم.الاهميةعديمبقيقدالعربيالعالمفي

المواردندرةمنتعانيالمعاهدهدهاستمرتالسبميناتبدايةحتى

البلدوحاجاتمناهجهابينالعلاقةوانعدامالفنيةوالكفاءاتالمالية

السودانفيالعنيةالمعاهدفيالحالهوكماالفنيةالكفاءاًتالى

.والاردنوسورياوالبحرينوالعراقي

هذهلخريجيالاجتهاعيةالنظرةؤإن،داكاىاو،رالاكأافه

بالعملاًلخريجينهؤلاءبثلاقةبسببالتقديرعدمعلىوالقائمةالمعاهد

لايتمتعونالخريجينهؤلاءفانكذلك،الانحتىاستمرتقداليدوي

الكعافةذاتالنفطيةالدولفيالحالعدا)الاجورمنعالبمستوى

ثنيراعانواقدالمعاهدهذهخريجيفانلذلك.(الخفيفةالسكانية

لهميؤمنلمالدراسةمنعديدةسنواتفياستثمارهمانحيث

فانخريجيوهكذا.مرتفعدخلاولائقةاجتماعيةنظرةعلىالحصول

استمرمنوهناكالتدريساوالمكتبيالعملفضلواقدالمعاهدهذه

عدميجبلذلك.الفرصةسئحتاداالعاليةدراستهتكملةفي

الاوقاتبعضفيالمعاهدهدهبعضبأنالاكتشافعندالاستعراب

كمافيهاللتسجيلالطلبةمنالكافيالعددعلىالحصولتستطعلم

،والعراق،اسعوديةاااعربيةالمملكةاىابالنسبةالحالهو

فيالحالهوكماالخريجينعددفيالبموعدممنعانىبعضهاانكما

.الانجرةالسنينلأ:؟البحرين

لتزويدالرئيسيةالمصادراحديكنلمالمهنيالتعليمفانوالن

العاملةالقوىفيالنقصاستمراروبرسبب.المهرةوشبهالمهرةالعمال

خلالالتدريبباستعمالىبدأالخاصوالقطاعالعامالدولةقطاعفان

حتىولكن.العاملةالقوىمنالاضافيةالحاجةلات!جكوسيلةالعمل

بالضعف.تميزقدالمعاهدلهذهالحكومبمالدعمفانالاخيرةالازمة

الاجانبالعمال-3

الكمافةداتالنفطيةالدولفيالعاملةالقوىمصادرأهممن

واليمنولبنانكمصرالعربيالعالممنالاخرىالاجزاءالسكانجبة

.وايرانوالباكستانكالهندالعربيةفيالدولوكذلكوالعراقىوالاردن

الاجانبالعماللدخولالاساسيالحافزالاجورارتفاعكانفقد

فقدالعربيالعالمانحاءبقيةفيالاجانبالعمالأما.الدوللهذه

عددوصلوقد.الخمبراتمنخاصةانواععلىومقتصرينقلةكانوا

العربيالخبيجودولالسعوديةالعربحةالمملكةفيالاجانبالدمال

الدولتلكالىالاجانبالصمالدخولويخضع.عاليةنسبالى

منبالرغمفانهذلكالىوبالاضافة.وغامضةمعقدةهجرةقوانينالى

طويلةلفترةالدولتلكفيعملواقدكانواالاجانبالعمالبعضكون

وكنتيجة.صعبايزاللاالدائمةالاقامةعلىالحصولمسالةفان

الضمانانعداميشوبهاالدولتلكفيالاجانبالعمالحالةفانلذلك

رغبةمنها،عكسيةنتائجالىادىالموقفوهذا.المستقبلوغموض

احتمالضدكضمانالممكنةبالسرعةدخولهممضاعفةفياًلعمالهؤلاء

ارتفاعالىادىمما،بلدانهمالىارجاعهمواحتمالخدماتهمانهاء

وانخفساضالمعنوياتوتدهورالاعمالمختلفبينالتنقلنسبة

العمل.ونوعيةالانتاجية

اًلعاملةالقوىعلىوالطلبالعرضبينالعلاقات-3

فيهيتنقلواحدااقتصاديايانا3ليسالعربيالعالمانبما

عنمنطقي؟سلوبالتحدثبالامكانفليس،كاملةبحريةالعمل

اندرجةوبما.حدودهضمنالعاملةالايديوطلبعرضبينالعلاقة

واحرى،منطقةبينتتفاوتالاوقاتمنوقتايفيالاقتصاديالتطور

منكانوقد.العاملةالقوىعلىالطلبتفاوتالىيؤديذلكفان

العرضبينالتوازناختلالانالعربيةالدولبينالتنقلانمدامجراء

