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 رحمن الرحيمبسم هللا ال

 منح اإلقامة مقابل  بيع العقارات أوقفوا

 أصلحوا الخلل السكاني

 *"الجذور اقتالع"مقدمة كتاب 

 علي خليفه الكواري  و علي فهد الزميع

  

و ليست دراسة اقتصادية لحجم االستثمارات العقارية وتحويالت  مجرد دراسة تحليليةليست " الجذور اقتالع"  

ت تغيرت وق, في وحكوماتها بل لتنبيه العرب أجمعين ر شعوب المنطقةية تأتي لتنبه وتحذوإنما هي صرخ  ,الوافدين

لُمعلن لبعض هذه الدول هو وأصبح الهدف ا ,المنطقة تجاه الخلل السكاني المزمن دول بعض فيه التوجهات الرسمية في

من إجمالي % 6إلى  التي تدنتو ,هم في قوة العملونسبة مشاركت واطنينعلى حساب دور الم عدد الوافدين ُمضاعفة

ف دول المنطقة الُمعلن منذ عقود هو إصالح هذا بعد أن كان هد .0202عام  اإلمارات وقطر كل من في العمل قوة

 م القيادات والكوادر الرئيسية فيالتيار الرئيسي في دول المنطقة وه باعتبارهمالخلل السكاني وإعادة دور المواطنين 

 .دولةال

في وقت تفاقم فيه الخلل السكاني  ,فهذه الدراسة قامت برصد السياسات السكانية من أجل متابعتها في المستقبل

يسير  ,تمعات المنطقة على ُمفترق طرق وفي وضع حرججملرسمية إليه, وأصبحت دول وشعوب ووتغيرت النظرة ا

 .ل األجيال المتعاقبة منهمومستقب الحيوي بل وجودهم ,م المشروعةهفيه الزمن ضد مصالح

في الدول و لشعوب أقطار مجلس التعاون -وال نقول مبكر -أخير وجرس إنذار تحذيرة هي اسوبذلك فإن هذه الدر

 اإلسالمية , -العربية تبقى من بناء مجتمعاتهم  للحفريات العميقة التي تجري تحت ما ينبههم ,خاصة منها الصغيرة

 -------------------

.2102أيار /بيروت مايو, صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية, تالع الجذور للدكتور عمر هشام الشهابيكتاب اق *  

http://www.caus.org.lb/Home/publication_popup.php?ID=4701&MediaID=1  
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 السكانيجذور تلك المجتمعات وطمس ثقافتها ونكوص مجتمعاتها الوطنية, بسبب تفاقم الخلل  باقتالعة ُمنذر 

وينتظر أن يكون  مليون نسمه5,4والذين يقدرون بحوالي  االستثماريةُمشتري المساكن ل الدائمة اإلقامةمنح وسياسات 

 .العربيةوغير الناطقين باللغة  أغلبهم من غير المرتبطين بحاجات العمل

 نتيجة, في المنطقة إلى تنمية لضياع الهوية واقتالع للمجتمعات الوطنية" التنمية"تحول  الذي ترتب عليه أألمر 

هجينة ثقافية  اجتماعية و بنية عليه قيام كما ترتب. في معظم دول المنطقة د فاقت عدد المواطنينتدفق الوافدين بأعدا

هذا إضافة لما نالحظه في  .على حساب اللغة العربيةرسمية في التعليم واإلدارة  لغة لغة أإلنجليزيةواعتماد ال مشوهة

غير  األجنبيةالكوادر  المستشارين أألجانب وتوظيف على في اتخاذ القرار أالعتماد تزايد  بعض دول المنطقة من

 اإلدارةا ما حتم تحول  لغة ولعل هذ. إلى جانب إدارة القطاع الخاص ,في وظائف قيادية العربية في اإلدارة العامة

في بعض الدول من كل  اليوم مطلوبالإن  .في أغلب دول المنطقة اللغة االنجليزية بدال عن اللغة العربية إلىوالتعليم 

ال يطلب من األجانب العاملين في القطاع والمفارقة  أنه . إجادة اللغة االنجليزية ,مواطن يرغب في الحصول على عمل

