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 الملخص 

لم تكنن دللنق رطنر ت ننل شنن ش ننني  ننل اق ران  لكت نلل للن غم ممن  للنر م شنن 

لراع رمننق منندد  نننل الل ن لف ل ننا وننة ظنن  للننلورد لل غطاننق لزاننلدد شللرداننل للشللاننق لت غ ننذ للش نن

للت شلانننق للكاننننرح ن لرنننجزي رطننننر منننلنزد نشننننل  ل لمننننل  منننن ت غ ننننذ تمننن  للش ننننلراع ن لننننذل  

لرنجزي للمشللنق لفن اانق للش غننذ لللز ند لتزك نل تمنن  للش نلراع شنن لننن  تمزانز رنلد للمشنن  

و الل ن وأخذي للمشللق دلرل  جلرزل  وة رطر ن للثري ج ن  شجل ر ل  ر شجل ر مم   ال ق 

 لضمالل لفنتشلمة .رطر للرترلدال ل 

 

 

 الغسي حياة فرحان عبد كعيد.  الباحثة             الزم لفته ذياب املالكي   . د. أ 

 البصرة   جامعة/  الرتبية للبنات  كلية                                      



                                                                     

 0 (0202 كانون األول) والعشرون  التاسعالعدد ملحق  

 حياة فرحان عبد كعيد. الباحثة    الزم لفته ذيابأ.د. 

The impact of foreign workers on the Qatari society 

(1972-1995) 

 

 

 

 

Abstract 

Qatar  were not  complaining about the demographic  

problems before the discovery of oil in spite of the small number 

of inhabitants, however, in light of the oil windfall and increased 

financial resources and the implementation of major development 

projects , Qatar has become incapable of quantity and quality on the 

implementation of these projects, so foreign workers  has 

become the only outlet for those projects in order to promote the 

work force where, I took a prominent role in the employment of 

Qatar, and affected directly and indirectly, to Qatar and its 

economy, social policy and put it. 
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 المقدمة 
 ت م  لق للمش  وة رطر جأ ا امتشد لمتشلدل  نا رل  مم  للمشلل لفنل ب ن وكد لدح 

ن و الدي   تدول للمشلل لللشلظغ ن لفنل بلفزدالر لفرترلدي للذي  تج من للثرلد لل غطاق لل
دللق رطر تللود للمد د شن للم لرر لفن ااق لللغرباق شن شختمف للن  الي ن ششل لدح لل  
تزل د   جق للمشللق للللودد للتة لماي دلرل  جلرزل  وة للخطق للت شلاق للتة  الدتالل للجند خنل 

 ( .2771-2791للشدد )

 ت للل للجزث تأث ر للمشللق لفن ااق مم  للشنتشع للكطري شن نشاع نلل ب للزالد 
تدول لشل تج م ا لللشرلز  للتة شري االل اذه للالنرد ن للف جلب للتة لدي لل  زدلث اذل لل

شن تأث رلي مم   نلن رطر لزنلشتالل ن لرد لمتشد اذل للجزث مم  للمد د شن للشرلدر للتة 
  طي نلل جا للشتمددد .

 لة االجنبية على المجتمع القطري تأثير العما

 الدي ش طكق للخم ج للمربة   لطل شمزلظل وة لمدلد للمشللق للللودد شن للدلل لفن ااق  
ل  ج اب زالدد للمللئد لل غطاق وكد لرتغمي   جق للمشللق للللودد ف تخدلشالل وة مشماق لللمرباق لذ

للا لء لل لشمق لنل ي لمم    جق وة تم  للغترد شن للال د لل  رلن ومم تكن دللق رطر ت نل 
ش نني  نل اق را  لكت لل لل غم مم  للر م شن رمق مدد  نل الل أف ل ا وة ظ  لللورد لزالدد 

دال للشللاق لت غ ذ للش لراع للت شلاق للكارح لرجزي رطر ملنزد من ت غ ذ تم  للش لراع شللر 
 .(2)لذل  لرجزي للمشللق لفن ااق للش غذ لللز د لتزك ل تم  للش لراع لتمزاز رلد للمش  و الل

لت م  لق للمش  وة رطر جأ ا امتشد لمتشلدل نا رل مم  للمشلل لفنل ب ز ث لدح  
رترلدي لل  تدول للمشلل لللشلظغ ن لفنل ب لف اشل للملشم ن وة رطلع لل غم لفزدالر لف

ا  شل ت  ر  2791%( شن لف دي للملشمق ز ب لزرلء ملم 66ونلن للللودلن ا نملن)
للدرل لي للتة لنرلال خارلء لنل ب شن لللفالي للشتزدد لفشراناق لن لنشللة رلد للمشللق ملم 

% ( وة لللري للذي  ن  واا 12خص لرتغمي   اتالم لل  )(  663,66امغي ) 2791
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%( شن ,3%( لجز ب ل نلل لل  لط لفرترلدي  ن  للملشم ن )27للكطرا ن ش الم   جق )
% ( شن للملشم ن وة لل  لط 99.1% ( شن للملشم ن وة رطلع للا لء ل),.79رطلع لل غم ل)

 .(1)للزنلشة

للشنتشملن للشتلناللن لجند شم  ق لغرض شم نن لا ل  اطمل مم  للمشللق للللودد للكلم        
شن امطة تمراغل  أخرل  لالذه للظلارد نل الل تم ة لف تكلل شن شنلن إل  أخر نلف اشل شن دللق أل 
إرمامن إل  دللق أل إرمام آخر  لاطمل مم  اذل شن لنالق  ظر للدللق للتة خرج ش الل اؤفء 

