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نبذة عن جامعة جورجتاون في قطـر

تأسست جامعة جورجتاون في عام 1789 وهي إحدى المؤسسات األكاديمية والبحثية الرائدة في العالم التي تقدم تجربة تعليمية فريدة من نوعها، وتسهم في إعداد الجيل 

القادم من المواطنين العالميين القادرين على القيادة وإحداث تغيير إيجابي في العالم. 

وعملت جامعة جورجتاون في قطر )GU-Q( منذ انطالقتها عام 2005 من أجل تمكين الطالب ودعم القدرات البشرية التي تحتاجها منطقة الشرق األوسط في القرن 

الواحد وعشرين وتقديم تجربة تعليمية شاملة مبنية على أعلى المعايير األكاديمية. تقدم درجة بكالوريوس العلوم في الشؤون الدولية دراسات متعددة التخصصات في سياق 

عالمي، وهي نفس المناهج والبرامج التي توفرها جامعة جورجتاون كلية إدموند أ. وولش للشؤون الدولية في واشنطن. ويتم تقديم درجة بكالوريوس العلوم في الشؤون 

الدولية في أربع تخصصات: اإلقتصاد الدولي والسياسة الدولية والثقافة والسياسة والتاريخ الدولي. كما يمكن للطلبة أن يختاروا بين ثالثة برامج شهادات الستكمال مجال 

تخصصهم، وهي الدراسات العربیة واإلقلیمیة والدراسات األمریكیة واإلعالم والسیاسة.

توفر جامعة جورجتاون في قطر مجاالً متميزاً للتعليم والبحث والتفاعل مع المجتمع المحلي، إذ لديها أحدث القاعات والمرافق والفصول الدراسية، كما تضم الجامعة 

علماء مرموقين على الصعيد الدولي وأعضاء هيئة التدريس من المستوى الرفيع وإداريين متفانين، إضافة إلى أن الجامعة تحتوي على أفضل مكتبة تعنى بمجال العالقات 

الدولية في المنطقة.

كما تستضيف جامعة جورجتاون في قطر مركز الدراسات الدولية واإلقليمية )CIRS(، وهو معهد بحثي رائد يرعى العديد من الدراسات األكاديمية ذات األهمية األساسية 

إقليمياً ودولياً، بما في ذلك المبادرات البحثية ذات الصلة بالعالقات الدولية واإلقتصاد السياسي والسياسات الداخلية لدول الخليج. لمعرفة المزيد عن الفعاليات والبرامج 

 http://qatar.sfs.georgetown.edu/ar :المتميزة التي تقدمها جامعة جورجتاون في قطر ولالستفادة من البحوث التي توفرها، يرجى زيارة موقعها االلكتروني

نبذة عن مركز الدراسات الدولية واإلقليمية

يعد مركز الدراسات الدولية واإلقليمية بجامعة جورجتاون في قطر، والذي تم إنشاؤه عام 2005، من أوائل المعاهد البحثية المتخصصة في الدراسات األكاديمية المتعلقة 

بالقضايا اإلقليمية والدولية، وذلك من خالل الحوار وتبادل األفكار، والبحث والمنح الدراسية، والعمل مع الدارسين وصناع الرأي والمهنيين والناشطين على الصعيدين  

المحلي والدولي.

استرشاداً بمبادئ التميز األكاديمي والمشاركة المجتمعية، وتبنياً لرؤية تقدمية، تدور الرسالة التي يتبناها المركز حول خمسة أهداف رئيسية:

•  توفير محفل للمنح الدراسية والبحث حول الشؤون الدولية واإلقليمية.

•  تشجيع البحث المتعمق وتبادل األفكار.

•  تعزيز إجراء حوار مستنير بين الطالب والدارسين والمهنيين في مجال الشؤون الدولية.

•  تسهيل تدفق األفكار والمعرفة دون قيود من خالل نشر اإلنتاج البحثي للمركز، وعقد المؤتمرات والندوات، وإقامة ورش عمل مخصصة لتحليل معضالت القرن الحادي والعشرين.

•  المشاركة في أنشطة تواصلية مع مجموعة واسعة من الشركاء المحليين واإلقليميين والدوليين.

cirs.georgetown.edu للمزيد من المعلومات عن مركز الدراسات الدولية واإلقليمية، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 

نبذة عن مؤسسة قطر — إلطالق قدرات اإلنسان

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع منظمة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول اقتصادها المعتمد على الكربون إلى اقتصاد معرفي من خالل 

إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع على دولة قطر والعالم بأكمله.

تأسست مؤسسة قطر سنة 1٩٩5 بمبادرٍة كريمٍة من صاحب السمو األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة 

مجلس إدارتها. 

يجذب  للتعليم  قطاع  إنشاء  المجتمع من خالل  وتنمية  والعلوم،  والبحوث  للتعليم،  الشاملة  الثالثية  الفروع  ذات  االستراتيجية  مهمتها  بتحقيق  قطر  تلتزم مؤسسة 

ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب المهارات والسلوكيات الضرورية القتصاٍد مبنيٍّ على المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا 

عن طريق استخالص الحلول المبتكرة من المجاالت العلمية األساسية. وتسهم المؤسسة أيضاً في إنشاء مجتمع متطّور وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ على التراث وتلبية 

www.qf.org.qa االحتياجات المباشرة للمجتمع. للحصول على كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعها، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني

يتاح نشر هذا التقرير من خالل الدعم السخي الذي تقدمه مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. 

©صورة الغالف من موقع www.istockphoto.com فكرة الغالف بواسطة سوزي ميرغني وتصميم سلمان أحد خان. 
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   مقدمة: الجاليات العربّية الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي
       زهرة بابار

تتزايد مالمحها وضوحاً  الدولية يشّكالن سمة مميزة مركزية وحيوية للوجود اإلنساني،  الحدود والهجرة  الناس عبر  أصبح تنقل 

اليوم،  تتشّكل  باتت  الهجرات  أّن  بيد  حديثة.  ظاهرة  الهجرة  أن  حال  بأي  المقصود  ليس  الماضية.  القليلة  العقود  مدى  على 

وعلى نحو متزايد، بفعل السياسات الوطنية والدولية المعتمدة، واحتياجات سوق العمل العالمي. برزت في األزمنة المعاصرة، 

وجهة  أكبر  كثالث  اإلمارات،  ودولة  والسعودية  وقطر  ُعمان  وسلطنة  والكويت  البحرين  الست،  الخليجي  التعاون  مجلس  دول 

العمالة. لهجرة  عالمية 

والدراسات  الصحفي  االهتمام  من  مزيداً  األخيرة،  السنوات  في  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  إلى  الهجرة  استقطبت 

األكاديمّية. بيد أّن ما غاب عن ذهن الجميع تقريباً هو الجانب اإلقليمي والعربي لهذه الظاهرة. فالهجرة العربّية إلى دول الخليج 

إلى  مياًل  أكثر  تعتبى  والتي  الغربية،  وأوروبا  آسيا  من جنوب  مؤخراً  القادمة  الهجرة  أنماط  من  أكثر حداثة  بعيد،  إلى حد  باتت 

أن تكون مؤقتة. ال ينحصر األمر في اختالف أنماط الهجرة العربية إلى الخليج نسبياً ونوعياً عن األنماط المماثلة األخرى، بل إّن 

أسفرت  التي  والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية  واآلثار  خاللها،  من  جرت  التي  واآللّيات  عنها،  تكشفت  التي  التاريخية  األوضاع 

عنها، كانت جميعها مختلفة. يتناول هذا الكتاب ديناميات انبثاق جاليات الوافدين العرب إلى منطقة الخليج، مع إيالء تركيز خاص 

على كيفية قدومهم، ومالمحهم االجتماعية واالقتصادية الشاملة، وأسباب وآليات وتبعات تفاعلهم وتكاملهم مع البلدان المضيفة.

تسود الشرق األوسط مستويات عالية من الالمساواة، حيث تعيش جنباً إلى جنب بلدان تتفاوت جداً في مواردها االقتصادية 

الظروف  بين  األولى  الفارقة  العالمة  قريبة  فترة  بالنفط تشّكل حتى  المتمّثلة  الطبيعية  الموارد  إذ كانت  والسياسية واالجتماعية. 

التنموية في دول الشرق األوسط. وقد كان لتفاوت القوة االقتصادية بين الدول المجاورة تأثير عميق على ديناميات الهجرة البينية. 

مدعوماً  كان  الهجرة  من  النمط  هذا  الخليج.  مشيخات  إلى  العربي  العالم  في  ثراء  األقل  الدول  من  تتم  الهجرة  كانت  ما  وكثيراً 

بخصائص ديموغرافية دول مجلس التعاون الخليجي، واحتياجاتها االقتصادية.

انتقلت دول مجلس التعاون الخليجي الست منذ منتصف القرن الماضي، ومع التزايد العاصف للثروات النفطية، من الئحة 

أفقر بلدان المنطقة إلى الئحة أغنى دول العالم. وتباينت ظروف هذه البلدان تبايناً واضحاً مع ظروف الدول العربية غير النفطية 

االقتصادية من حالة  التنمية  الدولتية، وتعاني  والسياسات  المحلية،  الفرص  الشباب، وتقّل  السكان  زيادة  فيها وتيرة  تتسارع  التي 

ركود، ما يعّزز الضغوط على الطاقة االستيعابية ألسواق العمل المحلية. ونتيجة لذلك، نشأت هجرة عمالة من الدول غير النفطية، 

القرار  بالنسبة لصانعي  الذين يسعون إلى تحسين أوضاعهم االقتصادّية، وكذلك  بالنسبة لألفراد  مهماً  لتتخذ طابعاً حيوياً  تطورت 

المهتّمين بتوفير فرص العمل لمواطنيهم. وباعتبار أن دول مجلس التعاون الخليجي الغنية اعتمدت خطط تطوير مزدهرة فاقت 

قدرات العمالة المعروضة محلياً، باتت هذه الدول تمّثل نقطة الجذب اإلقليمّية الطبيعّية للعمالة العربية المهاجرة.

وافدة  االنتقال من عمالة  إلى  وأدت  الخليج،  إلى  للهجرة  تاريخية  أنماطاً  معاً  والسياسية  االقتصادية  العوامل  وقد شكلت 

 2.4 إلى نحو  األرقام األخيرة تشير  بيد أن  الشأن،  بيانات موثوقة بهذا  تتوفر  أكثر. وال  إلى عمالة آسيوية وعالمية  غالبيتها عربية 

وعلى  أوطانهم.  إلى  دوالر  مليار   33 بمقدار  سنوية  مالية  تحويالت  يجرون  العربية،  الخليج  دول  في  حالياً  عربي  عامل  مليون 

الرغم من هذا التحول الذي طرأ على القوى العاملة الوافدة في الخليج، فإّن ثّمة أهمية حيوية الستمرارية توّفر فرص عمل أمام 

المهاجرين العرب في دول الخليج، خاصة وأّن الشرق األوسط عاد مرة أخرى ليعاني مستويات عالية من االضطراب والصراع. وفي 

حين ال تقبل دول الخليج استضافة الجئين من الدول العربية المجاورة، فإّن رغبة العمال العرب بالعثور على فرص العمل في دول 

مجلس التعاون الخليجي ازدادت فقط نتيجة حاالت العنف والحرب التي يمرون بها في أوطانهم.
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دقيقة  أرقام  على  الحصول  يغدو  ديموغرافية،  معلومات  إعالن  في  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  بعض  تتحّفظ  حين 

للوافدين ذوي األصول العربّية تحدياً مستمراً. إّن غياب بيانات كافية عن الجاليات العربية الوافدة في المنطقة، يفضي إلى ندرة 

خالل  من  الثغرات  هذه  بعض  الكتاب  هذا  يغطي  الخليج.  إلى  العرب  الوافدين  حياة  جوانب  تدرس  التي  المتعمقة  الدراسات 

التخصصات،  متعددة  طرقاً  الكتاب  فصول  تستخدم  الخليج.  دول  في  الوافدة  العربية  الجاليات  على  تجريبية  اختبارية  تحليالت 

تزّودنا بمواد أصلية عن الديناميات التاريخية والمعاصرة للهجرة العربية إلى الخليج، وتكشف النقاب عن طرق تفاعل الممارسات 

االجتماعية والثقافية للوافدين العرب مع الدول المضيفة. ومن بين أمور أخرى، تتيح لنا بعض الدراسات التي يحتويها هذا الكتاب 

التي  األعمال  وأنواع  العربية،  الهجرة  تجربة  طابع  تاريخياً  شكلت  التي  والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية  العوامل  قراءة  فرصة 

توّجه لها العرب في الخليج، وظروف عملهم وتجاربهم الحياتية، وما إذا كنا قادرين على تمييز أنماط تكامل اجتماعي وثقافي مع 

العرب من غير المواطنين.

تساعد دراسات هذا الكتاب، معاً، في تفكيك االفتراضات القائمة حول استثنائية الخليج والعالم العربي في دراسات الهجرة 

العالمية. فالديناميات التي تؤسس دراسَة أسباب الهجرات إلى الخليج، وآلياتها، ونتائجها، هي ذات الديناميات األوسع التي تؤسس 

واالنتماءات  المزمنة،  السياسّية  واالضطرابات  الكبيرة،  االقتصادية  فالفوارق  األخرى.  العالم  مناطق  في  العالمية  الهجرات  دراسة 

اندماج  نبذ وجذب، وفرص  تغّذي عوامل  المحدودة،  المواطنة  االقتصادية ومزايا  المزايا  الذود عن  والثقافية، ومحاوالت  اللغوية 

العلمية الحديثة إثراء فهمنا لظاهرة هجرة العمالة إلى دول  العالم. تواصل األبحاث  في دول الخليج، كما في أي مكان آخر في 

الخليج. ويمضي هذا الكتاب بهذا الفهم خطوة أبعد، إذ يسّلط الضوء على جالية وافدة محددة في المنطقة، لم تحظ حتى اآلن 

بما تستحق من دراسة.

زهرة بابار المديرة المساعدة لألبحاث في مركز الدراسات الدولية واإلقليمية، جامعة جورجتاون، كلية الشؤون الدولية في قطر. نشطت 

سابقاً في ميادين المساعدات الدولية، والتنمية المجتمعية، والتخفيف من حدة الفقر. وعملت مع منظمة العمل الدولية وبرنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي. كما أمضت عدة سنوات في العمل في باكستان مع برنامج سرهد لدعم المناطق الريفية، إحدى منظمات التنمية 

الريفية الكبيرة متعددة القطاعات في باكستان. تشمل اهتماماتها البحثية الحالية مسائل التنمية الريفية، واألمن الغذائي، وسياسات 

الهجرة والعمل في الخليج، المواطنة في دول الخليج العربي، التكامل اإلقليمي بين دول مجلس التعاون الخليجي. تلقت بابار شهادة 

البكالوريوس في الحكومة من كلية سميث في نورثامبتون، ماساشوستس، وشهادة الماجستير من كلية الدراسات الدولية في جامعة 

جواهرالل نهرو في نيودلهي. كما شاركت مع مدير مركز الدراسات الدولية واإلقليمية الدكتور مهران كامروا، وسوزي ميرغني في كتابي 
Migrant Labor in the Persian Gulf and Food Security in the Middle East.