 . باللغة العربيةالعام إلماما 

********************** 

. للعلوم والتكنولوجيا في الكويت جهي باكورة إنتاج مركز الخليج لسياسات التنمية بجامعة الخلي أيضا وهذه الدراسة

صد لتوجهاتها تمهيداً لمتابعتها وتقييم رللسياسات و بدراسات الخليج لتكون دراسة االنتقالوهذا المركز اُسس من أجل 

وسوف يتم ذلك عبر التقرير السنوي  .إيجابية أو سلبية ونتائج يجري على كل سياسة من سياسات التنمية من تغيرات ما

 .للمركز  وعبر موقع المركز والندوات والمؤتمرات التي سوف يعقدها أو يشارك فيها

اهم بين المؤسسين كما جاء جاء في مذكرة التف و .ُمشترك غير هادف للربحوقفي المركز كمشروع  وقد تم تأسيس

 :في النظام األساسي للمركز بأن غرضه هو

وعلى وجه الخصوص , دراسة سياسات ومؤسسات وأداء مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول األعضاء فيه بشكل عام

. لشعوب المنطقةاإلسالمية الجامعة  -وذلك في إطار الهوية العربية . في مجاالت التنمية والديمقراطية والوحدة  

: على تحقيق األهداف التالية اجل تحقيق هذا الغرض تم التأكيدومن   

تحرى ودراسةة ومتابعةة أوجةه الخلةل المزمنةة ومشةكالت التنميةة و اإلصةالح والتكامةل فةي منطقةة المجلةس  -0
 . والدول األعضاء فيه

 . التعرف على مؤسسات ونظم المجلس والدول األعضاء -0
 .السياسات العامة والقطاعية على مستوى المجلس وفي الدول األعضاءالتعرف على الخطط و  -3
 .من عدمه,  تحليل السياسيات والتعرف على توجهاتها لمعالجة أوجه الخلل المزمنة ومواجهة المشكالت -5
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 .ير في مجاالت التنمية والديمقراطية والوحدةلدول األعضاء فيه ورصد حالة التغتقيم أداء المجلس وا -4
****************** 

 
ُيشير إلى األهمية  في دول مجلس التعاون بدراسة ظاهرة تفاقم الخلل السكاني نشاطاتهالمركز  ءاولعل بد

إن هي  ,إلصالح هذا الخلل الُمزمن الذي يعمل فيه الزمن ضد شعوب المنطقة التي يعطيها المركز اإلستراتيجية

ى إصالح هذا الخلل هي نذير شر ومؤشر عجز مجتمعات فعدم القدرة عل. ليوم عن الضغط من أجل إصالحهعجزت ا

 .جودها ومستقبل أجيالها المتعاقبةالمنطقة عن الدفاع عن هويتها وو

, لها قاسماً مشتركاً ومطلباً ُملحاً  ,ووقف ظاهرة تفاقمه مثل إصالح الخلل السكاني الُمزمنشعوب المنطقة إن لم يف 

وغياب  في عالقة السلطة بالمجتمع السياسي الخلل ومنها ,نة األخرىالمزم الخلل تستطيع إصالح أوجه فإنها لن

الذين يتطلب إصالحهما تحول مجلس ألتعاون إلى , اإلنتاجي – االقتصاديالخلل األمني والخلل كذلك و ,الديمقراطية

 .إتحاد ديمقراطي يوفر شروط األمن ومتطلبات التنمية الحميدة

 ويعترض طريق ,الرئيسي في المجتمعالتيار  باعتبارها ويقوض دورها شعوبال يشل قدرة اليوم فالخلل السكاني 

المواطنين إلى مجرد أقلية هامشية في السكان تعيش على  كما يحول الخلل السكاني. إصالح األوضاع الواجب إصالحها

إلى جانب عوامل  - السكانيلخلل ولعل هذا البعد الخطر ل. المكرمات ألتي تتطلب بالضرورة الوالء األعمى للسلطة

سلطة أكثر من مطلقة ومجتمع "السلطة والمجتمع في دول مجلس التعاون بأنها  توصيففي  هو السبب -رئيسية أخرى 