) للللودلن ( لا ل  ورق شل ن  ظر للدللق للتة ل تكامتالم ا ) للالنرد ( ن لشن لنالقن للملشملن ا
ا ن للللود للدلئم للذي امتزم للجكلء لشدد تزاد مم    ق للزدد  لللللود للشؤري للذي امتزم 
لف تغلل جمش  انت ب ش ا جمض للشلل دلخ  للدللق لشدد تك  من   ق للزدد  أشل للزلئرلن والم 

ق لشدد تك  من   ق للزدد دلن لف تغلل جمش  انت ب ش ان ل زن للذ ن   للن للجكلء وة للدلل
ا ل   متار للللود ن شنشلمق للملشم ن شن للمرب للألنل ب للشتللند ن ج ن  رل ل ة شن خنل 

لل ل الل لف تكلل للنغرلوة لم نلن شن  ن(,)زرللالم مم  ترراح لإلرلشق شن للزنلشق للكطراق 
ذل شل ل تالدل شنلن ألخر جغض لل ظر من ل جلج ا لدللوما لللش لزق للتة اكط الل للشت كملن لل 

  نشاع للزرنلي اذل لف تكلل تغ ر شز  لفرلشق جرلرد دلئشق لطمل مم الل للالنرد للتة ت ش
زرنق للادل لللالنرد ز ب تمراف لفشم للشتزدد ل الل للزرنق للنغرلواق لؤل خلص تكراجل جل تث لء 

وة لل نن خنل   ق شم  ق لفن للالنرد لف تكلل شن شنلن ألخر ا ن للش لطل للشتضش ق للتغ ر 
 .(3)وأ الل ف تلثر وة  شل لل نلن وز ب ا  وة خرلئرالم للداشل رلواق

لرد  الدي للجند انرد دلخماق شتشثمق وة  زلح لا  للجلداق لللتنشملي لف تاطل اق دلخ  
ط لفرترلدي شنلف  لن تكرلر للرزرلء لل  للشرلكز للزضلراق ز ث لندلل للزالد للل  ل

ن لانرد خلرناق ادأي تأتة لل  رطر مم   ن  شلنلي نث رد شن (1)للف تغلع شن مللئد للاترلل
مق إلمدلد لل نلن شن شرلدر ا نلن للدلل للشزاطق ز ث تشث  وة اذل للزللق للدللق للش تك

ا  ر اذل لللضع لل  لن شتجل  ق ردشلل للاا لتزك ل لادلل لنتشلماق للرترلداق ل ال اق ل 
للالنرد للللودد لل  رطر اة ظلارد  نل اق جللدرنق لفلل  لذلي منرق لثاكق جللمشللق للللودد وة 

 .(6)ذلي لللري ا  اشنن لمتجلر للالنرد لللمشللق لنال ن لمشمق للزدد
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 لرد شر تدول للمشللق لفن ااق اثنثق شرلز  : 

 ر لممشلل لاذه زدثي ا ن شطمع لل جم  لي زت  ادلاق شرزمق للتدول للكا :للشرزمق لفلل  -2
 2797لرالم للثلرد لف رل اق  ,279للثشل   لي شن للكرن للشلضة ن لذ لدي زرب ت ران لفلل 

لل  لرتغلع نا ر وة لف رلدلي لل غطاق لدلل شنمس للتمللن للخم نة تم ل تخدلم نزء نا ر ش الل 
كطلب مشللق شلارد لذلي ش تلح تمماشة شرتغع شن لن  وة ا لء ا اق تزتاق شتطلرد تطمب ل ت

لضع لف ترلت نالي للشزماق لت   ل لشتلجمق ت غ ذال ل ت نق للنرتجلط للثكلوة لللد  ة لللمغلي 
شع للامدلن للمرباق للشنللرد لمتشدي رطر مم  للمشللق للمرباق لترنزي اذل للمشللق مم  شنلفي 

 .(9)%(66منم لأ لتذد للنلشملي للإلدلرا ن ل نملل   جق )للتممام لللكضلء لللرزلوق للإل

للشرزمق للثل اق : لللتة ادأي شن ادلاق للثشل   لي زت  ادلاق للت م  لي لللت  اشنن لرغالل -1
 2712جللطغرد لفرترلداق للشرزلجق جل تخدلم لمدلد الئمق شن للمشللق لف  لاقن وغة ملم 

لكلح للملشمق وة ز ن نل ي   جق للمشللق للللودد شن للمرب % (شن لنشلل ل6337امغي   اتالم )
(ن شن اذل لفنشللة وللالنرد للللودد وة اذه للغترد طجمي مم  للشنتشع للكطري  شت ن 2736)

 .(1)ل ل  ت ن لفلل   شق لفزدللناق لللثل اق تنللز لمدلد للللود ن للشللط  ن لفرم  ن

 2716% (ملم 6636اق مم  للمرباق ا  جق تامغ )لرد ااش ي للالنرد لفن ااق لف  ل  
%( شن نشمق للشاللنران لاذل لشر شتلرع ج اب 33,,وة ز ن  ن  للمرب تالرل امغي   اتا )

زرص للدللق مم  ت غ ذ ش لراع للت شاق لر اتالل وة لتجلع  ال ق  رامق للت غ ذ شن ضشن 
د ل  ر للشلارد جللدخلل لل  للجند خططالل للت شلاقن لذل  وأ الل  شزي أل شلط للمشللق للشلار 