العسالمصفاتمنكانالعربيةالدولمناطقمختلففيوالطلب

والمقنعةالعلنيةالبطالةكانتالذيالوقتفيفمثلا.العربي

خلالسائدةالعامالتعليممعاهدوخريجيالماهريننجرالعمالبين

كان،واليمنينالمغربودولوالعراقوالسودانمصرفيالستينات

السعوديةفيالعاملينممنالمجموعاتهدهعرضفيشديدلقصهناك

الجغرافيالتوازنعدمالىوبالاضافة.وليبياالعربيالخليجودول

ذلكويرجع.عربيةدولةكلداخلتوازنعدمثمةكانفقدهذا

عليها.الطلبلمقابلةاوماملةالقوىعرضتوجيهاهمالالى

اهملناواذاواحدككيانالعربيالعالمالىنظرنااذاولكن

تميزاقدالزمنمنالماصييئالعقدينباننجدالمهارةفيالفوارق

.واداالبطالةوجودوبالتاليالطلبعلىالعاملةالقوىعرض!لادة

التوازنعدممننوعيننجدفسوفالاعتباربنظرالمهارةاخذنا

وهما:والط!العرضبين

عليها.الطلبكلن"كلكانالماهرةالعاملةالقوىعرضان)1(

لدراسةوتاركياوخريجيالماهرةفيالعاملةالقوىعرضان)؟(

العلنية.البطالةوجودفى1ادىمماطديها.الطلبعنبجبرزادالعامة

بالرغمانهالعربيالعالمدن9فيالعاملةالقوىمعضلةان

الكفاءاتلديهمتتوفرفلمالعملوالراعبيئ!نكانواالعاملينانمن

.واماالاميينمناغلبيتهملكونذلكويرجع.الطلبقبلمنالمطلوبة

تعليمهمانهوافانهمدراسمهمفيالسنينمنالعديداستثمرواالذين

الىواصحةبصورةهذاويعود،خبرةايةعلىالحصولدونالعام

العرببةالدولساديوالذالعاملةللقوىالسليمالتخطيطانعدام

الحالي.العقدمطلعحتى



الاستخداموأحوالسياسات-،

علىوالطلبالعرضبينالعربيالعالمفيالتوازنانعدامان

بسببتعقيدازادفدالزمنمنالمأضيينالعقدينفيالعاملةالقوى

سادتالتيوالنواقص،انداكالسائدةالاستخداموظروفسياسات

الماهرينالسكانمنالعديدهجرةالىأدتقدالاستخدامظروف

الاجورانخفاضالنواقصهسذهواهم.العربيةالدولخارجالى

سوءاووانعدامالعملظروفوصعوبةالاستحداموفوائدالحقيقية

تطبيقهاعدماواكملقوانينتأثروعدمالمستخدمتطويربرامج

انعدامهااوالمهنيةالنقاباتتأثيرعدمهوالاخروالنقص.انعدامهااو

فانولذلك.سياسيةبحركةارتباطهااحتمالبسببالتام

الشكيشوبهاالعربيالعالمفيالنقاباتالىالسلطاتنظرة

التنة.وعدم

بتئاقضهاتتصفكانتكببرةحالاتففيالاستحدامسياساتأما

البطالةتفشبممنبالرغمفمثلا.البلدفيالعاملةالقوىوضعمع

الالةاحلالعلىمتركرةاستثماريةبرامجاتبعتقدالعربيةالدولفان

والجزائر،الستيناتمنذمصرفيالحالهوكما،العمالمحل

البرامجهذهادتلقد.اًلستيناتخلالالاردنوكذلك1667عاممنذ

هدهلطكيدوذلكالفئيةالخبرةعلىالحصولصعوبةزيادةالى

التكنولوجيا.منعالمستوىعلىالبرامح

العربىالعالمفيالبشريةالمصالرتئميةنقد

اقنصادياتحققتهاالتيالكيبرةالاستثماراتمنالرغمعلى

البثمريةالمصادرتنميةفارالماصينالعقدينخلالالعربيالعالم

مثلاالفرديالدخلارتفاعولكن.النقصمنالكئيرتعافيتزاللا

خلالالتنميةجهودفمعظم.السكانمنقليلةمجموعةالىذهبقد

جزءااعطىوبالتاليالمدنمناطقعلىتركزقدالماضيبنالعقدين

وبالتالي.السكانمنالاغلبيةيعيشحيثالريفمنامح!الىقليلا

فيالازدواجيةمنتعاقيتزاللاالعربيةالدولاقتصادياتفان

