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تقديم

نشأت هذه الورقة من طلب للتعقيب على كتابي "اقتالع الجذور: المشاريع العقارية وتفاقم الخلل السكاني في مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية"، حيث لبى الزميل غسان الشهابي مشكورا هذا الطلب. ولكن عمق وجودة التعقيب حتم علينا ان 

نحوله الى ورقة بحثية مستقلة ألهمية المحتوى وغنى االفكار المطروحة فيه.

يرصد الزميل غسان الشهابي على مدى الصفحات القادمة التحوالت في مساحة وسكان البحرين على مدى اكثر من نصف قرن 

من الزمن، ابتداء من القانون العقاري الذي صدر في عام 1937، وصوال الى قوانين تملك األجانب للعقار التي شرعت خالل العقد 

األول من األلفية الثالثة. يتبين لنا ان مساحة البحرين الكلية نمت حوالي 50 كم مربع بين عامي 2001 و 2011 حسب االحصاءات 

الرسمية  بسبب أعمال ردم البحر )من 716كم الى 765كم مربع(، وتضاعف عدد السكان من 637 ألف الى 1.2 مليون شخص في 

الفترة ذاتها، حيث تدنت نسبة المواطنين من حوالي الثلثين الى اقل من النصف. وتوضح لنا الدراسة بمجال ال يدعو للشك العالقة 

الحثيثة بين التطورات السكانية والعقارية. 

يرصد لنا الكاتب في نهاية الدراسة السيناريوهات المتوقعة لمدن الخليج على مدى المستقبل القريب، حيث تم حصرها في اربعة 

سيناريوهات محتملة: األولوية للسوق، األولوية للسياسات اإلصالحية، األولوية لألمن، األولوية لالستدامة. وبعد مناقشة كل من 

هذه الخيارات التي ال زالت مطروحة يختم الكاتب دراسته بالقول:

إليه  أن تتوجه  تتجذر عالقة اإلنسان به، ومن دون  أن  للرزق والعيش من دون  إلى مجرد "مكان"  البالد )أي بالد(  "إن تحول   

التنمية، ومن دون ربطه بدوائر انتمائه النابعة من الخاص القريب إلى العام البعيد، سيجعله منفصاًل تمامًا عن هذه البالد... ومع 

وجود "عجين" من األلسن واللغات المختلطة التي يضطر المرء معها استخدام "لغة عالمية" في الغالب تجعل من لغته العربية 

لغة ثانية وثانوية خصوصًا مع دخول اللغة اإلنجليزية إلى جذور األسر وليس خارج البيوت فقط، فإن هناك قلقًا حقيقيًا على الهوية 

الناشئة في مدن طافية ليست لها جذور."

هذه هي الورقة الثانية في سلسلة األوراق العلمية لمركز الخليج لسياسات التنمية، حيث يهدف المركز عن طريق دراساته إلى 

القيام بجهود علمية مختصة ومركزة ومستمرة واهتمامات مجتمعية متواصلة, معنية بتحديد أوجه الخلل  الرئيسية في دول 

مجلس التعاون ومتابعتها, ورصد سياسات اإلصالح والتنمية وتقييم أداء المجلس والدول األعضاء فيه.

والدراسات"  للبحوث  العربية  المدرسة  "مشروع  و  الكويت  في  نهوض"  "وقف  اتفق  العلمية  المؤسسة  هذه  إنشاء  اجل  ومن   

في قطر على تأسيس "مركز الخليج لسياسات التنمية" بجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بالكويت. ويتمثل غرض المركز في 

دراسة سياسات ومؤسسات وأداء مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول األعضاء فيه,  وذلك في إطار الهوية العربية - 

اإلسالمية الجامعة لشعوب المنطقة. 

عمر هشام الشهابي
مدير مركز الخليج لسياسات التنمية

ديسمبر 2012
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مقدمة

يرتبط تاريخ المدن بالحراك البشري فيها، وهي بالتالي انعكاس لمجمل ثقافتهم وطبيعة عملهم وعالقاتهم االجتماعية. ففي 

الوقت الذي بنى فيه العرب، والخليجيون منهم، بيوتهم على شكل حواري ضيقة، وبيوت متالصقة يسند بعضها بعضًا، عَكس 

ذلك، وربما أدى أيضًا إلى، التآزر الكبير بين سكان الحواري إلى الحد الذي يعرف فيه كل جار التفاصيل الدقيقة لما يجري في بيت 

جيرانه في كل االتجاهات. كما عكس ضيق الحواري الحاجة لتوفير الظالل وتبريد الهواء المار في هذه األزقة،2 وبقيت هذه األنماط 

من البناء الحجري األفقي، واإلنساني العمودي اآلخذ في العمق، سائدة منذ أزمنة قديمة جداً، حتى أتت المدنية الحديثة التي 

جلبت معها الكثير من المتغيرات على كل األصعدة بال استثناء، فغّيرت العالقات اإلنسانية في المجتمعات العربية لمرة واحدة 

وإلى األبد.

في تلك األثناء كان الغرباء الطارئون على المجتمعات الخليجية )البحرين تحديداً كنطاق رئيسي لهذا التعقيب( يُعرفون بأسماء 

بلدانهم تمييزاً لهم عن أهل البالد، وحتى يمكن التعرف عليهم بسهولة، وفرزهم عن النسيج االجتماعي، قبل أن تبدأ قماشتهم 

االجتماعية باالندغام واالمتزاج مع قماشة المجتمع الحاضن، وهذا يحتاج إلى زمن طويل بعض الشيء، فذاكرة الناس ال تزال طرية 

وقادرة على حمل وتخزين الفروقات بين أهل البلد والملتحقين بها، وهذا نتاج قربى الدم والنسب، والتقارب الجغرافي بين البيوت.

القادمون الجدد والمدن الجديدة

تأخر  إذ  ثانية،  بدرجة  والعربية  الخليجية  العمالة  اجتذاب  على  نسبيًا  عالية  بقدرة  تتمتع  والبحرين  الماضي،  القرن  ستينات  حتى 

الجوانب  في  وتنظيمًا  سرعة  أكثر  بشكل  تنمو  البحرين  كانت  بينما  الشيء  بعض  الخليجية  الدول  من  عدد  في  النفط  اكتشاف 

اإلدارية مما جعلها مقصداً لألعمال الوليدة، فاتجه الكثير من البحرينيين إلى التعليم لنيل الوظائف الكتابية ذات الدخل الجيد والثابت 

والظروف الوظيفية األفضل، وحل محلهم في األعمال المحتاجة إلى الجهد العضلي عمال من شبه القارة الهندية وبعض العرب. 

ولكنهم في كل األحوال لم يكونوا بالكثرة الكثيرة التي تنبئ باختالالت سكانية. فبحسب اإلحصاء الرابع للسكان )1965( بلغ غير 

البحرينيين 38389 فرداً، وكان العرب منهم يشكلون ما يقارب نصف عدد المغتربين، إذ بلغ عددهم  18445 فرداً، أي ما نسبته %48 

من إجمالي غير البحرينيين في تلك الفترة، وكانت الجالية العمانية األكبر على اإلطالق من جميع الجاليات األخرى إذ بلغ تعدادها 

12628 فرداً، تلتها – على مسافة بعيدة – الجالية اإليرانية بتعداد 7223 فرداً. 3

ذلك العام )1965( يمكن اعتباره واحداً من األعوام التي قادت إلى تغيرات كبيرة على عدة مستويات، ومنها المستوى السكني 

*1 كاتب وصحفي بحريني. يعمل حاليا كمستشار رئيس جامعة البحرين للشؤون االعالمية.
*2  عبداهلل الحويحي، انبالج النور: قصة الكهرباء في البحرين، ص ص 51-41.

