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  مقدمة
  

ر ضروري وصحي لكل البشر، فھي سنة كونیة الحاجة الى التغییر ھو أم

بھ الكریم  ھابین عالى: هللا في كتا َما (بقولھ ت ُِروا  َیّ َْوٍم َحتَّى یُغ ق ِ َما ب ُِر  َیّ َ ال یُغ َّ ِنَّ  إ

ِھمْ  ُِس َنف أ ِ انالتطور ویحدث التغییر بناًءا على ، ١)ب ل لإلنس ، الفكري الحاص

ك ارت وذل ة مھ ھ وتنمی ادة معرفت ھ وزی ة، ھ عبر اطالع ك المختلف ذل وك

یة و خص اآلخرین تجارب مراقبتھ لنتائج التجارب المتعددة في حیاتھ الش

ھ ذه األمور من حول دى دراك اإل تنمي، فكل ھ ایجري من المرء ل لفھم م

ة في تحلیل مكنھ من تكوینمن األحداث، وت حولھ االحداث  رؤیة خاص

  ات حیاتھ.وإبداء رأیھ فیھا بناءا على مكتسباتھ الفكریة طیلة فتر

ر،  ا على البش دون ارادتھم أو ویحدث وقد یكون التغییر أمرا مفروض

لبحث على ا معرضون لضغوطات تجبرھم االشخاص جعلیرغبتھم، مما 

نذارعن حلول للتغیی ابق ا ھذه التي تتطلب ، ور من دون س النظر الى 

ندوق، معتمدا على  التغیرات بزوایا عدیدة، عبر مبدأ التفكیر خارج الص

  لوماتھ وامكانیاتھ وحدسھ في تقریر مصیره القادم.مع

وفي یومنا ھذا یواجھ المغتربون الحضارم في السعودیة لحظات تاریخیة 

، ال یحتمل التأخیرمفصلیة، تدعوھم للتغییر واتخاذ القرار سریعا وبشكل 
                                                             

  ١١آیة  - سورة الرعد ١
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عودیة وا فیھا لفترات طویلة وذلك للھجرة خارج الس ، أو البقاء والتي عاش

ھا مع خیا مات فی خد ناحیة ال قل من  یة أ یة رات معیش والفرص الوظیف

تقرار المتوفرة،  ال عن التفكیر باالس واالبتعاد عن مظاھر الترف، فض

  لسنوات أخرى.

ا  د من المغتربین  أنكم دی ة الى الكثیر من األمور التي یرون الع اج الح

رموت في الوقت الحالي، والتي  اعدستنقص حض  عودةفي  وجودھا یس

   .واالستقرار في حضرموتالمغتربین 

فلم یسبق تاریخیا أن حدثت ھجرة عكسیة إلى داخل حضرموت بھذا الكم 

ونبین  التاریخیة، أن نوثق ھذه المرحلة البد منوھذا العدد الكبیر، فكان 

رموت وأبناءھا الحالین جراء ھذه  تواجھ حض بابھا والتبعات التي س أس

  العودة الجماعیة.

ي حیث كان المحفز والدافعو اس عور باالنتماء الى ھذه  االس لي ھو الش

تطاعتي كفرد لدیھ كافة  اھمة بقدر اس االرض الطیبة، ورغبة مني بالمس

  .الرغبة في المساھمة في تطویر ورفعة حضرموت

رموت في الكتابة   باب من أبناء حض افة الى رغبتي في تحفیز الش باإلض

اركة الووالطرح  اھم في بمش تطویر المجتمع في اآلراء واألفكار التي تس

باب  عاون بین الش مختلف المجاالت، فنحن بحاجة إلى تعزیز روح الت

  والقیادات في ھذه المرحلة الحساسة.
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ل الى  أتطرق الى نقاط متعددة اتمنى ان تص ومن خالل ھذا الطرح س

ھم ھذه  احب القرار والى جمیع اطیاف المجتمع رغبة مني في ان تس ص

كار في تغییر الواقع ال ل، والتطلع الى المزید من الرخاء االف ى األفض

ادة الوعي  ة في زی ك رغب ذل رموت، وك ل اھل حض والعیش الكریم لك

وعة على عاتق الجمیع، وعن النتائج  ؤولیات الموض المجتمعي تجاه المس

  للتعاون المشترك بھدف الوصول معا الى بیئة أفضل.المتوقعة 

یح أن فكرة التح ول والتغییر ممكنة، كما احببت عبر ھذا الطرح توض

رموت والمغتربین العائدین بتعاون وذلك  جمیع أبناء الوطن من أھل حض

تطیع و الیھا، تفتقر إلى تحویل المجتمع من بیئة  ھذا التعاون من خاللنس

ر الجذب والتطویر، نةالى بیئة ایجابیة عناص ألفكار والقدرات ل حاض

تثمارا تى المجاالت،  تواالس یزید ذلك من الفي ش المجتمع  وعي لدىوس

اس الجزء ابأنھنجاح الفرد ھمیة فتكمن أبأھمیة التطور لألفراد،   ياالس

  .لبناء والتنمیةمرحلة ال

رموت منطقة مركزیة ذات بعد ثقافي واجتماعي  كما أنني أؤمن بأن حض

ل، وأنھاممیز،  تكون وأنھا قادرة أن  بیئة قابلة للتطویر والتغییر لألفض

تقال ذو طابع  من حدودھا الحالیة او  ممیز،مركزا مس واءا كانت ض س

تقل.  كل إقلیم مس أذكركما بتفردھا على ش  ھاالنقاط التي تحتاج أھم س

  في المرحلة القادمة.بھا لعمل لحضرموت 
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 الفصل األول
  دوام الحال من المحال

  
 أسباب تغیر األوضاع للمغتربین في السعودیة -

سیس الدولة السعودیة ومابعد تأقدیما تاریخ الحضارم في الحجاز  -
 الحدیثة

 الھجرة موروث ثقافي للحضارم -

 لماذا سیرحل المغتربون من السعودیة؟ -

 المغتربون من موالید السعودیة .. تستمر المعاناة -

 حضرموت وجھة العودة الوحیدة!! -

 قصة وعبرة -

 رسائل سریعة -
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  أسباب تغیر األوضاع للمغتربین في السعودیة
  

ارمعلى إقامة المغتر مانحوالي قرن من الزبعد مرور  في  بین الحض

ة،  عودی ة الس ة العربی تالمملك د أن ظل ة وبع دة عقود، المملك مالذا  لع

تقرار وفرص العمل في مختلف المجاالت، الیوم  نجد للباحثین عن االس

تقرار فیھا،  تغیرا كبیرا في رغبة المغتربین والتفكیر جدیا بمتابعة االس

ا،  ل عنھ الرحی عودب د الس ة فلم تع ك األرضی ل ةالملیئ تل  بفرص العم

ا لم تعد  المتوفرة للوافدین، ابق ة تكالیف المعیشوأیض كما كانت في الس

یطة و بةبس توى دخل ا مناس  المزایاھذه كانت  وقد، فیھا لفردمقارنة بمس

خص ل األمثل المكان ،في وقت ما تجعلھا  الھجرةفي  كان یرغبكل ش

للوافدین  ةالتشغیلیاصبحت التكلفة  ، كمالھ وألسرتھ أفضل حیاةعن  باحثا

  .علیھ سابقا نما كاعالیة جدا عكس 

ة یاس ل من تغییرات في الس عودیة  فما حص ادیة للس نوات االقتص بالس

كل كبیر على الوافدیاألخیرة،  ، ن وعلى المواطنین والتجار عموماأثر بش

عودیة  ادیة خانقة،حیث تواجھ الس ف  عند بدأ ظھورھا أزمة اقتص منتص

عار النفط العالمیة باالنخفاض  2014امالع كل كبیر، حیث بدأت اس ، بش

ك الوقت حوالي  ل في ذل عر البرمی ان س ث ك ل  ١١٠حی دوالر للبرمی

لت الى  دوالر للبرمیل الواحد  ٣٠الواحد، ثم بدأ االنخفاض حتى وص
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كل ٢٠١٦مطلع العام  عودي یعتمد بش اد الس ، ومن المعروف ان االقتص

من الناتج المحلي، ولھذا  %٩٣الذي یشكل اكثر من رئیسي على النفط، و

، حیث أثر على حجم بھذا االنخفاض تأثر االقتصاد السعودي بشكل كبیر

یة،  مات الرئیس خد یة وال یة التحت اریع البن فاق الحكومي على مش االن

افة اریع باإلض  عدیدة وإعادة النظر في الجدوى منھا، إلى ایقاف مش

بح ب وأص ً في التركیز الحكومة منّص كلة بحث عن خطط لمعالجة ا مش

  .بالطرق الممكنة انھیار أسعار النفط

ھر ابریل للعام  رون من ش ظھرت التغییرات  ٢٠١٦وفي الخامس والعش

كل رؤیة  عودیة التي ، و٢٠٣٠على ش عى الس عن  للتخليمن خاللھا تس

در  ي للدخلالنفط كمص مل الرؤیة العدید من البرامج لتطویر رئیس ، وتش

ادیة واالجتماعیةالمجاال عتت االقتص العدید من  الحكومة ، كما وض

تحدثة القوانین فدین  المس لذین یعملون في القطاع لمحاولة إحالل الوا ا

عودیةالحاملین لبعمالة وطنیة من أبناء البلد الخاص  یة الس حیث و، لجنس

بة تزید عن  كل الوافدون نس في القطاع  من مجموع العاملین %٨٣یش

عودي اءات الخاص الس ب احص في مھن  ممعظمھ ، یعمل٢ ٢٠١٦، حس

الى مجاالت الھندسة والطب والوظائف المكتبیة  باإلضافةبسیطة وخدمیة 

اعدة  افةالمس كل إلى محالت البیع بجمیع أنواعھا، حیث باإلض  تعداد یش

                                                             
 المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة السعودیة ٢
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بة كبیرة كان الوافدین نس ر ، من مجموع الس ل عددھم إلى اثنا عش فیص

بة  خص، أي بنس ل إملیون ش كان  %٣٠لى أكثر من تص من عدد الس

  الكلي للسعودیة.

