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 العمالة الوافدة .. ال تلوموهم وإمنا لوموا أنفسكم

 2018أغسطس  19في جريدة أخبار الخليج بتاريخ شر ن

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

 الوافدة، العمالة عن نستغني أن يمكننا ال إنه تقول واألخيرة األولى الحقيقة
 ..ولكن حقيقة، وهذه

 نمو في الوافدة العمالة به تقوم الذي المهم الدور ننكر أن اإلجحاف من
 األمريكية المتحدة الواليات رأسها على وربما الدول من فالكثير الدول،
 العمالة من المئات سنويًا تستقبل األوروبية الدول من والعديد وكندا

 . هم إال بها يقوم ال التي األعمال من بالعديد تقوم التي الوافدة

 الوافدة العمالة تقدمها التي الكثيرة الفوائد من الرغم وعلى المقابل وفي
 عمله وفي معيشته، كسب في البالد أبناء ينافس منهم الكثير أن إال للدولة
 ضغطا يشكلون فهم ذلك إلى وباإلضافة أكثر، أو ذلك من أقل في وربما
 إلى وما والعالج المجاني والتعليم المجانية الخدمات من ويستفيدون كبيرا
 وما مواطنيها ومعيشة الدولة ميزانيات على يضغطون بذلك فهم ذلك،

 .ذلك إلى

 ومعنا حولنا ويعيش نعيش فنحن العالم، دول كل شأن شأنها البحرين
 والصفر الحمر فهم العالم، بقاع كل من إلينا وفدوا الذين البشر من العديد
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 تسهيل في يساعدوننا وهم واأللسن، اللغات بكل يتكلمون وهم والسود،
 كل في أبناءنا وينافسون ينافسونا الوقت نفس وفي حياتنا أمور معظم

 سهولة بكل وإنما فحسب ذلك ليس لنا، الدولة تقدمها التي الخدمات
 حتى أو رسوم غير من دولهم إلى وثروة مال من يجنون ما يحولون ويسر

 بقاع كل إلى البحرين من وتطير الدنانير من الماليين فتهاجر رسوم، أدنى
 التأشيرات أصحاب وهم البحرين في نفر بضع إال منها يستفيد ال العالم،

 .التجارة من النوع هذا في يتاجرون الذين( فيزا الفري) الحرة

 بقدرة ولكنه ما مهنة على مسجل وهو العامل يأتي – أيضًا – البحرين في
 بقية على خطورة يشكل اآلخر عمله يكون ربما آخر، عمل إلى يتحول قادر

 العمل لصاحب يقدم الشهر نهاية في أنه المهم إن إذ يهم، ال ولكن البشر،
 .جيبه تمأل دنانير بضعة

 سنوات عدة منذ الصحة بوزارة األغذية مراقبة قسم في نعمل كنا عندما
 وهم للزبائن الطعام ويقدمون المطعم في يعملون ممن بالعديد نفاجأ كنا

 األخرى، المهن بعض أو الشوارع تنظيف أو مجارٍ عمال أنهم على مسجلون
 إجابة يعطون ال المهنة هذه إلى تحويلهم تم كيف نسألهم وعندما

 من ولكن الظاهرة هذه من نتخلص أن مرارًا حاولنا وقد وواضحة، صريحة
 الكثير كان وإنما البطاقة موضوع يتعدى ال كان األمر ليت ويا جدوى، دون

 في ولكنهم النهار، في والمخلفات المجاري في بالفعل يعملون هؤالء من
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 كيف البشر، إلى المطعمية الخدمات وتقديم المطاعم في يعملون الليل
  ؟ بذلك بالقيام لهم سمح ومن ذلك؟ حدث

 دنانير بضعة تتحول أن المهم وإنما مهما، ليس الموضوع فإن أخرى ومرة
 .طبعًا بحريني العمل وصاحب العمل، صاحب جيب إلى

 ظهر على البحريني النوخذة وجود قانون تطبق أن الدولة حاولت عندما
 بالرفض الصيد سفن أصحاب من العديد قام الصيد، وقوارب البوانيش

 غير يكون أن أي عليه، كانت ما إلى األوضاع بعودة وطالبوا واالستنكار،
 وهؤالء شيء، كل وهو النوخذة، وهو الصيد، سفن يقود من هو البحريني
 فال ذاتية، ومراقبة واعز أي غير من شيء كل من ويقتاتون البحر يدخلون
 االسماك يقتلوا أن أو الطبيعية المرجانية الشعب تدمرت إن يهمهم

 مرة- المهم يتدمر، أن أو يتلوث أن أو حاله على البحر يبقى أن أو الصغيرة
 ببضعة – طبعًا البحريني – الصيد سفن صاحب جيب يمتلئ أن -أخرى

 .شهر كل نهاية في دنانير

 ؟ ذلك كل عن المسؤول من

 يسيرون الذين كل بأن وتتفاجأ العتيقة، المحرق شوارع في وتسير تمشي
 بينهم يتساءلون وكأنهم إليك ينظرون الوافدة، العمالة من هم حولك