Zahra Babar is Associate Director for Research at the Center for International and Regional Studies 
(CIRS), Georgetown University School of Foreign Service in Qatar. Previously, she worked in the 
international aid, community development, and poverty alleviation sector. Babar has served with the 
International Labour Organisation and the United Nations Development Programme. She also spent 
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in the Persian Gulf, and with Suzi Mirgani, Food Security in the Middle East. Babar received her BA in 
Government from Smith College in Northampton, Massachusetts, and her MA from the School of 
International Studies at the Jawaharlal Nehru University, New Delhi.
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1.   العمل عند الجيران: المهاجرون العرب في قطر
        زهرة بابار

حيث  من  الماضية،  األربعة  العقود  مدى  على  تدريجياً،  تغّيراً  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  سائر  في  االغترابي  الوضع  شهد 

سبعينات  في  الخليجيين  غير  العرب  من  تتألف  األجنبية  العمالة  من  بالمئة   75-70 نسبة  كانت  ففيما  الجنسية-اإلثنّية.  تركيبة 

ومتأنية  مدروسة  سياسات  نتيجة  التحول  هذا  حدث  بالمئة.   25 من  أقل  إلى  اليوم  انخفضت  النسبة  هذه  فإن  الماضي،  القرن 

لهجرة اليد العاملة من أجل العمل في دول الخليج، وهي سياسات تفّضل العمالة اآلسيوية على العمالة العربية، ويقودها مزيج 

الثقافية. واالجتماعية  والسياسية  االقتصادية  المخاوف  من 

العرب، والسيطرة  “الغرباء”  الدولة مسألة دخول  تداولت  إلى قطر، ويستعرض كيف  العرب  الفصل هجرة  يتناول هذا 

اعتمدتها  التي  السياسات  ويقّيم  وتحوالتها،  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  إلى  الهجرة  أنماط  تطور  الفصل  ويتناول  عليهم. 

لتحسين إدارة أسواق العمل اإلقليمية والسيطرة على تدفق األجانب. ويولي الفصل اهتماماً خاصاً بتحّري كيف ولماذا أصبحت 

في  مواداً  ثّمة  أّن  حين  وفي  العرب.  الوافدين  على  هذا  أّثر  وكيف  العاملة،  اليد  مسألة هجرة  في  وتسييساً  انتقائية  أكثر  قطر 

أخفض،  رواتب  يقبلون  مّمن  مهارة،  األقل  العمال  تشغيل  إلى  الميل  أن  إال  العرب،  للعمال  امتيازاً  تمنح  القطري  العمل  قانون 

للهجرة  الدافعة  والعوامل  القوى  أّن  بيد  بعداً.  وأكثر  نمواً  أقل  بلدان  من  جاؤوا  مهاجرين  على  االعتماد  تفاقم  إلى  أفضى 

كافية  الوافدين،  اختيار  الجذب، وطرق  للدوافع، وعوامل  التقليدية  التفسيرات  تعد  ولم  الزمن،  تعقيداً مع  أكثر  باتت  اإلقليمية 

في دراسة الهجرة إلى الخليج. وتقّدم دولة قطر، التي برزت في العقد الماضي كواحدة من اقتصادات الشرق األوسط األسرع 

اإلقليمية. العمالة  هجرة  في  الناشئة  الديناميات  بعض  لمناقشة  صالحاً  نموذجاً  نمواً، 

استثنائياً في نصيب الفرد من الدخل.  شهدت قطر في السنوات األخيرة، مع غنى مواردها الهيدروكربونية الهائلة، نمواً 

ومع ذلك، فإن تحسين مستوى معيشة المواطنين لم يكن من دون ثمن، إذ أدت أجندة التنمية المتواصلة إلى االعتماد المتزايد 

على العمالة الوافدة. في 1٩70، كان عدد سكان قطر يقّدر بنحو 111 ألف نسمة . فيما يقّدر عدد السكان حالياً بأكثر من خمسة 

حين  وفي  السكانية.  التركيبة  في  الوافدين  أعداد  لتوسع  مباشرة  كنتيجة  النمو  هذا  جاء  نسمة.  مليون   2 بنحو  أي  عشر ضعفاً، 

الوافدين  إلى  المواطنين  نسبة  في  هامشي  وانخفاض  الوافدة،  العمالة  تدفق  عن  مؤقتاً،  االقتصادي،  التسعينات  انكماش  أسفر 

في إجمالي عدد السكان في قطر، فإّن أعداد الوافدين حافظت على زيادة مضطردة بدءاً من مطلع القرن الجديد وحتى اآلن. 

غير مسبوقة. تاريخية  ذروة  لتبلغ  قطر  المواطنين في  إلى  الوافدين  نسبة  وترتفع 

مؤخراً، في 2007، بلغ تعداد العمالة النشطة في قطر 831886 نسمة، تتكون من 7682٩2 وافداً و635٩4 قطرياً فقط. 

إلى  لتصل  إضافي،  شخص  ألف   600 من  بأكثر   2013 منتصف  بحلول  البالد  في  العمالة  ازدادت  فقد  اإلحصاء،  لجهاز  ووفقاً 

1465٩4٩ شخصاً. وفي حين ارتفع عدد المواطنين القطريين المشاركين في القوى العاملة على مدى السنوات الخمس الماضية 

السكان  عدد  يزداد  أن   2017 عام  بحلول  ويتوقع  هذا،  المتبقية.  وظيفة   138172٩ يشغلون  األجانب  فإن  شخصاً،   848٩5 إلى 

يهيمنون  الذين  األجانب،  العمال  وأعداد  مهارات  تتراوح  العمل.  سوق  في  المتوقعة  لالحتياجات  تلبيًة  نسمة،  مليون   2.4 إلى 

الماهرة وعالية  العمالة  أقل من  أعداد  إلى  البناء والتشييد،  أعداد غفيرة ذوي دخل منخفض في قطاع  العمالة، من  على سوق 

قطر  في  العمل  سوق  فإن  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  في  الحال  هو  وكما  والمهنية.  التقنية  المجاالت  في  العاملة  المهارة، 

تقريباً من عمال  بالكامل  الخاص  القطاع  يتكّون  الحكومي، في حين  القطاع  الغالب مناصب  المواطنون في  إذ يحتل  مجزأ جداً، 

وظائف حكومية  في  المواطنين  تضع  التي  العمل  سوق  تجزئة  مع  إلى جنب  جنباً  المتوقعة،  التنمية  احتياجات  وتشير  أجانب. 

وغير المواطنين في القطاع الخاص، إلى أن قطر ستستمّر في المستقبل المنظور في االعتماد على استيراد العمالة، بغض النظر 

ذلك. التي ستنجم عن  الديموغرافية  الضغوط  عن 



الجاليات العربّية الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي | تقرير موجز   5

وقد  المعرفة.  على  قائم  اقتصاد  بناء  فكرة  حول  للدولة  األوسع  االستراتيجية  التنمية  خطط  من  أساس  جزء  يتمحور 

التعليم  في  وظائف  لملء  عالية  مهارات  وذوي  مهرة  أجانب  عّمال  جلَب  الغاية  هذه  تحقيق  إلى  الرامية  الجهود  استلزمت 

على  قائم  فّعال  اقتصاد  إلنشاء  قطر  خطط  أن  إلى  الرسمية  البيانات  وتشير  التكنولوجيا.  وقطاع  العلمية،  والمؤسسات  العالي، 

المعرفة تدفع سوق العمل إلى جلب عدد أكبر من العمال المهرة وعدد أقل من ذوي المهارات المتدنية. وقد شّخصت وثائق 

وما  والبناء،  التشييد  قطاعات  في  مناصب  لشغل  األجانب  العمال  من  لكثير  وحاجتها  القصير،  األمد  على  قطر  حالة  السياسات 

يتصل بها في قطاع تطوير البنية التحتية. فيما احتوت وثيقة “رؤية قطر الوطنية 2030” باعتبارها وثيقة سياسة عامة توجيهية، 

أكثر  القطرّي  العمل  عبر جعل سوق  البالد،  في  األجنبية  العاملة  للقوى  النوعي  الطابع  تغيير  في  يتمّثل  األمد  بعيد  على هدف 

أطول. لفترات  بهم  االحتفاظ  تلّمس سبل  العالية، مع  المهارات  لذوي  واستقطاباً  جاذبية 

الوافدين تحدياً حقيقياً يواجه األكاديميين  بيانات عن تراكيب جنسية-إثنية لسكان قطر  الواقع، يعّد الحصول على  وفي 

ديناميات  تقييم  على  الباحثين  قدرَة  بالفعل  تحّد  بموثوقيتها،  واالشتباه  إليها،  الوصول  وتعّذر  البيانات،  توافر  فعدم  والباحثين. 

من  ضرباً  للجنسية-اإلثنية  تبعاً  قطر  في  الوافدين  تقسيمات  عن  المنشورة  اإلحصائيات  من  العديد  تزال  وال  العمالة.  هجرة 

االجتماعي،  والنوع  للسن،  تبعاً  ثّم  ومن  للجنسية،  وفقاً  مصنفة  الوافدين،  عن  بيانات  توفر  يندر  حيث  “التخمين”.  ضروب 

العرب،  الوافدين  جنسيات  نسب  عن  لبيانات  كاماًل  غياباً  ثمة  إن  بل  العمل.  سوق  في  واالندماج  التعليم،  ومستويات  والدخل، 

وتحوالت هذه النسب مع الزمن، ما يجعل من المستحيل تاريخياً تكوين صورة ديناميكية دقيقة عن انحسار المهاجرين العرب 

قطر هم عرب؛  إلى  الوافدين  السكان  من  بالمئة   40 أن  إلى  أشارت  بيانات   2007 في  العربية  العمل  منظمة  قدمت  وتدفقهم. 

في  العرب  الوافدين  اندماج  كيفية  عن  معلومات  توجد  وال  األخرى.  الخليجية  العمل  أسواق  في  مما  بكثير  أعلى  نسبة  وهي 

بالعام  المتعلقة  األرقام  بعض  أن  إاّل  المعاشة.  تجاربهم  وطبيعة  سابقاً،  بها  يعملون  كانوا  التي  واألعمال  القطري،  العمل  سوق 

علنية  بيانات  تتوفر  ال  لكْن،  قطر.  في  ويعيشون  يعملون  وأردني،  فلسطيني  ألف  و50  ألف مصري   35 إلى وجود  تشير   ،2002

بها. وفي  يعملون  التي  المهن  أو  قطر،  األخرى في  العربية  الجاليات  أعداد  فكرة عن  بتكوين  تسمح  نفسها،  الزمنية  الفترة  عن 

السائد حالياً في سائر شبه  للنمط  تاريخي  تكرار  فيها هي  العمل  أن ظروف سوق  افتراض  يتعّين  قطر،  البيانات عن  غياب  ظل 

الماضي، كانت على األرجح من  القرن  العمالة األجنبية في قطر، خالل ستينات وسبعينات  العربية. ويفترض أن غالبية  الجزيرة 

األخيرة. العقود  تغّيرت خالل  الجنسية-اإلثنية  تركيبتهم  وأن  عربي،  أصل 

حالياً،  قطر  في  المقيمة  العربّية  الجاليات  عن  إحصائياً  جدوالً  تتضمن  نشرها،  يسبق  لم  أصلّية  بيانات  الفصل  يعرض 

وأنهم  دخاًل،  أقل  مناصب  قطر  في  يشغلون  العرب  الوافدين  أن  التحليل  يرى  العاملة.  القوى  في  ومساهمتها  الجنسية  حسب 

دخاًل،  أعلى  قطاعات  في  مناصب  مئوية—لشغل  حالياً—كنسبة  يميلون  العرب  الوافدين  وأن  باآلسيويين،  تدريجباً  يستبدلون 

يجلبها  التي  والقدرات  واللغوية،  الثقافية  المهارات  هو  االختالف  هذا  سبب  يكون  قد  اآلسيويين.  نظرائهم  من  مهارة  وأعلى 

توظيف  على  قطر  تعمل  أن  بضرورة  توصياتهم  تكرار  على  السياسات  صانعو  ويدأب  المناصب.  تلك  إلى  العرب  الوافدون 

اآلونة  في  البالد  تشهده  نقاشاً  ثّمة  أن  لالهتمام،  والمثير  العالية؛  المهارات  وذوي  عالياً،  تدريباً  المدربين  الوافدين  واستبقاء 

إلى  االنتقال  قطر  تستهدف  حين  مهم  أمر  وهذا  المهرة.  العمال  من  المزيد  لجذب  الهجرة  قوانين  تعديل  كيفية  حول  األخيرة 

اقتصاد قائم على المعرفة، ألّن الحاجة ستتزايد لتوظيف واستبقاء عمالة وافدة عربّية ماهرة، من الواضح أنها تشغل جزءاً كبيراً 

معينة. قطاعات  المتاحة في  العمل  من فرص 
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2.   المعلمون الوافدون العرب في قطر واإلمارات العربية المتحدة: التحديات والفرص
         ناتاشا ريدج، سهى شامي، وسوزان كيبيلز 

أطلق اكتشاف النفط في دول مجلس التعاون الخليجي، في منتصف القرن العشرين، عقوداً من التنمية االقتصادية السريعة في 

المتوسطة. ومع  اإلدارية  المناصب  التحتية وشغل  البنية  لبناء  الوافدة  العمالة  استخدام  التنمية في  أجندة  تمّثل مفتاح  المنطقة. 

الحكومي.  القطاع  وظائف  معظم  المواطنون  شغل  الخليجية،  المجتمعات  في  التعّلم  مستويات  تعززت  أن  وبعد  الوقت،  مرور 

ففي  وافدين.  معلمين  على  يعتمد  القطاع  هذا  ومازال  كافية،  بأعداد  المواطنين  اجتذاب  من  يتمّكن  لم  التعليم  قّطاع  أّن  بيد 

دولة اإلمارات العربية المتحدة، شّكل الوافدون العرب في العام الدراسي 2011/2010 نحو ٩0 بالمئة من المعلمين في مدارس 

بالمئة   87 نحو  الوافدون  العرب  المعّلمون  مّثل  فيما  الحكومية.  البنات  مدارس  في  المعّلمات  من  بالمئة  و20  الحكومية،  البنين 

من معلمي مدارس قطر الحكومية في العام 2013.

