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محمد باقر النجار *

العمالة األجنبية وقضايا الهوية
في الخليج العربي
يذهب كثري من الدراسات إىل القول إن ضخامة الوجود العاميل األجنبي يف جمتمعات اخلليج
العريب ستقود يو ًما إىل ما ُيطلق عليه خطر انتفاء اهلوية؛ فالتجمعات السكانية األجنبية،
ونتيجة لكثرهتا العددية وتعدديتها اإلثنيةّ ،
تشكل يف واقع أمرها جمتمعات غري مرتبطة
باملحيط السيايس واالجتامعي والثقايف القائم ،بقدر ما هي مرتبطة بمجتمعاهتا األصلية
يف اهلند وباكستان وإيران والفليبني والدول العربية ،.....وهي جتمعات ،أصبحت ،بفعل
حضورها الكبري ،متثّل مجاعات تتاميز يف عاداهتا وتقاليدها ولغاهتا وثقافاهتا عن املجتمعات
املستقبِلة هلا يف اخلليج ،كام أهنا باتت يف بعض نشاطاهتا واستثامراهتا االقتصادية ،ويف
ً
ريا بمواطنها األصلية يف آسيا ويف مواقع كثرية من
حتويالهتا النقدية ،مرتبطة
ارتباطا كب ً
العامل .بل إن حماوالت منح بعض من اجلامعات العاملية املهاجرة جنسية البالد التي وفدوا
إليها يف دول جملس التعاون اخلليجي ،ونتيجة لغياب سياسات اجتامعية عىل املستوى العام،
مل تفلح يف إدماج هذه اجلامعات يف جمتمعات االستقبال ،فهي بقيت مرتبطة يف عمومها
بجامعاهتا اإلثنية املهاجرة وبدول املنشأ أكثر من ارتباطها باجلامعات السكانية املحلية يف
دول االستقبال ،أو إهنا تتجه نحو تشكيل «غيتواهتا اإلثنية» :اهلندية أو الفارسية أو العربية
أو الصينية يف جمتمعات االستقبال.

يذهب كثري من الدراسات إىل القول إن ضخامة الوجود العاميل األجنبي يف جمتمعات اخلليج العريب
ستقود يو ًما إىل ما ُيطلق عليه خطر انتفاء اهلوية؛ فالتجمعات السكانية األجنبية ،ونتيجة لكثرهتا
العددية وتعدديتها اإلثنيةّ ،
تشكل يف واقع أمرها جمتمعات غري مرتبطة باملحيط السيايس واالجتامعي والثقايف
القائم ،بقدر ما هي مرتبطة بمجتمعاهتا األصلية يف اهلند وباكستان وإيران والفليبني والدول العربية،.....
* أستاذ علم االجتامع ،جامعة البحرين.
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وهي جتمعات ،أصبحت ،بفعل حضورها الكبري ،متثّل مجاعات تتاميز يف عاداهتا وتقاليدها ولغاهتا وثقافاهتا
عن املجتمعات املستقبِلة هلا يف اخلليج ،كام أهنا باتت يف بعض نشاطاهتا واستثامراهتا االقتصادية ،ويف حتويالهتا
ً
كبريا بمواطنها األصلية يف آسيا ويف مواقع كثرية من العامل .بل إن حماوالت منح بعض
النقدية ،مرتبطة
ارتباطا ً
من اجلامعات العاملية املهاجرة جنسية البالد التي وفدوا إليها يف دول جملس التعاون اخلليجي ،ونتيجة لغياب
سياسات اجتامعية عىل املستوى العام ،مل تفلح يف إدماج هذه اجلامعات يف جمتمعات االستقبال ،فهي بقيت
مرتبطة يف عمومها بجامعاهتا اإلثنية املهاجرة وبدول املنشأ أكثر من ارتباطها باجلامعات السكانية املحلية يف
دول االستقبال ،أو إهنا تتجه نحو تشكيل «غيتواهتا اإلثنية» :اهلندية أو الفارسية أو العربية أو الصينية يف
جمتمعات االستقبال.
أصبحت هذه التجمعات متثّل ،بفعل كثرهتا العددية والقلة العددية املحلية ،احلالة الثقافية األكثر حضور ًا وتأثري ًا
تعززه فقط كثرهتا العددية التي يمثّل بعضها أكثر من عدد
يف حميط دول االستقبال اخلليجية ،وهو حضور مل ّ
السكان املحليني ،حيث إن بعضها بات يمثّل اجلامعة األكرب مقارنة باجلامعات املحلية والعربية األخرى ،وإنام
عززته ً
أيضا العاملة األجنبية التي أصبحت حتتل مواقع جوهرية يف أنامط التنمية القائمة يف املنطقة وعملياهتا ،بل
ّ
ّ
يتشكل يف ضوء حضورها ،ونتيجة متفصل أدوارها يف عمليات اإلنتاج وأنامطه ،مجيع أوجه النشاط
إنه أصبح
االقتصادي واالجتامعي ولربام الثقايف ،ويتأثر هبا كذلك بعض أنامط الفعل السيايس الداخيل.

ً
أوال :حديث في الهوية
ننطلق يف فهمنا مسألة اهلوية من حقيقة قائمة يف العلوم االجتامعية ،وهي أن اهلوية متثّل حالة ديناميكية ومتغيرّ ة،
وهي أطروحة تقف عىل خالف بعض التوظيفات السياسية للهوية التي ترى فيها حالة استاتيكية ثابتة ،بل
رسمدية دائمة من حيث مركّ بها وتكويناهتا .بمعنى آخر ،إن اهلوية هي ،بفعل ّ
تشكلها القيمي ،حالة ذات ثبات
املكونات االجتامعية
نسبي ،أي إهنا حالة يصيبها التغيرّ لكن ال يمكن أن يصيبها النسيان واالندثار .فاهلوية ،كام ّ
األخرى ،خاضعة للتغيري ،ولربام خيضع بعض مكوناهتا لالنتفاء ،وأحيانًا إلعادة اإلحياء(كنموذج إعادة إحياء
اللغة العربية ،أو إعادة إحياء بعض القوميات ،أو حتويل بعض اللغات من لغة ختاطب إىل أداة يف الكتابة).
مكون ثقايف واجتامعي وسيايس قابل للتغيرّ وإن يكن يف بعض حاالته غري قابل لالنتفاء .بمعنى آخر،
فاهلوية إذ ًا ّ
مكونات اهلوية ،كاللغة والدِّ ين والطائفة ،يمثّل الوعاء األسايس حلفظ اهلوية ،كام إنه اإلطار الذي
إن بعض ّ
()1
من خالله تستطيع أن تستمر ولربام تقاوم وتتكيف مع الكثري من عمليات التغي  .فإحساس األفراد باهلوية
ّ
يتشكل من خالل الرموز واملعاين املرتبطة ببعض خصائص السلوك وأشكاله ،واملامرسات التي تبقى يف بعضها
من خالل اللغة والدِّ ين قابلة لالستمرار ،عىل رغم التغيرّ ات التي قد تأيت عىل بيئة األفراد اخلارجية .وينزع كثري
من اجلامعات املهاجرة نحو تشكيل جمتمعاهتا املحلية ،يف بالد املهجر ،يف إطار سياقاهتا االجتامعية والثقافية
قريبا من خصائص املجتمعات املستقبِلة هلا .وهي يف هذا متثّل قناة اتصال
اخلاصة هبا دول االستقبال ،بعيدً ا أو ً
وجرسا أو قناة لإلدماج يف املجتمعات املستقبِلة من ناحية أخرى.
باملجتمعات املرسلة من ناحية،
ً
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كمكون تبقى ممثّلة للصورة يف ك ّليتها ،التي يرى بعضنا اآلخر من خالهلا ،أي إهنا الصورة
ومع ذلك ،فإن اهلوية
ّ
السامت اخلاصة والعامة التي تعطي أفرا ًدا بعينهم جمموعة
نميز هبا اآلنا من اآلخر .وهي متثّل جمموعة من ِّ
التي ّ
متيزهم من اآلخرين .وهي سامت تتداخل فيها اللغة والدِّ ين والطائفة والعادات
من ِّ
السامت املشرتكة التي ّ
املكونات لتصل إىل احلي والقرية والبادية
والتقاليد والتاريخ والطبقة واجلامعة املهنية واملكان .وقد تصغر هذه ّ
والقبيلة والعشرية ُ
واألرسة والعائلة ،وهي عنارص تطبع أفرادها هبوية فرعية ضمن اهلوية الك ّلية للجامعة .وهي
يف عمومها تعبرّ عن احلالة الزمانية واملكانية التي ال ت ّ
ُشكل مزاج األفراد وقيمهم واجتاهاهتم فحسب ،وإنام
ت ّ
متيزهم من اآلخر املختلف.
ُشكل كذلك صورهتم الك ّلية التي ّ