  ".أقل من عاجز

********************* 

 وموضوعها تفاقم الخلل السكاني في دول" لوا الجذور عال تقت" توقف عند موضوع دراستنا هذه ن المقدمة في هذهو

وقد تجلى هذا التفاقم في توجهات وسياسات وتشريعات أربع دول منذ مطلع القرن الحالي وبشكل  .مجلس التعاون

بهدف بيعها لغير المواطنين  ارات في بناء المساكن الفاخرةفقد توسعت البحرين وعمان وقطر واإلم. 0225خاص منذ 

 .ة خارج نظام تأشيرات العمل للوافدينمقابل منح المشتري وأسرته أقامات دائم ,والوافدين للعمل

التوسع في بناء المدن واألحياء السكنية  ياساتلس النتائج الراهنة ,ألول مرة "تقتلعوا الجذور ال" دراسة وتوضح

 . امات دائمة لمشتريها وعائالتهممقابل منح أق العولمةالفاخرة بقصد بيعها لنخبة 
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بأكثر من مليون وثالثمائة مسكن تستوعب أكثر  يقدر الوحدات السكنية عدد هذهفي الدراسة بأن ( 0)الجدول  ويبين

هذا في حين أن أجمالي عدد . من أربعة ماليين وثالثمائة ألف نسمة في كل من اإلمارات وقطر وعمان والبحرين

 .وستمائة ألف نسمة فقط ن في الدول األربع هو ثالثة مالينالمواطني

معروضة للبيع من قِبل المستثمرين والمضاربين, فإن  ,الدول مازالت قيد اإلنشاءوإذا كانت هذه المساكن في أغلب 

من المشترين % 05 ُتبين وفقاً للدراسة بأن اإلقامةاإلحصاءات المتوفرة عن دبي وهي أكبر أسواق بيع العقارات مقابل 

أما نسبة . لكل منهما% 00ان بنسبة ومن ثم باكستان وإير%ٌ 00بنسبة  بريطانيا هم من الجنسية الهندية يليهم مواطني

حظنا ا الليس بالشيء المستغرب إذا م تدنى نسبة العرب"الدراسة  وكما تقول. ا نسبة ال تذكرالمشترين من العرب فإنه

فنسبة كبيرة من هذه الشركات ال تملك حتى موقعاً إلكترونياً باللغة العربية . أن اهتمام الشركات ال ينصب على العرب

 .(0) "باللغة اإلنجليزية فقطوتكتفي 

******** 

 ي أمر عجيب و من المستغرب أن تأخذه ,اإلقامةمنح أو بيع حق االنتفاع بها مقابل ترويج بيع العقارات  ولعل فكرة

 .به حكومات أربع من دول المنطقة

ومخططات "وطنيةال"صاغت الرواء واإلستراتيجيات روجت لهذه البدعة و الشركات والمكاتب األجنبية التيأما 

تغيير تركيبة سكان بلدان وطمس  اختراع برأة فإنها تستحق ,باإلقامةالمدن واقترحت تشريعات ربط بيع العقارات 

التي أنهك مجتمعاتها  تلك المجتمعات.  ذور مجتمعات شرق الجزيرة العربيةلصالح هجرة تقتلع ما تبقى من ج ,هويتها

 أن بعد ,يتالشى يهامش وأضحى دور المواطنين فيها. هويتها ولغتهاغريبة عن السكاني الُمزمن وجعل أوطانها  الخلل

 .كان وليس بالضرورة أكبر الجالياتجالية من سائر جاليات السمجرد أصبحوا 

مدن الترانزيت  ,متحولة  "سائبة"لتصبح مدن  ,الذي يراد لها الخطر كما أخذت مدن المنطقة تخطو في الطريق 

  .(0)المغتربين  المتغيرين تتحول وفقاً لسكانها ,وال هوية التي ليس لها تاريخ

. لمشتريها وعائالتهم اإلقامةفي العالم قد ربطت بيع العقارات فيها بمنح  توجد دولة ذات سيادةوجدير بالذكر أنه ال 

ون اإلقامة الدائمة لتدفق عليها سكان بالماليين يطلب ,بمثل هذه السياسة ول األوربية ولو عملت على سبيل المثال الد

