الخمؿ السكاني اعتداء عمى حقوؽ المواطف
" بالغ إلى مف يهمه األمر "

الدكتور عمي خميفة الكواري
نعـ الخمؿ السكاني اعتداء عمى حقوؽ المواطف في أي بمػد كػاف .وتفػامـ الخمػؿ السػكاني

فػػي بعػػض دوؿ الخمػػيب العربػػي هػػو اعتػػداء

ػػارح عمػػى حقػػوؽ الم ػواطف م ػ سػػبؽ ا

ػرار

والتر د .فمف حؽ المواطنيف في وطنهـ أف يكوف لهـ دور واف يكونوا هـ التيػار الرييسػي فػي
المجتمػػػ

واف تكػػػوف هػػػويتهـ هػػػي الهويػػػة ألجامعػػػه ولئػػػتهـ هػػػي المئػػػة السػػػايد وم ػػػالحهـ

المشػػروعة عبػػر األجيػػاؿ وحمايػػة م ػػير مجػػتمعهـ مػػف التفكػػؾ والنكػػوص ,هػػي محػػط الخيػػا ار

والموجه لمق ار ار العامة وعمى رأسها السياسػة السػكانية .هػاا إلػى جانػ حقػوؽ ا نسػاف التػي
يشاركهـ فيها كؿ مف يقيـ عمى ارض وطنهـ.

فأيف دوؿ الخميب العربي بشكؿ عاـ مف مراعا حقوؽ المواطف هػا  .وبشػكؿ خػاص أيػف

ا ما ار ومطر وربما البحريف مف مراعا حقوؽ المواطف باعتبار مواطنا واعتبار إنساف ؟.

لقد فاجأتني ا ح اءا والت ػريحا الرسػمية فػي كػؿ مػف ا مػا ار ومطػر والبحػريف فػي

مطم  ,8006كما سوؼ تفاجئ المتتبعيف اآلخريف لمخاطر استمرار الخمػؿ السػكاني والػداعيف

إلػػى ت ػػحيحه .إف هػػا ا ح ػػاءا المفاجيػػة والت ػػريحا الرسػػمية الت ػي تؤكػػدها ,تعبػػر عػػف
توجهػػا تجاريػػة مخيفػػة ,يمكػػف أف نطمػػؽ عميهػػا " توجهػػا مػػا بعػػد الخمػػؿ السػػكاني" أو زمػػف

التحوؿ والتراج عف القوؿ بضرور ت حيح الخمؿ السكاني.

لقد أ بح الخيا ار والق ار ار العامة تبدو اليوـ غير معنية بالخمؿ السكاني وغير مراعية

لحقوؽ المواطف والحفاظ عمى لئته وهويتػه ووجػود  .وأ ػبح خيػار التوسػ غيػر العقالنػي فػي

العقار غيػر المبػرر مػف وجهػة نظػر وطنيػة ,هػو أهػـ خيػا ار مػا يسػمى بالتنميػة التػي
ا
نشاط

سػػبؽ واف أسػػميتها " بتنمي ػة الضػػياع " ,ضػػياع األوطػػاف ونكػػوص المجتمعػػا الوطنيػػة وتهديػػد
مستقبؿ األجياؿ المتعامبة ,عندما ي ػبح المواطنػوف أمميػة فػي وطػنهـ ويهمػش دورهػـ الاقػافي

وا نتاجي وا داري وت بح أوضاعهـ المعيشية رهينة المكرما والق ار ار ا دارية وما تبقى مف

حماية مانونية هي اليوـ عرضه لمتئيير في أي وم .

وعندها يمقى بالمواطنيف في أتوف منافسة غير عادلة م نخ الوافديف مف جميػ إنحػاء

العالـ .منافسة ينتظر أف يتحوؿ بموجبهػا وضػ المػواطنيف واقػافتهـ ومجػتمعهـ فػي ا مػا ار

ومطر عمى وجه الخ وص ,إلػى مػا يشػبه وضػ المػاووييف فػي سػنئافو ار الػاي تراجػ ل ػالح

المهاجريف ال ينييف وأ بح الماووييف السكاف األ مييف ,في الدرجػة السػفمى سياسػيا واقافيػا
واجتماعيا وامت اديا.

