3ـ الكويت نموذجاً :في البحث عن الهوية

المدينة الكويتية كأي مدينة خليجية أخرى ـ كم سلفت اإلشارة ـ يتقاسم السكن فيها المواطنـون مـن

الســكان الميليــين والممــد المســتورد ولــد نــات عــتا الممــد منــت التســمينات نــات ف ـ جل ـ و ســنا

التصادية وأخرى سياسية مـن المصـادر ايسـيوية .فالممـد ايسـيوي ونخـال الممـد المرنـ م تتسـم

عالات ـ المجتمــك الكــويت نــالقوة رقــم اخت ارل ـ اجتماعيــا ورنمــا اقافيــا والتصــاديا .كمــا تتســم صــلت
نا يداث السياسية تات المالة نالمجتمك الكويت والمجتمك المرنـ نالعـمل ن لـم يكـن امنقطـا
ونفمــد عــتا امنقطــا يقلــد مــن المصــاينات السياســية للممــد ايســيوي علـ

التــام ورقــم أن الــنم

ا خــر يــرى ف ـ وجودعــا الكايــل والمــن م أييانــا وف ـ

مجتممــات الخلــيك نشــكد عــام م أن الــنم

تغلغلهـا فـ لطاعــات الممـد المختلفــة وفـ الييــاة امجتماعيـة والاقافيـة ملشـ ار علـ خلــد خطيـر فـ

الننية السياسية وامجتماعية للمجتمك الكويت كما ع الياد ف مجتممات الخليك نشـكد عـام علـ
المــدى القصــير كمــا النميــد.
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ورقــم أن ســنوات الغــيو الم ارل ـ للكويــت ومــا تلتهــا كانــت فرصــة
م أن النــيو نيــو امتجــار ناليــد الماملــة

ســانية للمجتمــك الكــويت لتيقيــل فك ـرة الت ـواين الســكان

ا جننيـ ــة لـ ــدى ش ـ ـريية مهمـ ــة ومتنفـ ــتة داخـ ــد المجتمـ ــك الكـ ــويت كمـ ــا ف ـ ـ أوسـ ــاط نم ـ ـ
امجتماعيــة الجديــدة الممتليــة للســلم مجتمــاع

الممد وكتا التركي
نمـ ـ

النوع والكمـ للممـد الكـويت

المه ــن والي ــرل ك ــد ع ــتش أس ــنا

امعتماد علي
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ناإلعــافة لـ

.

الش ـ ـ ار

ــرول عمــد المـرأة الكويتيــة وتقســيم

وأخيـ ار المولـل امجتمـاع لهـتش الشـريية مـن

س ــاعمت فـ ـ امرتف ــا الكني ــر للمم ــد ا جننـ ـ واس ــتم اررية

وفـ اليـديث عـن الممالـة ايسـيوية فإننـا عنـا م نـد مـن أن نفـرل نـين الممالـة الخدميـة أي تلـ

ارتنط ــت طنيم ــة عمله ــا نا س ــر والم ــا ات الكويتي ــة كخ ــدم المن ــايد السـ ـوال المرني ــات الطن ــاخين
وعم ــاد الي ــدا ل والتن ي ــل وعـ ـ تس ــكن قالن ــا فـ ـ من ــاطل س ــكان الك ــويتيين م ــك أس ــر مخ ــدوميهم
وتيديدا ف منـاطل اإلسـكان النموتجيـة ونـين الممالـة ايسـيوية التـ تممـد فـ شـركات وملسسـات

القطــا الخــال والمــام والتـ تقطــن خــارط نطــال المنــاطل الكويتيــة النموتجيــة ماــد منــاطل خيطــان
والفرواني ـة والمناســية ورنمــا يــول والســالمية .وع ـ المنــاطل الت ـ كانــت يت ـ فت ـرة متــأخرة منــاطل
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– عند المال

التميم

الطار الخليك المرن
ـ عند ا لمال

التميم

ـ نيروت ـ مركي د راسات الويدة المرنية ـ . 4892
ـ امستيطان ا جنن
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ـ اياار السياسية للهجرة ا جننية ـ ف

الممالة ا جننية ف

نالر النجار ـ الممالة ا جننية ف

مجلة المستقند المرن

ف

الوطن المرن

الخليك المرن

ـ عدد  480ديسمنر . 4881
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ف

ـ سلسلة عالم الممرفة عدد
ممعلة النيث عن النديد ـ

سـكان الكـويتيين والمـر مـن الـتين ييتلـون الرتـ

الوسـط والمليـا فـ السـلم امجتمـاع والــو يف

ف المجتمك الكويت ماد منطقت اليساوي والمناسية الت يتركي فيها الوجود ايسيوي التكوري كما
يتركي ف منطقة الكوريات ف الجهراء .ورقم أن مناطل ماد يـول والنقـرة كانـت يتـ فتـرة متـأخرة

تات تركــي ســكان عرن ـ
شهدت نمـ

عــا ل

ف ـ الغال ـ

امخت ارلـات كمـا عـمفت فيهـا نمـ

م أن الســنوات الت ـ أعقنــت الغــيو الم ارل ـ للكويــت

م ـاعر الييـاة امجتماعيـة والاقافيـة التـ كانـت

ميدعـرة نهــا فـ المريلــة الســانقة علـ الغــيو .ويمكــن تيديــد التوييــك الســكان للممــد المســتورد علـ

النيو التال :

أـ ـ عمالــة خدميــة ســيوية ف ـ الغال ـ

ا سر الكويتية ونم

تممــد ف ـ لطــا المنــايد وتمــي

مــك مخــدوميها مــن

المرنيـة وا جننيـة .ونفمـد دورعـا داخـد أسـر مخـدوميها أصـنيت عـتش

الممالة يلقة مفصلية ف يياة ا سر الكويتية.

ـ عمالة سيوية ف قالنها تكورية تممد ف لطـا اإلنشـاء والشـركات الخاصـة وتسـكن

ف المناطل الماصقة لمناطل سكان الكويتيين م أنها قير مندمجة فـ الييـاة امجتماعيـة

الكويتية رقم أعميتها ف النشاط الخدم والتجاري لالتصاد الكويت .
ط ـ عمالــة عرنيــة تمــي

مــك أســرعا عــمن منــاطل ســكن الجاليــات المرنيــة وأخــرى قيــر

المرني ــة  .م أنه ــا ك ــتل و س ــنا

متملق ــة ن ــالمجتمك الك ــويت وتقس ــيمات اماني ــة وامجتماعي ــة

وأخرى متملقة نالممد المرن تات وانقسامات امانية منقطمة الوصد نالجماعات لكويتية .

ورقم أن النم

ينف تأاير الجماعات الوافدة المختلفة علـ المجتمـك الكـويت

م أن النايـث م

يســتطيك أن ينكــر التــأايرات المتنادلــة للمجتمــك الكــويت مــن ناييــة وللممالــة الوافــدة مــن ناييــة أخــرى
.فم ــاعر مجتمــك الرفــاش امســتهاك نــدأت تطنــك ســلو الكايــر مــن أفـراد الممالــة الوافــدة ناختافاتهــا
امانيـ ــة .فـ ــرقم فقـ ــر الـ ــنم

منهـ ــا م أنهـ ــا تقتن ـ ـ ف ـ ـ نيوتهـ ــا الكاي ـ ـرة مـ ــن ا جه ـ ـية اإللكترونيـ ــة

كالتلفييونــات وقيرعــا كمــا ياي ـ كا ـرة ا طنــال الالطــة عل ـ أســط منايلهــا المتداعيــة .ولــد تفســر
اعرة انتشار ا طنال الالطة ف أوساط الجاليات ا جننية عل أنها رقنة فـ اسـتم اررية تواصـلها

اللغوي والاقاف مك شمونها ونلدان المنشأ .كما يلي عل نم
ف

أفراد عـتش الف ـة رقـم تـدن أجـورعم

اعرة التناء السيارات المستمملة )(Second Handوكارة ترددعم عل دود المنشأ وخصوصا

نالنسنة للجماعات المرنية .ولد يمتد عتا التأاير ليشمد تأايرعا ف ننية مجتمماتها ف مريلة ما نمد

المودة أو لنلها .فالكاير من الدراسات تشير ل استاراء أنماط السلو امستهاك النتخ والـ أن
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اروتهــا الطار ــة أو الدا مــة لــد أيــدات شــرخا ف ـ نســيجها امجتمــاع واعــطرانا ف ـ ننا هــا الطنق ـ

.
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وتتميي نم

الجماعات المهاجرة ف الكويـت نسـمات ومميـيات اقافيـة واانيـة ممينـة .فمـا ينطنـل

عل ـ المهــاجرين المــر م ينطنــل نالتــال عل ـ ايســيويين مــن المهــاجرين ومــا يقــاد عــن الهنــود م

يشــمد ف ـ تل ـ المهــاجرين مــن نــاد فــار  .فــاإليرانيون عل ـ ســنيد الماــاد يتواجــدون ف ـ منــاطل
نميــدة عــن تكتــد الجاليــات ايســيوية ييــث نجــدعم ف ـ أط ـرال الماصــمة الكويــت ومنطقــة الســالمية

.وعم يتمييون نقدر أكنر من الن افة واليرل عليهـا وم يميشـون فـ منـايد ميديمـة أو تات كاافـة
سكانية عالية .كما أنهم يتمييون ونفمد القر المكان لدولـة المنشـأ نكاـرة السـفر لـ نادعـم خـاد

المام الوايد واطالة مدد النقاء فيها .ونفمـد صـغر يجـم الجماعـة اإليرانيـة الوافـدة وتركـي افرادعـا فـ
لطاعات ميدودة من النشاط املتصادي ف الغالـ

نيـك الخعـار والنقـامت الصـغيرة فـإن تأايرعـا

الاقاف ف المجتمك الكـويت يتسـم نالميدوديـة كمـا تتسـم عالـاتهم امجتماعيـة نالتشـرنل فـ

طـار

الجماعــة امانيــة تاتهــا .كمــا مال ـوا ف ـ الســنوات ا ول ـ مــن الامانينــات القنط ـرة الت ـ يــاود الن ــام
اإليران من خالها نقد خطان السياس لسكان المنطقة أو نم

افرادش .