*3   مصطفى بن حّموش، خطط مدينة المنامة: التحوالت العمرانية بالمدن الخليجية، ص 78
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وبناء المدن الجديدة، وكذلك شهدت السنوات القليلة التي تلتها تدفق الكثير من الجنسيات اآلسيوية في األساس على البحرين 

المصارف  هجرة  وبعدها   ،1973 أكتوبر  لحرب  التالية  القليلة  األعوام  في  النفط  أموال  طفرة  وفرتها  التي  المالية  الوفرة  بفضل 

والمؤسسات المالية من بيروت التي كانت قبلة العمل المصرفي في الشرق األوسط مع بدايات الحرب األهلية 1975، وحصولها 

على البيئة القانونية المناسبة والحاضنة لهذه األعمال في البحرين، فازدادت الحاجة فجأة إلى قوى عاملة مؤهلة في الكثير من 

مناحي العمل، كالقطاع المالي والمصرفي، وكذلك في الصناعات الضخمة نسبيًا التي بدأت تنشأ مثل مصنع ألمنيوم البحرين 

)ألبا(، وتواتر فتح الشركات المتعددة وهذا ما كان يفوق طاقة العمل المحلية المتوفرة.

في العام نفسه، وفي الخامس من مارس، عّمت البالد مظاهرات كانت األضخم واألعنف بعد احتجاجات البحرينيين على العدوان 

الثالثي على مصر في 1956، فكانت البيوت المتالصقة والحواري التي تفتح على بعضها البعض أكبر عدو وتحدٍّ أمام قوى األمن 

عند مطاردة الناشطين، إذ يجدون البيوت مستعدة على الدوام الستقبال وإيواء المتظاهرين الهاربين الذين عادة ما يكونون أقارب أو 

جيران أو معارف، أو لمجرد أنهم بحرينيون، وكان البحرينيون يقفزون من سطح إلى سطح4 بينما قوات األمن منشغلة في األسفل 

في معالجة فتح األبواب. 

لهذا يحدس البعض أن اكتمال بناء "مدينة عيسى" بعد هذه االنتفاضة بثالث سنوات كان الهدف المعلن منه توفير المنازل لألسر 

النووية التي بدأت تكثر وتود االستقالل عن األسر الممتدة، ولكن حدس هؤالء يتجه في الوقت نفسه إلى "نظرية المؤامرة" التي 

تشير إلى أن تعمد خلط البيوت بشكل عشوائي كان الهدف منه كسر هذا التعاضد القائم على المعرفة والقرابة والنسب الذي 

يمتد لعشرات السنوات، وبدء خلق بيئة يجد الناس فيها أنفسهم أغرابًا عن بعضهم مما يجعل تعاضدهم أقل، وتعاونهم أضعف 

لفترة طويلة في غربة، بل ونشأت فيها  التي عاشت  الغالب. وهذا ما حدث فعاًل في مدينة جديدة مثل "مدينة عيسى"  في 

ظواهر غريبة على المجتمع البحريني بفعل هذه الغربة واالنقطاع بما أسمي بالتفكك االجتماعي. إذ كانت األحياء القديمة في 

المدن والقرى تعرف الغريب ألنها تحفظ وجوه أهل الحي، وهذا ما لم يتوفر في مدينة جديدة ال يعرف الناس فيها بعضهم بعضًا 

إال لمامًا.5

كانت نهايات العقد السادس وبدايات العقد السابع من القرن الماضي واحدة من أكثر الفترات البحرينية ثراء من الكثير من النواحي، 

وضع  الذي  التأسيسي  المجلس  وانتخاب  المستقلة،  الحكومة  وتأليف  واستقاللها،  البحرين،  عروبة  على  التصويت  جانب  فإلى 

الدستور، واالنتخابات البرلمانية األولى في 1973، وحل البرلمان بعد تجربة دامت 18 شهراً؛ نشطت في الوقت نفسه الحركات 

العمالية، وسعي بعض النشطاء )هشام الشهابي وعبداهلل مطيويع( لتأسيس نقابة للعمال، أسفر عن وعي للطبقة العاملة 

البحرينية بحقوقها،6 وسعت لنيلها ربما بشكل عاطفي ومؤجج في بعض األحيان.

هذا بحسب ما يصفه وزير العمل والشؤون االجتماعية في فترة ما بعد حل المجلس الوطني الشيخ عيسى بن محمد آل خليفة 

الستينات  عقدي  )يقصد  المرحلة  لتلك  األولى  الشرارة  1965م  مارس  في  بابكو  شركة  عمال  انتفاضة  مثلت  "فقد  يقول  الذي 

*4 قاسم حداد، ورشة األمل، ص ص 24 -30.
*5  الوارد في السطور األخيرة يعتمد على المالحظات الشخصية للكاتب والنقاشات التي ظلت تدور مع عدد من األطراف المختلفة ولكنها غير موثقة في أية دراسة بحسب علمه.

http://www.alwasatnews.com/2265/news/read/24491/1.html ،2008 6  عبداهلل مطيويع، في وداع هشام الشهابي، صحيفة الوسط، العدد 2265 - 18 نوفمبر*
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رش  وعمال  1968م،  والماء  الكهرباء  دائرة  عمال  كإضراب  اإلضرابات:  من  سلسلة  تلتها  التي  الماضي(  القرن  من  والسبعينات 

المبيدات في دائرة الصحة 1969م، وإضراب عمال طيران الخليج 1970م، ثم تُّوجت تلك التحركات بعمل جماعي خالل النصف الثاني 

يتلخص  البحرين  الحرة في  المهن  والمستخدمين وأصحاب  العمال  التأسيسية التحاد  اللجنة  تمثل في تشكيل  من عام 1971م 

محور عملها في العودة إلى ما نّص عليه الباب الثالث من قانون العمل البحريني لعام 1957م والذي يسمح بالتنظيم النقابي 

الذي تزامن مع االنسحاب البريطاني وإعالن االستقالل، ولعدم استجابة الحكومة لمطلب هذا االتحاد دعت الحركة النقابية – غير 

انتفاضة مارس 1972م واإلعالن عن اإلضراب العام في مختلف مواقع العمل واإلنتاج األمر الذي ألقى  – إلى إطالق  المرخصة 

بظالله على السنوات الالحقة من عقد السبعينيات".7

والخليط منها حتى  الجنسيات  بالكثير من  المواطني منه  الجانب  العمالي وتذويب  التماسك  لخلخلة  المناسبة  الفرصة  فكانت 

تغدو غابة األلسن واألجناس واألعراق واألديان والمذاهب حائاًل دون تماسك الكتلة العمالية في مطالب واضحة. هذا إلى جانب أن 

الكثير من العمال اآلتين من شبه القارة الهندية وجدوا في أوضاع العمل في البحرين – على قسوتها – أفضل نسبيًا من أوضاع 

بيئية ووظيفية وعمالية كانوا عليها في بلدانهم، وإن لم تكن األوضاع هنا تمثل الجنة الموعودة التي حلموا بها قبل قدومهم.8

وبدا أن الجالية العربية غير مرحب بها استقطابًا إن على صعيد األعمال الخاصة التي كانت تحتاج مؤهالت من أهمها إجادة اللغة 

اإلنجليزية للتخاطب، وإن على نطاق القطاع العام أيضًا فيما عدا التعليم وبعض األعمال األخرى المتعلقة باإلدارات واالستشارات 

القانونية. فلقد كانت السنوات العشر المخترقة لمنتصف الستينات حتى منتصف السبعينات هي األعوام التي تبلور فيها الفكر 

اليساري في المنطقة، وما كانت الحكومات الخليجية بحاجة إلى المزيد من الصداع اآلتي من نشطاء ومنظرين ومحفزين من الدول 

الفكر  الخمسينات وحتى هزيمة يونيو، وهو  الناصري منذ  المد  تأثيرات  الحكومات من  أن عانت بعض هذه  العربية، خصوصًا بعد 

الحراك السياسي المقلق أمنيًا،  الدول العربية فأدخلها في أنواع من  الكثير من  المناوئ لالستعمار الذي كان يمد ظالله على 

بينما كان الفلسطينيون في الكويت يطلقون شرارة تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، والقوى العربية المثقفة في أكثر من 

بلد كانت تساند باإلعداد الفكري والترويج لثورة ظفار والجبل األخضر في ُعمان.