حالة ا ما ار

كاف أهؿ المنطقة في الماضػي القريػ مػف مػواطنيف ومسػيوليف حكػومييف ,يحػاروف مػف

خطػػور الخمػػؿ السػػكاني فػػي ا مػػا ار ومػػف نمػػوا دبػػي بشػكؿ خػػاص ,عنػػدما بمػ عػػدد سػػكاف

ا ما ار في عاـ 8002ـ حوالي  5.3مميوف وتدن نسبة المواطنيف فػي السػكاف إلػى %80
ومسػػاهمتهـ فػػي مػػو العمػػؿ إلػػى  .%6.5وكػػاف مػػف المنتظػػر أف ي ػػحح الػػؾ الوض ػ المختػػؿ

الخطر الاي و نظير له في أية دولة في العالـ  .ولكف المؤسػؼ أف سػكاف ا مػا ار فػي نهايػة

8005ـ مػػػد تضػػػخـ بػػػأكار مػػػف الضػػػعؼ فػػػي غضػػػوف  3سػػػنوا وبمػػػ امانيػػػة ماليػػػف نسػػػمة
وانخفض نسبة المواطنيف في إجمالي السكاف إلى  %20فقط وفي إجمالي مو العمؿ إلى امؿ

مػػف  .%3وأ ػػبح عػػدد المػػواطنيف البػػالئيف  600إلفػػا نسػػمه ,حػػوالي ن ػػؼ عػػدد الجاليػػة

الهندية البالئة  2.3مميوف ,كما اكر نشر  The Economist Intelligence Unitفػي

عددها الخاص با ما ار في شهر نوفمبر , 8005وبالؾ أ بح المواطنوف أممية في وطنهـ و
يتجاوز عددهـ ن ؼ عدد الجالية الهندية المطالبة بالتجنيس.

وممػػا يؤسػػؼ لػػه حقػػا أف أبػػو ظب ػي وبقيػػة ا مػػا ار أ ػػبح تنػػافس دب ػي فػػي نمواجهػػا

العقاري وما يؤدي أليه مف تفػامـ الخمػؿ السػكاني .فػأبو ظبػي عمػى سػبيؿ الماػاؿ تخطػط لزيػاد

سكانها مف  2.4مميوف إلي  5.2مميوف وفقا لخطتها ألمسما " رؤية أبو ظبي  ."8050وفي
ت ريح ألحد المسيوليف في ا ما ار أشار إلى توجه خطر سوؼ يتـ بمقتضا اسػتقداـ مميػوف
يني  ,ربما نتيجة لما تقوـ به الجاليػة الهنديػة مػف إضػرابا وشػئ  .وكػأني بػه كالمسػتجير

مف الرمضاء بالنار.

حالة مطر

وفي مطر التي كاف المسيولوف فيها ينتقدوف نمػوا دبػي و ينػأوف بأنفسػهـ عػف تقميػد ,

فػػاجيني مػػا ح ػػؿ خػػالؿ الاالاػػة أعػواـ الماضػػية .فقػػد بػػدأ المعمومػػا المخيفػػة والت ػػريحا

الرسمية تشير إلي تفامـ الخمؿ السكاني بشكؿ أ بح الوض السكاني في مطر أشبه با ما ار ,
وربما يسير بوتير أسرع ينافس فيها نموا دبي.

وما يخيؼ ليس مجرد الزياد الماهمة في حجـ السكاف وتدني نسبة المواطنيف فقػط وانمػا

ايضا استمرارية السب الرييسي الاي أدى إلى الؾ التفػامـ المفػاجئ لمخمػؿ السػكاني فػي مطػر,
في وم كنا نظف فيه أف مطر واعية لمخػاطر اسػتمرار الخمػؿ السػكاني وأبعػاد وتداعياتػه غيػر

المحمود العامبة .

