تحديات الوضع السكاني في دولة قطر
الباحثة القطرية :شمه الكواري
مقدمة:
استحوذ الواقع السكاني في دولة قطر ،على اهتمام بارز من قبل الباحثين ،خاصة بعد أن عكست
آخر االحصائيات إلى تدني نسبة المواطنين ،بما أثر على مساهمتهم في إجمالي قوة العمل ،األمرر
الر ي يبررز عرردد مررن التررداعيات السررلبية علررى عرردة مسررتويات ،تتفر مررع خطررورة اسررتمرار الخلررل
السكاني ،بما يهدد النشاطات الهادفة لتحقي التنمية الحقيقية المستدامة .وقد تفاقمت المشكلة ،حترى
بات البعض يصفها بالمعضلة العصية على الحل.
تعد التنمية البشرية ،بتطوير وتنمية سكان قطر ،للتمكن من بناء مجتمع مزدهر ومستدام ،الركيزة
األولى من ركائز رؤية قطر الوطنية 1 .مما يؤكد أهمية الموضوع ،وقد جاء أقرار وثيقة السياسرة
السرركانية لدولررة قطررر فرري أبريررل مررن العررام  ،9002لتكررون أساسررا فرري معالجررة القضررايا المرتبطررة
بالسكان بما فيها الخلل السكاني ،واعترافرا برـ«اخرتل التركيبرة السركانية» و«استشرعارا لألخطرار
المستقبلية التي يمكن أن تنجم عن االرتفاع غير الطبيعي لمعرد النمرو السركاني فري دولرة قطرر»،
والترري تعررود بحسرري الوثيقررة نخفررا «نسرربة المررواطنين بررين مجمرروع السرركان» ،وقلررة مسرراهمة
القطريين في سوق العمل.2
وسنقوم في هر ا البحر بدراسرة وتحليرل الواقرع السركاني فري دولرة قطرر ،فري محاولرة للبحر عرن
أسرربا الخلررل السرركاني ،ودراسررة الحلررو  ،كمررا سررنورد بعررض الحلررو التوصرريات ،الترري نلمررل أن
تساهم في إيجاد مخرج له ه المشكلة األمنية الخطيرة.

 --1رؤيةةة قطةةر الو ةةة  ،0202أعمةةاا ال ةةدوو الو ةةة /الدول ةةة"نحةةو ارةةيرات و ة و ةةة لدولةةة قطةةر الق ةةايا واليحةةديات" .قطررر،
الدوحة :األمانة العامة للتخطيط التنموي 92-92 ،أكتوبر  ،9002الطبعة األولى فبراير  ،9002ص .3
2الخليفررررررري ،محمرررررررد .الخلرررررررل السررررررركاني .قةةةةةةةرالو فةةةةةةةي الس ارةةةةةةةة السةةةةةةةكان ة لدولةةةةةةةة قطةةةةةةةر ( .) 0 – 1موقرررررررع صرررررررحيفة العرررررررر
القطرية http://www.alarab.qa/details.php?issueId=1431&artid=143578.تاريخ الزيارة9019 /3/92 :م.
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أولا :الخصائص العامة للسكان:
أ.تطور حوم ركان قطر:
فيرو ما قبل ال فط :في أواخرر القررن الثرامن عشرر ،اسرتقرت بعرض القبائرل النازحرة مرن الجزيررة
3
العربية في قطر ولم تكن قطر حترى أواسرط القررن التاسرع عشرر ،تتميرز بوضرع سياسري مسرتقل
وفرري ورررو مررن صررراعات القرروو وتوازنهررا ،وا طمرراع ا قليميررة والخارجيررة 4منهررا تصررارع
5
المصالح البريطانية والعثمانية في المنطقة نشاءت ا مارة القطرية.
واكتمرل تكروين المجتمرع القطرري فري القررن التاسررع عشرر ،وكران مجتمعرا قبليرا منتجرا ،تتمترع فيرره
القبائررل القطريررة بقرردر كبيررر مررن االسررتقل وا دارة ال اتيررة لشررؤونها ،كمررا كانررت القبائررل تتعرراون
وتتحالف عن طواعية على قدم المساواة في الحقوق والواجبات ،والتباد على زعامة القبيلة ال ي
يتم وفقا لتوفر مقومات القيادة والقدرة على ال ود عن المصالح وتحمل تبعات المشيخة ،وكان ذلك
6
سببا رئيسيا في االستقرار ،وعامل ج وسبي للنزوح إلى قطر واختيارها وطنا.
تعداد ركان قطر:
في عام  1201قام الرحالة ج.ج .لورمير في كترا دليرل الخلري بإعرداد حصرائية مفصرلة للسركان
7
المستقرين على سواحل قطر ،موزعين بحسي ما هو موضح في الجدو ( )1الملح (.)1
وفات التقرير ذكر بعض القبائل القطرية المعروفة ،كما أجمل ذكر بعض العائلت في مجموعات
أخرو ،أو قام بدم بعضهم في تعداد القبائل الكبيرة ،بحكم التحالف أو السكن ،ل ا سقط من
التقرير ما ال يقل عن ( )5000نسمة ،ليصل إجمالي عدد السكان نحو ( )02ألف نسمة ،ويعد
تقدير دليل الخلي هو أصح ما يمكن االعتماد عليه للتعر على السكان المستقرين في قطر،
واالحصائية الوحيدة المتوفرة والموثقة لفترة ما قبل النفط.
تبين ه ه القراءة األولية أن التعداد مصنفا بحسي أسماء القبائل ،التي تكون المجتمع القطري،
وأن تقسيم القبائل مرتبط بدوره بالمناط الجغرافية التي يسكنونها .وأن القطريين يمثلون أغلبية
عظمى في وطنهم بنسبة (  ،)98.6%مع إلحاق من كانوا يسمون عبيدا سواء أعتقوا أم ال ،ألنهم
بلشك من أهل قطر وأبناءها ،وأن األيرانيين وحدهم هم من كانوا يشكلون بالتعبير الحالي
الوافدين في المجتمع القطري ،وال ي وصل تعدادهم لنحو ( )195نسمة بنسبة (  )%1.4فقط من
إجمالي سكان قطر.
هك ا كان سكان قطر هم أهل قطر أنفسهم ،ينصهرون ويندمجون للقيام بالووائف الكلية للمجتمع
الواحد ،أهمها المحافظة على مقومات البقاء ،واالستمرار في الوجود عبر األجيا  ،إلى جاني
التماسك والتجانس ،عن طري صيانة الهوية ،وتلصيل الثقافه ،وتعزيز مقومات التقدم ،وتوفير
متطلبات األمن والبقاء.
ب.ارتفاع معدا ال مو السكاني:
من بدء تصدير النفط عام  ،1212تصاعد عدد السكان حتى بلغ تقديرهم  50ألف نسمة عام
 ،1252وفي أو إحصاء للسكان عام  1220بلغ عددهم  11ألف نسمة ،ثم تصاعد إلى  362ألف

3لوريمر،ج.ج .دل ل الخل ج ،القسم الياريخي ،مكتي خليفة بن حمد آ ثاني ،الدوحة ،1221 ،ج ،3ص.1902-1905
4الشل  ،أحمد وعقيل ،مصطفى و العبدهللا ،يوسف9002( .م ).تطور قطر الس اري من نشأو اإلمارو إلى اريقالا الدولة .قطر:مطابع
رينودا الحديثة ،الطبعة الرابعة ،ص.15
5لوريمر .دل ل الخل ج ،القسم الياريخي ،مرجع ساب  ،ص.1902-1905
6الكررررواري ،علرررري خليفررررة .ت م ةةةةة لل ةةةة اع! أم ضةةةة اع لفةةةةرة الي م ةةةةة لبنرررران ،بيررررروت :مركررررز دراسررررات الوحرررردة العربيررررة.الطبعررررة
الثانية -مايو  ،1226ص .902
 7المرجع الساب  ،ص .901