 . منطقتنا دخل الذي الغريب اإلنسان هذا من أنفسهم وبين

 ساعات بعد العمل ورش تتحول الخدمية أو الصناعية عراد منطقة في
 في السيارات تغسل ولألسف السيارات، لغسل محطات إلى الرسمي الدوام
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 الصحي، الصرف ومياه والصابون القذر بالماء الشوارع تلك فتتلوث الشوارع
 العمل صاحب – البحريني المواطن ينبري الوافد العامل بنهر تقوم وعندما

 ووقاحة بجاحة وبكل الورشة داخل المكتب في الجالس أو بجنبه الواقف –
 قامت إن: باستنكار ويقول يواصل ثم شكوى، وقدم اذهب: لك يقول
 .بإنصافك المحرق بلدية

 لم األمر وكأن المجادلة تواصل أن غير من صامت وأنت المشي في تستمر
 أن يمكن ال أنه المعرفة حق تعرف إنك إذ يعنيك، ال األمر كأن أو يحدث

 ؟ يحدث الذي هذا كل عن المسؤول فمن الظواهر، هذه أمام أحد ينصفك

 أصحاب يقوم البحرين، من أخرى أماكن عدة في وربما المكان نفس وفي
 الصالحة غير والسيارات السكراب السيارات برمي السيارات تصليح ورش

 أي غير من الطرقات وبين الشوارع في وربما والبيوت، المنازل بين للعمل
 .هو يهتم فلماذا تهتم ال أنت أنك بساطة بكل والسبب مسؤولية،

 رجاالت أحد يأتيك للتأجير، وضعتها وقد تجارية، محالت صاحب وأنت
 ال أنك الطبيعي ومن المحل، استأجر أن أريد: لك ويقول الوافدة العمالة
 ؟ باسمه اإليجار عقد أكتب حتى البحريني كفيلك أين له تقول ولكن تمانع،

 العقد اكتب العمل، صاحب أنا كفيل، في ما: لك ويقول بسخرية يبتسم
 أنه على البحرين دخل قد أنه تجد الشخصية بطاقته تقرأ وعندما باسمي،

 ؟ ولماذا ؟ كيف: نفسك فتسأل عمل، رب وليس عامل
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 في البيت ربة تساعد بخادمة وتأتي أكثر، أو أقل أو دينار ألف حوالي تقدم
 األفراد بعض معها يتواصل البيت ربة ومن منك غفلة وفي المنزل، أعمال

 بعض يرضي ال هذا ألن عصابات نقول أن نريد وال – الجالية نفس من
 إلى تعود عندما ما يوم وفي والتمرد، الهروب على ويشجعونها – األطراف

 من وخرجت مالبسها كل أخذت قد بأنها تتفاجأ عندئذ وتناديها البيت
 سنتين وبعد السجالت، في البالغ ويحفظ ببالغ تتقدم عودة، غير من البيت

 وتجد بك، االتصال ويتم عليها، القبض يتم سنوات بضع أو ثالثة أو
 تعود حتى التكاليف وبقية التذكرة سعر لها تدفع أن على امجبورً نفسك

 تجدها أشهر أو سنوات عدة وبعد ذلك من واألدهى موطنها، إلى كرامة بكل
 شابه، وما األحذية لبعض مكان في أو تجميل صالون في تعمل – نفسها –

 اسمها بتغيير قامت قد إنها بساطة وبكل لك فتقول ؟ كيف: فتسألها
 وكأنها وعادت الجديدة وبالهوية اجديدً  سفر جواز واستخرجت وصفتها

 من العديد مع كذلك يحدث الخادمة مع يحدث وما قبل، من البالد تدخل لم
 .والمؤسسات الشركات في يعملون الذين الوافدة العمالة

 األسواق في تمشي عندما أو الضوئية اإلشارات وعند بالسيارة تتجول
 من أليس: فتسأله المال، من مبلغا تعطيه أن منك ويتسول أحدهم يأتي

: فيقول ؟ كفيل لك أليس ؟ ما مهنة في أو ما مكان في تعمل أن المفترض
 يقول أو. فلوس شوي أريد جوعان وأنا ،(كثير فلوس) يريد العمل صاحب

 وهو عياله وجميع أمه، وكذلك مات، والده ألن وطنه إلى للعودة محتاج إنه
 .وطنه إلى يعود حتى المال إلى بحاجة اآلن
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 الذين األهالي من الكثير منهم يعاني سكنية، مناطق في يعيشون عزاب
 .إليهم تصغي آذان توجد ال ولكن يصرخون

 وعدة ومرتين مرة البالد يدخلون ضمائر لهم ليس وبشر ومجرمون قتلة
 واألرواح، البشر في فيتاجرون جديدة، وهوية جديد باسم مرة وكل مرات،

 الجهات به تقوم الذي كل يحدث، شيء ال ثم رادع، أي غير من ويقتلون
 يعودون لألسف ولكنهم أوطانهم، إلى هؤالء تسفير تعيد أن هو الرسمية
 .بأخرى أو بطريقة

