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 الكواري خميفةالدكتور عمي 
 

سػكاني وتفػامـ الخمػؿ ال. عمى حقوؽ المواطف في أي بمػد كػاف اعتداءنعـ الخمؿ السكاني       
هػػو اعتػػداء  ػػارح عمػػى حقػػوؽ المػػواطف مػػ  سػػبؽ ا  ػػرار  فػػي بعػػض دوؿ الخمػػيب العربػػي

واف يكونوا هـ التيػار الرييسػي فػي  يكوف لهـ دور فمف حؽ المواطنيف في وطنهـ أف .والتر د
المجتمػػػ   واف تكػػػوف هػػػويتهـ هػػػي الهويػػػة ألجامعػػػه ولئػػػتهـ هػػػي المئػػػة السػػػايد  وم ػػػالحهـ 

هػػي محػػط الخيػػارا   ,مػػف التفكػػؾ والنكػػوص المشػػروعة عبػػر األجيػػاؿ وحمايػػة م ػػير مجػػتمعهـ
التػي  ا نسػافجانػ  حقػوؽ  إلػىهػاا  .ى رأسها السياسػة السػكانيةامة وعمه لمقرارا  العوالموج  

 .ا كؿ مف يقيـ عمى ارض وطنهـهيشاركهـ في
 أيػفبشػكؿ خػاص و  .بشكؿ عاـ مف مراعا  حقوؽ المواطف هػا  دوؿ الخميب العربي فأيف      

  .؟ فإنسامواطنا واعتبار   المواطف باعتبار ومطر وربما البحريف مف مراعا  حقوؽ  ا مارا 
ومطػر والبحػريف فػي  ا مػارا والت ػريحا  الرسػمية فػي كػؿ مػف  ا ح اءا  فاجأتنيلقد      
 استمرار الخمػؿ السػكاني والػداعيف لمخاطر اآلخريفتبعيف كما سوؼ تفاجئ المت ,8006مطم  
تعبػػر عػػف  ,تؤكػػدها يالرسػػمية التػػوالت ػػريحا   المفاجيػػة هػػا  ا ح ػػاءا  إف. ت ػػحيحه إلػػى

أو زمػػف  "بعػػد الخمػػؿ السػػكانيتوجهػػا  مػػا " يمكػػف أف نطمػػؽ عميهػػا  ,يػػة مخيفػػةر تجا توجهػػا 
 .يت حيح الخمؿ السكانعف القوؿ بضرور   والتراج  التحوؿ
وغير مراعية اليـو غير معنية بالخمؿ السكاني والقرارا  العامة تبدو  لقد أ بح  الخيارا      

خيػار التوسػ  غيػر العقالنػي فػي  وأ ػبح .لحقوؽ المواطف والحفاظ عمى لئته وهويتػه ووجػود 
التػي  ةبالتنميػخيػارا  مػا يسػمى  أهػـ هػو, ا  غيػر المبػرر مػف وجهػة نظػر وطنيػةنشاط العقار 
ونكػػوص المجتمعػػا  الوطنيػػة وتهديػػد  األوطػػافضػػياع , "ة الضػػياع بتنميػػ"  أسػػميتهاسػػبؽ واف 
يهمػش دورهػـ الاقػافي فػي وطػنهـ و  أمميػةعندما ي ػبح المواطنػوف , المتعامبة األجياؿمستقبؿ 
وما تبقى مف  ا داريةالمعيشية رهينة المكرما  والقرارا   أوضاعهـوت بح  وا داري وا نتاجي

 .ة مانونية هي اليـو عرضه لمتئيير في أي وم حماي
 إنحػاءة غير عادلة م  نخ  الوافديف مف جميػ  منافس أتوفوعندها يمقى بالمواطنيف في      
 ا مػارا فػي   ـومجػتمعه ـواقػافته فالمػواطنيتحوؿ بموجبهػا وضػ  ي أفر منافسة ينتظ .العالـ
الػاي تراجػ  ل ػالح  سػنئافورافػي  فالمػاوويييشػبه وضػ   مػا إلػى ,عمى وجه الخ وصومطر 
سػيا واقافيػا السػفمى سيا الدرجػةفي  ,األ مييفوأ بح الماووييف السكاف  فال ينيياجريف المه