نوات عدیدة  ادیة مؤثرةوظلت المملكة لس تویات  قوة اقتص على المس

المیة والعالمیة در ،العربیة واالس ي النفط وذلك باعتبارھا أحد أكبر مص

من  عالم،في ال عتھا ض اعد على تكوین ثروة مالیة كبیرة، وض والذي س

ادات في العالم عودیة كانت، وكبرى االقتص تثمر ھذه  الحكومة الس تس

اریعاألموال في ا بكات الطرق لمش عة الحرمین وعمل ش خمة كتوس  الض

فیات والمدارس تش افة، وبناء المس تطویر البنیة التحتیة للمدن الى  باإلض

اھمو والقرى، اریعس عودي، في  ت ھذه المش اد الس تطور حركة االقتص

تثمار خلق مما  ونظرا للحاجة ، وفرص العملالعدید من مجاالت االس

تویات،  تقطبت السعودیة من الملحة لوجود عمالة كبیرة من كافة المس فاس

اھم  خالل القطاع الخاص العدید من األیدي العاملة من مختلف الدول، وس

عودیة ھذه العمالة في  یة بالس التكیف والعیش انخفاض التكالیف المعیش

  ألعوام عدیدة.
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  ومابعد تأسیس الدولة السعودیة الحدیثةقدیما  جازفي الحتاریخ الحضارم 
  

ت  ن اجرین أرض الحجازاحتض ارم المھ د الفتوحات  الحض ذ عھ من

ارم قد  تمر وجودھم حتى یومنا ھذا، وكان الحض المیة، والذي اس اإلس

كون بزمام التجارة  حققوا نجاحات كبیرة في المجال التجاري وكانوا یمس

ین أق بحوا منافس  ویاء إلخوانھم الھنود الذین كانت لھمفي الحجاز، وأص

  ٣.سیطرة على الحیاة التجاریة في بعض مدن الحجاز

تقر و ارم في غالبیة اس مدینة  المدن الحجازیة الكبرى ومن أھمھاالحض

باعتبار وجود الحرمین ، مكة المكرمة والمدینة المنورةالى  باإلضافةجدة 

ریفین فیھا، ارم الش من  وكان الحض التركیبة  وناتمكیعدون من ض

  .لحجازاألساسیة في االسكانیة 

كان الحضارم أول المبایعین للملك وبعد أن قامت الدولة السعودیة الحدیثة 

قد أھدى السید إبراھیم بن عمر السقاف و ،العزیز عند دخولھ للحجاز عبد

ر ر قص قافه والمعروف حتى یومنا ھذا بقص للملك  - مكة یقع في - الس

العزیز فیما بعد  عینھ الملك عبد ومن ثم، ٤ ولھ الیھاالعزیز عند دخ عبد

  م.١٩٢٦عضوا في مجلس الشورى عام

                                                             
  د. خالد حسن سعید الجوھي –) ١٨٤٠-١٩١٨الحضارم في الحجاز ودورھم في الحیاة العلمیة والتجاریة ( ٣
  أنیس منصور –حول العالم في مائتي یوم  ٤
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لمعت أسماء كثیرة من العوائل والشخصیات في بدایات القرن العشرین و

الحجاز، والتي عملت في التجارة والحرف الیدویة والعدید الحضرمیة في 

تھرت بالتجا ر التي اش رة آل رةمن المجاالت، ومن ھؤالء االس باناجة  أس

ن قاف وآل باجنید وآل باغفار وآل باذیب،  وآل باعش ي وآل الس والحبش

ن بن مانع  ترة وحس كما عرف من االفراد العاملین بالتجارة، التاجر باس

یخ عبد هللا محمد باحمدین  ي وكذلك الش ھي وعبد هللا الخنبش والتاجر باص

من الوثائق العثمان ماء بعض التجار ض عید بغلف كما وردت أس یة مثل س

  وسالم باسودان وعمر باحسین وعبد هللا بلخیر.

كنت القنفذة، ومنھم آل بن  رمیة التي س ر الحض كما توجد العدید من األس

ندوة وآل  محفوظ، وآل العمودي وآل الجفري وكذلك آل بامھدي وآل باس

  بانقیب وآل باوھاب.

ا ع رف بالحارة الیمانیة في القنفذة أیض كن حي مش دد من العوائل كما س

ان  رمیة أمثال: آل بیض ودان  –بامعبد  –الحض باعارمة  –با كال  –باس

غانم  –بادویل  – دروس  –با ر  –بغلف  –العی ھ  –باكواس  –باوجی

   ٥آل با مخرم وغیرھم. –آل باجبیر  –باسیف  –باصرة  –باشعیب 

                                                             
  د. خالد حسن سعید الجوھي –) ١٨٤٠-١٩١٨الحضارم في الحجاز ودورھم في الحیاة العلمیة والتجاریة ( ٥
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بإقامة باإلضافة الى العوائل الھاشمیة التي كان لھا تأثیر في الحرم المكي 

رھا العدید من الناس من مختلف بقاع  الدروس العلمیة التي كان یحض

  .العالم

أن كبیر  ارم ش بح للحض ل الحجاز أص ومن ثم عندما تولى الملك فیص

ب القیادیة  رمیة في المناص یات الحض خص حیث اختار العدید من الش

  .الرفیعة

عودي الذي  یة الس ب نظام الجنس دروحس ُص عود أ  عام في عھد الملك س

ب المادة  :والذي ینص على اآلتي ،ھجریة ١٣٧٤ عودیین حس ( أن الس

  :) الرابعة من القرار ھم

  ام ة ع انی ھ عثم ابعیت ت ت ان ة الموافق  ١٣٣٢من ك من وم  ١٩١٤ھجری

 .سكان أراضي المملكة العربیة السعودیة األصلیین

  عودیة ي المملكة العربیة الس الرعایا العثمانیون المولودون في أراض

م الذین حافظوا على إقامتھم في ١٩١٤ ھـ ١٣٣٢لمقیمون فیھا عام وا

ي إلى  یة أجنبیة قبل ھذا  ١٣٤٥/  ٣/  ٢٢تلك األراض بوا جنس ولم یكتس

 .التاریخ

  ي المملكة العربیة من كان من غیر الرعایا العثمانیین مقیما في أراض

 ٢٢            م وحافظ على إقامتھ فیھا إلى١٩١٤ھـ ١٣٣٢السعودیة عام 

 .ولم یكتسب جنسیة أجنبیة قبل ھذا التاریخ ١٣٤٥/  ٣ /



  
  14                                                                                                                       عودة مغترب       

_________________________________________________________________________ 

عودیة ف ارم المتواجدون في الس بموجب ھذا القانون ُمنح العدید من الحض

  .الجنسیة السعودیة

ادیة والتجاریة  اعد ذلك في زیادة الحركة االقتص وعند ظھور النفط س

ركا ي والى ش س ت ذات للمملكة، وتحولت التجارة الفردیة الى عمل مؤس

ركات والتجار  ول ثابتة، ولمعت وقتھا العدید من الش رؤوس أموال وأص

ركات موجودة في جدة ارم، وكانت أغلب ھذه الش كانت ، حیث الحض

  تعرف بأنھا المدینة االقتصادیة األولى بالسعودیة في ذلك الوقت.

ادي وتحدیدا في عام  در الملك ١٩٥٣وعلى الجانب االقتص عبد  أص

عود ً  العزیز بن عبد الرحمن آل س ً ملكیا الح  ،أمرا ركة ص بتحویل ش

العزیز كعكي وسالم بن محفوظ إلى شركة تحت مسمى البنك األھلي وعبد

بح حینھا ی، لالتجاري عودیة، وأحد ص خم البنوك الس اھم في الذي أض س

عودیة، ویعد البنك األھلي ادي للس ثاني البنوك  مرحلة التطور االقتص

  السعودیة عند تأسیسھ بعد البنك السعودي الھولندي.

ك  د ذل اء بع ذيثم ج د بن الدن وال دالعزیز  المعلم محم ك عب ھ المل منح

جد النبوي عام  عة المس رف توس عة ١٩٥٠ش ، حیث امتدت اعمال التوس

حتى عھد الملك سعود بن عبدالعزیز، ثم اوكلت الیھ مھمة توسعة المسجد 

ة المكرمة، لتكون أول توسعة یشھدھا المسجد الحرام منذ ألف الحرام بمك

توالتي من خاللھا  عام، س ركة بن الدن للمقاوالت تاس في عام  ش
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بحتو م،١٩٨٩ اءات والتعمیر  فیما بعد أص ركة في مجال اإلنش أكبر ش

ط رق األوس ارك، ومن ثم في الش ركةش في بناء أھم الطرق التي  ت الش

، وتوسعت لتشمل المنشئات والمشاریع الحیویة، تربط بین المدن السعودیة

  .واصبح لھا العدید من الفروع حول العالم

عودیة وبعد ذلك  ارم والعائلة الحاكمة في الس تمرت العالقة بین الحض اس

ل والذي كان األبرز في وفي ، بالتطور مع مرور الوقت عھد الملك فیص

 فین والسیاسیینأبناء حضرموت من المثق حصل تاریخ حضارم السعودیة،

ب  ة ومؤثرة بالدولة، على مناص اس اركة فعالة في حس وكان لھم مش

ر اتالقرار بیل المثال بذلك العص ید ، ونذكر على س عمر عباس الس

قاف عودیة، أول وكیل دائم لوزارة الخارجیة ، وھوالس وأول وزیر  الس

ؤون الخارجیة أي في عھد  ھجریة) ١٣٩٤ -١٣٨٨مابین ( دولة للش

  صل.الملك فی

مھندس عبدهللا أحمد بقشان والذي یملك وكذلك من أھم التجار الحضارم ال

ان العربیة، ولھ العدید من األعمال الخیریة كدعمھ للطالب  مجموعة بقش

ة في المراحل الثانویة والجامعیة المتمیزین تكمال الدراس ، ودعمھ الس

اھمات ، كما لھ العدید من المسوالدراسات العلیا في حضرموت وخارجھا

  في اعمال الطرق والمدارس والمستشفیات.
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ناعات البترولیة یخ  وعندما نتحدث عن الص فاننا تحدیدا نتحدث عن الش

ركة العمودي كورال جروب، والذي محمد  احب ش ین العمودي، ص حس

خمة في مجال النفط  تثمارات ض حول العالم، والغاز یمتلك من خاللھا اس

تثمارات في  عودیة، ولدیھ العدید من االس وید والمغرب والس اثیوبیا والس

تثمارات ف یملككما  افة الى  ي البنوكاس وقطاع المقاوالت والعقار باالض

 استثمارات في مجال الفنادق.

عودیة  ارم والحكومة الس تمرت ھذه العالقة الوطیدة بین الحض إلى واس

ر الحالي،  ورة وإن ظھرتالعص یةأقل منھا في تبدو  بص ، العھود الماض

ھد مع األیام بدأ  حتى در المش یم في تص ظھور الفت لعوائل نجد والقص

مع القلیل  في التجارةمنحصرا الحضارم  دور وأصبح ،السیاسي والثقافي

  .من المناصب الحكومیة
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  الھجرة موروث ثقافي للحضارم
  

رمي بحبِھ للترحال والبحث عن فرص العمل  اُن الحض ُعرف االنس

رموت م تقرار خارج حض یة بعیدة،واالس كما ُعرف  نذ فترات زمن

أصبحت أكبر بلد ف ،في دول عدیدة كإندونیسیا الحضارم بنشرھم لإلسالم

لمین فیھا، المي من ناحیة عدد المس ل عدد إس ارم فیھا  ویص الى الحض

د سكان حضرموت نفسھا حوالي خمسة مالیین شخص، أي أكثر من عد

مة حوالي الملیونعددھم  یتراوحوالتي  ارم یقومون  كانو ،٦نس الحض

یا  توجھواعبر الرحالت البریة والبحریة ف بالھجرة رق آس رقا الى ش ش

یا ومالیزیا إبدءا من الھند وحتى  نغفورندونیس إلى  واكما ھاجر ،ةوس

عودیة مال باتجاه الكویت والحجاز أو بما یعرف بیومنا ھذا بالس  ،الش

الى  باإلضافة، تالیوم بدولة االمارا فما یُعرأو  مان وسواحلھاوكذلك عُ 

مال افریقیا، كما ھاجر ر وبعض دول ش ة  وامص غربا باتجاه الحبش

نادرة ان تحدث عودة جماعیة  حاالت ال یا، ومن ال یا وتنزان یا وكین واثیوب

ستقروا في تلك  لھؤالء المھاجرین إلى حضرموت، فأغلب الذین خرجوا ا

رمو ا والكثیر منھم لم یعودوا إلى حض دول التي رحلوا الیھ ت مرة ال

  .أخرى

                                                             
 الجمھوریة الیمنیة –المركز الوطني للمعلومات  ٦
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  السعودیة؟ منالمغتربون رحل سیلماذا 
  

ك تغییرات  ال د أن ھن داث نج ة من خالل األح اجئ ل مف اع داخ لألوض

في فترة زمنیة بسیطة، والتي اربكت وغیرت حسابات وحدثت السعودیة 

منھم ارم المقیمین من  جمیع المقیمین على أرض المملكة، ومن ض الحض

عودیة یة الس رد ھذه األمور نود و ،غیر حاملي الجنس قبل أن نقوم بس

التنویھ بأنھ من حق الحكومة السعودیة تعدیل قراراتھا وسیاساتھا واضافة 

الرسوم والضرائب، فھو حق سیادي للحكومة تفرضھ متى مارأت الحاجة 

  الیھ، حسبب خططھا المستقبلیة.

