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کارگران خارجی ،قربانیان اقتصاد بیمار عربستان

درنزدیکبهدوسالگذشتهیکمیلیونکارگرخارجیعربستانراترککردند
کریم فهیم
مترجم :فرحناز دهقی

محمد اقبــال در دهه هفتاد میالدی به خیل
ی عربســتان ســعودی
عظیم کارگران خارج 
پیوســت کــه در پــی رونــق صنعــت نفــت
ایــن کشــور ،وطــن خــود را بــرای پیــدا کردن
منبــع درآمــدی ترک کردنــد .این کارگــران از
کشــورهای آســیایی و خاورمیانــه ،اغلــب بــا
قراردادهــای کوتــاه مــدت ،راهــی عربســتان
شــدند تا در راســتای محقق کردن پروژههای
بلندپروازانــه دولــت عربســتان بخشــی از
نیروهــای کار فعــال در این کشــور باشــند .اما
حکایــت اقبــال چیــز دیگــری اســت .او پس
از ورود بــه ایــن کشــور ،دهههــا در آن اقامــت
کــرده و ســه فرزنــدش را در آن بــزرگ کــرده

و حتــی پــس از آنکــه سیاســتهای دولــت
عربســتان تغییــر کــرد و کنتــرل خود بــر بازار
کارگــران خارجی را شــدیدتر کرد هــم در این
کشــور باقی مانــد .اما حاال سیاســتهایی که
حکومــت آل ســعود در پیش گرفتــه اقبال را
که در ســن  60سالگی به ســر میبرد ،مجبور
کرده به ترک وطن دومش بیشــتر از همیشه
فکر کند .ادیب نصرت  28ســاله است و پنج
ســال پیش همراه با بــرادر و دوســتش راهی
ریاض شد تا با استفاده از فرصتهای کاری،
در این کشــور بــرای خانوادهاش در پاکســتان
پــول بفرســتد .او پــس از پنج ســال کار کردن
توانســته بــرای خانــوادهاش در روســتایی در
حومه اســامآباد خانهای بخرد .در حالی که
تنها چند قسط تا تسویه پول خانه باقی مانده،
او ناچار اســت از ریاض بیرون برود .دولت در

راســتای سیاستهای تازه خود در نظر گرفته
که مالیات کارگــران خارجی را افزایش بدهد
و حتــی از کار کــردن آنهــا در برخی بخشها
جلوگیــری کنــد .افزایش هزینههــای زندگی،
که بهعنوان بخشی از نوسازیهای اقتصادی
در نظر گرفته شــده تا اقتصاد عربستان کمتر
از پیش به نفت متکی باشــد ،زندگی کارگران
خارجی را با مشــکالت فراوانی روبــهرو کرده
اســت .نتیجــه ایــن سیاســت ،در بازگشــت
بســیاری از مهاجران به کشورهایشان ،خود را
نشــان داد .عربستان ســعودی دو سال پیش
تصمیــم گرفــت برنامــه اخــراج نزدیــک به
20درصد جمعیت یعنی در حدود 5میلیون
مهاجــر غیرقانونی را کلید بزند .این تصمیم
در شــورای تصمیمگیری کشور و به پیشنهاد
یکی از نمایندگان به نام صدقا فاضل گرفته

شد .به گزارش روزنامه الحیات ،اما مقامهای
حکومــت عربســتان از این نگران هســتند که
مهاجــران علیــه عربســتان و مقامهــای این
کشــور دســت بــه شــکایت بزننــد و بخواهند
حقوق از دست رفته خود را به دست بیاورند.
پیش از این هم ،طی ســالهای  2012تا 2015
حدود  243هزار پاکستانی به اتهام همدستی
در تروریسم از عربستان اخراج شدند.
بــه گــزارش آژانــس اطالعاتــی عربســتان
ســعودی از اوایل ســال  2017تا ســومین ســه
ماهــه ســال گذشــته ،بیــش از یــک میلیــون
خارجــی بازار کار عربســتان را تــرک کردهاند.
پیش از این هم که صدها هزار تن از مهاجران
به قصد خانههایشان خاک اقلیم آل سعود
را تــرک کرده بودنــد .از ماه ژوئیه ســال 2017
نیــز تعرفههــای مالیــات کارگــران خارجی را