هجرُة  ُتدرس  لم  حين  في  وآسيا،  أفريقيا  على  التركيز  نحو  الوافدين  المعلمين  تناولت  التي  العالمية  الدراسات  اتجهت 

المعلمين  أن دوافع هجرة  إلى  أخرى  أماكن  تشير دراسات  وإذ  الخليج خصوصاً.  األوسط عموماً، ومنطقة  الشرق  المعلمين في 

إلى  أيضاً  يسعون  بالهجرة  قرارهم  اتخاذ  عند  المعلمين  أن  إلى  أيضاً  تشير  فإّنها  أفضل،  عمل  فرص  على  والحصول  األمن  هي 

زيادة فرص التطوير المهني والرضا الوظيفي. إن نقص األبحاث التي تتناول هذا الموضوع في الشرق األوسط، مع الطلب الكبير 

التي  المعلومات  من  الكثير  المحلية  السياسات  لدى صناع  ليس  أن  يعني  الخليج،  في  الوافدين  العرب  المعلمين  على  والمستمر 

تساعدهم في تدارس سبل الحصول على أفضل النتائج من هؤالء المعلمين؛ ونتيجة لذلك، يفشل العديد من المعلمين الوافدين 

العربية  اإلمارات  إلى  وصولهم  سبب  لفهم  أحوالهم  في  التدقيق  يتعّين  الجديدة.  العمل  بيئة  في  الكامل  االندماج  في  العرب 

كونهم  مرتفعة،  اندماجهم  عدم  تكلفة  ألّن  نظراً  التعليمي،  عطائهم  في  وتحفيزهم  عليهم،  المحافظة  وسبل  وقطر،  المتحدة 

الدولتين.   المستقبل في هاتين  أجيال  يعّلمون 

منهجّية  ويوّظف  والمؤسسية.  التعليمية  العدستين  خالل  من  العرب  الوافدين  المدّرسين  أوضاع  البحث  هذا  يتفّحص 

واإلمارات  قطر  في  اجتماعياً  اندماجهم  ومدى  العمل،  في  وتجربتهم  التعاقدية،  اتفاقاتهم  لدراسة  األساليب  متعّددة  مقارنة 

وتناول  قطر،  في  معلماً  و43  اإلمارات  دولة  في  معلماً   48 شمل  مسحاً  البحث  من  األولى  المرحلة  تتضمن  المتحدة.  العربية 

في  خبرتهم  ومجمل  اندماجهم،  ومدى  عليها،  يحصلون  التي  والمزايا  وتعويضاتهم،  وتوظيفهم،  والمهنية،  الشخصية  خلفياتهم 

الثانية مقابالت متعمقة مع سبعة مدرسين وافدين عرب، خمسة منهم في اإلمارات واثنان  اإلمارات أو قطر. وتتضمن المرحلة 

في قطر، بغية تحصيل فهم أشمل لبعض التحديات الناجمة عن انخفاض الرواتب، وقصر أجل العقود، وقّلة الترفيعات والعالوات 

المواطنين. نظرائهم  بالمقارنة مع  العرب  المعلمون  عليها  التي يحصل 

إلى  العرب  الوافدون  المعلمون  يأتي  ما  غالباً  إذ  للهجرات.  االقتصادّية  الدوافع  عن  ينشر  ما  مع  البحث  نتائج  تتفق 

قدوم  في  األّول  العامل  هو  االقتصادي  الدافع  كان  وإذا  أسرهم.  إعالة  من  بالتالي  وليتمكنوا  المال،  كسب  أجل  من  الخليج 

في  أيضاً  مهّمين  عاملين  يعّدان  الوظيفّية  والفرص  المهني  التطّور  فإن  وقطر،  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  إلى  المعلمين 

يعتبرون  قطر  في  بالمئة  و33  اإلمارات  معلمي  من  بالمئة   28 فحوالي  الذكور،  المعلمين  على  خصوصاً  هذا  يصّح  خياراتهم. 

حيث  عالمياً؛  الهنود  المعلمين  هجرة  حول  السابقة  الدراسات  مع  هذا  ويّتسق  البلدين.  في  للتدريس  جاذباً  المهني  التطوير 

الوظيفي  التقدم  في  الرغبة  هذه  وتدّل  الهجرة.  قرار  في  وحسماً  أهمية  األكثر  الوحيد  العامل  المهني  التطوير  فرص  كانت 

والتطوير المهني إلى أن الكثير من هؤالء المعلمين، لم يأتوا إلى الخليج من أجل الراتب، بل كجزء من خطوة مهنية ال تسعى 

بأن  االفتراض  المعقول  فمن  ذلك،  يتحقق  لم  وإذا  تصنيفهم.  وتعزيز  مهاراتهم  تحسين  إلى  أيضاً  ولكن  المال  كسب  إلى  فقط 

يندمجون. وال  الحافز،  سيفقدون  المعلمين  هؤالء 
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باإلضافة إلى دراسة دوافع الهجرة، وجد البحث أيضاً أن غالبية المعلمين الوافدين العرب يأتون إلى الخليج بهدف العيش 

والعمل لفترات طويلة من الزمن. فهم يشكلون جزءاً فريداً ال غنى عنه من سكان الخليج، نظراً لالشتراك في اللغة والثقافة والدين. 

لكن، وعلى الرغم من أهميتهم في منظومة التعليم، فقد أشارت ردود المقابالت إلى أن تزعزع وضع المعلمين العرب، باعتبارهم 

عاملين مؤقتين، قد يفضي إلى نتائج مضّرة في قطاع التعليم، نظراً لكونهم سيستثمرون في الحاضر وليس في المستقبل. على هذا 

النحو، يميل المعّلمون لالنخراط أكثر في أنشطة مدرة لدخل إضافي، كالدروس الخصوصية، وعدم االنتقال بالطلبة المواطنين إلى 

مجاراة المعايير العالية، بل سلوك أيسر الطرق. بذلك، فإن ثمة فوائد حقيقية تنعكس على البلدان المضيفة، والطلبة المواطنين، 

والمعلمين، على حد سواء، في الكّف عن النظر إلى المعلمين كعاملين مؤقتين، والنظر إليهم كمقيمين دائمين. وفي هذا، يدرس 

البحث قضايا من قبيل تأثير ضبابية ظروف عمل المعلمين العرب الوافدين على التزامهم بالتدريس، ويخلص إلى توصيات بشأن 

السياسات الرامية إلى تحسين أوضاع ومخرجات المعلمين الوافدين العرب في دولة اإلمارات العربية المتحدة وقطر.

باإلنابة المدير  كانت  هذا،  وقبل  القاسمي.  صقر  بن  سعود  الشيخ  لمؤسسة  التنفيذي  المدير  منصب  حالياً  تشغل  ريدج   ناتاشا 

الدولي التعليم  سياسة  في  والتعليم  التربية  في  الدكتوراه  درجة  ناتاشا  تحمل  الحكومية.  لإلدارة  دبي  كلية  في  البحوث   لقسم 

مجلس عضو  أيضاً  وهي  أستراليا.  ديكن،  جامعة  من  والمجتمعّية  الدولية  التنمية  في  الماجستير  ودرجة  كولومبيا،  جامعة   من 

بعنوان كتاباً  ذلك  في  بما  اإلصدارات  لديها عدد من  ناتاشا  المقارنة.  للتربية  الخليجية  للجمعية  ورئيس سابق  .:إدارة مؤسس، 
Education and the Reverse Gender Divide in the Gulf States: Embracing the Global, Ignoring the Local.

بحوثاً  أجرت  العامة،  السياسة  لبحوث  القاسمي  الشيخ سعود بن صقر  باحث مشارك في مؤسسة  منصب  سهى شامي تشغل حالياً 

في التعليم النوعي والكّمي على المتسربين الذكور من المدارس الثانوية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وفي النوع االجتماعي 

والتربية في دول مجلس التعاون الخليجي، وفي أوضاع المعلمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة. حصلت على درجة البكالوريوس 

في االقتصاد من الجامعة األمريكية في الشارقة، مع تركيز جزئي على الدراسات الدولية.

سوزان كيبيلز تشغل حالياً منصب باحث مشارك في مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة. وقبل ذلك، أجرت 

سوزان بحوثاً خاصة باليونيسيف، وشاركت في مساندة منظمة دولية غير حكومية في أوغندا، وأدارت عماًل خاصاً في لبنان. سوزان 

حاصلة على درجة الماجستير في سياسة التعليم الدولي من كلية هارفارد للدراسات العليا في التربية والتعليم.

Natasha Ridge is Executive Director of the Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi Foundation for Policy Research. 
Prior to this, she was the Acting Director of Research at the Dubai School of Government. Ridge holds 
a Doctorate of Education in International Education Policy from Columbia University and a Masters in 
International and Community Development from Deakin University. She is a founding board member and 
former president of the Gulf Comparative Education Society. She has a number of publications including 
Education and the Reverse Gender Divide in the Gulf States: Embracing the Global, Ignoring the Local.



8     الجاليات العربّية الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي | تقرير موجز

Soha Shami is a Research Associate at the Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi Foundation for Policy Research 
where she has conducted research on secondary school male dropouts in the UAE, gender and education in 
the GCC, and teachers in the UAE. She holds a BA in Economics from the American University of Sharjah 
with a minor in International Studies. 

Susan Kippels is a Research Associate at the Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi Foundation for Policy 
Research. Prior to this, she conducted research for UNICEF, did advocacy work with an international 
NGO in Uganda, and managed a private sector business in Lebanon. Kippels has an MA in International 
Education Policy from the Harvard Graduate School of Education.   



الجاليات العربّية الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي | تقرير موجز   ٩

3.   المهاجر النموذج: جيل الحضارم الثاني في الكويت وإرث “السمعة الزينة”
عبد اهلل العجمي  

يعّد هذا الفصل نتيجة أبحاث ميدانّية إثنوغرافية، تدرس كيف أمكن للجيل الجديد من المهاجرين الحضارم أن يستوعب خبراته فيما 

يتعلق بآبائهم وكفالئهم الكويتيين. بعكس حضارم  ووافدين عرب آخرين في دول الخليج االخرى، فإن حضارم الكويت لم يضطلعوا 

بأدوار فعاله أو محسوسه في الهجره في الكويت. في أوائل خمسينات القرن العشرين، خاضت الكويت غمار مرحلة تحضر سريع، 

قدامى  العديد من  مازال  منزلية.  أدوار خدمة  لتولي  األول  الحضارم  جيل  تستوعب سريعاً  الكويتية  الحضرية  المنازل  كانت خاللها 

الحضارم العاملين في الكويت، أو المتقاعدين في حضرموت، يعتمدون كلياً على المنازل التي خدموها يوماً. وثمة من يقول إن المسار 

االجتماعي االقتصادي لخدمة المنازل قد شكل شخصية الحضرمي وتجربة “المهاجر النموذج” كما نعرفها اليوم. غير أّن الدراسة توضح 

أيضاً كيف أن تبعّية الحضرمي المهاجر لألسرة الكويتية والكفيل، قد جاء بتأثير ثقافة الكويت وآلية تصنيفها الرسمية لشّتى جماعات 

الوافدين، والتي رسمت للحضرمي صورة من يقدم الوالء، الذي يرضى بسهولة، وال يخّرب. وفي الوقت نفسه، فإن نموذج الحضرمي 

الذي جاء نتيجة أداء الجيل األول، وبالتالي إعادة إنتاج ممارسات التبعّية الكلّية لمنزل الكويتي أو الكفيل )المعّزب( الكويتي.

تمثل الكويت بالنسبة إلى الجيل األول من الحضارم مصدراً دائماً للدخل، فضاًل عن نظام ضمان اجتماعي بعد التقاعد. ويطعن 

أبناء المهاجرين بهذا اإليمان في ديمومة الكويت كمصدر للدخل، وكثير منهم عانوا قسوة حرب الخليج عام 1٩٩1 عندما كان على 

عائالتهم الفرار من الكويت صفر اليدين، وأجبروا على العيش كالجئين في وطنهم. فيما جرى استيعاب الحضارم في البداية للعمل 

في المجال المنزلي في المناطق الحضرية الكويتية، فإن غالبيتهم لم يعودوا يعملون كخدم فعليين لألسرة. ومع ذلك، كانت التجربة 

المنزلية السابقة حاسمة في فهم إطار العالقات التي بنيت في إطار الهجرة بين الحضارم اآلباء واألبناء وكفالئهم الكويتيين الحاليين. 

يتقبل قدماء الحضارم في الكويت اليوم تبعّيتهم للبيوت الكويتية كأمر مؤسف، جعل العالقات االجتماعية واألخالقية غير المتكافئة مع 

الكويتيين تكّبلهم. فيما يرى جيل الحضارم الثاني، من ناحية أخرى، أّن تبعّية آبائهم للكفيل )المعّزب( الكويتي ضرب من عدم الكفاءة 

الناجم عن التبعية المديدة للكويت.

يعتقد جيل الحضارم الثاني أن تبعّية آبائهم تعّززت بفعل اقترابهم اجتماعياً من المنازل الكويتية، وتلّقيهم الدعم الكويتي 

على مدى سنوات لتلبية حتى أبسط احتياجاتهم. يحلل هذا الفصل تصورات التجربة برمتها، والتنازع اليومي بشأنها بين الجيلين. 

في  تؤثر  مازالت  التبعية  هذه  فإن  االجتماعي،  المال  رأس  أشكال  من  وشكاًل  مورداً  التبعّية  في  الحضارم  قدماء  يرى  حين  ففي 

نظرة الجيل الثاني، وتوقعاته وأفعاله. باإلمكان لمس تصورات الشباب الحضرمي وأفعاله عبر عمل الشباب الحضارم ضمن ثالوث 

اجتماعي يتمثل في “الكفيل- األسرة- الجيل”. وتعتمد كل كفالة الشاب الحضرمي على امتداد العالقة السابقة بين األب أو القريب 

أّن غالبية الشباب الحضارم متعلمون نسبياً، لكّنهم يتوّلون أو يرثون عماًل مماثاًل لما سبق  الرغم من  الكويتي. وعلى  مع المعّزب 

عادة  الجديد  الحضارم  يعمل جيل  إذ  أسرته.  أفراد  أحد  لصالح  أو  أو شركته،  نفسه،  الكفيل  منزل  لصالح  يوماً  عملوه  أن  آلبائهم 

المهن،  المنزلية. في كل هذه  الخدمات  تشبه  والحراسة وخدمات خاصة  السخرة  أعمال  وأمناء صندوق، وفي  كسعاة، وسائقين، 

يعمل الحضارم الشباب قرب العائالت الكويتية، لكن ال يتم دمجهم في المجتمع الكويتي. وعلى عكس المهاجرين العرب اآلخرين، 

استبعد الحضارم من نيل جنسية كويتية أو وظيفة حكومّية مقبولة.

يتعّين على الشاب الحضرمي الذي يعمل لدى كفيل كويتي أن يحافظ على تبعية مستمرة وواضحة للكفيل أو أسرته. فيما 

يمكن للراعي الكويتي أن يستعيض عن الحضرمي بأي عامل آخر من جنسية أخرى. بيد أن الدراسة تظهر أّن وجود الحضرمي مهّم 

الكفالة كفيض من كرم  النظر إلى  بالنسبة للمعّزب. لذلك، يطلب عملياً من الحضارم الشباب  في أطر اجتماعية رمزية ذات مغزى 

المعّزب وأريحّيته. هذا على الرغم من حقيقة أن العديد من الحضارم باتوا يدركون أكثر فأكثر أن الكفالة تضعهم في وضع اجتماعي 

واقتصادي متدّن، غالباً ما يختلف مع توقعاتهم الفعلية. ويتعّين على الشباب الحضارم التعامل مع ضغوط أهلهم المتقاعدين أو كبار 



10     الجاليات العربّية الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي | تقرير موجز

السن، ومن األسرة واألصدقاء في الوطن. وعلى الحضارم تدّبر مطالب قاسية من ذويهم الذين يفترضون منهم االنتظام في إرسال السلع 

أو تحويل النقود، حفاظاً على العالقات االجتماعية المستقرة في بلدين مختلفين. فكون الحضارم مهاجرين يعملون في الكويت أمٌر 

يرّتب عليهم أعباء كبرى، ما أدى ببعضهم إلى العودة النهائية إلى ديارهم، تمّلصاً من مطالب األسرة التي ال تنتهي. وإذا كان االحترام 

صفًة تميز عالقات الشباب الحضارم اليومية بآبائهم، فإّن ثمة أشكاالً متزايدة من التنافرات والتوترات والنزاعات بشأن أهداف الهجرة، 

وقيمة العمل للكفيل ومعناه. وقد تبّين أّن المواجهات بين اآلباء واألبناء بشأن مسائل الدخل واألمن، أو ركونهم إلى نوايا الكفيل بشأن 

حياتهم، هي نتيجة نوع معين من “عالقة القربى” التي ظهرت في سياقات هجرة متعددة األجيال، كهذه التي ندرسها.