نتحدث ھنا عن  رارة وس عتھاخطط ب التي بدأت التغییراتش  متعددة وض

عودیة وزارة جالت  فألزمت ،العمل الس حاب الس القطاع الخاص واص

لسعودة لمن ال یعرفھا ، وابتحویل بعض االنشطة إلى "السعودة" التجاریة

دین  دال عن الواف ة ب عودی ة س ة وطنی ال ا یعرف ھي احالل عم أو بم

ب معینوتكون لبعض المھن بالتوطین،  ة واحیانا تكون على كامل بنس

عودیة من و، العاملین في ھذه المھنة مل جمیع العمالة المقیمة في الس تش

  مختلف الجنسیات.
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أثر المقیم ا القرار الحكومي  مھنالممن یعملون في  ونفت ملھ التي ش

طروا لتغیر بالتوطین،  خاص أعمالھم واض ر العدید من األش حیث خس

  نشاط عملھم أو مغادرة السعودیة في حال عدم توفر فرص عمل أخرى.

عودي ثم فرض مكتب العمل ركات  بعد ذلك الس ھریة على الش وما ش رس

ات على كل  س ة ةوافدال ةلامالعوالمؤس س لایر  ٢٠٠تبدأ ب  ،في المؤس

ھریا خالل عام عودي ش ل إلى ٢٠١٧س اعف حتى تص لایر  ٨٠٠، وتتض

عن ھذه الرسوم وتتحمل الشركات والمؤسسات ، ٢٠٢٠شھریا في عام 

حاب األعمال التجاریة  ذلك على مما أثركل العمالة الوافدة لدیھا،  اص

طرھم الى والذي  غیلیةاض بكل  ایقاف اعمالھم او تقلیل التكالیف التش

بب الطرق الممكنة رون أعمالھم بس ، مما جعل الكثیر من المقیمین یخس

بب  تغناءھا عن خدماتھم بس ركات أو اس حجم محاولة تخفیف اغالق الش

  التكالیف التي تتحملھا الشركة سنویا.

كو كلة الوحیدة، حیث ظھرت العدید لم تكن مش وم العمالة ھي المش لة رس

عودیة، وكان من أبرز ھذه  من اع داخل الس عبت األوض األمور التي ص

وم المرافقیناألمور  مت ظھر البعیر رس ة التي قص ، والتي كانت كالقش

ت الحكومة  على جمیع المقیمین الذین یندرجون تحت اقامة حیث فرض

ھریة معیلھم وما ش ركة في  والھا من مالھ الخاص، یدفع رس تتدخل الش

ف عام  ھذا القرار وقد بدأ تطبیق، ھذه المبالغتحمل  ، ٢٠١٧من منتص
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ھریا ١٠٠بدایة بمبلغ وكانت ال اعفو، لایر ش ل  كل عام تتض حتى تص

ھریا  ٤٠٠الى  رة بحلول لایر ش  ، ٢٠٢٠ عامعن كل فرد في األس

مل  وم وتش ع وحتى ك جمیع األعمارالرس ن، من الرض ولم یتم بار الس

  الحضارم من ھذه الرسوم.المقیمین استثناء 

ب  أثر أغل ا ت حاب ومن ھن ةأص ر المقیم نظرا الحتواء بعض  ،األس

ل احیانا الى أكثر من من األفراد على عدد كبیر  العائالت رةیص  عش

خاص وم أش مل الرس الزوجة واألبناء والوالدین واالخوة كال من ، وتش

رةوكل من یندرج تحت اقا نویا مة رب األس  قبل، ویتم دفع ھذه المبالغ س

ة  طر  ،اإلقامة ولن تتم عملیة تجدید اإلقامة بدونھاتجدید رخص مما اض

رتھ ونقلھم الى بلد آخر أقل أالبعض إلنھاء إقامة  ة تكلفةفي س ، المعیش

ارع ما تبقى لھ من فرص  ، العمل التي ماتزال متاحةوالبقاء منفردا یص

ل  ة عمل في بلد والبعض االخر فض الذھاب مع أبناءه للبحث عن فرص

  .آخر یضمن لھ بقاءه معھم

ن دخل تبقى مما لتجفف ثم توالت الضربات الموجعة واحدة تلو األخرى، 

 ٢٠١٨استقبل سكان السعودیة في أول یوم من العام الجدید فرب األسرة، 

وأثرت ،  %١٢٦و %٨٢في أسعار المحروقات بنسبة تتراوح بین  ةزیاد

 ،التنقل لألفراد تكلفةفي الحركة التجاریة وزیادة بشكل مباشر ذه الزیادة ھ

عودیة كان الس من مقیمین ووافدین في تنقلھم على  والذي یعتمد معظم س
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یارات بة للنقل العامالس بب عدم وجود منظومة مناس یمكن  ، وذلك بس

  .االعتماد علیھا

اب  تعرفة زیادة توالت الزیادات لتظھر فيكما  عار الكھرباء، احتس أس

لتو عاف  حوالي إلىھذه الزیادة  وص ابق، مما ثالثة أض عر الس أدى الس

فاع عالي  كبیر في فواتیر الكھرباء، الى ارت تخدام ال جھزة ألنظرا لالس

اع درجات الحرارة، التكییف لك الرتف ة وذ عودی اطق الس ب من  في اغل

واتیر المیاه تكلفة ف ، ومن ضمن الزیادات ایضا ارتفاعمعظم فترات السنة

  لتصل الى ثالثة أضعاف القیمة السابقة.

افة  ریبة القیمة المض رائب ض لحة الزكاة والض افت مص وھي كما اض

بة  لع والخدمات %٥بنس تثنت منھا ال، على جمیع الس لع واس قلیل من الس

یة اس ، وتعد ھذه المرة األولى التي تقوم فیھ الحكومة كاألدویة األس

  ع من مقیمین ومواطنین.باحتساب ضریبة على الجمی

افة الى أن البلدیة  وم على قامت بتغییر باالض اب الرس طریقة احتس

احات المحالت بالمتر  اب مس المحالت التجاریة، وذلك بالقیام بحس

احة  ر على مس ابقة والتي كانت تقتص ا عن الطریقة الس المربع، عوض

  اللوحة الخارجیة فقط .

 والتكالیف التشغیلیةت من الرسوم للزیادات الحاصلة على الشركا ونتیجة

وم البلدیة رائب ورس خمت اسوالض ب ، تض وق بنس لع في الس عار الس
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طر معظم التجار مما ، متفاوتة عار، فیملاض ا اكتف البعض رفع األس

  حفاظ على العمالء.باألسعار القدیمة لمحاولة ال

ع  فأثرت جمیع ھذه القرارات والتي ظھرت خالل عام واحد في الوض

صادي للمقیمین، مما جعل خیار الرحیل ھو األنسب في ھذه المرحلة االقت

  .ھا یوما ما داخل السعودیةھوالتي لم یكن البعض یتوقع أن یواج
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  تستمر المعاناةوالمغتربون من موالید السعودیة .. 
  

عودیة بأنھم أوالئك الذین ولدوا على ارض  تطیع تعریف موالید الس نس

عودیة، و بحت ھذه البلد من ثمالس بة لھم تمثل  أص االنتماء والھویة، بالنس

  .ربا اراضیھا علىحیث نشأوا فیھا وتربوا 

دمة لھم دمة أكبر من التي حدثت  بقرارات التغییر فكانت الص اآلباء ص

رموت، واأل ادمین من حض داد الق ذین ج ازالووال ة یرددون  ام اللھج ب

  الحضرمیة (ماشي كما البالد).

عودیة أكثر من غیرھم من المقیمین اآلخرینفیعاني موالید ا باب  لس ألس

 والبعض منھم ،والخمسین عاماأبعض الموالید قد جاوز األربعین ، فعدیدة

باالضافة الى ان اغلب ھؤالء تجمعھم  ،ال یعرف من البلدان إال السعودیة

  وصداقات مع مواطنین من السعودیة.اجتماعیة وعالقات عملیة عالقات 

سعودیة منھا یعاني التي ومن المشاكل  الوطنیة ضیاع الھویة ھو موالید ال

عور بو دم الش اع دوا فیھ اء لألرض التي ول أكبر من تعتبر  فھي، االنتم

یة التي اكل النفس عودیة والیحمل  المش واجھھا كل من ولد على ارض الس

یتھا ابھ ، طوال فترة اقامتھ جنس  بین الموالید وبینالكبیر وبالرغم من التش

 تجدھم في ربماوفي اللھجة وطریقة الحیاة الیومیة،  السعودیین طنینالموا

ألحدھم التفریق  نال یمكالزي السعودي بطریقة  یرتدونكثیر من األحیان 
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ممنوعین من تجدھم في نفس الوقت  أنھإال بینھم وبین مواطني السعودیة، 

ملھا التوطین ، كما التجارة أو العمل الحكومي أو العمل في المھن التي ش

ة اال بمنح  ة الحكومی ات المحلی امع ة في الج دراس أنھم ممنوعین من ال

یة تمنح  بفكل وللعلم للبعض فقط، دراس  ھي أمور ممنوعة عن قما س

عودیة أي ممیزات عن غیرھم  .الوافدین عموما جمیع وال یجد موالید الس

اعدھم في العطاء والتي من الوافدین،  تطاع من الممكن أن تس وبذل المس

ول على إقامة دائمة، أن  ، كماي مجاالت التنمیةف لدیھم آمال في الحص

  .فضال عن رغبتھم في الحصول على الجنسیة السعودیة

ون لھذا تجد أن موالید  ه الظروفبالرغم من كل ھذو عودیة مخلص الس

ار، دم واالزدھ ھ التق دیرنون ویك الوطن ویتمنون ل ب والتق ل الح ھ ك  ،ل

، من امكانیات لخدمة ھذا البلد مما لدیھة لتقدیم ویتمنون أن یمنحوا الفرص

القرارات المتعلقة بأن  ألنھم یرونفي نفس الوقت یجدون ألما بداخلھم، و

وم المرافقین وة بین  برس اعر القس عرون خاللھا بمش آلمتھم كثیرا، ویش

تثنائھم أو اعطاءھم أيلم حیث ، المحب وحبیبھ أولویات تمیزھم  یتم اس

لما یتعرضون رض المملكة حدیثا، كما یشعرون باألسى عن من وفد إلى أ

  .في مجاالت عدة وصلت حتى امامة المساجد وتھمیش لھ من اقصاء

السعودیة نظرا لوجود العدید من  كما أن بعضھم سیعاني في التأقلم خارج

، یوما ما ممن لم یغادر السعودیة أو لم یسبق لھ زیارة حضرموتالموالید 
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تخیالت مجرد  ھو مما لدیھكل و ،الحیاة ھناك طبیعةمتخوفون من  فھؤالء