متثّل اهلويات جمموعة دوائر ،أي هويات فرعية وأحيانًا هويات متناهية يف الصغر ،يتداخل  -ولربام يتامهى -
والتمدد وأزمنتها ،وينفصل بعضها عن البعض اآلخر يف فرتات
بعضها مع البعض اآلخر يف فرتات االسرتخاء
ّ
وتعزز السياقات الثقافية وحصص توزيع الثروة بني اجلامعات االجتامعية القائمة واملامرسة
الشدة والرصاع.
ّ
ّ
السياسية للحكم ،أي حكم ،ونزاع املصالح والدِّ ين والطائفة ،درجة التامهي والتداخل واالنفصال بني هذه
الدوائر املكونة للهوية العامة اجلامعة ،التي ربام تصغر ،بفعل هذا النزاع ،إىل دوائرها الصغرية التي تأخذ بعدً ا
نافيا
قبليا أو عشائر ًيا ...إلخ .بل إهنا تأخذ أحيانًا بعدً ا عنرص ًيا
قوميا أو
شوفينيا ً
ً
مذهبيا أو جهو ًيا أو ً
ً
عرقيا أو ً
ً
عرقيا ،كام هي يف مجيع احلروب األهلية التي شهدها لبنان ويوغسالفيا
أو
ا
مذهبي
أو
ا
ديني
املختلف
لآلخر
ً
ً
ً
والعراق ..وغريها .وتُرى اهلوية يف اختالفها عن اآلخر ال يف متاثلها معه ،بل إن ّ
تشكلها يأيت يف ضوء عالقة
االختالف مع اآلخر أو التامهي معه ،أو يف حماولة اآلخر استفزازها وتأكيد متايزه عنها(.)2

هوية األشخاص واجلامعات ال تندثر وال تمُ حى ،لكن قد تصغر وتتامهى يف اهلويات األكرب ،وقد تتوارى بعض
الوقت إىل أن ُيعاد إحياؤها أو استفزازها ،فتخرج إىل السطح معبرّ ة عن نفسها يف أشكال من الصور والتمثّالت
التي تأخذ شكل اختالف أو رصاع قد يكون عني ًفا ،ومد ِّم ًرا أحيانًا.

ومتثّل شبكة عالقات الفرد االجتامعية هوية الفرد أحيانًا أو ً
بعضا من مركّ باهتا ،وهي يف هذا متثّل جمموعة من
املرجعيات املتباينة ،ولربام املتضادة واملتصارعة ،وتعبرّ عن نفسها يف إطار اجلامعة ،وتربز عىل السطح إذا ما
شعرت بتهديد صادر عن فئة أو مجاعة أو دولة.

ّ
وتتشكل اهلوية ،كام أرشنا ،من مرجعيات تارخيية ودينية ،ومن أنساق قيمية وأصول عرقية ،ولربام انتامءات
مكونة دوائر جتمع
مكونات تتداخل يف ما بينهاّ ،
جغرافية ومراتب طبقية وقطاعات مهنية ...وغريها .وهي ّ
الفرد مع آخرين يف البلد نفسه أو يف بلدان أخرى .وقد يكون االلتقاء هذا عىل أساس عرقي أو قومي أو جهوي،
أو عىل أساس اللغة املشرتكة .وقد تتسع هذه اهلوية فتجمع الفرد مع آخرين من أعراق أخرى إذا ما كانت قائمة
مكونًا هلويات
املكون الديني كاإلسالم واملسيحية واليهودية ...إلخ .لكن قد يكون الدِّ ين يف بعض األحيان ّ
عىل ّ
أخرى صغرية أو متناهية يف الصغر إذا ما جاء معبرّ ا عن الطائفة الكبرية أو الطائفة الصغرية؛ فهناك اً
مثل املسلم
الس ّني يف مقابل املسلم الشيعي واملسلم اإلبايض واملسلم الدرزي واملسلم اإلسامعييل واملسلم العلوي واملسلم
الزيدي ...وغريها .وداخل هذه اجلامعات كلها ،هناك مجاعات ِ
وف َرق أخرى أصغر فأصغر تعبرّ عن نفسها يف
مذاهب فرعية أو مدارس فكرية أو زوايا أو حوزات ،بل وتعبرّ عن نفسها يف هذه األطر أحيانا بشكل عرقي

 2باقر سلامن النجار« ،الفئات واجلامعات :رصاع اهلوية واملواطنة يف اخلليج العريب »،يف :أمحد صدام عبد الصاحب الشبيبي [وآخرون]،
جملس التعاون لدول اخلليج العربية :قضايا الراهن وأسئلة املستقبل ،سلسلة كتب املستقبل العريب؛ ( 59بريوت :مركز دراسات الوحدة
العربية ،)2008 ،ص .48
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أو جهوي :فهناك الس ّنة العرب يف مقابل الس ّنة األعاجم ،وهناك الشيعة العرب يف مقابل الشيعة األعاجم،
وهناك العرب باختالفاهتم القبلية والدينية واملذهبية يف مقابل غري العرب باختالفاهتم اإلثنية .وهناك املسيحي
الكاثوليكي يف مقابل املسيحي الربوتستانتي ،واملسيحيون العرب يف مقابل األعاجم ،وهناك مجاعات مذهبية
أصغر تتفرع من داخل كل مذهب .فهناك الكاثوليك يف مقابل الربوتستانت ،وهناك الروم الكاثوليك يف مقابل
الروم األرثوذكس ،وهناك الكاثوليك الالتينيون يف مقابل الكاثوليك الكلدانيني والكاثوليك األقباط وغريهم.
وهؤالء ،كام يف األديان واجلامعات األخرى ،يمثّلون يف عمومهم دوائر كبرية تخُ رتق بالدوائر الصغرية القائمة
عىل االنتامءات العرقية واملذهبية واجلهوية.

فاهلويات تُدخل اجلامعة /اجلامعات يف هويات كربى جامعة وأخرى صغرية أو متناهية يف الصغر ،قائمة
ّ
وتشكل األديان واملذاهب واألعراق عنارص أساسية يف تشكيل اهلوية،
عىل اجلامعات األصغر فاألصغر.
وهي انتامءات ومرجعيات عابرة لألوطان ومخُترَ ِ قة لفضائها اجلغرايف والثقايف واالجتامعي والسيايس،
ّ
يسميه مانويل كاستلز املجتمعات أو الفضاءات العابرة للجنسية .وهي هويات نقلتها
مشكلة يف ذلك ما ّ
كونت هويات جديدة جتمع فيها
معها اجلامعات املهاجرة عرب التاريخ ،وبتفاعلها مع املجتمعات املستقبلةّ ،
تكونت معها يف جمتمعات االستقبال .وهي هويات
مكونات جاءت هبا من جمتمعات اإلرسال مع أخرى ّ
ّ
لاّ
مكوناهتا
ببعض
ذلك
يف
حمتفظة
تبقى
أهنا
إ
اإلرسال،
بمجتمعات
السيايس
ارتباطها
الزمن
مع
تفقد
قد
ّ
األصلية التي جاءت معها يف شبكة عالقاهتا االجتامعية ويف تعبرياهتا الثقافية املختلفة :يف األسامء التي حيملها
أفرادها ويف اللغة واألطعمة التي يتناولوهنا ويف الدِّ ين والطائفة  ...وغريها ،ولربام يف مواقفها السياسية،
مميزة هلا عن اجلامعات األخرى .وهي تعبريات قد تقف يف بعضها أمام اإلدماج الكامل لبعض هذه
كعالمة ّ
اجلامعات العاملية املهاجرة يف جيلها األول ولربام جيلها الثاين .وهي حالة قد ال تعكس يف بعضها سياسات
مناهضة لعملية اإلدماج عىل صعيد بعض دول االستقبال ،وإنام يف كون أن اجلامعات املهاجرة ذاهتا قد جتد
أن تيسري منافع أفرادها االقتصادية واالجتامعية وتقوية مواقعها التفاوضية ،قد ال يتم اّإل من خالل انغالقها
يسمى ظاهرة املجتمعات والفضاءات
جتمعاهتا املهاجرة ،األمر الذي يدفع ،كام أرشنا آن ًفا ،إىل بروز ما ّ
عىل ّ
()3
العابرة للحدود  .ويفسرّ هذا بروز األحياء اآلسيوية كاهلندية والصينية والرتكية والعربية والالتينية يف قلب
املدن األوروبية واألمريكية والكندية.
عمو ًما يرى كاستلز أن اهلوية يمكن أن تربز كنتيجة للمواقف الثالثة الرئيسة اآلتية:

 قد تأيت كنتيجة ملواجهة مؤثرات أو إجراءات تشعر اجلامعة بحاجتها إىل قدر من احلامية واالنعزال كتعبري عناستقالليتها الثقافية واالجتامعية أو الدينية؛

 قد تأيت دفاعية ،ووظيفتها أن متثّل بالنسبة إىل أعضائها ملجأ وفضاء للتساند والتعاضد يف مواجهة عامل اخلارج،ولربام أحيانًا الداخل ،املتوحش؛
 قد تأيت كتعبري عن قدر من البناء الثقايف الذي ينتظم فيه أفراد اجلامعة حول جمموعة من القيم ،يمثّل اعتقادومتيزها من اآلخر املختلف(.)4
أفراد املجموعة هبا وإيامهنم بمسلامهتا عالمة فارقة للتعبري عن الذات ّ