وتخلفالمدنفيمتطورةعمريةمناطقف!متمثلةالاقتصاديكيانها

العالمفيالاقتصاديالنموفانذلكالىبالاضافة.الريففيوفقر

والمقنعةالعلنيةالبطالةوانتشارالاسعارارتفاعصاحبهقدالعربي

والعمل.الاستخدامظروففيونقصالمدنوازدحام

فانوالتعليمالتربيةحقلفيالسريعالنمومنالرغموعلى

بالدولمقارنةالعربيةالدولاغلبيةفيعاليةتزاللاالاميةنسبة

نتاجالىبالنسبةاما.الصحيةالمجالاتفيالحالوكذلك.الاخرى

وانعدامالتوعيةبفقرعامةبصورةاتصفدقدوالتعليمالتريبةحقل

استيراثالىذلكويرجع.المحليةالبلدظروفوبيئبيئهالعلاقة

التربيةتاجاتصفوقد03السيطرةقوىمنوالتعليمالترب!بةانظمة

ل!كونودلكالبلديحتاجهاالتيالمهاراتبانعدامكذلكوالتعليم

والحقولالعامالتعليميالنظاممنهموالتارينالخريجيناغلبية

دونالعامالتعليمفيالسريعاذموانذلكمنوالاهم.الانسانية

بمبئاً!توارناختلالالىادىقدالوطنيالافض!صادبحاجاتررطه

والتعليم.التربيةنتاجعلىوالطلبالعرض

ضبيلااهتمامااعطتقدالعربيالعالمفيالتنميةبرامجان

مناللازمالعددتوفرفيفشلتقدفانهاولذلك،المهنيللتعل!م

النظروجهةتغييرفيفشلهاالىهذاويرجع.المهنحينوشبهالمهنيبن

كذلكالتنميةجهودان.اليدويالعملضدالسالدةالاجتماعية

منبالرغمالعاملةالقوىفيالاناثمشاركةنسبةرفعفيتخلفتقد

مقارنةمنخفضةتزاللاالاناثمشاركةونسبة.الضعيلالتقدم

.الاخرىبالدول

اهتمامااعطتقدالعربيالعالمفيالتنميةجهودفانوانجرا

المغربدولبينوخاصةالعربيةالدولبينالعمالتنقللزيادةقليلا

العربي.العالمانحاءوبقمة

العربىالعالمفيالعاملةالقوىوضعهستقبل

العالمفيالعاملةالقوىوضعمستقبلبمناقشةالبدءقبل

العاملةالقوىلعرصالحاليةالرئيسيةالصفاتدكرمنبدلاالعربي

الحاليةالصفاتان.العاملةالقوىمستقبلىعلىالكيبرلاثرهاودلك

يليماهيالعاملةالقوىلعرض

فيالدولالعاملةللقوىمنخفصعرضيوجدحيثالتوازن؟نعدام-ا

بقيةفيكبيروعرص،الخفيفةالسكان!بةالكثافةذاتالنفطية

العربي.الوطنانحاء

المغربدولبينوخاصةالعربىالعالمبينالتنقلمستوىتدني-2

العربي.العالمانحاءوبقية

العاملة.القوىفيالاناثمشاركةنسبةتدني-3

الامية.نسنةارتفاع-(

الدراسلأوتاركيخريجيعلىتقتصروالتيالمتعلميننسبةتدني-5

الانسانية.والفروعال!امة

.ا!!روناو!ح!اولهورننسبةضمالة-!

.المتطورةالحديثةللتكنولوجياالتبهيفوصعوبةبطءس7

توفرضمانانعداموهيالدولببعضخاصمةاخرىصفةوهناك

فالمملكة.الحكوميالدعملانعداموذلكالخاصالقطاعالىالعرض

يحتاجهمالذينالعمالبتدريبالقيامعدمتفضلمثلاالسعوديةالعربية

.الخاصالقطاع

المستقبلفيالعاملةالقوىالىالحاجة

العالموضعقد،791عامبدايةمنذالنفطعائداتارتفاعان

ضخمةاستثماراتوهناك.جديداقتصادينظامابوابعالىالعربي

.وسوفالقادمالعقدفيلتنفيذهابالاستعدادالعربيةالدولتقوم

منالكافيةالكميةوفرةمدىعلىالاستثماراتهذهتنفيديتوقف

قدالاستثماراتهذهطبيعةعلىفاحصةنظرةفمن.العاملةالقوى

العاملةالقوىطبيعةعنجيدةصورةعلىالحصولالمرءيستطيع

القوىهذهحجمعنماحدوالىالاستثماراتهذهلتمفيذاللازمة

العاملة.