والسب الرييسي لها الزياد المخيفة في حجػـ سػكاف مطػر هػي السياسػة الجديػد التػي

مام بموجبهػا الحكومػة ببيػ أراضػي عامػة ,كمػا سػمح باسػتمال ؾ األجانػ لمعقػا ار والقيػاـ

باوسػػتامار العقػػاري ,ووافق ػ عمػػى مػػنح امامػػا مفتوحػػة لكػػؿ مػػف يممػػؾ شػػقة فػػي المنػػاطؽ

المخ

ة لشراء غير القطرييف .ومف ها المناطؽ مدينه الوسيؿ التي

مم

سكاف 800

إلؼ نسمه ,معظمهـ إف لـ يكف كمهـ مف غيػر القطػريف .األمػر الػاي أدى إلػى جانػ سياسػة

اوستمالكا  ,إلى توس هايؿ في النشاط العقاري تسب في إزالة مناطؽ سػكنية جديػد أربكػ
إزالتها الفجايية حيا المواطنيف ,حتى أطمق إااعة لندف عمى الوض "سنامي" .هاا إلى جانػ
ما أد إليه مف استقداـ عمالة كايفة.

وتفيد المعموما والت ريحا المنشور في ال ػحؼ ,أف مطػر تخطػط لبنػاء 600بػر تػـ

إكماؿ  30برجا منها فقط و 230تح ا نشاء ,وهناؾ  400بر ينتظػر بناءهػا فػي السػنوا

القميمة القادمة ,وكاف اهلل في عوف المواطف الاي تحمؿ وسوؼ يتحمؿ كؿ أبعاد وتداعيا هاا

الخيار العقاري المخيؼ.

ومػف تبعػا هػاا الخيػار العقػػاري الػاي ترعػا وتسػومه الحكومػػة هػو الزيػاد المخيفػة فػػي

حجـ السػكاف وتػدني نسػبة المػواطنيف .فسػكاف مطػر الػاي اسػتقر عػددهـ فػي عقػد التسػعينيا

الماضػػػية ,و ارتفعػػػ نتيجػػػة لػػػالؾ اوسػػػتق ارر نسػػػبة المػػػواطنيف مػػػف  %86عػػػاـ  2775إلػػػى
 %52.30عاـ  ,8002عكس اتجاهه الحميد فجاء م األسػؼ منػا عػاـ  8002عمػى وجػه

الخ وص ,حيث تضاعؼ حجػـ السػكاف مػف حػوالي  500إلػؼ عػاـ  8002إلػى  2.3مميػوف
فػػي مطمػ عػػاـ .8006وينتظػػر أف ي ػػؿ حجػػـ سػػكاف مطػػر فػػي عػػاـ  8028إلػػى  8.5مميػػوف
نسمه حس الت ريحا الرسمية.

و نتيجة لالؾ تدن نسبة المواطنيف مف إجمالي السكاف مف حوالي  % 87عػاـ 8002

إلى  %24فقط في مطم عاـ  .8006أمػا مسػاهمة القطػريف فػي مػو العمػؿ فربمػا تػدن إلػى
 %5في مطم عاـ  8006بعد أف كان حوالي .%23

ولمعمػػـ فقػػد مػػدر سػػكاف مطػػر بح ػوالي  340إلػػؼ نسػػمة عػػاـ  ,2775و  400إلػػؼ عػػاـ

 .8002كمػػا مػػدر عػػدد القطػػريف عػػاـ  2775بح ػوالي  258إلػػؼ ,و 270إلػػؼ عػػاـ ,8002

و 803إلؼ عاـ  ,8002وبم عدد المواطنيف  820إلؼ نسمه في مطم .8006
حالة البحريف

ولعؿ ما نشر في البحػريف مػف إح ػاءا مخيفػة تؤكػد لنػا أيضػا أف السػب الرييسػي فػي

تضخـ حجـ سكاف بعض دوؿ الخميب العربي وتدني نسبة المواطنيف فػي إجمػالي السػكاف وفػي

مو العمؿ ,هو خيا ار التوسػ المفػاجئ فػي النشػاطا العقاريػة .فػالبحريف مامهػا ماػؿ دبػي و
تممػػؾ

ػػاد ار معتبػػر مػػف الػػنفط الخػػاـ أو الئػػاز المسػػاؿ ماػػؿ مطػػر و أبػػو ظب ػي ,وانمػػا فتح ػ

المجاؿ لتوس عقاري عمى نمط ا ما ار ومطػر ومامػ الحكومػة ببيػ األراضػي وتسػهيؿ إمامػة
المػػدف والمنػػاطؽ الجديػػد ومػػا تتطمبػػه مػػف تسػػهيال ا مامػػة الدايمػػة واسػػتقداـ العمالػػة الوافػػد

بشػػكؿ كايػػؼ غيػػر مسػػبوؽ فػػي البحػػريف التػػي تعػػاني مػػف بطالػػة مزمنػػة وأزمػػة إسػػكاف بالنسػػبة

لممواطنيف.

