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 مجتمعات على مفترق طرق 
" تأثير التغيرات المصاحبة لمنفط عمى مجتمعات شرؽ الجزيرة العربية "  

  
يمتد مف الكويت شمااًل إلى . ة العربية إقميـ متميز مف أقاليـ شبو الجزيرة العربية شرؽ الجزير  

. ويشمؿ اإلقميـ كامؿ حدود الكويت والبحريف وقطر ومعظـ  اإلمارات العربية . راس مسندـ جنوبًا 
وفي . كما يضـ المنطقة الشرقية مف المممكة العربية السعودية وأجزاء صغيرة مف سمطنة عماف 

وسوؼ نعبر عف . ذه الدراسة سوؼ يتركز تحميمنا عمى دولة اإلمارات وقطر والبحريف والكويت ى
ولف يكوف ىذا المصطمح شاماًل لممنطقة " . شرؽ الجزيرة العربية"ىذه المجموعة بدوؿ أو مجتمعات 

ة ، ولف يشمؿ بأوضاع بقية أجزاء المممكة المترامي أكثرالشرقية مف المممكة العربية التي تتأثر اليـو 
فمجتمع كؿ مف المممكة والسمطنة اليـو مف حيث حجـ وتركيب . تحميمنا أيضًا سمطنة عماف 

السكاف ال يتماثؿ مع مجتمعات الكويت والبحريف وقطر واإلمارات ، وتأثير اليجرة عمييما ليس 
. بالخطورة التي تتعرض ليا بقية مجتمعات دوؿ مجمس التعاوف   

المممكة والسمطنة عف بقية دوؿ مجمس التعاوف فيما يتعمؽ بتركيب وبالرغـ مف اختالؼ  
 -إلى حد كبير-السكاف ومخاطر اليجرة عمى مجتمعاتيا ، فاف كؿ دوؿ مجمس التعاوف تتشابو 

معطياتيا ومشكالتيا االقتصادية الناتجة عف اعتماد النشاط االقتصادي واالجتماعي عمى ريع النفط 
ـو تالشيو تدرجيًا بسبب التقدـ التقني في صناعة النفط وانخفاض الذي نالحظ بشكؿ واضح الي

تكاليؼ اإلنتاج في الوقت الحاضر في حقوؿ النفط الحدية في االسكا والمناطؽ العميقة مف بحر 
الشماؿ والمحيطات، إلى حوالي عشرة دوالرات لمبرميؿ بعد أف كانت تكاليؼ استخراج النفط مف 

. لزمف تزيد عمى عشريف دوالر لمبرميؿىذه الحقوؿ منذ عقديف مف ا  
شرؽ الجزيرة "ولذلؾ فأننا في ىذه الورقة عندما نتحدث عف مخاطر اليجرة عمى مجتمعات  

إنما نقصد المخاطر المحيطة باإلمارات  وقطر والبحريف والكويت بشكؿ رئيسي ىذا " العربية 
بية واالعتماد عمى العمالة الوافدة في بالرغـ مف وجود تأثير ال يستياف بو ومخاطر مف اليجرة األجن

أما عندما نتحدث عمى المشكالت الناتجة عف سوء استخداـ عائدات . كؿ مف المممكة والسمطنة 
النفط في الماضي وعندما نتعرض لتأثيرات تالشي ريع النفط تدرجيا في المدى البعيد فأننا نعني 

. تثناءمجمس التعاوف جميعيا دوف اسأقطار أو مجتمعات دوؿ   



 3 

وغني عف القوؿ إف أقطار مجمس التعاوف تمثؿ شريحة عربية تربطيا أواصر االنتماء  
كما إف تاريخ مجتمعاتيا فضاًل عف . العربي مع بقية المجتمعات العربية مف المحيط إلى الخميج 

.ثقافتيا ىو جزء ال يتجزأ مف التاريخ والثقافة العربية واإلسالمية   
لتوضيحية يحسف بنا أف نبدأ عرضنا لموضوع الورقة مف خالؿ مناقشة بعد ىذه المداخمة ا 

وتحميؿ جوانب ىامة، كاف إدراكيا وراء التحذير الذي تطرحو ىذه الورقة، وسبب الدعوة إلى التعامؿ 
مع أبعاد المسار الخطر الذي تسير فيو دوؿ مجمس التعاوف وحث أىؿ المنطقة عمى سموؾ 

والجوانب التي سوؼ تتناوليا ىذه الورقة . الفرصة سانحة لسموكو الذي مازالت  المنعطؼ اآلمف
: *ىي   
. نمط التنمية الذي أفرزتو التغيرات المصاحبة لمنفط : أواًل   
" .شرؽ الجزيرة العربية"تأثير التغيرات المصاحبة لمنفط عمى مجتمعات : ثانيًا   
.ترؽ طرؽمجتمعات عمى مف: محصمة التغيرات المصاحبة لمنفط : ثالثًا   

 
(1)  

 نمط التنمية الذي أفرزته التغيرات المصاحبة للنفط
 

ة واجتماعية ىامة خالؿ عصر شيدت الدوؿ األعضاء في مجمس التعاوف تغيرات اقتصادي 
كاف مف تأثيراتيا اإليجابية ارتفاع  مستوى المعيشة ، وانتشار التعميـ وتحسف المستوى . النفط

نجازاتو الصحي وزيادة االتصاؿ بالخارج  واالحتكاؾ بثقافات مختمفة والتمتع بمنتجات العالـ وا 
وقد نقمت ىذه التغيرات مجتمعات شرؽ الجزيرة العربية مف . التكنولوجية دوف المساىمة في إنتاجيا 

مف حاؿ الفاقة والجيؿ والمرض الذي رافؽ انييار صناعة الغوص منذ عشرينيات .  حاؿ إلى حاؿ 
إلى وضع تدفقت فيو خزائف األرض منذ بداية الخمسينيات وعمى وجو  ىذا القرف إلى منتصفو ،

الخصوص منذ مطمع السبعينيات لتصب ثروة مالية غير مسبوقة في التاريخ عمى مجتمعات ودوؿ 
. ليست مييأة سياسيًا أو اجتماعيًا أو اقتصاديًا أو ثقافيًا الستيعابيا   

____________________________________________________________  
أـ ! تنمية لمضياع "األجزاء التالية مف الورقة مبنية أساسًا عمى ما ورد في دراستي المعنونة * 

.ٜٜٙٔمركز دراسات الوحدة العربية بيروت " ضياع لفرص التنمية؟  
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بسبب  وكاف تأثيرًا معظمو ينصب عمى االستيالؾ. وقد كاف تأثير تمؾ التغيرات اإليجابي تأثيرًا آنياً 

وكاف مف نتائج تمؾ التغيرات العشوائية، أف عطمت نظاـ . اسة توزيع ريع النفط ونمط تخصيصوسي
الحوافز اإلنتاجية وزادت مف االعتماد عمى تدفؽ ريع النفط ىذا فضاًل عف تزايد االعتماد عمى 

جمس التعاوف العمالة الوافدة وتدفؽ اليجرة األجنبية  التي أصبحت اليـو ظاىرة تنفرد بيا دوؿ م
" . شرؽ الجزيرة العربية"وتيدد بالخطر وجود مجتمعات   

كما كاف مف نتائج ىذه التغيرات أف أفرزت مؤشرات عالية اقتصادية واجتماعية  لـ تكف  
معبره في الحقيقة عف عممية تنمية بالمعنى الصحيح بقدر كونيا انعكاس لتسيؿ ثروة ناضبة تمتعت 

وقد أدت تمؾ . مف سعر صادرات النفط الخاـ % ٜٓيزيد عمى بريع اقتصادي عالي شكؿ ما 
المؤشرات إلى اضطراب في مفاىيـ التنمية يحسف بنا أف نناقشو مف اجؿ تحديد نمط التنمية التي 

". بالتنمية" أدت إلييا التغيرات المصاحبة لمنفط أف جاز تسمية ما حدث   
 

مفيـو التنمية  ٔ-ٔ  
التنمية الذي أفرزتو التغيرات االقتصادية واالجتماعية  البد لنا  في سياؽ تحديد نمط 

أف نوضح مفيـو التنمية المتعارؼ عميو عمميًا، . المصاحبة لعصر النفط في دوؿ مجمس التعاوف 
. واف نحدد المقومات التي ترتكز عمييا عممية التنمية، ونبيف األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا   
في ضوء االىتماـ العالمي والعربي واإلقميمي  -منذ مدة -والتعريؼ الذي توصمنا إليو  

يعتبر ... وحقًا مف حقوؽ اإلنساف  مستدامةبتحديد معنى مصطمح التنمية باعتبارىا عممية حضارية 
التنمية الشاممة عممية مجتمعية واعية ودائمة "  ( Sustained ) موجية وفؽ إرادة وطنية مسػػػػػتقمة   

حداث تغييرات سياسية مف أجؿ إيجاد تحوالت ى تسمح بتحقيؽ  -اقتصادية  -اجتماعية  -يكمية وا 
:  ٜٜٓٔالكواري " )تصاعد مضطرد لقدرات المجتمع المعني وتحسيف مستمر لنوعية الحياة فيو 

ٗٗ . )  
 -السابؽ ذكره  -التأكيد عمى عناصر تعريؼ مصطمح التنمية الشاممة  -أخيرًا  -وقد تـ  

مـ المتحدة اإلنمائي مصطمح التنمية البشرية عمى عممية التنمية المرغوبة، عندما أطمؽ برنامج األ
برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي " ) عممية توسيع نطاؽ الخيارات المتاحة لمناس " وعرفيا بأنيا 

عمى عاتقيا  -الصادرة سنويًا عف البرنامج  -وقد أخذت تقارير التنمية البشرية ( . ٕٔ:  ٜٜٓٔ
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ـ التنمية البشرية وتحديد مقوماتو والقياـ بتطوير مؤشراتو الكمية والجزئية ، الكمية توصيؼ مفيو 
.منيا والكيفية   

واعتبر مؤشر النمو . ومنذ البداية تـ ربط مفيـو التنمية البشرية بالنمو االقتصادي  
 ٜٜٔٔشرية لعاـ ويؤكد تقرير التنمية الب. االقتصادي أحد المؤشرات المركزية لدليؿ التنمية البشرية 

بدوف نمو اقتصادي لف يكوف مف الممكف  -التنمية البشرية تتطمب نموًا اقتصاديًا "عمى ذلؾ بقولو 
كما تـ ربط مفيـو التنمية ( . ٕٔص " ) تحقيؽ تحسػف متصؿ في األحواؿ البشػػػػػرية عمومًا 

مؤشرات كمية لقياس تحسف وتـ اعتماد  -المادية والنوعية  -البشرية أيضًا بتحسيف نوعية الحياة 
، والى جانب ذلؾ تـ التأكيد عمى مؤشرات كيفية ( الدخؿ والصحة والمعرفة ) نوعية الحياة المادية 
حقوؽ اإلنساف ، والمشاركة السياسية الفعالة واألمف الفردي واالجتماعي ) لقياس نوعية الحياة 

ي عنصر جوىري مف عناصر التنمية الحرية السياسية ى" عمى أف  ٕٜٜٔوأكد تقرير ( . والقومي 
اشتراؾ الناس عف كثب " عمى أف المشاركة معناىا  ٖٜٜٔكما أكد تقرير ( . ٕٚص " )البشرية 

( . ٕٔص " ) في العمميات االقتصادية واالجتماعية والسياسػػية التي تؤثر عمى حياتيـ   
، كما أكد عمى العدالة بيف عمى األفؽ الزمني  ٜٜٗٔوأخيرًا أكد تقرير التنمية البشرية لعاـ  

ضطراد تحسف مؤشرات النمو والتحوؿ ، واستدامتيما ا  األجياؿ مف خالؿ تأكيده عمى ضرورة
وفي ذلؾ تأكيد عمى أف التنمية عممية وليسػػػػت حالة ، واتجاه مستمر في . متصاعديف عبر الزمف 

تعبيرًا عف فقداف المقومات  النمو وليست مجرد وضع طارئ مرىوف بسببو ، يتقمب صعودًا وىبوطاً 
التنمية  ٜٜٗٔويوّصؼ تقرير . الذاتية ونتيجة الرتباط التغيير بوضع طارئ أو عوامؿ خارجية 

ُيمّكف جميع األفراد مف توسيع نطاؽ قدراتيـ البشرية إلى أقصى حد " البشػػػػػػػػرية بأنيا نموذج لمتنمية 
وىو يحمي أيضًا ) ... ( يع المياديف ممكف وتوظيؼ تمؾ القدرات أفضؿ توظيؼ ليا في جم

وال يسػػػػتنزؼ قاعدة الموارد الطبيعية الالزمة لدعـ التنمية في . خيارات األجياؿ التي لـ تولد بعد 
داخؿ الجيؿ الواحد  -التنمية المسػػػتدامة تعالج اإلنصاؼ " ويخمص التقرير إلى أف " . المستقبؿ 

في التحميؿ األخير ، التنمية البشرية المستدامة تنمية موالية و " ) ... ( " واإلنصاؼ بيف األجياؿ 
فيي تعطي أعمى أولويػػػة لمحد مف الفقر ، . لمناس ، وموالية لفرص العمؿ ، وموالية لمطبيعة 

وىي تعجؿ بالنمو " ) ... ( "ولمعمالة المنتجة ، ولمتكامؿ االجتماعي ، وإلعادة توليد البيئة 
في حياة البشر دوف تدمير رأس الماؿ الالـز لحماية فرص  تتحسينااالقتصادي وتترجمو إلى 

( . ٗص " ) األجياؿ المقبمة   
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ويحذر مفيـو التنمية البشرية مف رىف المستقبؿ واستمراء االستيالؾ بواسطة التمويؿ عف  
كامؿ طريؽ الديوف المالية أو استنضاب الثروات الطبيعية أو تدمير البيئة  أو تيديد التجانس والت

كؿ الديوف المؤجمة ترىف االستدامة ، سواء كانت ديونًا : "قائاًل  ٜٜٗٔوينذر تقرير . االجتماعي 
( .ٛٔ:  ٜٜٗٔبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي" )اقتصادية أو ديونًا اجتماعية أو ديونًا إيكموجية  

راتيا الكمية بعد ىذا التوضيح لعناصر مفيـو التنمية والتأكيد عمى مقوماتيا وبياف مؤش 
. إلى مفيـو التنمية االقتصادية ومفيـو النمو االقتصادي  -ولو عابرة  -والنوعية ، البد مف إشارة 

حتى لصفة  -أيضاً -لعؿ إدراكنا لمعنى النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية يبيف أسباب نفينا 
دية واالجتماعية  التي شيدتيا التغيرات االقتصا"التنمية االقتصادية والنمو االقتصادي عف محصمة 

.المنطقة في عصر النفط   
جرى تعريفيا منذ مطمع السػػتينيات    Economic Developmentفالتنمية االقتصادية  

العممية التي يتـ بواسطتيا ، في بمد معيف ، تزايد مضطر في متوسط الدخؿ الحقيقي لمفرد "بأنيا 
" عبر فترة طويمة مف الزمف  ( Meier 1976 : 6 ) التنمية  أفويالحظ أف التعريؼ يؤكد عمى .   

لمفرد سنويًا ، عبر فترة طويمة مف  يالحقيقعممية وليست حالة ، ولذلؾ اشترط اضطراد تزايد الدخؿ 
الزمف ال تقؿ عف عقديف أو ثالثة ، وذلؾ تعبيرًا عف وجود تحوالت ىيكمية تؤدي باسػتمرار إلى مزيد 

طالؽ الط نتاج المجتمع مف نمو القدرات وا  أما . اقات التي تعكس نفسػػػػػػػػػيا في زيادة إنتاجية الفرد وا 
كما  -فإف تعريفو المتفؽ عميو في عمػػػـ االقتصاد    Economic Growthالنمو االقتصادي 

، عند دراسػػػػتو التاريخية المقارنة  دىارفار توصػػؿ إليو ، سيموف كوزنت أستاذ االقتصاد في جامعة 
الزيادة المستدامة " يؤكد أف النمو االقتصادي ىو . االقتصادي في الدوؿ المتقدمة لمنمو 

Sustained " في متوسط إنتاج الفرد أو العامؿ    ( Kuznets 1966 : 1 ) وبذلؾ نجد أيضًا أف .  
النمو االقتصادي يعني وجود اتجاه مستمر غير متأرجح لنمو إنتاجية الفرد عبر فترة طويمة مف 

ف كاف نموًا تمقائيًا مقارنة بعممية التنمية الزمف ى . ذا وا   
 
 

ما هيه التغيرات المصاحبة للنفط 1-2  
ياتيا اإليجابية أنيا مفيـو مف تحديد معنى مصطمح التنمية بكؿ مسم -إذًا  -يتبيف لنا  

عممية ...فالتنمية. مركب  Process كما أنيا آلية .. . Mechanism جانب كونيا أداة  إلىىذا .. .
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أما . سانية وحضارية ذات أبعاد مجتمعيةووسيمة لتحقيؽ أىداؼ مرحمية ضمف إطار غايات إن
مؤشراتيا المتداخمة والمتكاممة فيي أربعة . أوليا: نمو اقتصادي بمعنى تزايد مضطرد في إنتاجية 
نتاج المجتمع . ثانييا : تحوالت ىيكمية تطاؿ كافة أوجو التخمؼ - السياسػػػػػية و اإلدارية  الفرد وا 

طالؽ الطاقات  -والثقافية  واالجتماعية واالقتصادية بيدؼ تكويف بنيات أساسية وتنمية القدرات وا 
الخّيرة عمى المستوييف الفردي والجماعي . وثالثيا : تحسف مضطرد ومستداـ لنوعية الحياة المعنوية 

والمادية ألفراد المجتمع وجماعاتو . رابعتيا : تكريس نسؽ اجتماعي ييدؼ إلى توسيع الخيارات 
.مجتمعية لمتنمية المستدامة  إستراتيجيةالمتاحة لممواطنيف بأجياليـ المتعاقبة وذلؾ تعبيرًا عف تبني   

ذا أجرينا مقارنة موضوعية بيف مفيـو التنمية الذي سبقت اإلشارة   ، وبيف التغيرات  إليووا 
... التي شيدتيا المنطقة في عصر النفط  -ة الفجائية والعشوائية المتقمب - واالجتماعية االقتصادية

يتبيف لنا مدى ابتعاد تمؾ التغيرات عف نيج التنمية ، ويتأكد لنا أنيا ال ترقي إلى مسػػتوى عممية 
بؿ إف مسار تمؾ التغيرات ، أخذ تدريجيًا عبر حقب اليسر . بأي مف التسميات المستحبة  -تنمية 

منو ألى مف " تنمية الضياع " وبذلؾ يصبح ، أقرب إلى  قةالحقيالتنمية  إمكانياتوالعسر يقوض 
. تسميات التنمية المتعارؼ عمييا   

أكدتو أدبيات التنمية بشكؿ عاـ ، كما أكدت  -عف نيج التنمية المستحبة  -وىذا اإلنحراؼ  
عمى خطورتو أدبيات التنمية في المنطقة ، التي كشفت قصور التغيرات التي شيدتيا المنطقة في 

 أزمةمثؿ  -تحضرني اآلف-ولعؿ نظرة عمى عناويف. عصر النفط عف بموغ مستوى عممية تنمية 
المناخ ومناخ األزمة لجاسـ السعدوف وتربية اليسر وتخمؼ التنمية لعبد العزيز الجالؿ والبيروقراطية 