3 Caroline B. Brettell and James F. Hollifield, eds., Migration Theory: Talking Across Disciplines (New York: Routledge,
2000).
4 Manuel Castells, The power of Identity, Information Age; v. 2 (Malden, Mass. : Blackwell, 1997), p.65.
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المتعددة
ثان ًيا :العمالة األجنبية :مجتمع الهويات
ّ
مرت جمتمعات اخلليج العريب خالل العقود األربعة املاضية بتغريات ديمغرافية متسارعة وكبرية .بل إن
ّ
مرت ببعض دول املنطقة خالل األعوام الثامنية املاضية أو يزيد هي يف واقع
التي
الديموغرافية
الت
التحو
ّ
ّ
أمرها من التغيرّ ات التي ترقى إىل أن تكون جذرية ،وهي يف بعضها متثّل حاالت فريدة يف التاريخ املعارص
للمجتمعات البرشية؛ فعدد سكان املنطقة ازداد خالل األعوام اخلمسة املاضية حوايل ستة ماليني نسمة ،إذ
ارتفع من  31مليون نسمة عام  2003إىل  37مليون نسمة عام  2008وإىل  44٫6مليونًا يف عام ( 2010انظر
اجلدول) ،وما ربام يقرتب من  55مليونًا أو يفوق اً
قليل يف عام  .)5(2015ومل يكن لألزمة االقتصادية التي مر
هبا العامل منذ عام  2008وموجة الثورات العربية تأثري كبري يف نمو اجلسم السكاين املهاجر وإن تكن قد ق ّللتا
من معدالت الزيادة فيه.

تشري األرقام املتوافرة إىل أن معدل الزيادة يف السكان يف دول املنطقة خالل الفرتة املمتدة من عام  2003حتى
قدر بحوايل  18٫4يف املئة ،وإىل أن هناك مليونًا جديدً ا يضاف إىل سكان املنطقة كل عام ،ج ّله يأيت
عامّ 2010
بسبب زيادة الطلب عىل العاملة األجنبية .بل إن بعض دول املنطقة ارتفع عدد السكان فيها خالل الفرتة 2003
  2012من بضع مئات من اآلالف إىل ما يتجاوز املليون أو املليون ونصف املليون من السكان ،كام يف حالتيحتوالت مهمة عىل صعيد الفضاءات االجتامعية والثقافية
البحرين وقطر ،ومها احلالتان اللتان حتمالن يف طياهتام ّ
واالقتصادية والسياسية؛ إذ ارتفع عدد سكان قطر من  500ألف نسمة عام  2002إىل حوايل  1.8مليون
نسمة عام  ،2012كام ارتفع عدد سكان البحرين من حوايل  650ألف نسمة عام  2003إىل حواىل 1.250
مليون نسمة عام .2012

ومن املهم القول إن هذا االرتفاع يف السكان إن هو اّإل نتيجة لزيادة الطلب عىل العاملة األجنبية ،وهو ارتفاع
غري مرتبط بحاجات الناس واملجتمع الفعلية ،بقدر ما هو انعكاس حلاجات متضخمة فرضتها حالة االندماج
يف السوق العاملية؛ فإمجايل قوة العمل يف دول جملس التعاون ارتفع جلهة احلضور الرقمي من  11.501مليون
عامل عام  2003إىل  16.633مليون عامل عام  2008ثم إىل 18.316مليون عامل عام .(6) 2010
ويوضح اجلدول أن يف الوقت الذي ت ّ
ُشكل العاملة األجنبية ما نسبته  47٫3يف املئة من السكان ،فإن متثيلهام
يف سوق العمل يرتفع إىل  73يف املئة .كام يوضح اجلدول نفسه أن الزيادة األكرب يف الطلب عىل العاملة األجنبية
كبريا يف أسعار النفط،
جاءت يف الفرتة املمتدة بني عامي  2003و ،2008وهي الفرتة التي شهدت صعو ًدا ً
اً
كبريا يف املشاريع اإلنشائية يف املنطقة.
وبالتايل
تضخم ً

من ناحية أخرى ،تُعترب دول اخلليج العريب إحدى أهم املناطق يف املنطقة العربية والعامل جلهة ارتفاع حجم
العمل األجنبي فيها ،وموقعه يف السكان وسوق العمل .فالعاملة األجنبية متثّل ما ال يقل عن  29يف املئة من
إمجايل سكان سلطنة ُعامن ،وحواىل  39يف املئة من سكان اململكة العربية السعودية ،و 54يف املئة من سكان
البحرين ،غري أهنا متثّل غالبية السكان يف بقية دول جملس التعاون ،وقد تصل نسبتها يف بعضها إىل ما هو
أعىل من  80يف املئة من السكان ،وقد تقرتب النسبة من  90يف املئة يف بعض حاالت دول املنطقة .ونتيجة
لذلك ،يمثّل العامل األجانب القطاع األكرب الفاعل يف سوق العمل ،بام ال يقل عن  73.1يف املئة من إمجايل
 5باقر سلامن النجار «االحتياجات املستقبلية للعاملة ىف دول جملس التعاون »،ورقة قدمت إىل :املوارد البرشية والتنمية يف اخلليج العريب
(املؤمتر السنوي الرابع عرش ،مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية ،أبوظبي 4-2 ،شباط /فرباير .)2009
 6املصدر نفسه.
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قوة العمل ،وهو األمر الذي يرتفع يف بعض الدول إىل ما يقارب  90يف املئة أو ما قد يفوق ذلك .وحجم
متدنيا ،وج ّله متكدس يف القطاع
املسامهة املحلية يف قوة العمل يف بعض هذه الدول يبقى عىل وجه العموم
ً
احلكومي يف مقابل انخفاض كبري يف القطاع اخلاص ،وهذه النسبة مرجحة كذلك لالنخفاض مع كل زيادة
يف وترية االستقدام للعمل األجنبي( .)7اً
فمثل ،قد ال يتجاوز حجم مشاركة العاملة الوطنية يف القطاع اخلاص
الـ  1يف املئة كام يف حالة قطر واإلمارات العربية املتحدة ،وقد يرتفع يف بعضها اآلخر ليصل إىل حواىل  3يف
املئة كام يف احلالة الكويتية ،وإىل 16يف املئة يف سلطنة ُعامن وإىل  19٫1يف املئة و 19٫7يف املئة ،ومها األعىل،
يف احلالتني البحرينية والسعودية عىل التوايل(.)8

ً
ثالثا :الرتب والهويات في مجتمع الوافدين
ويقدر عدد جنسياهتا بام يتجاوز املئة واخلمسني جنسية ،ويقرتب يف ذلك
وتأيت العاملة األجنبية من بالد ش ّتىّ ،
املقدر بـــ  200دولة .ويأتون يف معظمهم من شبه القارة اهلندية :اهلند وباكستان وبنغالدش
من عدد دول العامل ّ
ورسي النكا ،ومن خمتلف البلدان العربية ومن بالد العامل األخرى يف آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الشاملية
واملوحد من الناحية اإلثنية والثقافية والدينية.
وأمريكا الالتينية .واجلسم السكاين األجنبي ليس باجلسم املتامثل
َّ
وهو أقرب إىل موزاييك اجتامعي وإثني ،وينقسم بني مغرتبني عرب قد ال تتجاوز نسبتهم يف أحسن حاالهتا 10
يف املئة من إمجايل اجلسم السكاين املهاجر ،وأكثرية أجنبية من آسيا وأفريقيا وأوروبا .ولقد ّ
شكل ذلك اجلسم
السكاين األكرب من حيث احلجم والدور يف حالة الكويت واململكة العربية السعودية قبل االجتياح العراقي
للكويت عام  .1990ومنذ تسعينيات القرن املايض حتى اآلن ،غلب العنرص اآلسيوي عىل العنرص العريب يف
عموم املنطقة .والعرب ،كام األجانب ،يأتون من أقاليم خمتلفة ،ويتب ّنون توقّعات واتجّ اهات متباينة ،ويعملون
رتبا وطبقات اجتامعية خمتلفة) .9(8كام تتسم سوق العمل يف دول
يف مهن ،ويقومون بأدوار متعددة ،وحيتلون ً
اخلليج العريب بقدر من االنقسام اإلثني ،ال يف إطار تقسيمه بني وظائف عالية األجور وآمنة حتتلها العاملة املحلية
وجزء من العاملة املهاجرة العالية الكفاءة والتدريب يف مقابل أخرى منخفضة األجر وغري آمنة حتتلها العاملة
املهاجرة يف مستوياهتا الدنيا ،وإنام هو انقسام قائم عىل إثنية العاملة املهاجرة؛ فهناك أعامل بعينها تكاد حتتكرها
جرا .فاملستويات الدنيا واملتوسطة يف قطاع
مجاعات عاملية مهاجرة يف مقابل أعامل مجاعات أخرى  ..وهلم ًّ
البناء اً
مثل تكاد حتتكره العاملة اهلندية والبنغالية والباكستانية وبعض العاملة الفليبينية  .كام أن أعامل اخلياطة
وحياكة املالبس تكاد حتتكرها العاملة اهلندية والباكستانية والبنغالية ،وتكاد أعامل الورش والكراجات ،تكون
حكرا عىل العاملة اهلندية والبنغالية عىل رغم بعض االخرتاقات من جنسيات عربية وآسيوية أخرى .كام حتتكر
ً
وإما من الفليبني .ويف مقابل
اهلند
من
ا
إم
تأيت
عاملة
وهي
والسياحة،
الفندقي
القطاع
أعامل
اآلسيوية
العاملة
ّ
ّ
ذلك تكاد العاملة املرصية والفلسطينية والعربية األخرى حتتكر األعامل املكتبية والتعليمية والتطبيب واألعامل
املهنية األخرى يف القطاع احلكومي .وهي قطاعات ،أصبحت يف بعضها عصية عىل االخرتاق من ِقبل اجلامعات
اإلثنية األخرى ،نتيجة ّ
متكن العاملة العربية منها.
 7املصدر نفسه.
 8انظر اجلدول ،ص  122من هذه املقالة.
 9باقر سلامن النجار ،حلم اهلجرة للثروة :اهلجرة والعاملة املهاجرة يف اخلليج العريب (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية،)2001 ،
ص .164
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وبشكل عام ،تقع الكثرة الكثرية من العاملة اآلسيوية ،ورغم متتع بعضها بدخول عالية ،يف الرتب الطبقية الدنيا،
وأفرادها من العاملني يف القطاعات اإلنشائية ويف الورش والكراجات ويف اخلدمات الشخصية وخدم املنازل،
وهي الفئة التي تشكل ما بني  65يف املئة إىل  80يف املئة من إمجايل العاملة األجنبية يف اخلليج.