أمــا الممالــة ايســيوية القادمــة مــن شــن القــارة الهنديــة فهـ امكاــر مــن ييــث المــدد كما أنهــا تكــاد
وع تتفـر لـ جماعـات طنقيـة وأانيـة مختلفـة

تخترل كد أشكاد النشاط املتصادي وامجتماع

لد يأت ف أعاعا توو المهن «الراليـة» كا طنـاء وأسـاتتة الجاممـات والمهندسـين ونمـ
الميات التجارية .وعلمء يسكنون ف الغال

ف مناطل ماد الماصمة ويول ورنمـا السـالمية  .م

أن الجماعــات ا دن ـ مهنيــا والتـ تــأت ف ـ الرت ـ
الغال ـ

أصـيا

الــدنيا أو مــا لنــد الســلم المهنـ فإنهــا تقطــن ف ـ

وكجماعــات أط ارفــا مــن منــاطل الفروانيــة وخيطــان والمناســية .وتنــدو نم ـ

قيتــو ســيويا يكــاد يكــون مغلقــا عل ـ عــتش الجماعــات دون قيرعــا .نــد ن نم ـ

منــاطل خيطــان

المهــن تكــاد تكــون

أييانــا وفـ المنــاطل ميتكـرة مــن لــنلهم دون قيــرعم .ييــث تجــد الكهرنــا يين مــنهم فـ أيــد أطـرال
المدين ــة مقان ــد المختص ــين فـ ـ أعم ــاد الج ــن

واليخرف ــة المنيلي ــة فـ ـ ط ــرل أو ش ــار أخ ــر مقان ــد

مناطل السكن ولد تمتيد .ولد تختلط مك نم

ـد عـتا

النجارين ف طرل أو شار خر ولـد تخـتلط الجماعـات ايسـيوية المختلفـة مـك نمعـها الـنم
الجماعات المرنيـة أو لـد تمـيد عنهـا وفـ

فـ

التنو امان ونالتال الاقاف للممـد المسـتورد فإنـ يايـ يـرل الميـات التجاريـة علـ اخـتال

عملهــا التجــاري كالنقــامت وميــات نيــك أشــرطة الكاســيت والفيــديو والمطــاعم عل ـ
()31

رعــاء ميــود

– نالر النجار ـ الممالة المرنية الم ا دة  :مشكات ما لند المودة ـ مجلة المستقند

المرن

ـ فن راير . 4819
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ورقنــات عــتش الجماع ـات .كمــا تيــرل عــتا الميــات عل ـ تــوفير الج ار ــد والمجــات الخاصــة نكــد
جماعــة مهــاجرة كــالمجات الهنديــة والناكســتانية والســيرمنكية وقيرعــا .كمــا تيــرل النقــامت الت ـ
يملكها ف ال اعر كويتيون عل توفير المأكومت الخاصة لهتش الجماعات .وأخي ار فـرقم أن الـنم

لد يطرح فكـرة أن امختـرال الاقـاف وامجتمـاع للجماعـات المهـاجرة م ينـدو واعـيا علـ المجتمـك
الكويت نفمـد انغـال دا ـرة عالاتـ امجتماعيـة نميـدا عـن وصـود الجماعـات المهـاجرة رقـم تشـان

المصال ف نمعها .فالديوانيات الكويتية ,ع من ا ماكن المامـة مـا ايلـت مغلقـة علـ الجماعـات

الكويتية تاتها ند نها نا يرى تكاد تكون منغلقة عل جماعاتها المرجمية المناشرة لد يسـتان منهـا
تل ـ الــديوانيات الت ـ ن ــدا خطانهــا السياس ـ ورنم ــا الاقــاف يتجــاوي ف ـ تلـ ـ القواطــك القنليــة ورنم ــا

المتعنية للمجتمك الكويت .

كمــا أن القيــود القانونيــة المتملقــة نــالهجرة واإللامــة والتيــال امتنــا وارتفــا تكــاليل المميشــة ف ـ

المجتمك الكويت وعيل سول الممد نمن فيها أي للة الممرو
التـ ــوطن الاقـ ــاف

من

كلها أسنا

تيد من اعرة

رقـ ــم اعتقادنـ ــا أن ـ ــاعرة التـ ــدوير  Rotationف ـ ـ أوسـ ــاط الجماعـ ــات المهـ ــاجرة

ونالتيديد ايسيوية لد يجمد منها عمالة دا مة أكار منها مللتة
4ـ الخاتمة :

وأخيـ ار فإننــا نشــار الــنم
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أريـ فـ الخـول مــن امنــتا والتشــوش الاقــاف وفقــدان الهويــة  ...م

أننا وف الولت تات م نستطيك أن نملل كد تل عل الممد ا جنن أو عل نمط الممـران الجديـد

للمدينة الخليجية ...فاليديث عن الممد امجنن ومخـاطرش كمـا اليـديث عـن المدنيـة الخليجيـة ومـا
فملت ننسل القرانة وكتا ن ام التساند والتماعد ما عو م نتاط لممليات تيود وأنماط تنموية تغتر

كاي ـ ار أو للــيا عــن ننيــة مجتممــات كانــت تمــرل يت ـ ولــت لصــير نأنهــا مجتممــات النخلــة والنيــر
والتجارة والنالة الرايلة .
الفصل السادس

انتاجية العمل في الخليج العربي

مقدمة
تكتس

المالة نين الننـاءات امجتماعيـة والتنميـة فـ الـدود المييطيـة  Preferalسـمة خاصـة

تختلل عن تلـ فـ الـدود المتقدمـة .فقـوة النسـل القيمـ فـ مجتممـات المـالم الاالـث والشـرلية منهـا

()31

– نالر النجار ـ أاار لممالة وافدة أم عوال

الخليجية المصدرة للنفط ـ مجلة المستقند المرن
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لمأيل تنموي يالة ا لطار المرنية
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عل وج التيديد تفر

عل الكايرين من متختي القرار وكتل عل دارس التنمية لد ار كنيـ ار مـن

التيدي ف تجار مييطية ختة ننمط التنمية ا ورونية ؛الشرلية منها الغرنية .

وف ممالجة عالة التـراث نالتنميـة فـ المـالم الاالـث ينـري فريقـان مـن النـاياين ومتخـتي القـرار

الفريل ا ود يرى أن فهم التـرث واسـتيمان

أو اسـتيما

المنصـر اميجـان منـ

خطوة أساسية ي عملية تنموية يراد لها النجاح ويستشهد النم

الجنونيــة والهنــد والن ارييــد !

()4

أمــا الفريــل ايخــر فيقــل علـ النقــي

علـ ا لـد يماـد

عنا نتجار مـن الصـين وكوريـا
مــن ا ود ت يــرى فـ التـراث

والنسل القيم التقليدي السا د ممولا أساسيا مي صيوة تنموية ف دود المالم الاالث*.

ويتــأار مفهــوم الممــد ف ـ عالت ـ نالتنميــة الكفايــة اإلنتاجيــة نمن ومــة مــن الموامــد امجتماعيــة

واملتصـ ـ ــادية كيجـ ـ ــم ا س ـ ـ ـرة أي ـ ـ ـواد السـ ـ ــكن

ـ ـ ــرول الممـ ـ ــد طنيمـ ـ ــة الاقافـ ـ ــة الفرعيـ ـ ــة ل س ـ ـ ـرة

والجماعة/الجماعات المرجمية المستوى التمليم ...الخ.ولكون مجتممات الخليك المرن مجتممات
انتقالية فإن الكاير من ليمها امجتماعية التقليدية المتملقة نا سرة والمادات والتقاليـد وعالـة ا فـراد

والجماعــات ننمعــهم الــنم

عــمن مــا يمــرل نن ــام المفايعــة (التســاند الــو يف )م ايلــت فاعلــة فـ

عالــات المجتمــك ون مـ المجتمميــة ناإلعــافة لــتل فــان عمليــة التيــديث التـ خعــك لهــا المجتمــك
الخليج خـاد المقـود الخمسـة أو السـتة الماعـية وفـ الولـت الـتي اسـتطاعت فيـ اسـتننات نمـ

لـيم المجتمــك فـ مجــاد تقســيم الممــد ونروي نمـ

عملي ــة التي ــديث

ـ ع ــاجية عـ ـن تأس ــي

لــيم ا سـرة النوويــة...الــخ .م أنهــا م ايلــت ـ أي

لـ ـ النيرولراطي ــة اليديا ــة وع ــن امس ــتيما

المجتممـ ـ

للتكنولوجيا الوافدة وف ا خت نن ام التخصل والمشاركة.وتنيو الكاير من الدراسات السوسيولوجية

واملتصــادية الت ـ عالجــت لعــايا التنميــة واإلنتاجيــة ف ـ الــوطن المرن ـ ونتــأار مــن مدرســة التنميــة

التا مة الصيت ف أمريكا الاتينية ل القود:أن مأيل التنمية أو ا نفال التنمـوي فـ المـالم المرنـ
نالتــال ســلنا عل ـ

مــا عــو م ميصــلة لخعــو المنطقــة لفتـرة طويلــة للســيطرة ا جننيــة ممــا انمك ـ

اداء التصــادياتها الميليــة.وكــتل عل ـ اداء ا ن مــة امجتماعيــة والسياســية الفرعيــة وا خــرى.والقلــة
من عتش الدراسات أعطت أعمية متواينة للموامد  /المامد الداخل ونالتيديد امجتماعية منها.

()4

*

– أن ر يوسل الصايغ وأخرون  :التنمية المستقلية ف

الوطن المرن

نيروت مركي

د راسات الويدة المرنية . 4819
عنا

فريل االث يأخت نفكرة المواينة والمواءمة نين جديد الغر

التكنولوجيا الغرنية وتقليدية ليم المجتمك  .فهو ينق

السا دة ف

المجتمك .
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ولديم الشرل ونين

التغير ولكن عمن ا طر التقليدية

والطريل أن مراجمة أدنيات التنمية ف المالم الاالث ـ نما فيها المنطقة المرنية ـ تشير ل وجـود

ممسكرين من المفكرين الفكر الغرنـ وتقـودش من ومـات مدرسـة التيـديث التـ تـرى أن تخلـل المـالم
الاالث ما عو ام ميصلة تخلل ننا ها امجتماع التي جاء كنتيجة لسيادة نمط امسـرة النطريركيـة

« المياف ة» ()3والت نـدورعا تـلدي لـ نـروي نمـوتط أو نمـط مـن الشخصـية قيـر الخـال يتصـل
ناممتااد والطاعة المطلقة

()2

.كما يلكد عتا امتجاش ف ممالجتـ لـن م ولـيم دود المـالم الاالـث عل

أن تخلل ننا ها امجتماع أدى ل شيو واستم اررية لم «الخصوصية» و«الفردية»

()1

.وان ايدراء

الممــد اليــدوي واإلنتــاج فـ الكايــر مــن مجتممــات المن ومــة المييطيــة مــا عــو م نتــاط مســتم اررية
تدعيم القيم التقليدية من خاد الملسسات اإلدارية والن م اليدياة.
وفـ شــكل الســيكولوج فــإن اتجــاش مدرســة التيديث يــتع

لـ تفســير تخلــل الننــاء امجتمــاع

للمــالم الاالــث لـ مــا اســماش نقلــة الياجــة ل نجــاي  Need for Acheivementلــدى ســكان عــتش
الدود  .وأن تيقيل التنمية فيها م يتيقل م ناكتسا

خصا ل اإلنسان ف المـالم المتقـدم المتمالـة

ف التيعر والتمليم والمشاركة ف وسا د امتصاد وف اإلدارة ...الخ.