 .واجتماعيا وامت اديا



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

عػػدد سػػكاف عنػػدما بمػػ   ,خػػاصكؿ شػػب دبػػي نمػػوا ومػػف  ا مػػارا خطػػور  الخمػػؿ السػػكاني فػػي 
% 80 إلػىالسػكاف  فػي المواطنيفمميوف وتدن  نسبة  5.3  حوالي ـ8002في عاـ  ا مارا 

ي ػػحح الػػؾ الوضػػ  المختػػؿ   أفوكػػاف مػػف المنتظػػر  .%6.5 إلػػىعمػػؿ ومسػػاهمتهـ فػػي مػػو  ال
فػي نهايػة  ا مػارا سػكاف  أفولكف المؤسػؼ . دولة في العالـ  أيةالخطر الاي و نظير له في 

وبمػػػ  امانيػػػة ماليػػػف نسػػػمة سػػػنوا   3غضػػػوف  الضػػػعؼ فػػػيمػػػد تضػػػخـ بػػػأكار مػػػف  ـ8005
امؿ  إلى مو  العمؿ إجماليفقط وفي % 20 إلىالسكاف  إجمالي في المواطنيفوانخفض  نسبة 

 الجاليػػة عػػدد حػػوالي ن ػػؼ , نسػػمه اإلفػػ 600 البػػالئيف المػػواطنيفعػػدد  وأ ػػبح. %3مػػف 
فػي   The Economist Intelligence Unitكما اكر  نشر  ,مميوف  2.3البالئة  الهندية

وطنهـ و في  أمميةالمواطنوف  أ بحوبالؾ , 8005في شهر نوفمبر  با مارا عددها الخاص 
 . جالية الهندية المطالبة بالتجنيسيتجاوز عددهـ ن ؼ عدد ال

فػػي نمواجهػػا ي تنػػافس دبػػ أ ػػبح  ا مػػارا ي وبقيػػة ظبػػ أبػػو أفوممػػا يؤسػػؼ لػػه حقػػا      
طػط لزيػاد  ظبػي عمػى سػبيؿ الماػاؿ تخ فػأبو. مف تفػامـ الخمػؿ السػكاني أليهالعقاري وما يؤدي 

وفي  ".8050ظبي  أبورؤية "  ألمسما ف وفقا لخطتها مميو 5.2 إليمميوف  2.4سكانها مف 
اسػتقداـ مميػوف يتـ بمقتضا   سوؼ خطر هتوج إلى أشار ا مارا المسيوليف في  ألحدت ريح 
لمسػتجير كابػه  يوكػأن. وشػئ  إضػرابا مػف  الهنديػة الجاليػةربما نتيجة لما تقـو به ,  يني 

 .مف الرمضاء بالنار
 حالة مطر

, عػف تقميػد  بأنفسػهـ ينػأوف و سيولوف فيها ينتقدوف نمػوا  دبػيكاف الم وفي مطر التي     
المخيفػػة والت ػػريحا   المعمومػػا فقػػد بػػدأ  . الماضػػية أعػػواـفػػاجيني مػػا ح ػػؿ خػػالؿ الاالاػػة 

, با مارا  أشبهالوض  السكاني في مطر  أ بحبشكؿ  السكانيتفامـ الخمؿ  إليير شالرسمية ت
  .دبي نموا س فيها يناف أسرع يسير بوتير وربما 
نمػافقػط  المواطنيففي حجـ السكاف وتدني نسبة  الماهمةوما يخيؼ ليس مجرد الزياد         وا 
, مـ المفػاجئ لمخمػؿ السػكاني فػي مطػرالؾ التفػا إلى أدىالاي استمرارية السب  الرييسي  ايضا

وتداعياتػه غيػر  وأبعػاد مطر واعية لمخػاطر اسػتمرار الخمػؿ السػكاني  أففي وم  كنا نظف فيه 
 .العامبة  المحمود 

والسب  الرييسي لها  الزياد  المخيفة في حجػـ سػكاف مطػر هػي السياسػة الجديػد  التػي       
والقيػاـ لمعقػارا   األجانػ  ؾباسػتمال كمػا سػمح  , عامػة أراضػيببيػ   الحكومػةمام  بموجبهػا 