رموت ة على  ،عن حض ا لھممبنی ص التي رواھ ك القص م أھلھ تل

دقائھم اھدعبر أو  ،وأص ل االجتماعيوما ش ائل التواص ، ه على وس

ة في  ة المحلی أقلم مع البیئ ت للت اج ھؤالء الى كثیر من الوق یحت وس

رموت،  خص ومدى قاوحض ب طبیعة كل ش بلیتھ للتعایش مع یختلف حس

  .اآلخرین

افة الى مجموعة من الجیل الحالي والتي  بق لھا الذھابباإلض الى  قد س

، حیث منعتھم صعوبة لغرض الدراسة فقط ءأو صنعاوعدن أحضرموت 

عودیة بااللتحاق بالجامعات المحلیة الحكومیة وكذلك  األنظمة في الس

طروا  عار المرتفعة للجامعات األھلیة، مما اض لة األس فر ومواص للس

بضع سنوات معدودة، لم لكانت فترة مكوثھم فیھا حیث ، الدراسة خارجھا

عروا تش فیھا االنتماء الحقیقي او رغبتھم في البقاء طویال، وكل ما  یس

اعر الحنین للعودة الى  يیجول بخاطرھم ھي مش عودیة االراض ، كما الس

كان المحلیین معرفتھم وتمییزھم عن باق خاص یمكن ألي من الس ي األش

ھولة عبر اختالف لھجاتھم  ار الیھم من ومظھرھمبس د یعب، حیث یش

  بالمغتربین.
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 بالمواطنات موالید السعودیةكما انتشرت في اآلونة األخیرة ظاھرة زواج 

كل كبیر باب عدیدة منھا ، وذلك بش اماكنیة العمل في مجاالت عدیدة ألس

احب العمل في الھوی م ص مى دون الحاجة الى تغییر اس ة، والبقاء بمس

افة الى زوج مواطنة، عودیة دون وجود الرغبة بالبقاء داخل  باالض الس

وم على  ناء المواطناترس ھا اب ناء والتي یعفى من رغبة ال وكذلك، األب

فادة من الممیزات الممنوحة للمواطنة  ت ھا او عمل باالس یة عمل كان بام

ري لھا لمزاولة ابناءھا، باالضافة الى امكانیة استخراج رخصة سجل تجا

اط تجاري افة الى، اي نش تفادة األبناء من بعض الممیزات  باالض اس

  .وذلك في مجاالت التعلیم والعمل الممنوحة ألبناء المواطنات،

الت  وغالبا مایبحث المقیمین عن مواطنات من عوائل تجمعھا بھم ص

لة على الھویة الوطنیة رمیة وحاص ول حض  قرابة فتكون من أص

عودیة یكون االختیار عادة البنة عم أو بنة خال أو أبعد من ذلك ، والس

فات التي  ب توفر المواص  عند الراغب بالزواج یبحث عنھاقلیال، حس

  قریباتھ من المواطنات.
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  الوحیدة!!حضرموت وجھة العودة 
  

رموت  الطریقفي الوقت الحالي یعد  لدى  ھو األقربللعودة الى حض

ئدین  ،البعض عا یة، وھي التي الھویات ال من حامليھم كون أغلب ال یمن

ھل من غیره من س رموت اس تقرار في حض تجعل عملیة العبور واالس

دول ث ال ب فیزا للعبور، دال توج، حی ة وال تتطل ام وم على االق  رس

افة عودیة، باإلض افة بینھا وبین الس یتم اعتباره  الى قرب المس كما س

الى ارتباطھم بعوائلھم  باالضافة مواطنا بموجب جواز سفره الذي یحملھ،

رموت،  ً قام ووأقربائھم في حض ً أو منزال ا ھم یملك ارض كما أن بعض

وكل ھذه االمور ، أو توارثھ من أباءه وأجداده ببناءه على فترات مختلفة

  .أمر االستقرار ممكنا لھ ولعائلتھ جعلت

ھل عودة المغترب الى دیار الوطن اال  ،وبالرغم من ھذه األمور التي تس

رموتن أ في الوقت األولى للھجرة مثالیة الوجھة الال تعتبر  فعلیا حض

رة علىودة المغتربین مرھونة بأمور أخرى عف، الراھن ت مقتص  ولیس

افة الكثیر منھم أن األولویة  ى، فیراالنتقالوانخفاض تكالیف أ قرب المس

كالتعلیم والصحة والبنیة  ،الخدمات االساسیةبھا تتوفر عن بیئة في البحث 

  .تجاریة بكل سھولةالوظیفیة والفرص والالتحتیة المناسبة 
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رموت ماتزال تفتقر  یة ھذه الخدماتلتوفر  حتى اآلنوألن حض اس ، األس

رموت لیس   خیارایرى الكثیر من المغتربین أن خیار العودة الى حض

 ً رموت كأحد آخر في الوقت الحالي أمثال عین العودة الى حض ، واض

  م للھجرة.الخیارات في قائمة خططھ

بق وان ھاجر الیھاو ارم  یرى البعض في الدول التي س اجدادھم الحض

والفلبین  ةفوروسنغومالیزیا  كإندونیسیادول شرق اسیا مكانا مناسبا، مثل 

یا كالھندومالوي  وتایالند ط آس افة، وبورما وكذلك وس الى بعض  باإلض

ابقا)  وتنزانیاالدول االفریقیة مثل كینیا  واثیوبیا ودان والس(زنجبار س

وتركیا، ویرى المغتربین  كاألردنخیارات اخرى الى  باإلضافةومصر، 

بي وفر الخدماتتحیث و ،في ھذه الدول امكانیة العمل الحر كل نس ت بش

  مما علیھ في حضرموت حالیا. أفضل

ا ھنالك من یبحث عن خوض تقرار فيب جدیدة تجربة وایض دول  االس

رموت  ترالیا ونیوزیلندا  جرة الیھا،للھأخرى لم یعتاد أبناء حض كأس

ابعض و انی د والنرویج والم وی ل الس ة مث دول األوروبی ا ال انی ، وبریط

افة وتعتبر ھذه الدول  انتھاءا بجنوب افریقیا، الى كندا وأمریكا، باإلض

ة عن  ات والمعیش دم ة الخ احی اأرقى من ن ا ك ده المغترب في  نم یج

عوب عودیة، لكن یعیبھا ص ول على فالس یزا تخولھ للدخول والبقاء ة الحص

الى اختالف البیئة االجتماعیة المنفتحة، والتي یصعب من  باإلضافةفیھا، 
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المیة ریعة االس ، كما أن خاللھا تربیة االبناء وفق العادات والتقالید والش

عب عملیة الدخول الیھا،  ترط أمورا مختلفة تص بعض ھذه الدول تش

تراط أعمارا معینة للتقدیم، باالض تویات متقدمة في اللغة كاش افة إلى مس

ارات "اآلیلتس" دل مرتفع في اختب ول على مع ة والحص أو  االنجلیزی

ح خاللھ  فا یوض "التوفل" للغة االنجلیزیة، كما تطلب بعض الدول كش

دة البنكیة،  تقرار الدخل للفرد، وكل ھذه حجم و وذلك للتأكد مناألرص اس

كل عائقا لدى الك رة لھذه ثیرین في محاولة الھجاالمور التي ذكرناھا تش

لدول، ویحاول الكثیرون  ھل الطرق للجوء أو الھجرة، ا البحث عن اس

ول على حق االقامة الدائمة في ھذه الدول ومن ثم  آملین في ذلك بالحص

  .حصول على الجنسیةتقدیم الطلب لل

ا من األمل یراود من ما كما  كانوا یحملون جوزات یزال ھناك بعض

ة أو ھ دیمبریطانی ة ق دی من اوراقھم ةولن ا ض ا زالوا یحتفظون بھ ، وم

الرسمیة والمھمة، ویرغبون من خاللھا الحصول على الجواز البریطاني 

لیات  فارات والقنص تبدالھ من خالل الس او الھولندي الحالي، عبر اس

الم، ومن ثم  اء الع ة في مختلف انح دی ة والھولن انی كالبریط  یتیح لھم ذل

تقرار داخل بریط فر بحریة االس عدد ممكن من كبرألانیا أو ھولندا او الس

  ھناك.مختلفة لدول باحثین عن فرص معیشیة ا
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اطق الھجرة، تختلف من  اص لمن خ ات األش د أن تطلع وفي األخیر نج

ب  خص آلخر كال حس مدى امكانیات الفرد كذلك و ،المادیة قدراتھش

یة خص فر في مكان آخر الش ھ من الص افة الىلتكوین نفس توفر  ، باإلض

  .الشروط التي تطلبھا بعض الدول للھجرة او اللجوء

بقة للخروجوعلیھ یجب ع ائر لى الجمیع عمل خطط مس ، ویتم بأقل الخس

ة ذلك عن طریق  اع دراس تھدفة للھجرة، من النواحي أوض الدول المس

االقتصادیة والسیاسیة ومستوى الصحة والتعلیم لألبناء، وكذلك من ناحیة 

یتھا او إقامة دائمة بھا، منح ھذه الدول لج ارة  كمانس تش ل اس یفض

ا اوالئك الذین ھم من  وص خاص المقربین الذین تثق بھم، وخص االش

فر والتجارة حول العالم،  حاب الخبرة في الس اتخاذ قرار یتم ومن ثم اص

بةلوجھة لالرحیل  رع وقت ممكن،  المناس ني أیام البقاء یعالمزید من فباس

وم واألع ب، فال أحد  باء المادیةالمزید من الرس المكلفة، ولیس ھذا فحس

تقبال  قد تزید والتي منا یعلم ماھي القرارات التي ممكن أن یتم تطبیقھا مس

ع جدول، األمور تعقیدا الممكنة  بھ جمیع الخیارات فعلى كل مغترب وض

ھ للھجرة، دی ةو ل ارن ل مق ا من جمیع النواحي التي تھم عم الفرد  بینھ

رتھ اعد ھذواس  ذھب الیھایه الطریقة في تقییم الوجھة التي س، وتس

ور ھ، وتعطیالمغترب ب  اتص على النقاط التي  ابناء للھجرةللمكان المناس

  .اعطاءھا لكل وجھةیقوم ب
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 قصة وعبرة

  
ت خیالیة او نقال عن ا :تنویھ ة لیس خاصھذه القص دثت لي ح، وانما ش

یا خص ابھ ، ونقلتھا لما فیھا من عبرة ش اعوتش المغتربین في الوقت  أوض

  .الحالي

  

یا أذكر ھنا  وتحدیدا لجزیرة بالي  ،٢٠١١عام في زیارة لي إلندونیس

خاص الذین رافقوني في رحلتي م یة، كان معي أحد األش ن االندونیس

یا ارم اندونیس یطةدث العربیة ب، والذي كان یتححض  وقد، طریقتھ البس

احبني في معظم  الرحلة، فقررنا في أحد االیام ان نبیت في منزل ھذه ص

دیق لھ ارم من  لص یاحض ایا اندونیس ، والذي یقع في اعلى أحد الجبال ض

حرك  عة تس الجبال بالمطلة على بحیرة "داناو باتور" وھي بحیرة واس

راء من حولھا جار الخض یة باألش ةوال المكتس طح میاھھا منعكس  على س

خاص الذین یقیمون فیھ، ثم علمت ، وكان المنزل خالزرقاء الیا من األش

ي فیھ أیام العطل فقط، وذلك  تخدمھ كمنتجع یقض احبھ یس الحقا ان ص

  لالستمتاع باألجواء الجمیلة فیھ.

فوصلنا الى المنتجع قبیل مغیب الشمس بساعات قلیلة، ثم وضعنا حقائبنا 

ف لم تطع ان  وبدأنا بترتیب المكان وتھیئتھ لإلقامة فیھ، لكننا لألس نس
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ف اللیلنكمل الجلوس  دیدة جراء حتى منتص ، نظرا لبرودة المكان الش

ارتفاعھ عن مستوى سطح البحر، وكذلك النخفاض مستوى السحاب مما 

زاد من انخفاض درجات الحرارة، وعندھا قررنا مغادرة المكان والنزول 

  من اعلى ذلك الجبل الى مكان أكثر دفئا.