لبخلرق وة شرلز  للت شاق للتة لرتجطي جلرتغلع للشللرد للشللاق للتة لظغي وة ت غ ذ 
 .(7)للش لراع

للشرزمق للثللثق : لتشثمي اذل للشرزمق جغترد للت م  لي لللتة  نمي شرزمق ند دد واشل  تممل -,
( لشل 2772-2776دلمالي زرب للخم ج للثل اق)جلتنلالي للالنرد لل  دللق رطر للرتجلطالل ات

رلوكالل شن شللرف  ال ق لجمض لف ظشق ش الل للردشلي للخلرناق لتذاذب ل ملر لل غم لمدم 
ل تطلمق للكطلع للملم مم  ل تاملب للمشللق للشزماق لرملجق ل تكطلب تم  للمشللق وة للكطلع 
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 ل اق للشطملجق شكلر ق شع للمشللق لفن ااقن للخلص  ت نق فرتغلع لنلرال للوتكلدال لمشاللرلي لف
لاذل لدح لل  لمتشلد للكطلع للخلص مم  للمشللق لفن ااق خرلرل لف  لاق ونلن لف  لالن 

لر   2771( لوة  1666ن نلن مدد للا غند   ن )2776ا نملن للغللااق للمظش  وة ملم 
لن لزشق للخم ج نل ي لزد للمللش   % ( لف   22( لللغما    ن) 22666مدد للجلك تل   ن )

ق لأكثر للشالشق وة تزد د لتنلالي للالنرد لل  رطر نشل لن للمشللق لف  لاق نل ي لر  تكمغ
 .(26)ل تمدلد لكالل ظرلل رمجق

( للف  خص ملم  61لجأت لع خطم للت شاق للكلشاق  شل زنم لل رازق للللودد شن)  
%( لل تشرلر تزل د ,2م   لي  زاد مم  )أي جشتل  2791( للف  خص 221لل )  2796

(للف  خص لشن شنشلع لل نلن للجللغ  مددام وة تم   291) 2716للللود ن لارجح ملم 
(للف 32,3672امغ مدد  نلن رطر  زل) 2771للف   شق ز ب تكد رلي ملم  166لل  ق 

ثمثلن شن ( للف   شق للل232%( اتكد ر) 3,  شق ثمث اذل للمدد تكراجل شن للشللط  ن) 
 .(22)(للف   شق191%( اتكد ر)61للللود ن )

 -:(21)لارنع تدول للمشللق لفن ااق لل  دللق رطر ج ن  نا ر لل  مدد  ل جلب ش الل    

للغرق وة لألنلر للزكاكق ا ن امدلن لإلر لل لبمد لف تكجلل  لامتار اذل للملش  للكلد للدلومق -2
للشثلل نلن للملش  للشاللنر   ر للشلار شن ا غندش  لأل ل اق لمشماق لف تكلل ومم   ا  

ان ب وة أللخر  جم  الي للكرن للم ران وة امدلن للخم ج للمربة شل  زاد مم  م رد أضملل 
شل ان ب وة امده لألمن للالذل تللود شئلي لألللل شن للملشم ن وة للامدلن للمرباق للأل  لاق ذلي 

 للشللاق إل  دلل للخم ج للمربة للتة تتش ز جكمق  نل اللنللغلئض لل نل ة لللمنز وة للغللئض 
لتشتمالل جغلئض شللة  غطة نا ر ندل ن ل ت نق لارلشج لخطم للتزد ث للطشلزق للتة تا تالل 

ن أرتغع للطمب مم  لأل دي للملشمق ذلي  ,279دللق رطر مكب لرتغلع أ ملر لل غم   ق 
ع للكطلملي لفرترلداق جأنلر شرتغمق ندل إذل لفخترلرلي لللشاللرلي للشختمغق لممش  وة نشا

 شل رلر ي جلألنلر للتة  تمكلال للملش  للللود وة امده لألم.
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لرتغلع ل ملر لل غم لزالدلي لف رلدلي لل غطاق لدلل شنمس للتمللن ج ن  نا ر خرلرل  -1 
لتزتاق لللت شاق لفشر للذي لدح لل  ل تثشلر تم  لف رلدلي وة لرلشق ش لراع للا   ل ,279جمد 

 لفرترلداق.

لف خغلض للللضح وة شمدل للش لرنق لمكلح لللط اق شن لنشلل لل نلن خرلرل وة وترد -,
لل جم  لي لللثشل   لي لدح لل  ل تجملد   جق نا رد شن لنشللة رلد للمش  ششل خمل ونلد وة 

تنله للغللااق للمظش  للمرض للشزمة للاتملد للمشللق لللط اق من للمش  وة رطلملي شم  ق لل
شن تم  لل  للمش  وة دللئر للكطلع للملم خرلرل  وة للشالن للت غ ذاق للد  كرل وة للمشللق 
للشطملجق لمكطلملي لفخرح لخرلرل للكطلع للر لمة لرطلع للخدشلي وتم للمنلء ف تكدلم 

 للمشللق لفن ااق ل د لل كص .