 ,الوطنية باحتياجاتها الحقيقية ,إن هي رغبت في ذلك ولكن ما نالحظه أن دول العالم كافة تربط زيادة السكان فيها. فيها

 .ودمجهم في ثقافة المجتمع والتحدث بلغته المهاجرين استيعابوبقدرة مجتمعاتها على 
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هو حق من حقوق الدولة تقوم    ,على سبيل المثال ة الحضارة الغربيةفي دائر والتصريح له باإلقامة أن اختيار المهاجر 

 هاشعوبلى ثقافة المجتمع ولغته ومصالح االختيار ع تأثير ذلك ة فيراعيم, عنايةا بكل حرص وهسفاراتبه وتدقق فيه 

يأخذ في  جي عقارات أو صاحب عمل الي ومرولمسوق أالختيار وال تترك ذلك, وقدرة مجتمعاتها على االستيعاب

 مصلحته وربحيته الخاصة -بشكل طبيعي– وإنما يراعي ,العادة المصلحة الوطنية في أالعتبار عند قرار االستقدام

  .اآلنية

ويترك , الدولة على التصريح بالعدد والجنسية حيث يقتصر دور فرق جوهري بين الوافدين للعمل في المنطقةهو وهذا 

 األخرى التي تقوم الدولةالدول  إلى وبين المهاجرين  ,االقتصادية وتفضيال تهالعمل صاحب اختيار اإلفراد المستقدمين ل

وفي هذه الحالة  .الوافديناختيار عمل في وال تفوض صاحب  -في حالة الحاجة–باختيار اإلفراد المستقدمين مباشرة 

 هذا. ر مؤسساته الديمقراطيةعب مدروسة يقرها المجتمع مصلحة وطنيةطط  تعبر عن خو سياسات فقوتختار الدولة 

ي قوة العمل التي ال تتجاوز فرق نسبة المواطنين في السكان وفالمتمثل في  الرئيسي االختالف الجوهري جانب إلى

  .ازديادفي بعض دولنا وهي في % 92اآلخرين وقد فاقت عند % 02

على  ساب الجنسيةالدائمة وحق معظمهم في اكت إال قامةبحق جميع الوافدين في  والمؤلم حقا أن كثيرا ممن يدعون  

ما هو  فونه الفروق الجوهرية وال يوصٌ ال يأخذون هذ, حساب دور المواطنين وأمنهم الوطني وحقوقهم المشروعة

اإلقامة الدائمة ومن ثم اكتساب الجنسية قبل النظر في حق , أوال سكانيا يجب إصالحه حاصل في دول المنطقة بأنه خلال

 ووفق معايير االندماج في المجتمع  وقدرة المجتمع -وليس الكفيل –قد تم من قبل الدولة  المقيمين يكون اختياربعد أن 

حقا يراد به باطل وعلى حكومات المنطقة وشعوبها أن تصلح الخلل  ,رح المريبأن هذا الط  .ستيعاب الوافدينعلى ا

ة شعوبها وطمس للغتها ياع لهويقتالع لمجتمعات المنطقة وضالسكاني بشكل عاجل وتدريجي قبل أن يتحول إلى كارثة ا

  .وثقافتها العربية

******* 

بل إن ما نجده في كل دولة . عدد مواطنيها في العالم تسعى لجذب سكان يفوق دولةاليوم نجد  وفي كل األحوال ال 

فدين فيها حفاظاً على هوية الدولة مسئولة تجاه مواطنيها هو وضع للقيود الشديدة على تدفق الهجرة واستقرار الوا

 والسعي للحد منها في الدولة و ضبط تركيبها الثقافي ولعل بروز الموقف من تدفق الهجرة .لح مواطنيهاومصا

, باعتباره أحد السياسات التي تشكل برنامج والتزام كل حزب يسعى للحصول على األغلبية في االنتخابات ,األوربية

إن لم تكن قادرة على استيعاب , على المجتمعات المستقدمة لها ومخاطرها  لتبعات الهجرة تشير إلى إدراك العالم