أمــا امتجــاش ايخــر ونالتيديــد المتــأار نمدرســة التنميــة  :فقــد ركــي عل ـ مقولــة أن مــأيل التنميــة

المييطيـة أو نتمنيــر أكاـر دلــة فشـد مشــاريك التنميـة فـ «الـدود الناميــة» مـا عــو م نتـاط لخعــو

عــتش الــدود ف ـ النــدء للســيطرة الغرنيــة المناش ـرة اــم خعــوعها فيمــا نمــد لشــروط الســول املتصــادي
المـ ــالم رقـ ــم ا عميـ ــة الت ـ ـ يلمنهـ ــا المامـ ــد الخـ ــارج ف ـ ـ تخلـ ــل التنميـ ــة ف ـ ـ المـ ــالم الاالـ ــث م

أننا نالمقان ــد م يمك ــن أن نتجاع ــد دو ار مم ــااا لمنتـ ـ وتلمنـ ـ الموام ــد الداخلي ــة المتمال ــة فـ ـ الق ــوى

امجتماعية الداخلية ونسل القيم والتوييك ا ستقطان للاروة والقوة ف المجتمك والت ف تفاعلها مك
المامد /الموامد الخارجية تساعم ف استم اررية والك التنمية الامتساوية ف المالم الاالث.لتا فإن أية
منالشة لقعايا التنمية وانتاجية الممد سواء فـ المنطقـة المرنـ أو فـ الخلـيك المرنـ م تكتمـد م
من خاد فهم ميكانيمات عمد من ومة الموامد امجتماعية ـ املتصادية ف تفاعهـا ننمـوتط تقسـيم
القوة ف المجتمك فطنيمة الجهاي النيرولراط الرسم القا م وعالات الممد السا دة في وكـتل فـ
القطــا الصــناع الناش ـ ء وكــتا الن ــام ا ســري والنســل القيم ـ الســا دان كد عــتش لهــا تــأاير عل ـ
()3

ـ سمد الدين ن راعيم  :ا سرة والمجتمك واإلندا
و خرون ـ تهي ة اإلنسان المرن

للمطاء الملم

ف

الوطن المرن

ـ ف

سامة الخول

نيروت  -مركي د راسات الويدة المرنية

ـ . 4891

()2

ـ السيد ميمد اليسين

()1

ـ المصدر السانل ل . 91

 . 4812ل . 81

و خرون ـ د راسات التنمية امجتماعية ـ القاعرة دار الممارل ـ
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ممــدمت الكفايــة اإلنتاجيــة س ـواء عل ـ مســتوى أداء الويــدات املتصــادية الصــغيرة أو عل ـ مســتوى

أداء املتص ــاد الق ــوم كك ــد .ويما ــد ع ــتا الفص ــد مياول ــة للني ــث فـ ـ نمـ ـ

الموام ــد امجتماعي ــة

الملارة ف مفهوم الممد وانتاجيت ف المجتمك المرن ف الخليك.
1ـ الموروث االجتماعي والعمل

م يمك ــن أن ننك ــر عن ــا أن نـ ـرامك التنمي ــة فـ ـ الم ــالم الاال ــث تت ــأار ونش ــكد أساسـ ـ نالموروا ــات

الشمنية .فمادات النا

وممتقداتهم م ون رتهم ل اليياة والكون وطريقة يكمهم عل ا شياء تيدد

ل يد كنير مولـل جماعـات المجتمـك مـن عمليـة التنميـة لنـولهم الكلـ أو الجي ـ لهـا أو الـرف

التام لها.من نايية أخرى فإن نوعية الممد التي يلديـ الفـرد وكـتل ا شـخال الـتين ينـت م ممهـم
داء الممد يتأار نالموروث امجتماع

مـن عنـا تجـد أن أنواعـا مـن المهـن تلديهـا ف ـات اجتماعيـة

ممينـة دون قيرعـا كالممـد فـ المقانـد مـاا أو تن يـل الشـوار والنيـوت أو الممـد كيـ ار
أو ا سوال مقاند جهود أخرى تلديها جماعات عرليـة أخـرى ...الـخ كمـا أن عنـا نمـ

للمنـان

المهـن لـد

ييــرم المــرل المــام أو الــدين امشــتغاد نهــا كتي ـريم الممــد ف ـ اليوانيــت والماع ـ ...الــخ أو مــا
نواجه ف منطقة الخليك من رف

السكان الميليـين امشـتغاد نا عمـاد اليدويـة كالنجـارة واليـدادة

والننــاء ...الــخ أو لــد ت ـرتنط درجــة أداء الفــرد للممــد نــالمفهوم المــام الســا د للممــد أو نــأخال ولــيم

دينية ممينة لد تكون عاما عاما ف تيقيل التنمية أو المك .
1ـ الموروثات الشعبية

امستخدام الواسك ل مااد الشمنية من النم

يمك

تمالهم الواسك لقيم المجتمك ونالتال لنولهم

للني ة امجتماعية والترااية الت نشأوا فيها.وف المادة فـان اسـتخدام ا ماـاد الشـمنية ونكاـرة مـن لنـد
نمـ

ا فـراد خصوصــا اليــاف ين للنســل الســا د وفـ موالــل ممينــة يمتنــر مخرجــا أو يــا للمشــكد

المماش كما أن اتسا استخدامها ولنود المامة نها نما عو التيام منهم نالنسل القيم السا د الـتي
اشتقت منـ .ولـد يمـين عـتا كـتل لنـوم نن ـام التدرجيـة امجتماعيـة القـا م من ييـث نها ـ ي ا ماـاد
الش ــمنية

ـ كم ــا عـ ـ عناص ــر النس ــل الاق ــاف الس ــا د ميكانيم ــات فاعل ــة للمياف ــة علـ ـ «الت ــانو

امجتماع » السا د ومساعمة ف سرمدة الهيراركية امجتماعية القا مة.

ومك أن ا مااد الشمنية وشيو استخدامها وكـتل المـادات والقـيم لـم تمـد نقـوة تأايرعـا السـانل م

أنــا م ايلــت فاعلــة ف ـ مجتمــك التيــديث مــن خــاد المناصــر المتمالــة والمياف ــة لهــا .وف ـ عالــة
الما ــد الش ــمن نالمم ــد والي ــث عليـ ـ فإنـ ـ م ــن الص ــم

440

التقرير وفـ ـ

ــد قي ــا

د ارس ــة دليق ــة أن

ا مااد الشمنية وف الكاير من يامتهـا لـد جـاءت داعيـة لـ امتكاليـة والقدريـة

جري الويو
ف الجي

()1

ماـد«لـو جريـت

قير ريل ما تيو »أو «أشل نالنير وأعوال وريل اهلل عل السيل»أو «انفـل مـا

يأتي ما ف الغي »والت تلكد أن امريال ميـددة ومقـدرة سـلفا فلكـد نسـان نصـين فـ

عتش الدنيا وأن مهما سم ونتد من جهد فإن لن ييصد م عل ما لـدرش اهلل لـ .ولـد يتنـادر للـتعن

ارتناط عتش ا مااد وقيرعـا نالنسـل الـدين

م أن أي ممالجـة لهـا فـ عـوء ا طـر الدينيـة تجـد أنهـا

تختلل كاي ار عن مقومات النسل الدين التي يدعو ل الجد وامجتهاد والسم وراء الريل

()1

.

ونالمقانــد فإننــا نجــد الكايــر مــن ا ماــاد الشــمنية الداعيــة ل ـ الممــد وتينيــت امنجــاي ماــد «ف ـ

اليركة نركة» أو«شيد الساد فول ال أر

وم ياجة النا »وع أي عتش ا مااد ف دعوتها للممـد

وننــت الكســد م تتجــاوي التــانو امجتمــاع أو تــدعو للتمــرد علي ـ كما أنهــا ف ـ مواعــك أخــرى رقــم

وعوح دعوتهـا لتقسـيم الممـد ماـد «لوكـد مـن جـ ونجـر مـا ـد فـ الـوادي شـجر»أو«عـط الخنـاي

خنـ ـيش ل ــو نقـ ـ نصـ ـ » م أن الوال ــك امجتم ــاع ع ــو نخ ــال تلـ ـ فمجتمماتن ــا التقليدي ــة ل ــم تم ــرل
تخصصا ف الدورة نممناش الدليل م ف أعيل اليدود فالنجار ف المجتمك التقليـدي لـم يكـن نجـا ار
فقط فهو ناإلعـافة لـتل كـان يقـوم نـدور اليـداد والننـاء ...الـخ كمـا أن المطـو «الكتـا »كـان مملـم

ا ومد وشيخ دين ورجد سياسة.ومقوا كان ف مواسم الغول كتل وف ا خرى فايا أو راعيا أو
ميارنا .

ونش ــكد ع ــام ف ــا ن ــد م ــن تأكي ــد يقيق ــة أن ا ما ــاد الش ــمنية رق ــم التن ــال

ال ــتي ل ــد ين ــدو فـ ـ

معــامينها امجتماعية امتكاليــة مقانــد اإلنجــاي أو التخصــل مقانــد التشــتت فـ الــدور م أنهــا مــك

تل ـ ـ تات ارتنـ ــاط وسـ ــطوة وارتنـ ــاط نموالـ ــل وش ـ ـ ار

اجتماعيـ ــة ممينـ ــة.فانتشـ ــارعا وا خـ ــت نمنـ ــد ها

امجتماع لد يشمد المجتمك ككد م أنها اكار وعويا ولوة ف أوساط الجماعات الدنيا والوسـط

منها ف أوساط الجماعات المليا كما أنهـا لـدى الف ـات المتملقـة ألـد لـوة منهـا لـدى الف ـات ا ميـة أو

شن المتملمة.وأن ا خت نها يماد نالنسنة للنم

يا لممعد يواجه أو دعما لمولل يتنناش.

2ـ العادات والتقاليد

تنــدو المــادات والتقاليــد والقيم كجــيء مــن المــوروث الشــمن أكار ارتناطــا نموعــو مفهــوم الممــد

وانتاجيت من ا مااد الشمنية ونالماد فـإن عنـا الكايـر مـن المـادات والتقاليـد تات التـأاير اإليجـان
عل تجديد الممد ورفك نتاجيت مقاند عادات أخرى ممطلة للممـد وتطـويرش.كمـا أن نمـ
()1

ـ ليفون مليكان وجهينة الميس

()1

ـ ان ر المصدر السانل .