الوضع العقاري.. التحوالت العميقة

المتتبع لتطور التشريع العقاري البحريني يالحظ بجالء تأثيرات قوى السوق وسطوة رؤوس األموال على التشريع الذي سار بطيئًا 

لعدد من العقود منذ الثلث األول من القرن الماضي، ثم أخذ يتسارع في إرخاء القيود في شأن التداول العقاري والتملك. فلقد كان 

المشّرع صارمًا في اإلعالن بـ "قانون امتالك األمالك الغير المنقولة في البحرين بواسطة األجانب"، والصادر في 8 مايو 1937، الذي 

كان يعامل بالمثل األجانب الذين "حكوماتهم تمنع فيما يخصها من البالد امتالك األمالك الغير المنقولة من قبل األشخاص الذين 

ليسوا من جنسيتها" فيمنع القانون حاملي جنسيات تلك الدول من االمتالك في البحرين إال في حدود ضيقة للسكن أو التجارة أو 

الحرفة. وعلى من تنطبق عليهم مواد القانون أن يقدموا كشفًا لمحكمة "الباليوز" البريطاني كشفًا بالعقارات التي في حوزتهم، 

*7 د. هشام عبدالوهاب الشيخ - عيسى بن محمد: قصة نجاح..وشمس إصالح، ص 69.
*8 يمكن الرجوع إلى كتاب »حلم الهجرة للثروة«، للدكتور باقر النجار
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وبعد انقضاء عام على عدم االستجابة يكون لحكومة البحرين أن "تستولي على الملك جبراً" أو أن تبيعه بعد تثمينه تثمينًا عاداًل 

يعطى لصاحب الملك. 9

ومن دون الوصول إلى النصوص التي تسند هذه األقوال، فإن العقاريين، وخصوصًا الطبقة العليا منهم كثيراً ما كرروا في تصريحاتهم 

الصحافية أن القانون سمح اعتباراً من العام 1968 للسعوديين والكويتيين، حصراً، بالمعاملة معاملة المواطنين البحرينيين في 

المتعدد  والدعم  الثالث،  الدول  الحاكمة في هذه  األسر  بين  والمميزة  القوية  للصالت  ربما  بها. وذلك  والتصرف  العقارات  امتالك 

األوجه الذي تحصل عليه البحرين من هاذين البلدين تحديداً. فبدأ عدد من الكويتيين ذوي المالءات المالية والفكر التجاري المتقدم 

السكاني، على  الجغرافية واالكتظاظ  المساحة  اإلسكانية في ظل محدودية  للمشاريع  المتطلع  البحرين  إلى مستقبل  بالنظر 

اعتبار أن البحرين أكثر دول الوطن العربي كثافة سكانية إذ تبلغ الكثافة السكانية اليوم في البحرين 1613 فرداً في الكيلومتر 

المربع الواحد10 وتفضيل الناس السكن األفقي في وحدات منفصلة على السكن في شقق وأبنية عمودية، فأخذ التجار الكويتيون 

يشترون مساحات واسعة من األراضي على أطراف المدن وتقسيمها إلى وحدات سكنية وبيعها بالمفرق جانين أرباحًا طائلة، مما 

رفع الطلب على األراضي كما قفزت أسعارها فجأة، وبدأ التوجه لألراضي المهملة والبساتين الغناء لبناء المجمعات السكنية 

إلى  الزراعة  البحرينية، وهو  الثقافة  ركني  أواًل واحداً من  إيجاراتها، فتقلص  المواطنون الرتفاع أسعار  التي قلما يسكنها  الفارهة 

حد بعيد، وصار العقار هو المفضل لالستثمار بداًل من المزارع ذات اإلدرار البطيئ والمتواضع قياسًا بالمجمعات السكنية، فما أن 

انتصفت فترة الثمانينات حتى أصبحت قطاعات زراعية كبيرة من المحافظة الشمالية المعروفة بخصوبة أرضها واحتوائها على 

العيون الطبيعية واآلبار االرتوازية، تضمحل وتتقلص لصالح الغابات األسمنتية. 

فبلغت مساحة الرقعة الزراعية بعد تدهورها 61.2 كيلومتر مربع، أو ما نسبته 8.1% من مساحة البحرين، بينما شكلت مساحة 

المحاصيل المزروعة فعليا 10.9 كيلومتر مربع، أي بنسبة 1.4% من مساحة المملكة.11 وصارت منطقة ما يعرف بـ "شارع البديّع" 

المنطقة المفضلة للسكنى بالنسبة للغربيين تماشيًا مع الصورة النمطية للجزر والمنطقة العربية بالمكوث في بيئة تظللها 

النخيل، وبعيداً عن ضوضاء المدينة.

الدور أتى بالتوازي على الركن الثاني المميز للبحرين، وهو البحر، الذي أخذ يُردم بوتيرة متوسطة منذ السبعينات، وعلى استحياء، 

مكونًا امتداداً في النصف الثاني من السبعينات للمنامة لبناء فندق الدبلومات 12 ثم توسع الردم ليشكل ما ُعرف بـ "المنطقة 

لمنظقة  الموازي  البحر  في  يُردم  بات  الذي  الوقت  في  البحرين،  في  المناطق  أغلى  ما  فترة  في  أصبحت  التي  الدبلوماسية"، 

أواخر السبعينات  المحرق في  أجزاًء من  الردم  الُجفير، وتشكلت منطقة "المعارض"، وطال  الخليج ومنطقة  الحورة بموازاة فندق 

أيضًا.

*9 بن حّموش، مرجع سابق. ص
http://www.cio.gov.bh/cio_ara/English/Publications/Census/2011%2009%2018%20 ،10 كما في إحصاء العام 2010، بحسب الجهاز المركزي للمعلومات*

Final%20Arabic%20Census%202010%20Summary%20Result%20-%20Review%201.pdf، تمت زيارة الموقع في 14 أبريل 2012، وهو أمر ليس بطارئ على 
البحرين إذ تشير األرقام على امتداد الكثير من السنوات الماضية إلى كون البحرين من الدول ذات الكثافة السكانية العالية، كما يبين موقع ويكيبيديا إلحصاءات عربية تعود إلى 2007، تشير إلى 

أن الكثافة السكانية في البحرين تصل إلى 978 فرداً في الكيلومتر المربع، وال تقترب من هذه األرقام إال كثافة الفلسطينيين في مناطق السلطة الفلسطينية إذ تبلغ الكثافة 432 فرداً في 
الكيلومتر المربع.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A#.D8.A7.
D9.84.D8.B3.D9.83.D8.A7.D9.86_.D9.88.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.B3.D8.A7.D8.AD.D8.A9_.D9.81.D9.8A_.D8.A7.D9.84.D9.88.D8.B7.D9.86_.