إلى  تشير. العديد مف الدراسات غيرىا إلى إضافةالنفطية ومعضمة التنمية ألسامة عبد الرحمف 
إدراؾ الدارسيف لطبيعة تمؾ التغيرات الفجائية والعشوائية المتقمبة ، ومدى قصورىا عف بموغ عممية 

لقد أكدت أدبيات التنمية بشػػػػكؿ عاـ ، وأدبيات التنمية حوؿ المنطقة بشكؿ خاص . تنمية مستدامة 
وذلؾ بسبب قصورىا . ، عمى عجز تمؾ التغيرات عف توسيع الخيارات المتاحة لألجياؿ المتعاقبة 

طالؽ الطاقات الخّيرة الالزمة  مستويات المعيشة وخمؽ فرص العمؿ  الستدامةعف تنمية القدرات وا 
، نتيجة لتدني مستويات المشاركة بكؿ أبعادىا السياسية واالقتصادية  اقتصادياالكريمة المجدية 

... لتمؾ التغيرات  االستيالكية نظاـ الحوافز الذي أفرزتو التوجيات النحراؼواالجتماعية ونتيجة 
.ىذا مف ناحية   
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فإف تمؾ التغيرات يبدو انيا لـ تيتِد بنسؽ إجتماعي يصوف اليوية ... ومف ناحية أخرى  
نما كانت  ويحافظ عمى المصالح العميا لممجتمع باعتباره مؤسسة دائمة تتعاقب عمييا األجياؿ، وا 

.  تنموية تمتـز باجتماعية اليدؼ وعقمية المنيج تيجيةإسترالـ تضبطيا تغيرات منفمتة مف عقاليا ، 
ولذلؾ أصبح مف الصعب عمى حكومات المنطقة أف تواجو المأزؽ الذي قادت اليو تمؾ التغيرات 

كما . في حقب اليسر ، وذلؾ عندما بدأت حقبة العسر النسبي الراىنة في منتصؼ الثمانينيات 
السياسي واالقتصادي الالـز  باإلصالححكميا والقياـ  كاف تردد حكومات المنطقة في تغيير أسموب

" تنمية " الى نمط مف  -تدريجياً -، سػببًا إضافيًا أدى الى المأزؽ الراىف الذي َحّوؿ تمؾ التغيرات 
  أف فرض الحرماف ميمة سياسية تتطمب تدبيرًا " الضياع ، وذلؾ عندما وجدت حكومات المنطقة 

" ع المنافع أكثر مما تحتاج مسألة توزي( Gause 1995 : 1 األسؼ  ) مع –ففضمت الحكومات . 
المجوء إلى حموؿ آنية وجزئية في انتظار أف تزوؿ األزمات المتالحقة التي فرضتيا المستجدات  -

ويذكر الدكتور ماجد . العامة احيتاطياتياولذلؾ استنزفت الحكومات . عمى المنطقة ٜٙٛٔمنذ عاـ 
قد  ٖٜٜٔ-ٕٜٛٔيات العامة المجمعة لدوؿ مجمس التعاوف لمفترة مف عجوزات الميزان أفالمنيؼ 
وىذا يفوؽ األحتياطيات العامة التي تـ تكوينيا منذ ( ٛ: ٜٜٙٔ. المنيؼ)مميار دوالر  ٕٕٚبمغت 

وقد اضطرت حكومات دوؿ مجمس التعاوف إلى االستدانة مف . ٜٔٛٔبداية الخمسينيات حتى عاـ 
، راىنة بذلؾ المستقبؿ عندما (ٜٜٗٔمميار دوالر في عاـ  ٘ٗالداخمي  بمغ الديف) الداخؿ والخارج 

أضافت ديونًا مالية ، إلى ما ترتب نتيجة التغيرات التي صاحبت عصر النفط مف ديوف إيكموجية 
بسبب استنضاب الثروة النفطية وىدر الموارد الطبيعية الشحيحة مثؿ المياه، وديوف اجتماعية نتيجة 

الواسعة ، وديوف اقتصادية بسبب الخمؿ اإلنتاجي  األجنبيةمع بسبب اليجرة عدـ تماسؾ المجت
 اإلرادةعمى الخارج وفقداف القدرة عمى ممارسة  االنكشاؼوالديوف الخارجية، وديوف أمنية نتيجة 

. الوطنية  
ذا كاف مف اليسير نفي صفة التنمية الشاممة والتنمية البشرية عف التغيرات    االقتصاديةوا 

والنمو  االقتصاديةفيؿ يمكف أيضًا نفي صفة التنمية ... التي صاحبت عصر النفط  جتماعيةواال
التي صاحبت  االقتصاديةولعؿ نظرة مدققة إلى أسباب المتغيرات . عف تمؾ التغيرات ؟  االقتصادي

دنا عمى عصر النفط ، وتحري تأثيراتيا عمى إنتاجية الفرد ، وبناء قاعدة إنتاجية بديمة لمنفط ، تساع
.اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ   
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أف دوؿ المنطقة لـ يتحقؽ فييا ، تزايد مضطرد في  -إذا نظرنا بإمعاف  -وابتداًء نالحظ  
 -وانما نجد أف متوسط دخؿ الفرد . متوسط الدخؿ الحقيقي لمفرد ، ألية فترة طويمة مف الزمف 

وذلؾ تعبيرًا عف اتجاىات الطمب . يتأرجح بيف ارتفاع قياسي وىبوط حاد  -الحقيقي والنقدي 
العالمي عمى النفط الخاـ ، وانعكاسًا لمستويات أسعاره في السوؽ العالمية التي تحكميا عوامؿ 

بؿ  -ويمكننا أف نالحظ تأرجح متوسط دخؿ الفرد . خارجية كما تخضع لتأثيرات التقدـ التقني 
شػػػػػػػػيدت عصر النفط في المنطقة،  تأرجح الناتج المحمي اإلجمالي في كؿ عقد مف العقود التي

:  ٜٜٗٔمجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربية ) ابتداًء مف عقد الخمسينيات حتى وقتنا الحاضر 
( . ٚٛو  ٖٖ  

كثير مف التأكيد لكؿ  إلىوىذا التأرجح في متوسط دخؿ الفرد ، يؤكد حقيقة ليست في حاجة  
اإلجمالي ، وبالتالي متوسط دخؿ الفرد في دوؿ  أال وىي أف مصدر الناتج المحمي. ذي بصيرة 
، وال  االقتصاديليست لو عالقة بإنتاجية الفرد أو العامؿ كما يتطمب مفيـو النمو المنطقة ، 

يعكس تأثير تغييرات بنائية وتحوالت ىيكمية قادرة عمى استدامة مستويات الدخؿ المتحقؽ كما 
نما ا.  االقتصاديةيتطمب مفيـو التنمية  عتمدت مستويات الناتج المحمي اإلجمالي ومتوسطات وا 

كما اعتمدت عمى ( النفط ) دخؿ الفرد في المنطقة دائما عمى استنضاب ثروة طبيعية غير متجددة 
.مستويات أسعار صادرات النفط الخاـ إلى السوؽ العالمية   

دخؿ الفرد بداًل وقد بيف تقييـ جاسـ السعدوف لتجارب التنمية في دوؿ المنطقة ىبوط متوسط  
حيث تشير األرقاـ المجمعة لدوؿ مجمس  - االقتصاديكما يتطمب مؤشر النمو  -مف زيادتو 
 0٘ٓٔإلى أف نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الجارية كاف حوالي " التعػػػػاوف 

(  ٕ:  ٜٜ٘ٔف السعدوف وآخرو )  ٕٜٜٔآالؼ دوالر عاـ  0ٔٛوأصبػػػػػح  ٕٜٛٔآالؼ دوالر عاـ 
ويعود ذلؾ . دوالر وىو في تناقص مستمر أالؼ ٙبحوالي  ٜٜٛٔويقدر متوسط دخؿ الفرد عاـ 
النفط في المدى الطويؿ وتالشي ظاىرة الريع النفطي بسبب  أسعاربشكؿ رئيسي الى اتجاه تراجع 

وبحر الشماؿ  التغيرات التكنولوجية التي حدثت في صناعة النفط وأدت الى انتاج النفط مف االسكا
بتكاليؼ التتعدى عشرة دوالرات لمبرمي في الحقوؿ الصعبة بعد اف كانت التكمفة في نياية 

وتوضح األرقاـ المجمعة لدوؿ المنطقة أف اليبوط لـ . دوالر لمبرميؿ ٕٓالسبعينيات تقدر بحوالي 
نما في قيمة الناتج المحمي اإلجمالي باألس ػػػػػعار الجارية ، يكف في متوسط دخؿ الفرد فحسب ، وا 

، وجدير بالتأكيد أف  ٕٜٛٔعف مستواه في عاـ % ٘ٔبحوالي  ٕٜٜٔالذي قدر انخفاضو في عاـ 
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نما المشكمة في تأرجحو  ألسعار النفط  انعكاساالمشكمة ىنا ليست في انخفاض متوسط دخؿ الفرد وا 
.ومستوى الطمب عميو   

في دوؿ المنطقة ، خالؿ عقد مف  الصافي االقتصاديويتضح مف تمؾ األرقاـ أف النمو  
نماالزماف ، لـ يكف إيجابيًا  كاف سمبيًا فيما يتعمؽ بمتوسط الدخؿ الحقيقي لمفرد ، وفيما يتعمؽ  وا 

في دوؿ المنطقة  أألجماليىذا بالرغـ مف اعتبارنا الناتج المحمي . بالناتج المحمي اإلجمالي أيضًا 
حيف أننا نعمـ بالتأكيد بأنو يمثؿ في معظمو ريع تصدير معبرًا عف عممية إنتاجية ، في  -تجاوزاً -

 االقتصاديثروة ناضبة ، وليس مؤشرًا عمى تزايد إنتاجية الفرد أو العامؿ كما يتطمب تعريؼ النمو 
. 

ولعؿ األداء المتأرجح إلقتصادات المنطقة ، وعدـ قدرتيا عمى استدامة مسػػػتويات الدخؿ   
 االقتصاديصفة النمو  واالجتماعية االقتصاديةعف تمؾ التغيرات  لفترة طويمة مف الزمف ، ينفي

كما أف الطبيعة الريعية إلقتصادات دوؿ .  االقتصادبالمعني العممي المتعارؼ عميو في عمػػػـ 
في كؿ منيا ، عمى اإلنفاؽ العػػػػاـ  واالجتماعيةالمنطقة ، واستمرار اعتماد النشاطات االقتصادية 

منو مف عائدات النفط السنوية ، أو مف فوائض عائدات النفط في % ٜٓوالي الذي يتـ تمويؿ ح
يشير إلى فشؿ دوؿ ... بضمانات عائدات النفط في المسػػػػػػػػتقبؿ  االقتراضسنوات اليسر ، أو مف 

المنطقة في بناء قاعدة إنتاجية بديمة لمنفط ، يمكنيا تدريجيًا توفير مصادر دخؿ وفرص عمؿ بديمة 
.ره ريع صادرات النفط مف دخؿ حكومي وفرص عمؿ مباشرة ومف خالؿ التوظيؼ الحكوميلما يوف  

عندما تراجع الطمب العالمي عمى النفط ، وانيارت أسعاره  -لذلؾ وجدنا أف دوؿ المنطقة   
لـ تجد لدييا غير النفط نفسو ترجع إليو ، مف أجؿ المحافظة عمى  -في منتصؼ الثمانينيات 

 االقتصاديةعميو بشكؿ شبو مطمؽ في تحريؾ النشاطات  االعتمادلذي يتـ اإلنفاؽ العاـ ا
فسحبت حكومات . ، والمحافظة عمى مستويات مقبولة مف المعيشة وفرص العمؿ  واالجتماعية

المنطقة في غضوف بضع سنوات معظـ الفوائض النفطية التي تراكمت في أرصدة خارجية يمكف 
وبعد أف تـ تبديد معظـ تمؾ األرصدة الخارجيػػػة التي قدرت في .  (االستثمارات الخارجية )  تسيميا
لـ يكف أماـ الحكومات مف ...،(  ٜٚ:  ٜ٘ٛٔالتمار ) مميار دوالر  ٕٗٔبمبمغ  ٜٓٛٔعاـ 

وتقدر حصيمة العجز في الميزانيات . بضماف عائدات النفط المستقبمية  االقتراضمخرج سيؿ سوى 
مميار دوالر ، تـ تمويؿ حوالي  ٖ٘ٔفقط بحوالي  ٖٜٜٔ - ٜٜٛٔ العامة لمدوؿ السػت في الفترة

واستديف الباقي (  ٖ:  ٜٜ٘ٔالسعدوف وآخروف  ) مميار دوالر بخمؽ ديف عاـ داخمي وخارجي  ٕٛ
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مف الجياز المصرفي المحمي حتى وصمت مستويات اإلقتراض مف المصارؼ التجارية المحمية 
.عمى مالءة المصارؼ الوطنية نفسيا  أقصى طاقة ممكنة ليا وأصبح يشكؿ خطراً   

 
ضياع فرص تنمية محتملة 1-3  

لتي شيدتيا ا واالجتماعية االقتصاديةماىية التغيرات  -مف المقارنة السابقة  -لنا   تتضح 
،  اقتصاديويتبيف لنا أف تمؾ التغيرات لـ ترَؽ حتى إلى مستوى نمو . المنطقة في عصر النفط

وبذلؾ أضاعت تمؾ التغيرات العشوائية المتقمبة . مستوى عممية تنمية فضاًل عف قصورىا عف بموغ
عمى المنطقة فرص تنمية محتممة ، نتيجة عجزىا عف إحداث تغييرات ىيكمية تسػػػػػػمح ببناء قاعدة 

بديمة لمنفط ، تكوف قادرة ذاتيًا عمى أف تحافظ عمى مستويات  -مؤسسية وبشرية ومادية  -إنتاجية 
وفرص عمؿ  -ليست بالضرورة نفس مستويات المعيشة التي سمح بيا ريع النفط  - معيشة معقولة

 االقتصاديمجدية وكريمة ، عندما تنضب الثروة النفطية أو يؤدي التقدـ التقني الى تآكؿ ريعيا 
التقدـ التكنولوجي في صناعة النفط اخذ منذ مطمع الثمانينيات يتزايد  أفوجديرًا بالذكر . تدريجيًا 

وبحر الشماؿ  أالسكاالنفط في  إنتاجانخفاض ممحوظ في تكاليؼ  إلى أدتائر عالية بوت
ولعؿ ىذا االنخفاض في التكاليؼ ىو السبب وراء تراجع .  اإلشارةوالمحيطات العميقة كما سبقت 

 ال وىذا طبيعي فالنفط سمعة مثؿ غيره مف السمع و. النفط وتالشي ريع تصدير النفط الخاـ  أسعار
.مستمرًا عبر الزمف االقتصادييظؿ ريعو  أفيمكف   

أو النمو  االقتصاديةوقد اتضح لنا قصور تمؾ التغيرات ، عف بموغ مرتبة التنمية  
عمى األداء  االقتصاديةأو التنمية  االقتصاديمؤشرات النمو  تطبيؽ، مف خالؿ  االقتصادي
بسبب تصدير ثروة طبيعية  فدوؿ المنطقة شيدت طفرات في الدخؿ. لدوؿ المنطقة  االقتصادي

ولذلؾ كاف مف الطبيعي جدًا أف تتأرجح مستويات . ناضبة ، تييأت ليا أسواؽ خارجية مواتية 
ومف ىنا لـ تستطع أي مف . طفرتو في المقاـ األوؿ  إلىالدخؿ كمما تغيرت تمؾ العوامؿ التي أدت 

تحقؽ تزايدًا مضطردًا في  دوؿ المنطقة خالؿ أي عقد مف العقود التي صاحبت عصر النفط ، أف
متوسط نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي ، باعتبار ذلؾ مؤشرًا عمى اضطراد ارتفاع 

إنتاجية الفرد أو العامؿ ودلياًل عمى استقرار العممية اإلنتاجية نتيجة بناء قاعدة إنتاجية تعتمد عمى 
الدخؿ الحقيقي لمفرد عبر فترة طويمة مف  مقوماتيا الذاتية في استدامة النمو المستمر في متوسطات

.الزمف   
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كما عجزت عف تحقيؽ  االقتصاديةواذا كانت تمؾ التغيرات قد عجزت عف تحقيؽ التنمية  
قاصرة عف بموغ مرتبة عممية التنمية الشاممة أو  -بحكـ التعريؼ  -، فإنيا  االقتصاديالنمو 

 إلىالدخؿ الحقيقي لمفرد لفترة طويمة ، إضافة  التنمية البشرية ، حيث يشكؿ اضطراد تزايد متوسط
مرتكزات أساسية لعممية التنمية المستدامة بكؿ ... بناء قاعدة إنتاجية تعتمد عمى مقوماتيا الذاتية 

. مسمياتيا المستحبة   
مرىوف استمرار معظمو باستمرار تدفؽ ريع النفط عمى  -وىذا العجز ال ينفي وجود تحسف  

في جوانب مف الحياة المادية مثؿ ارتفاع مستوى المعيشة وارتفاع  -ة لدوؿ المنطقة الميزانيات العام
تمثؿ حالة سمحت بيا  تالتحسيناولكف تبقى الحقيقة بأف تمؾ . المستوى الصحي وانتشار التعميـ 

عدالة التوزيع ،  أو اإلنتاجيةالوفرة النفطية ، وليست عممية تعبر عف اتجاه مستمر في ارتفاع 
ولذلؾ بدأت مستويات المعيشة تتراجع بشكؿ .  واالجتماعية االقتصاديةتحوالت في األبنية  تعكس

وكذلؾ يمكف أف تتراجع خدمات . عاـ ومستويات معيشة ذوي الدخؿ المحدود تتراجع بشكؿ خاص 
الصحة والتعميـ واإلسكاف وغيرىا تحت ضغط انخفاض معدالت اإلنفاؽ العاـ التي تعكس ظاىرة 

. النفط  تآكؿ ريع  
أما الجوانب المعنوية مف الحياة فمـ تشيد تحسنًا يذكر ، باستثناء الكويت التي عاشت فترات  
متقطعة مف الحياة الدسػػػػػتورية وتمتع بعض مواطنييا بقدر مف االنتخاب ، كما توفر فييا قدر مف 

عالة وضمانات الحريات ولذلؾ فإف المشاركة السياسية الف. حرية التنظيـ والتعبير وحكـ القانوف 
العامة وضمانات حقوؽ المواطف واإلنساف لـ تتقدـ ، بؿ إف بعًضا مف ضماناتيا التقميدية قد تراجع 
نتيجة لتراجع الدور السياسي القبمي ، دوف استبدالو بمؤسسات مجتمع مدني حديث ، األمر الذي 

وجعؿ األفراد يقفوف عاجزيف أماـ آلة أخؿ بمتطمبات الحد األدنى مف التوازف بيف الدولة والمجتمع ، 
والى جانب . الدولة التي تضخمت بفضؿ امتالكيا لريع النفط وتحكميا في سياسات إعادة توزيعو 

عدـ تحقيؽ تقدـ يذكر في الجوانب السياسية مف الحياة ، فإف المشاركة بكؿ أبعادىا األخرى قد 
ابت عف التغيرات التي صاحبت عصر وكذلؾ غ. قد تردى االجتماعيكما أف التماسؾ . تدنت 

النفط في المنطقة اعتبارات المستقبؿ والعدالة بيف الجيؿ الواحد وبيف األجياؿ المتعاقبة ، فضاًل عف 
األمني بشكؿ خاص ، مما أثر عمى متطمبات  واالنكشاؼعمى الخارج بشكؿ عاـ  االنكشاؼتزايد 

ستعادتيا عندما انتيت الحماية البريطانية حكومات المنطقة قد ا أفاإلرادة الوطنية التي بدا 
.واكتسبت دوؿ المنطقة االستقالؿ   



 13 

نكوف قد أوضحنا أسباب نفي صفة النمو  -عند ىذا الحد مف العرض والمناقشة -ولعمنا  
والتنمية بكؿ مسمياتيما المستحبة ، عف محصمة التغيرات التي صاحبت عصر النفط في دوؿ 

 ليس معنيػػًا بالماضي بقدر اىتمامو بالمستقبؿ -كما سبقت اإلشارة-ذا ولكف نفينا ى. مجمس التعاوف
ولذلؾ فإننا نجد في استمرار نمط التغيرات العشوائية المتقمبة ، والتي مازالت التوجيات التي . 