احب المنتجع في منزلھوفي الص كنھ باح الباكر قمنا بزیارة ص ، الذي یس

ترى خارجھ السیارات الفخمة وبالي،  جزیرةوكان منزال ضخما في قلب 

عة، والحدیثة،  اھدتھا الغریبة التي األمورومن وتلك الحدیقة الواس  ش

ادرة، والتي تقوم زوجة  ل الن ائ وجود عدد كبیر من القطط ذات الفص

ل عددھا الى أكثر من  احب المنزل بتربیتھا واالعتناء بھا، ویص ص

  الثون نوعا.ث

ولنا  احب المنزل ثم دعانا الى اإلفطار في حدیقة فعند وص رحب بنا ص

باحة، ثم بعد االنتھاء من اإلفطار  منزلھ االمامیة والمطلة على حوض الس

لك ألنھ من  ة الجاویة، وذ كان یتحدث اللغ ث  ادل األحادیث حی ا بتب قمن

رق  رقیةموالید ش خص المرافق لي یترجم لنا جاوة الش ، ثم كان الش

  الحدیث المتبادل.أطراف 

تھ من األحادیث التي دارت بیننا، ذكر لي قص  را،الملھمة كثی ومن ض

عودیة، حیث كان یعمل بائعا في و التي دارت احداثھا في مدینة جدة بالس

یطا ذلك الوقت، ومن ثم  ى راتبا بس أحد المحالت التجاریة، وكان یتقاض
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احب العمل، والتي دعتھ لترك العمل،  حدثت لھ بعض الخالفات مع ص

ل بھ الحال للرغبة  ومن ثم یا، ولكنھ لم یكن الى اوص لعودة الى إندونیس

دقائھ بجمع  راء تذكرة عودة، فقام مجموعة من أص یملك المال الكافي لش

افر متجھا الى جاوة، وكان  راء تذكرة العودة، ومن ثم س مبلغ مالي لھ لش

  ال یملك في جیبھ ریاال واحدا في ذلك الوقت.

ل الى اندونی یاوعندما وص ع ال ی س د علیھ، حیث لم یكن كان في وض حس

استدان مبلغا من المال، وقام  األیام ومع مرور ،یستطیع توفیر قوت یومھ

راء قطع من المالبس نة بانعن طریق محالت الجملة في  بش دونغ مدی

ناعة المالبس الجاھزة، تھر بص بیعھا من جدید من ثم یقوم بو والتي تش

تمر في العمل  اط بمربح قلیل، ثم اس ع في البیع في ھذا النش والتوس

تمر حتى  غیرا لبیع المالبس الجاھزة واس ا ص راء، لیفتتح معرض والش

نعھ  تطاع افتتاح مص لت مبیعاتھ بالجملة لمبالغ كبیرة، حتى اس وص

اھزة، اص للمالبس الج ام  تومن ثم زاد الخ ة، فق اری ھ التج ال حجم اعم

  .باستثمار أموالھ في مصانع مختلفة للمالبس الجاھزة حول العالم

  

  

یط العبرة: المحالت  أحدیعمل في كان الذي  لم یكن یتخیل ذلك البائع البس

واق عبیة لمدینة جدة، أن یكون في یوم من  باألس من كبار تجار  األیامالش
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یا خمة ال یمكنھ تكوینھا ، وأن یكّ المالبس في اندونیس ذا إون ثروة ض

  .ر في بقائھ بالسعودیة عشرات السنیناستم

ى ف ال من مقر اقامتك الحالي من الخروج واالنتقعزیزي المغترب التخش

ليأو حتى بلدك  آخر، بلد أيى ال الذي قد تراه معدوم الفرص، فقد  األص

بیكون ذلك  ھیالت في  بماور، فیھ رزقكلتجد  ھو المكان المناس تجد تس

تخراج ك، خرأي مكان آتجارتك وعملك التجدھا في  ھولة اس  األوراقس

دیر وإمكانیةوالتملك  تیراد والتص افة، االس الى فرص عمل عدیدة  باإلض

اكنالتتوفر في جمیع  الم، األم ك والتي  في الع ا علی نع من خاللھ ص

  .األرضلطلب رزقك الحالل في شتى بقاع  ىواسع ،فرصتك بنفسك
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  رسائل سریعة
  

  عزیزي المغترب،، 
ي  خص عودیة، فھذا قرارك الش ر على البقاء في الس اذا مازلت تص

اجع حساباتك رعلیك وعلى عائلتك،  تبعات ھذا القراروعلیك تحمل 

  ،،وانظر من حولك، واستشر من تثق بھم من اھل الثقة والخبرة

،،،،  
  

  لعائدون الى وطنھم،،أعزائنا ا
وا من  یروا بكل عزیمة وأمل كبیر، فغدا أجمل باذن هللا، والتخش ِس

  ضیق الرزق أین ما حللتم، فسیرزقكم من حیث ال تحتسبوا،،

،،،،  
  

  ،،أھلنا في حضرموت
ئدین الیكم، كونوا عونا ألخو عا نوھمتكم ال وعاونوھم، فھم  احتض

ماتة بھم أو  عبة، وایاكم بالش بحاجة الیكم لتجاوز ھذه المرحلة الص

ً وتذكروا لالستقرار، استغالل حاجتھم    بأن األیام دول،،دوما
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  الثاني الفصل
  ٢٠٤٠ حضرموت رؤیة

  

 مقدمة عن الرؤیة -

 لمن ھذه الرؤیة -

 تنفیذھا؟ ھل الرؤیة حلم ام حقیقة ممكن -

 دور سكان حضرموت في نجاح الرؤیة -

  دور الحكومة في نجاح الرؤیة -
 دور المغتربین في نجاح الرؤیة -

 من این نبدأ بتنفیذ الرؤیة -
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  عن الرؤیة مقدمة
  

یص أمل  ریعة لنمط الحیاة تحتاج األمة الى بص في ظل التغیرات الس

ھا  ول الى یقودھا الى تحقیق احالمھا وطموحات مة عن حیاة كریللوص

بح ھاجس الكثیرین ھو  ةیلمعیشاایجاد الفرص طریق  الجیدة، وعلیھ اص

اعده في تحقیق تلك االمنیات، وھو ما بة تس  ادع البحث عن بیئة مناس

كال حسب االمكانیات المتوفرة لھ  مستقرةلصنع بیئة  والحكومات االفراد

  .العملوإیجاد فرص التعلیم والصحة والسكن  والرغبة في تطویر

ك البیئمو  ا یكو اتن تل د من العطاء  نم دیم المزی ا ومحفزا لتق ب اس من

اھداف واضحة او حتى مصالح  ال تحمل تنافریھخرى تكون ألوا ،والبذل

تركة التراكمیة نتیجة عدم  باألخطاءومحفوفة  طاردةمما یجعلھا بیئة ، مش

حة بین فئات المجتمع، ارك الحكومات في خلق  وجود عالقة واض وتتش

تقرااال ل س ول بمواطنیھا الى حیاة افض بة للوص ر وتھیئة الظروف المناس

یرة  تراتیجیة بعیدة المدى واخرى قص وتكونان  ،المدىمعتمدة على اس

بح نجاحھ ال ممتزامنتین بحیث یص لس یتم  محددة،فترة زمنیة  خاللا متس

وم بواقعیة  ،خاللھا تحقیق االھداف واالولویات وفق جدول زمني مرس

  .خالل التنفیذالمعطیات المستحدثة تلك موجودة او حسب المعطیات ال
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عة  تتكون من ألنھاالجمیع  مطلب فان الرؤیةا لذ املة وواس نظرة ش

أعلى انتھاء بفرد و أصغرلتطویر المجتمع، وتخدم جمیع الفئات ابتداء من 

لطةفي الھرم  ات الحكومیة ال یجب حصوللھذا و، الس تكامل بین المؤسس

مان تحقیق االھداف والقطاع الخاص واالفر التي عبر المجاالت اد لض

  سوف نتطرق لھا الحقا.

ی ؤول كل جھة مس یة ول كامل ھا المطلوبةافالعالقة ھنا ت تعزیز ویجب ، ت

عور  ؤولیة الش اھمة عند االفراد بالمس تجاه ھذا التكامل والعمل على المس

ة في المجتمع،  ال ا الوعي بالفع ا جمیع ذ ن أوعلین ذهب وااللتزامالتنفی  ھ

  .جمیعانتشارك فیھ النجاح وسالمسؤولیات ھو ھدف واحد نصبو الیھ 

تنجح في حال كانت واقعیة بحیث تراعي  ،ویمكننا القول بان الرؤیة س

ریة والمادیة الموجودة على ارض  الظروف والمعطیات والموارد البش

االھداف  علىو أالمصالح الشخصیة تبنى على االوھام او  وان الالواقع، 

ة التي تخ ة والعرقی ائفی ة والط اطقی ةدم المن ا ف ،والحزبی الى تتحول حینھ

الح  یم المجتمع والظفر بثرواتھ لص رؤیة ھدم ال رؤیة بناء من خالل تقس

ومترابط یجمعھ وطن واحد  نسیج متكامل ، فھذا المجتمعفئة دون االخرى

ات الموجودة ا االختالف د، ام دف واح ا ل وھ ب ان تكون دافع ادة فیج زی

احة ا اعد على مس یة للفرد، وخلق بیئة تس خص تقاللیة والحریات الش الس

  .االبداع والعطاء
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  لمن ھذه الرؤیة
  

رموت ذكورا واناثا،  تقبل لكل فرد من ابناء حض خص حالم بمس ولكل ش

ل، ف ناء افض ناء قبل  الفردب  تنمیة العمران، فال تنمیة بال تركیز علىب

حتالفرد، والتي ت توى التعلیم والص فرص العمل زیادة وة طلب رفع مس

بة، مع وجود االنظمة والقوانین التي تحمي  وتوفیر البنیة التحتیة المناس

بیل المثال تلكالفرد وتكفل لھ كافة حقوقھ كمواطن  ، فعندما نرى على س

واصبحت من الدول الصناعیة  یر سریعیالدول التي حدثت بھا طفرة وتغ

لتاو  ،والمتقدمة من  وص رع نموا في الدول األن تكون من ض ألس

اد بب لھذا التحول ھو، بالعالم االقتص نالحظ ان اھم س التركیز على  س

یة لف التعلیم، اس توى المعرفي لاجیاالبناء ھو الركیزة االس ، ورفع المس

لدول للنھوض والنمو جھ ا ا لذي تحت افي ا ادا على المخرجات  ،والثق اعتم

  المتقدمة للتعلیم.