ة فػػي المنػػاطؽ شػػق لكػػؿ مػػف يممػػؾ مفتوحػػة مامػػا ا ووافقػػ  عمػػى مػػنح,باوسػػتامار العقػػاري 
 800ومف ها  المناطؽ مدينه الوسيؿ التي  مم   سكاف  .لشراء غير القطرييف المخ  ة



جانػ  سياسػة  إلػى أدىالػاي  األمػر .معظمهـ  إف لـ يكف كمهـ مف غيػر القطػريف ,إلؼ نسمه
 أربكػ  جديػد مناطؽ سػكنية  إزالةالنشاط العقاري تسب  في  توس  هايؿ في إلى ,اوستمالكا 

جانػ   إلىهاا  ."سنامي" لندف عمى الوض  إااعة  أطمقحتى  ,فالمواطنيحيا   الفجايية إزالتها
  .مف استقداـ عمالة كايفة إليه أد ما 
بػر  تػـ 600لبنػاء  تخطػط مطػر أف ,المنشور  في ال ػحؼ وتفيد المعموما  والت ريحا      
اءهػا فػي السػنوا  بن ينتظػر بر  400وهناؾ , ا نشاءتح   230برجا منها فقط و 30 إكماؿ

اعيا  هاا وتد أبعادوكاف اهلل في عوف المواطف الاي تحمؿ وسوؼ يتحمؿ كؿ , القميمة القادمة
 .الخيار العقاري المخيؼ

المخيفػة فػػي  الزيػاد ومػف تبعػا  هػاا الخيػار العقػػاري الػاي ترعػا  وتسػومه الحكومػػة هػو       
اسػتقر عػددهـ فػي عقػد التسػعينيا   يطػر الػامفسػكاف  .المػواطنيفحجـ السػكاف وتػدني نسػبة 

 إلػػػى 2775عػػػاـ % 86مػػػف  المػػػواطنيفنسػػػبة  راوسػػػتقرا  نتيجػػػة لػػػالؾ عػػػارتف و, الماضػػػية
 وجػه عمػى 8002منػا عػاـ  األسػؼم   فجاء  الحميد هعكس اتجاه ,8002عاـ % 52.30

مميػوف  2.3 إلػى 8002عػاـ  إلػؼ 500 حػوالي حيث تضاعؼ حجػـ السػكاف مػف ,صلخ و ا
يػػوف مم 8.5 إلػػى 8028فػػي عػػاـ  مطػػر ي ػػؿ حجػػـ سػػكاف أف وينتظػػر. 8006فػػي مطمػػ  عػػاـ
  .الرسميةالت ريحا   نسمه حس 

 8002عػاـ %  87لسكاف مف حوالي ا إجماليمف  المواطنيفنسبة  تدن  نتيجة لالؾ و      
 إلػىتػدن   مػو  العمػؿ فربمػامسػاهمة القطػريف فػي  أمػا .8006عاـ  مطم  فقط في% 24 إلى
  %.23حوالي كان   أفبعد  8006في مطم  عاـ % 5

  عػػاـ  إلػػؼ 400و  ,2775نسػػمة عػػاـ  إلػػؼ 340ولمعمػػـ فقػػد مػػدر سػػكاف مطػػر بحػػوالي      
 ,8002عػػاـ  إلػػؼ 270و ,إلػػؼ 258بحػػوالي  2775كمػػا مػػدر عػػدد القطػػريف عػػاـ . 8002

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

فػي  يالرييسػالسػب   أف أيضػا مخيفػة تؤكػد لنػا إح ػاءا نشر في البحػريف مػف  ولعؿ ما     
السػكاف وفػي  إجمػالي يفػ المواطنيفتضخـ حجـ سكاف بعض دوؿ الخميب العربي وتدني نسبة 

و بػي مامهػا ماػؿ د فػالبحريف. المفػاجئ فػي النشػاطا  العقاريػة  خيارا  التوسػهو , ؿمو  العم
نمػػا, يبػػو ظبػػأ ماػػؿ مطػػر و الئػػاز المسػػاؿ أوالخػػاـ تممػػؾ  ػػادرا  معتبػػر  مػػف الػػنفط  فتحػػ   وا 
 إمامػةوتسػهيؿ  األراضػي ومطػر ومامػ  الحكومػة ببيػ  ا مارا المجاؿ لتوس  عقاري عمى نمط 