اكلاما  كص وة ورص للمش  وة  ن للامدلن للغك ردنلنلد ولئض وة لل د للملشمق وة للمد د ش -3
ششل  نم  للمشلل    لالن شن لأللل  إل  للثل اق لمزرلل مم    للامدلن للغ اق شث  رطرن

 .(,2)وررق مش 

نلن لم ال لي للتة لتجمتالل زنلشلي للدلل للشردرد لممشللق للدلر للجلرز وة ترلمد        
إل  دللق رطر لذل  شن خنل ت ظاشالل لأ رلوالل مم  مشماق  زنم للالنرد للمشللاق شن امدل الل

ترد ر للمشلل ر جق ش الل وة شمللنق للتدالر للذي أرلب ألضلمالل لفرترلداق وكد شثمي دلل 
للخم ج ج ن  ملم وررق ذاااق لزنلشلي تم  للدلل لمتخمص شن ش لك  للجطللقن لتن جل لكث ر 

لتزكاكل لمربح جل تثشلرال لمتزلاني للشللاق  زتشمق نشن للش لك  لفنتشلماقن للل ال اق للش
للضخشق للتة  ر مالل للمشلل إل  جندام و  تمش لفرترلد لاتز نن ش تلح للشما ق إذ نلن 
لالذه للتزلاني للشللاق أثرال وة تكم   لمتشلد للدلل للشرندرد لممشللق مم  لفرترلض ل د للمنز 

مف شن وررق لرلمالل تزي تأث ر للدلل للتة تكدم تم  للزلر  وة ش زلن للشدولملي ششل أض
رلا  اذلن لمتشلد للندلل للش تكامق لممشللق للللودد إنرلءلي نلن شن  أ الل أن تزاد شن  للكرلضن

لرد ل تني للالنرد للللودد لل  رطر خماطل  نل ال جم دل من ( 23)زده ظلارد للمشللق للللودد 
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لل رازق للللودد اة للطل اق زنشل ل لمل لنلن لالذه للالنرد  للتنل س لللترلجم لللتكلرب لأرجزي
 (21)شردلدلتالل لل مااق مم  رطر لشن لام لفثلر لل مااق: 

للتأث ر لفنتشلمة : تأثر للشنتشع للكطري جللمشلل للللود ن ذلي للثكلولي للشختمغق ششل  -2
زدلث تزلفي نا رد ل رامق و  لترن جان ة ا اق للشنتشع ن لمد مم  تغن  للظلارد للكاماق نلل 

لراشا للتكم داقن لأرجح للشللطن للكطري ا م  لمتطجع جملدلي لتكلل د  راجق م ا وة للغللب 
ولزدلدي شمدفي لف تالن  للتروة لاذل شل نم  مددل  نا رل  شن للمشللق للللودد زلئدد من 

لتضرري إشنل اق مطلئا   للزلنق للزكاكق لمت شاقن والشش دلر للشللطن للشزمة لأادري طلرتا
وة للش تكا  م دشل تتن   للمللئد لل غطاق ج اب رخص لل د للملشمق لف اشل لآل  لاق ومم 
اكترر ل تخدلم للمشللق للللودد وة للش لراع للخدشاق وكم ا  تم ل تخدلشالم وة للش لزل جرغق 

ن دال شن إرلاتالم  خدم لام وة لألمم لأل مب نالمق اكلشلن اترباق لألطغلل لام ف  خملن 
اجمض لألشرلض للتة نمالال شن امدام لألم شث  للشنرال ن لجمض لألشرلض للنمداق لاة وة 
 للا تالل شمداق ن وضن  من اذل وأن زالدد   اتالم وة للجند شن للشزتش  أن تؤدي إل  زرلل 

لدام لجنثرد ادد نرلئم للكت  ن لل ررق ن لللنرلئم   ر لألخنراق للتة تخ  جلألشن نشل أن لن
للاللاق للثكلواق لمجند لمش  مم  تزلا  للمغق للمرباق إل  لغق ان  ق ش لاق وضن  من  الدد 
لغلي أن ااق لدح للن   لل ل ئ لف اكف للتأث ر م د زدلد للمغق إ شل اشتد ل ؤثر وة شزتلح 

ذ أن لف تخدلم للكا ر لطاامق للت  ئق لفنتشلماق  جغم  لف ت لر للكا ر لمشربالي لألن االي إ
شن  لالن ا لام وة ل تكلل رام أخنراق   ر ش تز  ق لجللتللة ازدث  رلخل  وة ا الن للملئمقن

خنل تأثر للطغ  اثكلوق   ر للثكلوق للمرباق ن وارجح مرضق لجمض للكام لألخنراق للاللجطق 
 .(26)وازدث لضطرلب وة للش تلدع للكاشة لمت  ئق لفنتشلماق

ث ر لفرترلدي : اشنن تك ام للتأث ر لفرترلدي لممشللق للللودد إل  ر ش ن إ نلاة للتأ -1
ل ماةن لتتشث  لآلثلر لإل نلااق جش لاشق للمشلل للللود ن وة ا لء للالالك  لفرتكلزاق لنرترلد 
لللط ة لتكداشالم لممد د شن للخدشلي وة اذل للشنلل ن للل خرة نللخدشق للرزاقن أل 

أشل للمشللق أث ر لإل نلاة لممشللق لألن ااق اذل جلل  جق لمتلللش لزل  للشطلمم لللغ لدق نللخدشق وة 
للللودد للمرباق وكد نلن لالل دلر إ نلاة وة شنلل للخدشلي للتمماشاق ج اب ملش  للمغق إل  
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مغق نل ب دلرال وة للشنلل لإلدلري لف اشل للكطلع للزنلشة لشل  تطمجا للمش  واا شن إلشلم جلل 
للمرباق ن لللشمروق شع لألخذ ا ظر لفمتجلر تغض   للملش  للمربة مم  لألن اة شن را  
للزنلشق للكطراق لممش  وة للدللئر لللشؤ  لي للزنلشاق ن لنلن لممشلل للللود ن ج ن  ملم 
أثرام مم  للر لمق للتزلاماق للتة نل ي للزنلشق للكطراق تالدل شن خنلالل إل  ت لاع شرلدر 