تقبل كل الطموھذه الرؤیة موجھة ل وكذلك لحین والراغبین في مس  أفض

رموت رموت دائما في من ابناء حض ، والذین یتطلعون ألن تكون حض

قدمة اف المدن والمناطق المت توفر فرص ل حاجتھمو ،االمام وفي مص

ب  ل تناس توى الفكري والتعلیمي لكل  اإلمكانیاتعمل افض الفردیة والمس

  .شاب طموح
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، فنحن المجتمعالنخب المثقفة في ووالكتاب واالدباء لكل المفكرین وأیضا 

لیمة لبحاجة الى خلق  ة االفكار لھدف بیئة س التطویر النتقاد البناء ومناقش

، ولن یتم ذلك بدون مشاركة كافة اطیاف والتعدیل والوصول الى االفضل

لذي یتمیز بوجود مجموعة كبیرة من المفكرین  رمي وا المجتمع الحض

واالقتصادیین والمتخصصین في مجال ورجال االعمال  والعلماء واالدباء

ة  دس ب والھن ھ، والمعروفینالط ارج ل الوطن وخ دعو  داخ ل م والك

اركة في  حدوث فالھدف ھو  ھذه الرؤیة،طرح األفكار واآلراء لللمش

  في جمیع المجاالت التي تخدم المجتمع. التنمیة

والذي ھو المسؤول االول محافظ حضرموت، ف صاحب القرارأنسى وال 

 حیث ینظر لھ ،رف التكلیف بالمھام والصالحیات المناطة بمنصبھلدیھ ش

 سیتم انجازه الحقا، المجتمع بعین االمتنان والفخر بما انجز في مھامھ وما

داعم األول  د، فھو ال حاب القرار في البل ھ على أص ال الجمیع یعلق آم ف

رموت ھو غایة الذي یجب و للنجاح،  مناهان یكون رخاء كل فرد بحض

يومحور  خص رموت ومن الواجب على ، اھتمامھ الش كل أبناء حض

تقبلیة  التعاون معھ اھمة في نجاح الرؤیة المس رموت(للمس ، )٢٠٤٠حض

ؤول في جمیع القطاعات  ھذا الحدیث ینطبق على كل كلو خص مس ش

  .الحكومیة والخدمیة



  
  41                                                                                                                       عودة مغترب       

_________________________________________________________________________ 

ا  رموت الموجودینھذه االفكار لكل  أقدمایض خارج وطنھم  أبناء حض

اركة في بن ؤولیة، اء وتحقیق ھذه الرؤیةللمش ، فعلیھم جزء كبیر من المس

لة قرابة  اھمون في التنمیة وتجمعھم ص وا مجرد عدد بل ھم مس فھم لیس

  .حضرموت بأبناءواتصال 

 المغتربین العائدین من السعودیة تحدیدا، فعودتھم تسھم بإضافةننسى  وال

بة لنمط العیش والتفكیر اتثقاف افة ،جدیدة مكتس عادات وتقالید ى ال باإلض

بة اف  ایجابیة مكتس رموتتض ھم ھذه الثقافة في رفع  ،لحض تس وس

توى الفكري و يالمس ادیة وتزید المعیش تنمي الحركة االقتص ، كما س

، وستخلق العدید من فرص العمل الفرص االستثماریة في جمیع المجاالت

  .للشباب الراغبین في الحصول على مستوى معیشي أفضل

من كافة  لشركات العالمیةلتجار واوا لكل المستثمرین نوجھ دعوةوایضا 

عالم كل ترحاب الى انحاء ال لدخول ب ندعوھم الى ا رموت،  فھي  ،حض

ة  ة وبیئ ة ارض مرحب ب ار في جمیع خص تثم ة للتطویر واالس ابل وق

  المجاالت، والتي ستعم بفائدة على الطرفین.

رمیةالرؤیة نوجھھا لوكذلك  اركت الملمرأة الحض جتمع في ، والتي ش

حیحة المرأة فإعداد نجاحاتھ وكانت أحد أھم أركانھ، نع  بطریقة ص یص

یة  عال وداجیاال ذات ھمم  ما یجب ، قادرة على احداث التغییر المنش ك

تور ھاالتي كفل الحقوقاعطاء المرأة كافة  حة  ،لھا الدس من التعلیم والص
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ب مؤھالتھا ول على فرص عمل تناس ة حقھا االنتخابي والحص  وممارس

  .ات والتقالیددعلى العاووقدراتھا، مع الحفاظ على خصوصیتھا 

یالحظھ القارئ  یكون الحدیث في ھذا الكتاب كما س لوبوس أكثر عام  بأس

یل أو منھ عن التف رموت، فھذه  تحدیدص مناطق معینة من داخل حض

نودھا افكار عامة لتطویر أھم القطاعات التي تخدم الرؤیة تذكر في كل ب

تالرؤیة،  احب قرار ویس ؤول او ص خص مطلع طیع كل مس ان أو أي ش

  .یعكسھا على الوضع الراھن
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  ھل الرؤیة حلم ام حقیقة ممكن تنفیذھا؟
  

احبھ مونھا ومدى اھمیة الحلم لص فقد تكون  ،تختلف االحالم بتنوع مض

غاث احالم، ولكن عندما نتحدث  ىرؤ تقبال او تكون مجرد اض تتحقق مس

ترك ألمة نة، فنحن نتحدث عن رغبة عن أمل مش مقرونة  رادةوإ معی

ترك الجمیع في  یر واحد یش ب  نجاحھ،بمص تطاعتھ على كل حس اس

ھالعطاء في  ص ، وقد تدمر احیانا االخطاء الفردیة االعمال مجالھ وتخص

حیحة وعاجلة في بناء  تقاس، ولھذا ال الجماعیة ان لم تعالج بطریقة ص

تركة حجم المھمة المكلف بھا كل فرد، فالجمیع  وعمل المنظومات المش

ذي ینجح  ل ال ام ھ في تحقیق التك ھ اھمیت امھم والجمیع ل لھم عملھم ومھ

  المشروع ویرفع كفاءة المنظومة.

 ١٩٦١وعام  ١٩٤٥في فترة مابین عام معجزة ألمانیا الغربیة  -اقتباس 

ستقبلت ألمانیا ملیون مھاجر، معظمھم مدرب في صورة جیدة، كان  ١٢ ا

لوفاكیا، وھرب اآلخرون مال ٩نحو  یكوس یین منھم ألمان من بولندا وتش

یعویة، على الرغم من أن انتقال رأس المال  رقیة الش من جنة ألمانیا الش

تدل على أھمیتھ  ري لم یذكر في الكتب في ذلك الوقت، یمكن أن نس البش

من كون نسبة العاملین إلى عدد السكان في ألمانیا الغربیة في الخمسینات 

ینات أكبر بكثیر من نسبة العاملین إلى عدد السكان في بلدان أخرى: والست
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ا، و ٤٥في المئة في ألمانیا مقارنة ب  ٥٠ بالمئة  ٤٠في المئة في فرنس

كة المتحدة و في المئة  ٣٦في المئة في الوالیات المتحدة، و ٤٢في الممل

دة من  ت أمواج جدی ل دفق األوروبیین، وص ا توقف ت دم دا، وعن في كن

ین صغار السن وھمرة من أراضي حوض البحر األبیض المتوسط، موظف

اعدات الخارجیة،  وبكلمات أخرى، التعود معجزة ألمانیا الغربیة للمس

وإنما لنفس المالمح التي تسببت في تحقق معجزة سابقة والحقة في أماكن 

رائب أقل بكثیر. أخرى، اعد  ٧ھجرة عمالة ماھرة ومعدالت ض مما س

ناع بحت من على تقدم الص كل ملفت حتى أص ة األلمانیة وتطورھا بش

  أجود الصناعات في العالم حتى یومنا ھذا .

  

  

  

  

  

 

                                                             
  روفین برینیر –أسباب النمو االقتصادي  ٧
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  الرؤیة في نجاح سكان حضرموت  دور  
  

سكان حضرموت الموجودین علیھا حالیا ساسي ل شكل ا  ،الرؤیة موجھة ب

ابقا فان ھدف الرؤیة  ي، فكما ذكرنا س كل رئیس ھو وتعتمد علیھم بش

توى ا رموتتطویر مس جمیع النواحي وأھمھا المجال من  ،لفرد في حض

ة الفردی ذيوال التعلیمي، اس لتنمی ك تطویر و ،عتبر حجر االس ذل ك

حیةالخدمات  حة الفرد والمجتمع الص ینعكس على ص التي و ،والذي س

ت تمرار في االنتاج والتقدم، وكذلك س اعد على االس حیة تس خلق بیئة ص

االت  ة واالتطویر في المج افی ةالثق ة  لفكری ئ اش ب الن ة المواھ وتنمی

توى الدخل  التطویر ، وكذلكوتطویرھا ادیة لرفع مس من الناحیة االقتص

تثماریةللفرد ، والذي ، عبر زیادة توفر الفرص الوظیفیة والفرص االس

ع الحرك ر في عملیة التطویر واالنتاج وتوس كل مباش اھم بش یس ة س

  االقتصادیة والتنمویة لحضرموت.

رموت في نجاح الرؤیة من خالل كبی الدورفان لذا  كان حض ر على س

  .ذ من اجل تحقیقھا وانجاحھاالتعاون في تنفیذ السیاسات التي ستتخ

  

  



  
  46                                                                                                                       عودة مغترب       

_________________________________________________________________________ 

  دور الحكومة في نجاح الرؤیة
  

ي في عملیة انجاح الرؤیة بكافة جوانبھا،  كل الحكومة الدور الرئیس تش

ریعات لتنفیذ القوانین الحكومة حیث تمتلك  لطة والتش افةباإلالس لى إ ض

یة للبلد،  یأمل الكثیرون من األفراد في المجتمع وامتالكھا للموارد الرئیس

عى دوما لخدمة متطلعاتھآمالھم وقیادات حكیمة تلبي  یجدواان  ، وأن تس

عدة، حیث ینظر  الى ھذه الحكومة بأنھا  المجتمعالمواطن على كافة األص

ي ة وعمران لما یحصفي  الالعب الرئیس الجھة وأنھا ، من تقدم ونھض

سینسب الیھا كل النجاحات على وتتشارك معھم ھمومھم ورغباتھم، التي 

عدة توى االص یزید  ،مس الثقة المتبادلة بین فوجود قیادات ملھمة وفعالة س

ذي  ة والمجتمع، وال دى األفراد  ینعكس علىالحكوم ة ل اجی حجم االنت

  .من العطاء ویحفزھم لبذل المزید

لبو تنعكس كذلك العكس فكل الس رة یات المحیطة بالمجتمع س على مباش

تقل الثقة المتبادلة بح وت العالقة بین الفرد والحكومة، حیث س األخطاء ص

وداء ؤولین في الحكومة، و المتراكمة نقاط س دلیل تظھر كتالحق المس

ح على تراجع  وء ادارتھا للھا وءدااواض بح الحكومة ھي س تص بالد، وس

ا  ة التي یلقي علیھ اع م ك الش اءھمتل اكلھم واخط   .المجتمع مش

داء الحكومي فال یخفى على الجمیع مدى الرغبة المجتمعیة في تطور األ
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وان یرى حكومة معتمدة على الكوادر الوطنیة المؤھلة كال حسب مستواه 

ي في اختیار  وأالتعلیمي  ما یملك من خبرات عملیة، فھي المعیار الرئیس

ي المكان المناسب، فال مكان المسؤولین، والذي یضع الشخص المناسب ف

وبیات في ادارة البالد، ولن تجد بیئة حكومیة ناجحة  للمجامالت او المحس

  یتخللھا الفساد االداري أیا كان نوعھ.