يف املقابل ،تتم ّتع العاملة األوروبية عاد ًة باألجور العالية ،وهي يف هذا حتتل املراكز اإلدارية القيادية يف القطاع
اخلاص ،ويف بعض القطاعات املشرتكة وبعض جماالت االستثامر العقاري واملصارف ،وبعض أجهزة الدولة،
وقد يشرتك معها بعض عنارص العاملة العربية واآلسيوية ذات التدريب والتعليم واخلربة العملية املتقدمة.
وتدخل ضمن أصحاب الدخول العليا اجلامعات الوافدة العاملة يف القطاع التجاري ،من فئة أصحاب األعامل
ُ
من العرب واآلسيويني ،وهي فئة ذات دخول عالية ،وتقطن يف الغالب ّإما يف مناطق اإلسكان اخلاص ،بعيدً ا
وإما يف املناطق السكنية املختلطة .وتتمتع مناطق سكناها
عن إسكان املواطنني من الطبقتني الوسطى والعلياّ ،
يف الغالب بوسائل ترفيهية متعددة ،كأحواض السباحة ومالعب التنس واألندية اخلاصة واملطاعم الفاخرة.
ّ
وتتشكل شبكة عالقاهتا ونشاطات أفرادها االجتامعية يف إطار اجلامعة اإلثنية أو اجلامعة املهنية التي ينتمون
إليها ،أو الطبقة االجتامعية التي حيتلوهنا ،وهي حالة قائمة يف ّ
جل اجلامعات املهاجرة يف دول جملس التعاون.
وقد أقام بعضهم ،وحتديدً ا الطبقة التجارية العربية واآلسيوية ،مشاريع اقتصادية إنتاجية أو طفيلية ،مع رشكاء
فعليني ،يف العلن أو يف الباطن ،من املواطنني .وهم يعيشون حياة اجتامعية مغلقة عىل مجاعاهتم املامثلة من الناحية
ً
خليطا غري متجانس تتصارع فيه أحيانًا النزعات والطموحات ،وقد جتمعه
العرقية والطبقية .وهي فئة متثّل
املصالح االقتصادية املشرتكة يف أحيان أخرى(.)10
وتستحرض العاملة املهاجرة معها هوياهتا الصغرى ،معبرّ ة عنها يف تشكيالهتا ويف شبكة عالقاهتا االجتامعية
واالقتصادية التي ّ
تشكلها يف دول االستقبال ،فالعاملة الفلسطينية واملرصية واهلندية والباكستانية والبنغالية،
وبدرجة أقل الفليبينية والصينية ،تتجه نحو السكن يف مناطق بعينها تنشأ فيها َمرافقها اخلاصة هبا وذات العالقة
املبارشة بجامعتها اإلثنية .بل إن هذه التجمعات قد تقام أحيانًا وفق القرية التي جاء منها أفراد اجلامعة ،أو
حتى وفق اجلامعة الدينية واملذهبية التي ينتمون إليها .فهوية املكان والقومية والدِّ ين توظف كمصادر للدعم
النفيس واالجتامعي واالقتصادي .واملهاجر العريب يسعى اً
دائم إىل توظيف هويته وانتامئه العريب يف دعم حضوره
ووضعه التفاويض يف مقابل اجلامعة القومية األخرى ،وأخرى توظف الدِّ ين اإلسالمي يف مقابل غري املسلمني،
التشيع ،ولربام االنتامء القبيل يف دعم مواقعها التفاوضية يف مقابل اآلخر.
وأحيانًا التس ّنن يف مقابل
ّ
ّأما األعامل الوسطية ،فتحتلها يف الغالب العاملة العربية واآلسيوية :اهلندية والفليبينية وبعض العاملة األوروبية
ً
ّ
اجتامعيا شديد التنوع ،تتصارع يف ما بينها هوياهتا الصغرية والكبرية .وتعمل العاملة
موزاييكا
لتشكل
الرشقية،
ً
العربية يف الغالب يف القطاع احلكومي اخلدمي :التعليم والصحة ،يف حني ُي ِّ
فضل القطاع اخلاص توظيف العاملة
اآلسيوية :الفليبينية واهلندية يف األعامل التي تتطلب املهارات الفنية ويف القطاع التجاري الذي يوظف بكثافة
ّ
وتشكل هذه الفئة ،باختالفاهتا اإلثنية ،عصب احلياة االجتامعية واالقتصادية والثقافية يف مجيع
عاملة آسيوية.
دول املنطقة .وهي فئة ساعدها االرتفاع النسبي لدخوهلا يف أن تكون هلا نشاطاهتا االجتامعية اخلاصة التي قد
تأيت بشكل ّ
منظم من خالل هيئات وجتمعات تقام هلذا الغرض ،كاألندية ومجعيات اجلوايل ،وهي جتمعات
مغلقة عىل مجاعاهتا اإلثنية ،أكان ذلك يف أوساط العمل العريب أم يف أوساط العمل األجنبي(.)11
10 Claude M. Steele, Whistling Vivaldi: And Other Clues to how Stereotypes Affect Us, Issues of Our Time (New York:
W.W. Norton & Company, 2010), p. 19.

 11النجار ،حلم اهلجرة للثروة ،ص .185-163
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بدت العاملة العربية يف حقبتها السابقة ّ
معينة يف هويات املنطقة ،إذ لعبت يف حقبة
مشكلة أو مؤكدة لعنارص ّ
ِّ
املشكل واملؤكد للهوية القومية ،كام أن مجاعاهتا ا ُملتأسلمة يف احلقبة
السبعينيات من القرن املايض الدور األساس
أدوارا بدت يف بعضها مؤكدة للهوية اإلسالمية ،مزامح ًة يف
املمتدة من ثامنينيات القرن املايض حتى اآلن أدت
ً
املكونات األخرى من اهلوية القومية .اّإل أن بعضها اآلخر ،ونتيجة ّ
ذلك ً
تشظي اهلويات يف املنطقة
بعضا من ّ
طائفيا أو َق َب ًليا .فبعضها بدا مؤكدً ا هوية اإلسالم يف مقابل أصحاب الديانات
العربية ،أخذ ُمكونّ هوياهتا منحى
ً
التشيع وأحيانًا مؤكدً ا اهلويات الصغرية األخرى
األخرى كاملسيحية وغريها ،وآخر بدا مؤكدً ا للتسنن يف مقابل
ّ
داخل هذه املذاهب ،كالشافعي واملالكي واحلنبيل واحلنفي ( )...وغريها ،أو مؤكدً ا انتامءاته ال َق َبلية أو ِّ
موظفا هلا
آتيا من بادية الشام واألردن.
إذا ما كان ً