 :استخدام الت راث الشمن

والنفسية ـ مجلة المأاورات الشمنية  .السنة امول
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والتقاليد تات المالـة ننسـل التسـاند الـو يف والتـ وعنـت خـاد المريلـة ا ولـ مـن التغيـر ونتيجـة

لممطيات متمـددة وطار ـة تـم أييالعـا مـن جديـد لتـلدي و يفتهـا القديمـة اليدياـة فـ المياف ـة علـ
معامين القوة التقليدية ف المجتمك وكتل ف أس

توييمها00.

ويايـ ـ أن الكاي ــر م ــن الم ــادات القديم ــة م تنس ــجم م ــك طنيم ــة المم ــد فـ ـ لطاع ــات التو ي ــل

اليدياــة .مــن خعــو لق ـوانين وأن مــة عمــد يدياــة وايت ـرام للولــت وتقديس ـ وكــتل القنــود نطنيمــة
التشكيد الهرم للجهاي اإلداري وما يمني من يقـول واجنـات.فـالفرد لـدينا ونتيجـة لمتغيـرات التنشـ ة
امجتماعية المختلفة يمار نوعا مـن التمـرد الصـامت مـن خـاد «تجـاويش الـتك » ن مـة الملـم أو

تمطيل لها أو نممارسة نو من القهر عل من دون من مو فين أو قيـرعم مـن المنتفمـين نخـدمات

الجهاي الرسم .من نايية أخرى انمكست عنانية ليمة الولت ف الاقافة الميلية سـلنا علـ

نتاجيـة

عــلمء المــو فين.مــن عنــا نــريت ــاعرة الشــللية الممطلــة للممــد والت ـ تقع ـ ســاعات ط ـوام داخــد
طـ ــار الممـ ــد ف ـ ـ جلسـ ــات اليـ ــديث (الي ـ ـ ) وتنـ ــادد لمملومـ ــات المجتمـ ــك Gossip

()1

أو ل ـ ـراءة

المجــات والج ار ــد أو اســتخدام الممــد كمكــان لقعــاء الياجــات الشخصــية أو التجمــك خــارط طــار
الممد ف النيوت أو قيرعا ف لم

القات ف اليمن.

الورل أو جلسات تقـار

لـ يـد مـا جلسـات المقيـد أى معـغ

كما انمكست عادات المجاملة وكتل ليم التسـاند الـو يف سـلنا علـ أداء الممـد وخصوصـا فـ

الجهــاي الرســم وال ـ يــد مــا ف ـ الملسســات المختلطــة والخاصــة.فلكــون عمليــة التو يــل وكــتل

الترلـ ـ ـ تــ ــلدي و يفـ ـ ــة سياســ ــية كمـ ـ ــا أنهــ ــا تخشــ ــك للممرفــ ــة الشخص ـ ــية وك ـ ــتل «للتوصــ ــية»* أو
للمجامات فــإن عــتا لــد لــاد نم ـ

رلســاء عمــد لو ــا ل أو موالــك لياديــة م تتــوفر فــيهم الكفــاءة

والخنـرة المطلونــة إلدارتهــا.فتو يــل الــنم

ورنمــا تـرليتهم لــد يــأت نتوصـية مــن الــنم

ايخر المتنفت..كما أن نهاء مماملة أو خدمة م تخلو ف نم

أو الــنم

اليامت من دون مقاند .ن وعما

كهتا ل مصاينات السلنية عل مفهوم الممد وانتاجيت كما عو عامد ملار ف تـدعور لـيم وأخـال

الممــد.كمــا أن فقــدان عــادة التســاند الــو يف (المفايقــة) وكــتل عــادة الممــد الجمــاع عــمن طــار

ملسسة الملم يماد عطـا فـ تطـوير الممـد وتجويـدش.فـالفرد م يممـد رعـاء لتاتـ أو تنفيـتا ليقـول

()1

*

ـ نالر سلمان النجار  .ممولات امستخدام ا ماد للقوى ا لماملة الوطنية ف
المرن

وا مكانيات اليد ف

المرن

للتخطيط نالكويت واللجنة املتصادية وامجتماعية لغرن

الخليك

سياسات امستخدام وانتقاد الممالة المرنية الكويت الممهد

يشيك استخدام تمنير « فان وصان

عل

فان » أو « ان

السا م  ...الخ .
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لادم من طرل فان وينلغ

الممـد وواجناتـ نقـدر مـا يكـون عملـ فـ الميصـلة النها يـة رعـاء لر يسـة أو تقرنـا منـ .فالمصــلية

الفردية والومء المناشر (الما ل والمتعن ) يقوى عل ومء الممد ومصلية المجتمك.

ومــن ناييــة أخــرى فــإن عــادة عــدم امتهــان ا عمــاد اليدويــة والت تطــورت فيم ـا نمــد ل ـ رف ـ

امشـ ــتغاد نا عمـ ــاد الـ ــدنيا ومـ ــن المن ـ ــور امجتمـ ــاع الميل ـ ـ الي ارعـ ــة أو الممـ ــد ف ـ ـ المقـ ــاع

والمطــاعم والننــاء والــور  .لــخ لــد أدت لـ تمطيــد امســتخدام ا ماــد لقــوة الممــد الميليــة ونالتــال
دفمتها ناتجاش ا عماد المكتنية وأعماد الخـدمات.ورنـط الـنم
الخليك من ييث رف

تلـ نطنيمـة المجتممـات القنليـة فـ

امتهان ا عماد اليدوية واإلنتاجية.ومك أننا نقنـد جي يـا عـتا التيليـد م أننـا

نعــيل ونق ـود أن طنيمــة التغي ـرات امجتماعيــة واملتصــادية الت ـ أصــانت المجتممــات النفطيــة لــد
خلقت موالل سلنية من الممد اليدوي.فكما عو ممرول أن الكاير من السكان الميليـين لـد امتهنـوا
وخصوصــا أنــان اليقنــة ا ول ـ والاانيــة مــن اكتشــال الــنفط الغالنيــة الم م ـ مــن المهــن الــدنيا ف ـ

لط ــا ال ــنفط ولطاع ــات التش ــغيد الجدي ــدة المرتنط ــة نقط ــا ال ــنفط:اإلدارات الرسمية ش ــركات النن ــاء
والتشييد ...الخ

()9

.وكميصلة لسياسات التو يل والترلـ التـ خعـك لهـا الممـد الميلـ ناإلعـافة

للكايــر مــن المتغي ـرات امجتماعيــة واملتصــادية ورنمــا السياســية العــارنة جــتورعا ف ـ ننيــة المجتمــك

الميل ـ وعالات ـ ف ـإن اتجاعــات جديــدة ييــاد ا عمــاد اليدويــة وأعمــاد أخــرى رقــم مردودعــا المــال
* ()8

الوفير ندأت تتشكد ف أوساط لوة الممد الميلية ف عموم منطقة الخليك
-3الجهاز اإلداري وعالقات العمل

.

فـ النيــث عــن نمــط اإلدارة الســا دة فـ منطقــة الخلــيك ينــري لنــا نمطــان مــن عــتش ا جهـية نمــط

الجهــاي الرســم الــتي ينقسـم عــو ايخــر لـ تقســيمات فرعيــة أخــرى ونمــط اإلدارة فـ الجهــاي قيــر
الرســم أو شــن الرســم تو الجهــاي اإلداري الكنيــر فـ شــركات الــنفط ونمـ

ا خرى ماد اليديد والصل

ا سـمدة النتروكيماويـات ..الـخ مـن الشـركات والملسسـات املتصـادية

والخدميــة التـ اعتمــدت فـ تأسيســها وفـ
()9

*

دارتهــا لفتـرة مــا علـ الخنـرات ا ورنيــة التـ اســتطاعت

ـ نالر سلمان النجار ـ سياسات التو يل ف

الشركات النفطية ندود الخليك المرن

مجلة د راسات الخليك والجييرة المرنية عدد . 4891 19
فسر نم

الكتا

الممد الميل
()8

الشــركات الصــناعية

القطا

الرسم

اتجاش رف

نأن

الممد ف

ا عماد اليدوية وا عماد الدنيا ف

نتيجة للوفرة المادية وسهولة يصود علمء عل

ـ

أوساط

أعم اد سواء ف

أو الخال .

ـ ان ر نالر النجار و خرون ـ نيو استخدام أماد للقوى الماملة الوطنية نالدود المرنية

الخليجية ـ النيرين مكت

المتانمة لمجل

المرنية الخليجية ـ . 4891
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ويراء الممد والش ون امجتماعية نالدود

ل يد ما أن تقيم أن مة دارية استمدت الكاير من ليمها من الن ام النيرولراط اليديث سواء ف

الهيراركية النيرولراطية أو ف عالـات الممـد اليدياـة أو فـ وجـود لنـوات امتصـاد نشـكليها ا فقـ
والممودي أو ف ن ام التو يل والترل ومن المفيد عنا اإلشارة ل أن القطا المام وخصوصا ف
مريل ــة تأسيسـ ـ ل ــد اس ــتمان ن ــالكاير م ــن كـ ـوادر ع ــتا القط ــا

*

التـ ـ تيت ــد اين م ارك ــي متقدم ــة فـ ـ

الملسسات اليكومية ورقم ترنيتها النيرولراطية تات الـنمط ا ورونـ

تتشـنك نمــا ســم فـ نمـ

م أنهـا ونمـرور الولـت نـدأت

الد ارســات نقــيم «النيرولراطيـة النفطيــة»(.)40نــد أنهـا نــدت فـ ممارســاتها

اإلدارية تميد نتاط الكاير من القيم التقليدية ف المجتمك وملسس لما اسماش النم

نالندولراطية.