الدايمػػة واسػػتقداـ العمالػػة الوافػػد   ا مامػػةالمػػدف والمنػػاطؽ الجديػػد  ومػػا تتطمبػػه مػػف تسػػهيال  
بالنسػػبة  إسػػكاف وأزمػػة مزمنػػة بطالػػةالبحػػريف التػػي تعػػاني مػػف  ؿ كايػػؼ غيػػر مسػػبوؽ فػػيبشػػك

 . لممواطنيف



% 28زاد بنسبة  البحريف مدباف سكاف  86/8/8006فقد نشر في  حؼ البحريف يـو       
نتيجػة  ,8005مميػوف عػاـ  2.03 إلػى 8004نسػمه عػاـ  إلػؼ 528مػف   ,واحػدخالؿ عاـ 

وبػالؾ  .إلػؼ 325 إلػى إلػؼ 865زاد عػدد الوافػديف مػف  قريبػا حيػثتلتضاعؼ عػدد الوافػديف 
الن ػػؼ وفػػي مػػو  العمػػؿ تػػدن   إلػػىالسػػكاف مػػف الاماػػيف  إجمػػاليتػػدن  نسػػبة المػػواطنيف فػػي 

هػاا بػالرغـ  .8005فقػط عػاـ % 23 إلػى 8004عػاـ % 53حػوالي  مػف فالبحرينييمساهمة 
 387 إلػى 8004عػاـ  إلػؼ 237 مػف% 23عدد المواطنيف مد زاد في عاـ واحػد بنسػبة   أف

 أد والتػػي , الكايػؼ الػػاي اتبعتػه حكومػػة البحػريف سياسػة التجنػػيس بسػػب   8005عػاـ  إلػؼ
 اإضػػرار وفػػي هػػاا  %.23 إلػػى% 8.5ارتفػػاع الزيػػاد  السػػنوية فػػي عػػدد المػػواطنيف مػػف  إلػػي

  .مرتيفبم محة المواطف وتقويض لوضعه 
 مف ضي  وطف ويف الوطف يمقا 

وجػد  , لتفػامـ الخمػؿ السػكاني المتومعػةالمعطيػا  والتػداعيا  وفي ضوء هػا   في الختاـ     
 منػا عػاـ  فقػد سػبؽ وكتبػ  فػي الموضػوع مػرارا. خطػابي هػاا إليػه أوجػهنفسي محتػارا فػي مػف 

لمػف  وحيػا لكػف و , "الخمؿ السكاني ألسبا  أفضؿنحو فهـ "ف اكتيبا بعنو  أ در حيف  2762
وارجػوا  ,القادمة األجياؿواشهد عميهـ اهلل و  األمرمف يهمه  إلى ببالغ أتقدـ أففقرر  . تنادي

 .و يسجؿ هاا البالغ ضد مجهوؿ أف
ونكػػوص  ا سػػالميةالحفػػاظ عمػػى الػػوطف وعػػدـ ضػػياع الهويػػة العربيػػة  رأمػػومػػف يهمهػػـ       

فػػػي دوؿ  هػػػـ المواطنػػػوف جميعػػػا حكػػػاـ ومحكػػػوميف, المجتمعػػػا  الوطنيػػػة فػػػي دوؿ المنطقػػػة 
 .العربية األمةنكبا   إلى أخرىتضاؼ نكبة  كي و األخريف عر ال مف بعدهـالمنطقة و 

مػػف تػػدني نسػػػبة  والت ػػريحا  ح ػػاءا ا  أكدتػػهمػػا  غػػي هػػاا بخطػػور فػػي بال وأمػػوؿ      
والػى الن ػؼ فػي , فػي مطػر % 24و  ا مػارا فػي % 20 إلػىالسػكاف  إجماليالمواطنيف في 
 إجمػاليالمػواطنيف فػي  أمػا مسػاهمة. مايفط تساوي الاكان  مبؿ عاـ واحد فق أفالبحريف  بعد 

 .البحريف في% 23في مطر و %5ا مارا  و في% 3 إلىمو  العمؿ فقد تدن  
 أسػػبابهجانػػ   إلػػى المفاجيػػة هألسػػبابالخمػػؿ السػػكاني والت ػػدي  سػػرعة معالجػػةب وأطالػػ       