9

نسمة في تعداد عام  1226ومن ذلك التاريخ واصل عدد السكان ارتفاعه ،نتيجة تدف الهجرة من
8
الدو المكتظة بالسكان في شبه القارة الهندية وجنو شرق آسيا.
يعر مفهوم معد النمو السكاني ،بلنه الزيادة للسكان مضافا إليه معد صافي الهجرة (معد
الهجرة -معد الهجرة الخارجية) التي طرأت على السكان خل سنة ميلدية ،ويعد مقياسا
للداللة على مدو التغير في حجم السكان بالدولة نتيجة الزيادة الطبيعية والهجرة الوافدة 9.وقد
ارتفع معد النمو السكاني من  %2.9خل الفترة ( ،)1222 -1226وإلى  %5.9في الفترة
( ،)9001 -1222ثم إلى  %16.1خل الفترة (  10 .)9002 -9001وتندرج قطر ضمن الدو
ذات النمو السنوي الكبير في حجم السكان ،حي تبلغ نسبته (  )5.6بين ( ،)9005 –9001بينما
11
تبلغ نسبة النمو( )0.5في الدولة المتقدمة ،و( )2.3في الدو النامية.
وقد شهد عقد التسعينيات من القرن الماضي ،ارتفاعا في نسبة الوافدين ،ولم يعد القطريون
يتجاوزون نسبة  %30من إجمالي السكان و %11.1من قوة العمل .وب لك أصبحوا مجرد أقلية
12
من األقليات بين السكان.
وبدء من عام  ،9001حدث خلل كبير ،حي تضاعف حجم السكان من حوالي  200إلف إلى
 1.5مليون في مطلع عام  ،9002فتدنت نسبة المواطنين من إجمالي السكان من حوالي % 92
عام  9001إلى  %16فقط في مطلع عام . 9002أما مساهمة القطرين في قوة العمل فتدنت إلى
13
 %2في مطلع عام  9002بعد أن كانت حوالي .%15
وفي  9010 /10/90شكل المواطنين ما نسبته  %5.8من نسبة النشطين اقتصاديا بحسي نتائ
التعداد العام للسكان 14.ويلخص الجدو ( )5في الملح ( ،)1تطور حجم سكان ،حسي بعض
15
التعدادات المتوفرة.
وقد أوهرت أحدث أرقام جهاز األحصاء القطري أن عدد السكان في قطر ارتفع في  30أبريل
الماضي إلى مليون و 229ألفا و131نسمة ،وبلغت نسبة الزيادة  % 6مقارنة بمجموع السكان في
16
الشهر المماثل من العام الماضي.

8الكواري .ت م ة لل اع! مرجع ساي  ،ص .90
 --9مؤشرات الي م ة المسيدامة في دولة قطر .قطر ،الدوحة :األمانة العامة ،مجلس التخطيط ،ديسمبر  ،9006ص .16
10الهيتي ،نوازاد عبد الررحمن .الواقةع السةكاني وميطلبةات الي م ةة القيصةادية فةي دولةة قطةر .قطرر ،الدوحرة :سلسرلة دراسرات سركانية،
اللجنة الدائمة للسكان ،رقم السلسلة ( ،)5نحو حياة أفضل للسكان .الطبعة األولى  ،9002ص .15
 --11مؤشرات الي م ة المسيدامة في دولة قطر .مرجع ساب  ،ص .16
12الكواري ،علي خليفة .الع ن بص رو ...مثلث اليواهل :ال فط والي م ةة والديمقرا ةة .لبنران ،بيرروت :منتردو المعرار  .الطبعرة األولرى
 ،9011ص .21 ،20
13الكواري .الع ن بص رو .ص .21 ،20
14الخليفرري ،محمررد .الخلةةل السةةكاني ..قةةرالو فةةي الس ارةةة السةةكان ة لدولةةة قطةةر .موقررع نحررو مجلررس تشررريعي منتخرري فرري دولررة قطررر.
 http://toparliamentaryelection.blogspot.com/2011/07/1-2.htmlتاريخ الزيارة9019 /3/92 :م
 --15إدمةةةةاا ق ةةةةايا العمالةةةةة الوافةةةةدو فةةةةي الرةةةةيرات و ات والس ارةةةةات فةةةةي دولةةةةة قطةةةةر .قطررررر ،الدوحررررة :اللجنررررة الدائمررررة للسرررركان،
سلسلة دراسات سكانية ،رقم السلسلة ( ،)11نحو حياة أفضل للسكان.الطبعة األولى  ،9019ص .11 ،13 ،19
 .--16رةةةكان قطةةةر ي يةةةدون  102ألةةةخ شةةةخص مقارنةةةة بعةةةام  . 0212موقرررع جريررردة الشررررق القطريرررة ،محليررراتhttp://www.al-.
 sharq.com/ArticleDetails.aspx?AID=29901&CatID=64&Title=%D8%B3%D9%83%D8%A7تررررررررررررررررراريخ
الزيارة9019 /05/02 :م
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ت .التواهات العامة لل مو الطب عي:
يميز االتجاه العام للنمو الطبيعي للسركان ,أي الفررق برين المواليرد والوفايرات خرل الفتررة الممتردة
بين  9002- 1221تزايده العددي المطل ،بمعد نمو يقردر  .%9.9وقرد عرر النمرو الطبيعري
مسرتويات نمرو متفاوترة مرن فتررة الخرررو متراثرا بمعطيرات اجتماعيرة وديمغرافيرة معينرة ,افرررزت
خمس مراحل متباينة ،كما هو موضح في الملح ( ،)9جدو ( .)9
وهك ا يتبين لنا أن النمو الطبيعي للسكان يعاني من تغيرات مفاجئة بين فترات زمنية متقاربة,
17
لربما نتيجة التغير في تركيبة العمالة الوافدة التي يتاثر استقدامها بالعوامل االقتصادية.
ث.اليوزيع الوغرافي :تلثر التوزيع الجغرافي للسكان ،بشكل كبير بقدرة المناط المختلفة على
ج السكان ،واستوعبت مدينة الدوحة وضواحيها  %29من إجمالي السكان في عام ،9002
وقد ارتفعت نسبة سكان الحضر من  %65في عام  ،1260إلى  %22في عام  ،1226وإلى
 %23في عام  ،9001ثم إلى %100في عام  .9002كما هو واضح في الجدو ( ،)3الملح
18
(.)3
ا .الخلل في حوم قوو العمل:
انعكست عملية التحو الديمغرافي ,والموجات الهائلة من الهجرة الوافدة ,في تضاعف حجم
القوو العاملة ،حي تضاعف عدد السكان النشطين اقتصاديا أكثر من خمس مرات ونصف
خل نحو عقدين من الزمن ,في حين ازداد حجمهم مرة واحدة خل  12سنة (،)9001-1226
وتضاعفوا أكثر من مرتين ونصف خل  1سنوات (.)9002 -9001
ويلحظ أن تركيبة القوو العاملة غير متوازنة ،فنسبة قوة العمل القطرية إلى غير القطرية هي
حوالي  1/12أي انه مقابل كل فرد قطري واحد ،هناك حوالي  12فردا غير قطري في عداد
19
القوو العاملة في قطر ،كما هوموضح في الملح (  ،)3جدو (.)1