أمــا القطــا الرســم فــيمكن تصــنيل نمــط اإلدارة في ـ ل ـ نــوعين فــرعيين أولهمــا :نمــط اإلدارة

القــديم ويتماــد فـ تلـ الف ــة التـ تكونــت فـ الخمســينات وكان لـ يـ م نــا
يصد فـ نمـ

نـ مــن التملــيم لــد

اليـامت لـ المسـتوى الجامم ولـد كـان امعتمـاد علـ عـتش الف ـة فـ تـول ليـادة

الملسسات الرسمية عندما ندأت يركـة «خلجنـة» الم اركـي القياديـة

**

فـ الستينات وتتسـم عـتش الف ـة

نكونـ متمرســة فـ الممــد اإلداري لطــود مــدد خــدمتها وكــتل لمتغيـرات اجتماعيــة والتصــادية ورنمــا
ننيوية ـ أي تات عالة نننية وتركي

القوة فـ المجتمك قرسـت فيهـا القـيم النيرولراطيـة الجامـدة مـن
التو يل واانيهمـا :نمـط

المركيية الشديدة وعدم الاقة.كما نها تشـمر نميايمـة ايخـرين مـن يـديا

يــديث مــن اإلدارة يتماــد ف ـ ف ــة مــن عــلمء اإلداريــين اليــديا المهــد ناإلدارة وعــتش الف ــة تفتقــد ف ـ

الكايـ ــر مـ ــن يامتهـ ــا للخن ـ ـرة ورنمـ ــا التأعيـ ــد الملم ـ ـ ولـ ــد وصـ ــلت لسـ ــدة ا مور نفمـ ــد الممطيـ ــات

السوسيونوليتيكية.وع تمتمـد فـ لوتهـا* علـ متغيـرات تاتيـة تات ارتنـاط عا قـ نتركيـ

المجتمـك

و ــرول تش ــكد جماعاتـ ـ امجتماعي ــة.وتتس ــم ع ــتش الف ــة نتس ــينها فـ ـ المم ــد ويق ــك أداء المم ــد فـ ـ

اإلدارات التانمة ل نيوم عل عاتل رلساء ال د التين يمينـون فـ المـادة كمستشـارين أو خنـراء..أو

عل ـ عــاتل ن ـ ار هم مــن الميليــين.وتخعــك ــرول الترل ـ والتو يــل ف ـ عــتا القطــا رقم مــرور
لـ ار الخمســة أو الســتة عقــود علـ تأسيسـ للممطيات التاتيــة أي علـ أسـ

الممرفــة التاتيــة والاقــة

الشخصية أكار من خعوعها يكام موعوعية وأعرال مقننة.ولد دفك النيث عن مصدر عـاف

مال لهـتش الف ـة لتغطيــة تكـاليل المميشـة المت اييــدة وخصوصـا فـ المريلــة السـانقة وكـتل انمــدام
*

استم انت اإلدا رات اليكومية ف

دود الخليك المرن

السنمينات نالكاير من الكوادر الدارية المدرنة ف

()40

**
*

لطا

ف

أواخر الستينات ومطلك

النفط .

ـ أن ر  :أسامة عند الريمن النيرول راطية النفطية وممعلة التنمية ـ نيروت ـ ملسسة

نيروت للتجليد والطناعة ت . 4892
خلجنة ع

يدخد ف

مجمو لنيرن وتقطير وسمدن وتكويت  ...الخ .

تل

جيء لي

نصغير من الف ة ا ول .
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أعمية الممد و هور ليمة الماد لنروي اعرتين خطيرتين ف أوساط المو فين ف القطا الرسـم
ــاعرة ن ــام الممــومت وخصوصــا ف ـ

دارات الخــدمات تات املتصــال اليــوم أو

وعمــا 4:ـ ـ تفش ـ

شن اليوم والييوي نالمامة؛فإنجاي مماملة شخصية ف

الدفك للمو ل الصغير

دارة خدمات يتطل

أو لشنكة من المو فين وام فامنت ار لنعمة أياما أو أسانيك ولد تصد ف نم
ورنما سنين

()44

اليامت لشـهور

3ـ الدخود ف سول المعارنة وامتهان النشـاطات املتصـادية الطفيليـة نالنـاطن أو

تنن ن ام «المشاركة ف الممومت »..وقيرعا من ال واعر التـ نـريت وعطلـت مـن نتاجيـة الممـد

خاد السنوات ا خيرة

()43

 .ن اختفاء ن ام واع ومستقد للتو يل وكتا امنفصام التام نين ن ام

اليـ ـوافي والترلـ ـ م ــن نايي ــة والكف ــاءة م ــن نايي ــة أخرى ناإلع ــافة للمتغيـ ـرات ا خرى كله ــا عوام ــد
ساعمت ف يدوث خلد نالغ ف ليمة الملم وممدمت اإلنتاجية أو كما أشـار الـدكتور علـ الكـواري
ل تل نالقود:

«أن عــتش المجتممــات منــت أن تــدفل عا ــدات الــنفط نغـ ايرة ف ـ ندايــة الخمســينات أخت يتنلــور فيهــا

ن ام خاطئ ليوافي المادية والممنوية أخد كاي ار منت نداية السنمينات ـ ننسل القيم امجتماعيـة ييث

رفــك مرتنــة القــيم امســتهاكية والمعــارنة والــرك

نهدل مجتمم أشكاد الممد الم هري والمناص

وراء المصــال الشخصــية والشــطارة قيــر المقيــدة

النرالة»...

()42

.

أمــا علـ مســتوى أيجــاد واختيــار ليــادات الجهــاي اإلداري فإنـ عــو ايخــر يماــد يــدى المشــكات
عنهـا الكايـر مـن الممعـات المتملقـة نرفـك كفـاءة اداء الجهـاي الرسـم فغيا

الت تمخ

الجهـاي

المخــتل المعــطلك نممليــة اختيــار القيــادات اإلداريــة ييث أنهــا تخعــك ناإلعــافة للموامــد الس ـانقة

التكر سلو الصدفة كما تفتقد الجهات المختصة ناختيار القيادات اإلدارية لمملومات من مة عن
ا فـراد المــلعلين ممــا جمــد نالتــال عمليــة امختيــار عــتش تخعــك فـ الكايــر مــن يامتهــا لاعتنــارات
الشخصــية أكاــر مــن خعــوعها لاعتنــارات الموعــوعية ولــد أدى عــتا كل ـ ل ـ

عــمال لــدرة عــتش

القيادات عل أداء الممد أو تطويرش .ومن دراسة يدياة أجريـت يـود المشـروعات المامـة فـ الـدود

الخليجيــة وجــد أن  %40مــن ليــادات عــتش المشــروعات تمتقــد نــأن ر يســهم المناشــر كــان لـ دور فـ

لرار تميينهم نينما يمتقد النقية ( )%80أن جهات أخـرى عـ المرشـية لهـم .وأفـاد  %14مـن عـلمء

()44

أسامة عند الريمن ـ صور النيرول راطية النفطية الكويت ـ شركة الرنيمان للنشر

والتوييك ـ . 4891

()43

ـ عل

الكواري ـ نيو است راتيجية نديلة للتنمية الشاملة ف

المنتجة للنفط  .نيروت ـ مركي د راسات الويدة المرنية . 4891

()42

ـ نف

المصدر السانل  .ل . 23
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ألطار الخليك المرن

انهــم لــم يكونـوا يتولمــون التميــين وان ممـرفتهم نــتل م تتجــاوي الشــهر مــن تــاريخ التميــين أمــا النقيــة

فافادوا أنهم لم يمرفوا عن تميينهم م نمد اتخات القرار

()41

.

وانمـا أصـن

وتوسك الجهاي النيرولراط فـ الـدود المرنيـة الخليجيـة لـم يمـد عا قـا داريـا فيسـ

فيما نمد مريلة الطفرة النفطية عن ا ماليا فمملية التسري (التفنيشـات) لـد شـملت المديـد مـن الوافـدين
ونم

وكتل ف نم

الميليين وخصوصا ف القطاعات «المتخمة و يفيا»ف الجهاي الرسم

ملسس ــات القط ــا الخ ــال التـ ـ ن ــريت ونش ــطت ان ــان المريل ــة الس ــانقة كيرك ــة «التفنيش ــات»التـ ـ
تمر

لها الممد الوافد ف القطـا امنشـا

نم ـ

عــتش الملسســات عــن دفــك مرتنــات مو فيهــا لمــدد لــد تطــود ف ـ نم ـ

ورنما أكارش

(*)

فـ عمـوم منطقـة الخلـيك او مـا ترتـ

عليـ مـن عجـي

امييــان لســتة أشــهر
مو فيهـا

أو ف استغناء الكاير مـن الملسسـات المصـرفية الياليـة عـن كـد أو نمـ

أو ف تقليل أجـورعم ومرتنـاتهم .ومنـد مـن اإلشـارة عنـا لـ أن ممـدمت امنفـال الكنيـرة والتـ كـان

نصي

منها واف ار لد انمكست سلنا عل الكاير من علمء المو فين .خصوصا أول ـ الـتين

النم

تمودوا عل ممدمت عاليـة مـن امسـتها فلم تمـد مصـادر دخلهـم تـلعلهم لاسـتمرار فـ مسـتويات

المميشة المرتفمة كما أن الكاير من علمء لد ولك ف فخ المديونية أو اإلفا

.

وتتســم عالــات الممــد فـ القطــا الرســم ورنمــا الخــال نأنهــا مننيــة علـ الــومء لــر ي

أكاــر مــن الــومء لملسســة الممــد .فمالــات ر ــي

الممــد

الممــد نمو فيـ ليســت لا مــة علـ اميتـرام والاقــة

نقدر مـا عـ لا مـة علـ الخـول والخعـو كمـا تتيـود المنافسـة نـين مـو ف المسـتوى ا فقـ فـ

الكاير عـن اليـامت الـ منافسـة مـدمرة فـ سـنيد مكافـأة ماليـة أو ييـادة ارتـ

أو ترليـة و يفيـة ممـا

س ــاعم نالت ــال فـ ـ انتش ــار الش ــللية امجتماعي ــة (أي المدعمـ ـة نمناص ــر الق ــوة امجتماعي ــة) والش ــللية

الو يفيــة (المدعم ـة نقــوة الو يفــة والكفــاءة  ...لــخ) مــلا ار نالتــال ســلنا عل ـ أداء الممــد وميــدا مــن
نشوء عالات اجتماعية خارط وداخد طار الممد مننية عل أس

.

أخي ـ ار ولــي

الود اإلنسان والمصلية المامة

أخ ـ ار فانــد مــن تأكي ـد يقيقــة م تقتصــر عل ـ منطقــة الخلــيك فيس ـ

وانمــا تشــمد

الكايــر مــن ا لطــار المرنيــة ودود المــالم الاالــث وع ـ أن اإلدارة م يمكــن أن تنفصــد عــن اإلطــار
()41

(*)

الكواري _ دور المشروعات المامة ف

_ عل

التنمية املتصادية  .الكويت

عالم

الممرفة _ عدد  _ 4894 13ل . 98 _ 99
ترت

عل

عجي أو امتنا

مستخدميها من المماد ا جان

نم

المنشآت املتصادية ا لميلية عن دفك أجور
( ايسيويين )

الكاير من المشكات امجتماعية

واإلنسانية تميشها الممالة ا جننية خصوصا الماملة منها ف
لطا

الخدمات اللتين أنش ا انان اليقنة السانقة .
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القطا

امنشا

وف

امجتمــاع املتصــادي الــتي وجــدت فيـ

النها يــة نتــاط اقــاف اجتمــاع يمك ـ

كمــا م يمكــن أن تكــون نممــيد عنـ

لــيم المجتمــك الــتي تنتم ـ

الســلو اإلداري كم ــا ع ـ عال ــات الممــد م ــا ع ـ

المجتمــك فـ ا يقــا

لي ـ

فهـ فـ الميصــلة

وننــاء علي ـ يمكــن القــود أن

م يص ــيلة القــيم والتقالي ــد والاقافــة التـ ـ يفريع ــا

اليمنيــة المختلفــة .ولرنمــا يفســر عــتا عــمل ا داء فـ ا جهـية الرســمية رقــم

التناسها(الشكل عل ا لد)ل نماط النيرولراطية ف الدود المتقدمة .كما أن يفسر كتل تفول أداء

اإلدارات قير الرسمية نسنيا تا لورنت نا ول .من عنا جاءت اإلدارة وسلوكها المام مشدودين لقيم
المجتمك الياف ة لمالات القوة عمن أطرعا التقليدية وان اتختت أنماطا وأشكام جديدة

()41

.