D8.A7.D9.84.D8.B9.D8.B1.D8.A8.D9.8A، تمت زيارة الموقع في 14 أبريل 2012.
*11 موقع الجهاز المركزي للمعلومات، http://www.cio.gov.bh/cio_ara/DetailedNews.aspx?id=163. تمت زيارة الموقع في 14 أبريل 2012.

*12 علي صالح وغسان الشهابي، أحمد عبدالرحمن الزياني: سنوات التحدي، ص 224
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إذا كانت عمليات الردم بأغراض تتراوح ما بين األعمال التجارية والمساكن الخاصة وتنفيذ مشاريع إسكانية في األساس لذوي الدخل 

المحدود، فقد كانت العملية شبه مبررة في إهالك الثروات البحرية التي كان من المفترض أن تدعم األمن الغذائي للبالد وتساعد 

المتاخم لمنطقة أم الحصم والزنج،  البحر وسيلة لعيشهم، فقد تم دفن "بحر غزال"  الذين يتخذون من  بضعة آالف من الصيادين 

والموازي تمامًا لخليج توبلي الذي بقي منفرداً بعد بحر غزال كمربى للربيان، وأخذ العمل بجّدية كبيرة ال تبارى من أجل دفن المربى 

اآلخر وهو خليج توبلي، لوال بعض التدخالت والضغوطات التي أوقفت الردم فيه بعد أن أصبحت مساحته 13 كيلومتر مربع بعد إذ 

كانت 21 كيلومتر مربع قبل أكثر من عقدين، 13 ويمكن حتى تجاوز األمور البيئية إذا كانت ستعّوض، ولكن األمر انتقل من تلبية حاجة 

ماسة للمواطنين، إلى تلبية مصالح خاصة لذوي النفوذ.

في الثاني والعشرين من أغسطس 1979، أصدر أمير البحرين الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، مرسومًا بقانون رقم )15( 

بشأن التسجيل العقاري، وجاء في مادته التاسعة أن حق التملك قاصر على البحرينيين فيما عدا أربع حاالت: 1( التصرفات الناقلة 

للملكية الصادرة بموافقة أمير البالد، 2( التصرفات الناقلة للملكية الصادرة من حكومة دولة البحرين. 3( كل تملك لعقار تم عن 

طريق الميراث أو الوصية لجهة خيرية. 4( ما استثنى بنص خاص في قانون.14

سمح  حيث  األولى،  المرحلة  في  خليجيًا  االمتداد  كان  إذ  العقارات،  البحرينيين  غير  امتالك  شأن  في  تلين  بعدها  من  القيود  بدأت 

المرسوم بقانون رقم )6( لسنة 1985، بتملك مواطني دول مجلس التعاون لعقار واحد ال تتجاوز مساحته الكلية ثالثة آالف متر 

الكويت والمملكة  المقيدة. وعماًل بما أعطي من حق لمواطني كل من  مربع، وفي اإلطار السكني، مع عدد من االشتراطات 

العربية السعودية في معاملتهم كمعاملة المواطن البحريني؛ صدر المرسوم بقانون رقم )9( لسنة 1997، وتألف من مادتين، 

تقول المادة األولى منه "يجوز لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة تملك العقارات المبنية واألراضي في دولة البحرين بإحدى 

طرق التصرف المقررة قانونًا أو بالوصية أو الميراث، ويعاملون في هذا الشأن معاملة المواطنين البحرينيـين".15

حتى جاء العام 1999 الذي صدر فيه المرسوم بقانون رقم )40( الذي أجاز لجميع مواطني دول مجلس التعاون التملك المفتوح 

تملك  العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دول  لمواطني  "يجوز  على  األولى  مادته  نصت  إذ  البحريني،  المواطن  حال  هو  كما 

العقارات المبنية واألراضي في دولة البحرين بأي من طرق التصرف المقررة قانونًا أو بالوصية أو الميراث ، ويعاملون في هذا الشأن 

معاملة المواطنين البحرينيين".16

ويمكن اعتبار هذا العام وما تاله من أعوام أنها سنوات الطفرة العمرانية، واالرتفاع المتدارك ألسعار العقارات، إذ عزز المراسيم 

السابقة قراران لمجلس الوزراء صدر األول منهما )43( في 2003، بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية واألراضي، وصدر 

الثاني )76( لسنة 2006، اللذان سمحا لغير البحرينيين بتملك غير مشروط وال محدد المساحة العقارات المبنية واألراضي، وأيضًا 

المشاريع السياحية واالستثمارية ذات الطبيعة الخاصة.

*http://albadeelalwatani.org/ViewArticle/41/19/Ghazi_Al_Hamar.aspx 13، تمت زيارة الموقع في 14 أبريل 2012.
* 14 موقع هيئة التشريع واإلفتاء القانوني http://www.legalaffairs.gov.bh/viewhtm.aspx?ID=L1579، تمت زيارة الموقع في 13 أبريل 2012.
*15 موقع هيئة التشريع واإلفتاء القانوني http://www.legalaffairs.gov.bh/viewhtm.aspx?ID=L0997، تمت زيارة الموقع في 13 أبريل 2012.

*16   موقع هيئة التشريع واإلفتاء القانوني http://www.legalaffairs.gov.bh/viewhtm.aspx?ID=L4099 ، تمت زيارة الموقع في 13 أبريل 2012.
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األعوام التي افتتحت بها األلفية الثالثة، كانت من أكثر األعوام نشاطًا من الناحية السكانية، حيث ازداد سكان البحرين بشكل غير 

مسبوق، وناطحوا المليون نسمة ألول مرة، وألول مرة أيضًا في هذه السنوات يزيد عدد األجانب على المواطنين، وعلى الجهة 

األخرى، تزداد مساحة دفن البحر بشكل غير مسبوق، وال عجب أنها السنوات التي أسميت بالطفرة الثانية، وذلك الرتفاع أسعار برميل 

النفط إلى ما يفوق 140 دوالراً للبرميل الواحد في بعض األوقات. فتسارع فيها النمو على شتى أوجهه، ومن بين هذه األوجه 

كان استنبات الكثير من المصارف االستثمارية، والتي اتخذت من معامالت الصيرفة اإلسالمية أساسًا لمعامالتها، وكانت المشاريع 

االستثمارية في اإلسكان وتشكيل المدن الجديدة والمجمعات التجارية والمناطق السكنية، المغلقة منها والمفتوحة، هو أساس 

دفن  في  اإلسالمية  المالية  المؤسسات  بين  محموم  سباق  فجرى  البحرية،  الواجهات  من  قربها  شريطة  االستثماري،  نشاطها 

أجزاء جديدة من البحر في سبيل التوصل إلى الواجهات البحرية الجاذبة لالستثمارات والسكان الجدد الذين هم في الغالب من غير 

أهل البالد، وذلك الرتفاع أسعارها بشكل خيالي، األمر الذي ال يمكن لشرائح واسعة من البحرينيين ممن هم في الطبقات الدنيا 

والمتوسطة وحتى المتوسطة العليا أن يقيموا فيها فضاًل عن استمالكها.