ّأما عاملة الرتب الدنيا ،فهي التي تعمل يف الورش والكراجات ،ويف القطاع اإلنشائي واخلدمات املنزلية
والشخصية .وهي تأيت يف الغالب من شبة القارة اهلندية :اهلند وبنغالدش وباكستان والفليبني .والقليل منها
أوضاعا اجتامعية واقتصادية
يأيت من رسي النكا ومن البلدان العربية .وتعيش هذه الفئة من العاملة األجنبية
ً
متدنية جلهة السكن واملستوى املعيشة ،األمر الذي قادها يف األعوام األخرية إىل تنظيم احتجاجات وإرضابات
عن العمل واجهتها السلطات املحلية يف بعض احلاالت بيشء من الشدة( ،)12وكانت احتجاجات َّ
منظمة ّإما عىل
أساس عرقي ،عندما تكون العاملة خالصة من إحدى اجلنسيات اآلسيوية  -كاالحتجاجات التي نظمتها العاملة
تأخر تلقّيها أجورها
البنغالية العاملة يف قطاع النظافة يف الكويت خالل آب /أغسطس 2008
احتجاجا عىل ّ
ً
من أرباب العمل ،أو االحتجاجات التي ّ
نظمتها العاملة اهلندية يف البحرين وديب يف القطاع اإلنشائي للسبب
ذاته ،أو االحتجاجات التي ّ
نظمتها العاملة املرصية يف الكويت لسوء أوضاعها املعيشية ودخلت بفعلها يف صدام
وإما خمرتقة لعامل اجلنسية وممثِّلة لرشحية أوسع من العامل من جنسيات خمتلفة يعملون يف
مع اجلهات األمنية ّ -
الرشكة ذاهتا ،كاالحتجاجات التي قادهتا العاملة اآلسيوية ،بجنسياهتا املختلفة ،يف القطاع اإلنشائي يف إمارة ديب
تأخر دفعها ،أو لرت ّدي أوضاع العمل واملعيشة(.)13
نتيجة تدنيّ أجورها أو ُّ

يسهل انتامء هذه العاملة إىل جنسية واحدة ،كاهلندية والبنغالية واملرصية ،وإن تكن ذات انتامءات
بشكل عامّ ،
مصدرا للتعاضد
دينية خمتلفة ،عليها تنظيم إرضاباهتا العاملية؛ فاالنتامءات اإلثنية مثّلت عىل الدوام ال
ً
مصدرا مهماًّ لإلدراك االجتامعي والثقة؛ فاإلثنية بناء أسايس إلدراك الفروق والتمييز
والتساند فحسب ،بل
ً
االجتامعي يف مقابل اآلخر .كام إهنا أحد أهم مصادر التالحم االجتامعي يف مطالبة اجلامعات بحقوقها عىل
الصعد املختلفة .ومتثّل ً
جرسا للثقة بني أفراد اجلامعة اإلثنية الواحدة عىل مستوى الداخل واخلارج.
أيضا
ً
وتفسرّ شبكة العالقات التجارية القائمة وفق مصدر اإلثنية يف أوساط اجلامعة اآلسيوية املهاجرة حول العامل
يف أوساط الصينيني واهلنود وغريهم ،أن درجة الثقة هنا ُبنيت عىل أساس االنتامء اإلثني الذي يسبق يف بعضه
أي فعل مشرتك(..)14
ويالحظ أن درجة التعاطف مع هذه االضطرابات ختتلف باختالف الفضاء اإلثني السائد .ففي الوقت الذي
َ
بدت اجلرائد املحلية الناطقة باللغة اإلنكليزية ،وتعمل فيها يف الغالب العاملة اآلسيوية ،ذات درجة أعىل من
التعاطف مع إرضابات العاملة اآلسيوية ،بدت اجلرائد املحلية ،أو بعضها ،الناطقة باللغة العربية متعاطفة بدرجة

 12باقر سلامن النجار ،العاملة األجنبية يف اخلليج :عاملة الرتب الدنيا (بريوت :منظمة العمل الدولية.)2008 ،
 13أنظر كذلك حول إرضاب عامل الرشكات األمنية من املرصيني يف الكويت وردود الفعل الكويتية والسفارة املرصية يف الكويت،
اجلريدة (الكويت).2008/6/9 ،

14 Castells, p. 55.
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ِّ
وحمذرة من خماطر العاملة اآلسيوية عىل اهلوية السياسية والثقافية
أقل بفعل غلبة العنرص العريب العامل فيها،
لدول املنطقة.

وإما يف مساكن شعبية يف األحياء
وتسكن هذه الفئة ّإما يف مساكن ُأقيمت هلا يف مناطق العمل أو بعيدة عنهاّ ،
القديمة التي هجرها ساكنوها من املواطنني إىل مناطق اإلسكان اجلديدة .وهي مساكن تتسم يف غالبها
وغالبا ما تتعرض حلرائق يذهب ضحيتها عدد من العامل .وتكثر
باالكتظاظ ،وتتدنى وسائل السالمة فيها،
ً
يف أوساط هذه العاملة ،نتيجة أوضاعها االجتامعية واالقتصادية املتدنية ،جرائم االعتداءات اجلنسية والقتل
والرسقة ...وغريها(.)15

تفصل اللغة والدِّ ين ،ولربام الطائفة واملرتبة الطبقية كهويات فرعية ،ومناطق السكن واإلقامة ،بني هذه اجلنسيات
واملراتب االجتامعية املختلفة للعاملة األجنبية ،من ناحية ،وبينها وبني جمتمع املواطنني من ناحية أخرى .وتتجه
اجلامعات املختلفة للعاملة األجنبية يف عمومها نحو االنكفاء عىل أبناء جنسيتها من دون االنفتاح عىل اآلخرين
ّ
جتمعاهتا رض ًبا من رضوب الكانتونات
من اجلنسيات األخرى .بل إن هذه اجلنسيات تتجه نحو
التشكل يف ّ
اإلثنية – الطبقية ،أي إن ال ُّلحمة االجتامعية القائمة بينها ّإما أن تكون بناء عىل االنتامء إىل اجلنسية ذاهتا أو
وإما أن تكون قائمة عىل االنتامء الطبقي ذاته ،وقد جتمعهام أحيانًا املهنة ذاهتا واملنطقة
إىل اجلامعة اإلثنية ذاهتاّ ،
معينة من دول
السكنية .وتتجه اجلنسيات العاملية املختلفة ،ونتيجة أوضاعها االقتصادية ،للسكن يف مناطق ّ
االستقبال ،كاجتاه العاملة املرصية ذات الدخول املتدنّية إىل السكن يف املناطق اخلارجية األقل تكلفة ،كالفروانية
وغريها يف الكويت ،أو اجتاه العاملة الباكستانية والبنغالية واهلندية ذات األجور املتدنية للسكن يف البيوت العربية
القديمة التي قد يكون بعضها اً
معدة سل ًفا لسكناها ،كام هي
جتمعات سكنية خارجية تكون ّ
آيل للسقوط أو يف ّ
سكنى العاملة اآلسيوية يف األحياء القديمة من مدينتي املنامة واملحرق يف البحرين ،ويف بقايا األحياء القديمة يف
والتجمعات السكنية الشعبية يف الكويت.
نجمة وغريها يف قطر ،ويف حويل والنقرة واألحياء
ّ

وتتشكل العالقات االجتامعية يف ما بني العاملة األجنبية وفق معطى اجلنسية ،أي دولة املنشأ ،ووفق الرتبة
االجتامعية واملهنة ،ولربام مؤسسة العمل وأحيانًا وفق القرية أو احلي أو العائلة يف بلد املنشأ .وعىل رغم أن
بعضها ،وربام جلها ،ال يسكن يف مناطق بعينها ،اّإل أن شبكة عالقاهتا االجتامعية القائمة تعبرّ يف هذا عن هوياهتا
املختلفة ،ولربام أحيانًا املتصارعة؛ فالطريقة والقنوات التي تنسج هبا هذه اجلامعات عالقاهتا االجتامعية تقرتب
ّمما يمكن تسميته «الكنتنة االجتامعية»؛ فربام يكون بعض املناطق السكنية أحيانًا شبه مقصور عليها وعىل
األندية واجلمعيات االجتامعية اخلاصة بمناطقهام املحددة يف القرى وأطراف املدن يف دول اإلرسال .وال تؤكد
املطاعم التي يرتادها أفراد هذه اجلامعات ودور العبادة التي يقصدوهنا هوياهتم اخلاصة فحسب ،وإنام تؤكد
اً
ً
أشكال من التضامن االجتامعي أحيانًا ،يتم من خالهلا تبادل املعلومات واملعارف واملنافع
أيضا جتمعات ،وربام
والتعاضد وأساليب التعامل مع أرباب العمل واملؤسسات الرسمية يف دولة االستقبال .كام أهنا متثّل يف أحايني
أخرى عيون دول اإلرسال يف جمتمعات االستقبال .فعىل سبيل املثال كانت مدينتا حويل والنقرة يف الكويت
جتمع الفلسطينيني يف الكويت قبل النزوح ،وحتديدً ا عاملتهم التي حتتل رتبها
حتى عام  1990من أهم مراكز ّ
الوسطى والدنيا.