:الاستتماراتهذهخواصاهمان

الالةعلىالمعتمدةوخاصةالصناعةعلىالشديدتركيزها)1(

الصناعاتومنها)الحديثةالتكنولوجياوذاتالانسانبدل

وانتاجالسائلالغازوانتاجوالاسمدةالبترولومصافيالبتروكيماوية

السمنتصناعاتوكذلكوالالمنيوموالصلبكالحديدالاساسيةالمعادن

.(الغذائيةالموادوانتاجالسفنوتصدحالبناءومواد

والمستعملةالافتصاديالبنيانبمشاريعالكبيرالاهتمام)2(

ومحطاتوالطرقوالمطاراتكالموانيءالتكنولوجياانواعلاحدث

الخ.،والبزلوالريالمياهومجاريوالمياهالكهرباء

والتعليمكالتربيةالاجتماعيةالخدماتعلىكذلكالتركيز)3(

التكنولوجياعلىكذلكالمشاريعهذهوتعتمد.والسكنوالصحة

الصحية.المجالاتفيخاصةالحديثة



الصعوبةمنفانهبعدتكتمللمالاسمتثماراتهذهانوبما

منالكليةالكميةفيالعاملةالقوىمنمجموعةكلذممبةمرفنكل8

هذهتنفيذانهوالواضحالمصيءان.المطلوبةالعاملةالقوى

الفنية.العاملةالقوىمنجداكبرةكميةالىيحتاجالاستثمارات

العربيالعالمسيحتاجهااتيالعاملةالقوىتقديراتاخنلفتلقد

ناالىالدولي!ةالمملمنظمةتشببرفمثلا.القادمالعقدحنلال

وعاملفنيمليونيالىستحتاجوحدهاللنفطالمنتجةالعربيةالدول

احرىتقديراتوهناك.الاستثمارية!لأ"مجهافننفيذماهر

بآنالتقديراتتشيىفمثلا.مليون4الىمليون2بيتتراوج

مليوننصفحواليالىستحتاجوحدهاالسعوديةالعربيةالمملكة

-)7691،(-7691)7591الحاليةالخمسيةخطتهالتنفيذعامل

خاصةالعاملةالقوىفينقصاتواجهفسوفذلكومع(0891

التقديراتهدهتفاوتمنبالرغم.والةمالوالفنييناًلاعمالمدراء

فيالعاملةالقوىعلىالطلبانوهوواحدثصيءعلىاتفقتفانها

عرضمنبكئيراكبريكونسوفالقادمالعقدخلالالعربىالعالم

بينوخاصةخطرنقصيحصلسوفوبالتاليالمحليةالعاملةالقوى

..اًلخ،والفنيينالصناعيينوالع!الالصيانةكعمالالهرةشبهالعمال

يلي:بمالستتصفالمستقبلفيالعاملةالقوىالىالحاجةفانلذلك

بألمافي.مقارنةجداعاليةسمتكون-ا

الحاضر.الوقتفينادرةمهاراتالىمتحيزةستكون-2

مانفطيةالعربيةالدولكافةانجتملحةستكون-3

.القادمالعقدخلالكيرةاشنثماريةبرامجتنفيذتتوفعنفطيةفي

مصادرهانفاداحتمالبحقيقةمدنوع!،النفطيةال!ولان

اعتمادهالتقليلانتاجهامصادرتنويعفيبالاسراعبدأتقدالنفطية

غرالمواردعلىقائمفعالاقنصاديصرحلبناء.وكذلكالبترولعلى

النفطيةفيالانتاجيةمصادرهافيالتخلفهوالاخر.العاملالنفطمة

فهيالنفطيةغيرالدولدوافعاما.البشريةالمصادروخاصة

وتخلفطوالفقراليطالةوتفنعيالشكايال!ع!ط31!،1عدووة

لادخالالتنميةعمليةفيبالاسراعتقومفانهالذلك،الانتاجوسائل

مستوىورفعللعاملينالاستحداموتوفيالانتاجفيالعصريهالطرق

.السكانمع!شة

البرامحفيهاستركرالتيالنفطيةالدولعالىمتركزةانها-(

وحدهاالسصديةالوبيةفالمملكة.القادمالعقدفيالاستثمارية

7!ا-ع)الثانيةالخمسيةلخطتهاامريكيدولارمليار142خصصت

دولارمليار؟اقدرهابمخصصاتمقارنة(.8!ا--76919791

وردلقد.(7591-.791)الاولىالخمسيةللخطةوضعخظامريكي

مليار7عبحوايىيقدراستثماراحصصقدوحدهالعرافىبئى

بمخصصاتمقارنةالقادمةالخمساًلسنواتخلالامريكيدولار

المأصيةالخمسيةاًلخطةخلالوضعهافقطمليار7،5كدرها

الكعافةذاتوخاصةالنفطيةالدولانوبما(،791-07!ا)