 --17اتواهةةةةات ال مةةةةو الطب عةةةةي للسةةةةكان فةةةةي دولةةةةة قطةةةةر درارةةةةة تحل ل ةةةةة ل ةةةةاهرتي الموال ةةةةد والوف ةةةةات ( .)022-1891قطررررر،
الدوحرررة :اللجنرررة الدائمرررة للسررركان ،سلسرررلة دراسرررات سررركانية ،رقرررم السلسرررلة ( ،)3نحرررو حيررراة أفضرررل للسررركان.الطبعرررة األولرررى ،9002
ص .13 ،19 ،11
 -- 18ركان قطر  .0228قطر ،الدوحة :اللجنة الدائمة للسكان ،أكتوبر  ،9002ص .10 ،2
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ثان ا:أرباب الخلل السكاني:
أ .الريع القيصادي:
فقد المجتمرع القطرري النسر االجتمراعي السرائد فري عصرر الغروص (ا نتراجي -القبلري) ،ليصربح
الريع مصدر الدخل ،وليس ا نتاج ،وليكون االستهلك التفاخري سمة لره .ومرن الملحرظ وجرود
علقة قوية بين زيادة عدد السكان وزيادة االسرتهلك ،يؤيرده ارتفراع إجمرالي ا نفراق االسرتهلكي
خل الفترة ( )9002-9000بؤتائر متصاعدة مع التزايد السريع فري عرداد السركان ،حير ارتفرع
االسررتهلك مررن حرروالي ( ) 22.5مليررار ق قطررري ،إلرى حرروالي ( )163مليررار ق قطررري عررام
20
9010م.
ويعر مفهوم الريع االقتصادي بلنه الفرق بين سعر بيرع السرلعة وتكلفرة إنتاجهرا متضرمنة العائرد
الضررروري علررى االسررتثمار ،ويتحق ر عنرردما يكررون لرردو منررت السررلعة االقتصررادية ميررزة نسرربية،
مقارنة بغيره من المنتجين ال ي يحتاج إليهم سوق السلعة.
بلغ تكلفة إنتاج برميل النفط  92سنتا عام  ،1252في حرين كران فيره سرعر البرميرل  9.93دوالر،
ف كان الريع االقتصرادي نتراج الرنفط ينراهز تسرعة أعشرار سرعر بيرع البرميرل ،بينمرا كانرت التكلفرة
متضمنة العائد الضروري على االستثمار نحو العشر فقط ،وقد كران وجرود هر ا المسرتوو العرالي
من الريع ،وراء تزايد إنتاج النفط ،فتدف بغزارة الريع االقتصادي ،فكران دخرل قطرر  1.2مليرون
روبية عام  ،1250ويعتبر رقما فلكيا في ذلك الوقت ،ثم ارتفع إلى  90مليون روبية عام ،1251
وإلى  51مليون روبية عام  ،1259ووصل إلى  163مليون روبيرة عرام  ،1255وبلغرت ذروتهرا
األولى عام  1252عندما وصلت إلى  922مليون روبية .واستقرت عند مستوو أدنى قلريل حترى
عام  ،1263ثم عادت إلى االرتفاع لتصل  529مليون ق عام .1220
ويعد الريع مصدر التلثير الرئيسي في الحياة االجتماعية والثقافية ،فالمكافلة أصبحت غير
مرتبطة بالجهد 21 .ومن آثاره السلبية عزو القطريين عن العمل الخاص ،وتوجههم للعمل
الحكومي ،كما أن من يبح عن خفض التكلفة في القطاع الخاص يجدها في العمالة الرخيصة،
خاصة أن التغير القيمي وسيادة الكسي بلي طري جعل البعض يلجل للتجارة الوهمية ،من بيع
22
التلشيرات.
وتمتد خطورة فقدان الربط بين الجهد وا نتاجية ،لتفسر سلبية دور المرواطنين ،فري مشركلة الخلرل
السكاني ،فمن األطرا الفاعلة في تفاقم المشكلة ،عدم وع ّي بعض المواطنين بخطورتهرا ،وعردم
تحملهم للجاني الكبير من المسؤولية المناطة بهم ،ألنهم هم من يجلبون العمالرة الوافردة ،ويبرالغون
في االستعانة بها ،وال يبحثون عن بدائل لها.
هك ا أثرر عصرر الطفررة النفطيرة علرى الروعي واالهتمرام بالشرؤون العامرة ،وقرد برات مرن الواجري
الوعي والتوعية بمخاطر الخلل السكاني ،ألن من األجيا القادمة من سيتضرر معيشريا مرن تفراقم
واهرة الخلل السكاني وتآكل ريع عائدات النفط بعد نضوبه.
ليكون أو المتضررين من سلبية المواطنين ،هم المواطنون أنفسهم ،ألن الخلرل السركاني اعترداء
علررى حقرروق المررواطن فرري أي بلررد كرران ،ومررن ح ر المررواطنين فرري وطررنهم أن يكررون لهررم ال ردور
 --20السةةةةكان والرةةةةيوالة فةةةةي دولةةةةة قطةةةةر ،درارةةةةة فنمةةةةا الرةةةةيوالة فةةةةي ضةةةةول ارتفةةةةاع معةةةةدلت ال مةةةةو السةةةةكاني .قطررررر،
الدوحررررة :اللجنررررة الدائمررررة للسرررركان ،سلسررررلة دراسررررات سرررركانية ،رقررررم السلسررررلة ( ،)19نحررررو حيرررراة أفضررررل للسرررركان.الطبعررررة األولررررى
 ،9011ص .52
21الكواري.الع ن بص رو .مرجع ساب  ،ص .21 ،20
22الخليفررررررري ،محمرررررررد .الخلةةةةةةةل السةةةةةةةكاني مةةةةةةةن يوقةةةةةةةخ ةةةةةةةرو الةةةةةةةثلج .موقرررررررع الررررررردكتور علررررررري الكرررررررواريhttp://dr-.
 alkuwari.net/sites/akak/files/mohdhilalmondaymeeting_0.pdfتاريخ الزيارة9019 /3/92 :م.
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األساسي ،وأن تكون هويتهم هي الهوية الجامعة ولغتهم هي اللغة السائدة ،ومصالحهم المشرروعة
عبر األجيا  ،وحماية مصيرهم مرن التفكرك والنكروص ،هري محرط الخيرارات والموجّره للقررارات
23
العامة ،وعلى رأسها السياسة السكانية.
ب.تدفق العمالة الوافدو:
ال يخفى أن سوق العمل يحكم عدد ونوع السكان ،وكلما زادت وتيرة ا نشراءات العمرانيرة وتنفير
المشاريع ،كلما زادت الحاجرة لقروة عمرل إضرافية 24 .وتررتبط الحاجرة للعمالرة تبعرا لحجرم وطبيعرة
ا نفاق العام ،ومن أسبا الخلرل السركاني ضرخامة حجرم ا نفراق العرام المتمثرل فري حجرم وطبيعرة
المشاريع الضخمة التي تستدعي جلي العمالة الوافدة بإعداد هائلة ،وإذا أخر نا فري االعتبرار معرد
زيادة نسبة غير العر من الوافدين ،وضعف القدرة على استيعابهم ثقافيا واجتماعيا ،فإن األبعراد
السلبية للعمالة في الحاضر والمستقبل ليست موضع جد  ،فالخطر في ه ا المجا على التجرانس
السكاني والتماسك االجتماعي وعلى الهوية والشخصية الثقافية وتنميتها ،أضافة إلرى الترلثير علرى
25
التركيبة السكانية الراهنة ،وتطوير الموارد البشرية ،وتوجهاتها االنتاجية ،ووالئها الوطني.
يكفي أن نستشهد هنا باللجنرة الدائمرة للسركان التري تؤكرد علرى ذلرك عنرد مناقشرة موضروع السركان
والقوو العاملة" ،فاألعداد الكبيرة من العمالة الوافدة ،أدت إلى رفع معد النمو السكاني ،بصرورة
غير مسبوقة ،جاعلة منه واحدا من أعلى المعدالت علرى مسرتوو العرالم ،حترى باترت تلرك األعرداد
الكبيرة من العوامل المؤرقة من حي تلثيراتها السلبية على مختلف الجواني االجتماعية والثقافية
26
والسكانية".
أما عن ضوابط الهجرة التي تبردو مجحفرة ،والتري يصرفها الربعض بالتشردد! هري فري الحقيقرة غيرر
قادرة على وقف تدف الوافدين والحيلولة دون دخرو مزيرد مرنهم ،لعردم فعاليتهرا ،لكونهرا ضروابط
إداريررة بحتررة تفتقررر للطررار القررانوني والرردعم الصررارم ،وتمكنررت عوامررل الجر المحليررة للوافرردين
وعوامل الطرد السائدة فري بلردانهم األصرلية إلرى تعطيلهرا والتغلري عليهرا مرن خرل إيجراد المنافر
27
والحيل وخل الضغط المستمر على أجهزة الهجرة.
أما عن اعتبار البعض أن سبي تدف العمالة الوافدة في الحجم والتركيي ،هو االستجابة لما يسمى
باالحتياجات للقوو العاملة ،فالحقيقة أن جزء كبير من ه ه االحتياجات غير ضروري ،بل يعود
النخفا معد االستفادة من جهود قوو العمل الوطنية المتاحة .كما أن التركيبة الحالية للعمالة
الوافدة من حي المستوو التعليمي والثقافي والمهارة ،كان نتيجة هما الكيف والمبالغة في الكم
28
في معز عن اعتبارات التكلفة المجتمعية.