فقد نشر في

حؼ البحريف يوـ  8006/8/86باف سكاف البحريف مد زاد بنسبة %28

خالؿ عاـ واحػد ,مػف  528إلػؼ نسػمه عػاـ  8004إلػى  2.03مميػوف عػاـ  ,8005نتيجػة
لتضاعؼ عػدد الوافػديف تقريبػا حيػث زاد عػدد الوافػديف مػف  865إلػؼ إلػى  325إلػؼ .وبػالؾ
تػػدن نسػػبة الم ػواطنيف فػػي إجمػػالي السػػكاف مػػف الاماػػيف إلػػى الن ػػؼ وفػػي مػػو العمػػؿ تػػدن

مساهمة البحرينييف مػف حػوالي  %53عػاـ  8004إلػى  %23فقػط عػاـ  .8005هػاا بػالرغـ

أف عدد المواطنيف مد زاد في عاـ واحػد بنسػبة  %23مػف  237إلػؼ عػاـ  8004إلػى 387

إلػؼ عػاـ  8005بسػػب سياسػة التجنػػيس الكايػؼ الػػاي اتبعتػه حكومػػة البحػريف  ,والتػػي أد

ار
إلػػي ارتفػػاع الزيػػاد السػػنوية فػػي عػػدد الم ػواطنيف مػػف  %8.5إلػػى  .%23وفػػي هػػاا إضػػر ا
بم محة المواطف وتقويض لوضعه مرتيف.

مف ضي وطف ويف الوطف يمقا

في الختاـ وفي ضوء هػا المعطيػا والتػداعيا المتومعػة لتفػامـ الخمػؿ السػكاني ,وجػد

نفسي محتػا ار فػي مػف أوجػه إليػه خطػابي هػاا .فقػد سػبؽ وكتبػ فػي الموضػوع مػ ار ار منػا عػاـ

 2762حيف أ در كتيبا بعنواف "نحو فهـ أفضؿ ألسبا الخمؿ السكاني" ,ولكػف وحيػا لمػف
تنادي .فقرر أف أتقدـ ببالغ إلى مف يهمه األمر واشهد عميهـ اهلل و األجياؿ القادمة ,وارجػوا

أف و يسجؿ هاا البالغ ضد مجهوؿ.

ومػػف يهمهػػـ أم ػر الحفػػاظ عمػػى الػػوطف وعػػدـ ضػػياع الهويػػة العربيػػة ا سػػالمية ونكػػوص

المجتمعػػػا الوطنيػػػة فػػػي دوؿ المنطقػػػة  ,هػػػـ المواطنػػػوف جميعػػػا حكػػػاـ ومحكػػػوميف فػػػي دوؿ

المنطقة ومف بعدهـ العر األخريف كي و تضاؼ نكبة أخرى إلى نكبا األمة العربية.

وأمػػوؿ فػػي بالغػػي هػػاا بخطػػور مػػا أكدتػػه ا ح ػػاءا والت ػػريحا مػػف تػػدني نسػػػبة

المواطنيف في إجمالي السػكاف إلػى  %20فػي ا مػا ار

و %24فػي مطػر  ,والػى الن ػؼ فػي

البحريف بعد أف كان مبؿ عاـ واحد فقط تساوي الامايف .أمػا مسػاهمة المػواطنيف فػي إجمػالي
مو العمؿ فقد تدن إلى  %3في ا ما ار و %5في مطر و %23في البحريف.