فيالماهرةالعاملةالقوىفيشديدنقصمنتعانيالخفمفةالسكان!بة

ضمخمامصدراستجعلهاالكبيرةالاستتماراتهذهفانالحاصرالوقت

العاملة.القوىعلىالطؤبمصادرمن

القوىالىوالحاجةالعرضصفاتبينبسيطةمقارنةان

التوقعالتوازنانعدامخطورةمدىعنواضحةفكرةتعطيالعاملة

وفسبهالماهرةوخاصةالعاملةالقوىفيكيبربنقصوالمتمثل

العاملسةللقوىالكبيرةالحاجةفاىدلكالىبالاضافة.الماهرة

خطيرترمنافسمةالىتؤديفدبهاتتصفا)ءنيا!سرعةأووهلاأء!ح

العاملةالقوىعلىللحصولالنفطيةوفيالنفطيةالدولبين

مالشراءالماليةالمواردلدلهاالنفطيةالدولانوبما.الماهرة

حرمانالىيؤديقدذلكفاناللازمةالعاملةالقوىمنتحتاجه

لنموهاتحتاجهاالتيالمدربةالعاملةالقوىمنالنفطيةعبرالدول

حالياالمستخدمةالعاملةقواهاضربالىخىدلكدؤديوقد

الاردنحالةفيبألفعلبدآتالظاهرةهذهانوالحقيقة.الانتاجفي

ودلكالمدربةالعاملةالقوىفيخطررنقصمنيعانياحدحيث

والمملكةالعربيالخليجفيالنفطيةالدولالىالهجرةلاستمرار

السعودية.العربية

المستقبلفيالعاملةالقوىعرض

دراسةعندالقاريءياخدهاالتيالكئيبةالصورةمنبالرغم

مستقبلفانالمستقبلفياًلعاملةالقوىالىالعربيالعالمحاجة

ءميانالعربيالعالمان.التفاؤليرسودهالبمثريةالمواردعرض

القابلةالطبيعيةبمواردهمقارنةكبيرةبشريةمصادربوجوديتممز

النموبارتفاعيتميزالعربيالعالمانذلكمنوالاهم.للاستغلال

لسويا.بالمئة5،3وبالمئة2،3بينيتراوحوالذيلسكانهالطب!عي

عددانحيثبالقنوةيتصفونالعربيالعالمسكانفمانكذلك

حواليالىتصلدونفماسنة15بيناعمارهمتتراوجالذينالسكان

البمثريةالمصادرمنضخماوعاءيرمثلهذاان.الممعكانعددنصف

دكرماالىبالاضافة.العاملةالقوىمنالعديدتوفيريمكنهاالتي

العالمفيالبشريةالمواردتطوراتبهاتتصفمعحنةاتجاهاتهناك!ان

ا!ربيالعالمفيالتنميةلحبهودخاصة!ائدةداتوهبىالعربي

اقتصادياتالىال!ربيةللاقتصادياتالكاملالتحويلفيوالراعبة

السريعالنموهيالافجاهاتهدهاًن.وال!ثدماتالمنناعةتسودها

الزيادةوكذلكوانتشارهالتعليمفيالسريعوالنموالمدنسكانفي

والتحسنالعاملةالقوىفيالاناثمساهمةنسبةارتفاعفيالمستمرة

اعدادوجودذلكالىيضاف.والاجتماعيةالصح!بةالاوضاعفي

عددهميقدرالغربيةواوروباالمغربمنالعربالعمالمنكبيرة

المغربمن...ر؟91منهـ!عاملارا...ر.!2ك!بو'!-ا!و1(اءفتفط

وكذلك،ئراد!زامن858.ر..،؟ونسمن02ر.3..وصوالرب

الشماليةوامريكاالغربيةاوروبافيوالفنيينالعربالعمالعددفان

العربيالعالماىأ!محودونهولاء!نلييرةنسبةوان،جداكبير!"ث

الاوضاعتحسنتماواداالتشجيعيةالوسائللهمتوفرتماادا

.ام:،سمت!ث!وإوضاخديةالم"كص

الكبرالمستوىهذاعلىالبشريةالمصادرتوفرفانذلكومع

كافياسيكونالمستقبلفيالعاملةالقوىعرضانبالضرورةيركنيلا

المصادرمنالكببرةالزيادةكونالىيرجعهذاان.اليهااًلاجةلسد

المطلوب!الانواعلانتاجومعقولكبيراستثماريصحبهالمماالبشرية

للنمومعرقلاعبئاستكونهذهالزيادةفانالعاهلةالقوىمن

الحاملهالقوىعرضبانالطكدالغروريمنفانهلذلك.الاقتصادي

عواملعلىيعتمدوهذا.اليهاالحاجةمعسيتفقالمستقبلفي

الحاليهالعاملةالقوىتربهببوطبيعةالحاجةطبيمةمنهاكيمة

ربطهاومدىالبشريةالمصادرتن!بةفيحالياالمبذولةوالجهود

العربيبالعالمخاصةاحرىوعوامل،العاملةالقوىالىبالحاجة

التنسيقودرجةالعربيةالدولبيئالاشخاصانتقالحريةكدرجة

برامحتنفيذفيالالسنمراريةودرجةالعربببةالدولبينالاقتصادي

...اغواالتنمية



العرضبينال!للاقة-:اًلعاملةالقوىهعضلة

8591-75!اخلالالعاملةالقوىالىوالحاجة

العاملةالقوىمنضخمةاعداداستيرادعدمافتراضمع

نقصاسيواجها!عربيال!المفانالعربيةارروللمحثلمنالاجنبية

المرسومةالاستعماربرامجلتنفيذاللارمةالعاملةالقوىف!خطيرا

القوىمنكبيرةاعداداستيرادانوبما.اًلقادمةالعشرللسنوات

منهاعديدةلاسبابتحقيقهممكنغبرئنيءهوالاجنب!بةالعاملة

النقصمانالقومياتبنالموازنةانعداماحتمالحولالسلطاتقلق

الاستثماراتوتنفيذ.بهمسلمنتيءالعاملةالقوىمنالخطير