أفرزتيا سائدة وفاعمة ومؤثرة ، خطرًا ينذر بنكوص بعض مجتمعات المنطقة وطمس ىويتيا فضاًل 
انييار مستويات المعيشة فييا وانتشار البطالة وتفشي عوامؿ عدـ  إلىيؤدي  عف ضياع اقتصادي

اإلنعطاؼ ىذا إذا لـ يتغير المسار الخطر لمتغيرات التي صاحبت عصر النفط ، ويتـ .  االستقرار
تنمية ، تمتـز بعقالنية المنيج وترتكز عمى اجتماعية اليدؼ  إستراتيجيةوفؽ  إلى مسار آمف
.ا لممجتمع ، باعتباره مؤسسة مستمرة عبر الزمف وتعاقب األجياؿ والمصالح العمي  

للضياع"  تنميـــة " نمـــط  1-4  
 -والسؤاؿ المنطقي الذي يطرح نفسو بإلحاح عمى أىؿ المنطقة والمعنييف بمستقبؿ شعبيا  

 -في ضوء المحصمة السمبية التي أسفر عنيا المسار الخاطئ في الماضي  -في الوقت الحاضر 
. ىو إلى أيف سوؼ يؤدي استمرار ذلؾ المسار الخطر بمجتمعات المنطقة وشعوبيا في المستقبؿ؟

عمى المنطقة فرصة بناء قاعدة إنتاجية بديمة لمنفط ، وضيعت  االستيالكيةلقد فوتت التوجيات 
ي التوجيات الت -اليـو  -فيؿ تدفع . بالتالي فرصة بدء عممية تنمية مستدامة عمى كؿ مف دوليا 

بعد أف ضيعت  -قدر اهلل  ال –مازالت تحكـ مسار الحاضر بمجتمعات المنطقة إلى الضياع 
.توجيات الماضي فرصًا ثمينة لبدء عممية تنمية مستدامة   

المستجدات  إلى، إضافة يا التغيرات المصاحبة لعصر النفطإف المعطيات التي أفرزت 
تدفع بدوؿ  -مع األسؼ  -كميا ... وقت الحاضر واألمنية التي تشيدىا المنطقة في ال االقتصادية

إف جاز تسمية ... الضياع" تنمية " كؿ خاص إلى نمط المنطقة بشػكؿ عاـ والدوؿ األصغر فييا بش
 -الحاد وانييار مستويات الدخوؿ  االقتصاديإف احتماالت التراجع " . تنمية " التغيرات الراىنة 

وتفشي ظاىرة البطالة السافرة إلى جانب البطالة المقنعة  -السيما بالنسبة لذوي الدخؿ المحدود 
وتردي الخدمات العامة وتسييالت البنية األساسػػػػية بسبب عدـ القدرة عمى نفقات صيانتيا ، لـ تعد 

نما أصبحت واقعًا محسوسًا بعد ما  بما فييا رواتب  واألجوربند الرواتب  أصبحمجرد احتماالت ، وا 
ذ عمى حوالي نصؼ النفقات العامة وحوالي ربع المصروفات العامة تمتصيا األسرة الحاكمة يستحو 

أف قرأتنا لمسار . ومف ىنا فإف احتماالت الضياع ال يجػػػوز التقميؿ منيا . مصروفات السالح
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التغيرات االقتصادية واالجتماعية العشوائية تشير الى وجود خطرًا ماثاًل ييدد بانزالؽ التغيرات 
ىذا اذا لـ تكف بعض دوؿ . الراىنة إلى مآزؽ يصعب الخروج منيا  الجتماعيةوا االقتصادية

.بالفعؿ  إليياالمنطقة قد انزلقت   
تشير إلى تآكؿ اإلرادة الوطنية  -مع األسؼ  -إف القرائف فضاًل عف المعطيات والتداعيات  

ف المنطقة، نتيجة كما تشير الى عجز بمدا. عمى الخارج والتبعية األمنية لو  االنكشاؼفي ضوء 
إصرار حكوماتيا عمى الحكـ بنفس أسموب حكميا في الماضي في وقت بدأ فيو ريع النفط يتآكؿ 

اف حكومات المنطقة تبدو مترددة اليـو عف مواجية المشكالت الييكمية المزمنة . وعائداتو تنكمش
صالح أوجو الخمؿ المتعددة والتي تفاقمت في ال فترة األخيرة نتيجة التردد وحؿ اإلشكاليات المعقدة وا 

.وربما نتيجة عدـ محاولة مواجيتيا لسبب أو آلخر ... في مواجيتيا في الوقت المناسب   
ولعؿ مف بيف األسباب التي تدفع باحتماالت الضياع ، سبب فقداف الحوار بيف الحاكـ  

األمر متذرعًا بحجج ال وانفراد متخذ القرار ب... الحاكمة نفسيا " الفئة " وربما بيف ... والمحكـو 
ولذلؾ أصبحت كؿ القضايا المصيرية ، ومنيا ضرورة . تبررىا اعتبارات المصمحة العامة 

المصالحة مع العقؿ وتغميب اعتبارات المصمحة العامة والمحافظة عمى المصير واليوية والوجود 
ذ القرارات الجماعية والموازنة بيف دور الدولة ودور المجتمع والمشاركة الشعبية في عممية اتخا

يعتبر مف  - بدوف أمر -بؿ إف االقتراب منيا . كميا قضايا غير مطروحة لمحوار... الممزمة 
ىذا عمى مستوى العالقة ... المحرمات التي تستوجب النبذ واإلقصاء إف لـ تتعرض لمزجر والقذؼ 

ـ في المنطقة ، فإف كؿ بيف الحكاـ أنفسي... أما عمى مستوى العالقات . بيف الحاكـ والمحكـو 
القضايا ، التي يتوقؼ عمى حميا التعاوف اإلقميمي وكسػػػػب المستقبؿ والمساىمة في تشكيمو ، تعتبر 

يتجنب متخذو " حارة  بططا" عمى حد قوؿ األميف العاـ السابؽ لمجمس التعاوف عبد اهلل بشاره 
وار عمى المستوى الوطني واإلقميمي ، ولذلؾ وبسبب فقداف الح. منيا  االقترابالقرار تناوليا أو 

تعذر التعاوف ، داخؿ البمد الواحد وبيف بمداف المنطقة ، وفاتت فرص العمؿ مف أجؿ مستقبؿ 
 -ىذا بالرغػػػػـ مف وجود إجماع . أفضؿ ، واستمرت أوجو الخمؿ وزاد الزمف والظروؼ مف تفاقميا

.عمى خطورة األوضاع  -في المجالس الخاصة   
 
(2)  

"شرق الجزيرة العربية"ر التغيرات المصاحبة للنفط على المجتمع في تأثي  
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شرؽ "مع في دوؿ بادئ ذي بدء يواجو الباحث إشكالية عند محاولتو تحديد المقصود بالمجت 

 االقتصاديةىذه الدوؿ كاف ضحية مف ضحايا التغيرات  فيذلؾ ألف المجتمع . "الجزيرة العربية
مف  االعتمادعمى ريع النفط ، وما ترتب عمى ذلؾ  االعتمادالة ، التي صاحبت ح واالجتماعية
عمى  بسبب تدفؽ العمالة الوافدة وخمؿ سكاني بسبب االعتماد المطمؽ عمى ريع النفط خمؿ إنتاجي

 أكثرتسير  إدارةلقد تعرض المجتمع نتيجة نمط اإلدارة التقميدية، والتي كانت . وجو الخصوص
العالقات  إلى إضافة لالقتصادوفرة المالية والطبيعة الريعية تغيير، وبسبب ال إدارةمنيا 

، دفعت بالمجتمع في بعض الدوؿ، إلى حافة إلى تغيرات فجائية وعشوائية...  الجيوبوليتيكية
واستمرار مسار تمؾ التغيرات ينذر اليـو بقطع صمة  . العاـ  االجتماعيالنكوص وفقداف النسؽ 

عات البشرية المقيمة عمى أرض دولو ، بالمجتمعات الوطنية التي المجتمعات ، أو باألحرى التجم
. اكتمؿ تكوينيا قبؿ بداية عصر النفط   

شيدتو تمؾ المجتمعات ، بالرغـ مف بعض مؤشراتو المادية  الذيإف التغير اإلجتماعى  
زيادة مجاؿ ارتفاع مستوى المعيشة ، وانتشار التعميـ ، وتحسف المستوى الصحي ، و  فياإليجابية 
ى انعكست سمبا عم االجتماعي إال أف المحصمة النيائية لذلؾ التغير... بالعالـ الخارجي  االتصاؿ

كما أدت إلى تزايد . االجتماعي، وتماسكو المجتمع مف حيث توجيو اإلنتاجي، وتجانسو الثقافي
بب تصاعد ، الذي أصبح يغمب عمية الجانب السمبي بس االجتماعيتفككو نتيجة انحراؼ التفاعؿ 

الحياة  فيعوامؿ الصراع وتفشي النظرة اآلنية والسموؾ الفردي عمى اعتبارات التعاوف والتساند 
، عمى النظرة اآلنية المؤقتة االعتباراتلمسكاف  االجتماعيةوبذلؾ غمبت عمى الحياة .  االجتماعية

ىف عف القياـ بوظائؼ ومف ىنا عجز التجمع البشري الرا. قبمية التي تنطمؽ مف وحدة المصيرالمست
وأىميا محافظة المجتمع عمى مقومات بقائو ، واسػػتمراره في الوجود عبر . المجتمع الكمي الدائـ 

األجياؿ ، ىذا إلى جانب تماسكو وتجانسو عف طريؽ صيانة ىويتو وتأصيؿ ثقافتو وتعزيز مقومات 
. التقدـ وتوفير متطمبات األمف والنماء   

د السكاف وقوة العمؿ تبيف لنا أسباب حيرة الباحث عن إحصاءاتولعؿ نظرة سريعة عمى  
ففي الوقت الحاضر تقدر نسبة . في دوؿ شرؽ الجزيرة العربية . محاولة تحديد المقصود بالمجتمع

وفي بقية دوؿ مجمس % ٓٚوفي الكويت بحوالي % ٓٛوقطر بحوالي  اإلماراتالوافديف في سكاف 
في كؿ مف % ٜٓتقدر نسبة العمالة الوافدة بأكثر مف  كما%. ٓ٘-ٖ٘التعاوف تتراوح بيف 
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وفي المممكة ( ٕٕٛ: ٜٜٛٔالخواجو % )ٜٙوفي البحريف % ٚٚاألمارات وقطر وفي الكويت 
غير الناطقيف  بالمغة  أفوجديرًا بالذكر (. ٚ:  ٜٜ٘ٔ وآخروفالسعدوف % )ٓٚوفي عماف % ٜٙ

وعمى سبيؿ المثاؿ . الوافدة في دوؿ المنطقةمف قوة العمؿ % ٓٛالعربية يمثموف بشكؿ عاـ حوالي 
فأف قطاع الصناعات التحويمية وىو القطاع الثاني بعد القطاع الحكومي الذي تتجو اليو العمالة 

 توالبتر وكيماويابسبب ارتفاع األجور فيو نسبيًا نتيجة لشمولو صناعات تكرير النفط  ألمواطنو
% ٘ٔأف نسبة المواطنيف العامميف فيو ال تتجاوز وصناعة المعادف الثقيمة وصناعة االسمنت ف

العامميف في قطاع الصناعات التحويمية في دوؿ  ألؼالخمسمائة  إجماليمف % ٘ٛونسبة الوافديف 
 ٕ٘ٓالعدد  )الصناعية لالستشارات مجمس التعاوف وفقًا لما ذكرتو النشرة الشيرية لمنظمة الخميج 

مف العمالة الوافدة في قطاع الصناعات % ٜٓمف  ثرأك أفوجدير بالمالحظة ( . ٜٜٛٔيونيو 
. التحويمية ىـ مف غير الناطقيف بالمغة العربية  

عبر  -إيجابيا وسمبيا-ومف ىنا نجد أف المكوف األوؿ لممجتمع وىـ البشػػر الذيف يتفاعموف  
وطنية قبؿ أغمبيتيـ بصمة سكنية او حتى ثقافية إلى المجتمعات ال ال تمت،  االجتماعيةالعمميات 

فمكؿ جالية وطف ترجع إليو إذا  .قدمت لمعمؿ فيو  الذييرتبط مستقبميا بمستقبؿ المكاف  وال. النفط 
جذبتيا ، وبالتالي فإنو مف الطبيعي أال يشعر الوافدوف بارتباط  التي االقتصاديةتغيرت الظروؼ 

ند بيف السكاف السيما ومف ىنا نالحظ تدني مستوى التعاوف والتسا. مصيرىـ بمصير المواطنيف 
لى جانب ذلؾ فإف مجموع السكاف يفتقد إلى وحدة التنشئة . فيما يتعمؽ بالمستقبؿ   االجتماعيةوا 

.السميمة في أي مجتمع إنساني  االجتماعيةوالثقافية الجامعة التى تعتبر بحؽ المدخؿ إلى الحياة   
ؿ فيما يمي سوؼ نتناو " بيةشرؽ الجزيرة العر "اجؿ توصيؼ المجتمعات الراىنة في دوؿ  ومف

الموضوع في ثالث نقاط: أوالىا: تعريؼ المجتمع في عمـ االجتماع. وثانيتيا: ىؿ يشكؿ 
. ىؿ يتكوف المجتمع مف كؿ السكاف مواطنيف ووافديف : وثالثتيا. المواطنوف وحدىـ كؿ المجتمع 

جتمعات الراىنة في دوؿ ومف ثـ نختتـ مناقشتنا في الجزء األخير مف ىذا البحث بتوصيؼ عاـ لمم
".شرؽ الجزيرة العربية"  

 ٕ - ٔ  تعريؼ المجتمع
جماعة مف الناس يعيشوف معًا في "المجتمع بأنو  االجتماعيةيعرؼ معجـ المصطمحات  

كما ينظروف . وشعور بالوحدة . منطقة معينة ، وتجمع بينيـ ثقافة مشػتركة ومختمفة عف غيرىا 
ثالثة استخدامات  االجتماعويورد قاموس عمـ ( . ٓٓٗ:  ٜٛٚٔوي بد". )إلى انفسيـ ككياف متميز
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شائعة لممجتمع تشير إلى جوانب ىامة مف الحياة االجتماعية . أوليا : المعنى العاـ ويعني 
"مجموع العالقات االجتماعية بيف الناس". ثانييا : يعني "كؿ تجمع لمكائنات البشرية مف الجنسيف 

يرتبطوف معا داخؿ جماعة اجتماعية ليا كياف ذاتي ونظميا وثقافتيا  ومف كؿ المستويات العمرية
المتميزة ". وثالثيا : يدؿ عمى "النظـ والثقافة التي تحققت عند جماعػة مف الناس" )غيث ٜٜٚٔ : 

ٗ٘ٔ. )  
مف اليسير عمينا إثبات "ويصؿ بوتومور عند مناقشتو لصعوبة تعريؼ المجتمع ، إلى أنو  

يتطمب توافر إجراءات معينة أو عمميات محددة ، أي أف ىناؾ  اإلنسانيأف وجود المجتمع 
: ويذكر أف أىـ ىذه المتطمبات ما يمي " متطمبات وظيفية لممجتمع  

مثؿ األسرة  أجيزة -ٖ. وتوزيع السمع  اإلنتاجنسؽ اقتصادي يختص بأمور  -ٕنسؽ اتصاؿ  - ٔ
ة وتوزيع محدد لمقوة ، وربما نسؽ طقوس نسؽ سمط - ٗوالمدرسة تتولى تنشئة األجياؿ الجديدة 

مثؿ الوالدة والوفاة -الشخصية اليامة  اإلحداثيصوف التماسؾ االجتماعي ويدعمو ويمنح 
( . ٚٙٔ:  ٜٔٛٔبوتومػوز ) إقرارًا وتقديرًا اجتماعياً  -والزواج  

، إلى عددًا مف تعريفات المجتمػػػع ، ينظر كؿ منيا بعمؽ  االجتماعوتورد كتب مبادئ عمـ  
ومنيا تعريؼ ايوبانؾ . جانب مف مقومات المجتمع   EUBANK الذي يعرؼ المجتمع بأنو عبارة  

جماعة مف الناس عاشوا معًا ، وعمموا مع بعضيـ لفترة طويمة نسبيًا ، مكنتيـ مف الوصوؿ "عف 
حسف ) "إلى درجة معينة مف التنظيـ ، بحيث يعتبروف أنفسيـ وحدة اجتماعية ليا حدودىا المعروفة

ٜٕٔٛ  :ٕٚٚ. )  
: أربعة عناصر أساسية لقياـ المجتمعات ىي    Kingsly Davis ويؤكد كنجزلي ديفز  
السكاف، والتخصص ، والتمايز الطبقي ، والوحدة او التضامف ، واستمرار النسؽ االجتماعي 

( .ٕٓٛ:  ٕٜٛٔحسف )  
غيره مف التجمعات تمع عف عمى جوانب جوىرية تميز المج االجتماعويركز بعض عمماء  

فيذكر تومس اليوت . البشرية  Thomas Eliot   مف الرجاؿ والنساء  متفاعمةمجموعة " بأف المجتمع
وحفظ النوع ( االقتصاد)عمى البقاء ( وظيفياً )، يقوموف عمى أرض محددة ويتعاونوف  واألطفاؿ

ويري بيسانز ( . ٕٗٔ:  ٜٙٙٔغيث ( " )الزواج والتناسؿ) Biesanz مجتمع ىو تنظيـ أف ال"  
( " بالمشابية اإلحساسويتقاسموف )مف أناس يسيموف في ثقافة مشتركة  االجتماعيةالعالقات 
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ويضيؼ عاطؼ غيث إلى ىذه الجوانب ، موضحًا ما يميز المجتمع عف ( . ٕ٘ٔ:  ٜٙٙٔغيث )
عالمات المجتمع األساسية أف أعضاءه " غيره مف التجمعات البشرية ، فيؤكد عمى أف مف 

 إنيـتفاعموف بعضيـ مع بعض أكثر مف تفاعميـ مع أعضاء آخريف مف مجتمع آخر ، كما ي
ولذلؾ كاف ىذا التساند والقيـ المشتركة مف أىـ العوامؿ . يشاركوف في أكبر مجموعة مف القيـ 

ويؤكػػػػػػػػػد ارنولد جريف ( . ٕٚٔ - ٕٙٔ:  ٜٙٙٔغيث " )التي تساعد عمى وحدة المجتمع  Arnold 

Green وىذا يميز .  اإلنسانيبشكؿ خاص عمى أىمية المصير المشترؾ في تكويف المجتمع  
المجتمع عف غيره مف التجمعات البشرية المؤقتة ، أو العابرة أو المشروطة بغرض محدد ، مثؿ 

المجتمع يعتقدوف  أعضاءأف " ويقوؿ إف أخص ما يميز المجتمعات اإلنسػػانية . معسػػػكرات العمؿ 
" في توجيو السموؾ العاـ  يمتزموف بيار ويقـو بينيـ نسػػػػػؽ مف القواعد الخمقية التي في المصي

أف المجتمع نفسو يؤلؼ نسقًا طبيعيًا مكونًا مف " ويرى أحمد أبو زيد ( . ٕٚٔ:  ٜٙٙٔغيث )
 ( .ٖ:  ٜٚٛٔابو زيد " )متفاعمة ومتساندة ذلؾ التساند الوظيفي الذي يميز الكؿ المتماسؾ  أجزاء

ويبرز تعريؼ ماكيفر وبيج   MacIver & Page   فالعالقات . أىمية الوعي في تكويف المجتمع
فبدوف  ىذا . مشروطة مف حيث الوجود بالوعي المتبادؿ بيف األطراؼ الداخمة فييا  االجتماعية"

(  .ٜٕٔ:  ٜٙٙٔغيث " )الوعي ال تكوف ىناؾ عالقات اجتماعيػػة وال يكوف ىناؾ مجتمع   
ماريوف ليفي ويحدد   Marion Levy   تميز المجتػػػػمع عف غيره مف التجمعات  رمعاييأربعػػػة

البشرية ) حسف ٕٜٛٔ : ٕٓٛ ( . أوليا: قدرة المجتمع عمى االستمرار إلى مدى زمني أطوؿ مف 
عمر األعضاء . ثانييا : قدرة المجتمع عمى تجديد نفسػػػو مف ناحية ... مف خالؿ التناسؿ . ومف 

عف طريؽ غرس ثقافتو مف خالؿ توافر نظاـ تربوي قادر عمى تحقيؽ التنشئة ... أخرى  ناحية
االجتماعية لألعضاء الجدد عمى أساس ثقافة المجتمع ونظمو . ثالثيا : مدى توفر مجموعة مف 

لألعضاء ومدى توفر الشعور بالوالء لدى ىؤالء  االجتماعيةالمعايير المشتركة المنظمة لألفعاؿ 
 األعضاء لممجتمع .  ورابعتيا : مدى قدرة المجتمع عمى تحقيؽ االكتفاء الذاتي . 