في هذه الحالة الحضرمية، أكد الجيل األول على أهمية الحفاظ على صورة المهاجر النموذج وعلى “السمعة الزينة” لعّمال 

ال يسهمون في االقتصاد، يتحّلون بالوالء للكويتيين. واليوم، فإّن مثل هذه السمعة تنعكس بوضوح في النظرة التي طالما احتفظ بها 

الكويتيون عن الحضارم، وعن عموم اليمنيين. يبين الفصل أن الحضرمي الشاب، حين يسعى لنيل فرصة عمل في الكويت، يدرك سلفاً 

لدى  القاسية  بالتوقعات  الحضرمي محكومة  الشاب  الفردي. فطموحات  تعزيز مستقبله  أمام  عائقاً  بات  الزينة”  “السمعة  ابتغاء  أن 

الكويتي والحضارم األكبر سناً، بشأن سلوكه وحراكه، بالمقارنة مع غيره من الموظفين الوافدين العرب، وخاصة المصريين واللبنانيين. 

اليومية، وتحقيق تطلعاتهم إلى  وتستكشف هذه الدراسة أّن السبيل الوحيد أمام الشباب الحضارم في الكويت لممارسة أنشطتهم 

االكتفاء الذاتي واستقاللية حراكه، هو المحافظة على التوازن الصعب بين أقانيم الثالوث االجتماعي المتمثل في “الكفيل- األسرة- 

الجيل” من جهة، ومن جهة أخرى إدارة إرث “السمعة الزينة"، أو ربما الحفاظ عليها.

عبدالله العجمي مدير مساعد للشؤون األكاديمية في الجامعة العربية المفتوحة في الكويت، ويدّرس مواّد مختلفة في مجال التنمية 

والعلوم االجتماعية. العجمي أنثروبولوجّي مهتم بالتاريخ اإلثني، وقضايا الثقافة االقتصادية، والتنمية، والهجرة، وعلم اللغة االجتماعي، 

وإشكاليات تفسير اإلثنوغرافي. تدّرب في البداية في علم اإلنسان )األنثروبولوجي( والتاريخ الشفوي، وعمل في جنوب أمريكا ضمن 

درجة  على  حصل  لالقتصاد،  لندن  كلية  وفي  الميسيسيبي.  والية  في  المدنية  الحقوق  لحركة  الشفوي  التاريخ  لجمع  كبير  مشروع 

الدكتوراه على بحثه اإلثنوغرافي عن المهاجرين الحضارم في الكويت. كتب عدد من المقاالت حول الهجرة إلى الكويت، من بينها:

“House-to-House Migration: The Hadrami Experience in Kuwait” in Journal of Arabian Studies.

Abdullah Alajmi is Assistant Director of Academic Affairs and teaches various courses on development 
and social sciences at the Arab Open University in Kuwait. He is an anthropologist with interests in 
ethnohistory, economic culture, development, migration, sociolinguistics, and the problematics of 
ethnographic interpretation. Initially he was trained in anthropology and oral history and has worked in the 
American South in a major project to collect the oral history of the civil rights movement in Mississippi. At 
the London School of Economics, his PhD was an ethnographic research among Hadrami immigrants in 
Kuwait. He wrote a number of articles on migration in Kuwait, among them “House-to-House Migration: 
The Hadrami Experience in Kuwait” in Journal of Arabian Studies. 
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واألردنيين  المصريين  وأبناء طبقة متوسطة من  الكويت عمال  الصاخبة في  والتجارية  السكنية  والسالمية  مناطق حوّلي  يعيش في 

واللبنانيين والسوريين والهنود، وحدهم، أو مع أسرهم، ضمن أبنية سكنية. وللعديد من هذه المباني حارس أو بّواب مصري. منذ 

بناء كنيسة القديس مرقس القبطية األرثودكسية في منطقة حوّلي، تسابق المزيد من رعّيتها على االنتقال إلى المقربة منها، وغالبيتهم 

العظمى مصريون. شركات صغيرة ومطاعم يديرها غير الكويتيين، تتوزع بين مراكز التسوق وسالسل المطاعم العالمية، منها “صيدلة 

القاهرة” و“مطعم ميدان التحرير”. وعبارة “المصريون في كل مكان” مألوفة في الكويت، وإذا سألنا فغالباً ما يقول الناس باختصار 

إّن عدد المصريين هو ضعفا تقديرات الحكومة البالغة مليون شخص، أو “يعادل عدد الكويتيين”. ويردد الكويتيون النكات عن “الغزو 

المصري للكويت”، في حين أن المصريين من جانبهم يسخرون بقولهم: “بين كل كويتي ومصري في الكويت، يوجد مصري آخر”.

توفر األرقام مدخاًل إلى هذه الدراسة عن المصريين في الكويت، كما في غيرها من دراسات جاليات الوافدين وغير العرب إلى 

منطقة الخليج. تشير إحصاءات القنصلية المصرية للعام 2012 أن عدد المصريين الذين يعيشون في الكويت يبلغ نحو 480 ألف شخص. 

فيما تشير اإلدارة العامة للهجرة في وزارة الداخلية الكويتية، في العام نفسه، إلى أن المدينة تضّم نحو نصف مليون مصري )456 ألف 

شخص(، أي بزيادة طفيفة عن العام السابق )453 ألف شخص(، يقيمون فيها ويعملون في مهن متنوعة. يشّكل المصريون أكبر جالية 

عربية في الكويت، وثاني أكبر جالية غير كويتية بعد الجالية الهندية المقدرة بنحو 653 ألف شخص. وتشكل هاتان الجاليتان معاً أكثر 

من نصف عدد الوافدين، وهذا بدوره يشكل قرابة ثلثي مجموع سكان الكويت. ووفقاً لتعداد عام 2011، فإن المصريين يكّونون حوالي 

15 بالمئة من مجموع السكان، بينما يكّون الكويتيون نسبة 35.5 بالمئة، أو 1,08٩,٩6٩ نسمة.

شّكل المصريون على مدى عقود جزءاً من نسيج المشهد الكويتي. وبفضل حضورهم في كل مكان واستثمارهم طوياًل في 

البالد، يكثر االعتماد على المصريين، بل ويشكلون ضرورة جوهرّية للكويت، ومواطنيها، وشّتى أشكال إنتاجها االجتماعي والسياسي 

الهجرة  تغّيرت  كيف  رئيسية:  أسئلة  ثالثة  تستكشف  وكويتيين،  مصريين  مع  مكثفة  مقابالت  على  الفصل  هذا  يستند  واالقتصادي. 

المصرية إلى الكويت مع الوقت؟ كيف ينظر الوافدون المصريون ومضيفوهم الكويتيون إلى بعضهم البعض، وكيف يتفاعلون إزاء 

األيديولوجية الرسمية، وضمن الحدود الزمنية المفروضة على معيشة الوافدين في الكويت؟ وهل ثّمة تبعات لالضطراب السياسي 

واالجتماعي واالقتصادي في مصر على أوضاع ومسارات هجرة المصريين إلى الكويت؟ توصلنا من اإلجابات إلى نتائج تشجع التكيف 

إلى  العرب  الوافدين  المديدة لدى  اإلنسانية  المخاوف  يقلل  أن  البينية، ما يمكن  اإلقليمية  للهجرة  الدولة  استجابة  ثوابت  في إطار 

الكويت، والتي تفاقمت منذ بداية انتفاضات 2011 العربية.

ينطوي الفصل، في جميع أجزائه، على اإلطار المتناقض الذي حددته “نيها فورا- Neha Vora” في دراستها عن الشتات الهندي 

في دبي، وتحديداً الطرق التي يسرد فيها المصري ويناقش وجوده في الكويت، كمواطن مستحيل، يعيش حالة مؤقتة دائمة. الستيعاب 

هذه التعقيدات، ال سيما طرق تالعب المصريين، والتالعب بهم من قبل الهياكل التي يجدون أنفسهم فيها، نستفيد أيضاً من دراسة 

“عطية أحمد” بعنوان: “ما وراء العمل: الوافدون المقيمون في دول الخليج”، باعتبارها عدسة تحليلية تمتد خارج قيود وتشويشات 

ومضيفيهم  المصريين  المهاجرين  تجارب  يوميات  من  تلمسها  يمكن  التي  الفجوات  إنتاج  وآليات  أشكال  شّتى  على  وترّكز  العمالة، 

الكويتيين في مواقع اإلقصاء واإلدماج، على التوالي.

تضّمن البحث الذي ترتكز عليه هذه الدراسة مقابالٍت أجريت مع مصريين وكويتيين من شبكات عالقاتنا الشخصية والمهنية، 

مناقشات جماعية مع  في أغسطس وسبتمبر 2013، عقدنا  ميدانّياً  وأثناء عملنا  إلى ذلك،  باإلضافة  قّدموا شهاداتهم كعّينة دراسّية. 

لمنهجية  موجز  استعراض  وبعد  مع خبراء ومسؤولين.  اجتماعات  كويتية، وحضرنا  اجتماعية مصرية  لقاءات  في  وشاركنا  مصريين، 

4.  “الغزو المصري للكويت”: المحتمل ضمن المستحيل     
آبي تايلور، ندى سودي، سوزان مارتن  
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البحث، يبدأ الفصل بسرد “تمصير” الهجرة العربية اإلقليمية البينية إلى الكويت في القرن العشرين، واصفاً كيف أّن الهجرة التي رعتها 

الدولة المصرية وضعت أسس إرث متطوٍر ولكْن دائٍم للهجرة المؤقتة إلى الكويت. واستنتجنا من ذلك أن الهجرة المصرية إلى الكويت 

نجت، وإن لم يكن بسالم، من الحّد من تعريب العمالة، في أجواء من التحوالت في التحالفات اإلقليمية وزيادة تفاوت الثروات. وبعد 

استكشاف منطق الحوكمة وهياكلها غير الرسمية في الكويت اليوم، نستعرض الطرق التي أمكن ويمكن فيها للمصريين ممارسة قدر 

من الحراك االجتماعي واالقتصادي في الكويت، على الرغم من ندرة نجاح هذه المفاوضات في تمديد فترات وجودهم المحّددة في 

الكويت، أو في تخفيف أحكامها المسبقة.

آبي تايلور تشغل حالياً منصب باحث مشارك في معهد دراسات الهجرة الدولية في جامعة جورجتاون. حاصلة على درجة ماجستير آداب 

جامعة  من  العربية  الدراسات  في  آداب  ماجستير  درجة  وعلى  أندروز،  سانت  جامعة  من  الدولية  والعالقات  العربية  اللغة  في 

جورجتاون. تعّد أبحاثها المتعلقة بالمصريين في الكويت استمراراً الهتمامها بتجارب المهاجرين العرب األوسع. شاركت في تحرير كتاب:  
Humanitarian Crises and Migration: Causes, Consequences and Responses.

 

معهد  ومدير  جورجتاون،  جامعة  في  الدولية  للهجرة  هرزبرغ  دونالد  بروفيسور  منصب  حالياً  تشغل  مارتن  سوزان 

شهادة  وبرنامج  اإلنسانية”  الطوارئ  وحاالت  “الالجئين  شهادة  برنامج  إدارة  في  شاركت  فيها.  الدولية  الهجرة  دراسات 

من  البكالوريوس  وعلى  بنسلفانيا،  جامعة  من  والدكتوراه  الماجستير  على  سوزان  حصلت  الدولية”.  الهجرة  “دراسات 

األخيرة: مؤلفاتها  ومن  القسرية.  الهجرة  لدراسة  الدولية  للجمعية  السابق  الرئيس  وهي  روتجرز.  جامعة  دوغالس،  كلية 
 A Nation of Immigrants; The Migration-Displacement Nexus: Patterns, Processes and Policies; Humanitarian 
Crises and Migration: Causes, Consequences and Responses (ed.); and International Migration: Evolving Trends 

from the Early Twentieth Century to the Present.

تعليمياً  مشروعاً  نّفذت  قطر،  في  ميلون  كارنيجي  جامعة  في  مشاريع  ومدير  مشارك  باحث  منصب  حالياً  تشغل  سودي  ندى 

الشؤون  كلية  من  ندى  تخرجت  الوافدين.  العمال  ذلك  في  بما  قطر،  مؤسسة  في  مختلفة  سكانية  وفئات  جاليات  يستهدف 

أمضت  جامعة جورجتاون.  من  العربية  الدراسات  في  الماجستير  شهادة  على  قطـر، وحصلت  في  بجامعة جورجتاون  الدولية 

بعنوان:  ماجستير  أطروحة  إلعداد  وقطر،  المتحدة  الواليات  في  المقيمين  المصريين  على  نوعي  بحث  إجراء  في  أشهر  أربعة 
Expatriates Versus Immigrants: A Comparative Study of Second-Generation Egyptians in Qatar and the United States. 

Abbie Taylor is a Research Associate at the Institute for the Study of International Migration at Georgetown 
University. She holds a Master of Arts in Arabic and International Relations from the University of Saint 
Andrews and a Master of Arts in Arab Studies from Georgetown University. Research on Egyptians in Kuwait is 
a continuation of her interest in the experiences of Arab migrants within the broader realm of Arab intra-regional 
migration. She is co-editor of Humanitarian Crises and Migration: Causes, Consequences and Responses.
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Susan Martin is the Donald G. Herzberg Professor of International Migration, and Director of the Institute for 
the Study of International Migration at Georgetown University. She co-directs the Certificate in Refugee and 
Humanitarian Emergencies and the Certificate in International Migration Studies. Martin earned her M.A. 
and Ph.D. from the University of Pennsylvania and her B.A. from Douglass College, Rutgers University. She is 
the immediate Past President of the International Association for the Study of Forced Migration. Recent books 
include: A Nation of Immigrants; The Migration-Displacement Nexus: Patterns, Processes and Policies; Humanitarian 
Crises and Migration: Causes, Consequences and Responses (ed.); and International Migration: Evolving Trends from 
the Early Twentieth Century to the Present.

Nada Soudy is a Research Associate and Project Manager at Carnegie Mellon University in Qatar, undertaking 
an education project that targets different populations in Qatar Foundation, including migrant workers. Soudy 
graduated from Georgetown University’s School of Foreign Service in Qatar, amd obtained an MA in Arab 
Studies from Georgetown University. She spent four months conducting qualitative research on Egyptians living 
in the US and in Qatar for her MA thesis titled, “Expatriates Versus Immigrants: A Comparative Study of 
Second-Generation Egyptians in Qatar and the United States.” 
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العمالة  على  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  في  وخاصة  الخليج،  دول  في  الوافدين  تتناول  التي  األدبيات  من  الكثير  رّكزت 

الجاليات  المتغيرة لمختلف  الظروَف  األكاديمية  الدراسات  تتناول سوى عدد محدود من  القادمة من جنوب آسيا وشرقها؛ ولم 

أوضاع  تناولت  التي  األدبيات  صّبت  وقد  تحديداً.  اإلمارات  دولة  في  الفلسطينية  الجالية  وخصوصاً  المنطقة،  في  العربية 

من  الرغم  وعلى   .1٩٩1 العام  في  إبعادهم  ضوء  في  الكويت،  فلسطينيي  على  تركيزها  جّل  الخليج  في  الفلسطينية  الجاليات 

تزعزع  قد  قوة  أّنهم  هي  إليهم  السائدة  النظرة  فإن  الثقافي،  بالقرب  تتعلق  ألسباب  الخليج  في  اآلخرون”  “العرب  أفضلّية 

باألفضلية سواء من  العرب  الوافدون  اإلمارات، يحظى  دولة  لقوانين  الخليجي. ووفقاً  التعاون  العديد من دول مجلس  استقرار 

سياق  في  المناقشة  إلى وضع  البحث  يسعى  الخلفية،  وعلى هذه  الجنسية.  على  الحصول  آفاق  أو  المتاحة،  العمل  فرص  حيث 

تاريخيًة  أكثر  اإلمارات، وأضع تسلساًل زمنياً سياسياً  العرب من أصل فلسطيني في دولة  تاريخياً. أستعرض خصوصاً مصير  أوثق 

استهدفها  التي  المحددة  األسئلة  وتشمل  العربية.  واالنتفاضات  األولى  الخليج  بحرب  أحاطت  التي  األحداث  في  ذروته  يبلغ 

ناقش  “العرب اآلخرون”؟ كيف  التي شكلت وغّيرت مكانة ووضعية  التاريخية  العوامل  اإلمارات، ما  المشروع: في سياق دولة 

وتناول الفلسطينيون، بما في ذلك األجيال الشابة، عالقتهم الهشة أحياناً مع دولة اإلمارات؟ ماذا تنذر الديناميات الحالية بشأن 

اإلمارات؟ دولة  في  المقيمين  الفلسطينيين  والعرب  اإلماراتيين  بين  المستقبلية  العالقات 

بعناية  اختيروا  اإلمارات،  دولة  في  مقيمين  فلسطيننين  مع  مكثفة  أولية  ومقابالت  أرشيفية  مواد  على  المشروع  اعتمد 

الدولة، فضاًل عن تحّدرهم من خلفيات اجتماعية واقتصادية متنوعة، وقدومهم من دول عربية وغربية  ليمثلوا مختلف إمارات 

العينة  وشملت  الخليج.  في  الفلسطينية  للجالية  المتغيرة  األوضاع  وتناولت  ومفتوحة،  منظمة،  شبه  المقابالت  كانت  مختلفة. 

