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 !مه يوقف كرة انثهج؟:انخهم انسكاوي
 

 محمد هالل انخهيفي

 3122أغغطظ  26 (7/3122)حذٌث لذو فً نمبء االثٍٍُ

 

 المشكمة
وما ترتب ، وسيترتب ، عمييا مف آثار ( الخمؿ السكاني ) المشكمة التي نواجييا ىي 

ي تمؾ اآلثار ولسنا ىنا في محؿ تفصيؿ القوؿ ف. سمبية تصؿ إلى تيديد وجود المجتمع ذاتو 
أف نستشيد بالمجنة الدائمة لمسكاف التي  نايكفي. واضحة لمعياف وال تحتاج إلى كثير بياف فيي 

أف عدد ىذه العمالة الكبير بات مف العوامؿ المؤرقة مف حيث تأثيراتو السمبية في "تؤكد عمى 
 .  "مختمؼ الجوانب االجتماعية والثقافية والسكانية

ذا كاف لنا مف قوؿ   ، وبالتالي استمراره ، المجتمعاستقرار  يمكننا أف نشير إلى أففإنو وا 
مف عناصر ذلؾ  يعتمد عمى مدى التشابو والتقارب بيف مكوناتو البشرية في لغتيـ ودينيـ وغير

إضافة إلى التقارب في مستواىـ ما يربطيـ مف تاريخ ومصير مشترؾ ، عمى و الثقافة ، 
فإف ، عمى ىذا األساس و  .يـ االقتصادية والسياسية االقتصادي وفي حصوليـ عمى حقوق

 اومصيرى ايرتبط تاريخيو ،  افي كثير مف مكونات ىويتي ختمؼت مف أقميات اً مكون اً مجتمع
 . يمكف أف يكوف مجتمعًا يحقؽ تفاعاًل اجتماعيًا يقوده إلى مستقبؿ منشود بمجتمعات أخرى ال

ذا أضفنا إلى ذلؾ أقمية مواطنة  عمى  -أو حتى تشعر أنيا كذلؾ  -جوانب كثيرة تمتاز في وا 
في الفترة ( األقمية المواطنة ) معظـ تمؾ األقميات لكونيا مواطنة ، وفي نفس الوقت بدأت 

األخيرة تشعر بالظمـ نتيجة تمتع بعض مف تمؾ األقميات بمستويات معيشة ىي مف أحالـ 
 ! ؟ مشترؾ ؿع أف يحمـ ببناء مستقبمجتمفأنى لمثؿ ىذا ال!! المواطف 
مف آثار  ما يمكف أف يحدث عنوو  تجانسمجتمع غير مذلؾ أي لـ يقؼ األمر عند و 
التنفيذ الفعمي لما كانت تحذر منو أصوات  إلى مرحمةالخطر بؿ انتقؿ .  ومى مستقبمسمبية ع
بيا عمى ضغط ت( المصالح الكبرى ) مف الخمؿ السكاني سوؼ يتيح أداة مناسبة لدى وطنية 
وما الضغط لتغيير . تجار بالبشر ، واتيامات باإلقة تحت مظالت حقوقية مختمفة منطدوؿ ال
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ف الضغوط عمى دوؿ الخميج لف تقؼ عند ىذه إفي اعتقادي  "و. نظاـ الكفالة إال البداية 
الحدود بؿ سوؼ تتجاوز ذلؾ إلى فرض سف قوانيف وتشريعات إلعطاء المزيد مف الحقوؽ 

  " .جتماعي أو االقتصادي والسياسي أيضاً لألجانب سواء عمى النطاؽ اال
عمؿ جاد لتصحيح الخمؿ السكاني مف  خطار أيىذه األيقابؿ  عمى الطرؼ اآلخر ، لـ

،  قبؿ الحكومة ، بؿ عمى العكس ممارسات تشريعية واستثمارية تزيد الخمؿ وتفاقمو
  . ، بؿ تقترح إقامات دائمة واستراتيجيات ال تعنى بوقفو وخفضو 

إلى إصالح الخمؿ السكاني مجرد رغبات [ الشعبية ] الدعوات " ت اآلف ظمت وفي ذا
  ."وليس طمبًا فعااًل تسنده حركة شعبية مستمرة ما استمر الخمؿ 

 أصل الخمل السكاني 
التغيرات التي طرأت عمى طبيعة وحجم قوة إلى  في قطر الخمؿ السكانيأصؿ يعود   

عمى السياسية واالجتماعية والثقافية االقتصادية و  عوامؿوالتي نتجت عف مجموعة مف ال ، العمل
 . هتصدير استخراج النفط و أثر 

أوليما ىو أف قوة . وىي تغيرات حدثت في ظؿ ظرفيف أساسييف ساعدا عمى إحداثيا 
مف   لمعمؿ في شركة النفط تميزت بخاصيتيفمف سفف الغوص العمؿ القطرية التي انتقمت 
جانب قميمة العدد مقارنة بحجـ الطمب عمى قوة العمؿ في القطاع  حيث الكـ والكيؼ ، فيي مف

ثانييما ىو الطابع . النفطي ، ومف جانب آخر تنقصيا المعرفة والخبرة بالعمؿ في ىذا القطاع  
ليذه التغيرات التي نقمت المجتمع مف وضع إلى آخر مختمؼ بصورة تامة والسريع المفاجئ 

 . وفي فترة قياسية 
مف مجتمع  الغوص ، البسيط في مقومات اقتصاده ، إلى مجتمع نفطي إف التحوؿ 

يعتمد عمى وسائؿ حديثو ويتطمب ميارات متنوعة ، ويحقؽ عائدًا ثابتًا لألفراد ، وضخمًا 
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) فً يشحهخ االيزٍبص  % 08فجؼذ أٌ كبَذ َغجزهى رزجبوص . نمطشٌخ فً لطبع انُفظ ػٍ أثش هبرٍٍ انخبصٍزٍٍ فً انزغٍش انزي طشأ ػهى حجى يغبهًخ لىح انؼًم ا(  2) ٌكشف انجذول سلى  5