الماديةالعقباتالىفبالاضافة.أخرىعقباتيواجهالمرسومة

بالقوىمتعلقةوخطبرةعديدةعقباتفهناكوالاداريةوالاجتماعية

فسوفالحاملةالقوىالىالحاجةجانبالىنظرنافاذا.العاملة

الخفيفةالسكانجبةالكتافةداتالنفطيةالدولفيتركرهانلاحظ

كذلك،العاملةللقوىالمتطورةالقاعدةانعداممنحالياتعانيوالتي

النقصفانالعربيةالدولبينالاشخاصانتقالحريةانعدامبسبب

منآلياسدهيمكنلاالعربيالمالمافم!؟ماحدفيوفعالمت

ضخامةفانكذلك.العاملةالقوىفيالفائضذاتالاخرىالاقسام

الحاجةآلىبالاضافةالتكنولوجيمستواهاوارتفاعالاستثمارات

اللازمالتعديلاتمنيجعلقصيرةفترةخلالتنفيذهاالىالملحة

تزدادوسوفجداصعبةعملية،الحاجةلتلائمالعرضفياجراؤها

العربيةالدولاقتصاديأتطبيعةتآملنامااداتعقيداالصعوبةهده

منتعانيالاخرىالمتخلفةالاقتصادياتمعالحالهوكماانهاحيث

انتقالسرجةوانخفاضالامميةنسبةارتفاعفيالمتمثلالجمود

القاعدةانعداموكذلكالاسعارنظامفيالمعرطلأتووجودالافراد

عنهاوالكافيةالدقيقةالمعلوماتتوفروعدمالعاملةللقوىالاساسية

وكذلكالحديثةالتكنولوجياذاتالتدريبيةالمعاهدتوفروعدم

القوىسياساتبرسموالمتمثلةالخبرةذاتالمؤسساتا!عدام

قدالانالمرسومةالاستثماريةالبرامجانوبما.الخ...العاملة

تسعيقودونحدةعلىعربيةدولةكلحاجةالىأسعلىبعيت

الاستثمارازدواجيةالىسيؤديهدافانالدولهذهبينفيما

نفسعلىللحصولالعربيةالدولبينالمنافسةحدةازديادليوباق

حالياالمرسومةالاستثماراتاًن.النادرةالعاملةالقوىمنالنوع

الدولبينتنسيقأيدونتقررقدمنهاالكنيىبانتماماتوضح

وانتاجوالاسمدةالبتروبهيماويةالصناعاتفيالحالهوكماالعربية

وبسبب.اًلسفنوتصليحوالسمنتالمعادنوتصفيةالسائلالغاز

قدالعربيالوطنفيالعاملةالقوىمعضلةفانالتنسيقانعدام

.تعقيداازدادت

سابقاذكرناوقد.العاملةالقوىعرضجانبمنعقباتوهناك

يتمانيمكنلاالعاملةالقوىالىالحاجةفيالشديدالارتفاعان

المواردتحويلالمستطاعفييكونربما.كهذاقصروقت!اتوثره

والبناياتوالسدودوالمعاملكالطرقثابتةاموالرؤوسالىالمالية

المواردحالةفيفيلكالقيامالممكنمنليسولكن.فصرةفترةفي

هوالماكنةاستعمالعلىعامللتدريباللازمالوقتان.البمثرية

فيخبيرلتدريباللازمالوقتواننفسهاالماكنةصنعمنبقليلاكثر

للحديد.مصنعاكبرلبناءاللازمالوفتاضعافيستغرفىالمعادن

فيتغييراتلمقابلةالعاملةالقوىعرضفيسريعاتعديلافانلذلك

يفتقدالعربيالوطنفانذلكالىبالاضافة.ممكنالشالحاجة

القوىفخطيطحقلفيالخبرةوكذلكالصناعيةوالحضارةالتقايد

العربيةالدولكافةفيالبشريةالمواردفيالاستثماراتاًن.العاملة

واقصد،للبلدوالاجتماعيةالاقتصاديةالحاجةمعتربطلمتقريبا

لاحظناكماذلكونتيجة.العاملةالقوىحقلفيالتخطيطانعدام

فانلذلك.العاملةالقوىالىوالحاجةالعرضبينالتوازنانعدابم

مطحتىيبدآلمالعاملةنح!هلإهـالقوىبمساتلالجديالاهتمام

الحالهوكماالعربيةالدولامخلبفي-،791عامووتوشفي7291

السعودية.العربيةوالمملكةو؟لبحرينوالكويختوالعراقالجزائرفي

بدايةفيمصرفيبداالذيالعاملةالقوىتخطيطالىبالنسبةأما

علىفعالأثردايكنفلم،691عامفيالمغربيةالمملكةو!الستينات

.الافطارتلكفيالعاملةالقوىحالة

وفوعاحتمالهيالعربيالوطنفيالعاملةالقوىمعضلةان

منالمرسومالمستوىلتنفيذاللازمةالعاملةالقوىفيخطبرنقص

العاملة.القوىتخطيطمبدأالعربيةالدول-ئنتولوحتىالاستثمار

يعتمدالحاضرالوقتفيالعاملةالقوىتخطيطلكونيرجعوهدا

علىوليسانغرادعلىعربيقطركلفيالعاملةالقوىحالةعلى

العربي.العالمانحاءكافةفيالعاملةللقوىالعامالموقفأسالس

سدهيمكنلاالنفطيةالدولفيسيحصلالذيالنقصفانلذلك

بتصيطحدةعلىمنهاكل!امتوالضكماالنفطيةفيالدولمبل،ن

يتملممالذلك.الطلبلملاءمةلديهاالعاملةالقوىعرضمستوى

ويغطيدولةكلحدوديتخطىلكيالعاملةالقوىتخطيطمفهومتغيو

حلاليسالتخطيطهذافانمنهامجموعةاوالعربيةالدولكالمحة

العربي.العالمفيالعاملةالقوىمشاكللمستقبل
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احتمالنتحاشىلكي