تعريؼ ىاري جونسف     أفويتفؽ عدد مف أساتذة عمـ االجتماع العرب عمى   Harry 

Johnson   حسف ( ) ٕٕٓ:  ٜٙٙٔغيث )لممجتمع ىو أوضح وأشمؿ تعريؼ لممجتمع الكمي
جماعة مف الناس تتوفر فييا أربعة عناصر  "ويعرؼ جونسف المجتمع بأنو ( . ٕٔٛ:  ٕٜٛٔ
" .المحدد ، والتكاثر عف طريؽ الجنس ، والثقافة الشاممة ، واالستقالؿ  اإلقميـ:  ىيأساسية   
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واذا كانت العناصر الثالثة األولى ال تحتاج إلى توضيح فإف عنصر االستقالؿ يتطمب  
بعض اإليضاح . فالمقصود ىو االستقالؿ النسبي وىذا يحمؿ معنييف : أوليما : أف يكوف المجتمع 

. وحده قائمة بذاتيا ، وال يكوف مجرد جماعة أو جماعات فرعية تنتمي كؿ منيا الى مجتمع آخر 
وثانييما : أف يتحقؽ داخؿ المجتمع تكامؿ . وأىـ مقومات التكامؿ االجتماعي ىما : االعتماد 

ا األفراد في سموكيـ ويسيروف وفقًا ليا المتبادؿ بيف األعضاء ، ووجود معايير وقيـ يخضع لي
( .ٕٕٛ:  ٕٜٛٔحسف )  
:ليس المواطنوف وحدىـ كؿ المجتمع   ٕ-ٕ  

دوؿ شرؽ "في " المجتمع"، في الوقت الحاضر -دوف الوافديف- ىؿ يشكؿ المواطنوف وحدىـ 
جتماع ، في ضوء مفيـو عمـ االالعممية الدقيقة عمى ىذا السؤاؿ اإلجابةإف . ؟ "الجزيرة العربية
فالمواطنوف . تكوف بالنفي القاطع أف، حرى بيا مع الكمي التي سبؽ أف استعرضناىاوتعريفات المجت

وحدىـ ال تتوفر ليـ في حقيقة األمر مقومات المجتمع الكمي ، الذي يتطمب بالضرورة حدًا أدنى 
بي عف غيرىا مف المتبادؿ بيف أفراده واعتمادىـ عمى الذات واستقالؿ الجماعة النس االعتمادمف 

نماوبالتالي فإف المواطنيف ال يمثموف مجتمعًا كميًا ، . الجماعات  ىـ جماعة أو بقايا مجتمع ،  وا 
.داخؿ تجمع بشري يتكوف مف جاليات وافدة إلى جانب الجماعة المواطنة   

ومما ال شؾ فيو أف ىذا الوجود المشترؾ ، لممواطنيف والوافديف عمى أرض واحدة وتحت  
واحدة ، يفرض بالضرورة تفاعميما نتيجة التعامؿ المشترؾ واالحتكاؾ اليومي الكثيؼ وتبادؿ سمطة 

الميمات ، ويحمؿ في طياتو تأثير الوافديف البالغ عمى تفاعؿ المواطنيف بشكؿ ينتفي معو وجود 
 عتمادواالكما اف الوجود الكثيؼ لموافديف . حياة اجتماعية لممواطنيف مستقمة عف تأثير الوافديف  

عمى عمميـ في مختمؼ القطاعات قد عطؿ الدور اإلنتاجي لممواطنيف وقمؿ الحاجة إلييـ وأضعؼ 
ومف ىنا ضعؼ تعاوف . اعتمادىـ المتبادؿ عمى بعضيـ وقمؿ مف اعتمادىـ عمى أنفسيـ 

المواطنيف وظيفيًا ، ووىف تساندىـ ، وتشتتت إمكانية تفاعميـ اإليجابي مف أجؿ المحافظة عمى 
.الحيـ العميا باعتبارىـ مجتمعًا مص  

نو لمف المسمـ بو أف الحياة المشتركة لمسكاف   بما تفرزه  -"دوؿ شرؽ الجزيرة العربية"في -وا 
وما يجري ... المستقبؿ  وتوجياتفي نطاؽ ضرورات الحاضر  -إيجابي أو سمبي-مف تفاعؿ 

ليست ... يات اجتماعية أخرى وما يؤثر في مسارىا مف عمم... داخميا مف تعاوف وتنافس وصراع 
حكرًا عمى الجماعة المواطنة دوف الجاليات الوافدة التي تشارؾ المواطنيف بكثافة في  -بكؿ تأكيد-
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ر وفي كثي. ، بما في ذلؾ التأثير عمى عممية اتخاذ القرار ر النشاطات وعمى مختمؼ المستوياتسائ
ـ ، احتكاؾ نيف بالوافديف وتفاعميـ معي، يفوؽ احتكاؾ المواطمف األحياف ، إف لـ يكف أغمبيا

اذ القرار أو كما أف المواطنيف ليسوا أقرب مف الوافديف مف مراكز اتخ. المواطنيف بعضيـ ببعض
وقد الحظت دراسة ىامة حوؿ أنماط التفاعؿ وتصوراتو بيف المواطنيف . حمقات التأثير عميو

نما أخذت ابعادىا " والوافديف في قطر ، أف ظاىرة العمالة الوافدة لـ تعد حيث . ظاىرة مؤقتة وا 
( . ٖ٘ٗ:  ٜٜٔٔالكاظـ "     )عمقت االزدواجية السكانية وأشاعت عدـ التجانس في المجتمع

يتكوف المجتمع القطري مف دائرتيف كبيرتيف ، " السكانية بقوليا  االزدواجيةوتوضح الدراسة تمؾ 
ذىبية ، ودائرة السكاف األجانب باختالفاتيـ اإلثنية دائرة السكاف المحمييف بانقساماتيـ العرقية والم

( . ٖ٘ٗ:  ٜٜٔٔالكاظـ " ) والثقافية ، وىى خميط اجتماعي بيف مغتربيف عرب وأجانب   

***** 

، أف نتعرض لمفيـو التيار الرئيسي في المجتمع       ولعمو مف المناسب ىنا  Main Stream  
لمفيـو عندما يكوف المواطنوف بالفعؿ ىـ التيار الرئيسي ، بيف انطباؽ ىذا ا... بالمناقشة والتميز 

 واالجتماعية االقتصاديةليـ األغمبية العددية ، كما أف دورىـ بارز ومؤثر في مجريات الحياة 
وتعود أسباب مناقشتنا ىذه الى . "دوؿ شرؽ الجزيرة العربية"حالة  وبيف... والسياسية بيف السكاف 

في الوقت الحاضر ،  األمريكيمى مقارنة مجتمعات تمؾ الدوؿ بالمجتمع وجود مقولة خاطئة تقـو ع
حيث يشكؿ المجتمع األمريكي التيار الرئيسي بيف السكاف بالرغـ مف وجود مياجريف أجانب بيف 

وتنطمؽ ىذه المقولة مف أف اليجرة المعاصرة إلى الواليات . سكاف الواليات المتحدة األمريكية
ـ ينتج عنيا تفكؾ المجتمع األمريكي ولـ تيدده اليجرة بأخطار النكوص ، المتحدة األمريكية، ل

نما زادتو اليجرة قوة وحيوية ، وغذتو بالعقوؿ وبالطاقات ، دوف أف يتحمؿ المجتمع األمريكي  وا 
وتشير ىذه المقولة إلى أف اليجرة لـ تعطؿ دور التيار . تكاليؼ تنشئتيا أو إعدادىا لسوؽ العمؿ 

المجتمع األمريكي وىـ المواطنوف األمريكيوف في أي وقت مف األوقات ، فقد استمر الرئيسي في 
يؤدي دوره القيادي بالرغـ مف  -نتيجة اليجرة- أمريكاالمجتمع األمريكي الذي تكوف بعد اكتشاؼ 

كسابيـ الثقافة  اليجرة الجديدة التي يتـ استيعاب بعض أفرادىا ودمجيـ في المجتمع األمريكي ، وا 
األمريكي لدييـ ، ومف ثـ يكتسبوف الجنسية بما ليا مف حقوؽ  االنتماءمريكية الجامعة ، وتعميؽ األ

.وما عمييا مف واجبات   



 21 

وفي اعتقادي أف المقارنة ىنا غير دقيقة ، بؿ إنيا قد تكوف مضممة وليست مما يتحممو  
وذلؾ . و المقارنة والتشبيو فالفارؽ كبير وجوىري تنتفي بموجب" المقارنة مع الفارؽ " ىامش مفيـو 

ليس بسبب كوف الواليات المتحدة األمريكية دولة عظمى تممؾ كامؿ إرادتيا الوطنية ومقومات 
نما أيضًا لوجود أسباب عزؿ نسبي عف أي تأثير خارجي فحسباتخاذ قرارىا الوطني في م ، وا 
:عديدة ، نذكر منيا أربعة   

أوليا : أف المواطنيف األمريكييف ىـ األغمبية العظمى بيف السكاف وال يزيد عدد المياجريف عمى 
حوالي ٓٔ% مف إجمالي السكاف . ثانييا: أف المجتمع األمريكي ليس مجتمعًا ريعيا يعتمد فيو 

:  ٜٙٚٔسالـ واسكندر )مثمما ىو الحاؿ عندنا " فيقعدوف وال يجيدوف"المواطنوف عمى فتات الريع 
نما ىو مجتمع يقـو فيو الموا( ٗ كما يعتمد اإلنتاج . عمميـ  إنتاجيةطنوف باإلنتاج ويعتمدوف عمى وا 

ولذلؾ فإف . عمييـ وعمى دورىـ في كافة القطاعات السمعية والخدمية في القطاع الخاص والعاـ 
. عنو االستغناءدور المواطنيف دور حاسـ تعتمد الدولة والمجتمع عميو وليس دورًا ىامشيًا يمكف 

ثالثيا : يتمتع المواطنوف األمريكيوف بحؽ اتخاذ القرارات الجماعية الممزمة لممجتمع ويمارسوف ذلؾ 
كما يتمتعوف بيامش مف الحريات العامة تجعؿ الرأي . الحؽ مف خالؿ نظاـ دستوري ديمقراطي 

العاـ حاضرًا ومؤثرًا عمى السياسات العامة ومنيا سياسة اليجرة. رابعتيا: أف اليجرة في الواليات 
، ليا ضوابط مف حيث النوع والكـ وليست جرة انتقائية عمى المستوى الفردياألمريكية ىالمتحدة 

ولذلؾ تجري تدفقات اليجرة . والطرد مف الدوؿ المكتظة بالسكاف أمريكامتروكة لقوى الجذب إلى 
وفؽ النسب المقبولة ويكوف المياجروف ممف يتمتعوف بشروط استيعابيـ واندماجيـ في المجتمع 

.كي وفؽ تقاليد المجتمع األمريكي في اليجرة واعتبارات االستيعاباألمري  
وفي تقديري أف أوضاع المنطقة اليـو ىي أقرب الى أوضاع بالد الماليو بيف الحربيف  

العالميتيف ، حيث تفاقـ الخمؿ السكاني وفقد المجتمع تجانسو نتيجة اليجرة الصينية واليجرة مف 
وقد برزت مخاطر تمؾ . لعمؿ في مناجـ القصدير ومزارع المطاط شبو القارة اليندية مف أجؿ ا

إما أف يعاد . اليجرة بعد الحرب العالمية الثانية فوجدت بالد الماليو نفسيا عمى مفترؽ طرؽ 
ما أف يتحوؿ المجتمع في بالد  فلمماالوييويصبح  يالماالو إلى المجتمع  االعتبار دور بارز ، وا 

شكؿ الصينيوف التيار الرئيسي فيو نتيجة ما يتمتعوف بو مف قوة الماليو إلى مجتمع جديد ي
وقد انحازت اإلدارة البريطانية إلى خيار إعادة االعتبار . اقتصادية ومصدر لميجرة ال ينضب 

ولذلؾ شجعت اإلدارة . تحت ضغط خطر تغمغؿ النفوذ الشيوعي مف خالؿ الصينييف  فلمماالويي
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لظروؼ لقياـ اتحاد ماليزيا مف عدد مف الممالؾ والسػػػػػػمطنات وىيأت ا فالماالوييالبريطانية 
بقيػػػادة تنكو  فالماالوييوكاف السبيؿ إلى ذلؾ قياـ حركة وحدوية دستورية تضـ . والواليات األخرى 

عبد الرحمف الذي تحالؼ مع الرأسمالية الصينية مف أجؿ الحصوؿ عمى اسػػػتقالؿ بالد الماليو 
فيو الدور السياسي القائد  فلمماالوييـ حكـ ديمقراطي يكوف واتحادىا وفؽ نظا ( Britanica 1973 : V0l 

.11 : 367. )  .  
لـ تدخؿ ضمف اتحاد ماليزيا نتيجة لتركيبتيا  سنغافورةومما ىو جدير بالمالحظة أف جزيرة  

إعادة ولذلؾ كاف خيارىـ ضد . السكانية ، حيث أصبح الصينيوف يشكموف األغمبية بيف السكاف 
، الذي فضموا عميو إقامة مجتمع آخر منفصؿ عف مجتمع  سنغافورةفي  يالماالو لممجتمع  االعتبار

وقد كاف ليـ ذلؾ بسبب حقائؽ الوجود الصيني مف . الماليو ، يشكؿ الصينيوف التيار الرئيسي فيو 
اتحاد ماليزيا سنغافورة الى  انضماـومف ناحية أخرى عدـ حرص بقية أجزاء الماليو عمى . ناحية 

في سائر أنحاء  فالصينييصينيو سنغافورة الى عدد  أضيؼاذا ما  ةالماالويخوفًا مف ضياع ىويتو 
 االعتباروىكذا نرى أف المجتمع الذي ىو عمى مفترؽ طرؽ عميو أف يختار بيف إعادة  .ماليزيا 

ومنقطع الصمة  مجتمع آخر مكانو ، مغاير في ىويتو إقامةأو أف يقبؿ  إلى المجتمع األصمي
وقد اختارت سائر أنحاء بالد الماليو طريؽ اإلتحاد الفيدرالي الدستوري . بالمجتمع األصمي 

لممجتمع  االعتبارمف أجؿ إعادة  فالماالوييدور  ؿتفعي ورص الصفوؼ  إلىالديمقراطي ، ولجأت 
جتمع صيني مكانو وقياـ م يالماالو ىذا بينما كاف مصير سنغافورة ىو نكوص المجتمع .  يالماالو 

.وعمى حسابو   

********* 
دوؿ شرؽ الجزيرة "بعد ىذه المداخمة التوضيحية حوؿ احتماالت مسار المجتمع في  

، نعود إلى بياف األسباب الجوىرية التي تنفي عف مجتمع المواطنيف في دوؿ المنطقة صفة "العربية
تجمع بشري ، يتكوف مف مجتمع  المجتمع الكمي ، وتجعؿ مف المواطنيف مجرد جماعة تعيش ضمف

فرعي ، ىو مجتمع المواطنيف الذي يتعايش مع جاليات عربية وأجنبية عمى أرض واحدة ، وتحت 
: وتتمثؿ أىـ تمؾ األسباب في ثالثة مظاىر . سمطة واحدة ليس لو تأثير فعاؿ عمى قراراتيا   

أوليا : عدـ استقالؿ الجماعة المواطنة عف الجاليات الوافدة . فالحياة االجتماعية لممواطنيف -
المتبادؿ بيف المواطنيف ، وال  االعتمادال تقـو عمى أساس  -االجتماعيةبالمعنى الشامؿ لمحياة 
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نما  معتمدة في أكثر مف مجاؿ حيوي عمى  ىيترتكز عمى اعتماد الجماعة المواطنة عمى ذاتيا ، وا 
.  عنو في الوقت االستغناءمشاركة الوافديف بشكؿ ال يمكف   

مدى تأثير  أيضاويتضح لنا عدـ استقالؿ الجماعة المواطنة عف الوافديف عندما ندرؾ  
الوافديف في فكر وحركة المواطنيف مف خالؿ األدوار والميمات التي يقوموف بيا والوظائؼ التي 
يف يتقمدونيا فمنيـ خطباء المساجد وأئمتيا ومنيـ المدرسوف والمذيعوف والصحفيوف وسائر اإلعالمي

ومف ىنا فإف المجتمع عندما . ، وكذلؾ المديروف وكبار المستشاريف والضباط والجنود والقضاة 
نعني بو المواطنيف حصرًا ، ليس أعضاؤه ىـ مصدر التأثير الرئيسي فيو ، كما أنيـ ال يستطيعوف 

.لمجتمع كمي  االجتماعيةالوظائؼ الضرورية التي تتطمبيا الحياة  ايؤدو اليـو أف   
ضًا وداخؿ يما عدا التعاوف الوظيفي بيف المواطنيف في جانب الزواج مف بعضيـ بعوف 

مف ناحية ، ومف ناحية أخرى  االجتماعيالتكافوء  إلى، بسبب النظرة التقميدية االجتماعيةدوائرىػػػـ 
مؿ أفراد فإف تكا... بسبب الموانع القانونية واإلدارية التي تحد مف التزاوج بيف المواطنيف والوافديف 

. أدنى مف تكامؿ أفرادىا مع بقية السكاف مف الوافديف  -بشكؿ عاـ-الجماعة المواطنة فيما بينيـ 
ًا مف أركاف تعريؼ المجتمع ركنًا أساسي-ومف ىنا يفقد المجتمع عندما نعني بو المواطنيف حصرًا 