فً %  9857، ثى إنى  7691فً ػبو %  9.56، نزصم إنى ( انُصف انثبًَ يٍ أسثؼٍٍُبره ) ، إَخفضذ فً يشحهخ انزُمٍت واالعزخشاج ( انُصف انثبًَ يٍ ثالثٍٍُبد انمشٌ انؼششٌٍ 

ة  وهى اَخفبض ٌؼىد فً األعبط إنى رضاٌذ انىافذٌٍ َزٍجخ نزىعغ أػًبل ششكخ انُفظ يٍ جبَت ، وانحبجخ إنى فٍٍٍُ ال رىفشهى. 7698فً ػبو  % 758.حزى وصهذ إنى  76.8 عمال ال
ب آخر . نة من جان مواط  .ال
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لمحكومة مقارنة بعوائد الغوص ، قد أثر بالتالي عمى طبيعة اإلنفاؽ العاـ والخاص فظيرت 
السابؽ أو محدودة نتيجة لمستوى المعيشة السائد في تمؾ أنشطة اقتصادية لـ تكف معروفة في 

ألؼ نسمة  02ـ إلى  6191ألؼ نسمة عاـ   61مف عدد السكاف وارتفع ، فبدأ الخمؿ   الفترة
 666بمغ عدد السكاف 6192؛ وفي عاـ  6112ألؼ نسمة عاـ  12ـ ثـ إلى  6192سنة 

بمغ السكاف  6119وفي عاـ ألؼ ،  911بمغ عدد السكاف  6191وفي عاـ   .ألؼ نسمة 
بمغ عدد  0262، وفي عاـ   ألؼ 999وصؿ عدد السكاف  0229ألؼ نسمة وفي  900

وىو "   .نسمة  699299999إلى  0266مايو  96حتى وصؿ في .  691119999السكاف 
و ( % 2.9)بذلؾ يتخطى معدالت النمو السكاني في الدوؿ المتقدمة والدوؿ النامية والبالغة  

ض نسبة عدد انخفاإلى    ىذا النمو السكاني المتصاعدوقد أدى    ."عمى التوالي (% 6.1)
ثـ لتنحدر    . 0229في سنة  % 09.1لتصؿ إلى  6192في عاـ  % 92.9القطريف مف 

 . 0266تقريبًا في عاـ %  69 إلى
 أسباب تفاقم الخمل السكاني 

لمخمؿ في سوؽ العمؿ وجو اآلخر المف نافؿ القوؿ بياف أف ظاىرة الخمؿ السكاني باعتبارىا 
 . ظاىرة معقدة ومتداخمة وال يمكف تفسيرىا بعامؿ واحد 

  .غياب إرادة سياسية لوقف الخمل وتصحيحو  –  
قؿ مف مرحمة الوعي بالخمؿ السكاني إلى نتتنستطيع أف نزعـ بأنو لـ توجد إرادة سياسية 

مدى العقود الماضية منذ جني  عمىحقيقية  عبر استراتيجية وطنية وتصحيحو ووقفمرحمة 
                                                 

     ( 5) أَظش انجذول سلى   6
7
سكاف قطر : ) أنظر الكتاب الصادر عف المجنة ( ألؼ    ) و ( ألؼ    ) بػ      و      عامي وتقدر المجنة الدائمة لمسكاف  سكاف قطر في .      ص . المرجع نفسو   

   ص      .   ط (      
 .   –  ص      الدوحة . محددات التركيبة السكانية وتأثيراتيا . كمثـ عمي الغانـ وآخروف    
  http://www.qsa.gov.qa/Ar/index.htmموقع جياز االحصاء االلكتروني    
      ص        .   ط . المجنة الدائمة لمسكاف .  الواقع السكاني ومتطمبات التنمية االقتصادية في دولة قطر . نوزاد عبد الرحمف الييتي    
   ، مرجع سابؽ ص      سكاف قطر : أنظر أيضًا    
لى 0229 عاـ 9999699إلى  6191فردًا عاـ  0269690حجـ القوى العاممة في دولة قطر بوتائر متسارعة حيث زاد مف "  ارتفاع الذي يعود إلى     ثـ قفز  0229 عاـ 9969991 وا 
(  0229 – 6191) سنة  69احدة خالؿ ففي حيف إزداد حجـ القوى العاممة مرة و . تضاعؼ أكثر مف ست مرات خالؿ نحو عقديف مف الزمف [ أي ] ،  0221عاـ  690199990إلى 

مف مجموع  %19مما أدى إلى اختالؿ كبير في القوة العاممة حتى وصمت نسبة غير القطرييف إلى ( ..  0221 – 0229) تضاعؼ ما يقرب مف ثالث مرات خالؿ خمس سنوات 
وبحسب نتائج التعداد .     –   ص      أكتوبر . عاـ عمى انطالؽ السياسة السكانية  –     حالة سكاف قطر عاـ . المجنة الوطنية لمسكاف  أنظر " 0221النشطيف اقتصاديًا عاـ 

 . % 9.9أي ما نسبتو  999299إناث ، يشكؿ القطريوف منيـ  6999019ذكور و  696699191منيـ  69099196بمغ إجمالي قوة العمؿ  02/62/0262العاـ لمسكاف 
 المرجع نفسو. كمثـ الغانـ     

http://www.qsa.gov.qa/Ar/index.htm
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ليس التراجع المستمر في نسبة المواطنيف مف إجمالي السكاف يؤكد ذلؾ . تصدير النفط عائدات
 ( .قانوف تممؾ غير القطرييف )  !!لتشريع القانوني لمثؿ ىذا الخمؿ، بؿ ا

عندما انقؿ القطريوف مف سفف الغوص بخبراتيـ ففي العقد األوؿ مف عصر النفط 
كانت قمة السمطة منشغمة ، متنوعة دودة إلى بيئة عمؿ جديدة تحتاج إلى ميارات وخبرات المح

   ىاوكاف تدريب العمالة الوطنية ورفع ميارتيا غائبًا عف تفكير . لنفط ا بصراعاتيا عمى عائدات
 . وبالتالي ضعؼ الدخؿ   تعاني مف ضعؼ مستوى التدريب الوطنية لذلؾ ظمت ىذه العمالة .