النهائية وافدين من الضفة الغربية وقطاع غزة ومصر واألردن وسوريا والواليات المتحدة وكندا، وكذلك عدداً من الفلسطينيين 

الذين ولدوا في دولة اإلمارات، تمكن أهالي بعضهم من الحصول على جوازات سفر إماراتية أو جنسية إماراتية، وغيرهم ممن 

أجريت  أبوظبي.  في  الفلسطينية  والسفارة  دبي  في  الفلسطينية  القنصلية  في  مسؤولين  قابلت  كما  عمل.  تأشيرات  يمتلكون 

مدة   2013 يوليو  في  األولى  البحثية  الرحلة  استغرقت  عدة.  زيارات  خالل  والعين  الخيمة  ورأس  ودبي  أبوظبي  في  مقابالتي 

.2014 ويناير   2013 بين ديسمبر  أسابيع  ثالثة  الثانية  والرحلة  أسبوعين، 

المتعلقة  والقضايا  الفلسطينية،  للجالية  المتغيرة  السكانية  التركيبة  أوالً  أناقش  أقسام.  أربعة  إلى  الفصل  هذا  ينقسم 

دولة  في  لإلقامة  األولية  خططهم  تقريباً  الفلسطينيين  عموم  تجاوز  أسباب  الثاني  القسم  ويناقش  الرسمية.  باإلحصائيات 

وأناقش  األخرى.  العربية  الدول  في  الفلسطينية  بالجاليات  بالمقارنة  ظروفهم  وكيف  سنوات،  سنتين–ثالث  لمدة  اإلمارات 

أقّيم  الثالث،  القسم  وفي  اإلمارات.  دولة  في  الفلسطينية  الجالية  معاملة  على  وتأثيرها  األوسع  السياسية  التطورات  ذلك  بعد 

الجزء  ويتناول  بفلسطين.  وعالقتهم  انتمائهم،  ثقتهم،  االجتماعي،  وتواصلهم  اندماجهم/  يخص  فيما  األجيال  بين  االختالفات 

والتجنيس. المواطنة  مواضيع  الختامي 

تبّدت من البحث مالحظتان مهّمتان تناقضان االفتراض القائم حول وضع العرب في دولة اإلمارات ودول الخليج عموماً. 

والوافدين،  المحليين  السكان  بين  بالعالقات  المتعلقة  المسبقة  األفكار  من  العديد  تتحدى  مهّمة  أجيال  فجوة  ثمة  أن  األولى، 

العالم بشكل مختلف  أوضاعهم في  يرون  وافدين،  أو  إماراتيين  كانوا  الشابة، سواء  فاألجيال  الثقة.  باالنتماء، ومسائل  والشعور 

عن األجيال األكبر سناً، وبالتالي نراهم أكثر انفتاحاً على الظروف المتغيرة وإمكانيات اللقاء والتواصل االجتماعي والتفاعل مع 

بعضهم البعض. فالحيطة والحذر التي ميزت األجيال السابقة لم تعد تظهر بالدرجة ذاتها أو باألهمية نفسها لدى جيل الشباب. 

5.   “العرب اآلخرون” والخليجيون: التقبل المتبادل للفلسطينيين في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
في سياق تاريخي

منال أ. جمال   
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ثانياً، وربما األهم، أكد هذا البحث على أولوية االمتيازات الطبقية والمكانة االجتماعية من حيث صلتها بالمواطنة. فعلى الرغم 

من أن الجنسية اإلماراتية لم تكن بالضرورة مرغوبة بذاتها، فإن تحقيق المواطنة القانونية في بلد مستقر يبقى مهماً في حياة 

استقرار  عدم  مسألة  حل  من  اإلمارات  دولة  في  الميسورون  الفلسطينيون  تمّكن  العولمة،  وبتسهيل  الفلسطينيين.  الوافدين 

لبلد آخر. قانونية  والحصول على جنسية  دائم،  يكن بشكل  لم  لو  اإلمارات، حتى  إقامتهم في دولة  الحفاظ على  الشتات، عبر 

العالية  المهارات  فأصحاب  القانونية.  المواطنة  أهمّية  من  قّللت  العولمة  إن  العلماء  األكاديميين  من  عدد  يقول 

من  بمزيد  شرحت  وكما  لكن،  وُهّمشوا.  مهارة،  األقل  األفراد  قيمة  انخفضت  حين  في  دول،  عدة  في  المواطنة  حقوق  نالوا 

دولة  في  يعيشون  الذين  الفلسطينيين  من  العليا  والمتوسطة  المتوسطة  الطبقة  من  العالية  المهارات  ذوي  فإن  التفاصيل، 

جنسية  تأمين  استطاعوا  تقريباً،  الفلسطينين  فعموم  أخرى.  أماكن  في  قانونية  جنسية  على  حصولهم  بشأن  ثابروا  اإلمارات 

لبقائهم  الحاالت  معظم  في  يخططون  أنهم  من  الرغم  وعلى  االحتياط.  باب  من  واحدة،  جنسية  من  أكثر  وغالباً  أخرى،  بلدان 

القانونية، حتى لو لم تكن إماراتّية، ظلت أمراً حاسماً،  أّن الجنسية  هم وأطفالهم في دولة اإلمارات إلى أجل غير مسمى، إال 

رحمة  تحت  يعيشون  الذين  اقتصادياً،  األضعف  الفلسطينيين  أوضاع  مع  حاداً  تبايناً  يتباين  وهذا  اندماجهم.  عن  بدياًل  يمّثل  ال 

1٩٩1 تذكيراً صارخاً بهشاشة  العام  الكويت في  الفلسطينيين من  تغيير سياسات حكومة اإلمارات. وبالنسبة للجميع، كان طرد 

قانونية. جنسية  بال  وبكونهم  أحوالهم، 

أولئك  وخاصة  الفلسطينيين،  من  والجديد  القديم  الجيل  ومواقف  مفاهيم  بين  الواضح  التمايز  من  الرغم  وعلى 

اإلماراتيين  الشباب  مواقف  تغيرات  أّن  إال  الجميع.  يتفهمها  األمن  انعدام  فإن حقيقة  اإلمارات،  دولة  في  وتربوا  ولدوا  الذين 

العربية  القومية  الضيقة حول  فالمناقشات  عام.  بشكل  والمنطقة  الخليجي،  التعاون  لدول مجلس  نظرتنا  تتحدى  والفلسطينيين 

ال توضح تماماً كيف يرى هذا الجيل الشاب نفسه أمام مكانة اإلمارات المتغّيرة سواء أكانت حقيقية أو متخيلة. كما يرّجح أن 

اآلخرين”.  “العرب  المهاجرة وخصوصاً  الجاليات  تقييم عالقاتها مع  إعادة  اإلمارات على  المتغيرة دولة  الديناميات  تجبر هذه 

قدرها. تولى  أن  يجب  المناقشة  هذه  في  واالقتصادية  االجتماعية  الطبقة  أهمية  لكّن 

منال أ. جمال تشغل حالياً منصب أستاذ مشارك في العلوم السياسية في جامعة جيمس ماديسون، وكانت زميل باحث في مبادرة 

الشرق األوسط كلية كينيدي لالدارة الحكومية في جامعة هارفارد، خالل العام الدراسي 2014-2015. قبل انضمامها إلى جامعة جيمس 

ماديسون، كانت جمال زميل باحث مقعد سلطان في مركز دراسات الشرق االوسط بجامعة كاليفورنيا–بيركلي، وزميلة باحثة في كلية 

دبي لإلدارة الحكومية، وأستاذة زائرة في مبادرة دبي بجامعة هارفارد في مركز بلفر للعلوم والشؤون الدولية. انهت مخطوط أول 

بعنوان: السياسية  للعلوم  األمريكية  الجمعية  في  المقارنة  الدمقرطة  قسم  من  جائزة  عليه  بحث حازت  على  استناداً  لها  كتاب 

Democracy Promotion in Distorted Times: The Limits of Western Donor Assistance to Civil Society ،
مثل: عالمــــية  أكــــاديمية  مجـــالت  وفي  محــرّرة  جمــاعية  كــتب  ضــمن  فصــــول  في  ظهــرت  كتـــاباتها  أحـــدث 

Comparative Political Studies; British Journal of Middle Eastern Studies; International Feminist 
Journal of Politics.
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مكث  الحاالت،  من  كثير  في  عقود.  مدى  على  كبيرة  بأعداد  السعودية  العربية  والمملكة  اليمن  بين  العاملة  اليد  هجرة  تتابعت 

المهاجرون اليمنيون إلى السعودية في البالد لعقود، وأنشأوا جاليات قوية مع الحفاظ على الروابط مع مجتمعاتهم األصلية في اليمن 

من خالل التحويالت المالية، وكذلك من خالل عودتهم من حين آلخر إلى اليمن لفترات من الزمن. غير أّن هذه التدفقات جرت بآليات 

غير رسمية وغير منتظمة. وفيما ذهب كثير من العمال اليمنيين إلى المملكة من خالل قنوات رسمية وهم مخولون قانوناً للعمل فيها، 

فإن أعداداً أكثر بكثير منهم يمارسون أعماالً غير رسمّية، وربما منذ سنوات عديدة.

العمال  تشغيل  العمل وسياسات  وطنية إلعادة هيكلة سوق  استراتيجية  بوضع  العام 2013  في  السعودية  الحكومة  شرعت 

األجانب. وتأتي هذه التغييرات في إطار تنفيذ نظام “نطاقات” الذي يرمي إلى تحسين تنظيم العمالة األجنبية في المملكة العربية 

السعودية، والحد من عدد العمال غير النظاميين في المملكة. واستناداً إلى التقديرات األخيرة، يشكل العمال األجانب أكثر من 50 

بالمئة من مجمل العاملين في السعودية، وأكثر من 80 بالمئة من القوى العاملة في القطاع الخاص.

هذا  كتابة  وقت  ومازالت حتى   ،2013 منتصف  منذ  المملكة  تنفيذها، شهدت  وفي  السياسات  في  التغييرات  لهذه  ونتيجة 

التقرير، عمليات ترحيل واسعة النطاق للعمال غير النظاميين، وأحياناً مع أفراد أسرهم. وقد كان لهذه التغيرات تأثير دراماتيكي ليس 

فقط على العمال األجانب في المملكة وعائالتهم في أوطانهم، ولكن أيضاً على الجاليات الوافدة المقيمة في المملكة العربية السعودية 

والمجتمعات التي يعودون إليها. فاألعمال التجارية في المملكة العربية السعودية التي تعتمد على العمال األجانب كعمالء تواجه 

اآلن انخفاضاً شديداً في زبائنها، في حين تأّثرت المجتمعات األصلية تأثيراً مضاعفاً الضطرارها الستيعاب العمال العائدين لينضموا إلى 

القوى العاملة فيها في الوقت الذي فقدت تلك المجتمعات الحافز االقتصادي الذي كانت تؤمنه التحويالت المالية التي اعتاد هؤالء 

العمال إرسالها من المملكة العربية السعودية.

والحال، فقد تضّرر العمال اليمنيون في المملكة العربية السعودية ضرراً شديداً جّراء هذه التغييرات في السياسات، وبسبب 

الطابع غير الرسمي لكثير من تدفقات هجرة اليد العاملة اليمنية إلى المملكة العربية السعودية على مدى العقود القليلة الماضية. 

ووفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، فقد أعيد إلى اليمن ترحياًل من السعودية أكثر من 400 ألف مهاجر يمنّي منذ بدء تنفيذ السياسات 

الجديدة أواخر 2013. وفي الواقع، يصعب الحصول على أرقام تقديرات دقيقة عن أعداد اليمنيين في المملكة العربية السعودية، وعن 

حجم التحويالت المرسلة إلى اليمن، لكّن بعض التقديرات تشير إلى أن عدد اليمنيين في السعودية تجاوز في 2013 المليون يمني، وأن 

قيمة التحويالت من المملكة إلى اليمن تزيد عن 1.4 مليار دوالر سنوياً. ال شك في أن الجالية اليمنّية في المملكة العربية السعودية 

كبيرة، وأن روابطهم االجتماعية والمالية مع مجتمعاتهم في اليمن تعّد شريان حياة أساسياً لدعم أسرهم وأهلهم هناك.

يهدف هذا الفصل إلى إلقاء بعض الضوء على أنماط انتقال العمالة تاريخياً من اليمن إلى المملكة العربية السعودية وآثار هذه 

الظاهرة في كل من البلدين. ويتحّرى العواقب المحتملة للتغييرات في السياسات العمالية األخيرة في المملكة على الجالية اليمنية 

والمجتمع المضيف في المملكة العربية السعودية، وكذلك عل العاملين العائدين وأسرهم، ومجتمعاتهم األصلية في اليمن.

في أكتوبر 2013، أنشأت المنظمة الدولية للهجرة في اليمن مكتباً لها في معبر “الطوال” الحدودي في محافظة حجة اليمنية، 

العائدين من  بالمئة من جميع  نحو ٩0-٩5  يستقبل  واليمن،  السعودية  العربية  المملكة  بين  الرئيسية  الحدودية  العبور  نقطة  وهو 

المملكة. حيث عملت المنظمة على رصد تدفقات العائدين عبر الحدود، وتقديم ما يحتاجونه من مواد غذائية ومستلزمات، وتوفير 

الرعاية الصحية لمن هم في حاجة إلى مساعدة عاجلة. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، سّجلت المنظمة الدولية للهجرة عودة أكثر 

من 370 ألف شخص عبر معبر “الطوال” الحدودي، ووفرت الغذاء ألكثر من 150 ألف شخص، والمساعدة الصحية ألكثر من 23 ألف 

شخص. باإلضافة إلى ذلك، أجرى باحثو المنظمة الدولية للهجرة على الحدود باستمرار استبيانات سريعة لعينة من العائدين، لتشكيل 

6.   المهاجرون اليمنيون غير النظاميين في المملكة العربية السعودية، واآلثار المترتبة على عودة 
واسعة النطاق: تحليل ألوضاع المهاجرين اليمنيين العائدين من المملكة العربية السعودية

مايكل نيوسون، داكس روكي، وهاري كوك  
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صورة عن السكان، مدة بقائهم وعملهم في المملكة العربية السعودية، صالتهم بمجتمعاتهم في اليمن، واحتياجاتهم وتوقعاتهم عند 

عودتهم. وحتى كتابة هذا التقرير، كان قد استكمل أكثر من 15 ألف استبيان، كعّينة من السكان تمّثل العائدين. يتكون االستبيان من 

15 سؤاالً يكشف معلومات مهّمة عن أفراد العينة بما في ذلك مدة مكوثهم وطبيعة عملهم في المملكة العربية السعودية، مجتمعاتهم 

األصلية في اليمن، مقدار التحويالت التي كانوا يرسلونها إلى اليمن شهرياً، وغير ذلك.