وأطال ػ بسػػرعة معالجػػة الخمػػؿ السػػكاني والت ػػدي ألسػػبابه المفاجيػػة إلػػى جان ػ أسػػبابه

مركز اتخاا القػ ار ار وتحديػد الخيػا ار
المزمنة ,وابعاد المسيوليف عف تفامـ الخمؿ السكاني عف ا
العامة واسػتبدالهـ بمػف يػرتبط م ػيرهـ بم ػير الػوطف.أف متخػاي القػ ار ار ومحػددي الخيػا ار

العامة هـ الم فى (الفمتر) الاي ينقيها مف الشواي .

أمػػا حػػوؿ السػػب الرييسػػي لتفػػامـ الخمػػؿ السػػكاني ال ػراهف هػػاا بػػدوً مػػف ت ػػحيح الخمػػؿ

السكاني وما يتطمبه مف ضػرور عكػس اتجػا تػدني نسػبة المػواطنيف فػي السػكاف ومسػاهمتهـ
فػػي إجمػػالي مػػو العمػػؿ ,فػػأنني أعيػػد بشػػكؿ رييسػػي إلػػى الخيػػار الػػاي تػػـ اتخػػاا ووضػػع

السياسػػا لتحقيقػػه وهػػو التوس ػ فػػي بي ػ الحكومػػا لأل راضػػي العامػػة وتشػػجي المسػػتامريف
األجان عمى اوستامار وتسهيؿ ا مامة الدايمة لمػالؾ الشػقؽ فػي المنػاطؽ الجديػد مػف غيػر

المواطنيف ,ورف الحواجز عف استقداـ العمالة األجنبية الالزمة لبناء المدف والمنػاطؽ العقاريػة
الجديد  ,دوف مراعا ألبعاد وتداعيا الخمؿ السكاني.

وتػػاكر المعمومػػا المتاحػػة أرمػػاـ فمكيػػة ي ػػع مرأتهػػا وتخيمهػػا ,حػػوؿ حجػػـ اوسػػتامار

العقاري المتوم

في دوؿ مجمس التعاوف في الوم الحاضر والاي بم  8تريميوف دوور منهػا

 500مميار دوور في ا ما ار وحدها .وهاا الحجـ مف اوستامار العقاري سوؼ يتطمػ عمالػة
كايفة في مرحمة ا نشاء ,كما سيتطم إمامة وافديف جدد يشئموف ها العقا ار ويشئمونها.

وجدير‘‘بالتأكيد أف تفامـ الخمؿ السكاني مػد ح ػؿ بشػكؿ مفػاجئ فػي دوؿ تمتمػؾ فػوايض

نفطيػة ماػػؿ مطػر وابػػوظبي وأخػػرى لػيس لػػديها

ػػاد ار معتبػر مػػف الػػنفط الخػاـ ماػػؿ البحػػريف

وبقيػػة ا مػػا ار .وهػػاا يؤكػػد وجػػود إسػػتراتيجية واحػػد غيػػر معنيػػة بقضػػية الخمػػؿ السػػكاني وو
باعتبا ار التنمية المسػتدامة ,تػـ تطبيقهػا فػي الػدوؿ الاالاػة المدروسػة ,بنػاء عمػى استشػا ار

مػػدمتها وخطػط وضػػعتها شػػركا ومعاهػػد أجنبيػػة ,نظػػر إلػػى هػػا الػػبالد كمشػػروعا تجاريػػة,
ولػػيس دوؿ وطنيػػة عميهػػا واجػ بنػػاء الدولػػة وتأهيػػؿ المػواطف وتفعيػػؿ دور المجتمػ وتحقيػػؽ

التماسؾ اوجتماعي مػف خػالؿ عمميػة تنميػة وطنيػة مسػتدامة اا بعػد إنسػاني .عمميػة تنميػة

تكوف ل الح أهؿ المنطقة بأجيالهـ المتعامبػة ,ويكػوف دور المػواطنيف هػو الػدور الرييسػي فػي
ميادتها وتحديد خياراتها ,فالتنمية الحميد هي التي تستهدؼ

الح المواطنيف بالدرجػة األولػي

واف يكوف المواطنوف هـ عمادها ,وما عداها فإنها " تنمية لمضياع" والعياا باهلل .
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