إن شبكة العالقات االجتامعية التي تنسجها العاملة األجنبية تعبرّ يف أحايني كثرية عن هوياهتا الكبرية أو الصغرية؛
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فالعاملة العربية ال جتتمع اً
مثل كعاملة عربية وإنام يكون الرابط يف ما بينها يف الغالب متغري اجلنسية ،ويف أحايني كثرية
الطائفة أو الطبقة االجتامعية أو املهنة .فاملرصيون جتمعهم جنسيتهم ،وكذا الفلسطينيون والسوريون واللبنانيون
والعراقيون ،واآلسيويون من اهلنود والباكستانيني والبنغاليني والرسي النكيني والفليبينيني ...وغريهم .بل إن
الرابطة التي جتمعهم ،أي اهلوية التي تعبرّ عنهم ،قد تتدنّى لتمثّل مناطق بعينها قد ينتمون إليها يف دول اإلرسال،
أو أهنا قد تعبرّ عن الطائفة التي ينتمون إليها ،أكان ذلك يف ما خيص العالقة بني العاملة العربية املسلمة واملسيحية
هويات صغرية أو متناهية الصغر يف دول االستقبال .وتبدو هذه واضحة يف
أم يف ما تعبرّ عنه طوائفهام وعن ّ
املجتمعات العربية التي تتصارع فيها الطوائف عىل عنارص القوة يف دول اإلرسال ،كمرص ولبنان والعراق ()...
وغريها؛ إذ إن رابطة االنتامء املذهبي والطائفي هي الرابطة التي تتشكل وفقها اهلويات الصغرية وتنسج عالقات
التحالف والرتابط يف دول االستقبال .فاملسيحيون واملسلمون من املهاجرين العرب ينزعون نحو أن يكون
عنرص االنتامء املذهبي والطائفي العنرص األول يف تشكيل شبكة عالقاهتم االجتامعية واالقتصادية ،وبالتايل
ا ُمل ّ
شكل األسايس ملركّ ب اهلوية .وقد يتدنّى ذلك إىل الدوائر األصغر داخل كل مجاعة مذهبية.

واملكونات اإلثنية للجامعة وغريها حواجز ال تفصل بني جمتمع املواطنني وجمتمع الوافدين
ومتثّل اللغة
ّ
فحسب ،بل هي متثّل عنارص تفصل بني اإلثنيات املختلفة داخل جمتمع الوافدين .فاللبنانيون ،شأهنم شأن
ويفرقهم الدِّ ين أو الطائفة أو اجلامعة السياسية...
العراقيني واهلنود والباكستانيني وغريهم ،جيمعهم الوطن األم ّ
متضخمة يف تشكيل اهلوية يف جمتمعاتنا الرشقية والعربية .وحتمل
وغريها ،وهي عنارص باتت متثّل مركّ بات
ّ
هذه اجلامعات لبعضها ً
بعضا اجتاهات ونوازع مصدرها االختالف يف ما بينها عىل سياسات دوهلا ،أو يف رصاع
ّ
التشظي والترشذم يف ما
مجاعاهتا االجتامعية واإلثنية عىل مركّ ب القوة يف دول املنشأ ،وهي أمور تزيد يف حالة
بينها .فالرصاع بني اجلوايل العربية عىل مصادر القوة وعنارصها يف دول االستقبال اخلليجية واضح للدارسني،
مؤخرا عنارص جديدة يف
وأكثره بروزً ا هو ذلك القائم بني اجلاليتني املرصية والفلسطينية ،وإن تكن قد دخلت
ً
الرصاع عىل القوة بني عنارص اجلوايل العراقية والسورية واألردنية واللبنانية ...وغريها ،أو بني هذه اجلامعات،
أو بعضها ،وبني عنارص اجلوايل اهلندية والباكستانية ...وغريها .فبعض هؤالء ّإما إنه يسيطر عىل اجلهاز اإلداري
وإما إنه يستوي عىل أجهزة التوظيف يف هذه الرشكات أو بعض املؤسسات الرسمية ،األمر
يف رشكات بعينهاّ ،
يسهل من خالله أمور توظيف أفراد مجاعته اإلثنية.
الذي ّ

رابعا :الجيل الثاني من المهاجرين :هويات مختلطة
ً
ارتباطا بمجتمع املنشأ ،جلهة اللغة والروابط ُ
ً
األرسية والدينية
إذا كانت هوية اجليل األول من املهاجرين أكثر
والثقافية ،فإن أوساط جيلهم الثاين باتت تشهد انتامءات وعالقات وهويات ترتبط أكثر بمجتمع االستقبال من
النواحي الثقافية واالجتامعية واالقتصادية ،وإن مل حيسب عىل دائرة املحليني من السكان .وتتصارع يف أوساط
ّ
متشكلة
هذا اجليل هويات ُو ِرثت من اجليل األول ،كاللغة وروابط القربى واإلثنية ،وهويات أخرى جديدة
بفعل النشأة والعيش يف السياقات االقتصادية والسياسية والثقافية واالجتامعية والدينية لدول االستقبال.
فأنباء اجليل الثاين من املهاجرين العرب واألجانب يف اخلليج باتوا أكثر التصا ًقا بمجتمعات االستقبال منهم
بمجتمعات املنشأ ،ومل متنعهم االختالفات اللغوية واإلثنية وحياة «غيتوات» املهاجرين والعزلة االجتامعية من
تنمية هويات جديدة ارتبطت بصورة أكرب بمجتمعات االستقبال .اّإل أن حالة العزلة ،ولربام التهميش ،التي
يعيشها بعض قطاعاهتم تدفع نحو نمو اجتاهات يف أوساطهم تبدو أحيانًا سلبية ،إن مل تكن معادية لسياسات
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يسمى مجاعة “البدون” يف
دول االستقبال يف ما يتعلق بحقوق العاملة املهاجرة .ولربام تعكس ردود فعل ما ّ
الكويت ً
بعضا من اجتاهات هذه احلالة .فبعض مجاعات «البدون» يف اخلليج مثّلت اجليل الثالث من املهاجرين
الفاقدين هوية دول املنشأ ،اّإل أن حالة التهميش واإلقصاء االجتامعي التي تعيشها فئات ّ
شكلت يف أوساطها
اجتاهات بدت يف بعضها معادية لدول االستقبال ،وحتديدً ا نحو تلك الفئة من املحليني الرافضة للتوطني
والداعية إىل عودهتم إىل دول املنشأ .وقد ّ
شكلت ردود فعل قوى األمن الكويتية التي اتّسمت بالعنف ،نحو هذه
الفئة ،يف حوادث أواخر كانون األول /ديسمرب  2011وحوادث منتصف كانون الثاين/يناير ً ،2012
بعضا
من االجتاهات التي حتملها قطاعات من املحليني نحو األجيال اجلديدة من املهاجرين ،التي قد يتسم بعضها
بقدر من التعايل وعدم التمتع باخلدمات االجتامعية ذاهتا التي تقدمها الدولة ،كالتعليم والصحة وغريمها ،إىل
واجتامعيا واقتصاد ًيا عىل رغم تصنيفهم
ثقافيا
ً
قطاع مهم من السكان يعترب نفسه جز ًءا من جمتمعات االستقبال ً :
ضمن فئة غري املحليني(.)16
وعىل رغم أن بعض عنارص اجليل الثاين من املهاجرين يمتلك بعض خطوط التواصل مع أقرانه من الشباب يف
املجتمع املحيل ،فإن انتامءاته القائمة عىل جنسية دول املنشأ تدفعه نحو نسج عالقات اجتامعية وإقامة نشاطات
اجتامعية وترفيهية ،ولربام ثقافية ،مع اآلخرين من أبناء جلدته .وهي حالة ال ختص فئة بعينها من هذا اجليل،
وإنام تكاد تكون شاملة له بشكل عام.