باستخدام هذه البيانات الغنية، فضاًل عن البحوث السابقة عن تدفقات اليد العاملة بين اليمن والسعودية، والمقابالت مع 

الجهات المعنية الرئيسية، ترسم هذه الدراسة صورة للعالقات التاريخية بين اليمنيين في المملكة العربية السعودية ومجتمعاتهم 

على  السعودية  العربية  المملكة  في  الجديدة  واإلجراءات  للسياسات  المتوقعة  المدّمرة  التبعات  كذلك  وتقّيم  اليمن،  في  األصلية 

هذه  ستسببها  التي  للتحديات  الفعال  التصدي  طرق  بشأن  توصيات  بعدة  الفصل  ويختتم  الوطنية.  للحدود  العابرة  الشبكة  هذه 

السعودية  العربية  المملكة  في  اليمنيين  العمال  بين  للحدود  العابرة  الروابط  لدعم  جديدة  سبل  استحداث  وكيفية  االضطرابات، 

اليمن. ومجتمعاتهم في 

قسم  في  أفريقيا”  األوسط وشمال  الشرق  لمنطقة  اإلقليمّية  “الموضوعات  في  كمتخصص  القاهرة  في  يقيم  باحث  نيوسون  مايكل 

هجرة العمالة والتنمية البشرية في المنظمة الدولية للهجرة. مسؤول عن الدعم التقني، والخبرة في مجال السياسات، وبناء القدرات، 

والتدريب، المقّدم للحكومات وموّظفي المنظمة الدولية للهجرة، وغيرها من الجهات المعنية في منطقة الشرق األوسط. نيوسون 

حاصل على درجة بكالوريوس في الفلسفة واألدب اإلنجليزي من جامعة كولومبيا البريطانية، وشهادة الماجستير في الفلسفة االجتماعية 

والسياسية من جامعة يورك في تورنتو.

داكس روكي باحث يقيم في القاهرة كمستشار لمكتب المنظمة الدولية للهجرة اإلقليمي في الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وهو 

مسؤول عن تقديم الدعم للبحوث والمشاريع في هجرة العمالة والتنمية البشرية. قبل انضمامه إلى المنظمة الدولية للهجرة، عمل 

روكي لسبع سنوات في دار النشر التابعة للجامعة األمريكية في القاهرة. حاصل على درجة بكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة 

فلوريدا الدولية، ويسعى حالياً لنيل درجة ماجستير في التنمية الدولية، من جامعة ديكين األسترالية.

الدولية للهجرة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، مسؤول عن األبحاث  هاري كوك باحث في المكتب اإلقليمي للمنظمة 

على تطوير  أيضاً  التنمية واألهداف اإلنسانية. ويعمل  الصلة، وتأثيرها على  المنطقة، والقضايا ذات  الهجرة في  باتجاهات  المتعلقة 

سياسات مساعدة المهاجرين وبرامج هجرة العمالة اإلقليمية. تناولت بحوثه األحدث عن المنطقة مسائل رفاه المهاجرين، وكيفية 

إدماج الهجرة ضمن التخطيط اإلنمائي، ومشاركة المغتربين في التنمية، وتدفقات الهجرة غير الشرعية. حاصل على درجة ماجستير 

في االقتصاد السياسي المقارن من كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية، ودرجة بكالوريوس في الفلسفة من كلية كينغز في لندن.
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 2000 العام  أواخر  شّكلت  النساء  أعداد  أن  تبّي  فقد  رجال،  املهاجرين  معظم  بأن  الخاطئ  االعتقاد  شيوع  من  الرغم  عىل 

األوسط  الرشق  يف  أيضاً  وازدادت  ازدياد.  يف  النسبة  هذه  وأن   ، مليوناً  1٩5 عددهم  البالغ  العامل  يف  املهاجرين  أعداد  نصف 

تسري  الهجرة  مسألة  يف  االجتامعي”  “النوع  زاوية  أن  غري  وإليها.  املنطقة  من  النساء  هجرة  تطّورات  ترصد  التي  الدراسات 

لصنع  الرئييس  الهدف  واضحة  ألسباب  أصبحت  أمور  وهي  واالتجار،  االنتهاك  عىل  الرتكيز  مع  جنب  إىل  جنباً  العادة  يف 

الدويل. املستوى  عىل  السياسات 

يعملن  آسيويات  نساء  وغالبيتهّن  العربية،  املنطقة  إىل  املهاجرات  النساء  ضد  واقعة  حقيقة  االنتهاكات  أّن  شّك  ال 

مثل  الرصاعات  متزقها  التي  البلدان  من  األخرية،  اآلونة  ويف  املغرب،  من  لالتجار  تعّرضن  جنس  عامالت  وكذلك  البيوت،  يف 

املرجح  بل ومن  املهاجرات؛  اإلناث  إىل نرصة  الحاجة  يؤكد فحسب عىل  ال  املصالح  التقارب يف  أّن هذا  بيد  أو سوريا.  العراق 

النساء  تنقالت  وخصائص  حجم  عن  ضعيفة  املعلومات  تزال  ال  الواقع،  يف  املرأة.  تشمل  لهجرات  أخرى  خصائص  يخفي  أن 

املتزايدة  الحصة  عن  وثائق  عموماً  تتوفر  وال  الخليجي.  التعاون  مجلس  دول  صوب  الغالب  يف  واملتوجهة  املنطقة،  دول  بي 

وبالتايل  األحيان.  من  كثري  يف  املتزوجات  غري  من  العالية،  املهارات  وذوات  املاهرات  العربيات  الشابات  تشغلها  باتت  التي 

الظاهرة  إىل  أوالً  وسيشري  بل  الجديدة،  الهجرة  ظاهرة  فقط  يؤكد  لن  السكانّية  الفئة  هذه  عىل  الضوء  بعض  تسليط  فإّن 

بانخفاض  تتميز  التي  املجتمعات  يف  املتعلامت  املهنّيات  من  فئة  ظهور  وهي  العربّية،  املجتمعات  ضمن  الجديدة  البنيوّية 

“للرجال  مخّصصة  ظاهرة  الخليج  دول  إىل  العربية  الهجرة  بأن  السائدة  الفكرة  ثانياً  وسيتحّدى  اإلناث.  نشاط  معدالت 

بهم. ملحقة  زوجة  مجّرد  املرأة  فيها  فقط”، 

منطقة  يف  العالية  املهارات  ذوات  العربيات  بالنساء  يتعلق  فيام  املعرفية  الفجوة  لردم  التمهيد  إىل  الدراسة  تهدف 

الفئة  هذه  صورة  عنارص  توفر  يك  املسح،  بيانات  وعىل  الشاملة،  الدميوغرافية  البيانات  عىل  الغالب  يف  واعتمدت  الخليج. 

لهجرة  تعريفاً  واعتمدنا  املنطقة.  هذه  إىل  هجرتها  وأمناط  العاملة،  القوى  يف  اندماجها  ومالمح  الخليج،  دول  يف  السكانّية 

بعدها. أو  هجرتهم  قبل  عليه  حصلوا  سواء  الثانوي،  بعد  التعليم  عىل  الحائزين  األشخاص  هجرة  بأّنها  العالية  املهارات 

املستقبلة.  أو  املرسلة  البلدان  لدى  نادرة جداً، سواء  الخليج  دول  إىل  العربية  الهجرة  والدراسات حول  البيانات  مازالت 

والكلّية  الدميوغرافية  البيانات  ذلك  يف  مبا  استخدامها،  السائد  البيانات  تتفّحص  استكشافية  طبيعة  ذات  الدراسة  هذه  وتعد 

األدبيات  يف  القامئة  الفجوات  بتعيي  أوالً  الدراسة  تبدأ  واإلناث.  الذكور  وعاملة  هجرة  أمناط  بي  املقارنة  وراء  تغوص  ال  التي 

االتجاه  بذلك  املتعّلقة  املواد  يف  النقص  هذا  بأسباب  تتصل  أفكاراً  وتقرتح  العربيات،  النساء  هجرة  عن  الدميوغرافية  والبيانات 

دميوغرافية-كلية  صورة  الفصل  يرسم  ثم  املسألة.  هذه  حول  املعلومات  إلخفاء  املحرك  هي  السياسة  أن  تبّي  إذ  الناشئ؛ 

الكويت  يف  اإلقامة  وتصاريح  العاملة  والقوى  للسكان  الكلية  البيانات  عىل  باالعتامد  العالية،  املهارات  ذوات  العربيات  للنساء 

ثم  إقاماتهم.  تصاريح  ومنط  الذكور  مقابل  اإلناث  عمل  منط  تحديد  إمكانية  دقة  مدى  يف  األسايس  القلق  ويتمّثل  والبحرين. 

عينة  نتائج مسح  باستخدام  وذلك  السكانية،  الفئة  لهذه  الداخلية  الخصائص  بعض  يرّكز عىل  أن  الثالث  الفصل يف قسمه  يحاول 

يف  األسايس  السؤال  ويتمّثل  املتحدة.  العربية  اإلمارات  دولة  يف  مقيمون  معظمهم  العالية،  املهارات  ذوي  اللبنانيي  العامل  من 

للنمط  كنقيض  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  إىل  املاهرات  العربيات  النساء  هجرة  يف  االجتامعي  بالنوع  يتعلق  منط  وجود 

العربيات  النساء  تستخدمها  التي  التوظيف  وقنوات  شبكات  عىل  الضوء  بعض  املسح  بيانات  تسلط  كام  باملهنة.  املتعلق 

الدول  من  املهاجرون  املهرة  وشبه  املهرة  العامل  يستخدمها  التي  الناشئة  القنوات  مع  باملقارنة  الخليج،  دول  إىل  املهاجرات 

مجلس  دول  في  العالية  المهارات  ذوات  العربّيات  العربية:  الهجرات  في  جديدة  ظاهرة     .7
الخليجي التعاون 

فرانسوا دي بيل إير  
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العربيات  النساء  تدفع  التي  البنيوية  والعوامل  املبارشة  املحددات  الفصل  من  األخري  القسم  يتناول  ثّم  ومن  األخرى.  العربية 

الخليج. إىل  قدومهّن  عن  فضاًل  بلدانهّن،  لرتك  املاهرات 

االجتامعي.  للنوع  وفقاً  الخليج  إىل  العربية  الهجرة  لنمط  املعامل  واضح  برشٍح  التقّدم  يف  نسبي  فشل  إىل  الدراسة  وتخلص 

البيانات.  هذه  وندرة  الفصل،  هذا  يف  الغرض  لهذا  املجهزة  الكلّية  الدميوغرافّية  البيانات  طبيعة  إىل  الفشل  هذا  مرّد  يكون  قد 

أن  يبدو  لكن  الخليج.  دول  إىل  العرب  الوافدين  بي  أقلية  يشّكلن  زلن  ال  اقتصادياً  النشطات  العربّيات  املهاجرات  أن  لوحظ  كام 

الكويت  ففي  املستقبلة:  الدولة  أولها  الخليجي.  التعاون  مجلس  دول  إىل  العربية  الهجرة  أمناط  لتشكيل  تدفع  عوامل  ثالثة  هناك 

اإلقامة  العمل وسياسات  تلعبه سامت سوق  الذي  الدور  إىل  يشري  ما  بالذكور،  شبيهاً  إقامة وعمل  اإلناث منط  تظهر  ال  والبحرين 

الكويتية  البيانات  الجنسية: يتضح من  أو عامل  املرسل،  البلد  تأثري  ثانياً،  الهجرة.  اتجاهات  املّتبعة يف كل دولة يف تشكيل  والعمل 

عىل  قامئة  هجرة  بأخرى  أو  بطريقة  يشكلون  الذين  املرصيي  استثنينا  وإذا  الجنسية.  تغري  مع  تتاميز  الهجرة  أمناط  تصميم  أن 

النمط االجتامعي—يزاول فيها الذكور أعامالً ماهرة، يف حي توجد اإلناث يف أنشطة مهنية متوسطة مثل التعليم—فإن أمناط عمل 

واإلناث. الذكور  لدى  متامثلة  واألردنية،  اللبنانية  مثل  األخرى،  العربية  الجنسيات  أبناء  وهجرة 

ثابتة  عنارص  عىل  تركز  ال  الخليج  دول  إىل  العالية  املهارات  ذوي  اللبنانيي  الوافدين  عىل  امليداين  املسح  نتائج  فإّن  ثالثا، 

الواقع  يف  يخص  التشابه  هذا  كان  إذا  ما  هو  يتعّي طرحه  الذي  السؤال  لكن  محّددة.  مهنة  أو  معّي  اجتامعي  نوع  لنمط هجرة 

الوافدين اللبنانيي؟ أم أنه يشري إىل أن املهاجرات ذوات املهارات العالية يتمكّن من التخلص من قيود تعيق املهاجرات األخريات 

أوسطية،  دول رشق  أخرى يف  مقابالت  عنها  أعربت  التي  اآلراء  مع  ما  إىل حد  تتناقض  النتائج  فإن هذه  الواقع،  يف  مهارة؟  األقل 

الهجرة. أسباب  تناولت  األردن،  وخاصة 

مستويات  توسع  العريب،  العامل  يف  النسائية  العزوبة  تطّور  الزواج،  سن  املبارشة—ارتفاع  املحّددات  الدراسة  تستكشف 

ملستقبل  سعياً  الهجرة  عىل  وإناثاً،  ذكوراً  العرب،  املواطني  من  متزايداً  عدداً  تجرب  التي  البنيوية  األوضاع  اإلناث—وكذلك  تعليم 

الخريجي،  لتوظيف  مالذاً  العام  القطاع  كون  نهاية  العربية،  لالقتصادات  الهيكلية  التكيفات  البنيوية  املحددات  تشمل  أفضل. 

النساء  رفضت  وقد  املهنّيات.  النساء  األبوية عىل  والضغوط  االجتامعي  الضبط  العربية،  العمل  أسواق  معظم  الرواتب يف  تخفيض 

الفئات  يف  تدّقق  النتائج  هذه  فإن  هنا،  ومن  لها.  مثّبطاً  أو  للهجرة  حافزاً  األبوّية  الضغوطات  كون  البحثية  عينتنا  يف  اللبنانيات 

املستخدمة، مبا يف ذلك اإلناث العرب وأمناط الهجرة إىل الخليج. كام خلصت الدراسة إىل أن هذه النتائج الجزئية تتطلب استكامالً 

عرب مسح أوسع نطاقاً، يشمل النساء املهاجرات ذوات املهارات العالية، القادمات من عدة دول عربية، ويقارن منهجياً بي أمناط 

وخرباتها. هجراتها 

للبلدان  السياسية  السكانية  بالرتكيبة  خصوصاً  تعنى  والدميوغرافيا،  االجتامع  بعلم  متخصصة  أكادميية  إير  بيل  دي  فرانسوا 

الهجرة يف معهد  مركز سياسات  CARIM-South يف  وتتوىّل مسؤولية مرشوع  متفرغ  أستاذ غري  تشغل حالياً منصب  العربية. 