دخ  للكلشةن وكد  لام اؤفء وة زالدد للطمب مم   لل مع للشر مق ششل أدح إل  ت لاع لل
 .(29)شرلدر للدخ  للكطري 

أشل جلل  جق لآلثلر لل مااق وتتشث  ازالدد أمدلد للمشللق للللودد للتة رلزاالل ت لرص وة  
  جق ش لاشق للمشلل للشزم  ن للكطرا ن لاذل أدح إل  نم  لل نلن للشزم  ن أرماق رال ل إل  
ل شنشلع للللود ن نلارنع اذل إل  للخطق للت شلاق للتة  الدتالل دللق رطر للتة ترتجم ج ن  لث 

 جللمشللق للللودد للتة تشث  تالد دل لدللق رطر وكد نلن لمشجللغ للشللاق لللتزلاني لل مماقن
لللمشني لألن ااق للتة  ر مالل للمشلل لألنل ب إل  ذلاالم وة امدل الم لألرماق أثر  ماة مم  

ندل  لفرترلد لللط ة للكطري ز ث أرجح للغلئض للشتزكل وة ش زلن للشدولملي للكطري رمان  
ل لزدالد لل غكلي للزنلشاق شترلوكل  شع زالدد أمدلد للمشللق للللودد ج اب دمشالل لممد د شن لل مع 

 .(21)لللخدشلي للملشق لاذل  روع شن للتكمغق للزكاكق لمللود ن

نشل أن زالدد أمدلد للللود ن أدح لل  زالدد لل غكلي للزنلشاق إذ  تم ل ت رلد لل مع للتة 
شن للخلرج شكلا  دوع مشمق أن ااق زرمي مم الل من طرال ترد ر لل غم إل   تزتلنالل للدللق

أدح لمتشلد دللق رطر مم  للكلح  للخلرج شر خق االذل شن تجم تالل لمدلل للر لماق للغرباقن
% ( إل   لء تلزاع للكلح للملشمق للشزماق ,1للملشمق للللودد ا  ب شرتغمق رد تر  إل   زل) 

رترلدين ل اب ذل  ال زدلثق للتطلر لللمشرلن لللت شاق ن شع لل رمق وة مم  ألنا لل  لط لف
شمدفي لل شل للزضري للذي لم  للكب تكلان للكللدر للملشمق للشزماق للتة نل ي تشلرس شال ق 

 .(27)للر د ن لللرمة ن لللتنلرد للتكم داق را  لكت لل لل غم

مق ف اشل وة لأل  طق للزنلشاقن نشل مززي للمشللق للللودد شن ظلارد للجطللق للشك 
لارنع لل اب وة زدلث اذه للظلارد إل  تا ة للزنلشق ل ال ق ت غ   نشاع للخران ن وة 
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للكطلع للزنلشة إل  نل ب  إ نلدال ورص مش  لمشللط  ن للملطم ن من للمش  وضن  من 
الي للتزد ث طاامق  ظلم للتممام شن ز ث مدم ل  نلم شل اش زا شن طنب شتخرن ن شع مشم

للنلراق وة للجند ن إذ أن أ مب لل جلب وة اذه للجند اش ملن إل  للدرل ق وة للغرلع لإل  ل اقن 
لألدااق شغضم ن إالال مم  للغرلع للممشاق ن وضن من أثر جمض للملدلي لفنتشلماق للشتخمغق 

طمجق لمنالد للتة  لمدي مم  مزلل للشللط  ن من لف خرلط وة أدلء جمض لألمشلل للشت
للمضمة لللغنري للششتلز ن لاذل شل مزز شن لنلد للمشللق للللودد للتة تماة اذه للشتطمجلي 

 .(16)نل لمد مم  ارلز ظلارد للجطللق للشك مق

للتأث ر لل ال ة : لكد ترتب مم  للش لراع للر لماق للتة أرلشتالل للزنلشق للكطراق لغرض -,
ودد شل ادد مرلجق رطر أرضل لم لأل دي للملشمق للللت لاع شرلدر للدخ  زالدد وة ل تخد

 .(12)ل مجل

لاشنن لمتجلر ذل  أزد شؤ رلي ادلاق أولل للاللاق للكلشاق جمض لل ةء لالذه للجند وكد 
نلن لمدم تنل س للشنتشع للللود مررال ن لد  ال ن لربشل شن  لزاق للشرللح ن وضن  من نثرتا 

لللشخرب ن  ئتا للزللاق لم لرر إنرلشاق ول دد نتنلر للشخدرلينللمدداق لت لوره أزال ل ج اب ا 
للشد ل  ن شن رلح خلرناقن  دلر وة إزدلث تلتر وة لللضع لألش ة للدلخمة لدللق رطر ربشل 
ار  زد للتدخ  للم نري شن جمض للدلل جزنق زشلاق نللالتاللن ششل امط  للش  رد للت شلاق 

للق  تمش  مم  إورلز أنالل شن للشاللنران للذ ن  تزلللن للتة ت الدال رطرن نشل أن اذه للمش
جشرلر للزشن شن ش تلط  ن إل  شللط  ن لالم ألضلمالم لفنتشلماق للخلرق االم للتة شن 
للششنن أن تتزلل إل  زرنلي  ال اق تمار من ونرال لطشلزلتالل لشطللاالل لشن للطاامة أن 