 .ثقافيا وتحقيق اندماجهم في المجتمعات الوطنية الوافدين
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فكيف يمكن قبول  .من إجمالي السكان %02 إلى دول ال تلك من نسبة الوافدين في أي هذا في وقت لم تصل فيه 

 52بين  فيها عدد الوافدين يتراوح في دول استيعابهر عن حاجة المجتمع و فوق طاقة زيادة السكان بصرف النظ

 .أما نسبتهم في قوة العمل فإنها تفوق ذلك .من إجمالي السكان% 92إلى

حيث  ,في أربع دول من دولنا المختلة سكانياً  رسمية وتشريعات سكانية ما نراه من سياسات إنه غريب بل عجيب

 الدائمة اإلقامةالسكان بما يفوق عدد المواطنين عن طريق التوسع العقاري وترويج بيع العقارات بمنح  يتم تشجيع زيادة

 ,للمقيمين الدائمين الجدد االستيعاب أالجتماعيبصرف النظر عن حاجة المجتمع وقدرته على  ,لمشتري العقارات

 .ةاإلسالمية الجامع –لغته العربية وهويته العربية لاعتبارات دون و

بأن التعاطي مع مسألة الوافدين وتوفير حقوقهم اإلنسانية واالقتصادية هو  تنويهالمن المهم كما تشير الدراسة, فانه و

جزء ال يتجزأ من هذه المعادلة, ومن األهمية تجنب المواطنين الوقوع في خطر لوم الوافدين على الوضعية التي 

في األساس  لبعض إلى حالة من التعصب المتطرف الموجهالتي قد تدفع اوصلت إليها التركيبة السكانية في المنطقة, و

فجذور الوضع ال تكمن في من قرر النزوح عن وطنه وأهله بحًثا عن لقمة العيش, فمن . إلى الوافدين كأساس المشكلة

تكمن في التركيبة بل علينا أن نعي أن جذور المسألة . الطبيعي أن يبحث اإلنسان عما يوّفر له ولعائلته حياة أفضل

مبنى على استقطاب العمالة االقتصادية والسياسية التي أدت بالمجتمع إلى أن يصل إلى النظام االقتصادي الحالي, ال

 .تفوق قدرته على االستيعاب بأعداد متزايدة لوافدينا

****** 

إلى خطورة تفاقمه عن سريعة على تصاعد الخلل السكاني المزمن في دول المنطقة ُتشير تاريخية ولعل نظرة 

الجنسية للعمالة  وط من أجل منح اإلقامة الدائمة ومن ثمهذا إضافة إلى الضغ .باإلقامة الدائمةطريق ربط بيع العقارات 

 .الوافدة ولم شمل أسرها

وارتفعت األصوات . 0995عام  فالخلل السكاني في دول المنطقة برز كظاهرة منذ الطفرة النفطية األولى في

 .مؤكدة على ضرورة إصالح الخلل السكاني "التنمية" خططرات الرسمية في ة وارتفعت الشعاالمحذر

على  بناء 0993من أبناء المنطقة عام عدته جماعة أمشروع اإلطار العام إلستراتيجية التنمية والتكامل الذي "وفي 

تخفيض حجم قوة العمل " ستراتيجية هو كان الهدف اإلستراتيجي الثاني لإل , (3) طلب األمانة العامة لمجلس التعاون

ول المجلس من وكان مقترح الوثيقة هو تخفيض قوة العمل الوافدة في د". الوافدة وتعديل تركيبها وتحسين نوعيتها 

, حيث يتوقع ارتفاع قوة العمل المحلية من 0222مليون بعد عقدين من الزمن عام  0.0إلى  0990مليون عام  0.0
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نسبة الوافدين في قوة العمل من  انخفاضكان يتوقع وبذلك . 0222مليون عام  6.4إلى  0990عام مليون  0.9

 . 0222عام % 04.9إلى  0990عام  من إجمالي قوة العمل في دول المنطقة% 45.4

في كل من  كان يستهدف رفع قوة العمل المواطنة "اإلطار العام إلستراتيجية التنمية والتكامل" وجدير بالذكر أن 

 إجماليمع ارتفاع % 42إلى % 03.0من  اإلمارات: إلى النسب التالية 0222وعام  0990بين عام  قطار المجلسأ