خامسا :مخاوف الذوبان الثقافي
ً
إن تنامي جمتمع «األجانب» ،جلهة احلجم والدور يف مقابل جمتمع املحليني املتجه أكثر فأكثر نحو أن يكون
أقلية صغرية يف جمتمعه ،عىل رغم إمساكه بالنظام السيايس ،زاد من خماوف انتفاء اهلوية ،ال يف ُأطرها الثقافية
واالجتامعية فحسب ،بل باتت وترية املخاوف تزداد انطال ًقا من حقيقة أنه إذا ما ُسمح هلذه األعداد باالزدياد يف
إطار القوانني واالتفاقات الدولية اجلديدة التي قد تفرض مبدأ إعطاء هؤالء حقو ًقا سياسية وثقافية واقتصادية
تتساوى مع املواطنني ،فإن ذلك سيقود إىل طغيان اهلويات الوافدة عىل تلك املحلية .وإذا ما ُسمح لذلك
باالستمرار ،فإن هذه املجتمعات ستكون يو ًما امتدا ًدا ملجتمعات املنشأ؛ فالغلبة العددية وتق ّلص استخدام اللغة
العربية يف املؤسسات احلكومية كام يف القطاع اخلاص ،بل تواري استخدام هذه اللغة كأداة أساسية يف نظامنا
التعليمي اخلاص والعام ،وكذلك احلديث عن تأثري املر ِّبيات األجنبيات وخدم املنازل عىل األجيال اجلديدة
من جمتمعات اخلليج ،ال جلهة مستوى اللغة املستخدم ومدى قرهبا من اللغة العربية ُ
األم ،وإنام جلهة كوهنا قناة
النتقال القيم والتوجهات عند أجيال ُيفرتض أهنا ستكون املمسكة بأمور املستقبل يف هذه املنطقة ،كل ذلك
ّ
وتتشكل فيها جمموعة جديدة من اهلويات اهلجينة .بل
سيؤدي إىل أن تتوارى لدى هذه األجيال اهلوية القومية،
إن كبار املسؤولني باتوا يعتقدون أن عىل رغم الدور االقتصادي الكبري الذي تؤديه العاملة األجنبية يف اخلليج،
فإهنا «ال حتمل الكثري من مقومات الرشاكة مع املجتمعات املضيفة هلا»( .)17بل ّ
حيذر رصاحة يف موضع آخر من
أن منطقة اخلليج «قد تتعرض لتغيري ديموغرايف كبري هيدد هويتها الثقافية واالجتامعية إذا فرضت اتفاقيات عىل
 16القبس (الكويت).2011/12/22 ،
 17جميد ،العلوي« ،اهلوية واالنتامء الوطني يف اخلليج العريب »،ورقة قدمت إىل« :اهلوية يف اخلليج العريب ..التنوع ووحدة االنتامء»
(املؤمتر األول ملعهد البحرين للتنمية السياسية ،املنامة 16-15 ،نيسان /أبريل .)2009
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املنطقة لتوطني العاملة األجنبية»( ،)18وال يبتعد حتذير قائد رشطة ديب الفريق ضاحي بن خلفان بقوله «أخشى
أننا نبني العامرات ونفقد اإلمارات»( )19عن املخاوف اخلليجية التي يعبرّ عنها بني الفينة واألخرى من أن
املجتمعات اخلليجية مستهدفة يف هويتها الثقافية واالجتامعية والسياسية بفعل هذا احلضور الكبري والواسع
واملتمفصل للعاملة األجنبية.

باإلضافة إىل ذلك ،من شأن سيطرة العاملة األجنبية ،بأشكاهلا ومستوياهتا املختلفة ،عىل مجيع إشكال النشاط
االقتصادي ،ولربام احلياة االجتامعية والفكرية ،أن تزيد من حالة التهميش التي يعيشها جمتمع املواطنني ،ال
من الناحية االقتصادية فحسب ،وإنام كذلك من الناحية الثقافية والسياسية .وهي حالة ،وإن تكن غري قريبة
احلدوث يف املدى املنظور ،فهي قابلة للتحقق يف ظل املعطيات العددية ومعطيات الدور واألوضاع الدولية
التي باتت متثّل قوة قادرة عىل اخرتاق سيادة الدول ملصلحة األطراف والقوى العاملية؛ إذ تشري إحدى الباحثات
«التخوف األكرب لدى دول منطقة اخلليج العريب ظهر بشكل جيل
والعامالت يف املجال العاميل الدويل إىل أن
ّ
مع تبلور اتفاقيات دولية تنص يف الكثري من األحيان عىل ضامن احلقوق املدنية والسياسية للعامل املهاجرين
التخوف األكرب من احلق يف التوطني والتملك ،وحق عائالت هؤالء العامل بااللتحاق هبم يف
والوافدين .وبرز
ّ
()20
دول املنطقة ،ما يعني حدوث خلل سكاين أكرب ملصلحة العاملة الوافدة» .

وقد يرى البعض أن احلل قد يكون يف توطني مزيد من العرب املهاجرين ،أو جلب املزيد منهم إىل الداخل
اً
مدخل نحو احلل كام هو يف بعض املواقع اخلليجية .بل إهنا حالة
اخلليجي .اّإل أن تب ّني ذلك مل جيده البعض
بعضا من «املناوشات» إذا ما ّ
أثارت ً
وظفت توظي ًفا
سياسيا يف عالقة النظام -الدولة ببعض القطاعات
ً
السكانية املحلية ،أي إذا ما جاءت خطوة توطني بعض العاملة األجنبية ،ال يف إطار إحداث توازن من الناحية
القومية بني العاملة األجنبية والسكان املحليني العرب ،وإنام يف إطار إحداث خلخلة سكانية تقود بالتايل إىل
خلخلة سياسية يف إطار رصاع الدولة واملجتمع أم يف إطار رصاعها مع أحد مكوناته ،فتأيت عملية التوطني
املكونات املحلية يف مقابل الدولة أو أحد أطرافها .وهي حالة ال تقُ ود اّإل نحو املزيد من
خللخلة بعض
ّ
يسمون يف بعض دول
يسمون مواطنني يف مقابل من َّ
التعقيد يف عالقة الدولة باملجتمع وإىل رصاع بني من َّ
املنطقة «املجنسني اجلدد» ،أي أن يقود بعض عمليات التوطني نحو مزيد من الرشذمة السياسية واإلثنية
الداخلية  ،وهي يف ذلك تطرح قدرة هذه املجتمعات ،ونتيجة صغر جسمها السكاين املحيل ،عىل استيعاب
اجلديد «املموطن» ،وهذه مسألة ال تبدو ،يف ظل غياب سياسات اجتامعية لإلدماج وضعف تغيري املواقف
والتوجهات القيمية للسكان املحليني ،قادرة عىل االستيعاب الرسيع هلؤالء ضمن ُ
األطر املحلية الصغرية أو
الكبرية ،األمر الذي يدفع ،من دون شك  ،إىل أن ّ
يشكل هؤالء «غيتوات» إثنية جديدة تضاف إىل الطبيعة
الفسيفسائية لبعض جمتمعات املنطقة(.)21

 18املصدر نفسه.
 19الرشق األوسط.2008/4/23 ،
 20خوله مطر« ،حماولة التخلص من االعتامد عىل العاملة الوافدة يف منطقة اخلليج »،يف :اخلليج بني املحافظة والتغيري (أبو ظبي :مركز
اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية ،)2008 ،ص .287

”21 Clive Holes, “Dialect and National Identity: The Cultural Politics of Self-Representation in Bahraini musalsalat,
in: Paul Dresch and James Piscatori, eds., Monarchies and Nations: Globalisation and Identity in the Arab States of the
Gulf (London; New York: I. B. Tauris, 2005), pp. 52-72.
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خاتمة
خالصة القول هي :أكان ما نتحدث عنه اً
ختيالت قد ال تقرتب من الواقع ،كام يعتقد الكثري
قابل للحدوث أم أنه ّ
من أصحاب القرار يف املنطقة ،فإن ما تطرحه العاملة األجنبية يف اخلليج من حتديات ال يمكن النظر إليه من
مدخل آثاره الثقافية واالجتامعية والسياسية فحسب؛ فتمفصل أدوار العاملة األجنبية يف أنامط اإلنتاج والتنمية
التي تبدو قائمة عىل احلضور املكثف والفائض هلا ،أكثر من أي إمكانات حمتملة يمكن أن تقوم هبا العاملة
املحلية ،يدفع نحو أن تفرض هذه العاملة حالتها الثقافية والسياسية عىل جمتمعات املنطقة .فاالنفجار العمراين
وبناء العامرات واملنتجعات احلديثة يف أطراف املدينة اخلليجية واملشاريع االقتصادية الضخمة تتطلب أيدي
عمن يقطنه من العاملة الوافدة من ذوي الدخول املرتفعة أو
عاملة أجنبية لتشييدها وإدارهتا ،وهو عمران يبحث ّ
اّ
الدخول املتوسطة ،وهي نشاطات يمكن أن تعود عىل البعض بمغانم كثرية ،إل أن مصاحباهتا عىل الوطن أكرب
وأعظم ،بل إن مصاحباهتا عىل السياق السيايس واألمني ِ
خطرة جدً ا(.)22

كبريا من مواطنيها عن طريق
وقد تتجه بعض دول املنطقة إىل تبديد هذه املخاوف التي جتتاح جز ًءا
صغريا أو ً
ً
معي
وضع س ّلم من املنافع االقتصادية والسياسية حيظى هبا املواطنون يف مقابل األجانب ،أو حيظى هبا قطاع نّ
يف مقابل جزء آخر من املحليني ،وهي حالة ال تدفع نحو إدماج أكرب وذي فعالية سياسية واجتامعية واقتصادية
سياسيا
نوعا من الرتاتبية االجتامعية التي تأخذ مع مرور الوقت منحى
داخل املجتمع .بل إن ذلك قد يحُ ْدث ً
ً
ِ
خط ًرا قد يقود نحو مزيد من الترشذم يف اهلوية الكلية.