، ظاىرة الخمؿ السكاني برزت المشكالت التي ترتبت عمى لعقود التالية وبعد اف أما في ا
ظاىرة البطالة المقنعة في القطاع الحكومي، فإف استجابات متخذ القرار لـ تكف بدت واضحة و 

لـ لـ تممس أساس المشكمة وبالتالي وظمت الحموؿ المقدمة حمواًل قاصرة . في مستوى المشكمة 
  .الخمؿتفاقـ في دلياًل عمى قصورىا يك .تغير شيئاً 
ولم يقتصر األمر عمى قصور عن تممس جذر المشكمة وأسس حميا 9 بل تجاوزه إلى  

ذا قبؿ المرء أف ينظر إلى االستثمار .  المباشرة في تفاقمياالمساىمة  باعتباره  يلعقار اوا 
سمح بالتممؾ واإلقامة  الذي     لسنة    القانوف رقـ ، فكيؼ ينظر إلى  استثمارًا غير رشيد

  !!الدائمة

في (  وطنيةالتنمية الاستراتيجية ) لمخؿ السكاني ، ىذه  قانونيعالوة عمى التشريع ال
بناء قوة عمؿ مواطنة ، تقرر : تكوف غايتيا أف  والتي يفترض العمؿ الجزء الخاص بقطاع قوة

" وتتحدث عف " المستيدف ًا أساسيًا في االقتصادالعمال االجانب يشكمون عنصر "إبتداء أف 
تطبيق برنامٍج يمنح اإلقامة " ، وتفكر في "  شجيع استمرار استخدام العمالة األجنبية بكثافةت
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وعندما التقى .. خافت بريطانيا أف يؤثر ذلؾ عمى إمدادات النفط ، فبعثت بممحقيا العمالي في المكتب البريطاني لمشرؽ األوسط (     ،      ) ما تكررت االضرابات العمالية عند  
نيا  ، أعرب الحاكـ عف عدـ رضاه عف ظروؼ العمؿ والتسييالت( الشيخ عمي بف عبداهلل ) السيد أودسمي بالحاكـ  المتاحة لرعاياه مف العامميف ، كما اشتكى مف سياسة الشركة في تشغيؿ وا 

انب وعمى اإلبقاء عمييـ ، كما اشتكى مف عدـ خدمات العماؿ مف رعاياه ، واتيميا بأنيا تمارس سياسة تعسفية وتمييزية ضد العماؿ القطرييف في حيف أنيا تحرص دائمًا عمى العماؿ األج
 .      ص . مرجع سابؽ . موزة الجابر  ...رييف في تقديـ استئناؼ والدفاع ضد قرار فصميـ إتاحة الفرصة لمقط

69
نما احتكرت لعماؿ استوردتيـ مف الخارج لت"    حـر أبناء المجتمع مف التعرؼ عمى أسرار ويمكف القوؿ إف شركات النفط العاممة في المنطقة ، لـ تتح لممجتمع أي فوائد تكنولوجية ، وا 

فنية لسد حاجتيا مف األيدي  ولكنيا نتيجة الحتياجيا لأليدي العاممة خاصة في بدايات االستكشاؼ واالنتاج اضطرت إلى تدريب العماؿ المحمييف عمى أعماؿ فنية أو شبو.. ميات النفطية العم
قوة العمؿ = =تدريب الذي يمكف أف يؤىؿ العامميف لتبوء المراكز القيادية ، ولذا بقيتوفضاًل عف ىذا فإف الشركة حرمت ىؤالء مف ال.. العاممة ، لكف عمميات التدريب كانت غير كافية 

وىكذا كاف التوظيؼ الفعمي لقوة العمؿ المحمية أقؿ بكثير مف . المحمية تعيش عمى ىامش العممية الصناعية الستخراج النفط ، إما عمااًل يدوييف أو كتبة أو فنييف متوسطيف عمى األكثر 
   272 –    المرجع نفسو ص ص  "لنفط لالقتصاد ككؿ أىمية ا
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لم لذلؾ .  وال مفر منمحتومًا  اً لعمالة الوافدة أمر تعتبر ااستراتيجية ".  الدائمة لمعمالة الماىرة
ـ تتحدث في المقابؿ عف رفع لنسبة ، كما ل تتحدث مطمقًا عن خفض في حجم العمالة الوافدة

ماىو أبعد مف أال يدفع ذلؾ إلى الشؾ في وجود .  العمالة المواطنة في الحجـ الكمي لمعمالة
استراتيجية تضعيا أي في وجود ! مجرد إدارة غير رشيدة لموارد المجتمع المادية والبشرية ؟

ىويتيا وعف محيطيا العربي  مفمؤسسات أجنبية تسعى إلى تطبيؽ أجندات تسمخ ىذه المنطقة 
 . 

 .وتضخم القطاع الحكومي  االجتماعي -العامل السياسي –  
عصر الغوص إلى في النصؼ الثاني مف أربعينيات القرف الفائت انتقؿ المجتمع مف 

) أوليا ىو ظيور مصدر جديد لمدخؿ : أمور كثيرة ومع ىذا االنتقاؿ تغيرت . عصر النفط 
و ويحصؿ طيع أف يجيز وسائمفمـ يعد متاحًا كما المؤلؤ لكؿ مف يست، ة ممموكًا لمدول( النفط 
أجر ) أصبح عمى القطرييف أف يبيعوا قوة عمميـ مف أجؿ الحصوؿ عمى جزء بؿ . عميو 
 . مف ىذا المصدر الجديد ( عمميـ 
في قطاع القطرييف وعي حقوقي لدى العامميف  تبمور في خضـ ىذا الوضع الجديدقد و 
رتبط بحركة او بر عف نفسو في إضرابات متتالية منذ خمسينيات القرف الماضي ، ع، النفط 