. مف مجتمع آخر  ، بمعنى أف ال يكوف المجتمع جماعة فرعيةالكمي، ىو ركف االستقالؿ النسبي
، ال تعدو اليـو أف تكوف مجرد "دوؿ شرؽ الجزيرة العربية"فشريحة المواطنيف بيف السكاف في 

ربما تكوف . ؿ حدود الدولة وتحت سمطة حكومتيامجتمعات فرعية في التجمع البشري المقيـ داخ
.يا بكؿ تأكيد ليست مجتمعًا كمياً ولكن... ىي المجتمع الفرعي الوحيد   

عاقة عممية تفاعميـ اإليجابي ، لكي يتحقؽ ليـ تصحيح  ثانييا: تعطيؿ الوافديف لدور المواطنيف وا 
مسار الحاضر وتأميف المستقبؿ ، في إطار ضرورات استمرار المجتمع الوطني عبر الزمف 

فرص  -عندما نعني بو المواطنيف حصرًا  -وبذلؾ يفتقد المجتمع الوطني . والمحافظة عمى ىويتو 
ضعاؼر الفعاؿ ، نتيجة خمخمة الوافديف لممجتمع التأثي وقد . التساند بيف المواطنيف  إمكانيات وا 

أصبح المواطنوف ، نتيجة وجود الوافديف الكثيؼ بينيـ وتأثيرىـ البالغ عمى مجريات األمور ، غير 
قرارات التي قادريف عمى القياـ بدور التيار الرئيسي في المجتمع ، عندما فقدوا قدرة التأثير عمى ال

، وما ـ في الدفاع عف مصالحيـ بشكؿ عاـوقد تراجع نتيجة لذلؾ دورى. يتوقؼ عمييا مصيرىـ 
"  إلىإف كثافة اليجرة قد أدت . مع والمحافظة عمى ىويتو بشكؿ خاصيتعمؽ منيا باستمرار المجت
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ف بيف المواطنيف كما يقوؿ المثؿ ، وعطؿ وجود الوافديف الكثيؼ التعاو  "عمى الطحيف  زيادة الماء
.وعرقؿ نمو الحد األدنى مف التساند الوظيفي الذي ال تقـو لممجتمع قائمة دوف وجوده   

ثالثيا : فقداف النسؽ االجتماعي. أف النسؽ االجتماعي لممجتمع في "شرؽ الجزيرة العربية" عندما 
، تعتمد فيو المكافأة عمى الجيد مف قبمياً  -عشر كاف نسقًا إنتاجيا  اكتمؿ تكوينو في القرف الثامف

، وتحالؼ قبائؿ سياسي مف خالؿ تنظيماتيـ القبميةكما يضطمع فيو المواطنوف بدور ... ناحية 
وعائالتيـ ولـ يكف الشيخ الذي تـ اختياره مف المواطنيف او برضاىـ سوى االوؿ بيف متساوييف لو 

ذلؾ النسؽ الذي تأسس عميو ، بعد أف حؿ  وقد فقد المجتمع. مف شيوخ القبائؿ وزعماء العائالت
وقد تغير نتيجة لذلؾ توزيع القوة .  الريع محؿ اإلنتاج ، ولـ يعد شيخ اإلمارة األوؿ بيف متساويف

مف الناحية السياسية   Casteوترتيب المكانة ، وأصبح مجتمع المواطنيف شبييًا بمجتمع فئات مغمقة 
أصبح شبييًا بمجتمع الوارثيف القاعديف ، الذيف تعتمد  ةاالقتصاديومف الناحية . واالجتماعية 

مكانتيـ عمى الريع وما يصيبيـ مف فتاتو ، مف خالؿ اعتبارات إعادة توزيع عائدات النفط والقرب 
.الحاكمة او رضاىا عنيـ األسرةمف   

بمور يت، ولـ قد فقد نسقو السابؽ" بيةدوؿ شرؽ الجزيرة العر "المجتمع في  أفومف ىنا نالحظ  
، باعتبار  االجتماعولذلؾ يصعب اعتباره مجتمعًا في مفيـو عمـ . فيو نسؽ اجتماعي بديؿ بعد

ويكرس التساند الوظيفي ويوجو حركة المجتمع  االيجابيالمجتمع نفسو نسقًا اجتماعيًا يولد التفاعؿ 
وجية  وذلؾ يتضمف بالضرورة ، مف. نحو توفير ضرورات الحاضر وتأميف متطمبات المستقبؿ 

وقد أدت الطبيعة الريعية . نظر المجتمع ، المحافظة عمى ىويتو ودوامو مستمرًا عبر الزمف 
، كما أدت طبيعة السمطة ، الى أف ينحصر اىتماـ المواطنيف في المصالح االقتصادية  لالقتصاد

نحراؼ ومما يؤسؼ لو حقًا ، أف ىذا اال. اآلنية عمى حساب غيرىا مف حقوؽ المواطنة وواجباتيا 
، تكف ليـ صمة سكنية قبؿ عصر النفطالذيف لـ ...الجدد فالمتجانسيال يقتصر عمى  االجتماعي

، التي لـ تجعميـ اإلداريةوالذيف جذبتيـ المكاسب المادية وحالت دوف استيعابيـ واندماجيـ القيود 
نما استشرى ىذا ... وضع المواطنة إلىيشعروف باالطمئناف  وغياب الموقؼ  االجتماعي االنحراؼوا 

، الذيف اكتفوا مف المواطنة بالشكؿ عمى دريجيًا بالنسبة ألغمب المواطنيفالوطني حتى أصبح عامًا ت
. لموطف والغيرة عمى الصالح العاـ لممجتمع والوالء االنتماءحساب الدور الذي يفرضو   

تعاظـ ، التي ةقمة حيمة المواطنيف، نتيجة اعتمادىـ عمى الدول إلى إضافةولعؿ عدـ الوعي  
، يف وحاؿ دوف نمو مجتمع مدني فعاؿ، قد أضعؼ دور المواطندورىا حتى طمس دور المجتمع
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لعؿ عدـ تحبيذ بعض دوؿ المنطقة لمبدأ  و. القبمي التقميدي الذي تراجع دورهيحؿ محؿ المجتمع 
ض كما أف موقؼ الدولة المعار . قد حد مف فرص المشاركة السياسية ،بشكؿ عاـ االنتخاب

، إضافة إلى موقفيا مف جمعيات أحيانابالنسبة لممينييف والتجار الستقالؿ العمؿ األىمي ، حتى 
النفع العاـ في مجاؿ العمؿ السياسي والثقافي والفكري ، قد حاؿ أيضًا دوف نمو المجتمع المدني 

يسي في وتكويف رأي عاـ وحركة اجتماعية تؤىؿ المواطنيف ألف يكونوا بالفعؿ ىـ التيار الرئ
.المجتمع   

وال يشكؿ كؿ السكاف مجتمعاً  ٖ-ٕ  
، وغير مستقمة أقمية في وطنيا" العربيةدوؿ شرؽ الجزيرة " إذا كانت الجماعة المواطنة في  

بدور التيار  االضطالع، وال يتوفر ليا الحد األدنى مف مقومات االجتماعيةنسبيًا في حياتيا 
في ىذه " المجتمع "  -وافديف ومواطنيف  -لسكاف كميـفيؿ يشكؿ تجمع ا... الرئيسي في المجتمع

فالتجمع البشري المقيـ عمى أرض الدولة يضـ . العممية الدقيقة ىي بالنفي أيضًا  واإلجابة. الدوؿ
إلى جانب المواطنيف جاليات عربية وأجنبية كبيرة منفصمة قانونيًا واجتماعيًا وثقافيًا عف بعضيا 

، وتحمؿ جنسيتو ، وتتفاعؿ مع مجتمعيا األصمي أكثر مي الى وطفكؿ جالية منيا تنت. ض البع
الذي ىو  -ولذلؾ يفتقد ىذا التجمع البشري . مف تفاعميا مع التجمع الذي تقيـ فيو مف أجؿ العمؿ 

مقومات المجتمع ويفتقر الى الوحدة الداخمية والنسؽ  -أقرب إلى معسكرات العمؿ منو لممجتمع 
مستوى المجتمع بالمعنى العممي ، أو تجعؿ منو كيانًا قادرًا عمى أداء  إلى ، الذي يرفعو االجتماعي

.وظائؼ المجتمع المتعارؼ عمييا   
وىناؾ عدد مف المظاىر البارزة التي يؤدي استمرارىا إلى عدـ استطاعة التجمع البشري  

تمؾ المظاىر في وتتمثؿ أىـ . بموغ مرتبة المجتمع "  دوؿ شرؽ الجزيرة العربية"المقيـ عمى أرض 
:ثالثة   

أوليا : الوضع السكاني واالقتصادي غير الطبيعي . ويعود ذلؾ مف ناحية إلى تدفؽ عائدات النفط 
وقد ترتب عمى ذلؾ . لصادرات النفط محؿ اإلنتاج  االقتصاديونمط تخصيصيا وحموؿ الريع 
المسئولية المجتمعية ، ، وغيبت الشعور ب االقتصاديالحس  أضعفتتغيرات اقتصادية واجتماعية ، 

كما دفعت السموؾ الرسمي واألىمي في مسارات خاطئة ، .  االجتماعيوأدت إلى انحراؼ التفاعؿ 
أدت الى بروز وضع عاـ غير طبيعي ، واقتصاد غير منتج ، ومواطف اتكالي ، ومجتمع غير 
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بالشئوف العامة ،  واقعي ، ورأي عاـ سمبي نتيجة انسحاب األفراد وكونيـ في الغالب غير معنييف
. ىذا مف ناحية ... وربما غير قادريف عمى التأثير عمييا   

ني غير طبيعي بأي شكؿ مف األشكاؿ، وال يمكف فإف الوضع السكا... ومف ناحية أخرى  
، وال تكتسب جنسية السكاف ال تتمتع بحقوؽ المواطنة العظمى مف فاألغمبية. أف يستمر عمى حالو
مكانية، وليست ليا ضمانات اإلقامة الدائمة  البمد الذي تقيـ فيو نما إقامتيا . اكتساب الجنسية  وا  وا 

مؤقتة ومرتبطة باستمرار عقد العمؿ ، مع رب العمؿ الذي استقدميا حصرًا  -مف الناحية القانونية-
ىذا بالرغـ مف احتماؿ تعارض ذلؾ مع اإلعالنات األممية واتفاقيات العمؿ الدولية .لمعمؿ لديو

.ما تعارضيا مع حقوؽ اإلنساف ورب  
التي تفقده صفة  ومف المالحظ أيضًا أف تجمع السكاف كميـ يتصؼ بعدد مف الخصائص 

فالمجتمع البشري المقيـ عمى أرض الدولة، ال يتكوف مف تركيب متوازف مف الرجاؿ . المجتمع
نما. والنساء واألطفاؿ ، وال يقـو كمو عمى أساس األسر الطبيعية  ػكؿ ثمثاه مف الذكور ، يتشػػ وا 

ناثًا  -وأغمبيتو مف المياجريف العزاب  الذيف ال تسمح القيود اإلدارية ألغمبيتيـ بالتزاوج  -ذكورًا وا 
.وىذا أيضًا وضع شاذ ال يمكف أف يستمر . محميًا ، وال تتيح ليـ َلـ شمؿ أسرىـ   

ولذلؾ فإف . ناسؿف ىو اليجرة وليست عممية التوكذلؾ نجد أف المصدر الرئيسي لمسكا 
البشر وىـ المكوف االولي لممجتمع ال يربط بينيـ تاريخ مف المعيشة المشتركة ، وذلؾ ليس بالنسبة 
نما حتى بالنسبة ألبناء الوافديف غير العرب ، الذيف ال يتمقوف تعميميـ مف  لممياجريف الجدد فقط وا 

نما في مدارس جالياتيـ األجنبية  -في المدارس الحكومية والخاصة  -خالؿ نظاـ التعميـ الوطني  وا 
ويضاؼ إلى ذلؾ كمو اختالؼ مدخالت التنشئة األسرية وفؽ اختالؼ . ، وفؽ مناىج تعميـ أجنبية 

. الجنسيات والمغات والثقافات   
ثانييا : اإلفتقار إلى الثقافة الجامعة بسبب اختالؼ مصادر ثقافة كؿ قـو وجنسية ، تنتمي إلييا 

وحتى الجاليات العربية التي . ت المكونة لمتجمع البشري المقيـ عمى أرض الدولة جالية مف الجاليا
تجمعيا مع المواطنيف المغة والثقافة العربية وتربطيا وشائج الديف والتاريخ واآلماؿ واآلالـ ، فإف 
،  تقاليد وأعراؼ ومعايير وقيـ كؿ منيا تتنوع وتختمؼ عف المواطنيف ، تحكميا أيضًا ظروؼ اليجرة

كما نجد . ، وتحكميا النشأة المختمفة  إليووطبيعة العالقات الرسمية التي تربطيا بالبمد الذي وفدت 
مستمدة مف مجتمعيا  وأعراؼ تقاليدأف كؿ جالية وافدة ترتبط بنظاـ قيـ ومعايير سموؾ ، وتتبع 

ذابت ثقافتيا  - مع األسؼ -الوطني األصمي أكثر مف ارتباطيا بثقافة الجماعة المواطنة ، التي 
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الجامعة ، وأصبحت تعتمد عمى الشكؿ في مراعاة القيـ واألعراؼ والتقاليد ، أكثر مف تمّثميا 
قد  االجتماعيوفي الحقيقة فإف الثقافة باعتبارىا مقومًا لمسموؾ . لمموضوع في أغمب األحياف 

وية المنقرضة ، بحيث لـ بؿ قد أصابيا تراجع لصالح القيـ البد. ضعفت بالنسبة لمجماعة المواطنة 
يعد ليا إشعاع أو تأثير إيجابي ، تتبمور حولو سموكيات التجمع البشري لتشكؿ مصدرًا رئيسيًا 

.لمثقافة البناءة في المجتمع   
وباستثناء القيـ اإلنسانية العامة والمثؿ الدينية المطمقة التي يشترؾ في اعتبارىا كؿ البشر  

. ري المقيـ في دوؿ المنطقة يفتقر إلى عوامؿ الثقافة المشتركة في كؿ مكاف ، فإف التجمع البش
جانب  إلى -والمصدر الياـ لمثقافة العربية  االتصاؿوحتى المغة العربية وىى وعاء الفكر ووسيمة 

مف %  ٓٗسوى حوالي  -عمى سبيؿ المثاؿ- واإلماراتال يتكمـ بيا في قطر  - اإلسالميالديف 
. ، فمكؿ جالية أجنبية لغتيا الخاصة ومصادر ثقافتيا القوية الفعالة السكاف في الوقت الحاضر 

وينمي الشػخصية  االجتماعيالذي يدعـ عممية التماسؾ  االجتماعيةوحتى نسؽ الطقوس 
الوالدة والوفاه  -، لألحداث الفردية  االجتماعيةلمفرد ، نتيجة لما يمنحو نسؽ الطقوس  االجتماعية
نما ... قديػػػػػر اجتماعي مف اعتراؼ وت -والزواج  فإنو ليس نمطًا موحدًا لسائر فئات السكاف ، وا 

المختمؼ عف نسؽ طقوس الفئات األخرى االجتماعيةنجد أف لمجماعة المواطنة نسؽ طقوسيا   
السيما الجاليات غير العربية منيا   

ـ عمى أرض ومف ىنا نجد أف فقداف عامؿ الثقافة المشتركة بالنسبة لممجتمع البشري المقي 
الدولة جعؿ مف السكاف جزرًا منعزلة ، لكؿ منيا ثقافتيا المنتمية الى مجتمعيا األصمي أكثر مف 

 االنفصاؿولعؿ . مجتمع  إلىانتمائيا أو تفاعميا مع ثقافة محمية تصير التجمع السكاني وتحولو 
والضبط  ضعيفة االجتماعية، بيف فئات السكاف ىو السبب في كوف الضوابط الثقافي ىذا
، ييتموف بالمكانة ولذلؾ نجد أف األفراد، والوافديف منيـ بشكؿ خاص. مفقوداً  االجتماعي
في مجتمعاتيـ األصمية وال يخضعوف لضغوط المجتمع المحمي في سموكيـ الوظيفي أو  االجتماعية

، ف المنكرمػر بالمعروؼ والناىي عفالغيور، واآل. ىـ القيادي أو انتمائيـ المجتمعيالميني أو دور 
، ليس بالضرورة ىو نفسو عندما يفد في مجتمعو األصمي واإلحسافوصاحب الموقؼ، ورجؿ الخير 

بؿ أف بعض األفراد يضعوف فاصاًل بيف مسئولياتيـ . بمد آخر مف أجؿ كسب الرزؽ إلى
 ، وبيف سػموكياتيـ في مجتمعيـ األصمي ، وقد يصؿ ذلؾ إليوفي المجتمع الذي وفدوا  االجتماعية

ىنا ، عمى أف يتـ  واالرتزاؽالفصؿ إلى الحد الذي ّيَجرُّ إلى الفساد المالي واإلداري أو النفاؽ 
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في المجتمع األصمي ، وذلؾ مف أجؿ احتفاظ  االجتماعي االحتراـ باكتسابتعويض ىذه النقائص 
وافديف ، عندما نظرة ال اكتسبواومما يؤسؼ لو أيضًا أف المواطنيف بشكؿ عاـ . الفرد بتوازنو النفسي 

اإليجابي وأصبحوا متحرريف منو نتيجة ضعؼ تأثير المجتمع وافتقاره  االجتماعيضعؼ الضبط 
ويعزز المسئولية  االجتماعيةعف الوظائؼ  االنحراؼلمسموؾ ، يضبط  أخالقيإلى وجود نسؽ 

.المجتمعية لألفراد والجماعات   
ركة لممواطنيف والجاليات الحياة المشت ومف ىنا أيضًا نالحظ أف الضوابط التي تعتمد عمييا 

ضوابط ردع إدارية وقانونية فوقية، ال تمقى بمعنى كونيا . في معظميا ضوابط سمبية ىي، الوافدة
ُيسبغيا المجتمع عمى ، تع بو إتّباعيا مف قيمة اجتماعيةإراديًا نتيجة لما يتم أالتزاما، قبواًل نفسياً 
بمعنى ، ردع المجتمع بما لو مف قوة الثواب والعقاب أما الضبط االجتماعي . الممتثؿ ليا
، فإنيا قد ضعفت باستمرار ، ولـ يبَؽ منيا سوى نبض المجالس والمقاءات الخاصة االجتماعي

أما . وتنفيسًا عف القمؽ المتزايد عمى الحاضر والمستقبؿ  الرضا، تعبيرًا عف عدـ  اإلشاعاتوتناقؿ 
. والنفاؽ  باالزدواجيةال ترقي إلى مستوى المسئولية ، بؿ تتصؼ  المواقؼ الرسمية لألفراد ، فانيا

ولعؿ ظواىر الفساد المالي واإلداري الصريحة واستباحة الماؿ العاـ ، وسوء اإلدارة والتبعية لألجنبي 
المنبثقة مف  االيجابيةغياب الضوابط  إلىتشير  االجتماعية، الى جانب غيرىا مف المشكالت 

القوانيف  ىيكما يتبيف لنا كـ . مي وتنمي حس المسئولية المجتمعيةوي الوازع الداخالمجتمع والتي تق
وكذلؾ يتبيف . ع يستنكر عدـ وضعيا موضع التطبيؽالجيدة غير فعالة عندما ال يكوف وراءىا مجتم