4ـ نمط األسر الخليجية وعالقتها بالعمل

خعمت ا سرة الخليجية خاد السنوات الخمسين أو الستين ا خيرة لتيومت ف يجمها ودورعا

امجتماع واملتصادي ورنمـا السياسـ  .م أن عـتش التيـومت تختلـل مـن ييـث النـو والدرجـة مـن
مجتمك خليج

ل

خر ناختال درجة التيعر وكتل يجم المصاينات امجتماعية واملتصادية

للاـ ــروة النفطيـ ــة الجديـ ــدة عل ـ ـ مـ ــا يمكـــن تسـ ــميت «نإعـ ــادة امعتنـ ــار ل س ـ ـرة التقليديـ ــة ف ـ ـ مجتمـ ــك
التيديث».ونشكد عام فإن ا سرة التقليدية عنا كما ع فـ مم ـم الـدود اإلسـامية والشـرلية علـ
وج المموم كانت تمرل نا سرة الممتدة ف شكلها ا فق عن طريل اإلكاار من اليوجـات وكـتل

م ــن ا نن ــاء ال ــتكور المت ــيوجين وأنن ــا هم أو عمودي ــا ع ــن طري ــل كاـ ـرة ا نن ــاء ويوج ــاتهم وأنن ــا هم
المتيوجين .أي أن الشكد ا ود يتصل نالتقـار مـن ناييـة الف ـات الممريـة ععـا فـ يـين أن
الشكد ايخر يعم أجيام مختلفة ولـد قلـ

عليهـا نمـط النشـاط املتصـادي الممـرول نالمشـروعات

أو ا عماد املتصادية ا سـرية  Family Businessمـن ييـث امتهـان مم ـم أن لـم يكـن كـد
أععــا ها يرفــة ممينــة ف ـ الغــول أو ف ـ الي ارعــة أو يــدى يــرل المجتمــك اليعــري كالنجــارة

واليدادة والتصفير (من الصفار) ...لخ.فا سرة الممتدة ع الشكد التن يم ا كار ما مة ل رول
الممــد المهن ـ واليرف ـ ف ـ المجتمــك التقليــدي ييــث نهــا تــلمن لــر ا س ـرة ومــن خــاد الويــدات
القرانيــة القا مــة تــوفير أيــد عاملــة كاي ـرة ومجانيــة وتــلمن ل ـ أي ر ا س ـرة أو مال ـ وســا د اإلنتــاط
تمام كافة مرايد الممد من عمن الويدات القرانيـة .فهـ تسـتخدم كافـة أفرادعـا وتشـغلهم فينتجـون

ومــن جهــة أخــرى تســم نتقســيم الممــد ل ـ م اريــد فينفــت عل ـ وج ـ الدلــة واإلتقــان ويــلدي ل ـ
التخفيل من كلفت وتجويد نوعيت واإلكاار من
()41
()41

()41

.

– سامة عند الريمن النيرول راطية الن فطية وممعلة التنمية  .مصدر سانل ل 91
– نالر النجار وأخرون ـ الم رأة والتنمية ف

الامانينات ف

الجممية الاقافية النسا ية ـ  . 4893ل  413ـ . 412
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الخليك المرن

ـ الكويت ـ

واتا كان شكد ا سرة الممتدة وعالاتها ا نوية أكار ماءمة ل رول المجتمك التقليدي وعالات

فــإن التيــومت المجتمميــة الت ـ أصــانت المجتمــك المرن ـ ف ـ الخلــيك والت ـ تســارعت وتيرتهــا منــت
اكتشال النفط لادت ل تغيرات عديـدة فـ شـكد ومعـمون ا سـرة التقليديـة وسـاعمت فـ نـروي مـا

يســم «نا س ـرة النوويــة» والت ـ تتكــون ف ـ الغال ـ

مــن الــيوط واليوجــة و 3ال ـ  1أومد .وتســتقد

امس ـرة الجديــدة مــن الناييــة املتصــادية والســكنية عــن امس ـرة المرجميــة (القنيلــة أو الما لــة) ولهــتش
ا سر السلطة المطلقة عل أننا هـا وكـتل فـ

دارة أمـور أسـرعم اليدياـة التكـوين ورنمـا فـ اختيـار

المرنيــة ل ـ ت اييــد ا ســر النوويــة عل ـ يســا

ا ســر الممتــدة خاصــة ف ـ المنــاطل اليع ـرية .فمــن

ش ـري الييــاة والممــد  ...لــخ .وتشــير الد ارســات الميدانيــة الت ـ أجريــت ف ـ المدي ـد مــن المجتممــات
د ارســة ميدانيــة ت ــم اجرالعــا فـ ـ الكويــت فـ ـ النصــل ا ود م ــن الســنمينات وج ــد أن قالنيــة ا س ــر

الكويتيـة ()%18مــن عينــة الد ارســة عـ أســر نوويــة فـ يــين لـم تــيد ا ســر الممتــدة عــن %33

()41

.أمــا نتــا ك الد ارســة ف ـ المملكــة المرنيــة الســمودية فتشــير ل ـ أن ا ســر النوويــة تشــكد  %11مــن
ا سر المدروسة

()49

.ورنما نتا ك أيدث دراسة مسيية يود ا سرة والمرة ف النيرين تنمـث علـ

امستغ ار .فنخال التولمات فان نتا ك عتش الد ارسـة تشـير لـ أن متوسـط يجـم ا سـرة النيرينيـة
نلغ  1 ,8أشخال .وأن يوال  %21 ,1من ا سر المشمولة نالدراسة ع أسر مللفة من  1ل

 9أشخال تليها ا سرة المللفة من  2ل  1أشـخال  %31/1اـم ا سـر المللفـة مـن  8لـ 44

شخصا  %34 ,2وترتفك نس

ا سر الصـغيرة فـ المنـاطل اليعـرية عنهـا فـ المنـاطل الريفيـة

م أن ا ســر تات اليجــم  1لـ  9أشــخال عـ ا ســر ا كاــر تماــيا فـ المجتمــك النيرينـ كمــا

تشير نتل نتا ك الدراسة فماا يقدر عدد ا سر ف المناطل المدنية التـ متوسـطها مـن  1لـ 9
يـ ـوال  %29 ,4تليه ــا أس ــر م ــن  2لـ ـ  1أش ــخال ( )%22 /2فـ ـ ي ــين أن الف ــة ا ولـ ـ فـ ـ

المناطل الريفية تقدر نـ  %42ف يين أن  %31 ,4منهم يقمون ف ف ـة  8لـ  44شخصـا وأن
 %31 ,2منهم يقمون ف ف ة ا سر من  43فردا فأكار أي نممن

خر ن  %19 ,8مـن ا سـر

النيرينيــة فـ ف ــة  2لـ  9أشــخال نييــادة مليو ــة فـ يالــة الف ــة  1لـ  9أشــخال .وأن عــتش
الف ة ممالة ف المناطل المدنية ننسـنة  %14 ,4فـ يـين أن تمايلهـا يـنخف
()41

– فهد الاال

فـ المنـاطل الريفيـة

ـ يود يجم وننية الما لة المرنية الكويتية ـ مجلة الملوم امجتماعية ـ

ال مدد  4ـ  3ـ  . 4811ل . 91

()49

– عند الهادي لريطم  :ا سرة السمودية  .الدور والتغير وأارعما ف

 .الريا

ـ جاممة المل

اتخات الق را رات

عند الميييـ مركي النيوث والتنمية  . 4894ل  . 48نقا عن

مجد الدين ميمد خيري ـ المالات امجتماعية ف

الج اممة ا ردنية ـ  . 4891ل . 39
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نم

ا سر ا ردنية ـ عمان

لـ ـ  %13 ,9وترتف ــك نس ــنة ا س ــر تات يج ــم  8أش ــخال ف ــأكار لتما ــد  %12 , 1م ــن مف ــردات

ا سر المشمولة نالدراسة ف المناطل الريفية  .ويمكن عيو انخفا

ا سر النووية تات اليجم من

 2ل  1أشخال ف المجتمك النيرين عنها ف مناطل الخلـيك ا خـرى لـ يدااـة انتقـاد ا سـر
النيرينيـة مــن المنـاطل القديمــة مــن المدنيـة لـ المنـاطل اليعـرية اليدياــة مقارنـة نالــدود الخليجيــة
ا خرى الت ندأت فيها يركة امنتقـاد منـت الخمسـينات أو السـتينات كمـا أن ارتفـا

يجـارات السـكن

ف المريلة السانقة والت وصلت ل أرلام «فلكية» دفمت الكاير من ا سـر يدياـة التكـوين للسـكن
مك أسر ا

ا سر الكنيرة

أو ا م م أن عقد التسمينات لد ماـد ت اييـدا واعـيا فـ يجـم ا سـر الصـغيرة مقانـد

()48

.