 .    6119وصؿ ذروتو في حركة تحرر عربي ، 
في عائدات النفط التي تضاعفت في عقد ضالتيا قد وجدت السمطة السياسية ل

ب فتح باالوسيمة المثمى لكبح أي مطالب وطنية ، فاستخدمتيا في  ، باعتبارىاالسبعينيات
وقد ترتب عمى ىذا االتجاه ىذا الخمؿ الذي .   التوظيؼ في القطاع الحكومي عمى مصراعية

 . نراه في تركز قوة العمؿ المواطنة في القطاع الحكومي
 .ضعف مخرجات النظام التعميمي  –  
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      عف حركة      –    ص  –و ص عف اإلضرابات العمالية      –    ص  –مرجع سابؽ  ص . أنظر موزة الجابر   
69

 =    ص        ط . لبناف   –بيروت . تنمية لمضياع أـ ضياع فرص التنمية . عمي خميفة الكواري   
عوامؿ جذب : أوليما : تركز قوة العمؿ المواطنة في قطاعات العمؿ الحكومي إلى مجموعتيف مف العوامؿ المتداخمة " بقة يعزو الكواري وفي دراسة سا=

نحو فيـ أفضؿ ألسباب الخمؿ السكاني في " . وثانييما عدـ استطاعاة النشاطات االقتصادية مجاراة امتيازات التوظيؼ الحكومي . الوظيفة الحكومية 
    ص .       الكويت . أقطار الخميج والجزيرة العربية 
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فالذي .  لقد ساىـ نظامنا التعميمي في مشكمة الخمؿ السكاني ، ولـ يكف عامؿ حٍؿ ليا 
دى توفيره الموارد البشرية المؤىمة والمناسبة لسوؽ العمؿ  سيكتشؼ ضعؼ تمبية ينظر في م

 . مخرجاتو مف حيث الكـ والكيؼ لحاجة سوؽ العمؿ 
عف الخريجيف القطرييف الذيف أنيوا المرحمة الثانوية بحسب (  )يكشؼ الجدوؿ رقـ و 
منا التعميمي في عف المدى الذي ساىمو نظالتخصص خالؿ أكثر مف أربعة عقود الجنس وا

فمف المجموع الكمي لمخريجيف القطرييف خالؿ أكثر مف . توفير قوة عمؿ مناسبة لسوؽ العمؿ 
بمغت نسبة الذيف تخرجوا مف القسـ األدبي خريجًا ،  (99991)عقود أربعة الذي يبمغ 

أما القسـ العممي فكانت نسبة الخريجيف . بنيف  %99.9بنات و  %10.9، منيـ  19.9%
أما الشيادات التخصصية فمـ يتجاوز . بنات  %91.9بنيف و  %92.9منيـ  09.9%

 .   %1.9مجموع نسبتيـ 
لتبيف لنا بوضوح حجـ مشكمة الكفاية الخارجية لمنظاـ (   )ولو نظرنا في الجدوؿ رقـ 

فمعظـ الخريجيف متركزيف في . التعميمي ، أي مدى تمبية مخرجات النظاـ لحاجات المجتمع 
نسانيات والعمـو االجتماعية والشريعة والدراسات اإلسالمية حيث تصؿ نسبتيـ إلى كميات اإل

 .   %61.9ولـ تتجاوز نسبة خريجي العمـو ( ا دوف احتساب خريجي كمية التربيةىذ) 99.9%
د الخريجيف القطرييف مف جامعة قطر لألعواـ األعد(   )كما يكشؼ الجدوؿ رقـ 

عف تركز الخريجيف في التخصصات األدبية حيث  0229/0221 – 0229/0229الدراسية 
، في حيف وصؿ (  %99.9) بما نسبتو (  0211) وصؿ عدد الخريجيف مف كمية اآلداب 
 %9.1) و ( % 9.1) بنسبة (  919)   و (  921 )عدد خريجي كمية العمـو واليندسة إلى 

 . عمى التوالي ( 
 

 .   الوافدة ةلارخص تكمفة العم –  

                                                 
27

جهٍُخ : أَظش أٌضبً  54 – 54رًٍُخ نهضٍبع ص . أَظش نهكبرت َفغه .  41 – 32ص . َحى فهى أفضم ألعجبة انخهم انغكبًَ . أَظش ػهً انكىاسي   

 –انذوحخ . دساعخ يٍذاٍَخ نىالغ انزأهٍم وانزذسٌت وآنٍبد انزىظٍف . ظ اعزشارٍجٍخ رىطٍٍ انؼًبنخ فً انمطبػٍٍ انخبص وانًخزه. عهطبٌ انؼٍغى وآخشوٌ 

 . 3113. انًجهظ األػهى نألعشح 
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ويبدو . فاقـ الخمؿ السكاني في ت ةامؿ الحاسمو العأحد دة فالوا ةلاالعمص تكمفة رخيعتبر 
حيث لـ يتجاوز األجر في األجر الذي يدفع مباشرة لمعامؿ، األوؿ : في جانبيف رخص التكمفة 

كما يعود . عمى سبيؿ المثاؿ    .6199مف العامميف لسنة (  %92) ريااًل لػ  0222الشيري 
المختمفة خدمات الخالؿ توفير مف التكاليؼ غير المباشرة تحمؿ الدولة رخص التكمفة إلى 

 .    بشكؿ كامؿ أو جزء كبير منيا  ًا ،مجان
 يفي. قد أدت دوريف في تفاقـ ظاىرة الخمؿ العامميف في جميع الميف  تكاليؼ انخفاضف

) ًا عمى غطتشكؿ ضال يا تكاليفعمالة وافدة ألف  استسياؿ استقداـإلى  قد أدتمف جانب 
 تقد أدمف جانب آخر  ىيو .  ةالقائم توفي فتح مشاريع جديدة أو التوسع في أنشط( المستثمر 