منالاتيةالثلاثالمجموعات

للاسراعخطوات-ا

للاسراعخطوات-2

لضمانخطوات-3

العربيالدالم

نقترجفانناالعربيةالدولبينالانشقاقات

:التوصيات

المستقبل.فيالعاملةالقوىعرضزيادةفي

العاملة.القوىالىالحاجةفيالنظراعادةفي

مستوىعلىالعاملةللقوىفعالتخطيط

عرضريادةفيللاصاعخ!ات)1(

المستقبل:فيالعاملةالقوى

العربيةالدولعلىيجبالمطلوبةالخبراتنوعيةتوفريتملكي

السكانيةالتعداداتاجراءمنهاسريعةخطواتعدةباتخاذالقيام

معلوماتاكبرعتىللحصولبهايتعلقوماالعاملةالقوىعنوكذرك

المعلوماتهذهتحليلويجب.البتنريةالمواردجوانبكافةعنممكنة

وان.الالكترونيةالالاتخدماتمنبالاستفادةوذلكحالاونثرها

تنشرلماوتمامامعدومةاماهيالعاملةالقوىعن'ئحاليةالمعاومات

الغرابةومن.اوان!افاتقديمةمعلوماتفمياك!ورالتاا!نحغى

للسكانافضلحياةتوفيرتستهدفاتيالتنميةجهودتكونانبمكان

انغسهم.السكانهؤلاءعناملوماتانفتقد

الوسمائلكاحدىالعملخلالالتدر،باستخدامكذلكويجب

واماكنةيشملتدريبلكلاساسيةصرورةهيوالكتابةالقراءة

ويزيداللازمةالتدريبمدةيقللسوفالاميةمحوان.حديثةآلة

الاميةمحومراكرخريجيوان.الانتاجيةوكفافينهالعاملىسلامةمن

علىللتدريبجاهزاالعاملةالقوىمنكيبراوعاءيكونونسوف

خطبر.نقصحالةفيتكورانيوقعالتيالخبرات

الولائلىحدى13العملخلالالتدريباستخدامكذلكويجب

علىالقانونيةالشروطوضعويجب.الخبراتلتوفيرالمهمة

المحليين.السكانبتدريبتقومبانالاجنبيةوخاصةالشركات



وذلكمستواهاوتحسينالمهنيةالمعاهدوتقويةدعمويجب

خريجيهاوتوفيرالسائدةالمحليةللاوضاعملائمةدراستهاموادبجعل

علىكذلكالعملويجب.اختصاصهمبحقولالمتعلقةبلاعمال

بالحملاتوذلكالمعاهدهذهلخريجيالاجتماعيةالنظرةتحسيئ

اللازمة.والتشردعاتوالقوانبنالمركرةالاعلامية

فيالاناثمشاركةنسبةرفععلىالعملتكعيفينبغيكما

العاملة.القوى

لمحوكأداةالدولبعضفيالعسكريةالخدمةاستعمالتملقد

الس!كريةالمؤسساتلوجودونظرا.المهنيينالعمالوتخريحالامية

جهودببذلالقياميجبلذلكبهاالمتعلقةوالوساللوالمعدات

منالرغموعلى.الماهرةالعاملةالقوىاتناجفيلاستخدامهاكيبرة

محدودةتزاللافانهاالمؤسساتهدهفيالاميةمحوبرامجوجود

العاملةالقوىوخططالاقتصاديةالخططمعمنسقةوعببر

عامة.بصورة

وظروفالدخلمستوىلتحسينالجهودبدليجبوأخيراً

فيتزاللاالتيالماهرةالعربيةاولملةالقوىلاغراءالاستخدام

العربي.العالمخارج

الئظراعادةفياارساعخ!ات)2(

اًلعاملة:القوىالىالحاجةفي

،تعقيدازادتقدالعربيالوطنفيالعاملةالقوىمشاكلان

قدالعاملةالقوىالىالحاجةكونبسبب،سابقاذكرناكما

يادونالعربيةالدولفيالاستثماريةالبرامجحاجةعلىبنمت

اساسعلىقائمالدول!دهبيئتنسيقتممافادا.ب!ينهاتنسيق

التبذيرمنالكثيرزر-إلثيالىسرؤديدلكفانالاقتصاديةالتوإرات

القوىفيالادخاروبالتاليالاستثماراتازدواجيةعنالناتج

عربياقتصاديتكاملوجودهيالمثلىالحالةان.النادرةالعماملة

بالتاليويضمنآلصوربئفضلالعربيةالمواردتوزيعيضمنكامل

ناوبما.النادرةالماهرةالعاملةالقوىمنالقصوىالاستفادة

يجبال!مللذلكالعاجلالقريبفيممكنالايبدوذلكحصولاحتمال

المقارنةمبدأاساسعلىالعربيالمالمفيالاستثماربرامجتئسيقعلى

.الاقتصادليالئسبية

احدهيالاستثماربرامجتنفيذفيالسرعةانكذلكذكرنالقد

بعضفيعليصعبلقد.العاملةالقوىنقصفيزادتالتيالعوامل

تنفيدلمحاولتهاالدولبعضتمليهااذيالتبريراتفهمالاحيان

فيالتضخمكانفادا.كهذهقصيرةفترةخلالالانمائيةالبرامج

سرعةعنالناتجةالاخطاءفانالمثروعكلفةمنسيزيدالاسعار

فيالتضخممعدلمنبكثيىأعلىتكونقدالمشروعوتنفيذتحضير

ياتنفيذكلفةمنجزءااعتبارهيجبالوقتعاملان.الاسعار

.مشروع

فعالتخطيطلضمانخطوات)3(

العربي:العالممستوىعلىاًلعاملةللقوى

القوىعرضزيادةفيللالراعاعطيتالتيالخطواتبعضان