المنبثقة مف  االيجابيةعندما ال يدعميا نظاـ في الضوابط  واىنةالضوابط السمطوية  ىيلنا كـ 
المسؤولية الوظيفية بالنسبة لكؿ موظؼ ، والمسئولية المينية لكؿ ميني مع ومف تأكيده عمى ، المجت

، والمسئولية القيادية لكؿ مف يتولى قيادة ، والمسػػػػػػػػػػػػئولية المجتمعية لكؿ فرد في المجتمع توجب 
ػػػػػػػػمبي مف المجتمع أو السػ االيجابيعميو اف يكوف موقفو مف األفراد منطمقًا مف موقؼ األفراد 

( ٚٔٔ: ب  ٜ٘ٛٔالكواري ). ومصالحو العميا   
ثالثيا:  عدـ ارتباط المصير . ويعود ذلؾ إلى اختالؼ اعتبارات المستقبؿ فيما يتعمؽ بالمواطنيف 

وليس ىناؾ نسؽ اجتماعي عاـ . افديف غير مرتبط بمصير المواطنيففمصير الو . مقارنة بالوافديف
وجدير بالتأكيد أف . وظيفيًا مف أجؿ تأميف مصير مشترؾلفرعية تساند السكاف يتـ وفؽ أنظمتو ا

ست عدـ الشعور بوجود مصير مشترؾ ، يعمؿ السكاف كميـ مواطنيف ووافديف مف أجؿ تأمينو ، لي
نما، االجتماعيمسألة نقص في الوعي  تعود إلى وعي فردي لدى أطراؼ التجمع السكاني ، بأف  وا 
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ونجد أف أفراد الجاليات الوافدة بحكـ واقع المعطيات  .تقبميـ ليس واحدًا مصيرىـ مختمؼ ومس
مجتمعاتيـ األصمية ، غير معتمديف عمى مستقبؿ  إلى االنتماءالمحمية في الوقت الحاضر وروابط 

البمد الذي وفدوا لمعمؿ فيو ، وأف مصيرىـ غير مرتبط بمصير مواطنيو ، وأف مستقبميـ ليس في 
نما، إليووفدوا المجتمع الذي  . المستقبؿ بالنسبة ليـ وألطفاليـ في أوطانيـ ومجتمعاتيـ األصمية  وا 

دافعًا إيجابيًا مشتركًا  -بحؽ  -الذي يمثؿ  يفقد تجمع السكاف كميـ شرط وحدة المصيرولذلؾ 
لعممية التفاعؿ البناء الذي يغمب عميو التعاوف مف أجؿ تأميف مصير المجتمع بيف األفراد 

المصالح اآلنية ، عمى حساب  إلىعات ، عمى التناحر واقتناص الغنائـ والنظرة الضيقة والجما
واستمراره متجددًا عبر الزمف  االجتماعيالمصالح العميا لممجتمع في الحاضر والمستقبؿ ، وتماسكو 

. 
، وىى نتيجة وحقيقةبالمواطنيف مسألة واقعية ومف ىنا فإف عدـ ارتباط مصير الوافديف  

،  والوافدوف  لوافدوف بشكؿ عافا. العاـ لتجمع السكاف كميـ  االجتماعيية لغياب النسؽ طبيع
بؿ إف . طنيف مف حيث النظرة إلى المستقبؿاألجانب عمى وجو الخصوص ، منفصموف عف الموا

مفة واعتبارات ربما فمكؿ جالية منيا ظروؼ مخت. وافدة ال يرتبط مصيرىا بمصير بعضالجاليات ال
كما أف لكؿ منيا وطنًا يمكنيا اف تعود إليو ومجتمعًا أصميًا تتعاوف معو أكثر مف . عارضةتكوف مت

وبذلؾ فاف تجمع السكاف ال تتوفر لو مقومات المجتمع ، .  إليوتعاونيا مع المجتمع الذي وفدت 
 مطروحة إلى أف يتـ اختيار طريؽ مف إحدى "دوؿ شرؽ الجزيرة العربية"وتبقى قضية المجتمع في 

 "فدوؿ شرؽ الجزيرة العربية. "الطرؽ التي يتحقؽ مف خالليا تجاوز وتالفي مأزؽ ضياع المجتمع 
لممجتمع األصمي ويتمكف المواطنوف مف  االعتبارإما أف يعاد . تقؼ اليـو عمى مفترؽ طرؽ 

ما أف ينزلؽ المجتمع في متاىات المسار الخطر الذي أصبح . بدور التيار الرئيسي  االضطالع وا 
. ويضعؼ دوره ييدد البقية الباقية مف وجود المجتمع األصمي  

 (3 )  
مجتمع على مفترق طرق: محصلة التغيرات المصاحبة للنفط  

كانت ضحية مف ضحايا " شرؽ الجزيرة العربية"يتضح مف عرضنا السابؽ أف مجتمعات  
بيرت بعض  الذي -" التنمية النفطية " وقد كاف نمط . التغيرات التي صاحبت عصر النفط

ضياع المجتمع أكثر منو نمطًا في التنمية " تنمية " الكثيريف ، نمطًا في  -الكمية-مؤشراتو 
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بشكؿ خاص والمجتمع في دوؿ مجمس التعاوف " شرؽ الجزيرة العربية"فالمجتمع في .  المرغوبة
. لمعنى العممي بشكؿ عاـ نتيجة لمسار التنمية النفطية وتداعياتيا يصعب اليـو اعتباره مجتمعًا با

الذي ال يشكؿ نسػػػػقًا  االقتصاديالقبمي ، واعتمد عمى الريع  -وذلؾ بعد أف فقد نسقو اإلنتاجي 
نما يمكف أف يكوف وسيمة لتعطيؿ المجتمع ، وضبط حركتو السياسية، بواسطة  اجتماعيًا ، وا 

مخمت اليجرة الكثيفة فقد خ... ومف ناحية أخرى . ىذا مف ناحية ... سياسات إعادة توزيع الريع 
المجتمعات الصغيرة وأفرزت خماًل سكانيًا أصبح المواطنوف بسببو أقمية في وطنيـ ، ومف ثـ تراجع 

.دورىـ وفقدوا تدريجيًا مقومات الػتأثير عمى القرارات المشكمة لحاضرىـ ومستقبميـ   
دوؿ "في -دائمة  إف الحديث اليـو عف مجتمع بالمعنى الوظيفي لممجتمع باعتباره مؤسسػػػة 

ال  -كما سبقت اإلشارة-ف وحدىـ يفالمواطنػػ. حديث ال يتسـ بالدقة العممية -" شرؽ الجزيرة العربية
يشكموف المجتمع ، وليسوا أكثر مف جماعة أو مجتمع فرعي أو بقايا مجتمع ، وذلؾ في الغالب 

يسي لممجتمع، ىذا إذا أعيد بفضؿ امتدادىـ التاريخي وشرعيتيـ كجماعة يمكف أف تشكؿ التيار الرئ
وىذا يتطمب ، إلى جانب شروط أخرى . لممجتمعات الوطنية اعتبارىا وواصمت ما انقطع مف دورىا 

... لكف عصرية ... كما يجب أف تكوف ىناؾ عودة. ، أف يعود لممجتمع الوطني نسقو اإلنتاجي 
ات وآليات الحكـ إلى دور أىؿ البمد السياسي، مف خالؿ نظاـ دستور ديمقراطي ومؤسس

الدستور الديمقراطي يقـو  أفوجديرا بالذكر . الديمقراطي، بعد أف فقدت القبمية أىميتيا السياسػية
. لقمة عمى الشعب أوسيادة لفرد  ال: أوليا: يجوز االنتقاص مف أي منيا عمى مبادئ خمسة ال

: اورابعتي. لجمع بيف السمطاتعدـ ا: وثالثيا. القانوف وشمولية نطاؽ القضاء إحكاـسيطرة : ثانيياو 
. تداوؿ السمطة التنفيذية عمى األقؿ: او خامسي. ضماف الحقوؽ والحريات العامة  

ال تكتمؿ فيو أركاف المجتمع وال  -مواطنيف وجاليات وافدة-وكذلؾ فإف تجمع السكاف كميـ  
إف المجتمعات ومف ىنا يمكف القوؿ . تتوفر لو مقومات االستمرار، وال يؤدى وظائؼ المجتمع 

، ولـ يُعد الموطنوف ىـ التيار الرئيسي القادر عمى  االجتماعياألصمية ، قد تقّوض بناؤىا 
ولذلؾ فإف التجمع البشري . استيعاب القادميف الجدد ، وصيرىـ في وحدة اجتماعية متماسكة 

ال يمثؿ  وتحت سمطة حكوماتيا في سياؽ إقامتو،" دوؿ شرؽ الجزيرة العربية"المقيـ عمى أرض 
نما ىو مجتمعًا بالمفيـو العممي لممجتمع ، . أقرب إلى معسكرات العمؿ وا   

" دوؿ شرؽ الجزيرة العربية"يتكوف التجمع البشري اليـو في  االجتماعيومف حيث التركيب  
أقرب مف الطبقات او الفئات والجماعات   Caste system مف ثالث فئات ىى لنظاـ الطوائؼ
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االجتماعية )غيث ٜٜٚٔ : ٛٗ( . طائفة الحكاـ )األسر الحاكمة( وليـ وضع اجتماعي وقانوني 
نماوامتيازات اقتصادية وسياسية ال يشاركيـ في التمتع بيا سائر السكاف ،  يعترؼ الوافدوف ،  وا 

ويسمـ المواطنوف ليـ بتمؾ المكانة دوف منازعة تذكر ، وينطمقوف في تعامميـ مف الخضوع 
ف امتيازات ىذه الفئة التجارية والسياسية أخذت في التزايد نسبيًا في حقب العسر ويبدو أ.ألعتباراتيا 

ونجد مثاؿ تزايد تمؾ . عمى حساب تراجع المنح التي استفاد منيا المواطنوف في حقب اليسر
األمتيازات ، في الوظائؼ العميا في الحكومات والنفوذ في القطاع الخاص وفي استمرار 

ت األخرى ، ىذا بالرغـ مف التقشؼ في األنفاؽ العاـ واضطرار الدوؿ الى المخصصات واالمتيازا
تحصيؿ الرسـو والتفكير في فرض الضرائب عمى المواطنيف لمواجية العجوزات المزمنة في 

الميزانيات العامة في دوؿ المنطقة . يمييا الشعب الذي ىو في حكـ الطائفة الثانية التي تقـو عمى 
ويتكوف الشعب نفسو مف دوائر ، بعضيا شبو . ة والتمتع ِبَمَنْح مف يكتسبياأساس اكتساب الجنسي

مغمؽ عمى نفسو ومنعزؿ عف بقية الدوائر وال يتفاعؿ معيا بالقدر الكافي أو يتساند وظيفيًا معيا مف 
نما. أجؿ تصحيح مسار الحاضر وتأميف المستقبؿ  التمتع بامتيازات المواطنة ، السيما  إلىيركف  وا 

احتماالت فقداف َمَنْح المواطنة وسحبيا منو ، أو قمؽ  إلىقتصادية منيا ، دوف أف يعرض نفسو اال
منح لو حديثًا ، إذا كاف مف المتجنسيف الجدد الذيف ال تربطيـ صمة  الذيخسارة جواز السفر 

سَكنّية في عصر الغوص . والطائفة الثالثة وىى األغمبية بيف السكاف تتكوف مف الوافديف بشكؿ 
وال تعدو عالقة الوافديف بالبالد . وىذه الطائفة ال تتمتع بما يتمتع بو المواطنوف مف ميزات . عاـ  

ولذلؾ . ، عالقة عمؿ واكتساب رزؽ ، تعذر الحصوؿ عميو في بمدانيـ األصمية إليياالتي وفدوا 
صاحب العمؿ الذي  إال بحقوؽ عقد العمؿ عند -مف الناحية القانونية  -فإف الوافديف ال يتمتعوف 

وتتكوف ىذه الطائفة الكبيرة مف دوائر مغمقة عمى أساس الجنسية . استقدميـ لمعمؿ حصرًا لديو
، أكثر مف كونيا جماعات اجتماعية  أجنبيةوالمغة والثقافة ، مكونة مف جاليات وافدة عربية وأخرى 

.في مجتمع واحد تتفاعؿ مع بقية الجماعات وتتساند معيا وظيفيًا   
فإف الوصؼ األقرب لواقع  االجتماعيونتيجة لما سبؽ بيانو مف فقداف النسؽ واختالؿ البناء  

مجتمعات عمى مفترؽ طرؽ، أكثر مف  إنيا، ىو  "دوؿ شرؽ الجزيرة العربية" حاؿ المجتمع ، في 
كما كاف الحاؿ يبدو ، ربما منذ ربع قرف مضى ، عندما نالت  .كونيا مجتمعات في حالة انتقاؿ 

وؿ المنطقة استقالليا ووضعت النظـ األساسية والدساتير وأقامت بعض المؤسسات تمييدًا لبناء د
.الدولة وتفعيؿ دور المجتمع عبر مرحمة انتقاؿ   
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ولعؿ وصؼ مجتمعات المنطقة بأنيا مجتمعات عمى مفترؽ طرؽ ، يفسر لنا المشاكؿ  
ليا ، بداًل مف أف نغرؽ  التصديإلى أىمية  ، ويمفت نظرنا االجتماعيالييكمية التي يواجييا البناء 

. حالة انتقاؿ  فيالعادة المجتمعات التى ىي  فيالجزئية التي تواجييا  االجتماعيةفي المشكالت 
تواجييا بمداف المنطقة، وىي كثيرة  التي االجتماعيةوىذا ال يقمؿ مف خطورة تمؾ المشكالت 

فئات ضعيفة، مثؿ المرأة والشباب ومحدودي الدخؿ ويقع وزرىا في كثير مف األحياف عمى ومتعددة 
نما تيدؼ . ، وىـ الذيف يشكموف األغمبية العظمى مف المواطنيفوالفئات الضعيفة قبميًا واجتماعياً  وا 

: مجتمعات عمى مفترؽ طرؽ إلى غرضيف  بأنيامحاولة إعادة توصيفنا لتمؾ المجتمعات،   
أوليما : غرض التنبيو الى الخطر المصيري الذي تواجيو شعوب المنطقة وحكوماتيا. وثانييما: 
وىو األىـ ، غرض التأكيد عمى الفرصة التي مازالت سانحة لبمداف المنطقة والمتمثمة في إعادة 

إلى مجتمعاتيا األصمية مف خالؿ تفعيؿ دور المواطنيف حتى يضطمعوا بدور التيار  االعتبار
.الرئيسي في المجتمع   

******** 
شرؽ الجزيرة "في الخاتمة أف نحدد أىـ تمؾ الطرؽ التي البد لمجتمعات  ويحسف بنا  
العربية" أف تسمؾ إحداىا عاجاًل أو آجاًل . فيناؾ مساراف متنافساف: أخطرىما فقداف اليوية 

قامة مجتمعات أخرى متعددة األقواـ ومختمفػػػػة الثقافات محميا  وانقطاع الصمة بالمجتمع األصمي، وا 
وىذا ىو المسار الخطر . وىناؾ مسار أخر أكثر أماناً  : يتمثؿ في إعادة االعتبار إلى المجتمع 
األصمي وتفعيؿ دور المواطنيف ليقوموا بوظيفة التيار الرئيسي ، في إعادة التماسؾ الى المجتمع 

.المنعطؼ اآلمفبالمستقبؿ وىذا ىو  اىتمامووتأكيد صمتو التاريخية وتفعيؿ   
 ٖ-ٔ المسار الخطر 

فالمعطيات البشرية تدفع إليو دفعًا ، . لمسار الخطر ليس مستبعدًا كما قد يتوىـ البعضا 
ولعؿ بعض اإلشارات الواضحة التي عبر عنيا " . النظاـ العالمي الجديد " وكذلؾ تعمؿ معطيات 

 ٜٜ٘ٔحديثًا مشروع إعالف وبرنامج عمؿ القمة العالمية لمتنمية االجتماعية المنعقدة في مطمع عاـ 
، ( ٖ٘ٔ - ٖٔٔ:  ٜٜ٘ٔاألمـ المتحدة ) حوؿ المعاممة العادلة لممياجريف والعماؿ المياجريف 

ومف . تمفت النظر إلى احتماالت المستقبؿ في الدوؿ التي ال يشكؿ مواطنوىا أغمبية قوة العمؿ فييا 
ماح ليـ والس) ... ( العمؿ عمى إدماج أبناء المياجريف منذ فترة طويمة "بيف تمؾ اإلشارات 
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( .  ٘ٗٔص " )في البمد المستقبؿ  نشئواالذيف  أولئؾبممارسة نشاط اقتصادي وتيسير تجنيس 
مف  ٓٔ، تمشيًا مع المادة مؿ األسرة مف أىمية حيوية والعمؿاالعتراؼ بما يتسـ بو لـ ش"وكذلؾ 

عات البمداف اتفاقية حقوؽ الطفؿ ، عمى إدخاؿ ذلؾ في التشػػػػػػػػريعات الوطنية ، السيما تشري
كفالة حصوؿ " وقد أكد مشروع اإلعالف عمى ضرورة ( . ٘ٗٔص "... )المستقبمة لممياجريف 

المياجريف عمى معاممة تتسـ باإلنصاؼ والمساواة بما في ذلؾ الحماية الكاممة بموجب قوانيف 
مكانيةالمجتمع المضيؼ  ة مف والحماي االجتماعيةوالخدمات  االقتصاديةالوصوؿ إلى الفرص  وا 

( .٘ٗٔص " ) واالستغالؿالعنؼ   
واإلجراءات التي يشرعيا النظاـ العالمي  االلتزاماتوبصرؼ النظر عف شعورنا بمدى عدالة  
الجديد وٌتسخر أجيزه بميزانيات سخية لمتابعة تنفيذىا في الدوؿ األعضاء مف خالؿ متابعة تنفيذ 

فإنيا تنشئ حقوقًا لموافديف ال . تطبيؽ ورأينا في مدى حظيا مف ال. توصيات المؤتمرات الدولية
الدوؿ التي ىاجروا منيا ، أو رأي  أوطالب بيا العماؿ المياجروف  إذاىذا . يمكف التممص منيا 

المسيطروف عمى مقدرات النظاـ العالمي الجديد والمييمنوف عمى قرارات ما يسمى بالشرعية الدولية 
فة الثقافات في منطقة الخميج العربي عمى حساب ، اف إقامة مجتمعات متعددة الجنسيات ومختم

.ىويتيا ، ليس ضد مصالحيـ اآلنية أو اعتباراتيـ اإلستراتيجية في المدى البعيد   
حالة مطالبة الوافديف مدعوميف مف دوليـ أو ُمشجعيف مف النظاـ -وعمينا في ىذه الحالة  

ية إللغاء الكفيؿ الوطني لمعامؿ الوافد، إلى النتائج العمم -فقط-أف ننظر بإمعاف  -العالمي الجديد
وكذلؾ حؽ الوافديف في لـ . يف عند صاحب العمؿ الذي استقدميـوالتخمي عف إجراء عمؿ الوافد

، إضافة إلى حؽ أبناء العماؿ المياجريف في الحصوؿ عمى فرص العمؿ ومزاولة  أسرىـشمؿ 
اكتساب الجنسية بحكـ الوالدة أو بحكـ عمى قدـ المساواة مع المواطنيف ، و  االقتصاديةالنشاطات 

إنو مما ال شؾ فيو أف . الجنسية  الكتسابالتي تنص عمييا القوانيف المحمية  اإلقامةانقضاء مدة 
، سوؼ يغير مف وضع الدولية وحسب اإلعالنات األممية االتفاقياتمعاممة المياجريف بموجب 