يبين الجدول التالي، وتيرة ردم البحر في السنوات العشرين الماضية، ويمكن من خالله تتبع الوتيرة نفسها في الردم في السنوات 

االثنتي عشرة األولى من القرن الحادي والعشرين، مشمواًل مع متغير آخر وهو تطور عدد السكان في هذه الفترة أيضًا:17

مساحة البحرينالعام
)كيلومتر مربع(

حجم الزيادة
)كيلومتر مربع(

البحرينيون
)باآلالف(

غير البحرينيين
)باآلالف(

تغير عدد مجموع السكان
 السكان 

نسبة األجانب
من السكان )%(

غ.مغ.م508000غ.مغ.مغ.مغ.م*1991
غ.مغ.مغ.مغ.مغ.م7100**1999
2000711.851.85392221239361***637582037.54
2001715.855.854096192516986613172373538
2002717.57.54272462833077105544923739.8
2003720.1410.144456323188887645195396541.7
2004728.3218.324648083589368237445922543.57
2005735.825.84848244048108888246508045.5
2006741.431.45056734547529604257160147.3
2007749.6339.6352743351186410392977887249.2
2008757.5047.553771956879011065096721251.4
غ.م46893****1153402غ.مغ.م200976050
20107625256839966617212345718116953.9
غ.مغ.مغ.مغ.مغ.م2011765.355.3

 *غير مبّين

** سنعتبر العام 1999 سنة األساس بالنسبة لمساحة البحرين لقياس تطور عمليات الردم في العشرية األولى من القرن 21.

*** سنعتبر العام 2000 سنة األساس بالنسبة لتعداد سكان البحرين لقياس الزيادة السنوية وكذلك الزيادة في العقد كله

**** نظراً لعدم توفر عدد السكان في العام 2009، تم احتساب متوسط الزيادة السنوية للسكان أخذاً بالسنوات السابقة.

*17   معلومات مجمعة من موقع الجهاز المركزي للمعلومات http://www.cio.gov.bh/CIO_ARA/default.aspx، تمت زيارة الموقع في 15 أبريل 2012



9حيرة المنامة وساكنيها في ظل المتغيرات العميقة والسريعة لما حولهم

ولتلخيص الجدول أعاله يمكن وضع أهم المؤشرات كما في الرسم البياني التالي:

شكل )1( تطور السكان في البحرين منذ العام 2000 مع تطور زيادة مساحة البحرين

شكل العام 2008 االنقالب األول في تاريخ البحرين الديمغرافي، إذ تم تسجيل زيادة عدد غير البحرينيين على البحرينيين، وبذلك تفقد 

البحرين واحدة من أهم ميزاتها الخاصة خليجيًا بعد أن كانت تتمتع بنسب متفوقة من المواطنين مقارنة بعدد من دول الخليج. كما 

يشير هذا الجدول إلى أنه في الفترة الواقعة بين التعداد الرسمي للعام 1991 والتعداد الرسمي للعام 2001 )عشر سنوات( 

ازداد عدد سكان البحرين 153317 نسمة، بينما في الفترة ما بين التعداد الرسمي للعام 2001 والتعداد الرسمي للعام 2010 

)تسع سنوات( ازداد عدد سكان البحرين 573254 نسمة أي أن التعداد تضاعف 3.73 مرة وهذا رقم كبير وخطير أيضًا إذ أنه تركز في 

فئة غير البحرينيين الذين يستهلكون الموارد واألراضي والطبابة والتعليم، ويشكلون ضغطًا على الخدمات المختلفة ويشاطرون 

أبناء الشعب نفسه الموارد الشحيحة ودعم السلع األساسية.

وإذا أمكن تعليل هذا الضخ الكبير في عدد سكان البحرين، من األجانب خصوصًا، بالنهضة العمرانية التي شهدتها البالد في الطفرة 

البناء  العاملة خصوصًا في مجال  األيدي  الكثير من  إلى  احتاجت  المجاورة، والتي  للدول  بالنسبة  الحال  الثانية، كما هو  النفطية 

والتعمير، فإن األزمة المالية التي اجتاحت العالم في 2008 كان من أوائل مفاعيلها على المستوى المحلي، تباطؤ، ثم توقف 

منتصف  في  واقفة  الشاهقة  والعمارات  اإلنشائية  المشاريع  من  عدد  فبقي   ،2009 العام  منذ  اإلنشائية  المشاريع  من  الكثير 

الطريق غير مكتملة، فهل يعني هذا أن عدد العمال األجانب قد تغير على جداول اإلحصاء؟

أن تبني مساكن للعمالة، فأتت  الدول  لزامًا على هذه  المدن، وصار  بالعمالة األجنبية لتبني لها  أتت  المنطقة  يشار إلى أن دول 

بعمالة أخرى لتبني مساكن للعمالة السابقة، وفوج ثالث ليبني ما يسكن فيه الفوج الثاني، وهكذا أخذت سلسلة أفواج العمال 

التي ال تنقطع تتوالى، ويذوب كثير منها في المجتمع حتى يصعب انتزاعه النتفاء الحاجة له. ولكن نظراً للدروس الماضية بشأن 

إمكان شل االقتصاد واألعمال من خالل العمالة الوطنية التي كانت تشكل نسبة قوية وغالبة في أواخر الستينات وبداية السبعينات 

إذا ما قررت اإلضراب، في ظل مفاهيم معوّجة لما تعنيه الحقوق العمالية، التي تتراوح بين المراهقة أحيانًا في استعجال بلوغ 

اإلضراب كحل ضاغط، وبين اعتبار أن اإلضراب نوٌع من اإلضعاف للمنظومة السياسية ومشجع على أعمال لها طوابع مختلفة، وما 
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ذاك بالشيء البعيد عن الفكر السائد إذ تتسابق القوى السياسية المعروفة على السيطرة على النقابات العمالية؛ فإن واحداً من 

أسهل الحلول الترقيعية اإلتيان بقوى عاملة متباينة في كل شيء من أجل تمييع فاعلية اإلضرابات. 

وفي هذا تأثير كبير جداً على الكيان الثقافي ألي بلد حين تغدو فيه النسبة األكبر، أو حتى إن كانت أقلية كبيرة منه، من غير أهل 

مجرد  من  أكثر  تعني  فاللغة  ناطق.  فكرٌ  اللغة  فإن  صامتة،  لغة  التفكير  كان  إن  ألنه  وذلك  ولسانهم،  ثقافتهم  غير  ومن  البالد 

مجموعة من األصوات الصادرة من اإلنسان، بل إنها تحمل مضامين ثقافية عميقة تعّبر عن كيان وثقافة األمة وطريقة تفكيرها في 

األمور والتعاطي مع ما حولها من قضايا.

وهذا ما تطرق له الباحث الدكتور عمر الشهابي في ورقته عن نوعية العمالة المفضلة في البحرين حاليًا وفي المستقبل أيضًا، 

من حيث اللسان الناطق بغير اللغة األم ألهل البالد، حتى يغدو المجتمع مسخًا من جملة من األلسنة واللهجات والرطانات التي 

ستكون العربية الشوهاء من بينها إذ ستكون )وهذا مالحظ بوضوح تام لدى شريحة تتعاظم في المجتمع( األقل حظًا واألقل 

مطلوبية في أي من مناحي الحياة، وما ذاك إال بفضل العولمة التي تسقط ظاللها الكثيفة علينا.

المدن المعولمة

في زيارة قريبة إلى لبنان، ذهبنا فوجًا إلى ما يسمى بخليج الزيتونة Zaytona Bay، فتسّمر البعض لما رأوه قائلين: هذه ليست 

بيروت... إنها دبي!