ؿ عامؿ طرد لقوة العمؿ ك  ش  تدني األجور ف. عمى ما يسمى بسياسة اإلحالؿ  ذلؾ إلى القضاء
طاع تضخـ القسمبًا في  ذلؾ انعكسو  في العمؿ في القطاع الخاص ؛ تفكر  ربماالمواطنة التي 

 . الحكومي
 نظام الكفالة ل االستخدام السمبي – 9

 فيو يتيح لممواطف. تفاقـ الخمؿ السكاني إلى نظاـ الكفالة لقد أدى االستخداـ السمبي ل
، إمكانية  وىنا يكمف دوره السمبييتيح ، و  .حؽ في جمب أيدي عاممة مف الخارج ال وحده
ىذه اإلمكانية المواطف فرصة استغالليا ولقد منحت . في بقاء المكفوؿ في الدولة  وتحكم

 . بصورة سمبية 
بالتأشيرات ، والتجارة الوىمية ، والعمالة السائبة  لقد ظيرت في المجتمع ظاىرة اإلتجار

 يبيعو عمى ، يستخدمو ىو أو حتى( مواطف ) فالمواطف ال يحتاج ألكثر مف ىذا المؤىؿ  .
د عمالة رخيصة في أجورىا ، قابمة بأدنى ويستور ! وافد آخر ليفتح ما يشاء مف مشاريع 

المستويات المعيشية ، وراضخة إلمالءات الكفيؿ وجشع بعضيـ ، يضطرىا لذلؾ بطالة مرتفعة 
 .في مجتمعاتيا األصمية 

 النظام القيمي  – 1

                                                 
24

 (  23) أَظش انجذول سلى   
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القيـ التي و .  ابالقيـ الذي يتبناىاة المختمفة يحيتأثر سموؾ اإلنساف وموقفو مف قضايا ال
، بؿ تتغير بحسب الظروؼ االقتصادية واالجتماعية  اً نساف ليست معطًى ثابتيحمميا اإل

النشاط  ومف األمثمة البينة عمى ذلؾ ما أدى إليو تدىور الغوص وىو .والسياسية التي تحيط بو 
ذا . التي أتيحت ليـ ميف كؿ الالعمؿ في شركة النفط في  الوحيد لمسكاف بأف يقبؿ القطريوف وا 

مرتبطة بعمؿ المرأة قد قصرت عمميا في ميف التعميـ وحالت في سنيف سابقة مف كانت القيـ ال
، فإف تغير الظروؼ قد أدى إلى قبوؿ العديد منيف مف العمؿ في  العمؿ في أماكف مختمطة
كذلؾ أيضًا نجد أف القيـ المرتبطة بالعمؿ تحوؿ دوف إتجاه الشباب . أماكف يعمؿ فييا الرجاؿ 

وفي وقد أدى ذلؾ إلى خمؿ في التوزيع القطاعي لقوة العمؿ    .الفنية  إلى العمؿ في الميف
  . التوزيع عمى الميف 

 االنفاق وأوجو حجم  – 9
مف العوامؿ مف حيث حجمو ومجاالتو كاف ومازاؿ االنفاؽ ال نبالغ في القوؿ بأف 

أف عدد  ولو أخذنا قطاع اإلنشاءات مثااًل فسوؼ نجد. خمؿ السكاني الحاسمة في عممية ال
)  مف(  0229 - 6119 )العامميف في ىذا القطاع قد تضاعؼ خالؿ ثماني سنوات 

) بعة أضعاؼ حيث بمغ ر أ أربع سنوات إلى  بعد ، ثـ زاد ( 6699291)  إلى(  999190
، ثـ انخفض في عاـ  0229مف حجـ قوة العمؿ لسنة  %91.1مشكاًل بذلؾ ،  ( 9999101

(   )والجدوؿ (   ) الجدوؿأنظر .  ( 9219909% ( ) 91.9) والعدد  في النسبة 0262
زيادة العامميف في ىذا القطاع وتأثيره بالتالي عمى االنفاؽ في قطاع اإلنشاءات عمى تأثير عف 

 . الخمؿ السكاني 
ذا عممنا أف اإلنفاؽ يعتمد بصورة أساسية عمى إيرادات النفط ، وأف قرارات السمطة  وا 

، فسنعمـ مدى مسؤولية ، وفي غيرىا تخصيص ىذه اإليرادات سـ السياسية ىي العامؿ الحا
فنمو قطاع اإلنشاءات ليس بعيدًا عف مركز القرار . القرار السياسي عف الخمؿ السكاني 

 .السياسي 

                                                 
2 

%( 34أكثش يٍ ) أٌ َغجخ ػبنٍخ يٍ خشٌجً كهٍخ انهُذعخ " ورشٍش انذساعخ إنى .  212 – 216ص . يشجغ عبثك . أَظش جهٍُخ عهطبٌ انؼٍغى   

هم رشغت فً انؼًم فً ) يٍ ػٍُخ كهٍخ انهُذعخ لذ أجبثىا ثبإلٌجبة ػٍ عؤال % 211فؼهى انشغى يٍ أٌ " ػٍ سغجزهى انؼًم فً يهٍ إداسٌخ ػجشوا 

 . "يُهى انًهٍ اإلداسٌخ %  34اخزبس " ، نكٍ ػُذ انغؤال ػٍ أصُبف انًهٍ انًفضهخ (  يجبل رخصصك 
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عميو دوف مباركة  يسير عمى النحو الذي سارإف تشييد منطقة األبراج ما كاف يمكف أف 
أواًل ، ودوف أف اسئجئار معظـ األبراج لمؤسسات ووزارات وتوجييات مف قبؿ السمطة السياسية 

 .ثانيًا حكومية أو تابعة ليا 
ما كاف التممؾ لغير القطرييف بعقارية المختمفة في المناطؽ التي سمح فييا والمشاريع ال

الذي شرع تممؾ غير القطرييف لوحدات  0229 لسنة(  69) رقـ د لوال القانوف ي  ش  يمكف أف ت  
  . ي مناطؽ محددة سكنية ف