23الكررررررواري ،علرررررري خليفررررررة .الخلةةةةةةل السةةةةةةكاني اعيةةةةةةدال علةةةةةةى حقةةةةةةو المةةةةةةوا ن .موقررررررع صررررررحيفة العررررررر القطريررررررة.
 http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=9477&issueNo=100ترررررررررررررررررررراريخ الزيررررررررررررررررررررارة9019 /3/992 :م.
& secId=15
 --24الم ومةةةة اليشةةةريع ة والق ةةةايا السةةةكان ة فةةةي دولةةةة قطةةةر .قطرررر ،الدوحرررة :اللجنرررة الدائمرررة للسررركان ،سلسرررلة دراسرررات سررركانية،
رقم السلسلة ( ،)13نحو حياة أفضل للسكان.الطبعة األولى  ،9011ص .93
25الكررررواري ،علرررري خليفررررة .نحةةةةو ارةةةةيراتو ة بديلةةةةة للي م ةةةةة الشةةةةاملة" المالمةةةةس الرةةةةيرات و ة الي م ةةةةة فةةةةي أ ةةةةار اتحةةةةاد أقطةةةةار
مولةةةةت اليعةةةةاون وتكاملوةةةةا مةةةةع بق ةةةةة افقطةةةةار العرب ةةةةة" لبنرررران ،بيررررروت :مركررررز دراسررررات الوحرررردة العربيررررة.الطبعررررة األولررررى-
أكتوبر ،1225ص .92 ،92
 --26اليقرير الس وي  .0212قطر ،الدوحة:اللجنة الدائمة للسكان .الطبعة األولى  ،9010ص .11
27الكرررواري ،علررري خليفرررة .نحةةةو فوةةةم أف ةةةل فرةةةباب الخلةةةل السةةةكاني فةةةي أقطةةةار الو يةةةرو العرب ةةةة الم يوةةةة للةةة فط .منشرررورات مجلرررة
دراسات الخلي والجزيرة العربية .الكويت :شركة المطبعة العصرية .الطبعة األولى ،1223 -ص.39 ،31
28المرجع الساب  .ص .12
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ت.ر ارة اريمالة افجانب للعقارات:
في عام 9001تبنت قطر سياسة السماح لألجاني بتملك العقار ،وتمثل ه ه السياسة نقلة جوهرية،
فحتى وهور األلفية الجديدة كان الخلل السكاني نات بشركل رئيسري عرن تردف العمالرة الوافردة إلرى
29
المنطقة.
تم بموجي هر ه السياسرة بيرع أرا عامرة ،وجررت الموافقرة علرى مرنح أقامرات مفتوحرة لكرل مرن
يملك شقة في المناط المخصصرة لشرراء غيرر القطرريين ،مرن هر ه المنراط مدينرة الوسريل التري
صممت سكان  900ألف نسمة ،معظمهم  -إن لرم يكرن كلهرم  -مرن غيرر القطرريين ،األمرر الر ي
أدو إلى جاني سياسة االستملكات ،إلى توسع هائل في النشاط العقاري تسربي فري إزالرة منراط
سرركنية جديرردة أربكررت إزالتهررا الفجائيررة حيرراة المررواطنين ،حتررى أطلقررت إذاعررة لنرردن علررى الوضررع
«تسونامي» ،ه ا إلى جاني ما أدت إليه من استقدام عمالة كثيفة .وتفيد المعلومات والتصرريحات
المنشرورة فرري الصررحف أن قطرر تخطررط لبنرراء  200بررج ،تررم إكمررا  50برجرا منهررا فقررط ،و150
تحت ا نشاء .وهناك  600برج ينتظر بناؤها في السنوات القليلة القادمة ،ومن تبعات ه ا الخيرار
30
العقاري ،الزيادة المخيفة في حجم السكان وتدني نسبة المواطنين.

29الشررررهابي ،عمررررر .ر ارةةةةات اليورةةةةع العقةةةةاري مةةةةن م ةةةةور الخلةةةةل السةةةةكاني فةةةةي دوا مولةةةةت اليعةةةةاون .موقررررع الرررردكتور علرررري
الكواري http://dr-alkuwari.net/sites/ akak/files/dr-omar.pdf.تاريخ الزيارة9019 /3/92 :م
30الكواري .الخلل السكاني اعيدال على حقو الموا ن .مرجع ساب .
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ثالثا :تأث ر اليغ رات السلب ة على المويمع القطري:
أ.المخا ر واآلثار السلب ة:
تؤكد أدبيات األمم المتحدة أنه أي دولة تتجاوز فيها نسبة األجاني  %10من نسبة السكان ،البد
أن تدق ناقوس الخطر على كافة المستويات .به ا ندرك حجم الخطر ال ي نواجهه ،ويعد استمرار
الخلل السكاني ،خطرا أمنيا على وجود وبقاء المجتمع القطري األصلي ،بل ومستقبل الجيل
القادم ،ويهدده بالضياع والتآكل ،وين ر بتداعيات أضافية خطيرة على الهوية الجامعة ،وبات
الهاجس األمني والشعور الم ّر باالغترا في الوطن نتيجة للخلل في التركيبة السكانية يثير قل
شريحة كبيرة من المواطنين.
وكما هو معلوم تنبع أهمية موضوع السكان من ارتباطه الوثي بالنشاطات الهادفة إلى تحقي
التنمية المستدامة ،وارتفاع معد النمو السكاني يستدعي من ناحية تحقي معدالت نمو اقتصادي
مرتفع بالشكل القابل للستمرار بهد رفع المستوو المعيشي وتوفير فرص العمل للعداد
المتزايدة الباحثة عن فرص العمل ،فإن العنصر البشري من ناحية أخرو بقدر ما هو هد
للتنمية ،هو أيضا أحد وسائلها الرئيسية 31.وفيما يلي عدد من التلثيرات السلبية على المجتمع
القطري نتيجة الخلل السكاني:
تقلص حوم السكان الموا ن بال سبة للوافدين ،يواجه الواقع السكاني لدولة قطر جملة من
التحديات ،يتمثل أهمها في تقلص حجم السكان المواطنين بالنسبة للوافدين ،واضطرا نسبة
النوع في المجتمع القطري ،وأيضا في التركيي العمري للسكان ،وفي ميزان القوو العاملة ،من
خل الخلل الواضح في حجم السكان ،ويقصد به تقلص حجم السكان المواطنين بالنسبة لحجم
السكان الوافدين ،حي تشير إحصاءات الصادرة عن اللجنة الدائمة للسكان إلى تقلص حجم
السكان المواطنين( )%90لصالح السكان الوافدين ( ،)%20وه ا يعني أن سكان الدولة يمثلون
أقلية في بلدهم ،وتؤدي لبروز مخاطر أمنية.
المخا ر افم ة ،فعلى المستوو الداخلي ارتفعت نسبة الجرائم والسرقات ،منها سرقة السيارات
ّ
معين ،منه ترك با البيت
والمناز والمحا التجارية ،وأصبح المواطن ال ي اعتا ّد على نمط
الخارجي مفتوحاً ،صار يغل أبوابه حتى الداخلية منها 32.أما على المستوو الخارجي ،فلن
العمالة الوافدة واآلسيوية منها خاصة تتسبي في تلليي المنظمات الدولية ،من خل التقارير التي
تصدرها ،وخاصة االتهام بانتهاك حقوق ا نسان ،أضافه إلى أن نظام الكفالة ال ي يلقي بكل
االلتزامات على كاهل المواطن فيدفع المبالغ الهائلة الستقدام ه ه العمالة غير الماهرة ويتحمل
33 .
مسؤوليتها أمام الجهات المعنية
الخلل في القوى العاملة ،يقصد به اختل ميزان قوة العمل لصالح العمالة الوافدة لصرالح العمالرة
المواطنة ،حي تشير بيانات جهاز االحصاء إلى أن نسربة مشراركة العمالرة المواطنرة فري إجمرالي
قوة العمل أقل من( ،)%2وفي المقابل تزيد نسبة مشراركة العمالرة الوافردة عرن  %29مرن إجمرالي
قوة العمل في الدولة ،حي يتسم سوق العمل القطري في تشغيل نسربة كبيررة مرن العمالرة الوافردة،
ال سريما اآلسريوية التري تتسرم بانخفرا أجورهرا ،ويحردث هر ا الخلرل مشركلت كثيررة منهرا زيررادة
معرردالت البطالررة بررين المررواطنين الشرربا فرري المجتمررع ،حير تنررت عررن ذلررك مشرركلت اجتماعيررة