ألف  039وة العمل من ق إجماليمع ارتفاع % 94إلى % 50.6البحرين من : ألف 595ألف إلى  594وة العمل من ق

عمان : مليون 4.0مليون إلى  0.4ل من لعمقوة ا إجماليمع ارتفاع % 92إلى % 49السعودية من : ألف 052إلى 

إلى % 00.4من  وقطر : ألف 905ألف إلى  054وة العمل من ق إجماليمع ارتفاع % 96.0إلى % 56.9من 

مع %  60.3إلى % 00.4من  وأخيراً الكويت:ألف 030ألف إلى  000وة العمل من ق إجماليمع ارتفاع %  40.4

 .ألف 692ى ألف إل 592ارتفاع اجمالي قوة العمل من 

ومما يؤسف له أن مجلس التعاون والدول األعضاء فيه لم تأخذ الخلل السكاني مأخذ الجد ولم تسعى إلصالحه طوال 

إنتاج النفط وانخفاض أسعاره  الذي شهده بالرغم من االنخفاضهذا . 0220إلى عام  0993ن من الزمن من عقدي

 .وتراجع عائداته طوال هذين العقدين

بعد أن كان %  65.9مليون نسمة نسبة المواطنين فيهم ال تتعدى  35.9أرتفع سكان المنطقة إلى  0220عام  فيف 

في المنطقة أما قوة العمل الوافدة % .  95مليون ونسبة المواطنين  02.0 يتعدى ال 0994إجمالي عدد السكان عام 

 (4) 0220عام إجمالي قوة العمل من  %65.9إلى  0994عام %  54من  ارتفعتفقد  0222وعام  0994بين عام  

********** 

كثيفة وغير مهنية في  عمالة وافدة استقدامخلل سكاني مزمن ومتصاعد بسبب , 0222هكذا كان الوضع حتى عام 

مكرما إلى بلده بعد أن تحل  ,تدريجيا وسوف يعود أغلبها مؤقتةأنها عمالة  يؤكد الخطاب الرسمي وكان. معظمها

شعارات هي  وكانت سياسات السعودة والتقطير وأخواتها  .المتصاعدة والمؤهلة مكان أغلب الوافدينطنة االعمالة المو

العمل والشئون  وزراءمعالجة الخلل السكاني أحد بنود جدول إعمال مكتب كما كانت . وزارات العمل في دول المنطقة

   .الذي يتخذ من البحرين مقرا له في دول مجلس التعاون االجتماعية

التوسع العقاري وبيع المساكن االستثمارية مقابل منح  أن المواطنين فوجوا بسياسات وتشريعات ولكن الغريب

الخلل السكاني التقليدي المزمن والمتصاعد  لانتق وبذلك. وعمان واألماراتلمشتريها في البحرين وقطر  الدائمة اإلقامة

أن تكون هي التيار الرئيسي  ها فيطقة وحق شعوبمنالدوال مواطني  على حقوقت ضغوطا شكل ,إلى حالة من التفاقم
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كما إنها سممت العالقة أإلنسانية بين المواطنين  .اإلسالمية -ن لغتها وتحافظ على هويتها العربيةفي المجتمع تصو

 .والقادمين للعمل الذين ليس لهم ذنب سواء وجودهم للعمل في المكان الخطاء  وفي الوقت الخطاء

بسبب التوسع الخطر في اإلنشاءات  نسب المواطنين في إجمالي السكان وفي قوة العمل لوحظ تدني 0229ففي عام  

مشتري المساكن الفاخرة  من خالل ترويج بيع  الستقبال, بنية أساسية مادية واجتماعية العقارية وما تتطلبه من

إلى  0220سمة عام مليون ن 3.4من  أرتفعإلمارات جدنا أن سكان او بذلك و.  العقارات بمنح اإلقامة الدائمة لمشتريها

عام % 02 حوالي إلى 0220عام % 02نسبة المواطنين في إجمالي السكان من  بذلك وانخفضت مليون 9حوالي  

 %.  9.9, وتدنت نسبتهم في قوة العمل إلى 0229

وتدنت نسبة . 0225 ألف عام 922مليون  مقارنة بحوالي 0.4إلى  0229وفي قطر أرتفع عدد السكان عام 