بعاد ,المزمنة  وتحديػد الخيػارا  اا القػرارا كز اتخاعف مر  تفامـ الخمؿ السكاني المسيوليف عف وا 
  ومحػددي الخيػارا  أف متخػاي القػرارا.واسػتبدالهـ بمػف يػرتبط م ػيرهـ بم ػير الػوطف العامة

 .ينقيها مف الشواي  الاي( الفمتر)العامة هـ الم فى 
الػػراهف هػػاا بػػدًو مػػف ت ػػحيح الخمػػؿ  السػػب  الرييسػػي لتفػػامـ الخمػػؿ السػػكانيحػػوؿ  أمػػا     

 فػي السػكاف ومسػاهمتهـ واطنيفمػالنسػبة  تػدنيعكػس اتجػا   ضػرور  ه مفالسكاني وما يتطمب
الخيػػار الػػاي تػػـ اتخػػاا   ووضػػع   إلػػى بشػػكؿ رييسػػي أعيػػد فػػأنني , مػػو  العمػػؿ إجمػػالي فػػي

مػػة وتشػػجي  المسػػتامريف االع لألراضػػيلتحقيقػػه وهػػو التوسػػ  فػػي بيػػ  الحكومػػا   السياسػػا 
مػف غيػر  الجديػد  طؽافػي المنػ لشػقؽيمة لمػالؾ االدا األجان  عمى اوستامار وتسهيؿ ا مامة



العقاريػة الالزمة لبناء المدف والمنػاطؽ  األجنبيةالحواجز عف استقداـ العمالة  ورف , مواطنيفال
 .وتداعيا  الخمؿ السكاني ألبعاددوف مراعا  , الجديد 
 رسػػتامااوحجػػـ  حػػوؿ ,فمكيػػة ي ػػع  مرأتهػػا وتخيمهػػا أرمػػاـ المعمومػػا  المتاحػػة وتػػاكر      

تريميوف دوور منهػا   8بم   الايو في الوم  الحاضر  في دوؿ مجمس التعاوف  المتوم  العقاري
وهاا الحجـ مف اوستامار العقاري سوؼ يتطمػ  عمالػة  .وحدها ا مارا  مميار دوور في 500

 .اوافديف جدد يشئموف ها  العقارا  ويشئمونه إمامةسيتطم   اكم ,ا نشاءكايفة في مرحمة 
ايض و بشػكؿ مفػاجئ  فػي دوؿ  تمتمػؾ  فػ مػد ح ػؿ تفامـ الخمؿ السكاني أفبالتأكيد ‘‘وجدير  

ماػػؿ البحػػريف  لػيس لػػديها  ػػادرا  معتبػر  مػػف الػػنفط الخػاـ وأخػػرى  ماػػؿ مطػر وابػػوظبي نفطيػة
وو  يالخمػػؿ السػػكانواحػػد  غيػػر معنيػػة بقضػػية  إسػػتراتيجية يؤكػػد وجػػود وهػػاا.ا مػػارا وبقيػػة 

 بنػاء عمػى استشػارا  ,المدروسػةالاالاػة  الػدوؿ تػـ تطبيقهػا فػي, لتنمية المسػتدامةباعتبارا  ا
, هػػا  الػػبالد كمشػػروعا  تجاريػػة إلػػىنظػػر  , أجنبيػػة معاهػػدشػػركا  و  وضػػعتها طمػػدمتها وخطػػ

يػػؽ دور المجتمػػ  وتحق يػػؿ المػػواطف  وتفعيػػؿهتأو الدولػػة  واجػػ  بنػػاءولػػيس دوؿ وطنيػػة عميهػػا 
 عمميػة تنميػة . إنسػانيبعػد اا  مسػتدامة عمميػة تنميػة وطنيػة  التماسؾ اوجتماعي مػف خػالؿ

ييسػي فػي هػو الػدور الر يكػوف دور المػواطنيف و , المتعامبػة بأجيالهـ ةالمنطق أهؿتكوف ل الح 
 األولػياطنيف بالدرجػة و الم هي التي تستهدؼ  الح الحميد  فالتنمية, ميادتها وتحديد خياراتها

    . والعياا باهلل  "تنمية لمضياع" ها فإنها  وما عدا, هـ عمادها المواطنوفواف يكوف 
 
 عمي خميفة الكواري 

dr_alkuwari@hotmail.com                                  8006نيساف  :الدوحة
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