فقد المواطنيف في المدى الطويؿ فرصة ، وسوؼ يكسبيـ حقوقًا تُ في المدى المتوسط الوافديف
إال  -في ىذه الحالة-وما عمى المجتمعات األصمية . بدور التيار الرئيسي في المجتمع االضطالع

المجتمع البديؿ ، الذي سوؼ يقاـ في المدى البعيد عمى أنقاض  أقمياتأف ترضى بكونيا أقمية مف 
.مجتمعيـ األصمي   
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لى جانب المعطيات البشرية ا  لتي ال تحتاج إلى تكرار إحصائياتيا المخيفة ، وتوجيات وا 
 -النظاـ العالمي الجديد المشار إلييا فيما سبؽ ، نجد أيضًا بأف اعتبارات حسـ الصراع العربي 

، والتوجو إلى تكريس عوامؿ بروز ىوية شرؽ أوسطية عمى حساب  إسرائيؿلصالح  اإلسرائيمي
ة العالمية بطمس اليوية العربية ألقطار المنطقة ، والتشجيع اليوية العربية ، سوؼ تغري الصييوني

عمى إقامة مجتمعات في دوؿ المنطقة ال يضميا الجامع العربي ، الذي ال بد أف يعود الى فاعميتو 
وفي ىذه الحالة . في المستقبؿ إذا اشتد الصراع في المنطقة ، واستعاد العرب توجييـ اإلستراتيجي 

مجتمع متعدد الجنسيات ومختمؼ الثقافات مؤيديف فاعميف ، وتصبح مسألة  إقامة، تكتسب فكرة 
حؽ يراد بو باطؿ ، وتحظى باستحساف أمـ عديدة بسبب مصالحيا ، ونتيجة لما يتسـ بو وضع 
الوافديف مف معاممة غير كريمة وغير مرضية وال تنسجـ مع اتفاقيات العمؿ الدولية واعتبارات 

.حقوؽ اإلنساف   
ضافة إ  لى البعد السياسي المتمثؿ في المعطيات البشرية وتوجيات النظاـ العالمي الجديد وا 

فإف ىناؾ بعدًا اقتصاديًا قد يؤدي إلى تقويض المكانة ... اإلسرائيمي  -وتداعيات الصراع العربي 
ويتمثؿ ىذا البعد في المستجدات التي .  االقتصاديةالراىنة لممواطنيف نتيجة تردي أوضاعيـ 

ا األوضاع النفطية ، وما نشاىده مف تراجع مستمر لعائدات البمداف المصدرة لمنفط ، وعدـ تشيدى
وجدير بالذكر اف . في اإلنفاؽ العاـ مثمما كانت تنفؽ في الماضي  االستمرارقدرة حكوماتيا عمى 

اراف النفط الخاـ يبمغ دوالر لمبرميؿ تخسر ميزانيات دوؿ مجمس التعاوف ممي أسعاركؿ انخفاض في 
مشكمة عجز الميزانية  أف إلىوتبرز أيضًا ظاىرة تآكؿ ريع النفط مشيرة . دوالر في العاـ الواحد

نما ىي مقيمة ومتفاقمة كما سبؽ ذكره وسوؼ يكوف ليا تداعيات  العامة ليست مشكمة مؤقتة وا 
العمؿ  الدولة لـ تعد قادرة عمى تمبية احتياجات المواطنيف لفرص أفومف تداعياتيا . متعددة 

قادرة عمى استمرار الدعـ الذي تعتمد عميو معيشة جميع المواطنيف ومستواىـ  ىيالحكومي ، وال 
االقتصادي ، بؿ إف الدعـ الحكومي لدخوؿ المواطنيف ىو الذي أكسبيـ مركزًا متفوقًا عمى الوافديف 

ذا عممنا أف أعباء التقشؼ وتقميص اإلنفاؽ العاـ وتراجع الدعـ الح.  سوؼ تقع عمى كومي وا 
سيما ذوي الدخؿ المحدود أكثر مف غيرىـ ، فإننا المواطنيف، ال  

.االقتصاديةنتيجة تردي أوضاعيـ  تقويض المكانة الراىنة لممواطنيف، البد أف نعي تأثير ذلؾ عمى  
النقدية لتغطية  احيتاطياتياولعؿ تراكـ العجز في الميزانيات العامة، واستنزاؼ الحكومات  

الكثيؼ، واستمرار حاجتيا الماسة الى  االقتراض إلىثـ اضطرار حكومات المنطقة العجز ومف 
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ذلؾ، يدفع بدوؿ المنطقة كميا عاجاًل أو آجاًل إلى مصيدة الديوف، ويفتح الباب واسعا ، لتدخؿ 
طمبات البنؾ الدولي وصندوؽ النقد الدولي ، والتي  إلىمؤسسات التمويؿ العالمية وتعرض الدوؿ 

ي ىذه الحالة سوؼ يزج وف . االجتماعييا تخمي الدولة عف سياسات الدعـ والتوظيؼ في مقدمت
، يتنافسوف مع الوافديف األكثر سوؽ العمؿ خارج الحكومة إلى، دوف إعداد وتييئة كافية، بالمواطنيف

، واألكثر قدرة عمى قبوؿ األجور المتدنية لخاصمنيـ استعدادًا نفسيًا لقبوؿ شروط عمؿ القطاع ا
في حالة تكافؤ  -ال محالة  -سوؼ يقود ىذا الوضع  و. انخفاض تكاليؼ معيشتيـ المعتادة بسبب

. تفوؽ الوافديف عمى المواطنيف إلىالفرص والمنافسة غير المقيدة عمى الفرص االقتصادية، 
 إلى، بعد أف يضطروا قتصادية ومعيشية متدنيةمستويات ا إلىوبالتالي سوؼ ييبط بالمواطنيف 

، وتصفية ما يمكف تصفيتو مف أصوؿ تـ تكوينيا بفضؿ مدخراتيـ، واستيالؾ رأسماليـصرؼ 
. عائدات النفط  

 أواخراعتبارًا مف  اسنويالمواطنيف  إنفاؽ أفميزانية األسرة  إحصائياتويالحظ مف  
 إلى أوالىذا وضع شبيو بوضع الحكومات التي اضطرت  و. ثمانينات بدأ يفوؽ دخوليـ السنويال

 إضافةالنقدية العامة وبدأت بعد ذلؾ تفكر جديًا في بيع المشروعات العامة  االحتياطيافة تصفي
النفط وتالشي ريع  أسعارتحدي تراجع  أفوجديرًا بالمالحظة . الداخمي والخارجي االقتراض إلى

وافدة بيف السكاف ، مسألة تدىور  أغمبيةصادرات النفط وما يترتب عمييما، يفوؽ نتيجة لوجود 
مستوى المعيشة وتردي الخدمات العامة وتراجع مؤشرات عديدة اعتبرت في الماضي دليؿ عمى 

ذا أخذنا . نكوص المجتمعات الوطنية ال قدر اهلل  إلىالتنمية ، حيث اف القضية اكبر  وقد تصؿ  وا 
ف التي العاـ عمى دعـ دخوؿ المواطني اإلنفاؽنتيجة لتراجع قدرة  ىيالمؤشرات العديدة األخرى التي 

اعتادوا عمييا ، وأدركنا أبعاد المعايير التقميدية التي يتـ بموجبيا تخصيص المتاح لإلنفاؽ العاـ ، 
بعيدًا عف معايير الجدوى االقتصادية واالجتماعية لمنفقة العامة ، فإننا نممس مدى الخطر الذي 

الوقت الحاضر عمى  في ، القائمة االجتماعيةتتعرض لو مراكز المواطنيف االقتصادية ومكانتيـ 
منافسة الوافديف عمى  إلىالدعـ ويزج بالمواطنيف  إمكانياتذلؾ عندما تتراجع و . الدعـ الحكومي

لممواطنيف  االقتصاديةتقوضت المكانة  إذا -ومف ىنا . دوف إعداد وتييئة كافية االقتصاديةالفرص 
وفي ىذه الحالة . مسار غير مستبعدقوى ويصبح ىذا الفإف احتماالت المسػػػػار الخطر البد أف ت -

لف يكوف وضع المواطنيف في مجتمع متعدد الجنسيات ومختمؼ الثقافة ، بأفضؿ مف وضع 
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وىذا ىو التحدي المصيري الذي يواجو شعوب المنطقة وحكوماتيا . في سنغافورة  يالماالو المجتمع 
.في الوقت الحاضر   

 ٖ- ٕ المنعطؼ اآلمف :
نفسيا تسير فيو بسبب  -بشكؿ عاـ-تجد دوؿ مجمس التعاوف  ىؿ المسار الخطر الذي 

، مسار حتمي ال يمكف مطمؽ عمى ريع صادرات النفط الخاـال االعتمادنتيجة  اإلنتاجيالخمؿ 
بسبب الخمؿ " شرؽ الجزيرة العربية"تغييره؟ وىؿ المسار الخطر الذي ينذر بنكوص مجتمعات 

مف % ٜٓ-ٓٚبيف السكاف ونسبًا تتراوح بيف % ٓٛ-ٖ٘ السكاني وبموغ الوافديف نسبة تتراوح بيف
تكوف  أفالبد  اإلجابة؟ أفضؿتدريجيًا والعمؿ عمى توازف سكاني  إيقافويمكف  قوة العمؿ ، مسار ال

ومف ىنا فأننا . عمى الصفة العربية لمجتمعاتيـ  ايحافظو  أفالجزيرة العربية  أىؿ أراد إفمتفائمة 
ما زالت توجب سموؾ المنعطؼ اآلمف بداًل مف مواصمة السير في نعتقد اف ىناؾ مصمحة وطنية 

مجتمعية وطنية توقؼ  إرادةيتطمب اغتناميا تنمية " تحويمو"فيناؾ فرصة سانحة . المسار الخطر 
. منعطؼ أمف إلىسير دوؿ المنطقة في المسار الخطر وتعمؿ عمى تحويؿ مسارىا   

يتمثؿ في  -قؼ اليـو عمى مفترؽ طرؽ التي ت -والمنعطؼ اآلمف لمجتمعات المنطقة  
. وىذا يتطمب إعادة النسػػػؽ اإلنتاجي بداًل مف الركوف الي الريع . األصميلممجتمع  االعتبارإعادة 

كما يتطمب تمكيف المواطنيف مف القياـ بدور التيار الرئيسي في المجتمع ، الذي يجب عميو أف 
اإلسالمية  -اعتبارات المحافظة عمى ىويتو العربية يستوعب في دائرة انتمائو الوطني ، وفي إطار 

فميس ىناؾ في واقع الحاؿ  .، الوافديف الذيف تفرض الضرورة أو مقتضيات الواقع الراىف استقرارىـ 
ليجرة وربما يكوف األثر متناسبًا مع حجـ ا، ثرًا عمى المجتمع الذي أقامت فيوىجرة بشرية لـ تترؾ أ

ودوؿ المنطقة ليست استثناء بؿ إف تنوع أصوؿ فئات المواطنيف في . اوطوؿ فترات استمرار تدفقي
الوقت الراىف ومصادر ىجرتيـ في عصر الغوص، يؤكد أف ىجرات الماضي قد تركت أثرًا 

.محسوسًا عمى تكويف شعوب المنطقة   
ويتوقؼ أمر اغتناـ الفرصة السانحة التي يتيحيا سموؾ المنعطؼ األمف عمى تبني  

إستراتيجيتيف وطنيتيف عاجمتيف : إحداىما : أف يكوف المواطنوف أغمبية فاعمة في وطنيـ في المدى 
المتوسط ) ٘ - ٓٔ سنوات ( وتتزايد نسبتيـ تدريجيًا بيف السكاف وفي قوة العمؿ. واألخرى أف 

نتاجعمى إنتاجية الفرد  االعتماديسود المجتمع نسؽ إنتاجي ، يحؿ فيو  المجتمع ، محؿ الريع  وا 
والسبيؿ  .المكافأة المادية والمعنوية بالجيد  -تدريجياً -لصادرات النفط ، وترتبط فيو  قتصادياال
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موضع التطبيؽ ىو إصالح جذري شامؿ يمس الدولة والمجتمع  اإلستراتيجيتيفإلى وضع ىاتيف 
ربعة مداخؿ وىناؾ أ. والتربوية والثقافية واالجتماعية واالقتصاديةويطاؿ الجوانب السياسية واإلدارية 

متكاممة ومتداخمة يمكنيا أف تييئ مجتمعات المنطقة الغتناـ فرصة سموؾ المنعطؼ  إستراتيجية
.األمف قبؿ فوات األواف   

أوليا : إصالح الخمؿ السكاني ، وذلؾ حتى يصبح المواطنوف أغمبية متزايدة آمنة في وطنيـ 
فورًا مف ىجرة العمالة اليامشية وتغيير ذلؾ مف ناحية ، ىو الحد  إلىوالسبيؿ . قوة العمؿ  وأساس

ضوابط اليجرة مف أجؿ الوصوؿ إلى ذلؾ خالؿ فترة زمنية محددة ، ينخفض خالليا عدد الوافديف 
ال تقؿ عف -ليكوف عدد القادميف منيـ أقؿ بنسبة معتبرة   -لـ شمؿ األسر االعتبارآخذيف في -
ف المعدؿ العالي لدوراف العمالة الوافدة ، ال م االستفادةويمكف . مف عدد المغادريف  -سنوياً % ٘

وذلؾ مف خالؿ ربط اليجرة . سيما اليامشية منيا ، إلحالؿ العمالة النوعية محؿ العمالة الكمية 
لمعمالة الوافدة مف خالؿ تحديد  الحقيقةوتحميؿ صاحب العمؿ تدريجيًا التكمفة . بضرورات اإلنتاج

ـ صاحب العمؿ بتحمؿ تكاليؼ الخدمات الحكومية التي لألجر وفرض تأميف صحي وقيا ادنيحد 
أساليب اليجرة االنتقائية  إتباعيجب  االقتصاديةوالى جانب ىذه الروادع . العامؿ لديو تقدـ لموافد

إمكانية استقرار العمالة العربية الوافدة ومف ثـ ضرورة  االعتبارلألفراد المياجريف ، آخذيف في 
العمؿ ... ومف ناحية أخرى . ىذا مف ناحية... جؿ توطيف نسبة منيا استيعابيا اجتماعيًا مف أ

عمى تحقيؽ اندماج المياجريف الذيف يمكف استيعابيـ ثقافيًا ، ويكوف حصوليـ عمى الجنسية إضافة 
المواطف  امتيازات، وليس لمجرد الرغبة في الحصوؿ عمى  حقيقانوعية لممواطنيف وانتمائيـ انتماء 

. فحسب االقتصادية  
. قوة العمؿ في دوؿ المنطقة  -عمومًا  -ولعؿ الطبيعة اليامشية لألعماؿ التي تؤدييا  

 االجتماعيةوكذلؾ إمكانية رفع معدالت تعبئة قوة العمؿ المواطنة مف خالؿ القضاء عمى البطالة 
اعتبارات  ، بعيدًا عفالحقيقةأسواؽ العمؿ  إلىوالبطالة المرفية المتفشية بيف المواطنيف، وتوجيييا 

سوؼ تساعد دوف شؾ عمى الحد مف الحاجة ... ومستنقعات البطالة المقنعة االجتماعيالتوظيؼ 
ومف ثـ تخفيض حجـ   -عندما يعود المواطنوف إلى سوؽ العمؿ-إلى استمرار تدفؽ العمالة الوافدة 

دوف حاجة  العمالة الوافدة وتحسيف نوعيتيا تدريجيًا بشكؿ مخطط وفؽ حركة دورانيا الطبيعية
العامميف في  إنتاجيةولعؿ رفع . لمتعدي عمى حقوؽ العماؿ الوافديف أو إثارة الدوؿ المرسمة لمعمالة

القطاع العاـ لتكوف معبرة عف مستوى رواتب وامتيازات الوظائؼ الحكومية لتساعد عمى تحقيؽ 
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لقطاع الخاص مف دعـ عمؿ المواطنيف في ا إلى إضافةىذا . الخمؿ السكاني  إصالح إستراتيجية
التي يمكف توفيرىا لمقطاع الخاص بقدر التزامو بتوظيؼ  االمتيازاتخالؿ منح التدريب وغيرىا مف 

.العمالة المواطنة  
ثانييا : إصالح الخمؿ اإلنتاجي . وىذا يتطمب ابتداء إعادة النظر في طبيعة الريع االقتصادي 

تباره إيرادًا رأسماليًا يعود لمدولة مقابؿ ، والنظر إليو باع-منو ىتبق ما أو-لصادرات النفط 
 Oil in Placeاستنضاب الثروة النفطية ، وليس إيرادًا جاريًا ، وانما ىو قيمة لمنفط في باطف األرض 

Replacement Valuc االستبداؿأو قيمة  الثروة  تسيؿومف ىنا فإف اإليرادات الناتجة مف جراء .  
رأسمالية يجب إعادة استثمارىا في أصوؿ إنتاجية  إيراداتى ى -ريع النفط-النفطية واستنضابيا 

معمرة مف خالؿ بناء قاعدة اقتصادية بديمة لصادرات النفط الخاـ، وال يجوز تبذيرىا عمى اإلنفاؽ 
فريع صادرات . ، مف خالؿ المخصصات التحويمية والنفقات الجارية لمميزانية العامة  االستيالكي

األرباح -اره ويتحوؿ إلى أصوؿ إنتاجية مدرة لمدخؿ يستفيد مف منافعياالنفط يجب أف يعاد استثم
الجيؿ الحالي، كما تستفيد األجياؿ القادمة بعد أف تستنضب  -االستثماروفرص العمؿ وتمويؿ 

( .ٕٚ-ٕ٘: ٜٔٛٔالكواري )الثروة النفطية او يتآكؿ ريعيا لسبب أو آلخر   
، والتحوؿ مف خيار إنفاؽ يص عائدات النفطتغيير سياسة تخص وجدير بالتأكيد أف عممية 

والنفقات ( الحاكمة األسرومنيا مخصصات )عمى النفقات التحويمية  -إف لـ يكف كميا-معظميا 
إف -إلى خيار تخصيص معظميا ... مف خالؿ الميزانية العامة( تسميحومف بينيا نفقات ال)الجارية 

يحتاج ... ية مدرة لمدخؿ ومولدة لفرص العمؿتاجفي مشروعات إن لالستثمارتدريجيًا  -لـ يكف كميا
إنتاجية غير معتمدة  اقتصاديةإلى وقت ويتطمب بعض التضحيات ، وذلؾ حتى يتػػػػػػـ بناء قاعدة 

عمى دعـ ريع صادرات النفط الخاـ ، توفر فرص عمؿ مجدية ومصادر دخؿ عاـ وخاص بديمة 
المنتجة  االستيعابيةتطمب اف تتسع الطاقة وىذا ي( . ٕٜ - ٖٚ: ب  ٜ٘ٛٔالكواري)لريػع النفط 

.العربي االقتصاديالتكامؿ  إطارالمحمي واإلقميمي في  االستثمارتدريجيًا وأف تتنوع مجاالت   
لى جانب اإلصالح اإلنتاجي ، فإف فرصة التحوؿ   مف استيالؾ ريع النفط إلى -وا 

سئولية في الدولة والمجتمع إلى مجتمعية ، واالرتفاع بحس الم إرادةتتوقؼ عمى نمو  -استثماره
 االستيالؾدرجة القدرة عمى الجياد األكبر ، جياد النفس والتخمص مف حالة اإلدماف الخطير عمى 