 .(11)زنلشلي تم  للنللالي لدللالل مك  أي تزر  شن اذل لل لع للمطف لللتأ  د شن 

وة أ لرد ألزد للتكلرار للللردد شن لل غلرد للمرلراق وة للدلزق لرد للتللة )ا ل   ر لمق 
شتللدد لدح للش ئلل ن وة دللق رطر جأن لللنلد للكلري شل ال إف شخطم أشرانة جش لمدد 

تزدد لألشراناق لأن تزل دام نلء الجل اق  لشل ام إف ن لد شدربلن اأتشرلن اإشرد لللفالي للش
وة ش طكق للخم ج للمرباق( لشن للظللار للتة  شرلوكل لمتالد دلي لألشراناق جلزتنل ش لجع لل غم
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تدل مم  أن طاامق اذه للمشللق لا ي مشللق و اق ملداق ا  اة مشللق ذلي طاامق م نراق أل  
ل وة شم نرلي للمش  ألدلء  جا م نراق  ز ث امش  اؤفء وة رجلح ن   لم مم  لفرطغل

تزاق ممم جندام ششلر  ن للرالضق للرجلزاق ثم   طمكلن إل  للمش  جل ضجلط در ل   ر 
 .(,1)ملدي

لاذل  دل مم  أن اؤفء ف اكغلن م د زد نل الم مشلل ش للشلن ا  اشنن لمتجلرام رلد 
ش طكق للخم ج  جأزتنل ش لجع لل غم وةلمكللي لألشراناق إذل شل ونري  م نراق ش ظشق

(   ق لاة لل ن 6,- 21ن لارنع اذل للترلر إل  أن أمشلر اؤفء تترللح شل ا ن)(13)للمربة
للطااماق لمخدشق للم نراق لرد تم ل تخدلم اؤفء وة مشلم ش طكق للخم ج للتة لمتشدي مم الم 

ه لللطن ج ن  نا ر وة ز ن نل ي  د دد للزذر وة لفمتشلد مم  للمشللق للمرباق لشل ا الد
 .(11)للمربة وة تم  للشدد شن ترلمد لمشد للكلشة للمربة للذي نلن ا اب للكمل لدلل للش طكق

لفثلر للداشل رلواق : لن شن لارز لفثلر للداشل رلواق لل مااق لمالنرد للدللاق مم  للشنتشع -3
لط ق وكد لت شي للكطري ذل  لفثر للذي لدح لل  للتغ ر للنذري وة زنم للكلمدد لل نل اق للشل 

للكلمدد لل نل اق للشللط  ن جرغر زنشالل زت  جلي شمالل للشللط لن لرماق دلخ  للطل الم ولدح 
لل  لختنل وة للترن ب للمشري للل لمة جلمتجلر لن شنتشع دللق رطر ال خمام شن للشللط  ن 

للللودد ذلي لللللود ن للذ ن ا نملن لف مااق للمظش  للشطمكق لم نلن للشل نل ي لل رازق 
خرلئص داشل رلواق شتش زد تتزنم و الل ظرلل للالنرد لللمش  لرلل  ن للدلل ول ا شن للشؤند لن 
تتر  شردلدلي ل ل اق وة ل شلط للترن ب لل لمة لللمشري لمشنتشع لارجح شغل رل لشضشل ل من 

للترن ب  للترن ب وة لفلضلع لل نل اق للطااماقن  لذل  ا لل  تشل ز للضزل للختنول ا ن
لل لمة للمشري لمشللط  ن شن  نلن رطر لترن ب للللود ن للتة تارز جلرتغلع   جق للذنلر لللذي 
لمتار رلودل ل ل اآ وة ل نلز للمد د شن للش لراع للطشلزق لمشنتشع للكطري إف لثأر لل مااق 

م للإلشرلض تتشث  وة لختنل لل لع لشل  ترتب م ا شن لف زرلل وة لل مل  لل ت لر للنرلئ
 .(16)لفنتشلماق للخط رد 
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 (19)لرد نلن لممشللق لفن ااق أثلر ل نلااق مم  لفرترلد للكطري 

 د للغنلد للكا رد شلا ن للطمب مم  للمشللق للنزشق لتزك ل ش لراع للت شاق لفرترلداق -2
 لللمرض للشزدلد شن للمشللق لللط اق.

ل لفدلراق لللزنلشاق لل ل ئق لتدراب لتأا   للكللدر دمم لتطلار لفدلرد للزنلشاق لشؤ  تال-1
لللط اق شن خنل للتممام لللتدراب لذ تلل  للشممشلن لللخارلء لفنل ب وة نشاع للشرلز  

 للتمماشاق وة رطر.

شثمي للمشللق للللودد رلد  رلئاق نا رد  لاشي وة زالدد  مق لل لق لشزمة لشلم لل مع  -,
لم للش تلردد لتل ع للطمب مم  للمكلرلي للف تثشلر وة للا لء شن لن  للش تنق  للء للشزماق 

للتلخ ر ششل ل الم وة ل ملش نل ب لل  لط لف تلنة للشزمة لت  ام رطلع للتنلرد للدلخماق 
 .(11)لللخلرناق

 لاشي للمشللق للللودد اتزك ل شمدفي ربح شرتغمق لمكطلع للخلص  ظرل ف خغلض لنلرام -3
للمشللق لللط اق وضآل من ل تخدلم للمشللق لفن ااق للشؤامق لور مم  للشؤ  لي شكلر ق شع 

 للكطلع للخلص تكمغق للتدراب لللتأا  .