افزایــش داد و ماهانه هر کارگر حدود  26دالر
باید مالیات بپردازد .البته شهروندان سوریه
و یمن در عربســتان از پرداخــت این مالیات
معاف هستند .قرار است این مبلغ هر سال به
طور تدریجی افزایش پیدا کند تا روند خروج
مهاجــران از ایــن کشــور به طور کامــل انجام
شــود .برآورد میشــود که  11میلیون خارجی
در بخش خصوصی عربســتان مشــغول کار
هســتند که حدود دو میلیــون و  300هزار تن
دیگر نیز که اعضای خانواده و وابستگان آنها
هســتند هم در این کشور ســکونت دارند .در
این میان ،براساس برخی برآوردها بین 300
تا  600هزار مهاجر افغانســتانی در عربستان
ســعودی زندگــی و کار میکننــد و پرداخــت
مالیاتهایسنگینباعثشدهتابافشارهای
بیشــتری برای ادامه کار و زندگیشان در این
کشور نفتخیز مواجه شوند.
پــس از کاهــش شــدید قیمت نفت در ســال
 2014در بازارهای جهانی ،اقتصاد عربســتان
کــه بشــدت متکــی بــر درآمــد نفــت اســت،
صدمات فراوانی دید .از ســوی دیگر ،با ادامه
یافتــن جنــگ در یمن و افزایــش هزینههای
این جنــگ ،بار زیــادی بر شــانههای اقتصاد
عربســتان تحمیــل شــد .بــا در نظــر گرفتــن
افزایــش مالیــات مهاجــران ،آل ســعود در
نظر دارد منابع درآمد خــود را افزایش دهد.
عربستان امیدوار است با پیگیری این طرح تا
فرارسیدن سال  2020میان درآمد و هزینه در
بودجه این کشور تعادل برقرار شود.
اگرچــه عربســتان ســعودی بزرگتریــن
تولیدکنندهنفتدرجهاناستومنبعاصلی
درآمــد آن هــم از ایــن حوزه تأمین میشــود
امــا در ســالهای اخیــر اقتصــاد این کشــور با
دشــواریهایی روبهرو بوده اســت .در همین
رابطــه ،پروفســور ماگنــس مارســدن ،اســتاد
دانشگاه ساســکس بریتانیا که در حوزه کشور
افغانستان تخصص دارد ،اخیراً از عربستان
ســعودی دیدار کرده و اعتقاد دارد مهاجران
این کشور که در عربستان کار میکنند با فشار
بسیار زیادی روبهرو شدهاند و همین میتواند
منجر به حضور کمرنگ تاجران افغانستانی
در عربســتان شــود .عالوه بر عربستان ،دهها
هــزار افغــان در دیگر کشــورهای عربی حوزه
خلیــج فــارس ،مخصوصــاً امــارات متحده
عربی زندگــی و تجارت میکنند .اخراج موج
مهاجران ،چالشهایی را در برابر محمد بن

سلمان ،ولیعهد آل ســعود ،قرار داده است.
یکــی از مهمتریــن اهــداف او بــرای پیگیری
ایــن برنامــه این اســت کــه برای شــهروندان
عربستانیدربخشخصوصیایجاداشتغال
کند؛ جایی که خارجیها در آن مشغول به کار
هســتند .امــا از آنجایــی که ایــن برنامه بدون
داشتن زیرساختهای الزم و ضروری آغاز به
کار کرده است ،مصائبی در اقتصاد عربستان
ایجاد شــده است .شــهروندان عربستانی در
جــای خالــی مهاجرانــی که مشــغول بــه کار
بودند،قرارنگرفتهاندوهمینفشارمضاعفی
را روی صاحبــان مشــاغل وارد کــرده اســت
و ســبب ایجــاد رکود اقتصادی شــده اســت.
برهمیــن اســاس ،متزلــزل شــدن پایههــای
برنامه اقتصادی بن ســلمان چیزی نیســت
که غیرقابل پیشبینی باشــد .این چالش در
کنار مســائلی دیگر باعث شــده تــا حکومت