31الهيتررري ،نررروازاد عبرررد الررررحمن ،الواقةةةع السةةةكاني وميطلبةةةات الي م ةةةة القيصةةةادية فةةةي دولةةةة قطةةةر .قطرررر ،الدوحرررة :اللجنرررة الدائمرررة
للسكان ،سلسلة دراسات سكانية ،رقم السلسلة ( ،)5نحو حياة أفضل للسكان .الطبعة األولى  ،9002ص .5
32آ سررررررررررررعد ،سررررررررررررهلة .نيةةةةةةةةةةةةائج الخلةةةةةةةةةةةةل السةةةةةةةةةةةةكاني واإلرةةةةةةةةةةةةكاني .موقررررررررررررع صررررررررررررحيفة العررررررررررررر القطريررررررررررررة.
 http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=106865&issueNo=702&secId=16تررررررررررررررررررررراريخ الزيرررررررررررررررررررررارة:
9019 /3/992م.
33الكواري ،الع ن بص رو.مرجع ساب  ،ص .21 ،23 ،29
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واقتصادية ،علوة عن الخلل ال ي يحدث في الثقافات والعادات والتقاليد والقيم واللغرة ،برل وحترى
أنماط التغ ية 34 .وتؤدي لبروز مخاطر اقتصادية واجتماعية.
المخا ر القيصادية ،االعتماد شبه المطل على قوة العمل الوافدة ّ
أدت لتهميش وجود المواطنين
وتراجع دورهم ا نتاجي وا داري ،عندما أصبحوا أقلية ،ليست بالضرورة األقلية الكبرو،
وأصبحت أوضاعهم المعيشية رهينة بنسبة الوافدين معتمدة ومكتفية بلعمالهم ودورهم ا نتاجي،
فلزاح الوافدون قوة العمل المواطنة من سوق العمل عامة ،فضل عن عزو بعض العاطلين عن
بعض المهن واألعما البسيطة ،لتدني المستوو الوويفي المتاح أو األجور المعروضة ،عما
يعتقد العاطل إنه المستوو الملئم لمكانته االجتماعية ،مفضلً االنسحا من سوق العمل بدالً من
منافسة الوافدين على ووائف غير مجزية األجر .هك ا تكدس أغلي المواطنين في بطالة مقنعة،
حتى أصبحت اليوم واهرة خطيرة ،علوة على تفاقم البطالة النسائية ،خاصة في األجهزة
ا دارية ،األمر ال ي حو المجتمع إلى العيش في بطالة مرفهة ،وأدو لظهور نمط استهلكي
35
تفاخري ،له تداعياته ،فضل عن صورته السلبية القميئة في العالم أجمع.
المخا ر الجيماع ة ،أصا المجتمع التفكك ،وأصبح أشبه بمعسكر عمل للمهاجرين ،فمن ناحية
ليس المواطنون هم وحدهم كل المجتمع ،لعدم قدرة الجماعة المواطنة على توفير الحد األدنى مرن
االعتماد المتباد على نفسها ،بسبي تهميش الوافدين ألدوار المواطنين وإعاقرة تفراعلهم ا يجرابي
علرى مسرتوو الرردور ا نتراجي والمشرراركة السياسرية والثقافيرة ،األمررر الر ي أدو إلررى فقردان النسر
االجتمرراعي وشررل قرردرة الضرربط االجتمرراعي .إلررى جانرري ذل رك تفتقررر ه ر ه التجمعررات البشرررية إلررى
خاصية ارتباط مصير أفراد وجماعات السكان والتي يعتبر وجودها حجرر الزاويرة فري كرل تجمرع
سكاني حتى يرتقي إلى صفة المجتمع ،فكل جالية مررتبط مصريرها بمصرير المجتمرع الر ي قردمت
36
منه ،وما تزا تنتمي إليه ،أكثر من ارتباطها بمصير التجمع السكاني ال ي قدمت إليه.
تدني مسيوى النياج ة وقصور الموارات :تتجسد المشكلة في كثافة حجم العمالة الوافدة،
وتسببها في خفض المستوو الكلي للنتاجية ،فضل عن تدني مستوو المهاراة ،فقد أشارت
دراسة أعدتها مؤسسة الكونفرس بورد إلى أن معد ا نتاجية في الساعة الواحدة تراجع من
( )4.8%خل الفترة ( )9000 -1220إلى ( ،)1.8%خل الفترة (  ،)9002 -9000وفي
الواقع ،فإن مواطن الخلل في سوق العمل وانخفا الكفاءة التشغيلية التي تؤدي إلى تلشي أي
مكاسي يتم تحقيقها من جراء التقدم التكنولوجي ،واالفتقار إلى الكوادر البشرية يشكل التحدي
األكبر أمام نمو إنتاجية العمل بدولة قطر في األمد الطويل 37 .ولها تلثيرات على الصعيد الثقافي
وا نساني.
المخا ر الثقاف ة ،تصاعد الهجرة ،وتعدد مصرادرها ،وتباعردها الجغرافري ،أدو لبرروز وتصراعد
التبررراين والتباعرررد الثقرررافي ،لمعظرررم جماعرررات المهررراجرين الجررردد ،عرررن ثقافرررة الررروطن والمرررواطن،
وقواسمها المشتركة ،بما يهدد الهوية الجامعة للمجتمع القطري ،وتشروية ثقافتره وفقردان لغتره ،بمرا
ينعكس سلبيا على السلوكيات ونمط الحياة 38.وإلى جاني خطورة تلثير العمالرة الوافردة علرى القريم
االجتماعية والثقافية للمواطنين نتيجة لزيادة أعدادهم ،التي ترزداد نتيجرة االعتمراد علرى الخادمرات
 --34الواقةةةع السةةةكاني وميطلبةةةات الي م ةةةة القيصةةةادية فةةةي دولةةةة قطةةةر .قطرررر ،الدوحرررة :اللجنرررة الدائمرررة للسررركان ،سلسرررلة دراسرررات
سكانية ،رقم السلسلة ( ،)5نحو حياة أفضل للسكان.الطبعة األولى  ،9002ص .31 ،33 ،39
35الكواري ،الع ن بص رو .مرجع ساب  ،ص .21 ،20
36عبررررررررررردهللا ،امينرررررررررررة .خلةةةةةةةةةةةل الير بةةةةةةةةةةةة السةةةةةةةةةةةكان ة فةةةةةةةةةةةي قطةةةةةةةةةةةر .مدونرررررررررررة أمينرررررررررررة عبررررررررررردهللاhttp://www.amina- .
 .abdulla.com/wp/?p=158تاريخ الزيارة .9019/3/92
 37الكواري ،الع ن بص رو.مرجع ساب  ،ص .31 ،33 ،39
38المرجع الساب  ،ص .29 ،21
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في تربية النشء ،كما تفتقر التجمعات السكانية إلى الثقافة الجامعرة ،والقواسرم الوطنيرة المشرتركة،
بسبي اختل مصادر ثقافة كل قوم وجنسيتهم واختل مصالحهم ،وتباين تقاليرد وأعررا وقري ّم
كل منها بشكل عام وعلى األخص بالنسبة لغير الناطقين باللغة العربية.
المخا ر اإلنسان ة ،طالت المعاناة مجتمعات الوافدين أنفسهم حي ُ أدت هجرة الكثيرين منهم،
خاصة المهاجرين اآلسيويين من الرجا تاركين النساء واألطفا  ،إلى خلخلة التركيبة السكانية
39
لمجتمعاتهم المحلية ،بعد أن رهنوا كل ما يملكون وحتى دخل المستقبل.

ب .تحل ل لليومع البشري المق م في قطر:
يتكون المجتمع القطري من دائرتين كبيرتين ،دائرة السكان المحليين بانقساماتهم العرقية
والم هبية ،ودائرة السكان األجاني باختلفاتهم ا ثنية والثقافية ،وهي خليط اجتماعي بين
40
مغتربين عر وأجاني.
هناك عدد من المظاهر البارزة والتي يؤدي استمرارها إلى عدم استطاعة التجمع البشري المقيم
على ار قطر بلوغ مرتبة المجتمع ،من أهمها:
الوضع السكاني والقيصادي غ ر الطب عي ،ويعود ذلك لحلو الريع االقتصادي محل ا نتاج،
وقد ترتي على ذلك تغيرات اقتصادية واجتماعية ,أضعفت الحس االقتصادي ,وغيبت الشعور
بالمسؤولية المجتمعية ,وأدت إلى انحرا التفاعل االجتماعي ،كما أدت الى بروز وضع عام
غير طبيعي ,واقتصاد غير منت  ,ومواطن اتكالي ,ومجتمع غير واقعي ,ورأي عام سلبي نتيجة
انسحا األفراد و كونهم في الغالي غير معنيين بالشؤون العامة ,وربما غير قادرين على التلثير
فيه .كما أن الواقع السكاني غير طبيعي ,فاألغلبية العظمى من السكان ال تتمتع بحقوق المواطنة,
وال تكتسي جنسية البلد ال ي تقيم فيه ,وليست لها ضمانات ا قامة الدائمة وإمكانية اكتسا
41
الجنسية ،إنما إقامتها مؤقتة ومرتبطة باستمرار عقد العمل.
فقدان الير ب الميوازن ،من الرجا والنساء واألطفا  ,وعدم القيام على أساس األسر الطبيعية,
فيتشكل ثل المجتمع من ال كور ,واغلبيته من المهاجرين العزا  ،كما أن المصدر الرئيسي
للسكان هو الهجرة وليس عملية التناسل ،ل لك فان البشر وهم المكون األولي للمجتمع ال يربط
بينهم تاريخ من المعيشة المشتركة ,و ذلك ليس بالنسبة إلى المهاجرين الجدد فقط ,وإنما حتى
بالنسبة إلى أبناء الوافدين غير العر  ,ال ين ال يتلقون تعليمهم من خل نظام التعليم الوطني
وإنما في مدارس جالياتهم ،وف مناه تعليم أجنبية ،با ضافة إلى اختل مدخلت التنشئة
42
األسرية وف اختل الجنسيات واللغات والثقافات.