للم اكف رمل للزنلشق للكطراق مم  تزل د   جق للمشللق وة رطر شن للنل ب لفرترلدي 
شزلللق للنللاق لف رل اق  للكن شل لزدثتق للنللاق لف رل اق زلد شن تلتر للزنلشق لرد ارز ذل  وة

لثلرد للش لك  لللغتن للطلئغاق للتة نل ي شن للشؤند لن تؤثر مم    ر مشماق للت شاق للتة 
 .(17)ت الدال للجند

لنل ي للنللاق لف رل اق شك شق ا ن للم لرر للشؤادد ل له ل رلن دمحم رضل  
للم لرر لفخرح للشؤادد لللذي نلن لا دلر جلرز وة ظ  زنشا ل  (6,)(2797-2732االملي)

 . (1,)(2711-2797) (2,)لم ظلم للنشاللري لف نشة ازملشق لاق هللا للخش  ة

  ت تج ششل  ال لن للترن ب لل نل ة وة رطر لرجح   ر شتللزن ل  ر ملدي أل ق 
 ت م النلد   جق نا رد شن لفنل ب تغلق مدد لل نلن للشزم ن ج اب انرد لمدلد نا رد شن 

ششل لزدث ل كنب نا ر وة للترن ب للشنتشع لللثكلوق للكطراق لرد اذلي للزنلشق لفنل ب 
للكطراق ناللدل  نا رد شن لن  تلناا لل نلن لللنالق للرزازق لمشمي مم  تخغاض للالنرد 

دخلل ارلشج تدراااق شتكدشق .                  لروع نغلءد للمشللق للشزماق شن خنل للتل ع وة للتممام لل 
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 تمة الخا 
 جمد درل تة تأث ر للمشللق لفن ااق مم  للشنتشع للكطري تلرمي لل  لل تلئج للتللاق: 

لرث لا ن وتزللي رطر شن شنتشع ج ام  تمرضي رطر لل  ثكلولي مد دد لورزي نان  ف-2

وة تكلا ا مم  للرم د لفنتشلمة لل  شنتشع لكثر ل غتلزل  ن لرد لدح اذل للتغ  ر لل  زدلث 

 شن للش لك  للتة اددي شنتشمالم ن لبدأ لف  نخ شن الاتا لف نشاق لللمرباق . للكث ر

أثري للمشللق لفن ااق مم  للنل ب لفرترلدي لمشنتشع للكطري تأث رل  نا رل  لتشث  ازالدد  -1

 لل غكلي للزنلشاق مم  للمشللق للللودد ششل مرض لرترلد رطر لنضطرلب للشتزل د.

  للكلد للملشمق ا  جق نا رد لدح لل   لء تلزاع للكلد للملشمق للشزماق لزدلث لمتشلد رطر مم -,

للجطللق للشك مق ل اطرد اذه للكلد اخارتالل مم  ش لجع لل غم شكلر ق شع للشللط  ن للكطرا ن للمذ ن 

 ل غش لل وة شمذلي للزالد .
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 حياة فرحان عبد كعيد. الباحثة    الزم لفته ذيابأ.د. 

 الهوامش والمصادر 
( 2771-2791وة مالد خماغق ان زشد آل ثل ة ) )رطر اذل للجزث ش ت  شن ر للق للشلن ت ر* 

 درل ق وة لل ال ق للدلخماق( .
 ن3-نألمدد36شنمد  شنمق للخم ج للمربةن للمشللق لفن ااق وة دللق رطرن ااغلء  ن ب شاللدرن(2)

 .,19ص نلشمق للجرردن شرنز درل لي للجررد لللخم ج للمربةن ن1621ل  قن

 نماق للترباقن   ر ش  لرد نر للق شلن ت ر  ن1663-2716لق رطر نلن دل   نراق ماد هللا نرامن (1)
 .79ص ن 1661 نلشمق للجرردن

 جغدلدن دلر للزراق لمطجلمقن لخطلر للالنرد لفن ااق مم  للشنتشع للمربةن شل   ز لد  ال  ن( ,)
 .61صن  2716

 .79ص نلل لال للشردر  نرامنهللا  نراق ماد  كن  من ن  (3)

ن 37شنمق ش تكا  للمربةنللمدد  ش تكامالل وة لرطلر للخم ج للمربةنل للرع للثكلوق  زةندمحم للرشا( 1)
 .39ص ن,271ا رلين

 .63ص نلل لال للشردر  شل   ز لد  ال  ن( 6)
 ال لي للالنرد لللمش  لأثرال مم  جطللق للشللط  ن وة دلل شنمس  مد لن ورزلن للنلرل ةن( 9)

 .9ص نلشمق للجرردن ن1623  ق  ن13للمدد لخم نة نشنمق لفرترلد لن للتمللن للخم نة

(8)Frauke Heard, from Trucial slabs to united Arab Emirate Longman, 
London, 1982 ,p76. 