العمل  أسواق  برنامج  يف  واالقتصاد  الدميوغرافيا  لوحدة  العلمية  املنسقة  أيضاً  هي  إير  بيل  دي  فلورنسا.  يف  األوروبية  الجامعة 

إير سابقاً،  بيل  الهجرة. عملت دي  الخليج لألبحاث يف جنيف ومركز سياسات  تنظيمه مركز  الذي يشارك يف  الخليج،  والهجرة يف 
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من  الكثري  وأّلفت  عاّمن.  األردنّية  العاصمة  يف  والحقاً  دمشق  يف  األدىن  للرشق  الفرنيس  املعهد  يف  باحث  كزميل  سنوات،  ولعّدة 

كتاباً حول  2015. كام حّررت  العربية  البرشية  التنمية  تقرير  العربية، مبا يف ذلك مساهمتها يف  السكانية  القضايا  الكتابات حول 

.2006 عام  األدىن يف  للرشق  الفرنيس  املعهد  بواسطة  األوسط  الرشق  والسياسة يف  الهجرة 

Françoise De Bel-Air is a sociologist and demographer specializing in the political demography of 
Arab countries. Currently she is part-time professor in charge of the CARIM-South Project at the 
Migration Policy Centre of the European University Institute in Florence. De Bel-Air is also the 
scientific coordinator for the Demography and Economy module in the Gulf Labour Markets and 
Migration (GLMM) Programme, co-organized by the Gulf Research Centre in Geneva and the MPC. 
She has been a research fellow at the French Institute for the Near East (IFPO) in Damascus and later 
in Amman, Jordan, for several years. De Bel-Air has published extensively about Arab population issues 
including a contribution in the Arab Human Development Report 2015. She has also edited a book on 
migration and politics in the Middle East by IFPO in 2006.
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شهدت دول مجلس التعاون الخليجي خالل العقود األخيرة نمواً اقتصادياً غير مسبوق. وحتى مع االنكماش االقتصادي العالمي األخير، 

تابعت معظم هذه البلدان نموها وتطورها، ما أدى إلى نشوء طلب قوي على العمالة المهاجرة. فيما تزايدت أهمّية تيارات الهجرة 

الدولية في دعم النمو االقتصادي، وال سيما في البلدان ذات العمالة المحلية الضئيلة عدداً، أو غير الراغبة في توّلي أنواع معينة من 

العمل. وتتشابه كل دول الخليج من حيث اعتمادها الكبير على العمالة األجنبية، فدولة قطر، على سبيل المثال، يبلغ عدد سكانها من 

غير المواطنين نحو ٩0 بالمئة، وهي أعلى نسبة في العالم. وال يختلف الوضع كثيراً في الكويت.

عندما نالت الكويت استقاللها في العام 1٩61 كان ما ال يقل عن نصف عدد السكان يتألف من جنسيات غير كويتية. لذا، كان 

األجانب منذ أواسط الستينات يشكلون نسبة سكانّية كبيرة، تراوح متوسطها بين 60-70 بالمئة من مجموع السكان. وعلى الرغم من 

الكثير الذي ُكتب عن هؤالء، فقد انصب تركيز الدراسات مؤخراً على الوافدين ذوي المهارات المتدنية، القادمين من جنوب آسيا ودول 

عربية أخرى. وال توجد سوى بيانات بحثية محدودة تتعلق بالعمال المهاجرين، العابرين للحدود الوطنية، ذوي المهارت العالية الذين 

يحملون جنسية معينة. وعلى الرغم من مخاوف الحكومة الكويتية من كثرة العاملين غير المواطنين في البالد، فإن ثمة طلباً كبيراً 

ومتزايداً على العرب ذوي المهارات العالية الوافدين في شتى أنحاء المنطقة. وهم بالتعريف أشخاص يحملون شهادات ما بعد الثانوية، 

والمهنيين  والعلماء  والتقنيين  المعماريين  والمهندسين  الماليين  والخبراء  المهندسين  يشمل  بما  تخصصاتهم،  في  واسعة  خبرة  أو 

الصحيين، والمتخصصين في حقل تقنية المعلومات.

يقدم هذا الفصل معلومات جديدة تتعلق بجوانب الهجرة عبر الوطنّية بين صفوف المهاجرين اللبنانيين المهرة من منظور 

ُقطري مزدوج يشمل البلد المرسل لبنان، والبلد المستقبل الكويت. باستخدام هذا المنظور المزدوج، يرسم الفصل صورة أكثر اكتماالً 

لجوانب محددة للهجرة عبر الوطنية، وخصوصاً دوافع الهجرة ومسبباتها، ولماذا اختيار الكويت كوجهة دوناً عن غيرها من دول مجلس 

التعاون الخليجي. ثم يستكشف جوانب االندماج والتواصل االجتماعي أوالً للتعرف على مدى اندماج اللبنانيين المقيمين في الكويت، 

وفقاً لهذه العينة البحثّية، في المجتمع الكويتي؛ ومعرفة ما إذا تم تشكيل المجتمع العابر للحدود عبر لبنانيين آخرين في الكويت، 

وفيما بينهم. ويتابع الفصل استكشاف الجوانب الزمنية للهجرة، الكتشاف المّدة التي يخطط الوافدون للبقاء في الكويت، فضاًل عن 

تقديم بيانات عن العائدين إلى لبنان، وسبب عودتهم. وأخيراً، يستعرض الفصل التحويالت المالية التي تشكل سمة عبر_وطنّية أساسية، 

ثم يستخلص بعض االستنتاجات.

يكتسي تركيز هذا الفصل على هجرة اللبنانيين بأهمية خاصة، نظراً ألن لبنان واحد من أكثر بلدان العالم إرساالً للمهاجرين 

على مدى أجيال عديدة، يتوّقع معها أن يبلغ عدد اللبنانيين في المهجر نحو 15 مليون نسمة، أي أكثر بكثير من عددهم في لبنان 

المقدر بنحو 4.5 مليون نسمة. وغدت دول الخليج جذابة بشكل خاص للمهاجرين اللبنانيين خالل سنوات الطفرة النفطية في سبعينات 

القرن الماضي، التي استطاعت إلى جانب الحرب األهلية اللبنانية بين عامي 1٩75 و1٩8٩، أن تدفع بنحو 500 ألف لبناني للهجرة إلى 

دول مجلس التعاون الخليجي. كانت الكويت، منذ 1٩75 الوجهة الرئيسية للمهاجرين اللبنانيين، حيث كان عددهم أكثر من 25 ألفاً ذلك 

الحين. وتشير تقديرات أحدث إلى أن قرابة نصف من هاجر من لبنان ما بين 1٩٩7 و2007 اختاروا الهجرة إلى دول خليجية. يوجد 

حالياً في الكويت مجتمع لبناني نابض يضم نحو 42 ألف شخص، تشير التقديرات إلى أّن أكثر من 60 بالمئة منهم أصحاب مهارات 

النبذ الطاردة التي دفعت كثيرين منهم إلى الهجرة من لبنان. إذ حدث ضغط على  عالية. وكما نّوهنا، فإن ثّمة العديد من عوامل 

الوظائف وعلى البنية التحتية الضعيفة جّراء حالة عدم االستقرار السياسي المستمرة، التي يربطها البعض مع األزمة السورية القائمة، 

والتي دفعت أكثر من مليون سورّي إلى اللجوء إلى لبنان. وتشمل عوامل الطرد البنيوية السياسات االقتصادية للحكومات المتعاقبة، 

التي ركزت على تطوير قطاعات تعليم ما بعد ثانوّي معّينة، مثل السياحة والخدمات المالية، ما يحد من النمو واستحداث فرص عمل 

جديدة. كما يبدو أن جغرافية المنطقة وقعت في مصيدة نظام اقتصادي وسياسي ال ينتج ما يكفي من فرص العمل لشعبه.

8.  الهجرة عبر الوطنّية للبنانيين أصحاب المهارات العالية: منظور كويتي
       غاريت ماهر



24     الجاليات العربّية الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي | تقرير موجز

الوطنية  الجامعة  في  محاضراً  ذلك  قبل  عمل  وارويك.  جامعة  في  المهني  التعليم  مركز  في  أول  تعليم  زميل  ماهر  غاريت 

كمستشار  أيضاً  عمل  الكويت.  في  والتكنولوجيا  للعلوم  الخليج  جامعة  في  الجغرافيا  في  مساعد  وكأستاذ  غالواي،  أيرلندا،  في 

عبر  بالظاهرة  األولية  البحثية  اهتماماته  تتعلق  واالقتصادية.  الديموغرافية  القضايا  على  رّكز  حيث  دبي،  في  خاص  بحث 

المالية،  والتحويالت  الثقافي،  والتكيف  االجتماعية،  والشبكات  والتوظيف،  العمالة،  هجرة  مجال  في  سيما  وال  الوطنية، 

يهتّم  والسكانّية.  الديموغرافية  الدراسات  في  جوانب  إلى  باإلضافة  المستقبلة؛  البالد  على  المالية  التحويالت  تأثير  وخصوصاً 

لتعزيز  دوراته،  في  الحديثة  والتقييم  التدريس  طرائق  يستخدم  ما  وغالباً  التربية،  شؤون  بعلوم  قوياً  اهتماماً  ماهر  غاريت 

الماجستير من جامعة  وعلى  غالواي،  في  الوطنية  أيرلندا  الجغرافيا من جامعة  في  الدكتوراه  على شهادة  الطلبة. حصل  تعلم 

كلية دبلن. آخر مؤلفاته كان دراسة تشارك في تأليفها مع ماري كاولي، نشرت في احدى أهم المجالت الديموغرافّية رفيعة المستوى:
“Short Term Labour Migration: Brazilian Migrants in Ireland” in Population, Space and Place.

Garret Maher is a Senior Teaching Fellow at the Centre for Professional Education at the University of 
Warwick. Prior to taking up this position he worked as a lecturer at the National University of Ireland, 
Galway, and as Assistant Professor of Geography at Gulf University for Sciences and Technology in Kuwait. 
He has also worked as a private Research Consultant in Dubai with a focus on Demographic and Economic 
issues. His primary research interests relate to transnationalism, in particular, transnational labour migration, 
recruitment, social networks, cultural adaptation, and remittances, especially the effect of remittances in the 
receiving country; in addition to aspects of demography and population studies. Maher has a strong interest 
in pedagogy and often utilizes the most up-to-date teaching and assessment methods in his courses to 
enhance student learning. His most recent publication, co-authored with Mary Cawley, is entitled “Short 
Term Labour Migration: Brazilian Migrants in Ireland,” published in one of the top-ranked demography 
journals: Population, Space and Place. He received his Ph.D. in Geography from the National University of 
Ireland, Galway, and his MA from University College Dublin. 
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9.   مجتمعات العمالة الرياضية المهاجرة من المغرب العربي إلى دول الخليج
محفوظ عمارة  

وانبثقت دولتا  الخليجي.  التعاون  الحضري في دول مجلس  والتجديد  التنمية  األهمية في مسيرة  متزايد  الرياضة عنصراً  أصبحت 

ومن  مباشرة  العربي  المغرب  بالد  من  تستقطبها  الرياضية،  العمالة  لهجرة  جديدة  كوجهة  الخصوص  وجه  على  واإلمارات  قطر 

الجاليات المغاربية في أوروبا، وهي الفكرة التي يتمحور حولها هذا الفصل. يدرس هذا البحث، على وجه التحديد، أنماط هجرة 

العمالة الرياضية ودوافعها في ثالثة قطاعات هي: كرة القدم للمحترفين، تطوير الرياضات النخبوّية، والبث التلفزيوني الرياضي.

الرياضيين  واإلداريين  المحترفين  الرياضيين  من  كثير  الخليج  دول  إلى  تدّفق  الماضية،  العشرين  السنوات  مدى  فعلى 

السنوات  في  النمط  هذا  يتزايد  وقد  رياضيين.  وصحافيين  البدنية،  التربية  ومدّرسي  الرياضة،  بعلوم  والمتخصصين  والمدربين، 

بما  الرياضة،  لصناعة  مركزاً  أصبحت  والبحرين،  المتحدة  العربية  واإلمارات  قطر  سيما  وال  المنطقة،  أن  حيث  المقبلة،  القليلة 

تجارية  كعالمة  للمدن  الترويج  في  أيضاً  الرياضة  ُتوّظف  والضيافة.  الرياضية،  والسياحة  الرياضية،  والمباريات  الفعاليات  ذلك  في 

قائمة بذاتها، وتعزيز صورتها عالمياً. وقد باتت أسماء مدن خليجية، مثل دبي وأبوظبي والمنامة والدوحة، مرتبطة اليوم بالترفيه 

وسباقات  واإلبحار،  الماء  على  والتزلج  الغولف،  ومحبي  للسياح  عنها  غنى  ال  وجهات  باعتبارها  لها  الترويج  ويجري  الرياضي، 

السيارات، وغيرها الكثير من الرياضات. تم تشييد مشاريع تنموية جديدة تتمحور حول مواضيع رياضية، أو هي قيد اإلنشاء حالياً. 

فالرياضة تقع في قلب السياسات الحضرية الليبرالية الجديدة )وما بعد الحداثّية(، المّتبعة في المدن الساحلية في منطقة الخليج.

وثقافياً  اجتماعياً  سابقة  مستعَمرات  تعيشها  تبعيًة  أو  استعمارياً،  إرثاً  ها  باعتباًرًً الرياضية  الهجرة  تدفقات  فهم  يمكن 

واقتصادياً ورياضياً للدول االستعمارية السابقة. كما أنها أيضاً نتاج عولمة تتعّزز فيها الروابط بين مناطق العالم، بسبب التقدم في 

وسائل النقل والمواصالت واالتصال.

من  المحترفين  الرياضيين  هجرة  تصنيف  نناقش  أن  الرياضة،  العمالة  على  الهجرة  أدبيات  نماذج  طبقنا  إذا  لنا،  يمكن 

المغرب العربي والجاليات المغاربية في أوروبا على النحو التالي:

الباحثون عن عقد مربح على األمد القصير، أو عن جواز سفر  التقاعد،  القريبون من سن  “المرتزقة”: أولئك الشباب أو   •

مؤقت للعب في األندية المحترفة الغنية، بل وحتى في المنتخبات الوطنية في قطر واإلمارات، والسعودية.

هذا  ويبدو  اإلسالمية.  العربية  الثقافات  مع  المترافق  العالمي  الحياة  نمط  يجذبهم  الذين  أولئك  العالمّيون”:  “الرّحالة   •

جذاباً لألوروبيين المغاربة الذين يتمتعون في منطقة الخليج بمزيج الثقافة الغربية، أو على األقل بالمجتمع االستهالكي، وبالثقافة 

من  القرب  فرصة  المسلمين  المحترفين  للرياضيين  يقدم  السعودية  األندية  في  اللعب  فإّن  ذلك،  على  وعالوة  اإلسالمية.  العربية 

المدن المقدسة ألداء مناسك العمرة والحج.

للقنوات  أو مستشارين  المهنية كمدربين  لمواصلة حياتهم  الخليج  االستقرار في  يختارون  الذين  أولئك  “المستوطنون”:   •

التلفزيونية الرياضية، ومنهم على سبيل المثال جمال بلماضي، المدير السابق لفريق قطر الوطني لكرة القدم وحالياً يشغل منصب 

إقامة  على  الحصول  “االستيطان”—بمعنى  أن  هنا  اإلشارة  وتجدر  سنوات.  عشر  منذ  قطر  في  يعيش  والذي  لخويا،  فريق  مدرب 

التوظيف واإلقامة والتجنيس  المقيدة على  التشريعات  دائمة أو جنسية—هو أمر أكثر سهولة في أوروبا وأمريكا الشمالية، جّراء 

في دول الخليج.