39الكواري ،ت م ة لل اع! .مرجع ساب  ،ص .21 ،23 ،29
40الكاوم ،أمينة علي .اليغ ر الجيماعي والثقافي في المويمع القطري درارة م دان ة لمدي ة الدوحة  .المهندسين :الجيزة ،هجر
للطباعة والنشر ،الطبعة األولى  ،1223ص .135
41الكواري ،ت م ة لل اع! .مرجع ساب  ،ص .931
42المرجع الساب  ،ص .935
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ت .احيمالت مسار المويمع القطري:
لعله من المناسي هنا ,النظر في الواقع السكاني في قطر ال ي هو في حقيقته يتشكل من تجمع
بشري مقيم فيه ،والنظر في احتماالت مساره وخياره المتوقع ،من خل مقارنته بغيره من
الحاالت المشابهة كالحالة األمريكية وحالة بلد المليو مع التعر للنتيجة من خل دراسة
الحالة السنغافورية.
الحالة افمريك ة:
في البداية نتوقف أمام عدد من الحقائ لتفسر لنا سبي استيعا المجتمع األمريكي للهجرات
الوافدة ،وعدم تهديدها لها بالنكوص وفقدان الهوية الجامعة ،أهمها كون المواطنون األمريكان
التيار الرئيسي بين السكان على الرغم من وجود مهاجرين أجاني ،فهم الغالبية العظمى بين
السكان وال يزيد عدد المهاجرين على نحو  % 10من إجمالي السكان.
لم ينت عن الهجرة المعاصرة تفكك المجتمع األمريكي ،بل زادته قوة وحيوية ,وغ ته بالعقو
والطاقات ,دون أن يتحمل تكاليف تنشئتها أو إعدادها لسوق العمل ،كما لم تعطل الهجرة دور
المواطنون في أي وقت من األوقات ,فاستمر يؤدي دوره القيادي على الرغم من الهجرة الجديدة
التي يتم استيعا بعض أفرادها ودمجهم في المجتمع ,وإكسابهم الثقافة األمريكية الجامعة,
وتعمي االنتماء األمريكي لديهم ,ومن ثم إعطائهم الجنسية بما لها من حقوق وما عليها من
واجبات .ومن الضروري أن نؤكد أن المجتمع األمريكي ليس مجتمعا ريعيا يعتمد فيه المواطنون
على فتات الريع ،بل يقوم المواطنون باالعتماد على إنتاجية عملهم ،كما يعتمد ا نتاج عليهم
وعلى دورهم في القطاعات السلعية والخدمية في القطاعين الخاص والعام .ل ا دور المواطنين
دور حاسم تعتمد الدولة والمجتمع عليه ,وليس دورا هامشيا با مكان االستغناء عنه ،كما أن
الهجرة للواليات المتحدة األمريكية هجرة انتقائية على المستوو الفردي ,لها ضوابط من حي
43
النوع والكم ,وتجري وف النسي المقبولة.
حالة بالد الماليو:
بين الحربين العالميتين ،تفاقم الخلل السكاني في بلد المليو ،وفقد المجتمع تجانسه نتيجة الهجرة
الصينية والهندية ،من أجل العمل في مناجم القصدير ومزارع المطاط ،فبرزت مخاطر تلك
الهجرة ،ووجدت بلد المليو نفسها على مفترق طرق :إما أن يعاد االعتبار إلى المجتمع
الماالوي ويصبح للماالويين دور بارز ,وإما أن يتحو المجتمع في بلد المليو إلى مجتمع
جديد ،يشكل الصينيون التيار الرئيسي فيه نتيجة ما يتمتعون به من قوة اقتصادية .وكان السبيل
إلى ذلك قيام حركة وحدوية دستورية ،تضم الماالويين بقيادة تنكو عبد الرحمن ،ال ي تحالف مع
الرأسمالية الصينية ،من أجل الحصو على استقل بلد المليو ،واتحادها وف نظام حكم
ديمقراطي ،يكون للماالويين فيه الدور الرئيسي.

43الكواري ،ت م ة لل

اع! .مرجع ساب  ،ص .935
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الحالة الس غافورية:
لم تدخل جزيرة سنغافورة ضمن اتحاد ماليزيا نتيجة لتركيبها السكانية ,حي يشكل الصينيون
األغلبية بين السكان ،وفضلوا إقامة مجتمع منفصل يشكلون التيار الرئيسي فيه ،وهك ا اختارت
سائر أنحاء بلد المليو طري االتحاد الفدرالي الدستوري الديمقراطي ,ولجلت إلى رص
الصفو وتفعيل دور الماالويين من اجل إعادة االعتبار إلى المجتمع الماالوي .ه ا بينما كان
44
مصير سنغافورة هو نكوص المجتمع الماالوي وقيام مجتمع صيني مكانه.
هك ا نرو أن المجتمع ال ي هو على مفترق طرق عليه أن يختار بين إعادة االعتبار إلى المجتمع
األصلي ،أو أن يقبل إقامة مجتمع آخر مكانه ,مغاير في هويته ومنقطع الصلة به.

44الكواري ،ت م ة لل

اع! .مرجع ساب  ،ص .936

19

رابعا :الخالصة والحلوا:
أ.الخالصة:
يخلص البح إلى وجود عدد من األسبا الجوهرية تنفي عن مجتمع المواطنين في دو قطر
صفة المجتمع الكلي ,وتجعلهم مجرد جماعة تعيش ضمن تجمع بشري تتمثل في:
عدم اريقالا الوماعة الموا ة عن الوال ات الوافدو ،فالحياة االجتماعية للمواطنين -بالمعنى
الشامل للحياة االجتماعية -ال ترتكز على اعتماد الجماعة المواطنة على ذاتها ,فتقسيم العمل بين
المواطنين ال يقيم حياة اجتماعية كاملة يتوفر لها الحد األدنى من ا شباع و االستمرار بمعز عن
45
مشاركة الوافدين اليومية المنتظمة واالعتماد على جهودهم.
تعط ل الوافدين لدور الموا ن ،وإعاقة عملية تفاعلهم ا يجابي ،ليتمكنوا من تصحيح مسار
الحاضر وتلمين المستقبل ،كما نجد أن الوافدين هم األغلبية في مختلف القطاعات ،ل ا فان
المجتمع القطري عندما نعني به المواطنين – حصرا -ليس أعضاؤه هم مصدر التلثير الرئيس
فيه ,فهم ال يستطيعون ان يؤدوا الووائف الضرورية التي تتطلبها الحياة االجتماعية لمجتمع كلي،
وتكامل أفراد الجماعة المواطنة فيما بينهم -بشكل عام– أدنى من تكامل أفرادها مع بقية السكان
الوافدين .من هنا يفقد المجتمع القطري -عندما نعني به المواطنين حصرا -ركنا أساسيا من
تعريف المجتمع الكلي ,هو ركن االستقل النسبي ,بمعنى إال يكون المجتمع جماعة فرعية من
مجتمع آخر ،فشريحة المواطنين بين السكان في قطر ،ال تعدو اليوم أن تكون مجرد مجتمعات
فرعية ،في التجمع البشري المقيم داخل حدود الدولة ،ربما هي المجتمع الفرعي الوحيد ,لكنها
46
بكل تلكيد ليست مجتمعا كليا.
عدم قدرو المويمع القطري على اليأث ر الفعاا ,نتيجة خلخلة الوافدين للمجتمع وإضعا
إمكانيات التساند بين المواطنين .وقد أصبح المواطنون نتيجة وجود الوافدين الكثيف بينهم
وتلثيرهم البالغ في مجريات األمور ,غير قادرين على القيام بدور التيار الرئيس في المجتمع,
عندما فقدوا قدرة التلثير في القرارات التي يتوقف عليها مصيرهم  .وقد تراجع نتيجة ل لك
دورهم في الدفاع عن مصالحهم بشكل عام ,وما يتعل منها باستمرار المجتمع والمحافظة على
هويته بشكل خاص .كما إن كثافة الهجرة والوجود الكثيف للوافدين عطل التعاون بين المواطنين
وعرقل نمو الحد األدنى من التساند الوويفي ال ي ال تقوم للمجتمع قائمة من دون وجوده ،ولم
يقتصر االنحرا االجتماعي على المتجنسين الجدد ال ين لم تكن لهم صلة سكنية بقطر قبل
عصر النفط ,وال ين ج بتهم المكاسي المادية ولم يتم استيعابهم واندماجهم في المجتمع القطري،
وإنما استشرو ه ا االنحرا االجتماعي وغا الموقف الوطني حتى أصبح عاما تدريجيا
بالنسبة إلى أغلي المواطنين ,ال ين اكتفوا من المواطنة بالشكل ,على حسا الدور ال ي يفرضه
47
االنتماء إلى المجتمع القطري والغيرة على الصالح العام.
وهك ا تؤكد المؤشرات والتحليلت السابقة للواقع السكاني أن التجمع البشري المقيم في دولة قطر
ال يشكل السكان كلهم من خلله مجتمعا واحدا ،فالجماعة المواطنة أقلية في وطنها ,وغير مستقلة
نسبيا في حياتها االجتماعية ,وال يتوفر لها الحد األدنى من مقومات االضطلع بدور التيار
الرئيسي ،فه ا التجمع البشري يضم إلى جاني المواطنين جاليات عربية وأجنبية كبيرة منفصلة
45الكواري ،ت م ة لل اع! .مرجع ساب  ،ص .932
46المرجع الساب  ،ص .932
47المرجع الساب  ،ص .932
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قانونيا واجتماعيا وثقافيا بعضها عن بعض ,كل جالية منها تنتمي إلى وطن ,وتحمل جنسيته,
وتتفاعل مع مجتمعها األصلي أكثر من تفاعلها مع التجمع ال ي تقيم فيه من اجل العمل .ل لك
يفتقد ه ا التجمع البشري – ال ي هو اقر إلى معسكرات العمل منه إلى المجتمع -مقومات
المجتمع ويفتقر إلى الوحدة الداخلية والنس االجتماعي ال ي يرفعه إلى مستوو المجتمع بالمعنى
العلمي ,أو يجعل منه كيانا قادرا على اداء ووائف المجتمع المتعار عليها ،من هنا نؤكد أن
المجتمع القطري على مفترق طرق ،وبحاجة تخاذ قرار تاريخي وحاسم لرص الصفو
وتفعيل دور المواطنيين القطريين من أجل إعادة االعتبار إلى المجتمع القطري األصلي ولتصبح
هويته هي الهوية الجامعة وثقافته هي الثقافة السائدة ،في حين أن بوتقة الصهر تعد استراتيجية
ممكنة في حالة الوافدين العر للتشابة التاريخي والثقافي.