" يعتبر  ، عف نفسوالمشروع يخبرنا مثؿ ليس أخير ، وكما وىذا مشروع مدينة لوسيؿ 
آؿ ثاني أمير البالد المفدى والقيادة الحكيمة  تجسيدًا ألرادة صاحب السمو الشيخ حمد بف خميفة

خدمات بال[ يستمتعوفالذيف س.. ] ساكناً  0229222خطط ليا لتحتضف " وقد " . لدولة قطر
والمنتجعات السياحية والمناطؽ الترفييية ، الى جانب  المقدمة ليـ كمراكز التسوؽ والفنادؽ

 " . التي ستخدـ سكاف المدينة  والمستشفيات المدارس
تابعة لمجموعة الديار القطرية لألستثمار العقاري التابعة لجياز  شركة لوسيؿ لمتطوير العقاريو 

  .عقاري ضخـ تقوده الدولة وليس القطاع الخاص فيذا مشروع  . قطر لألستثمار
ما . ساكنًا ، مف ىـ ؟ ومف أيف ؟ ، قضية أخرى (  288,888) إف السؤاؿ عف الػ  

.   قد أدى إلى زيادة الخمؿ السكاني نحو االستثمار العقاري اإلنفاؽ ييمنا ىنا أف نبيف أف توجيو 
 ما العمل ؟ .. ح الخمل السكانيالصإ

دعوات  أدى مع األسؼ إلى أف تكوف[قد]الضغط في الماضي .. ب غيا"إذا كاف 
وليس طمبًا فعااًل تسنده حركة شعبية مستمرة ما استمر  إصالح الخمؿ السكاني مجرد رغبات 

لذلؾ فإف تصحيح الخمؿ السكاني ال يمكف أف يتحقؽ بدوف أف يتصدى المواطنوف لو ، " الخمؿ 
الشأف العاـ ، عبر عمؿ سممي ضاغط يحمي الوطف مف وفي طميعتيـ أولئؾ الذيف يحمموف ىـ 

 . الضياع 
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 بمورة إرادة مجتمعية تنتقل من الوعي إلى الفعلنحو 
 

إف تراكـ الخمؿ السكاني عبر السنوات الممتدة أكثر مف نصؼ قرف قد يوحي لمناظر العابر بأنو 
. ا الفرد لكف دوف أف يبرأ منيا مشكمة عصية عمى الحؿ ، مثميا مثؿ بعض عمؿ الجسد البشري يتعايش معي

وىي نظرة كونيا طوؿ األمد عمى الخمؿ وترسخو وتفاقمو رغـ كثرة الحديث عنو مف مصادر شعبية وفكرية 
 .وسياسية 

والحؽ إف ظاىرة الخمؿ السكاني مثميا مثؿ غيرىا مف الظواىر ، ىي نتيجة أسباب تحكميا وتؤثر 
وظاىرة الخمؿ السكاني كما تبدو . ي أنتجتيا كذلؾ ، وتزوؿ بزواليا فييا ، فتظؿ قائمة ما زالت العوامؿ الت

في مجتمعنا القطري والمجتمعات العربية القريبة منو في تكوينيا االقتصادي والسياسي ىي نتيجة عوامؿ أتينا 
 .عمى ذكرىا فيما سبؽ مف حديث 

ؿ ، أف نركز الذىف عمى ييمنا ىنا ونحف نحاوؿ أف نفكر في العمؿ الذي ينبغي إلصالح ىذا الخم
 . غياب إرادة سياسية لوقؼ الخمؿ وتصحيحوعامؿ حاكـ أثر وما زاؿ عمى تعميؽ الخمؿ ، ىذا العامؿ ىو 

فعمى الرغـ مف كوف الخمؿ يأتي مف تأثير القطاع الخاص عمى قوة العمؿ ، إال أف القطاع الخاص 
وحجـ القطاع الخاص تكوف . تنفقو الحكومة  ليس ىو القطاع الحاكـ في ذلؾ ، فما ىو إال قطاع تابع لما

ون ذ كِّر ىنا بما سبؽ أف ضربناه مثاًل لدور الحكومة والمؤسسات العامة في . في األساس مف ىذا اإلنفاؽ 
فيذا . التأثير عمى تفاقـ الخمؿ السكاني عبر توجيو اإلنفاؽ في السنوات األخيرة إلى قطاع التشييد والبناء 

ف قوة العمؿ ، إضافة إلى كوف مشاريعة ، وفييا تكمف الخطورة ، ال تعبر عف م%   قطاع يستقطب 
ألؼ نسمة ولوسيؿ المخطط    فمشاريع مثؿ المؤلؤة التي يتوقع أف تستوعب . حاجات تنموية حقيقية 

 وما. ألؼ نسمة وغيرىا مف المشاريع اإلنشائية ، تعتمد عمى السياسة العامة واإلنفاؽ العاـ     لتستوعب 
 . كاف ليا أف تنفذ لوال تمؾ السياسة وذلؾ اإلنفاؽ 

وبناء عمى ما تقدـ فإف الخطوة األولى إلصالح الخمؿ السكاني ىي في تغيير السبب األوؿ الذي  
أدى إلى الخمؿ ، فغياب اإلرادة السياسية يصبح توافر اإلرادة السياسية التي تترجـ إلى خطة محددة األىداؼ 

 .عف نفسيا في أرقاـ قابمة لمقياس والمتابعة واضحة الخطوات تعبر 
لكننا لألسؼ الشديد ال يمكننا أف نعوؿ كثيرًا عمى حضور تمقائي لتمؾ اإلرادة ، فغيابيا ىو مف 

لذا فإف تصحيح الخمؿ السكاني ال يمكف أف يتحقؽ بدوف أف . المشاكؿ التي أشرنا إلييا في بداية الحديث 
ـ  الش أف العاـ ، عبر عمؿ سممي يتصدى المواطنوف لتحمؿ تبعاتو ، وفي طميعتيـ أولئؾ الذيف يحمموف ى 