تسعى العولمة إلى طمس الهويات الخاصة بالمدن والبلدان، والهويات ال تبدأ من اللغة كما ال تنتهي بالمباني، بل تتداخل مع كل 

ما له عالقة بالفرد ودوائره المتعددة. نموذج خليج الزيتونة ليس دبي، ألن العمارة في دبي ال تخصها أيضًا، إنما تخص مهندسين 

الرائي  غربة  من  وتزيد  العابر  الرائي  دهشة  لنيل  العمرانية  األفكار  غرائب  بتطبيق  المرّحب  المالئم  المناخ  وجدت  كبرى  وشركات 

المواطن من دون أن تكون له جذور وعالقة عاطفية مع هذه المباني المتطاولة، وهذا النظام الذي ال يشبهنا.

ففي المنامة، كالكثير من المدن الخليجية األخرى، زحفت مظاهر العمران الحديث على كل ما يتعلق باألصول الراسخة التي انبنت 

بأهمية  عالميًا  المتزايد  الوعي  مع  حتى  التراثي،  ووجهها  المدينة  أصل  تشكل  التي  والمباني  المناطق  أي  العاصمة،  عليها 

)دبي  اإلماراتي  النموذج  صّعب  فقد  العاطفية.  الرغبات  هذه  من  وأعتى  أقوى  هو  ما  هناك  فإن  البلدان،  تراث  على  المحافظة 

تحديداً( على المدن األخرى التقاط أنفاسها من ناحية غرائبية المشاريع اإلنشائية وضخامتها، لولع دبي بالجوانب المبهرة لـ "أفعل 

الخليجية  الخ، ولكثرة ما تردد اسم "دبي" عالميًا، ثارت غيرة العواصم  التفضيل"، كأول، وأضخم، وأطول، وأكبر، وأسرع، وأجمل... 

وطينه  بتراثه  الماضي  غبار  وراءها  كانسة  والضراوة،  السرعة،  متفاوتة  بوتائر  وإن  "الدبياني"  النسق  على  تعّمر  فراحت  األخرى، 

الرواج  إلى  الوصول  سبيل  في  ضوئها،  على  تأسسا  واجتماعي  حضاري  بيئي  وعي  من  تكتنزه  وما  ظاهرة،  ورائحته  وأخشابه 

العالمي الستقطاب استثمارات ومترددين وساكنين مالئين لطبقات هذه المشاريع المناطحة السماء، من دون االلتفات إلى ما 

يمكن أن يخلفه هذا الحرث لما هو على األرض من انبتات بين الجذور العميقة والنبتات/المواطنين الذين هم على ظاهر األرض.
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التاريخ  في  البشرية  رافقت  التي  المهمة  التحوالت  إلى  حّموش  بن  مصطفى  الدكتور  يشير  المنامة"،  مدينة  "خطط  كتابه  في 

الحديث، إذ كانت المدن والمساكن والسلطة تأتي من الناس في السابق، حيث الدول الخليجية كانت في اإلجمال فقيرة ودخلها ال 

يمكنها من بسط كامل سيطرتها وفرض قوانينها ومراقبة التطبيق، وما أن استخرج النفط وانتظم العمل اإلداري، حتى استشعرت 

في  ولكن  البالد،  إيقاع  على  والمهيمن  للعمالة  الرئيس  الموظف  هي  وصارت  األمور،  إدارة  على  وقدرتها  بقوتها  الحكومات 

الوقت الراهن، ومع تكدس الثروات في حسابات الشركات الكبرى، وبات عدد كبير من المليارديرات أغنى من بعض الدول برمتها، 

والمتمسكين  للمتخلفين  والملوح  مصراعيها،  على  لألسواق  والفاتح  والحماية  للخصوصيات  والعابر  المعولم  للحراك  ونظراً 

المغري للحكومات بتسيير األمور، فأصبح لعاب  األكبر،  المسيطر  باتت هي  اآلن  الشركات  باإلقصاء واإلفقار؛ فإن  بخصوصياتهم 

الكثير من الحكومات يسيل لما يمكن أن تجلبه هذه الشركات من أموال واستثمارات سخية، فقامت الحكومات بتغيير قوانينها 

لصالح االستثمارات وليس لنظرات بعيدة المدى لما يخدم اإلنسان، فتم بيع الكثير من األراضي، وسحق الكثير من المناطق التراثية 

الشركات هي  أصبحت  اعتباطي. حتى  اليوم بشكل  تقام  التي  الديكورات  تتجاوز  التي  القديمة  المعاني  إلى  األجيال  التي تشد 

المتحكم غير الظاهر في أمزجة السكان وما ينظرون إليه، وكيف عليهم أن يسكنوا، وبيئات العمل الجديدة التي عليهم أن يمارسوا 

أعمالهم فيها، حتى وإن جرت التضحية – كما سبق وأن ذكرنا – بالمكونات الثقافية األهم في البحرين )الزراعة والبحر( لصالح الشكل 

الجديد من المدن التي ال تشبه الناس "فالطراز المعماري وأنماط األبنية الجديدة ذات التوجه االستعراضي، تعكس تأثير العولمة 

الموضوعية،  الثقافية واالجتماعية  العالمي قبل االستجابة للمطالب  للتسويق  المدينة  المعماري وخضوع صورة  الذوق  على 

وهو قد يكون أحد أوجه العولمة غير المرغوبة".18 مشيراً إلى نقطة غاية في الحساسية بوصفه مهندسًا وأستاذاً أكاديميًا لما 

بقرارات سياسية نظراً ألهميتها  التي قد تكون تمت  الضخمة(  )العمارات  بنائها  ترخيص  أن  الشركات من سطوة قائاًل "كما  لهذه 

وضخامة غالفها المالي، ومن ثم فإنها أعفيت من المرور عبر القنوات اإلدارية العادية، واإلذعان لقوانين واشتراطات البناء...".19

سيناريوهات المستقبل

"قطرات  كتابه  في  زباري  وليد  الدكتور  لها  ملخصًا  أورد  والتي  المنطقة،  عن  أعدت  التي  العالمية  السيناريوهات  قراءة  بإعادة 

خليجية"20، بصفته مؤلفًا رئيسًا لسيناريوهات منطقة غرب آسيا في مشروع "جيو3" و"جيو 4"، نجد أنها تشير إلى أربعة اتجاهات 

)سيناريوهات( يمكن لدول المنطقة المرور بها أو انتهاج أحدها، والمتمثلة في:  األولوية للسوق، األولوية للسياسات اإلصالحية، 

األولوية لألمن، األولوية لالستدامة.

ونظراً لألهمية الكبيرة لهذه السيناريوهات، فسيتم إدراج جانب كبير منها في هذه الورقة لتتضح صورة الخيارات المستقبلية، ليس 

أمام البحرين وحسب، بل وأمام دول مجلس التعاون قاطبة.

السوق أوال: حيث تأتي االستثمارات في المقام األول من تفكير اإلرادة الحاكمة في البالد حيث "يحتل القطاع الخاص دوراً رئيسًا 

في االستثمار وتحريك عجلة االقتصاد، بينما يتعرض المشّرعون والتنفيذيون الحكوميون لضغوط متزايدة لتقليل تدخلهم في سير 

آليات السوق الحرة".21

*18  مصطفى بن حموش، مصدر سابق، ص 168
*19 المصدر نفسه ص 169.