ب .الحلوا:
هناك أهمية استراتيجية لتصحيح الواقع السكاني في سياق ا صلح الج ري الحقيقي ،الر ي ال برد
أن يشكل حجر الزاوية األساسية فيها ،وهناك بدائل متاحة للتعامل مع المشكلة كما يلي:
الموازنة في الخ ارات والقرارات العامة ،وترجيح مصلحة الروطن بالحفراو علرى هويتره الجامعرة
ووجررود وه ولغت ر وه ،األمررر ال ر ي يمه ر ّد للحفرراو علررى هويررة الجيررل القررادم ك ر لك ،ودراسررة خيررار الح ر ّد
الضروري والهام من التوسع في النشراط العقراري ،لتحقير التنميرة المسرتدامة الحميردة والحقيقيرة،
األمر ال ي يفتح المجا أمام الدراسة والموازنة الصحيحة بين ما هو للمرواطن ومرا هرو للعقرار أو
للوافد .بالحفاو على المنظومة األمنية والقيمية واألخلقية ،ال منظومة المشاريع والمباني.
خاصة أن الكثير من الردعوات تُحر ر وتنبره مرن خطرورة ،بنراء حضرارة جديردة فري منطقرة الخلري
عموماً ،وليس دولة قطر حصرياً ،والتي قد تجعرل مرن السركان األصرليين مهمشرين واقعرين تحرت
نفوذ وسيطرة اآلخرين ،وال نعلم حقيقة ،أو على وجه التحديرد ،مرن سريكون هرؤالء اآلخررين ،فري
ُ
نحرن أم أبنائنرا وأحفادنرا فري
المستقبل القريي أو البعيد كما ال نعلم حقيقة وتحديداً هل سنكون أشبه
وطننا األ ّم ،أشبه بالهنود الحمر في أمريكا! ولربما األمر يتعدو الخيا  ،ولكن الواقع الحرالي مرن
ترفيه لألجاني وللجالية األوروبية على وجه الخصوص ،وحرمان الكثير مرن القطرريين مرن مثرل
ه ه االمتيازات ،كان ضربا ً من الخيا ك لك قبل نحو عقدين من الزمان.
ت م ة اإلرادو المويمع ة وتعاون افجو و ذات الصلة ،للقيام بدورها في توعية المواطنين بغر
تنمية حرد أدنرى مرن ا رادة المجتمعيرة وتروفير القردرة التنفي يرة ،وحرز ّم المرواطنين أمررهم بالتلكيرد
على ا رادة المجتمعية بتكوين جماعات أهلية لمواجهة الخلل السكاني إدراكا ً منهم لخطر وه العمي
على حاضرهم ومستقبلهم .وأعما العقل والفكر المستنير للتقليل والتحجيم من االسرتعانة بالعمالرة
الوافررردة ،والحرررد مرررن بعرررض الجنسررريات اآلسررريوية واألفريقيرررة التررري تسررربي مشررراكل كثيررررة حسررري
إحصائيات وزاره الداخلية ،وتفعيل دور المواطنيين في المناصي القيادية.
كما يتطلي األمر تعراون األجهرزة ذات الصرلة بشركل مرحلري ،لتحديرد عردد المهراجرين ونروعيتهم
المهنية ومتطلباتهم الثقافية ،وعدم ترك الحبل على الغار ألصحا العمل وفقا ً العتبارات الربح
التجاري أو إرضاء الرغبات في االستهلك التفاخري وحشد الخدم والحشم.
وضع وتطب ق ر ارةة رةكان ة وتب ةي وتوظ ةخ عةدد مةن الرةيرات و ات والس ارةات والبةرامج
والخطط واإلجرالات الكاف ة والصارمة ،ذات أهدا كمية ونوعية قابلة للمتابعة والقياس والتقييم
الموضرروعي ،مررن أجررل أن يصرربح المواطنررون األغلبيررة اآلمنررة والفاعلررة ذات الرردور الرئيسرري فرري
11

المجتمررع فرري المرردو المتوسررط (  10- 5سررنوات) ،وأن يصرربحوا أغلبيررة متزايرردة تعتمررد عليهررا قرروة
العمل ،ومن أبرزها:







استراتيجية تعبئة كامل قوة العمل المواطنرة المتاحرة وتوجيههرا إلرى وورائف إنتاجيرة بعيردا
عن البطالة المقنعة.
استتتراتيجية تقليررل احتياجررات البلررد مررن القرروو العاملررة عامررة بإعطرراء األولويررة للووررائف
المنتجررة فرري القطاعررات ذات الجرردوو االقتصررادية واالجتماعيررة ،وتحميررل صرراحي العمررل
تدريجيا ً التكلفرة غيرر المباشررة للعمالرة الوافردة إضرافة إلرى إلزامره بالترلمين الصرحي وحرد
أدنى لألجر ،وك لك حصر واجي االستقدام في الدولة وإلغاء الكفيرل بعرد أن تضرع الدولرة
سياسة واضحة المعالم وتلتزم بتطبيقها.
استراتيجية إحل المواطنين مكان الوافدين وإحرل المررأة مكران الرجرل وإحرل العمالرة
النوعية المهنية والفنية المتعلمة مكان العمالة الكمية واألمية ،وإحل ذوي القدرة الثقافيرة
على االندماج محل غيرهم.
تبنرري سياسررة التعررويض المرحلرري للمتضررررين مررن الوافرردين وأصررحا العمررل مررن جررراء
االستراتيجيات الثلث المر كورة أعرله لشرراء الرضرا والحصرو علرى تعراون األطررا
ذات العلقة.

عندما يتلكد وجود إرادة مجتمعية صلح الخلل السكاني ويتم التعبير عن وجودها بوضع وتنفير
خطة مرحلية انتقالية ،يتم وضع خطة طويلة المدو ترتكز على نقطتين رئيسريتين لمعالجرة الخلرل
السكاني في المدو البعيد ( 90-10سنة):



أولها :السيطرة على آلية تدف قوة العمل الوافدة .
ثانيها :استراتيجية إعادة االعتبار لدور المواطنين باعتبارهم التيرار الرئيسري فري المجتمرع
48
وعماد قوة العمل.

ت.اليوص ات:
مراجعة السياسية السكانية الحاليرة ،وتقيريم السياسرات الملتبسرة واآلليرات وا جرراءات التري
فشلت في علج الخلل السكاني ،والتي جعلرت منرهُ إشركالية مركبرة ،تتطلري فهمرا ً عميقرا ً لتعقيرداتها
وتعاملً ذكيا ً معها .كما أن علجها تدريجيا ً وليس تباطؤيا ً أو تجميديا ً ومقاربرة إشركاالتها ،يتطلري
نمو إرادة مجتمعية لرم تكرن موجرودة مرن قبرل ،واألمرر الر ي يسرتدع ّي تحمرل المسرؤوليات وتلهيرل
المواطن وتفعيل دور المجتمع وتحقي التماسك االجتماعي من خل عملية تنمية وطنية مستدامة
حقيقية حميدة ذات بعد إنساني ،تكون لصالح الوطن والمرواطنين بلجيرالهم المتعاقبرة ،ويكرون دور
المواطنين هو الدور الرئيسي في تحديد الخيارات ،فالتنمية المستدامة الحقيقية والحميردة هري التري
يكون المواطنين عمادها ،وتستهد صالحهم بالدرجة األولى.