أدى مع األسؼ إلى أف [ قد]الضغط في الماضي .. غياب " ذلؾ أف. ضاغط يحمي الوطف مف الضياع 
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تكوف دعوات إصالح الخمؿ السكاني مجرد رغبات  وليس طمبًا فعااًل تسنده حركة شعبية مستمرة ما استمر 
 .  "الخمؿ

 
 

 انمالحق
 

 

 عكبٌ لطش لجم انُفظ(  2 )جذول سلى                       

 انؼذد ثبَالف انغُخ

2 21 31 

 44 انثهث األول يٍ انمشٌ انؼششٌٍ

2242 34 

2251 36 

2252 27 

 362ص . يشجغ عبثك . يىصح انجبثش                         
 

 
 

 العامموف في قطاع النفط بحسب الجنسية(   ) جدوؿ رقـ 
%  المجموع قطريوف آخروف ربع باكستانيوف ىنود أوروبيوف السنة

 القطرييف
          - - -        2  
            - - -          2  
            - - -          2  
                                    2  
                                    2  
                                     2  
                                     2  
                                     2  
                                     2  
                                     2  
  2                              ؟     
                                     2  

                                                 
-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/474BCF8D-CD5D إصالح الخمؿ السكاني –موذجًا أقطار مجمس التعاوف ن. عمي خميفة الكواري 22

47CE-842D-F61D5DF79635.htm 
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    ،     ،     ،     مرجع سابؽ   ص . ابر موزة الج             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حسب الجنس      –     تقدير عدد السكاف (   ) جدوؿ رقـ 

 المجموع إناث ذكور السنة
       ؟ ؟     
       ؟ ؟     
                        
        ؟ ؟     
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ص  3112عكبٌ لطش ػبو . انهجُخ انذائًخ نهغكبٌ  1 22و  2271و  2261يىصح انجبثش ص  أػىاو  2241ػبو  :انًصذس 

4  

 3122يبٌى  42يىلغ جهبص االحصبء فً  3122، ػبو  3112انًجًىػخ االحصبئٍخ انغُىٌخ  3121 – 7 22ػىاو األ

http://www.qsa.gov.qa/Ar/index.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والجنسية كاف النشطوف اقتصاديًا حسب النشاطالس(   ) جدوؿ رقـ 
     تعداد 

غير  قطريون القطاع 
 قطريين

%  المجموع
 لمقطريين

  2               الزراعة وصيد السمؾ 
  2                  الصناعة والتعديف والمحاجر 

  2                اإلنشاءات 
  2                 صناعة النفط

  2                 تجارة الجممة والتجزئة 
  2             ؾ المصارؼ والبنو 

  2                 النقؿ والمواصالت 
  2                  الخدمات العامة 
  2                    خدمات أخرى 

http://www.qsa.gov.qa/Ar/index.htm
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 99912 92000 9619 المجموع 
 

 622 99.6 61.1 % النسبة 
     -    ص ص . مرجع سابؽ . موزة الجابر : المصدر         

 

 

 

 

 حسب الجنس والجنسية( سنة فأكثر  69) لسكان المشتغمون ا(  9) جدول 

  6191 6119 0226 0229 0221 0229 0221 0262 
 

 

 قطريون 

                                                 ذكور

                                               إناث

                                                 المجموع

% 62.9 60.9 69.6 66.9 66.2 9.9 9.1 9.9 
 

غير 

 قطرييه

                                                           ذكور

                                                  إناث

                                                           المجموع
 

 انمجموع
                                                           ذكور

                                                    إناث

 6099196 6016996 909999 996991 999916 962016 099992 022099 المجموع
 

 

 حسب الجنس والجنسية( أكثر سنة ف   ) في القطاع الحكومي السكاف المشتغموف (   ) جدوؿ 

 

 0226 022902 0221 0229 0221 0262 
 

 

 لطشٌىٌ 

                                     ذكور
                                     إناث

 90091 92699 99969 90199 99191 00999 المجموع
 

غٍش 

 لطشٌٍٍ

                                    ذكور
                               ناثإ

 99016 92199 90199 09991 91996 66919 المجموع
 

 انًجًىع
                                     ذكور
                                     إناث

                                                 
31

 .ويب ٌهٍه هً أٌ جهبص اإلحصبء لذ أضبف انؼبيهٍٍ فً انخذيخ انؼغكشٌخ إنى انًذٍٍٍَ  3115إٌ رفغٍش انضٌبدح انكجٍشح نألػذاد فً ػبو   
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                                      المجموع
 

 

 حسب الجنس والجنسية( سنة فأكثر    ) لقطاع الخاص في االسكاف المشتغموف (   ) جدوؿ 

 

 0226 0229 0221 0229 0221 0262 
 

 

 لطشٌىٌ 

                          ؟ ذكور
                       ؟ إناث

                          ؟ المجموع
 

غٍش 

 لطشٌٍٍ

                                    ؟ ذكور
                              ؟ إناث

                                    ؟ المجموع
 

 انًجًىع
                                           ذكور
                                   إناث

                                           المجموع
 
 
 
 
 

 بعض األنشطة االقتصادية حسب ( ة فأكثر سن   ) السكاف (   ) جدوؿ 

 

 0229 0221 0229 0221 0262 
 253262 247214 212742 41134  6554 رجبسح رجضئخ

 2601  240  270 3104 3104 يٍ لىح انؼًم% 

 211776 734 21  4224 73411  5114 صُبػبد رحىٌهٍخ

 2107 2102 2202 03 2 2601 يٍ لىح انؼًم% 

 617544 6 6674 1 4144 236774 224152 إَشبءاد

 6402 6703 6102 4705 5404 يٍ لىح انؼًم% 

 263432 221422 715337 24 455 3 3746 يجًىع لىح انؼًم 

 

 

 

 

 

 (منازؿ  -ليمي  -نياري ) الخريجوف القطريوف بحسب الشيادة والتخصص (   ) جدوؿ رقـ 
      -     مف عاـ  
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دار  الثانوية العامة 
 فالمعممي