لدولةملائمةتكونلاقداليهاالحاجةفيالنظراعادةأوالعاملة

الحالهوكماالبطالةمنوتعافيواسعةعماليةقاعدةلديها

داتالخطواتهذهفانذلكومع.وتونسالمغربيةوالمملكةمصرفي

كالمملكةالعاملةالقوىفيشديدنقصمن"عانيلدولةكببرةفائدة

الىمقسمالعربيالعالمانوبما.والكويتالسعوديةالعربية

العاملةالقوىفيالفائضيسودهوقسمالنقصيسودهقسم،قسمين

داتالعربيةالدولتقومانعامةالعربيال!الممصلحةمنو(نه

طريقعناللازمةالعاملةبالقوىالنقصداتالدولبتجهمزالفائض

الغاملةللقوىشاملتصعيداطارضمنالتناسقمتينةمشاريع

العربي.العالممستوىفي

نايمكنلاالعربيالعالممشوى!لىالعاملةالقوىنخطيطان

الشديدالعربيةالدولاعتقادمنينبعلمماالنجاحلهيكتب

يجبالعربيةالعاملةالقوىتخطيطفانلذلك.كامةالعرببمصر

المدىالبعيدةالاهدافلتحقيقمشتركعربيتعاونمنجزءاًيكونأن

القوىفيالنقصذاتالدولفانوالا.كامةالعربتقدموهي

العربيةفيالعاملةالقوىاسبرادالىببساطةتل!قدالعاملة

العالميخدمالذيالامثلالواقعبآنذكرناكما.حاجاتهالسد

رأسفيالتامةبالحركةيتسمواحدعربيافتصادوجودهوالعربي

فعلىالانممكنايحدولاهذاحصولاحتمالانوبما.والعكلالمال

ومع.المشتركةالعربيةالسوقىفكرةدعمعلىالعملالعربيةالدول

تبدولا5791منذالهدفهذاالىللوصولالمحاولاتفانالاسف

دولخمسوقعتهاالاولىاتفاقيتينالىالتوصلتملقد.منسركة

كايونفيفقطدولنمرثوقعتهاوالثاذية6491آبفيفقطعربية

يجب.الجديالتنفيذموضعمنهماأيتوضعولم،7191الثاني

السوفىنطاقلتوسيعاقتصاديتقاربلتحقيقالجهودبذلفيالالمراع

الانمائيةالخططوتنسيقا،نتاجفيالاقليميالتخصصوتشجيع

اعادةوبالتالياوستثمارقيالازدواجيةعنالناتحالضياعذنحانصي

بينأفضلبشكلوتوزيعهاالعاملةالقوىالىالحاجةفيالنظر

توضعانيجبالمشتركةالعربيةالسوقمكرةان.العربيةالدول

محددةزمنيةمترةخلالاليهالوصولالعربيةالدولعلىكهدف

العربية.الافتصاديةالوحدةمجلسمؤسسةمنبالاستفادةودلك

وقبلالانمنالاقتصاديالتعاونجهودنبدالمماانهذلكمنوالاهم

الغرصة،وتضيعالاوانيفوتقدفانهالرئيسيةالاشنثماربرامحتنفيد

يايصبح،الانالمتوقعةالاستثماريةالبرامجتشفيديتمانبعدلانه

الكلفة.باهظعربيافتصاديننسيق

حسنالىكذلكيحتاجالعربيةالعاملةالقوىتخطيطان

بالاهدافشديدوايمانالعربيةالدولبينالثقةوتوفرالنية

دولمناومصرمنإلالافتدرببالممكنمنليسانه.الافتصادية

قواهافيالنقصمنتعانياخرىعربيةدولةالىلارسالهماخرى

توجدلابانهالعمالهؤلاءيكتشفالتدريبانتهاءبعدولكنالعاملة

لمجدولةالسياسيةالقيالةفيلتغيراهامعينةلاسبابلهم!اجة

اريسدمااذالذلك.الانمائيةبرامجهافيتغيراوالنقصذات

العربيةالدولعلىفانالنجاحالعربيةالعاملةالقوىلتخطي!

.الاهدافكلفوفىالعربيالشعبرائدوهوالاقتصاديالهدفوضع

العربيةالدولبينالعاملةالقوىتوزيعيمكنالاساسهذاوعلى

اجهزةذلكفييساعدهالعاملةللقوىمركريتخطيطجهازخلالمن

الالةفيالتطوروبفضلالجهازهذاخلالفمن.فرعيةودوائر

العاملة،القوىومحدداتمؤثراتكافةتحديديمكنالالكترونية

،والوقتعربيةدولةكلفيوالنقصللفائضالحاليوالتكوينالمستوى

فيالعاملةالقوىفيالئقصفانولذلك.اًلخ...للتدريباللازم

تدريبكلفةانكذلك.الفائضدولقبلمنسدهممكنالنقصدول

ومن.عليهايتفقطرقحسبتحديدهايمكئالدفعوطرقالصمال

يرمكنهاالعربيةالعاملةالقوىتخطيطفكرةانبالذكرالجدير

يتمثلالعربيةالجامعةمجلسفيآلانقائماداريجهازمنالاستفادة

تحقيقلغرض6591عامفيتأسسالذيالعربيالحملمجلىفي

لتوحيدتشريعاتهموكذلكالعملمشاكلفيالعربىيةالدولبينالتعاون

بعضالمجلسهداحققلقد.كانتاينماالعملوظروفالعمالية

دواةجطهالممكنمنؤ؟نوولك،العما!يةالتنتر،ج!(تحقلفيا!تقدم

العربية.العاملةالقوىلتخطيط
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