شنمق درل لي للخم ج  للتزضر لللالنرد للمشللاق وة لرطلر للخم ج للمربةن ننل ماد هللا شملضن (7)
 .219ص ن2719للجررد ن  ن 12 دللمد للمربة لللنزارد للمرباقن

 .  1ص نلل لال للشردر  مد لن ورزلن للنلرل ةن( 26)

 .22ص نللشردر  غ ا ( 22)

 ر للق شلن ت ر   ر ش  لرهن ن2716-2796نلثر لل غم وة تطلار رطر  لن دللد  ماشلن ( 21)
 . 11 ص ن1626 نماق للترباقن نلشمق للشلر ن
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 لقطري ا أثير العمالة االجنبية على المجتمعت

كرلر لل ال ة وة دلل شنمس للتمللن للخم نة وة ظ  للزكجق للتزد ث للف ت ملرم دمحم مشرلنن(,2) 
 . 97ص ن1666 نلشمق جغدلدن   ر ش  لردن نماق للمملم لل ال اقندنتلرله لطرلزق  لل غطاقن

 . 193ص للشردر لل لالن نشاللدر ااغلء  ن ب( 23)

 .221ص للشردر لل لالن ننرام   نراق ماد هللا( 21)

(16)Tim Niblock , Social and Economic development in the Arab gulf , groom 
helm ,London, 1980 ,p65. 

 .,12ص نلل لال للشردر  ننرام   نراق مادهللا( 29)
شنمق  درل ق لثلئكاقن 2712-2792للتطلرلي لل ال اق للدلخماق وة رطر  ن طلار خمف للجنلء( 21)

 .32ص ن1666  ت رراقننلشمق للش ن1-7للمدد  درل لي لجزلث لللطن للمربةن
 للالنرد لل  لن للخم ج للمربة مرباق للن ااق لأثلرال لفنتشلماق للل مااقن  لشة لزشد للكل فن( 27)

 نلشمق للجرردن شرنز درل لي للخم ج للمربةن ن1للمدد ن22شج ’شن  للخم ج للمربة لللنزارد للمرباق
 .,3ص ن2797

 .29ص نل لل لاللشردر  نللنلرل ة  مد لن ورزلن( 16)

 .2,9ص نلل لال للشردر  ملرم دمحم مشرلنن( 12)

 .33ص نلل لال للشردر   لشة لزشد للكل فن( 11)
  شنمق للتلراخ للمربةن  االق نزارد رطر للكمب لل لجض لمخم ج للمربةن كرام نرامنللماد  كن  من ن( ,1)

 .31ص ن2719 رطرن ن263للمدد 
(24)Daniel Dshon, middle east record, Vol 5, Jerusalem ,1977 ,p83. 

ر للق شلن ت ر   ر  (ن2791-2737للتطلرلي للدلخماق وة رطر) ماد زشلدي ضلزةنزش د ( 11)
 .297صن  2771 ننلشمق جغدلد ن  نماق للترباق / لان ر د ش  لردن

 .,22ص للشردر لل لالن  نراق ماد هللا نرامن( 16)
 .17ص نللشردر لل لال   لن دللد  ماشلنن( 19)
 .29ص للشردر لل لالن نللنلرل ة  مد لن ورزلن( 11)

 .2,9ص للشردر لل لالن ملرم دمحم مشرلنن( 17)
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وة طالرلن لنلن لخر  له زنم ل رلن را   2727/ت ران لفلل/16للد وة  دمحم رضل االملي: (6,)
ثم لكش  تمماشق  تمك  تمماشق وة للشدلرس ل لا راق 2797- 2732للثلرد لف رل اق لل تشر زنشق شن 

وة ل رلن  وة للكماق للزرباق لت شي  ال تا جمنرتا للكلاق شع لللفالي للشتزدد لفشراناق وة وترد زنشق 
 الدي ل رلن وة وترد زنشق لضطرلجلي لثلرلي مد دد ج اب  ال ق لفضطاللد لللظمم لش ع للزنلب 

جكالدد لاق هللا للخش  ة ل لدر لل لد لل  شرر لتغ ر للتممام لدي اذل لل ال ق لل  رالم للثلرد لف رل اق 
.لمشزاد شن للشمملشلي من دمحم 2716/ لل ل/19وة وترد زنم ل لر لل لدلي للذي ل تضلوق زت  لولتا 

  ر ر للق شلن ت ر  دمحم رضل االملي درل ق تلراخاقن رضل  له ل ظر:ز  ن نرام زشلد للزش دللين
 .19ص ن 1669 جغدلدن ث للممشة لمدرل لي للممالنشمالد للتلراخ للمربة لللترل ش  لرد ن

رلح هللا ان شرطغ  ان لزشد للشل لي للخش  ة رن  د ن ل ال ة ل رل ة للد  لاق هللا للخش  ة: (2,)
لف رل اق زت  لطلح جلل لد دمحم رضل االملي  دنلن و م لول لشرنمل د  ال  امال رلد للثلر  2761/ل ملل /13

ن لل امق دلخ  ل رلن لخلرنالل درنتا للزلزلاق لاق هللا لتضلل لل الل للمظش  نلن لفب للرلزة لمدد ش
أل ق امغ لفنتاللد لأردر ر للتا للمشماق لي شنشلمق وتللله وة للمجلدد ل شتا شنمق تلام لفشراناق ارن  

لمشزاد شن  .2717/ ل  ل /,زت  لولتا وة 2797ت مم للزنم وة ل رلن   2797للملم وة   ق 
 ن 2711 دلر لل رلقن ن2ط  شدلوع لاق هللا ررق ل رلن لللثلردن دمحم ز  ن اان ن شلي ل ظر:للشممل 
 .13ص

 .,26ص للشردر لل لالن   لن دللد  ماشلنن( 1,)
 