تراتیجیة  تقدمھ الحكومة من خطط اس وھنا یقف الجمیع متطلعا لما س

قف المطالبات والرغبات ، تحقق رغباتھم وبرامج تنمویة فكلما ازداد س

ل الد زا ة على حم افي الحكوم اه تحقیقھ ا تج ؤولیتھ ت مس بح ، وأص

منظومة متكاملة  بإیجاداال  ق ھذه األموریتحق ، ولن یتمالمواطنین كبیرة

ات للتخطیط والتنفیذ، ویجب أن تكون ھذه الخطط  املة بناء على دراس ش

ب المعطیات و اع الراھنةحس تعانة بالخبرات في األوض ، وذلك باالس

ع الخطط ، واء والبحث والتنمیةمجاالت االحص من ثم البدء في وض

تراتیجیات مراعیة في ذلك  یھ عما یتطلواالس رغبات الالمجتمع من  إل

  .والمتطلبات الشخصیة للنمو واالستقرارمستقبلیة ال
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  الرؤیةنجاح دور المغتربین في 
  

ستدفع عودة المغتربین ھي نقطة وركیزة رئیسیة واحد اھم المحاور التي 

ب  نجاح الرؤیة، نظرا الرتباط المغتربین بثقافات مختلفة كفة نحوال حس

مشاریع  بإیجادھذه الثقافات المكتسبة تنعكس وس، البیئات التي عاشوا فیھا

بوقة لثقافات مختلفة في كافة  المغتربین جلبمن خالل  جدیدة غیر مس

افة، المجاالت ل موال وخبرات في المجاا رؤوسإلى الى امتالكھم  باإلض

  .الخبرات في المجال العلمي والعمليكذلك و، التجاري

ة  ادیة والنھض رة في الحركة االقتص تؤثر مباش وعودة المغتربین س

تخلق نقلة نوعیة في الحركة  العمرانیة ادیةوس رموت،  االقتص عبر لحض

وق المحلي،  رائیة للس تثمارات وزیادة القوة الش أن ویمكننا زیادة االس

"طفرة المغتربین"، والتي یجب استغاللھا ـب تصادیةنسمي ھذه الحركة االق

تغالال  دة ا، من خالل محمودااس اع ل مس ك والعم التمل لراغبین ب

بتقدیم ید العون والمشورة لھم من قبل االفراد المحلیین وذلك  ،واالستثمار

  .والحكومة

حة للعیان خالل األیام القادمة ھو وربما من  تكون واض األمور التي س

فة والتي یحتاجھا الفرد المغترب، وجود فجوة  في مجال الخدمات المختل

بب  رموت، وذلك بس تھالكي اختالف والتي ال یجدھا في حض النمط االس
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اجتھم ب  للمغتربین وح د من الجوان دی ة الى الع دمی ل الخ دة داخ المفتق

رموت،  ة فرص حض ا على ھیئ ات وتحویلھ ذه الرغب ة ھ ویمكن تلبی

تثماریة ل ب مع حجم تغطیة ھذه المتطاس لبات وتوفیر الخدمات بما یتناس

  االقتصاد المحلي ومستوى دخل الفرد داخل حضرموت.

فستخلق عودة المغتربین نوعا من أنواع الرتم السریع للحركة االقتصادیة 

رة في دخول الثقافات  تؤثر مباش ریعة، وحتى س والمبیعات والخدمات الس

یعة بالعالم الخارجي، فعلى المختلفة، وستكون متناغمة مع التغییرات السر

بیل المثال نجد أن ذلك ینطبق على الھامبورجر والماكدونالد ومختلف  س

تحتاج  دالمأكوالت والمشروبات السریعة األمریكیة والعالمیة، التي ال تكا

إلى طھو، وال الى أدوات اللتھامھا، وال تتطلب الجلوس أو تبادل الحدیث 

ا، بل تحتاج إلى أثناء تناولھا، بل وال تكاد تحم ل في مذاقھا مذاقا خاص

إضافة أشیاء مختلفة إلیھا لتثیر لرغبة فیھ، إنھا تشبع الجوع، وھذا كل ما 

ذه  ٨.األمر يف ل ھ ة دخول مث انی دم إمك ة والتق ة التنمی د تخلق حرك وق

یجلبھا  رموت، وال نعلم مقدار األمور التي س الوجبات إلى داخل حض

  ة تغییرھم للثقافة المحلیة.معھم المغتربین وماھي إمكانی

  

                                                             
 جالل أمین –العولمة  ٨
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تغالل  كن في  العائدین حاجة المغتربینویجب عدم اس عار ا زیادةللس س

كنیة، قق الس یؤثر بشكل  االراضي واالیجارات للمحالت والش الن ذلك س

رموت كان المحلیین لحض ر على الس لبي ومباش ررون من  ،س فھم المتض

ي اتاالرتفاع هھذ اس كل أس ریع ، فیجب على الحكومة البش تدخل الس

ستوعب حاجة االعداد القادمة من  إلیجاد سكنیة جدیدة ت بدائل ومخططات 

في مناطق الخارج للسكن، ویتم ذلك عبر توفیر مخطط بھ كامل الخدمات 

یة، مع  ط المدن الرئیس ھیلبعیدة عن وس منحھم الوثائق واعتمادات  تس

  .البناء

كل عبأ  البعضوربما یعتقد  تش كان علبان عودة المغتربین س ى الس

الوظیفیة،  أو الفرصمن ناحیة المزاحمة على المعیشة او السكن المحلیین 

برؤوس اموالھم او  ولكن في الحقیقة األمر خالف ذلك، فعودة المغتربین

اریع تنمویة لفكار مجرد األحتى ب بات علمیة  عودتھمكذلك ومش بمكتس

یعملیة خبراتو كل كبیر في تفعیل القطاع ، س ھم بش یخلق  الخاص،س وس

ینعكس ذلك ذلك فرص وظیفیة كبیرة  باب، وس اعد في توظیف الش تس س

كما ستضیف دورة اقتصادیة  ،كبیر وایجابيعلى اھل حضرموت بشكل 

یحفز لحجم مبیعات اكبیرة وزیادة  تثمار لتجار، مما س الراغبین في االس

  .كافة المجاالت سواء على صعید المواد االستھالكیة أو قطاع الخدماتب
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  تنفیذ الرؤیةباین نبدأ  من
  

نة  عا ت نا االس في وجود الحاجة للتطویر في جمیع المجاالت، یجب علی

، وال المختلفة لھااعمأالمحلیة والتي لھا باع في مجال  والكوادربالخبرات 

تفادة من التجارب  تعانة بالخبرات والكوادر االجنبیة، واالس بأس في االس

لوا لھا، ثم البدء من حیث ا نتھى اآلخرون، وتتوفر تلك العقول التي وص

ذات العقلیة الفكریة المتطورة، في العدید من شخصیات أبناء حضرموت 

اركت في  ادیات بعض دول العالم وش اھمت في بناء وتقدم اقتص والتي س

رق  اد متنامي، ومنھا دول ش تھا والتحول إلى دول ذات فكر واقتص نھض

سیا الذي شكل الحضارم فیھ  سیینخبة المفكرین ن جانبا كبیرا ما سیا  نوال

  في دفع عجلة التقدم في تلك الدول إلى األمام.ساھموا  ،واالقتصادیین

وعند حدیثي عن الكوادر المحلیة أعني بذلك عدم االعتماد على األفكار  

ة كافیة  والمقترحات المطروحة من المنظمات الخارجیة، دون وجو دراس

ات في مجتمع یاس نا، ومن أھم تلك المنظمات التي إلمكانیة تطبیق ھذه الس

ادات الدول النامیة منظمة البنك الدولي،  رة في اقتص ورة مباش تتدخل بص

ادات  تعمار تحكما وتأثیرا باالقتص الیب االس فھو من رأیي أحد أكثر أس

ابق ا)  العالمیة، ففي الس  لالحتالللجأت القوى القدیمة (بریطانیا وفرنس

ً؛ ریا ً وبش كري المكلف مادیا نھجت الوالیات المتحدة نھج بینما  العس
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ة  یاس (س ً وھو ما عرف بـ ادي االحتواءمختلف تماما ) والتي االقتص

 ً یط جدا تخدامأال وھو  ،تتلخص في مبدأ بس ات اس س الدولیة مثل  المؤس

اعدات  وقروض إعمار لدول العالم  اقتصادیة"البنك الدولي" في تقدیم مس

ركات األمریكی روعات الكبرى في الثالث مقابل أن تقوم الش ة بتنفیذ المش

تدینة مثل محطات  لدول المس قة والا بكات الطا طرق المطارات وش

بكات  االتاالوش تدین ھذه الدول من البنك  ،تص وفي الوقت الذي تس

الدولي تكون فوائد القروض أكبر من قدرة ھذه الدول على السداد ومن ثم 

 .تتراكم فوائد القروض وتعجز ھذه الدول عن السداد

كریة  اعدة ھذه الدول مقابل قواعد عس ھنا تتدخل الوالیات المتحدة لمس

ي ھذه الدولة أو لتمریر قرارات معینھ في مجلس  أمریكیة على أراض

الحات  ادیةاألمن أو القیام بإص ة القطاع  اقتص خص داخلیة معینھ (خص

 ً اھم في زیادة الطین بلال ریبة العقاریة، ..الخ) تس بھذا یكون  ،العام، الض

ركات بأموال عقود اإلعمار  البنك الدولي فاز بفوائد القرض وفازت الش

تدینة وال  یة على الدولة المس یاس یطرة الس وفازت الوالیات المتحدة بالس

  ٩یوجد خاسر في ھذه اللعبة سوى المستدین. 

سة الوضع على ومبنیة لذا من الواجب ان تكون كل الخطط مدروسة  درا

د ة ، وأن تكالراھن داخل البل اج ة تعكس الح ات واقعی دراس ذه ال ون ھ

                                                             
  بركنز جون -  االغتیال االقتصادي لألمم: اعترافات قرصان اقتصاديكتاب  ٩
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االت، و ة بتكلیف الوزراء  من ثمللتطویر في جمیع المج تقوم الحكوم

من مھامھا، ومن  ة الحاالت التي تكون من ض والوزارات المعنیة بدراس

ع خطط على مراحل متعددة تعانة بالدعم  ،ثم توض یتم البدء بتنفیذھا باالس

  لمحلي للنفط وغیرھا من موارد الدولة. االقتصادي الذي یجلب من الناتج ا
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الثالث  الفصل
 الرؤیة تشملھا التي المجاالت
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  المجاالت التي تشملھا الرؤیة 
  

نتحدث عن المجاالت التي یجب تطویرھا كمنظومة متكاملة، مع ذكر  س

بعض التفاصیل الرئیسیة عن كیفیة التطویر لكل مجال، وسنبدأ بالمجاالت 

  :فاألھمھمة الم

  

 التعلیم:
 

ي  ائز الت م الرك ن اھ ى ع ة االول دث بالنقط ونتح ي النم اھم ف  تس

ي  ري والعلم افيالفك ى والثق ى عل ال یخف د، ف توى  أح المس

دید  ا الش ة الھتمامھ دول نتیج ض ال ھ بع لت الی ذي وص دم ال المتق

  .سنغافورةو الجنوبیة كوریامثل بالمخرجات التعلیمیة 

دی ون ل ب أوال أن یك ى ویج ي عل ة نبن اءات كافی وئھانا احص  ض

وزیعھم  الب وت داد الط ة تع ب معرف ة، فیج رارات التنفیذی الق

ة  ر ونوعی وع والعم ل اان فوف، وفق یم والص ل التعل بمراح

فوفھا،  دارس وص اءات الم ا وإحص ة وموقعھ المدرس

ل  وع والمؤھ ر والن ا للعم املین وفق ین والع اءات المدرس وإحص

در ة والت دة الخدم ي وم ذه الدراس وء ھ ى ض یب، فعل
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اءات ي  اإلحص لیمة والت رارات الس اذ الق ن اتخ ات یمك والدراس

ذة  اریع المنف ات والمش ع االولوی تطیع توزی ع، وتس دم الجمی تخ

ن  ة م ائیة المقدم ة االحص ي الدراس حة ف ة الموض ب الحاج حس

  قبل فریق احصائي وطني متخصص.