مــن ناييــة أخــرى فقــد كــان للن ــام التمليم ـ اليــديث ووســا د ا عــام وامتصــاد وكــتل الخلــيط

الاقاف الوافد امار الكنير عل تركينة ا سر وادوار أفرادعا وكتا ف تنن نمط اليياة الكسمونوليتية

ورقــم اتفالنــا مــك نتــاط نمـ

الد ارســات القا لــة نأعميــة التغيـرات الياصــلة فـ نمــط وعالــات الن ــام

ا سري م أننا مك تل نشار نم

الدراسات اليدياة ما تتع

لي من شـفافية التغيـر وميدوديـة

عمقـ ـ سـ ـواء علـ ـ مس ــتوى الوي ــدات وال ــن م امجتماعي ــة أو علـ ـ مس ــتوى المجتم ــك الميلـ ـ كك ــد
فالويــدات القرانيــة التقليديــة م ايلــت فـ الكايــر مــن الموالــك تات ســطوة ولــوة علـ أفرادعــا .تلـ أن

انتماءات الفرد المناشرة القرانية وقيرعا تقـوى علـ أي انتمـاء مرجمـ أوسـك (الـوطن ـ القوميـة) فهـ
أي المرجميات التقليدية م ايلـت تات لـوة فـ تيديـد نمـط المالـة وكـتل الجماعـة/الجماعـات التـ

ممهــا نلتق ـ .أي أن اقافتنــا الفرعيــة وكمــا ف ـ الكايــر مــن الــدود الناميــة تيــدد ف ـ عــوء امطــر
المرجمية المناشرة ولي

ف عوء والمنـا الموعـوع الممـا

لـتا فلـي

مـن المسـتغر

تا للنـا أن

ا سرة ف مجتممنا وخصوصا تات ا طر المرجمية الكنيرة والت نفمد تل لها مشـاركة ولـوة تـأاير
عل ـ صــناعة الق ـرار م ايلــت تمــار نشــكد مناشــر أو قيــر مناشــر الكايــر مــن و ا فهــا التقليديــة

فممليــة التو يــل كمــا عـ عمليـة الترلـ وكــتل تســمية أشــخال الو ــا ل القياديــة تخعــك ـ وكمــا
أســلفنا سانقاـ ـ للكايــر مــن امعتنــارات القرانيــة.مــن عنــا جــاءت الســيادة للــنم
التو يــل مقانــد الــنم

ف ـ نم ـ

لطاعــات

ايخــر ف ـ لطاعــات التو يــل امخــرى.ناإلعــافة لــتل فــأن خعــو الفــرد

لقوانين العنط الما لية وكتل التسليم نقيمها وشروطها لد يسر من عملية الترل الـو يف ـ أو أنـ
()48

–

دارة الش ون امجتماعية ـ ا وعا

النيرين ـ ويارة الممد والش ون امجتماعية
أن ر كتل

النشرية ف

نرنامك ا مم المتيدة اإلنما

املتصادية وامجتماعية للم رأة النيرينية ـ
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ف

النيرين ـ نجا يات وتيديات التنمية

لد يمعد من مركي الفرد ف الصراعات الو يفيـة القا مـة ننـ مسـتخدم ومـو ف القطـا الرسـم

كما الخال ف الرت

الو يفية المختلفة

()30

.

4ـ التكنولوجيا والمجتمع

تتميـ ــي مجتممـ ــات الخلـ ــيك المرن ـ ـ عـ ــن سـ ــا ر المجتممـ ــات المرنيـ ــة ا خـ ــرى نكونهـ ــا مجتممـ ــات

تستعـيل كمـا عـا ا وأنواعــا مـن التكنولوجيـا المتقدمـة أو لنقــد منتجـات التكنولوجيـا المماصـرة سـواء
تل ـ القادمــة مــن دود الغــر ا ورن ـ أو القادمــة مــن جنــو ش ـرل

..الــخ ولــن نــدخد ف ـ ممالجتنــا عــتش لـ مــا أســمت نم ـ

ســيا:اليانــان كوريــا عو نكــو

أدنيـات التنميــة نإشــكالية نقــد التكنولوجيــا

نقدر ما ع مياولة لفهم عملية لتطوير المجتمم لهـتش التكنولوجيـا وكـتل مصـايناتها امجتماعيـة

واملتصادية(.)34

ف ــالوفرة املتص ــادية التـ ـ عاش ــتها المنطق ــة نفم ــد عام ــد النفط وك ــتل طنيم ــة ا نم ــاط التنموي ــة

المتنناة ساعمت ف نقد مجتممات المنطقة من مريلة امعتماد علـ التكنولوجيـا التقليديـة (الندا يـة)
ف ـ اإلنت ــاط تات امرتنــاط الما قـ ـ ناقافــة المجتم ــك وليم ـ لـ ـ مريلــة التمت ــك ناســتها منتج ــات

التكنولوجيـا المتقدمــة تات ا طـر امجتماعيــة والاقافيـة الغرنيــة.ومـا نــود تأكيـدش عنــا عـو أنـ لـي

مــن

العــرورة أن تيـدث كــد تكنولوجيــا وافــدة تغيـرات واعــية فـ ننيــة المجتمــك أو يتـ تقــنا اجتماعيـا
لها ييث تلم
والنم

من النم

عنا عملية التقند امنتقا

دو ار مهما.فنم

المنتجات التكنولوجية يتم تقنلها مناشرة

ايخر نمد فترة طويلة كمـا أن نمعـها م يـتم تقنلهـا طالـا فـ يـين نـتم اسـتيما
ايخر.وعتا يميى ل أن عناصر الاقافة م تتغيـر كلهـا نـنف

لـ لانليــة علـ التغيــر نشــكد أســر مــن المناصــر ا خــرى فالجانـ

أسر تطو ار من الجان

أجـ ايء

الدرجـة ييـث أن نمعـها

المــادي مــن الاقافــة كالتكنولوجيــا

الامادي من الاقافة...كالقيم والمادات ...الخ الت لد تلمـ

فـ الكايـر مـن

مجتممات المـالم الاالـث دور الممـول لتطـور المجتمـك ممـا ينشـأ عنـ ايدواجيـة أو انا يـة الاقافـة فـ

المجتمك جانـ ـ ـ
()30

ف

()34

متق ـ ــدم تمالـ ـ ـ :اوجـ ـ ـ اس ـ ــتخدامات التكنولوجي ـ ــا المس ـ ــتوردة وجان

ـ ان ر منالشتنا لهتا الموعو ف
الخليك المرن

س ـ ــكون تقلي ـ ــدي

ممولات امستخدام ا ماد للقوى المام ل ة الوطنية

 .مصدر سانل  .ل . 48
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Lo nd o n – Ma c mi ll a n.

تمال :ا نسال القيمية وا فكار والن م امجتماعية من نايية أخرى .فما نستهلك من تكنولوجيا لي

عو نتاجا لاقافة المجتممات المستهلكة لـ نقـدر مـا عـو نتـاط لاقافـة مجتممـات أخرى ييـث أنهـا ـ أي
التكنولوجيا ـ لد انتيعت انتياعا مـن تشـكيات اجتماعيـة ـ التصـادية متقدمـة والقـ نهـا فـ تشـكيات

اجتماعيــة ـ التصــادية خــتة ف ـ النمــو.ومــن ناييــة أخــرى فــإن الــنم
الاقافيــة فـ المــالم الاالــث نشــكد عــام مــا عـ

يمتقــد أن الانا يــة أو الفجــوة

م نتــاط لولــوط دود المن ومــة المييطــة عــمن ليــات

عمـ ـ ـد الن ـ ــام املتص ـ ــادي الم ـ ــالم ونالت ـ ــال التيط ـ ــيم ال ـ ــتي تمرع ـ ــت لـ ـ ـ الهياك ـ ــد امجتماعي ـ ــة
واملتصادية السا دة ف الفترة السانقة لهتا الولوط(.)33

لد انمكست عل سلو الفرد وأداء المجتمك وملسسات ولد

عتش الانا ية الت تيدث عنها الكات

علل الدكتور أسامة عند الريمن ف ممالجت لهتا الموعو علل لا ا:

«أن عتا امنفصام التي تميش عتش المجتممات يعاريا نين ممطيات اليياة المادية ونن القم

والسـ ــلو امجتمـ ــاع (.لـ ــد انمك ـ ـ

عل ـ ـ أداء ا جه ـ ـية الرسـ ــمية) :نـ ــين ا ن مـ ــة...وا دوات ونـ ــين

امتجاعات والقيم والسلو اإلداري ولما كانت درجة التغيير ف ممطيات اليياة المادية أسهد وأسر

من درجة التغييـر فـ امتجاعـات والقـيم والسـلو فأن ماـد عـتا امنفصـام لـد ي ـد لا مـا لفتـرة طويلـة

...وممطا ي استامار يقيق للمورد النشري الميل وكتل التطوير اإلداري»

()32

.

فالمــأيل التنمــوي الــتي نميش ـ عــو ميصــلة لتكــد الانا يــة الاقافية اقافــة القــرن المش ـرين نجواننهــا

المادي ـ ــة المتايــ ــة نفم ـ ــد عامـ ـ ــد الوفرة والسـ ـ ــلو امجتم ـ ــاع المي ـ ــدد ف ـ ـ ـ ع ـ ــوء اقاف ـ ــة المجتمــ ــك
التقليــدي.فــنين نرك ـ

الســيارات الفارعة ونســكن الفلــد الفخمة ونســتخدم خــر مــا انتكرت ـ التكنولوجيــا

المماص ـرة م أننــا ف ـ الولــت تات ـ م يلنــا نمــاير «مــن مميــار» الكايــر مــن لعــايا المجتمــك وأمورنــا
ا سرية وامجتماعية ف عوء ميكات المجتمك التقليدي وع ليم رقم اتسالها وانسجامها السانل م

تنسجم مك الكاير من ليم مجتمك التيديث أو تل الت يفتر
الخاتمة

أنها تسود ف مجتمك التيديث.

وخاصة القود أن موعو اإلنتاجية من الموعوعات الشا كة ورنما ا كاـر تمقيـدا فيهـا ممالجـة

الجوانـ

السوســيولوجية المــلارة في ـ والتـ تكــاد أن تنتف ـ يولهــا النيانــات خصوصــا مــا يتملــل منهــا

نمنطقة الخليك المرن واتا كانت مسية تشالمية لد قلنت عل عتا الفصـد فهـتا لـي
()33

4893 .
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مـا عنــر عـن اليقيقــة.فالتشــالم عـو الخطــوة ا ولـ نيـو التفالد والتفــالد م يكــون مـن قيــر د ارســة
يقيقية ونقدية رنما تساعد عل تطوير الياعر ورسم صورة افعد للمستقند ولد يكون تنن نم

عتش الملشرات أو النتا ك خطوة نيو تطوير الوالك المما :

أوم :لد يكون من السهد عل اإلنسان أن يتنن نم

الجديد م أن من الصمونة نمكان

التخلـ كليــا عــن القـديم الت اراـ الــتي ينتمـ لـ من عنــا وجـ

القيــام ند ارسـة تنيــث فـ الوالــك

الت اراـ ـ الميلـ ـ فـ ـ عالتـ ـ نالتنمي ــة كخط ــوة ني ــو رس ــم أنم ــاط تنموي ــة نديل ــة مس ــتمدة م ــن
المناصر اإليجانية ف الرصيد التراا وماد عـتا المشـرو ييتـاط لتعـافر المديـد مـن الجهـود

الجادة.

اانيــا :تيتــاط ن ــم الي ـوافي ل ـ مراجمــة جــادة واصــاح جــتري يتم نموجن ـ عــادة تصــميم
مـن أجـد جملهـا أكاـر لـدرة علـ خلـل التـرانط نـين

الدوافك والـرواد الماديـة والممنوية وكـتل

مصـلية الفـرد والمنشـأة مـن ناييــة ونـين متطلنـات رفـك الطالــة امسـتيمانية المنتجـة مـن ناييــة

أخرى(.)31

االاــا :تيتــاط أن مــة الخدمــة المدنيــة وكــتل

دارات ا ف ـراد ل ـ

صــاح جــتري مــن ييــث

دورعــا ف ـ تطــوير أن مــة الممــد ونالتــال تنقيــة أجوا وكــتل اســتقطا

الكفــاءات وتنميتهــا

وايجاد المناخ الما م نييث يمكنها المساعمة ف ييادة اإلنتاجية ورفك ممدمت ا داء.