*20   وليد زباري، قطرات خليجية، 2008
*21   زباري، مرجع سابق، ص 399
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وألن قوى السوق السريعة الضاغطة ستجعل من المدن تلهث في اتجاه التكدس والتوسع واحتمال انهيار البنى التحتية التي ال 

تستطيع مواكبة هذا اإليقاع، يقول زباري "ومع زيادة التوسع العمراني والخدمات األخرى المصاحبة على حساب األراضي الزراعية، 

النمو  أمام عجلة  تطبيقها بسبب عدم صمودها  أو وجودها وعدم  الزراعية،  األراضي  المحافظة على  وفي ظل غياب سياسات 

االقتصادي والتوسع الحضري؛ ستزداد معدالت خسارة األراضي الزراعية المحدودة أصاًل. ومن جهة أخرى، سيؤدي النمو السكاني 

إلى زيادة الطلب على إنتاج الغذاء محليًا، وسينتج عن ذلك زيادة استنزاف المياه وتملحها، وتكثيف الزراعة في أراضي محدودة، 

واستنزاف المراعي بزيادة حمولتها الرعوية، وستنتج عن ذلك كله زيادة تدهور األراضي الزراعية وتصحرها، وفي النهاية فقدانها". 22

وفيه اشتراك مع سيناريو "السوق أواًل" من حيث سرعة النمو، مع افتراض تدخل الحكومات بشكل  السياسات اإلصالحية أواًل: 

قوي وفعال وبتنسيق عالي لتحقيق قدر أعلى من العدالة االجتماعية وحماية أكبر للبيئة".23 مع إدماج القضايا االجتماعية في 

البعد التخطيطي للتخفيف من اآلثار االجتماعية المترتبة على النمو. وتكون للقوانين قوتها، وللخصخصة إيقاع متوازن.

ويتصور السيناريو رسوخ الديمقراطية والشفافية في المنطقة، واتجاه دولها لتفعيل التنسيق إلى التكامل واالندماج، ما يجعلها 

كتلة واحدة وسيخفف التوترات في المنطقة. "وتحت ظروف هذا السيناريو، ستنخفض معدالت النمو السكاني في المنطقة عنها 

في سيناريو السوق بسبب السياسات السكانية الفعالة والتي تشمل التخطيط األسري وحصول المرأة على حقوقها ودخولها 

األجنبية  الوطنية محل  العمالة  إحالل  الفعالة في  التخطيط والسياسات  التعليم، واالهم من ذلك  وارتفاع معدل  العمل،  سوق 

عن طريق إصالح التعليم وبرامج التدريب. وسيكون معدل النمو السكاني مقاربا لمعدالت التنمية في قطاع الخدمات والقطاع 

االقتصادي وخطط التنمية البشرية".24  

ويشير زباري في هذا السيناريو إلى أن النمو سيستمر "ولكن سيكون بمعدالت أقل من السيناريو السابق بسبب انخفاض معدل 

النمو السكاني من جهة، وبواسطة اتباع منهجيات التخطيط الحضري المتكامل من جهة أخرى".25

المستويين  والنزاعات على  المساواة  األمنية، يسوده عدم  بالتناقضات والهواجس  "عالمًا مليئًا  السيناريو  يتخيل هذا  أواًل:  األمن 

الوطني واإلقليمي، وتتدهور فيه القيم واألخالق االجتماعية واالقتصادية، ويمثل نخبًا تعيش في مقاطعات محمية، وتحمي 

امتيازاتها بواسطة التحكم في الغالبية وتستغل وتدير الموارد الطبيعية لصالحها". 26

الباحث هذا السيناريو من أصعب السيناريوهات، ألن المنطقة تقع تحت تجاذبات إقليمية ودولية، وتوتر شبه مستمر، في  يعتبر 

حين أن قوى المجتمع المدني تنمو بشكل سريع وتشكل ضغوطات على بعض األنظمة للمشاركة في صنع القرار، وهذا ما قد 

ال يتوافق مع العقليات الفاعلة في مفاصل الحكم في هذه الدول، ما يعني المزيد من القيود للحفاظ على الوضع والمكاسب 

القديمة.

*22 زباري، مصدر سابق، ص 402
*23 زباري، مصدر سابق، ص 405
*24 زباري، مصدر سابق، ص 406
*25 زباري، مصدر سابق، ص 408

*26   زباري، مصدر سابق، ص 411
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"وتحت هذه الظروف، ينتشر الفساد اإلداري والمالي، ويقود المسؤولون الفاسدون المسرح االقتصادي في هذه الدول، ويؤدي 

وتزداد  الداخلي،  االستقرار  عدم  بسبب  وكذلك  الفساد،  بسبب  االستثمار  عن  الخاص  القطاع  وإحجام  االستثمارات  هروب  إلى  ذلك 

معدالت البطالة، وتهبط مؤشرات التنمية البشرية إلى أدنى مستوياتها، وتزداد الفجوة بين الشرائح الفقيرة والغنية في المجتمع، 

وتتكتل فئات المجتمع المختلفة حول تركيبات قبلية/طائفية دينية/أثنية بداًل من االلتفاف حول مؤسسات الدولة، مؤديًا ذلك إلى 

تفتيت النسيج االجتماعي للمجتمع الخليجي". 27

االستدامة أوال: وهو السيناريو الموازن بين التنمية االقتصادية والعدالة االجتماعية واالستدامة البيئية، مفترضًا رسوخ الديمقراطية 

والشفافية، مؤديًا إلى تحسن كبير في مستوى الحوكمة، وتكون العالقة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني 

المخاطر  صد  على  وقدرتها  وزنها  لها  فيدرالية  إلى  المنطقة  تصل  فيه  تشاوري/تشاركي.  بشكل  القرارات  فيه  تؤخذ  متوازنة، 

للتنمية االجتماعية واالقتصادية  النمو السكاني ليكون مقاربًا  الخارجية، "ويتم تطبيق سياسات سكانية فعالة لتخفيض معدل 

والموارد المتوفرة، تشمل تدريب وتأهيل العمالة الوطنية لتحل محل األجنبية عن طريق إصالح التعليم وبرامج بناء القدرات الهادفة 

واالجتماعية  السياسية  حقوقها  ومنحها  المرأة  وتمكين  ومعرفيًا،  علميًا  متقدم  مجتمع  إلى  الخليجي  المجتمع  تحويل  إلى 

على  الضغط  تقليل  إلى  الهادفة  الصارمة  والقوانين  المتكامل  التخطيط  هذا  كل  ويدعم  العمل".28  سوق  في  بشدة  ودخولها 

األنظمة اإليكولوجية والنظر إلى ما وراء الوضع الراهن من أجل استدامة الموارد.

مما تقدم، نجد أن البحرين تنتهج نهجًا خامسًا هو خليط من هذه التصورات األربعة، إذ أنها منحت فرصًا كبيرة لقوى التغيير المعتمدة 

على الشركات الكبرى التي ال تقيم وزنًا إال ألرباحها المنتظرة، خصوصًا وأن الكثير من الشركات اليوم تعتمد مبدأ "اضرب واهرب" 

استثماريًا، وذلك بعقد الصفقات السريعة في الدول وبيع الحصص بأرباح جيدة ومن ثم التخارج، غير معنية باآلثار التي جّرتها وراءها 

أثناء عقد هذه الصفقات ال على المستوى البيئي وال السكاني وال االقتصادي، ألنها غير معنية، وألن ليست لها جنسية وجذور 

وارتباط بمكان بعينه، وال توجد منظومة قوانين متكاملة وصارمة تحد من آثارها. وهذا الضغط ما سيفقد )بل وأفقد( المدن تطورها 

الطبيعي، والبحث عن خياراتها الخاصة حتى ال يصحو الناس من من النوم ليجدوا أن أفقهم ومجالهم البصري قد تغير عما ألفوه 

لعقود مضت.

