
 
 قطر في الثقافات البيئة متعددة في مقالة جديدة المشهد العام لممواطنة في زهرة بابار تستكشف

 
ليا  نشر جديد ، في مقال واإلقميمية الدولية الدراسات مركز في لألبحاث المساعد المدير بابار، ةزىر تتناول 
مدى تأثرىا و  الحالية والسياسية القانونية الممارساتاستعراض عبر  قطر دولة في المواطنة قضيةمؤخرًا 

 .البالد إلىلمعمالة  مستمرال تدفقبال
 

 مجمة من يوليو عدد في" قطر دولة في المواطنة بناء: االنتماء ثمن" عنوانالذي حمل  المقالوتم نشر 
تفوق شريحة غير و  القطرية الجنسيةالمرتبطة ب المالية االمتيازاتأن . ويشير المقال إلى األوسط الشرق

 الحصولفي ما يخص  مضى وقت أي منتقييدًا  أكثر قانونية بيئةأوجد  قد ،المواطنين من حيث التعداد
 .المواطنة عمى

 
 لم يتم تناوليا ولكن كثيرة، أخرى سياقات في واليجرة المواطنة بين والترابط التفاعل دراسة تتم قدفي الواقع، ل

لكونيا اىتمامي  الخميج في المواطنةمسألة لقد أثارت بابار: "تقول و  .قطر في منيج دراسيأي  في اآلن حتى
 يم". وحقوق المياجرينبنقاشات  وثيقبشكل  رتبطت

 
ذات الكثافة  لدولفي ا"إلى أنو  عموماً  واليجرة المواطنة بين العالقةبشأن  األكاديميةص الدراسات وتخم  

 البيئات عمى اً محدود ىاتأثير  يكون لذلكو  متوقعة غيرالعمالة  تدفقاتغالبًا ما تكون  الصغيرة،السكانية 
ن بي  ي القطرية الجنسيةحول  بابارإال أن دراسة  ،"الجنسيةالحصول عمى قانونية الناظمة لشؤون ال أو التشريعية
 ،لمتجنيس جديدة بنود إضافةوال سيما  قطر، في الجنسية قوانين إلصالح مؤخراً  بذلت التي الجيودف. "العكس
 ". المياجرين السكان استضافة مطالبب الواقع تتأثر في المواطنةالناظمة لشؤون  التشريعية البيئة أن تثبت

 
، عمى نحو خاصو  ،متعددة عوامليرجع إلى نطاق المواطنة  توسيععن  قطرحسب رأييا، فإن عزوف و 

 اليجرة مستويات وارتفاع ،التشاركية غير السياسية والنظم ،حصة الفرد العالية من إجمالي الناتج المحمي
 أيضاً  باباركشف تست المواطنة،ب صمتيا حيث من اليجرة لعمميات أفضل فيمتكوين  أجل منو . المؤقتة
عمى  قطر فيلمسكان ط إن التقسيم المبس  " وتضيف: قطر، في المواطنين غير لمسكان االجتماعي النسيج

 مناسسبل التي تتيح لال من العديدأن ىناك يجافي حقيقة  ،مؤقت مياجر أو مواطنغير  أو مواطنأنيم إما 



 المواطنينإن ما يميز الطبيعة المعقدة لمسكان غير في الحقيقة، ". الدولةأراضي  داخل طويمةلفترات  قامةاإل
حول ىذه المسألة، و . مياجرينك وضعيم تعكس التي واالمتيازات الحقوق عمى حصولمقدار ال فيىو التباين 

 قطاعاتال منمجموعة يعممون في الذين  العالية الميارات ذويو  الميرة المياجرين فئات ىناك" :روضح بابات
 االحتفاظلمدولة مصمحة أيضًا في و  عامين،ألكثر من  الدولةتمتد إقامتو في  منيم وكثير البالد، في الحيوية

 ."بيم
 

ينعكس  المعرفة اقتصاد إلى ياانتقالفي ضوء  الماىرة األجنبية العمالةلحاجتيا المستمرة إلى  البالدإن إدراك 
دراكيا  الدولة وعي تعكس متجنيسجديدة ل بنود إضافةف"، الحالي الدستوري اإلطاربوضوح في  تمك  وجودلوا 
إتاحة أية سبل لمحصول عمى  عدماالستنكار المحتمل ل تخفيفنافذة يمكن من خالليا  يوفركما  المجتمعات،

 ". المواطنة

 
 مرور مع تقييداً  أكثر أصبحت قطر في المواطنة"في أن  بابار،حسب رأي  ،لمدراسة األساسية الحجةوتكمن 
رسم ب الدولةمن  رغبةقد صاحبو  المياجرين من ةكبير ال داعداأل تدفقأن  ىو األول: رئيسيين لسببين الوقت
 من مجموعةتنطوي عمى  قطر في المواطنةالسبب الثاني ىو أن و  ؛والمواطنين األجانب بين واضحة حدود
 ".سكانمن الفقط محدود  عددتوفيرىا ل لمدولة يمكن التي االقتصادية المزايا

 
 ليست دولتيم أنفكرة  قطرفي  شعبالو  الحكومية السمطاتلدى ترسخت  عقود، و عمى مدىبأن المقال ختتمتو 

سيبقى في و  كان، السكان من األكبر الجزء أنمن حقيقة  رغمعمى ال دائمة،اإلقامة ال أو لميجرة مقصداً 
 ممشيدل ومركب واقعيانعكاس  ىو المياجرين وجودلكن . أجنبيينظر إليو عمى أنو  ،المنظور لمستقبلا

تأثير المياجرين  من لحدالتي تيدف إلى ا الحدود أو القيودكمية  عن النظر وبغض واالقتصادي، االجتماعي
 ا.إنكارىىو حقيقة ال يمكن  ىمتأثير فإن  الدولة، عمى
 
 الموارد استنزافإلى  قطرنطاق المواطنة في  توسيعسوف يؤدي  الحالي،وضع ال في: "بالقولبابار اختتمت و 

المرتبطة  االقتصاديةالمزايا  تخفيض يتم لم ماو . حالياً  القائم االجتماعينسيج شكل تيديدًا لمسيو  العامة
سيفضي إلى  قطر في المواطنة نطاق توسيعالجيود لأن بذل المزيد من  المرجح فمن كبير،إلى حد  مواطنةبال

 في البالد".  لمواطنينمن ا متباينة ومستويات طبقات إنتاج

 



 التكاملو  ،الفارسي الخميج دول في والمواطنة اليجرةقد نشرت سابقًا مقاالت حول  بابار زىرةيذكر أن 
مركز  مديركما شاركت مع . األوسط الشرق في الغذائي واألمن الخميجي،بين دول مجمس التعاون  اإلقميمي

 "الفارسي الخميج في المياجرة العمالةفي تأليف كتاب " كامرافا، ميران الدكتورالدراسات الدولية واإلقميمية 
 األوسط، الشرق في الغذائي األمنميرغاني في كتاب " سوزي معشاركت و ( 2102 كولومبيا، جامعة مطبعة)
 (.2102 م نشره فيسيت أكسفورد، جامعة مطبعة)