في غضون خمس سنوات بسبب  0229عام % 06إلى  0225عام % 09المواطنين في السكان في نفس الفترة من 

 .الدائمة لمشتريها ل بيعها مقابل منح اإلقامةمن أج التوسع في اإلنشاءات وبناء المساكن

عام واحد حيث أرتفع عد السكان من  خالل% 50وفي البحرين كانت المفاجئة حيث زاد عدد سكان البحرين بنسبة 

تدنت نسبة المواطنون في إجمالي سكان و .0229إلى أكثر من مليون وخمسة آالف في عام  0226الف في عام  950

, األمر الذي أدى 0229في عام ألف نسمة  92من نصفهم بالرغم من تجنيس حوالي أقل  إلى البحرين من ثلثي السكان

هذا بينما الزيادة الطبيعية في عدد المواطنين ال يمكن ان , في عام واحد% 04عدد المواطنين إلى أن تكون نسبة زيادة 

 .(4) 3%تتعدى 

**************** 

 وتفاقمه ,المزمن التقليدي المتمثل في مخاطر استمرار الخلل السكاني  "ال تقتلعوا الجذور" هذا هو موضوع دراسة 

تربط بيع العقارات بمنح اإلقامة الدائمة لمشتريها وأسرهم بصرف   ,بوقةغير مس نتيجة سياسات وتشريعات أخيرا

 .النظر عن حاجة العمل إليهم

وإذا لم تدرك شعوب , وتحذر من الكارثة بالنسبة للمواطنين والمستقدمين سواء هي دراسة  تكشف المأساة و 

يصون حقوق المواطنين  وحازم وعاجل  المنطقة وحكوماتها هذا الخطر وتعمل على معالجته بشكل تدريجي وإنساني

وفي   .الدائمة لمشتريها اإلقامةربط بيع العقارات بمنح  تغير تشريعاتو يبدءا بوقف سياسات, والوافدين المشروعة

عمل بشكل مخطط ومنظم على زيادة من خالل ال تدريجيا وطبيعيا نفس الوقت إصالح الخلل السكاني التقليدي المزمن

وذلك باتخاذ أإلجراءات الفعالة واختيار اآلليات  سنويا%  0إلى  0في السكان وفي قوة العمل بين   نسبة المواطنين 
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وإعادة الدور الرئيسي في  وإصالح  السليمة المناسبة لتحقيق ذلك الهدف الكمي المؤدي إلى إصالح الخلل السكاني

يصون هويتهم ويحفظ مصالحهم بما  ,القرارات العامةفي تحديد الخيارات واتخاذ  ن ومشاركتهم الفعالةالمجتمع للمواطني

وفي نفس الوقت يؤسس لعالقة إنسانية تعاونية بين المواطنين . أالعتبار أإلسالمية-تهم وثقافتهم العربيةغو يعيد لل

 .والوافدين عندما يكون حجمهم ونسبتهم في السكان وفي قوة العمل في حدود استيعاب المجتمع وحاجته الضرورية

******** 

ن دراسة السياسات في المنطقة تمثل جيال م  ,جديدة في مضمونهاالدراسة ال يفوتنا أن نؤكد بأن هذه وفي الختام ال 

الدكتور عمر الشهابي مشكورا حتى  الزميل وثابر مدير المركز. إنشاء مركز الخليج لسياسات التنمية للقيام بها وقد

                            .   الدراسة قضية ف الكلل عندما تكونأنجزها بجهود ال تعر

 وهللا من وراء القصد

 مركز الخليج لسياسات التنمية

 علي خليفه الكواري    و   علي فهد الزميع

05-00-0200 

 

 مالحظات وإيضاحات

 (. 90مخطوطة الدراسة ص ) -0

 (. 69مخطوطة الدراسة ص -0

بيروت , مركز دراسات الوحدة العربية, لتنمية الشاملةنحو إستراتيجية بديلة ل,خليفه الكواري علي-3

 .094-043صفحة . 0994, 

 .90ص . 0200, منتدى المعارف, العين بصيرة, علي خليفه الكواري-5
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