ويف ظل هذه املخاوف وغريها ،فإن التفكري يف حتقيق حالة من اإلدماج االجتامعي يتلكأ يف طرحه عىل مستوى
الداخل ،أي عىل مستوى اجلسم السكاين املحيل ،فكيف له أن يطرح عىل مستوى اخلارج من السكان ،أي عىل
مستوى إدماج اجلامعات املتوطنة وا ُمل َموطنة ،وهي عملية تتجاوز مصفوفة اخلدمات االجتامعية املقدمة ،لتدخل
َ
املواطنة .بمعنى آخر ،من الصعب احلديث عن سياسات لإلدماج االجتامعي
التحول إىل جمتمع
يف صلب
ّ
والثقايف تتجاوز الدور االقتصادي للعاملة األجنبية ،أي إن هذا الدور ال تتزامن معه سياسات اجتامعية شاملة.
وإذا ما كانت مسالة نجاح إدماج العاملة املهاجرة ،يف املجتمعات الغربية تطرح أكثر من تساؤل ،بل إن حاالت
وجتمعات املهاجرين يف الغرب ،قد تعبرّ عن فشل أو تلكؤ عمليات
التمرد واالضطراب التي تسود أحيانًا أحياء ّ
رسميا بلسان املستشارة األملانية أنغيال مريكل ،عىل حساب مسارات العزل والتقوقع،
اإلدماج التي ُأعلنت
ً
فكيف لذلك أن يتم يف سياقاتنا السياسية واالجتامعية ،ولربام الدِّ ينية ،التي قد ال يستقيم بعضها مع احلالة
املؤسساتية احلداثية أو ما بعد احلداثية يف املجتمعات الغربية()23؛ ُّ
فتعطل اكتامل بناء الدولة احلديثة ،القائمة عىل
مكونات املجتمع املختلفة وسيادة القانون ،ال جيعل من عملية إدماج
رابطة املواطنة والعدالة وتكافؤ الفرص بني ّ
معطلة فحسب ،وإنام هي كذلك َّ
القادم من اخلارج عملية َّ
معطلة يف ما يتعلق بإدماج مجيع قطاعات املجتمع
املحيل ضمن ُأطر الدولة احلديثة اجلامعة .بمعنى آخر ،من الصعب مقاربة احلالة األوروبية ،ولربام تلك القائمة
وتطورها وقدرهتا عىل حتقيق
يف بعض الدول اآلسيوية واألمريكية الالتينية ،باحلالة اخلليجية جلهة بناء الدولة
ّ
جمتمع املواطنة .ففي النهاية نجد أن رضوب االنحياز القائمة عىل االنتامء ألشكال التضامن القبيل والطائفي

 22عمر هشام الشهايب ،اقتالع اجلذور :املشاريع العقارية وتفاقم اخللل السكاين يف جملس التعاون لدول اخلليج العربية (بريوت :مركز
دراسات الوحدة العربية.)2012 ،
23 Alisdair Rogers and Jean Tillie, eds., Multicultural Policies and Modes of Citizenship in European Cities, Research
in Migration and Ethnic Relations Series (Aldershot, Hants, England; Burlington, VT: Ashgate, 2001).
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حمددة ملواقع األفراد ومنافعهم يف املجتمع .بل إن تلك املنافع تعتمد يف بعضها أو ج ّلها عىل قرب الفرد أو اجلامعة
وكثريا ما وظفت هذه األشكال يف أي رصاع متجه نحو الداخل أو اخلارج.
من مركز السلطة يف املجتمع.
ً
ولربام نجد إجياز ًا لذلك يف احلالتني الكويتية والبحرينية ،عىل رغم تطور سياقاهتام االجتامعية والسياسية .أي إن
جمتمعاتنا ،وبفعل التلكؤ يف بناء الدولة احلديثة فيها من الناحية املؤسساتية واحلقوقية والدستورية ،تتلكأ فيها
عمليات الدمج االجتامعي عىل صعيد الداخل من السكان ،فكيف هلا أن تتم عىل صعيد اخلارج منه؟
اجلدول
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الدولة
الكويت
العربية

السعودية
مملكة البحرين
اإلمارات

العربية املتحدة

قطر

السكان
املواطنون

غري املواطنني

املجموع

3٫566٫437 2٫433٫223 1٫133٫214

القوى العاملة

املجموع

املواطنون

غري املواطنني

347٫621

2٫127٫576 1٫779٫955

8.147.992 4.31.0.024 3.837.968 27.136.977 8.429.401 18٫707٫576
1.234.571

139.347

457.694

592.040

568.399

666.172

947.997

8.244.070 7.316.073

250٫271

4٫909084

5٫159٫355

254٫484

1.696.563 1٫442٫079

71.076

1.99.107

1.270.183

2.773.479

274٫027

740٫241

1٫014٫268

816.143

سلطنة عامن

1.957.336

املجموع

18٫316٫414 13٫396٫083 4٫920٫310 44.652.097 21٫083٫091 23٫569٫006

املصدر :باقر سلامن النجار ،االحتياجات املستقبلية ألسواق العمل اخلليجية يف املوارد البرشية والتنمية يف اخلليج العريب (أبوظبي :مركز
اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية ،)2009 ،ص .97

المحور :التحوّ الت الديموغرافية في الوطن العربي وقضايا التنمية
العمالة األجنبية وقضايا الهوية في الخليج العربي

المراجع
كتب

اخلليج بني املحافظة والتغيري .أبو ظبي :مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية.2008 ،

الشبيبي ،أمحد صدام عبد الصاحب [وآخرون] .جملس التعاون لدول اخلليج العربية :قضايا الراهن وأسئلة
املستقبل .بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية( .2008 ،سلسلة كتب املستقبل العريب؛ )59

الشهايب ،عمر هشام .اقتالع اجلذور :املشاريع العقارية وتفاقم اخللل السكاين يف جملس التعاون لدول اخلليج
العربية .بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية.2012 ،

مارشال ،جوردون .موسوعة علم االجتامع .ترمجة حممد اجلوهري [وآخرون] .القاهرة :املجلس األعىل
للثقافة.2012 ،
النجار ،باقر سلامن .العاملة األجنبية يف اخلليج :عاملة الرتب الدنيا .بريوت :منظمة العمل الدولية.2008 ،

______ .حلم اهلجرة للثروة :اهلجرة والعاملة املهاجرة يف اخلليج العريب .بريوت :مركز دراسات الوحدة
العربية.2001 ،

______ .سوسيولوجيا املجتمع يف اخلليج العريب :دراسات يف اشكالية التنمية والتحديث .بريوت :دار
الكنوز األدبية.1999 ،

مؤتمرات

املوارد البرشية والتنمية يف اخلليج العريب (املؤمتر السنوي الرابع عرش ،مركز اإلمارات للدراسات والبحوث
االسرتاتيجية ،أبوظبي 4-2 ،شباط /فرباير .2009
«اهلوية يف اخلليج العريب ..التنوع ووحدة االنتامء» (املؤمتر األول ملعهد البحرين للتنمية السياسية ،املنامة-15 ،
 16نيسان /أبريل .)2009

 -2األجنبية
Brettell, Caroline B. and James F. Hollifield (eds.). Migration Theory: Talking Across
Disciplines. New York: Routledge, 2000.
Castells, Manuel. The power of Identity. Malden, Mass.: Blackwell, 1997. (Information
)Age; v. 2
Dresch, Paul and James Piscatori (eds.). Monarchies and Nations: Globalisation and
Identity in the Arab States of the Gulf. London; New York: I. B. Tauris, 2005.
Rogers, Alisdair and Jean Tillie (eds.). Multicultural Policies and Modes of Citizenship
in European Cities. Aldershot, Hants, England; Burlington, VT: Ashgate, 2001.
)(Research in Migration and Ethnic Relations Series
Steele, Claude M. Whistling Vivaldi: And Other Clues to how Stereotypes Affect Us. New
)York: W.W. Norton & Company, 2010. (Issues of Our Time

123

ً
حديثا
صدر
مليحة مسلماني

غرافيتي الثورة المصرية
تطور فن الغرافيتي خالل العقود القليلة الماضية بشكل ملحوظ في مختلف
ّ
َ
ليصبح مكو ًنا أساس ًيا في الثقافة البصرية السائدة ،سواء في العالم
بلدان العالم،
ً
شاهدة
العربي ،أو في العالم ككل .ومع اندالع الثورات العربية برزت الجدران لتكون
على ثورة أخرى موازية للثورة الشعبية ،وهي ما ُيمكن تسميته ثورة الغرافيتي
العربية ،بحيث يصبح هذا الفن أداة تعبير واحتجاج رئيسة في بلدان ما زالت تواصل
مسيرتها نحو التأسيس لمنظومة سياسية  -اقتصادية جديدة ،ولخطاب سياسي
أسس من الديمقراطية وحرية التعبير.
واجتماعي يقوم على
ٍ
عام ونصف
تروي هذه الدراسة ،بالنص والصورة ،أحداث الثورة المصرية على مدار
ٍ
شهري أيار/
العام ( 25كانون الثاني /يناير  ،2011وحتى إجراء انتخابات الرئاسة خالل
ْ
مايو وحزيران /يونيو .)2012