التقنيات  الصناعة التجارة المعيد الديني
 صناعية

 المجموع
 عممي  أدبي عممي  أدبي

                                           بنيف
      - - - - -                 بنات

                                            المجموع
%   2 %   2 %  2  %  2  %  2  %  2  %  2 %  2  %     

 
 
 
 
 

  تطور أعداد الخريجيف القطريف مف جامعة قطر بحسب الكمية والجنس (    ) جدوؿ رقـ 
     /  إلى      /  لألعواـ الدراسية مف 

اإلنسانيات   الكمية
والعمـو 

 االجتماعية 

الشريعة   العمـو
والدراسات 
 اإلسالمية

اإلدارة  اليندسة  
 واإلقتصاد

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ورذك السنة
       -                              المجموع
%   2    2    2    2    2    2       -  2    2  

    -                   المجموع
%   2    2    2   2   2   

      مارس  -     جامعة قطر رمضاف . التطور جامعة قطر النشأة و : المصدر                           
     /  ، وكمية اإلدارة واإلقتصاد سنة     /  تخرجت الدفعة األولى مف كمية اليندسة سنة :   مالحظة                            
 !!توافرىا في المصدر  لـ يتضمف الجدوؿ السابؽ أعداد خريجي كمية التربية لعدـ:   مالحظة                            

 
 أعداد الخريجيف القطرييف مف جامعة قطر بحسب الكمية(    ) جدوؿ رقـ 

     /
     

    /
     

    /
     

    /
     

    /
     

    /
     

 % المجموع

 69.9 6299                        كمية التربية
 99.9 0211                         األداب كمية 

 9.1 921                     والعموـ
 9.1 991                   كمية الشريعة 
 9.1 991                    كمية القانوف
 9.1 919                   كمية اليندسة 

 69.9 6299                       كمية اإلدارة واالقتصاد 
 622 9916 196 990 6209 6292 6666 6690 المجموع

 
 4 22انًشزغهىٌ حغت فئبد األجش ثبنشٌبل انمطشي خالل شهش دٌغًجش ( 23)جذول سلى 
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أقل من  
 المجموع   - 1222  - 9222  - 9222  - 9222  - 0922  - 0222  - 6922  - 6222  - 922 922

 09929 999 999 190 6919 119 6192 9961 9691 9919 91 المجموع
% 2.0 69.1 99.9 61.0 9.0 2.9 9.1 9.2 0.9 9.9 622 

 
 ٌجٍٍ أػذاد انغكبٌ وانمىح انؼبيهخ وانؼبيهٍٍ فً لطبع اإلَشبءاد وَغجزهى يٍ لىح انؼًم( 24) جذول سلى 

في قطاع  القوة العاممة السكاف السنة
 االنشاءات

 

        ،       ،      ،      2  
        ،       ،      ،      2  
        ،       ،        ،      2  
      ،   ،     ،   ،       ،      2  
      ،   ،     ،   ،       ،      2  
      ،   ،     ،   ،       ،      2  

                              

 

 3121،  3115،  2224،  7 22ػٍ حبنخ انًجبًَ نهغُىاد (  25) جذول سلى 

 

 مكتمؿ السنة
تحت 

 يدـال
تحت 
 التشييد

 المجموع

                          
                           
                           
                              

 

 انمراجع 

 دراسة ميدانية لواقع . جيينة سمطاف العيسى وآخروف استراتيجية توطيف العمالة في القطاعيف الخاص والمختمط  -  
 .     . المجمس األعمى لألسرة  –الدوحة . التأىيؿ والتدريب وآليات التوظيؼ      
 : عمي خميفة الكواري -  

  الكويت . نحو فيـ أفضؿ ألسباب الخمؿ السكاني في أقطار الجزيرة العربية المنتجة لمنفط .     

 مركز  .ي بمداف مجمس التعاوف تنمية لمضياع أـ ضياع لفرص التنمية ؟ محصمة التغيرات المصاحبة لمنفط ف
 .         ط . لبناف  –بيروت . دراسات الوحدة العربية 

  إصالح الخمؿ السكاني –أقطار مجمس التعاوف نموذجًا 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/474BCF8D-CD5D-47CE-842D-

F61D5DF79635.htm 

  إبريؿ . ف ييمو األمر بالغ إلى م –الخمؿ السكاني اعتداء عمى حقوؽ المواطف             
 مجمس . المجنة الدائمة لمسكاف . تخطيط القوى العاممة في دولة قطر . عيسى جمعة إبراىيـ و سعد محمد خميؿ  -  

 .      . دولة قطر . التخطيط       
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 . دولة قطر . مجمس التخطيط . كاف المجنة الدائمة لمس. محددات التركيبة السكانية وتأثيراتيا. كمثـ عمي الغانـ وآخروف -  
           . 

 .     الدوحة .       –     التطور االقتصادي واالجتماعي في قطر . موزة الجابر  -  
 : المجنة الدائمة لمسكاف –  

  أكتوبر . برنامج العمؿ  –السياسة السكانية لدولة قطر      

  أكتوبر . السكانية عاـ عمى انطالؽ السياسة  –     حالة سكاف قطر      

  أكتوبر .      سكاف دولة قطر      

  مايو . الواقع السكاني ومتطمبات التنمية االقتصادية      

  ديسمبر . خصائص الباحثيف عف العمؿ  –توظيؼ القطرييف      

 :جياز اإلحصاء  –  
  المجموعات االحصائية     –       

  التعداد العاـ لمسكاف والمساكف      ،      ،      ،      

  المشتغموف في القطاع الحكومي والمختمط     –       

  المشتغموف بحسب القطاعات     -      

  مسح القوى العاممة بالعينة      ،      ،      ،      ،      

  نتائج مسح التوظؼ واألجور وساعات العمؿ      ،      

 األمانة العامة لمتخطيط التنموي  –  
  يوليو .      رؤية قطر الوطنية      

  مارس .       –     استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر      
  