أما بالنسبة للمتخصصين بعلوم الرياضة القادمين من المغرب العربي، أو ذوي األصول المغاربّية، فإّن المؤسسات العلمية 

تتضمن  المنشطات،  مكافحة  ومختبرات   ،)Aspitar( والتأهيل  الرياضي  الطب  ومركز  قطر،  في  أسباير  أكاديمية  مثل  الرياضية 

مجموعة معدات وفق أعلى المواصفات ألغراض البحث واالختبار.

كما تعمل دول مجلس التعاون الخليجي، باإلضافة إلى ذلك، على أن تكون القطب العربي الجديد لإلنتاج اإلعالمي والبث 

المشاركة في هذه  يريدون  مّمن  اإلعالمين  والتقنيين  الرياضيين  والمعلقين  الصحافيين  العربي  المغرب  الفضائي، وتستقطب من 
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الصعيد  وُتّخصص على هذا  المتحدة.  العربية  واإلمارات  الرياضي، وخاصة في قطر  التلفزيوني  للبث  الضخمة  اإلقليمّية  المشاريع 

الرياضيين  من  العديد  وبات  وتسويقه.  واستوديوهاته،  ومعّداته،  الرياضي،  البث  تقنيات  في  لتوظيفها  مهمة،  مالية  استثمارات 

وغيرهم  الكروج،  عويطة،  خالف،  ماجر،  مثاًل:  )منهم  العربي  المغرب  من  المعروفين  الرياضة  ومشاهير  المتقاعدين  والمدربين 

أو  “أقلمة”  في  المباريات  على  تعليقاتهم  في  يسهمون  وهم  األصلي.  وبلدهم  ودبي،  الدوحة  بين  ما  اآلن  يعيشون  الكثيرون( 

المرموقة مثل الكالسيكو اإلسباني بين ريال مدريد وبرشلونة  القدم  الدولية، وال سيما مباريات كرة  الرياضية  البطوالت  “عوربة” 

)يلعب األول برعاية طيران اإلمارات، والثاني برعاية الخطوط الجوية القطرية(.

الرياضية،  واألعمال  الرياضة  لهجرة  الدولية  الشبكة  في  جديداً  مركزاً  باعتبارها  الخليجي  التعاون  تبرز دول مجلس  وختاماً، 

واجتذاب المدربين والرياضيين والمتخصصين بعلوم الرياضة من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من دول المغرب العربي. تحتاج 

دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة اإلمارات وقطر، وإلى حد أقل السعودية، إلى المهاجرين المهرة في مجال الرياضة للمساهمة 

في تطوير هذا الميدان من شّتى جوانبه، سواء جانب الرياضات النخبوّية، أو رياضة المحترفين، أو جانب نقل معارف علوم الرياضة، 

وكذلك في التنمية من خالل الرياضة في المجتمع الرياضي، والترويج للمنطقة من خالل الرياضة، وتجارة الرياضة. في حين تزداد 

صعوبة الهجرة إلى أوروبا وأمريكا الشمالية، فإّن مهاجري الرياضة من المغرب العربي، كما غيرهم من العرب، ينجذبون إلى دول 

مجلس التعاون الخليجي ألنها تقدم التسهيالت المادية إلى جانب أنها توفر اإللفة من خالل ثقافتها العربية واإلسالمية.

يتعّين بذل المزيد من العمل التجريبي لدراسة أنماط ودوافع وخبرات المهاجرين المغاربة الذكور واإلناث بالمقارنة مع 

الجاليات العربية القادمة من المشرق العربي، وكذلك للمقارنة بين مختلف األلعاب الرياضية. ومن شأن هذا أن يساهم في دراسة 

الهجرة العالمية، وبشكل أكثر تحديداً، الهجرة العالمية في مجال الرياضة.

مركز  مدير  نائب  منصب   2012 العام  منذ  شغل  لوبورو.  جامعة  في  الرياضية  والسياسات  اإلدارة  في  محاضر  عمارة  محفوظ 

الدراسات والبحوث األولمبية. تترّكز أبحاث عمارة على السياسات الرياضية المقارنة، مع اهتمام خاص بالرياضة في الدول العربية 

واالستقالل،  االستعمار  الجزائر في مرحلتي  والرياضة في  العربية،  األلعاب  السياسة في دورة  دور  نشر مؤلفات عن  واإلسالمية. 

وغيرها من القضايا التي تتصل بالرياضة والتنمية في دول الخليج والعالم العربي. تشتمل اهتماماته البحثية األخرى على التفاعل 

بعنوان: مؤّلفاً  مؤخراً  نشر  الثقافات.  بين  والحوار  الثقافية  والتعددية  الرياضة  وعلى  والسياسة،  والثقافة  والتجارة  الرياضة  بين 
 Sport, Politics, and Society in the Arab World and co-edited Sport in Islam and in Muslim Communities.

Mahfoud Amara is a Lecturer in Sport Policy and Management at Loughborough University. Since 2012, he 
has also served as Deputy Director of the Center for Olympic Studies and Research. Amara’s principal research 
area is comparative sports policy, with a specific interest in sport in Arab and Muslim contexts. He has published 
on the politics of the Pan-Arab Games, sport in colonial and post-colonial Algeria, and other issues as they relate 
to sport and development in the Gulf and the Arab world. His other research interest is the interaction between 
sport business, culture, and politics, and sport, multiculturalism, and intercultural dialogue. He published Sport, 
Politics, and Society in the Arab World and recently co-edited a book on Sport in Islam and in Muslim Communities
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10.  مواقف طلبة دول الخليج تجاه الربيع العربي: طلبة اإلمارات العربية المتحدة نموذجًا
        جورج س. نوفل، إسماعيل ه. جنش، كارلوس فارغاس سيلفا

يف  األهلّية،  الرصاعات  ويف  للحكومات،  املناهضة  االحتجاجات  يف  تصاعداً   2010 األول  كانون  ديسمرب/  منذ  العريب  العامل  شهد 

ظاهرة تعرف باسم “الربيع العريب”. ويف حي تنمو رسيعاً األدبيات األكادميية التي تتناول الربيع العريب، فإن مّثة حاجة إىل مزيد 

تجريبية  بحوث  تقديم  يف  الفصل  هذا  من  الغرض  يتلّخص  كهذه.  ومتعددة  معقدة  أبعاد  ذات  ظاهرة  تعالج  التي  البحوث  من 

العريب. الربيع  األوسط حيال  الرشق  بلدان  أحد  املقيمي يف  تركيز خاص عىل مواقف  العريب، مع  الربيع  جديدة عن 

إذ  املاضيي.  العقدين  خالل  العامل  يف  للمهاجرين  الرئيسية  الوجهات  إحدى  اإلمارات،  دولة  يف  الدراسة  هذه  أجريت 

بلدان  املهاجرين من عديد  أنها تستقطب  فيها، كام  املقيمي  املهاجرين  أعداد  الخامس عاملياً يف  املركز   2013 اإلمارات يف  احتلت 

دول  مثل  مختلفة،  ومناطق  دول  من  ينحدرون  أفراد  بي  العريب  الربيع  تجاه  املواقف  بشأن  مقارنات  بإجراء  يسمح  ما  العامل، 

الغربية. والدول  آسيا،  وجنوب  الخليجي،  التعاون  مجلس 

أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  ألن  نظراً  مهمة  الجامعة  طلبة  مواقف  تعّد  إذ  الجامعة،  طلبة  عىل  التحليل  يركز 

الربيع  املنخرطي يف حراك  أن  الحالية، يف غالبها، إىل  التقارير  17-23 عاماً. وتشري  فئة  شهدت زيادة كبرية يف رشيحة سّكانها من 

يف  الكبري  التوسع  ترافق  هو  العريب  للربيع  الرئيسية  األسباب  أحد  أن  إىل  سابقة  دراسات  تشري  الواقع،  يف  شباباً.  كانوا  العريب 

مثالية  املتحدة مجموعة  العربية  اإلمارات  املتعلمي. ويعّد طلبة دولة  الشباب  آفاق سوق عمل  العريب مع سوء  العامل  التعليم يف 

التحليل  ويصّب  العايل.  التعليم  توفري  مجال  يف  ريادياً  إقليمياً  مركزاً  املاضيي  العقدين  تبّوأت خالل  الدولة  أن  إىل  نظراً  للدراسة، 

مجلس  بدول  االرتباط  التدين،  وهي:  العريب،  الربيع  تجاه  املواقف  يف  متالزمة  رئيسية  جوانب  ثالثة  ارتباط  عىل  تركيزه خصوصاً 

األصل. بالبد  واالرتباط  الخليجي،  التعاون 

باملقارنة  التدين  من  منخفضة  مبستويات  يتحّلون  املنطقة  يف  العرب  الشباب  أن  إىل  العريب”  “البارومرت  منّظمة  أدلة  تشري 

التجريبية  فاألدلة  ذلك.  خالف  إىل  تشري  البيانات  أن  بيد  للعلمنة،  الدعم  بزيادة  نظرياً  ذلك  ربط  وميكن  سناً.  األكرب  الجيل  مع 

التدين  ارتباط  كيفية  استكشاف  ملواصلة  األخرية  البيانات  استخدام  املهم  فمن  وبالتايل،  سنوات.  بعدة  العريب  الربيع  تسبق 

بأهميته كونه  ينحدرون من أصول مختلفة يكتيس  أفراداً  الذي يشمل  التحليل  فإن  إىل ذلك،  باإلضافة  العريب.  الربيع  إىل  بالنظرة 

كونهم  فقط  تأثروا  الذين  أولئك  مع  اإلمارات،  ويف  بلدانهم  يف  مبارشة  العريب  بالربيع  تأثروا  الذين  أولئك  نظر  وجهات  يقارن 

تربز  مستقّرة  بلدان  كمجموعة  الخليجي،  التعاون  مجلس  بدول  االرتباط  عىل  أخرياً،  نظرة،  نلقي  ثم  اإلمارات.  دولة  يف  يعيشون 

مضطربة. منطقة  ضمن 

إذا  ما  القامئة  مقياس من عرشة. وتضمنت  الجارية، عىل  لألحداث  املحتملة  العواقب  قامئة من  تصنيف  الطلبة  من  ُطلب 

أم فرصة  الطغاة والفساد؛  أم ثورة ضد  الفوىض والعنف؛  أم ذريعة لجلب  املنطقة؛  الدميقراطية يف  بداية  العريب ميّثل  الربيع  كان 

الغرب. أم شكل آخر من أشكال تدخل  أكرث رصامة،  لرتسيخ قواعد دينية 

ييل: كام  العريب  بالربيع  الطلبة  آراء  بشأن  نتائج،  من  إليه  توّصلنا  ما  تلخيص  ميكن 

األوسط.  الرشق  للدميقراطية يف  والفساد، وبداية  الدكتاتورية  ثورة ضد  العريب هو  الربيع  أن  الطالب مع مقولة  يتفق معظم   )1

املرصيي  الطلبة  لدى  خاصة  بصفة  الحال  هو  هذا  وكان  باملجمل.  إيجايب  العريب  الربيع  حيال  العام  الرأي  فإن  املعنى،  بهذا 

االستبيان  إجراء  فرتة  يف  مرص  يف  العنف  مستويات  الرتفاع  نظراً  مفاجأة  هذا  وميّثل  العريب.  بالربيع  جداً  متفائلي  كانوا  الذين 

.)2013 )خريف 

الربيع  تجاه  املواقف  عىل  كبرياً  تأثرياً  األطفال(  لرتبية  مفضلة  كمنطقة  اختاروها  )كونهم  الخليج  بدول  لالرتباط  أن  يبدو  ال   )2

العريب. الربيع  نتائج  جّراء  للخسارة  أكرث  معرضي  الخليج  بدول  املرتبطي  أن  باعتبار  أخرى  مفاجأة  هذا  يشّكل  وقد  العريب. 
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3( أولئك الذين يتمتعون مبستويات أعىل من التدين )كونهم يؤدون صالة الفجر يف موعدها غالباً، ويفّضلون الكتب الدينية عن غريها 

من الكتب( كانوا بشكل ملحوظ أقل مياًل لرؤية الربيع العريب كثورة ضد الطغاة والفساد، وأقل مياًل أيضاً العتباره شكاًل آخر من أشكال 

التدّخل الغريب.

أخذنا باالعتبار عند تفسري النتائج تركيبة العينة. فطلبة الجامعة األمريكية يف الشارقة ينحدرون من خلفية غنية نسبياً، وجامعتهم 

مختلطة، ما ميّثل فرصة جديدة نسبياً يف منطقة الخليج. ميثل الطلبة يف عينة البحث هذه قساًم صغرياً من شباب املنطقة املسجلي يف 

مؤسسات التعليم العايل الخاصة التي تتبع النظام األمرييك. بهذا املعنى، فمن غري املستغرب انسجام النتائج وتوافقها باعتبار أن معظم 

خريجي هذه الجامعة تتاح لهم فرص عمل أفضل مام يتاح يف املتوسط لشباب الرشق األوسط. لكل هذه األسباب، يحتاج املرء إىل توخي 

الحذر حي استقراء هذه النتائج وتعميمها عىل شباب الرشق األوسط.

حصل  العمل.  دراسة  معهد  يف  باحث  وزميل  الشارقة،  يف  األمريكية  الجامعة  يف  لالقتصاد  مساعد  أستاذ  نوفل  سامي  جورج 

وأثر  وعواقبها،  الهجرة  قضايا  األساسّية  بحوثه  تشمل  إم.  أند  ايه  تكساس  جامعة  من  االقتصاد  يف  الدكتوراه  درجة  عىل 

تأليف: الخليج. شارك يف  الرتكيز عىل دول  أفريقيا، مع  التحويل يف منطقة الرشق األوسط وشامل  بلدان  املالية عىل  التحويالت 

 Expats and the Labor Force: The Story of the Gulf Cooperation Council Countries )Palgrave Macmillan, 2012(.
كام نرش عدة مقاالت يف مجالت علمية محّكمة، وفصوالً يف عّدة كتب. تستشهد بأعامله وسائل إعالم إقليمية ودولية، مبا يف ذلك صحيفة:

The National, Gulf News, and The New York Times.

إسامعيل هـ. جنش أستاذ علوم االقتصاد، ورئيس قسم االقتصاد يف الجامعة األمريكية يف الشارقة. تلقى جنك درجة الدكتوراه يف االقتصاد 

من جامعة تكساس ايه أند إم. كام شغل منصب نائب رئيس جمعية العلوم االقتصادية يف الجنوب الغريب، عضو يف عّدة هيئات تحرير، 

ويديل بآرائه لصانعي السياسات والقرارات يف الهيئات املتخصصة والحكومية. ظهرت أعامله يف عدد من املطبوعات األكادميية، مثل املجالت 

املحّكمة والكتب، وجرى تكرميه بعدد من املنح والعقود، والعديد من الجوائز والتقديرات.

 كارلوس فارغاس سيلفا خبري اقتصادي وباحث أول يف مركز الهجرة والسياسة واملجتمع بجامعة أوكسفورد، وعضو يف فريق مرصد الهجرة.

 تشمل اهتامماته البحثية األثر االقتصادي للهجرة عىل البلدان املستقبلة للمهاجرين؛ والعالقة بي الهجرة، مبا يف ذلك الهجرة القرسية، والتنمية

 االقتصادية يف البلدان املرسلة للمهاجرين. كان فارغاس سيلفا مستشاراً لعدة وكاالت دولية وسياسية، مبا يف ذلك البنك اآلسيوي للتنمية، واملفوضية

 :األوروبية، وبنك التنمية للبلدان األمريكية، والبنك الدويل، ووزارة الداخلية الربيطانية، وجامعة األمم املتحدة. وهو محرر مشارك يف مجلة
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