خوشــبین بود که با تغییرات جدید شاید راه
برای زنان ســعودی برای ورود به بازار کار باز
شــود اما از ســوی دیگر ،افراد زیادی هســتند
که بهرغم داشــتن مــدرک تحصیالت عالیه
نمیتواننــد در شــغل مناســب تواناییهــای
خــود جــای بگیرنــد .هنــوز محیــط تجــاری
عربستان سعودی تحت تأثیر سیاستهایی
اســت که بن ســلمان طــی ماههــای اخیر در
ایــن کشــور اتخــاذ کــرده اســت .ترکشهایی
که از دســتگیریهای گســتردهای که در میان
شــاهزادگان ســعودی روی داد ،باقــی مانده
همچنان باعث التهــاب بازارهای اقتصادی
این کشور هستند .در چنین شرایطی با اخراج
هــزاران کارگــر خارجــی ،بــدون آنکــه فکری
بــرای جایگزینــی آنهــا در نظــر گرفته شــده
باشــد ،میتواند چالشهای متعددی ایجاد
کند ».بســیاری همچون اقبــال و ادیب تمام

عربستان سعودی دو سال پیش تصمیم گرفت
برنامه اخراج نزدیک به  %20جمعیت یعنی در
حدود  5میلیون مهاجر غیرقانونی را کلید بزند .اما
مقامهای حکومت عربستان از این نگران هستند
که مهاجران علیه عربستان و مقامهای این کشور
دست به شکایت بزنند و بخواهند حقوق از دست
رفته خود را به دست بیاورند
عربستان در جذب سرمایهگذارهای خارجی
نــاکام بمانــد .از ســوی دیگــر ،جنجــال قتــل
جمالخاشقجی،روزنامهنگارواشنگتنپست
در کنســولگری عربســتان توســط مقامهــای
آل ســعود از تمایــل حضــور ســرمایهگذاران
خارجی در بازارهای این کشــور کاست.اکنون
نگرانیهــا بر ســر افزایش نرخ بیــکاری که به
 12.9درصد رسیده ،افزایش پیدا کرده است.
افزایش نرخ بیکاری باعث شده تا همزمان با
خروج نیروی کار خارجی ،دولت اهداف کوتاه
مدت خود را در عرصه ایجاد اشتغال بررسی
کند و علت فاصله عمیق میان فرصتهای
شــغلی و افــراد را بازنگری کنــد .کارن یانگ،
متخصص اقتصاد سیاسی کشــورهای حوزه
خلیج فــارس میگوید« :از یک ســو میتوان

زندگیشــان را در چمدانها جمع کردهاند تا
از کشوری که سالها در آن کار کردهاند ،بیرون
بروند .اقبال شــغلش را از دســت داده است
و نمیدانــد پس از بازگشــت به کشــورش در
سن  60ســالگی به چه شغل و حرفهای روی
بیاورد .او میگوید ،تالشهای آل سعود برای
ســعودیزه کــردن محیطهــای کاری تالشــی
بیهوده است اما برای او و دوستانش چارهای
جــز تــرک عربســتان باقــی نمانده اســت .او
میگوید« :هیچکس دیگر نمیخواهد اینجا
زندگی کند .دارو و هزینههای زندگی برای ما
که در میانســالی به ســر میبریم بســیار زیاد
شــده اســت .من خیلــی غمگینم ،امــا چاره
چیست؟»
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