 ُيعد الوافدة العمالة من البحرين يدخل من هل ترى يسأل والجميع ونحن
 لهم تسنى إن هؤالء هل بالدهم؟ في الموجودة البشرية المستويات أقل

 سوف الدول من غيرهما أو سويسرا أو ألمانيا مثل دول إلى يذهبوا أن
 بها يعيشون التي الطريقة بنفس ويعيشون الطريقة هذه نفس يسلكون

 عراد طرقات يلوثون كما ألمانيا طرقات سيلوثون هل أظهرنا؟ بين
 البحرية ثروتنا دمروا كما هناك البحرية الثروة سيدمرون هل ؟ والبسيتين

 ؟ ذلك إلى وما والزراعية

 من نوع بأي الغرب دول في الوافدة العمالة من أحد على القبض تم ولو
 دولة سفارة ستتدخل هل األوروبية الدول تلك قانون تخالف التي الجرائم
 انتهاك تم إنه وتقول صوتها بأعلى وتصرخ الحقوقية والمنظمات المجرم

 ؟ البشر حقوق انتهكت بريطانيا أو ألمانيا وأن ؟ البشرية الحقوق

 ؟ إذن نحن لماذا
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لماذا تخالف العمالة الوافدة القانون في دولنا ؟ لماذا ينقلون بيئتهم القذرة 
؟ لنا ولقوانيننا وأنظمتنا ؟ لماذاوعاداتهم السيئة إلى دولنا من غير أي اعتبار 

 لماذا ؟ لماذا ؟

 وال تراودنا كثيرة أسئلة.. ؟ دولنا في القانون الوافدة العمالة تخالف لماذا
 هذا في مالمون وشعب كدولة نحن إننا: هي واحدة، إجابة إال لها نعرف

 تعيش الغرب دول إلى تذهب التي الوافدة فالعمالة. األولى بالدرجة
 .الغرب بيئة وفي الغرب بقوانين

  ..في دولناأما 

 تجد القوانين هذه كل ولكن والقوانين، األنظمة من الكثير تسن فالدولة
 فال وجهها في وبقوة صد حاجز تقف التي والعراقيل الحواجز من العديد

 فقط، جزئية بصورة تنفيذها يتم فإنه تنفيذها تم وإن تنفيذها يتم
 الشخصية مكتسباتهم تمس ال أنها األعمال أصحاب يراها التي والجزئية

 الذين البشر وبقية للوطن يحدث عما النظر بغض الذاتية، ومصالحهم
 .األرض هذه على يعيشون

 الثروة على والمحافظة البيئة، نظافة عن مسؤولة الدولة أن نعلم وكلنا
 فإن الموضوع، في الفعال العنصر هي المراقبة تبقى ولكن ذلك وكل البحرية

 .تفعّل لن القوانين فإن – بآخر أو بسبب – ضعيفة المراقبة كانت
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 يقوم عندما ولكن – مسؤوليتها من شيء أي يخليها وال – مسؤولة الدولة
 في براتبه ويطالبها الشوارع في سائبة ويتركها العمالة بجلب المواطن

 ؟ من مسؤولية فهذه الشهر، نهاية

 اليد بصمة سواء كانت، صورة بأي البصمة نظام تفعّل أن مسؤولة الدولة
 بالسخرية قام فرد أي البالد يدخل ال حتى النووية األحماض حتى أو العين أو

 .العمل برب حتى أو البلد، وأنظمة بقوانين واالستهزاء

 وذلك اآلن الكفيل نظام تقييم تعيد أن أو النظر تعيد أن مسؤولة الدولة
 به أم فعال النظام هذا فهل النظام، هذا تفعيل من كاملة سنة مرور بعد

 ؟ ثغرات

 وهذا الوافدة، بالعمالة تتعلق التي الجزئيات كل دراسة تعيد أن الدولة على
 ليس العمالة تلك بجلب يقوم الذي البحريني المواطن مسؤولية يخلي ال

 .كانت صورة بأي المالي، الكسب في منهم لالستفادة إال لشيء

 المجتمع واهتز مسجد إمام قتل فاليوم شخص، قتل يتكرر ال حتى ذلك كل
 المسلسل يستمر وقد عمل، رب يقتل قد غد وبعد طفل، يقتل قد وغدًا كله،

 .اموجودً التخاذل دام ما

 من الماليين وتحويل المالية، واالحتياالت األموال سرقة عن ناهيك
 .الخارج إلى البحرين من الدنانير
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 القانون تحترم الوافدة العمالة أفراد من الكثير هناك أن أبدًا يعني ال وهذا
 .والبالد

 سوق تنظيم إلى الحاجة بأمس نحن اليوم، فإننا ذلك من الرغم على ولكن
 .البشر من حفنة أجل من الوطن تنظيم وليس الوطن أجل من العمل

 

 

  

  

 

 

 

 