48الكواري ،علي خليفة .الع ن بص رو .مرجع ساب  ،ص.25 ،21
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المالحق
ملحق رقم ( )1جدوا (:)1

م

السكان

تعداد ركان قطر عام 1821
العدد

الم طقة

1

السلطة

()3950

الدوحة

0

البوكوارة

()9500

سميسمة ،دوحة العين ،فويرط

0

المهاندة

()9500

الخور ،ذخيرة

1

البوعينيين

()9000

الدوحة ،الوكرة

5

آ بن علي

()1250

الدوحة

6

الخليفات

()250

الوكرة

2

المعاضيد

()250

الدوحة ،الوكرة ،الوسيل

9

الكبسة

()200

خور حسان ،فويرط ،هديه ،سميسمة

8

البحارنة
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الدوحة ،الوكرة
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السودان
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11

المنانعة
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أبو الظلو  ،الدوحة
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السادة
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الرويس ،الدوحة
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الحميدات

()950
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11

العمامرة
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الدوحة ،الوكرة

15

الدواسر
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16

أقسام من بني ياس ،وآ بوفلسة ،والكبيسات
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البقاقلة
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الدوحة
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البني مقلة
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الدوحة

18

المسلم

()10

الدوحة ،الفويرط ،الوكرة

02

المضاحكة

عدد قليل

الضعاين

01

عبيد أعتقوا

()9000

الدوحة ،الوكرة

00

عبيد ال يقيمون مع أسيادهم

()1000

الدوحة ،الوكرة

00

أيرانيين

()195

الدوحة ،الوكرة
 00012نسمة

أجمالي عدد السكان

12

ملحق رقم ( ،)0جدوا (: )0
معدلت نمو ال يادو الطب ع ة في دولة قطر ب ن 0222-1891
ال يادو الطب ع ة الفيرو ال م ة
الوف ات
الموال د
الس وات
6162
295
2129
1221
2919
222
2031
1229
2152
203
2961
1223
1226-1221
2221
619
2613
1221
2131
221
2995
1225
2152
221
2219
1226
2131
222
2212
1222
2221
261
10219
1222
1221-1222
10061
212
10202
1222
10151
221
11099
1220
2223
223
2256
1221
2515
211
10152
1229
1223-1229
2202
213
10299
1223
2522
261
10561
1221
1226-1221
2321
1000
10321
1225
2309
1015
10312
1226
2322
1060
10112
1222
2691
1152
10221
1222
2622
1112
10216
1222
10022
1123
11950
9000
10222
1990
19112
9001
9002-1222
10220
1990
19900
9009
11515
1311
19256
9003
11212
1311
13120
9001
11256
1515
13101
9005
19320
1250
11190
9006
13205
1226
15621
9002

12

معدا ال مو

5.2

-0.5

9.03
-0.1

3.6

ملحق رقم (  ،)0جدوا (:)0
البلدية
الدوحة
الريان
الوكرة
ام صل
الخور
الشما
الضعاين
المجموع

اليوزيع ال سبي للسكان في قطر بحسب البلديات
0221
1889
55.1
56.6
92.9
92.3
5.2
6.1
3.1
3.1
1.3
3.6
0.2
1.0
1.1
0.1
100.0
100.0

0229
50.0
95.2
6.6
9.2
11.5
0.5
9.2
100.0

.............................................................................................
ملحق رقم (  ،) 0جدوا ( :)1
اليوزيع ال سبي لقوو العمل ( 15ر ة فأ ثر) حسب الو س ة والو ت لعام 0229
الو س ة
قطريون

غ ر قطريون

الموموع

ال وع
ذ ور
إناث
الموموع
ذ ور
إناث
الموموع
ذ ور
إناث
الموموع

ال شطون اقيصاديا:
متعطل لم يسب له العمل المجموع
مشتغل
3.2
0.1
3.2
9.9
0.1
9.1
6
2.0
5.9
25.2
0.1
25.6
2.5
0.1
2.1
21.9
0.9
21
22.3
0.1
22.9
10.2
0.9
10.5
100
0.3
22.2

12

ملحق رقم ( )1جدوا (:)5
تطور حوم ركان قطر حسب اليعدادات السكان ة

م
1
9

3
1
5
6
2
2
2
10
11

العام

عدد السكان

نسبة أو عدد
المواطنين

الب ان

1821

 02.222نسمة

%98.6

اوا تقرير لسكان قطر في دل ل الخل س للرحالة ا.ا لوريمر

1815

 16.222نسمة

-

انيشرت افمرض وافبئة ب ن الحرب ن العالمي ن وشودت دولة قطر
وم طقة الخل ج عموما العديد من الوف ات ،ورم ت تلك الس ة اليي
اتشرت ف وا افمراض بس ة الرحمة ،1802باإلضافة لس ة الطبعة عام
 ،1805ح ث أصاب الم طقة إعصار بحري أدى لوفاو خلق ث رين

 02.222نسمة
1852

-

1855

 02.222نسمة
 12.222نسمة

-

1852

 52.222نسمة

-

1862

 52.222نسمة

-

1865

 22.222نسمة

-

1822

 112ألخ نسمة

%10

1892

 062ألخ نسمة

-

1891

 056ألخ نسمة
 068ألخ نسمة

1896

اجري اوا تعداد للسكان في عام 1822م ,وقامت به شر ة اج ب ة

%02

في  16مارس من هذا العام اجري بدولة قطر اوا تعداد شامل
للمباني والوحدات السك ة والم شات .وقد زاد عدد الوافدين رغم
هبو أرعار ال فط

%06.1

19
1880

 562ألخ نسمة

1885

 622ألخ نسمة

1882

 500ألخ نسمة

0221

 622إلخ

%09
 120ألف نسمة

13
11
15

16

%01.5
%01.5
 182ألخ نسمة
%08

0221

 211نسمة

12
12

0229

 1551ألخ نسمة

 012ألخ نسمة

0212

1.688.105نسمة

%16

12

0210

 025ألخ نسمة

1.280.101نسمة

في  16مارس من هذا العام أجري ثالث تعداد شامل للمباني
والوحدات السك ة والرر والم شات
في  02ابريل من هذا العام اجري رابع تعداد شامل للسكان
والمسا ن والم شات في دولة قطر

%10

90

مالح ة:

تزايد عدد سكان دولة قطر بنحو 11 :مرة من عام  ,1220وبنحو  31مرة من عام
 ,1260وبما يقار  59مرة مقارنة مع عام .1250
المصدر.--:ا سكان في دولة قطر .قطر ،الدوحة :اللجنة الدائمة للسكان ،سلسلة دراسات سكانية،
رقم السلسلة ( ،)2نحو حياة أفضل للسكان .الطبعة األولى فبراير  ،9010ص .16
المصدر :الكواري ،علي خليفة .العين بصيرة ...مثل التجاهل :النفط والتنمية والديمقراطية.
لبنان ،بيروت :منتدو المعار  .الطبعة األولى  ،9011ص .992
المصدر :الكواري ،علي خليفة .نحو فهم أفضل ألسبا الخلل السكاني في أقطار الجزيرة
العربية المنتجة للنفط .منشورات مجلة دراسات الخلي والجزيرة العربية .الكويت :شركة
المطبعة العصرية .الطبعة األولى ،1223 -ص .19 ،11
المصدر :الكواري ،علي خليفة .تنمية للضياع! أم ضياع لفرص التنمية؟ لبنان ،بيروت :مركز
دراسات الوحدة العربية.الطبعة الثانية -مايو  ،1226ص .99 ،90
المصدر -- :إدماج قضايا العمالة الوافدة في االستراتيجيات والسياسات في دولة قطر .قطر،
الدوحة :اللجنة الدائمة للسكان ،سلسلة دراسات سكانية ،رقم السلسلة ( ،)11نحو حياة أفضل
للسكان.الطبعة األولى  ،9019ص.19 ،11
المصدر :سكان قطر يزيدون  130ألف شخص مقارنة بعام  . 9010موقع جريدة الشرق
القطرية،محلياتhttp://www.al-.
sharq.com/ArticleDetails.aspx?AID=29901&CatID=64&Title=%D8%B3
 ،%D9%83%D8%A7تاريخ الزيارة9019 /05/02 :م.
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