رانمــا :ش ـ ار الملسســات التمليميــة واإلعاميــة وا س ـرية ف ـ عمليــة تنميــة الــتات الجديــدة

الوااقة الخالة المنتجة من خاد يداث تغيـرات جتريـة فـ معـامين المنـاعك الد ارسـية وكـتا

النرامك امعامية واسالي

الترنية ا سرية.

خامسا :وعك اسـتراتيجية ميـددة مرتنطـة ونانمـة مـن امسـتراتيجية التنمويـة الشـاملة تسـاعد

عل امس ار ف عملية امستيما

الخاتمة

الفن وكتل المجتمم للتكنولوجيا المستوردة.

الخليج في مواجهة التحديات القادمة

ن التغيرات امجتماعية واملتصادية الت جاءت عل المنطقة منت اكتشال النفط ف الاااينات

وامرنمينــات يت ـ اين رقــم عــدم التفــات نم ـ

الد ارســين لهــا نشــكد جــاد أو لنول ـ نيقيقــة ولوعهــا

فأنهــا ـ أى عــتش التغيـرات ـ لــد أيــدات لــد ار مهمــا مــن التيــومت فـ ننيــة المجتمــك وشــنكة عالاتـ
امجتماعيــة واملتصــادية والسياســية.كمــا أن ـ لــد جــاءت كــتل نمجموعــة مــن التيــديات الت ـ تواج ـ

مجتمماتنا.وع فـ جلهـا ليسـت نالتيـديات الخارجية والمتمالـة فـ ميـاومت نسـط السـيطرة والهيمنـة
()31
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وكتا امرادة الخارجية من القوى املليمية أو الدولية علـ دود المنطقـة.نـد أن نمـ

عـتش التيـديات

ورنما اعمها يأت من داخد وعمل نسيك عتش المجتممات وشنكة عالات القوة فيها:امجتماعية منها
والسياسية.

ن التحـــدي األول يتما ــد يسـ ـ

أعتقادن ــا فـ ـ الق ــدرة علـ ـ تأس ــي

للمواطنة  Citizenshipوامنتماء يتجاوي ف تل نم

مفه ــوم جدي ــد وقي ــر رفـ ـ

عناصر المرجميات التقليدية القا مة عل

امنتماءات ا انية؛ القنلية منها والمتعنية القانلة للتفجر والتو يـل السياسـ مـن لنـد طـرل سياسـ

داخل أو دولة خارجية .ن تأسي

تل لد م يتأت من خاد تأكيد مرتكيات الماعـ كلهـا أو ننـت

أنماط اليدااة كلها.أن دون شكد عمد شـال يتطلـ
كما ن يتطل

لـدر مـن الممارسـة المقليـة والفمـد امجتمـاع .
مكتسنات القوة التقليديـة فـ

لدر من القدرة عل التخل الطوع والواع عن نم

سنيد نناء مجتمك جديد ندخد ن القرن القـادم نـد نـاميرى ا لفيـة القادمـة .أمـا التحـدي الثـاني فهـو

يكمن ف اليدااة والقدرة عل مواكنة المصر والسير في

لـي

فـ

طـارش املتصـادي فيسـ

وعـو

مــا عــو لــا م وانمــا كــتل فـ أطـرش الاقافيــة والسياســية كمــا عــو فـ القــدرة علـ انتكــار الجديــد مــن
أنماط الفمد السياس والاقاف القادرة عل استنال اليدث السياس ولي

الولو ف أسرش أو الركون

وراء صاح تداعيات امجتماعية واملتصادية.أن لد ار من الشراكة المجتممية ف صناعة القـرار نـد
ف مأسست رنما تماد الخطوة ا ول فـ طريـل مواجهـة عـتا التيـدي ما التحـدي الثالـث فهـو تيـد

التصادي نانك من طنيمة التصاديات المنطقة الممتمدة عل النفط .ن جيء من فمد مواجهة التيدي

السنل لد يأت مـن خـاد تيقيـل النينويـة املتصـادية .أم أن عـتش النينويـة نـد الرفـاش امجتمـاع
فـ جلـ يتطلـ

كــتل اســتق ار ار سياســيا عــو ايخــر فــاعا فـ فعــاءات مــن الــرلى السياســية الجــادة

والجديدة ـ النهك املتصادي السليم .ورقم أن التيومت املتصادية لد جاءت نـنمم لمـوطن ولـاطن

عتش المنطقة لد تميى ف جلها لمامد النفط م أنـ ـ أى الـنفط ـ يقنمهـا دا مـا تيـت طا لـة ريمتـ .
ن لد ار كني ار من تجاوي عتا الممعد لد يأت من مخـرط تنويـك مصـادر الـدخد م أن القـود نـ م

ينــدو ســها كمــا الممـد نـ أو كمــا يمتقــد الــنم
المقــد وانتكــار الجديــد من ـ كما أنـ يتطل ـ

منــا .ن لــد ار مــن تجــاوي المشــكد يـأت فـ

مطالمــة نقديــة لتجرنــة صــمود وســقوط نمـ

وتيديدا ندونيسيا وكوريا الجنونية وتايلند ورنما ماليييا.

عمــاد

نمــور ســيا

لقد استطاعت دود المنطقة من خاد تننيها لنموتط دولـة الرفاعيـة فـ المقـود الاااـة أو ا رنمـة

الماعية أن تيسن كاي ار من ننيتها ا ساسية كما استطاعت أن تقـدم لمواطنيهـا ولطانيهـا ييمـة مـن
الخدمات امجتماعية ا ساسية ف مجاد الصية والتمليم واإلسكان فالت ف نم
يقدم ف نم

جواننها ما لد

المجتممات المتقدمة .م أن التيدي يننك ف اعتقادنا من لـدرة عـتش المجتممـات علـ
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امستمرار ف تقديم ماد عتش الخدمات ف مستوى كيفـ متطـور وكمـ شـامد لجميـك أفـراد المجتمـك
ف ـ مريل ــة تم ــد م ــن أص ــم
النم

م اري ــد نموع ــا املتصــادي والمتما ــد فـ ـ تتن ــت

منها التي وصد ف نم

كنتيجــة لانخفــا

وانخف ــا

م ــدا خي ــد

يامتها ل أكار من  %40من مواينات عتش الدود والتي جاء

الكنيــر ف ـ اســمار الــنفط والــتي تجــاوي  %20وف ـ القــدرة كــتل عل ـ مواجهــة

مشــكلة النطالــة المتناميــة فـ أوســاط مواطنيهــا دون اعتـ اييات اجتماعيــة أو سياســية وفـ تفميــد دور

المـرأة .ن امعتـ اييات وامعـطرانات امجتماعيـة والسياسـية التـ واجهتهـا ندونيسـيا وكوريـا الجنونيــة
نفم ــد اع ــط ار أدا ه ــا املتص ــادي ل ــد أع ــادت اليي ــاة م ــن جدي ــد لفكـ ـرة ت ــدخد الدول ــة فـ ـ المج ــاد

املتصادي ا مر المنال

لتوجهات عصر المولمة واتفاليـات الجات والـتي كـاد أن يتاشـ نفمـد

اليقنة التاتشرية ف الامانينات.
أما التحدي الرابع فهو مطل

التـواين السـكان والـتي لـم يـرى النـور سـنا

منهـا مـا عـو متملـل

نمالــات القــوة الداخليــة ومنهــا مــا عــو متملــل نالياجــة الفمليــة ل يــدي الماملــة امجننيــة فرقم طالـ

النطالــة فـ أوســاط الميليــين مــن الســكان ورقــم مــا ياــار مــن مصــاينات اجتماعيــة وأخــرى سياســية
لوعك سكان يتسم نالغرانة والشدود .م أن عمليـة موطنـة واسـتقدام الممـد ا جننـ م ايلـت مسـتمرة

؟!

أما التحدي الخامس وا خير فيماد ف يقيقة أن قيا

ن ـام لليمـ لمنطقـة الخلـيك المرنـ لـد

جمد من ألطار المنطقة ف وعك التهديـد المسـتمر مـن القـوى اإللليميـة أييانـا ورنمـا الدوليـة أييانـا
أخرى.

ن يف أمن المنطقة من التهديدات الخارجية كما عو يد خافاتها اليدودية يتطل

وجود ن ام

لليم ـ ميل ـ ييف ـ لــدود المنطقــة اســتقالية لرارعــا و لي ـ ميليــة فاعلــة يــتم مــن خالهــا نياعاتهــا

اليدوديــة .وعــتا ف ـ اعتقادنــا لــن يــأت
المجتممية لي
قيـا

ف دود مجل

م مــن خــاد الممــد والســم اليايــث عــد تيقيــل الش ـراكة

التماون فيس

وانما ف ا لطار والقوى اإللليمية ا خرى .لقد ماد

المجتمـك المـدن الم ارلـ عـن صـناعة الق ارر ـ رقـم شـكلية وجـودش ـ أيـد ا سـنا

الر يسـية فـ

كاراـ ــة الغـ ــيو الم ارل ـ ـ للكويـ ــت  .ن مـ ــا ييف ـ ـ دولـ ــة صـ ــغيرة تات مكانيـ ــات ردعيـ ــة ميـ ــدودة ماـ ــد
لوكســمنورن عــن أطمــا واجتيــاح الــدود ا لــوى ف ـ أورنــا عــو ف ـ فاعليــة الن ــام اإللليم ـ ا من ـ

ا ورن التي شكد نهـا نمـد اليـر المالميـة الاانيـة .لهـتا فـأن التفكيـر الجـدي فـ تلـ والممـد علـ
اإلتي ــان نـ ـ س ــيكفد لك ــد ألط ــار منطق ــة الخل ــيك المرنـ ـ نع ــفتي

ص ــغيرعا وكنيرع ــا ل ــد ار كنيـ ـ ار م ــن

امستقرار وا مان ونالتال اإلتيان نامار أكار واشمد لمملية التنمية .
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وأخي ـ ار فــإن الــنم

الميل ـ كمــا الخــارج

لنفسها شي ا أخر فلم يكن ا ود وكان نم

لــد تــم لهــتش المجتممــات شــي ا مغــاي ار م أنهــا أرادت

ا خر وكانت عنا التيديات .ودخود ا لفية القادمـة

يماد نمين نداية الولوط ف عصر التيديات .فهد أعددنا أنفسنا ومجتممنـا لكـد تلـ أم أنهـا سـتنق

وايدة من الفرل المديدة العا مة .
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