القرار  وليس  عام،  بشكل  القرار  صنع  في  أوسع  مشاركة  المدني  المجتمع  فيها  تمنح  سياسية  إصالحات  البحرين  ترجو  وبينما 

السياسي وحسب، وقد بدأت منذ 2001، ما ُعرف بـ "المشروع اإلصالحي"، فإن هواجسها األمنية تظل عالية، وليس أدل على ذلك 

من ربط أحداث البحرين في 2011 بما أسمي بالمؤامرة الخارجية، بقيادات لجمعيات سياسية مرخصة وكذلك نقابات عمالية وغيره، 

إذ أن الهاجس األمني بقي عاليًا في ظل االستقطابات الشرسة التي تتعرض لها المنطقة، وهذا ينعكس على الكثير من المفاعيل 

اليومية، ومنها حرية التعبير، والتعاطي المنفتح مع القضايا العامة، ومنها المشاكل السكانية التي تراها قوى سياسية هنا أنها 

أمر مرتبط بإرادة سياسية في األساس وليست تبعًا لبرامج تنموية، وهو ما أطلق عليها "التجنيس السياسي".

*27 زباري، مصدر سابق، ص 412
*28 زباري، مصدر سابق، ص418
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وفي الوقت ذاته، فإن البحرين قد وضعت خططًا للسنوات العشرين المقبلة المعروفة بالرؤية االقتصادية 2030، والقائمة على 

ثالثة مبادئ: االستدامة والعدالة والتنافسية. وهي جميعها تصب في السيناريو الرابع.

هذا الخليط من المناهج يعمل على تغبيش الرؤية وعدم الوصول إلى هدف مستقبلي واضح أبعد من التسيير اليومي لألمور، 

المصالح  اتجاه  ما يستثمر في  غالبًا  فراغًا مهمًا  يخلق  ما  االتجاهات،  أربع جهات متناقضة  البحرين مشدودة من  يجعل  ما  وهذا 

واحدة  ليست  الشد هذه  أن مصادر  أي وضع. ومع  يخلفها  التي  القلقلة  حالة  نفوذ مختلفة مستفيدة من  دوائر  الذاتية، وتحرك 

وليست متساوية في قوتها، إال أنه من الواضح أن ليست هناك – إلى اآلن - قوة غالبة تمامًا.

الخالصات

لقد أفرزت الحالة السياسية واالقتصادية البحرينية كثيراً من المتغيرات التي أتت أماًل في حل أو احتواء المشاكل التي نشأت عن 

الوعي المتنامي بفعل التعليم واالنفتاح، وأثر شح إنتاج النفط على البالد بما جعلها في فترة كمون لعدد من السنوات قبل 

أن تقرر إما أن تكون دبي ثانية أو ال تكون. فجرى إطالق يد المستثمرين لالستفراد بالبر والبحر، وتعالت األبراج الخاوية أكثرها وعلى 

مساحات ضخمة بينما وجود أكثر من 50 ألف طلب إسكاني يعتبر واحداً من بؤر القلق المستدامة منذ أكثر من 20 عامًا، فال يجد 

أصحابها فرصًا للحصول عهلى طلباتهم، بينما يرون المشاريع السكنية الفخمة تقام على مقربة منهم من دون أن يستطيعوا أن 

يقتربوا منها بفعل أسعارها العالية جداً.

التي النت على استجالب القوى العاملة  التي النت قيودها المضروبة سابقًا على تملك األراضي، هي عينها  القوانين نفسها 

المتعددة  الشركات  لعدد كبير من  إقليميًا  البحرين مقراً  تتخذ  حينما  اقتصادي  حراك  أماًل في خلق  درجات مهاراتها  على مختلف 

األنشطة، ولكن هذا األمل اضمحل، إن لم يتبخر مع األزمة المالية، وبقيت شواهد هذا التغيير قائمة ماثلة.

باتت  خاصة  محلية  ثقافة  من  بقية  بين  وانقطاع  بتٌّ  فحدث  أهلها،  تشبه  ال  مدنًا  خلقت  إذ   ، الُمْنَبّت29  كما  البحرين  أصبحت  فلقد 

الثقافة  من  معينة  لنوعيات  المحلي  والتفضيل  المفتوحة،  الفضاءات  من  اآلتية  الثقافية  اإلعالمية  الهجمة  بفعل  كالحة  اليوم 

ما  بحسب  البالد  إلى  المتدفقين  األجانب  تزايد  وتيرة  استمرت  ما  وإذا  اليوم،  بلدهم  في  كبرى  أقلية  المواطنون  وصار  واأللسن، 

يشير إليه الجدول السابق، أي بمعدل 2% من إجمالي السكان في السنوات العشر األولى من القرن الحالي، فإنهم – حسابيًا – 

سيشكلون في العام 2020 ما نسبته 74% من السكان ما لم تتخذ الخطوات الضامنة لعالج هذه الظاهرة، والغريب أن مشكلة 

الخلل السكاني تناقش منذ حوالي 30 عامًا، ويشكو منها المسؤولون الخليجيون مر الشكوى وكأنها كارثة كونية وقعت على 

هذه البلدان، في حين أن الحلول في أيدي المسؤولين والمشرعين، ولكن وقد انفلتت الجياد من الحظيرة، صار صعٌب أن تعاد إليها، 

فيغدو العجز سيد الموقف.

*29    ورد في الحديث الشريف أن »المنبّت، ال أرضًا قطع، وال ظهراً أبقى«، وهو الذي تنقطع عليه المؤونة والراحلة في وسط السفر، من دون أن يصل إلى مراده ومقصده.
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كما انبّت المواطن البحريني عن جذور ثقافته المؤثرة، وهذا ما سينعكس حتمًا على الجيل المقبل أواًل، وبصورة أكثر وضوحًا في 

البحر،  مع  التعاطي  على  الناس  إلبعاد  دؤوب  عمل  فهناك  البيئية،  الثقافية  بمكوناتها  األجيال  ارتباط  عدم  وهو  التالية،  األجيال 

السواد  الواجهات قد صممت لغير  بها، وإذا كانت هذه  ليستمتع  البحرية حكراً على من يدفع  الواجهات  إذ غدت  والتفاعل معه 

في  )الزراعي(  األخضر  الحزام  استحال  الذي  الوقت  في  أخرى،  ثقافات  على  سينكفئ  السواد  هذا  فإن  المواطنين،  من  األعظم 

البحرين إلى حزام رمادي بفعل تناقص الرقعة الزراعية، وهو المكون اآلخر الذي بالكاد يتنفس اليوم.

إن تحول البالد )أي بالد( إلى مجرد "مكان" للرزق والعيش من دون أن تتجذر عالقة اإلنسان به، ومن دون أن تتوجه إليه التنمية، ومن 

دون ربطه بدوائر انتمائه النابعة من الخاص القريب إلى العام البعيد، سيجعله منفصاًل تمامًا عن هذه البالد، إذ يعيش هنا والواليات 

المتحدة )حلم قطاع واسع من جيل الشباب( أقرب لهم من أقرب قرية أخرى. ومع وجود "عجين" من األلسن واللغات المختلطة 

التي يضطر المرء معها استخدام "لغة عالمية" في الغالب تجعل من لغته العربية لغة ثانية وثانوية خصوصًا مع دخول اللغة 

اإلنجليزية إلى جذور األسر وليس خارج البيوت فقط، فإن هناك قلقًا حقيقيًا على الهوية الناشئة في مدن طافية ليست لها جذور.
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