والركوف إلى تدفؽ ريع النفط . كما يتطمب إلى جانب اإلرادة المصممة ، حسف اإلدارة ، ومقومات 
التحوؿ تدريجيًا مف حالة اإلعتماد شبو مف أجؿ  -وليس الشامؿ ألتأشيري-التخطيط االستراتيجي 



 39 

نتاج المجتمع  االعتمادالمطمؽ عمى ريع النفط إلى وضع يكوف فيو  ومف . عمى إنتاجية الفرد وا 
Phase - outأجؿ الوصوؿ إلى ذلؾ الوضع البد مف التخمص تدريجيًا  مف الدعـ الذي يعتمد عميو  

ؾ مف خالؿ تزايد النسبة المخصصة مف وذل. العاـ والخاص السيما التحويمي منو االستيالؾ
في المشروعات المنتجة ومشروعات البنية األساسية ، عمى حساب  لالستثمارعائدات النفط 

العاـ والخاص ، وسد عجز اإليرادات غير النفطية  االستيالؾتخفيض النسبة المخصصة لدعـ 
ب ٜ٘ٛٔالكواري)التحويمية منيا سيما المتكررة و ة ، عف مواجية النفقات العامة اللمميزانية العام

الميزانيات العامة وربط النفقة العامة بالجدوى التنموية منيا يساعد عمى  إصالح أف( . ٕٜ-ٖٚ:
توفير مصادر  إلى إضافةالداخمي والخارجي  االقتراض إلىمعالجة العجوزات ويوقؼ الحاجة 
. اإلنتاجيةوالمشروعات  األساسيةلمصرؼ عمى مشروعات البنية   

عادة، اإلنتاجي، وتصحيح الخمؿ ولعؿ ىذا التحوؿ المرغوب   إلى اإلنتاجيالنسؽ  وا 
عامة بالفعؿ، تخدـ غرضًا " النفقات العامة "  أف تصبح -يتطمب في المقاـ األوؿ ... المجتمع

، دوف أي اعتبار ، وليا جدوى اقتصادية واجتماعية وسياسية مف منظور المصمحة العامة فقطعاماً 
كما أف ىذا االنتقاؿ المرغوب ، مف حالة . تدعى حقًا خاصًا في الماؿ العاـ عـ التيآخر لممزا

، قد يتطمب سياسات مرحمية ، مف التعويض وشراء حؽ ماد شبو المطمؽ عمى عائدات النفطاالعت
وذلؾ . ، التي اعتادت الدولة تقديميا مثؿ الكيرباء والماء األسعارالخدمات المجانية او المخفضة 

تتخمي الحكومة عف سياسة  أف، بعد صندوؽ لدعـ مستوى معيشة المواطف إنشاءالؿ مف خ
، فض تدريجيا دعميا لمسمع والخدمات، وتخلممواطنيف في القطاعات الحكومية االجتماعيالتوظيؼ 

إف إنشاء صندوؽ دعـ  .وتأخذ باقتصادية النفقة العامة االقتصاديالعاـ الحس  اإلنفاؽ إلىوتعيد 
مثؿ ضرورة معيشية لمعظـ المواطنيف مف أصحاب الدخؿ المحدود ، ومف الفئات المواطف ي

 لالقتصادكما أنو يحقؽ عدالة في توزيع أعباء عممية التصحيح الييكمي . الضعيفة بيف المواطنيف 
مف  االنتقاؿ، خالؿ مرحمة دعـ المواطف ىو حؿ مرحمي انتقاليوفي كؿ األحواؿ فإف صندوؽ  .

نتاج المجمى ريع النفطع االعتمادحالة  تمع لتمويؿ األنفاؽ ، إلى وضع الركوف إلى إنتاجية الفرد وا 
وغني عف الذكر أف صندوؽ دعـ المواطف ، يمكف تمويمو مف النفقات التحويمية . الخاص والعاـ

النظر في  معظميا تحقيقًا لمعدالة ، وكذلؾ تمويمو بجزء  إعادةونفقات التسميح الباىظ التي يجب 
عندما تتجو الدولة تدريجيًا  -دعـ الخدمات -دعـ الذي سوؼ تسحبو الدولة مف المستيمؾ مف ال

الميزانيات العامة  إصالحاف . إلى جعؿ أسعار السمع والخدمات العامة تعبر عف حقيقة تكاليفيا 
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سوؼ يسمح لمحكومات أف توظؼ عائدات النفط في المشروعات اإلنتاجية ومشروعات البنية 
دريجيًا ، بداًل مف استخداـ معظميا لسد عجز اإليرادات غير النفطية عف مقابمة النفقات األساسية ت

.العامة  
وجود صندوؽ لدعـ المواطنيف بيدؼ المحافظة عمى مستوى معيشي معقوؿ ليـ، ىو  و 

أمر ضروري لمعالجة اآلثار السمبية المترتبة عمى توقؼ الحكومة عاجاًل أو آجاًل عف  أيضا
ففي ىذه الحالة سوؼ يزج . الحكومية وفؽ اعتبارات اجتماعية اطنيف في القطاعاتتوظيؼ المو 

، وعمييـ منافسة الوافديف الذيف ىـ االقتصاديةبالمواطنيف إلى سوؽ العمؿ الطبيعية ، في القطاعات 
أكثر استعدادًا لقبوؿ شروط عمؿ القطاع الخاص وقبوؿ رواتب متدنية يصعب معيا عمى المواطف 

ذا. ستوى معيشي معقوؿ إذا اعتمدوا عمييا دوف دعـ مف الدولةتوفير م لـ توضع آلية انتقالية  وا 
 -اإلشارةكما سبقت -فإف المواطنيف بشكؿ عاـ -تالشيو تدريجياً  االعتبارتأخذ في -لذلؾ الدعـ 

وتتآكؿ بذلؾ . سوؼ يضطروف إلى الرجوع عمى مدخراتيـ وتصفية ما يمكف تصفيتو مف أصوؿ 
ومف ىنا . مثمما حصؿ عند أفوؿ عصر الغوص االجتماعيةوتنيار مكانتيـ  القتصاديةامراكزىـ 

بسالـ ، مف حالة  االنتقاؿفإف صندوؽ دعـ المواطف ىو آلية مرحمية تساعد المواطنيف عمى 
ولذلؾ فإف .  عمى إنتاجية الفرد وارتباط الجيد بالمكافأة االعتماد، إلى وضع يععمى الر  االعتماد
ز مرحمة ة يجب أف يكوف واضحًا بأنيا مؤقتة ، ميمتيا األخذ بأيدي الضعفاء في اجتياىذه اآللي
.، شئنا أـ أبينا التي البد منيا االنتقاؿ  

ثالثاً  : مدخؿ االندماج الوطني بمعنى أف تكوف المواطنة ىي مصدر الحقوؽ ومناط الواجبات . وأف 
در اكتساب الجنسية، واعتبارات رؼ النظر عف مص، بصيتساوى المواطنوف كميـ دوف تميز

  وىذا يتطمب التخمص مف التقسيـ الراىف . واالقتصادية، في الحقوؽ والواجبات السياسية الجنس
كما يتطمب تغييرًا جذريًا في النظرة . أقرب Caste Systemلممجتمع الذي ىو إلى نظاـ الطوائؼ 

 اإلنسافتماعيًا ، وحرمانيا مف حقوؽ وغير اإلنسانية لممرأة ، التي أدت إلى وأدىا اج الجائرة
بتوفير الجانب المالي مف احتياجاتيا ، دوف النظر الجدي الى احتياجاتيا  واالكتفاءالشرعية 
ولدييف مف المتطمبات مثؿ  األخرى ومتطمبات نمو شخصيتيا باعتبارىف شقيقات الرجاؿ اإلنسانية

، لتداعياتيا بما يقتضيو  واالحتساب، ليجرةطمب إعادة النظر في دواعي اوكذلؾ يت .ما لدى الرجاؿ
ضرورة إدماج مف تمـز إقامتو  االعتبار، آخذيف في بو اإلعالنات والمعاىدات الدوليةالعدؿ وتتطم
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أولى باإلقامة وىـ أيسر  والعرب. الوطني لممجتمع  االنتماء إطارفي المجتمع ، واستيعابو في 
. االندماجلعممية   

وىذا بدوره يتطمب . الوطني استكماؿ بناء الدولة وتماسؾ المجتمع  جاالندماوتتطمب عممية  
. وؽ اإلنساف بالنسبة لجميع السكافأف تتساوى الفرص بالنسبة لجميع المواطنيف وأف تراعي حق

ولعؿ الصيغة الدستورية التي تقـو عمى أساس مبادئ الدستور الديمقراطي وتفرز نظاـ حكـ يضع 
مف خالؿ مؤسسات وآليات نظاـ الحكـ الديمقراطي، وسيادة حكـ القانوف الدستور موضع التطبيؽ ، 

، وشموؿ نطاؽ القضاء لكؿ ما يطالو الخالؼ مف أجؿ أف يحصؿ كؿ ذي حؽ عمى حقو مف 
ىي الصيغة التي أثبتت التجارب اإلنسانية أنيا قادرة عمى تحقيؽ اإلندماج ... خالؿ قضاء مستقؿ 

تييئة المجتمع لمواجية التحديات واغتناـ الفرص عمى اساس مبدأ الوطني وحؿ مشكالت التغير ، و 
.المواطنة  

ومف ىنا فإف عممية اإلصالح السياسي واإلداري تمثؿ ىدفًا استراتيجيًا مف أجؿ تغيير  
كما أف اإلصالح السياسي واإلداري ىو الوسيمة الفعالة لتوفير اإلدارة . المسار واالنعطاؼ اآلمف 

وىنا أيضًا البد . عممية التحوؿ ، مف طريؽ المسار الخطر الى المنعطؼ اآلمف المناسبة لقيادة 
.  أبينافعممية اإلصالح تحتاج إلى وقت ، والبد أف تأخذ وقتيا ، شئنا أـ . مف التدرج والمرحمية 

نما الميـ أف تتجو النية صادقة باتجاه تنمية   إدارةالدولة والمجتمع وتييئتيما مف خالؿ  إرادةوا 
التغير المأمولة ، يتمثؿ في  إرادةولعؿ أحد أىـ المؤشرات عمى وجود  .تغيير عبر مسيرة التحوؿ ال

منع الوزراء أثناء تولييـ مناصبيـ ، أف يزاولوا أي عمؿ ميني أو تجاري أو يدخموا في معاممة 
ارات العامة لمف بيدىـ سمطة اتخاذ القر  واإلداريالوقوؼ ضد الفساد المالي  أف. تجارية مع الدولة 

داراتيالقياـ الحكومات  أوليشرط  لذلؾ فأف التزاـ . العامة بواجب حماية المصمحة العامة ورعايتيا وا 
واستغالؿ النفوذ وحماية الماؿ العاـ يمثؿ المؤشر  واإلداريالحكومات بوضع حد لمفساد المالي 

 التيوضع المبادئ  أىمية أفوجدير بالمالحظة . سياسية لمتغيير المأموؿ إرادةالحقيقي لوجود 
تعارض مصمحة الدولة والمجتمع مع المصالح -تحوؿ دوف تعارض المصالح موضع التطبيؽ 

 اجتماعية اليدؼقضية ىامة جدًا يتوقؼ عمييا تحقيؽ  -الخاصة لمف يتخذوف القرار باسـ الدولة
.بالنسبة لمقرارات العامة مف عدمو   

وؿ مف المسار الخطر الى المنعطؼ اآلمف تبدأ بوضع نقطة البداية المنطقية لعممية التح إف 
النظـ األساسية والدساتير الراىنة موضع التطبيؽ ، بما في ذلؾ ما ورد فييا مف نص يضمف 
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التي يجب تحديد - االنتقاؿتعارض المصالح ونص عمى التطوير والتغيير المرحمي عبر مرحمة 
الحقوؽ وسيادة حكـ القانوف ونزاىة القضاء ، مف أجؿ زيادة الحريات العامة وضمانات  -زمنيا

. تداوؿ السمطة إلىوالتمثيؿ في الشؤوف العامة وصواًل  االنتخابواستقاللو وشمولو ، واألخذ بمبدأ 
إلعطاء المواطنيف حؽ  حقيقةبداية بة انتخابًا حرًا نزييًا ىي مجالس تشريعية منتخ إقامةكما أف 

مبدأ المواطنة ويتـ التسميـ بحؽ  ستكرسؾ البداية الصادقة ومف خالؿ مثؿ تم. التعبير عف آراءىـ
الشعب في أف يكوف مصدر السمطات وفؽ صيغة دستورية ديمقراطية تبيف دور الدولة ودور 

ذلؾ . ة اإلصالح الجذري الشامؿ المنشودالتكامؿ بينيما، وتفتح آفاقًا رحبة لعممي وأسسالمجتمع 
والوالء لموطف ، وتراعي بفضؿ  االنتماءالوطني ويتأكد  االندماجاإلصالح الذي يتحقؽ بموجبو 

وفي ذلؾ عودة عصرية إلى بعد مف أبعاد . ضوابطو الموضوعية ، المصمحة العامة ويحتكـ إلييا 
فعالة  ، الذي كانت المؤسسة القبمية تمعب فيو دورًا سياسيًا يحقؽ مشاركة سياسيةاالجتماعيالنسؽ 

تطبيؽ سميـ لمبدأ الشورى الممزمة، إضافة الى ... أيضافي ذلؾ  بؿ. في الشئوف العامة لمجماعة
.العصر  إلىانو انتماء مستقبمي   

رابعاً : االندماج اإلقميمي والتكامؿ العربي. ىذا المدخؿ ىو اإلطار الذي يحقؽ لدوؿ المنطقة 
درًا عمى توفير الحد ، وكيانًا سياسيًا وعسكريًا قااديًا واجتماعيًا قاباًل لمتنميةالصغيرة كيانًا اقتص

إف تحوؿ مجمس التعاوف لدوؿ . وامتالؾ مقومات اإلرادة الوطنية األمف القومي تمتطمبااألدنى مف 
قامة نواة اتحاد فيدرالي  الخميج العربية إلى اتحاد فيدرالي وفقًا لما جاء في نظامو األساسي ، وا 

ة ، وتكاممو مع بقية األقطار العربية العربي والجزيرةدستوري ديمقراطي مفتوح العضوية في الخميج 
يمثؿ دوف شؾ مدخاًل ... وتضامنو معيا ، مف خالؿ نظاـ عربي يوفر مقومات األمف القومي

( .ٜٜ٘ٔالكواري)و( ٕٚٔ-ٚٔٔ:ب ٜ٘ٛٔالكواري )رئيسيًا مف مداخؿ المنعطؼ اآلمف   
. ميمي والتكامؿ العربي اإلق االندماجوىنا أيضًا البد مف المرحمية والتدرج غير المتواني نحو  

، وكذلؾ داخمي في كؿ دولة مف دوؿ المنطقةولذلؾ فإف اإلصالح ال. فما ال يدرؾ كمو ال يترؾ جمو
والبشرية وتسييؿ عممية  االقتصاديةالتقارب بيف أي دولتيف مف دوؿ المنطقة في المجاالت 

خضاع اختالؼ األمزجة الشخواالندماج االتصاؿ  لالعتباراتصية ، وحؿ مشكالت الحدود وا 
. اإلقميمي والتكامؿ العربي االندماجكميا تقرب دوؿ المنطقة وشعوبيا مف مشارؼ ... اإلستراتيجية

ولذلؾ يجب أف يكوف تقييمنا لمعمؿ الرسػمي ، منطمقًا مف المحاوالت الجادة والصبورة مف أجؿ 
 لالعتباراتضع العمؿ ، وليس مف سماع الشػػػػػعارات التي ال تخ الردىتغيير معطيات الواقع 
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في كياف  االندماجالوطنية واألبعاد المستقبمية ، بؿ تتجاىؿ مصمحة اىؿ المنطقة ورغبتيـ في 
. فيدرالي ديمقراطي يوفر مقومات األمف ومتطمبات التنمية   

اإلقميمي والتكامؿ العربي ، إضافة الى إصالح الخمؿ  االندماجولعؿ مرحمية العمؿ مف أجؿ  
تتطمب كميا دورًا لممجتمع المدني إلى جانب ... الوطني  االندماجخمؿ اإلنتاجي وتحقيؽ السكاني وال

دور الدولة ، وربما تتطمب تنمية قدرتو عمى الضغط مف أجؿ ترشيد العمؿ الرسمي وتنمية إرادة 
ومف ىنا فإف العمؿ األىمي السيما السياسي والثقافي والميني منو عميو واجب البد مف .  مجتمعية

ومقومات العمؿ األىمي . والمستوى العربي  اإلقميميأف يقـو بو ، عمى المستوى المحمي والمستوى 
دور  ؿوتفاعيوالبنية األساسية لمعمؿ غير المباشر تتمثؿ في تنمية قدرات منظمات المجتمع األىمي 

القياـ بدوره وىناؾ وسيمتاف رئيسيتاف تساعداف العمؿ األىمي عمى . المواطنيف في الشئوف العامة 
عمى المستوى المحمي واإلقميمي والعربي . أوليما : قياـ حركات لحماية حقوؽ المواطف والدفاع عف 

حقو المشػػػػروع في الدفاع عف مستقبمو وتأميف مصيره . وثانيتيما : قياـ حركة دستورية تنشد 
قامة نظـ حكـ ديمقراطي ، وتكرس  التكامؿ العربيو  اإلقميمي االندماج إطارفي  الشورى الممزمة وا 

تنموية تأخذ بعقالنية  إستراتيجيةنسقًا سياسيًا موضوعيًا يراعي المصمحة العامة ويحتكـ الييا ويتبنى 
.المنيج وتمتـز باجتماعية اليدؼ   

قميمية وعربية ، ... وتبقى فرصة سموؾ المنعطؼ اآلمف  إمكانية عقالنية وضرورة وطنية وا 
.  "وعمى قدر أىؿ العـز تأتي العزائـ "  .أىؿ المنطقة في المقاـ األوؿ  يتوقؼ اغتناميا عمى عزيمة

 تنمية الضياعىو استمرار نمط  -قبؿ فوات األواف-والبديؿ الغتناـ فرصة سموؾ المنعطؼ اآلمف 
ات المسار الخطر آجاًل أو عاجاًل في متاى -ال قدر اهلل-وبالتالي انزالؽ مجتمعات المنطقة . 

المجتمعات األصمية وطمس  ، بعد أف يتـ القضاء عمى البقية الباقية مف مقوماتدوالطريؽ المسدو 
والزمف كفيؿ . وعندىا تحؿ محميا مجتمعات جديدة متعددة الجنسيات ومختمفة الثقافات. معالميا

أو أف المجتمعات ... الضياع مسارًا ال يمكف إيقاؼ تداعياتو " تنمية"باإلجابة عما إذا كاف مسار 
ة مازالت بيا حيوية ولدييا حس بالمسئولية التاريخية تجعؿ مف أخطاء الماضي مجرد ضياع األصمي

أف  - االعتبارعندما يمتمؾ مقدراتػػػػػػػو ويتـ أخذ الدولة لو في  -لفرص التنمية ، يمكف لممجتمع 
دية البشرية والما اإلمكانياتيعوض بعضًا مف تمؾ الفرص الضائعة في المستقبؿ ، مستفيدًا مف 

الثروة النفطيػػػػػة التي مازاؿ بيا خير ، إذا ساد العدؿ وارتفع حس المسئولية  إمكانياتالمتاحة ومف 
.لدى الحاكـ والمحكـو واحتكما لمعقؿ والمسئولية الوطنية ،  المجتمعية  
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