ن  التعلیم م ام ب دأ االھتم ھویب ن  مراحل داء م ى ابت یم االول التعل

ي ل ة االساس فوف االبتدائی الص ا وم ز  ،قبلھ الل التركی ن خ م

ى  ةعل ة والبدنی ارات الفكری ة المھ ر ،تنمی اھج  عب ویر المن تط

ع  ب م ا یتناس دیثھا بم وم وتح دیثالعل ر الح اة عص ع مراع ، م

ائل  افة وس ة اض ة ومحاول ائل التعلیمی وع بالوس ورةالتن  متط

ة او  زة الحدیث ث االجھ ن حی یم، م اعدة للتعل ات المس التقنی

  .ل المعلومة بشكل سھل وبسیطایصافي والتي تساعد المعلم 

ث   ن حی ي م ادر التعلیم ویر الك ام بتط ب االھتم ا یج كم

یم  ة والتعل ل وزارة التربی ن قب ھ م ى ل ي تعط دورات الت ال

ارات  ویر مھ ل لتط ي ورش عم ازات ف ات االج تغالل اوق واس

اء وفی ،االلق ین بت ز المعلم ب تحفی ا یج ب كم اخ المناس ر المن

اء دعمھم للعط ك ل ا وذل ا ومعنوی نھم مادی زین م ة المتمی ، ومكافئ

  .لتقدیم المزید

ا   ث مراعاتھ ن حی ة م ئات التعلیمی ام بالمنش ي االھتم وینبغ

ة  دارس النموذجی یة للم فات القیاس ات والمواص بة للمتطلب بالنس
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عل میم والتوزی ون  ،لتص ث تك ة بحی ن ناحی ة م مدروس

ات المع ائیة،المتطلب ة واالنش ار ماری اة اختی واد  ومراع الم

تخدمة اء، المس ي البن ائیة  ف ابات االنش ي الحس ى ف ا یراع كم

ة  اب امكانی ع احتس دة م الب المتزای داد الط اني ألع ل المب تحم

  .التوسع افقیا او رأسیا

دارس  ب للم ان المناس ار المك ار اختی ین االعتب ع بع ا یوض كم

ث  ز حی ي مراك عھا ف ل وض اء یفض كنیةاالحی ي الس ون  لك تك

بة  درة لمناس ل ق البتحم یر، الط ن  للس در م ر ق دم أكب وأن تخ

ا ة بھ ة المحیط كان المنطق د توان ، س ن وبعی ع آم ي موق ون ف ك

ع  اء، م ن الضوض ا، ع ة لھ ة قریب الت عام ائل مواص وفر وس ت

افة ى باإلض وفیر  ال ات ت يباص ل مدرس دة  نق اطق البعی للمن

  .نسبیا

ة  ور المھم ن األم وفیر  وم ل ت یة والمعام ق الریاض المراف

ارح ات والمس اكن ا والمكتب ةوام طة المختلف ون ألنش ، وان تك

ب اث المناس ود االث ة بوج ول مھیئ زة واالدوات  الفص واالجھ

  .المعلومة بشكل مناسب إیصالب التي تساعد

ا ن الكلی ا م ات العلی ام بالدراس ي االھتم ا ینبغ اتكم ، ت والجامع

ام ا واالھتم دد التخصص ادة ع ي ت بزی ي الت اتتلب وق  متطلب س

دّ  ة وت تواكبھ الرؤی ذي س ل ال ریة، العم الكوادر البش ا عمھا ب كم
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ب  ة یج ة والمھنی االت العلمی ى المج ز عل اعد التركی ي تس والت

ي  ك لف ة، وذل ة والمدرب ة المتعلم د العامل وفیر الی اءة ت ع كف رف

ناعیة  ة والص ات الخدمی اج للقطاع ومي االنت اعین الحك للقط

اص، ةوتقت والخ ي الحاج اء ض ة  إلنش ة وتعلیمی ورش تدریبی

االت ة المج ن  ،متنوع ة م اءات العلمی تقطاب الكف ب اس ا یج كم

الم  اء الع ة انح ادیميكاف توى االك ع المس رض رف وفیر، بغ ع ت  م

ي  ث العلم بة للبح ة مناس ق البیئ ن طری ز ع ات ومراك مكتب

  .والتابعة لكل جامعة متقدمةالبحاث اال

اب للجام  تح الب ب ف ا یج ةكم دارس االھلی ات والم  ،ع

اركة الو ة لمش ي الفاعل توى التعلیم ویر المس اص بتط اع الخ لقط

یم رق التعل اھج وط ة للمن دائل منوع اد ب م وایج ب دع ا یج ، كم

ي ب العلم ة والطل ارج للدراس اث للخ الت االبتع ون  ،حم وتك

دى  یم ل ات التعل ن مخرج تفادة م دف االس وقین بھ ة المتف للطلب

 الدول المتقدمة.

________________________  
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 الصحة:
 

ا  ي اھمیتھ وازى ف ة وتت االت الرؤی م مج ن اھ حة م ر الص تعتب

یم ع التعل حي م ع ص ق مجتم ي خل اھم ف ا تس ك لكونھ ، وذل

  .خالي من االمراض واألوبئةو

رموت  ي حض د ف ان ال یوج رن ك ذا الق ات ھ ى ثالثینی وحت

ع  تمر الوض ة ، واس ازن أدوی ون، وال مخ اء فنی احل اطب الس

حة ھ لحة الص ت مص دما تأسس ات عن ة األربعینی ى بدای ذا حت ك

ام  ة ع ة القعیطی دأت الحكوم م ب المكال ، ث ذ  ١٩٤٣ب بتنفی

  مشروع بناء المستشفى األھلي بالمكال.

ي  ا ف ن منھ ور أحس ن األم م تك داخل ل رموت ال ي حض وف

اف  رة آل الك ودة ألس ود محم دت جھ ت وج احل، وإن كان الس

ریم و ي ت حي ف ال الص ي المج ولین) ف ان در می ف ( ف د وص ق

رموت ل حض ي داخ ال: " ف ود وق ذه الجھ ید  ھ تقدم الس اس

ب  ص للطبی ریم، وخص ة ت ى مدین دیا إل ا ھن اف طبیب وبكر الك أب

ھ  ل بداخل فى متكام ون مستش ین لیك ن الط خما م اءا ض بن

ى  افة ال ات باالض ة عملی یطة لغرف ة بس ادة وبدای یدلیة وعی ص

ر ن أس د م ا یوج ب، كم اص بالطبی كن خ ب س اف طبی ة آل الك

دة  ریم ع ي ت ل ف ري عم نان مص ب أس اعدا لطبی ل مس ان یعم ك
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ارس  ا یم ة، وفیھ دات حدیث ا مع ة بھ ھ غرف ت ل ھر خصص أش

  طب االسنان.

ا  أمراض المالری رموت ك ي حض دة ف راض عدی رت ام وانتش

راض  ار األم ار انتش ظ انتش ا یالح ل، كم د والس والتیفوی

رق اطق الش ي المن ل ف ة الس دریة المعدی رموت، الص ن حض یة م

ن  ر م رموت أكث ل حض ي داخ یا ف رض البلھارس ر م ا انتش كم

دة، اه الراك ن المی رب م ى الش ادھم عل ك العتم احلھا وذل  س

كان  ین س ذام ب رض الج ابة بم اع االص ى ارتف افة ال باالض

  مناطق دوعن.

ى  اد عل ة، كاالعتم رق بدائی تم بط الج ت ات الع ت عملی وكان

م  تعمل ألل ل وتس جرة الحرم ل ش ة، مث اب المحلی الج باألعش الع

جرة  ب، وش الج الرواس تخدم لع ب تس جرة القط ة، وش الركب

تعمل  ذي یس بر ال بطن، والص اخ ال الج انتف تخدم لع مار تس الش

  لكثیر من االمراض كالبلغم والبثور.

الج ا رق الع ن ط ا وم ي م ة والت ي والحجام تخدام الك ة اس لتقلیدی

ا  تم تجبیرھ ور فی ا الكس یق، وأم اق ض ى نط تخدمة عل زال مس ت

ودات  دھانات والكم تخدم ال ذلك تس ي، وك ق العص ن طری ع
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ث  بن حی ل وال ت) والقرنف لیط (الزی ن الس ة م الج والمكون للع

  .١٠یتم غلیھم ثم یدھن بھا جسم المریض

ي ا راض ف ذه االم ا لھ د رؤیتن ى وعن ة ال د الحاج ابق نج لس

ك  ارھا وذل ن انتش د م ا والح وعي معالجتھ ع ال ق رف ن طری ع

راد ك  لألف حیة وذل ة ص یش بطریق ة الع ي كیفی م ف ن دورھ ع

یة  ات االساس ل المتطلب ى ك وي عل ذائي یحت لوب غ اع اس باتب

اعد  ي یس ام ریاض ك نظ ق ذل ا یراف بة، كم ات مناس م بكمی للجس

  .لفردفي المحافظة على اللیاقة البدنیة ل

ائي امج وق ل برن ب تفعی راض ویج ق  لألم ن طری ة ع المعدی

ع ات  توزی ر اللقاح ة أو عب راض الوبائی ادر االم ة مص مكافح

رة  ة المنتش االت األوبئ ة الح ارئ لمكافح امج ط یص برن وتخص

  .أو المستحدثة

ز  فیات والمراك ي بالمستش ادر الطب توى الك ویر مس ب تط ویج

حیة  دورات االص رامج وال الل الب ن خ ةم ع ، لتطویری م

  .العلمیة الخارجیة والكفاءاتاالستعانة بالخبرات 

ة  آت الطبی ب المنش ام بجان ي االھتم ا ینبغ ة كم ع الطاق برف

تیعابیة ل رف االس رة وغ ن االس د م وفیر المزی ى وت لمرض

                                                             
 د. عبدهللا بن سعید بن سلیمان الجعیدي –األوضاع االجتماعیة والثقافیة واالقتصادیة والسیاسیة في حضرموت  ١٠
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ات حة العملی وزارة الص ؤولة ب ة مس یص جھ ب تخص ا یج ، كم

دى  اني وم ع المب ة وض ة الص امالءمتھلمتابع ن الناحی حیة م

اءة و ل كف زةعم ذلك و ،االجھ ي ك ادر الطب وفر الك ة ت ن ناحی م

ب فیات المناس اع المستش ات ألوض ل دراس ر عم ك عب تم ذل ، وی

تیعابھا  دى اس ا وم ة فیھ ة المقدم توى الخدم ة ومس دادالحالی  ألع

ع  ي جمی فیات ف ع المستش ة توزی ب دراس ا یج ى، كم المرض

اطق غیر المن دن الص رى والم د الق ي تباع ث تراع ل بحی ة، وعم

افة  ط، باالض یة فق دن الرئیس ي الم ة ف فیات المتخصص المستش

دم  ي تخ غیرة والت دن الص ي الم ة ف فیات عام ل مستش ى عم ال

ا اورة لھ رى المج حیة الق ز ص ادات أو مراك ل عی م عم ن ث ، وم

  .للقرى

دواء ة لل ا الحاج أتي ھن ي  وت ریض ف ل م ھ ك ذي یحتاج وال

ذ ة، ل ھ العالجی ة اا مرحلت وفیر البیئ ب ت بة لیج نیع لمناس تص

ا اقیر محلی ة والعق ة  ،االدوی انع الوطنی ز المص ر تحفی عب

ا  اللودعمھ ن خ م  م ب دع ا یج ة، كم آت الوطنی ندوق المنش ص

ن وزارة  ان م ق لج ن طری ارج ع ن الخ توردة م ة المس األدوی

ة  وم الجمركی ن الرس ا م رھا واعفاءھ وم بحص حة تق الص

  .تكلفة ممكنة بأقلوالضرائب وذلك بھدف ایصالھا 
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ى  ز عل ى التركی الت  وال ننس ة بالحم ى التوعی اظ عل ة الحف كیفی

حة  ن والص ة م د والوقای ة للح ات الالزم ل االحتیاط عم

ة  راض المعدی ة أو االم وء التغذی ن س ة ع راض الناجم أو األم

ة راض الوراثی افة، األم ى باإلض رورة  ال ر بض ة األس توعی

  .حسب المراحل العمریة عمل اللقاحات الدوریة لألطفال

________________________  

  

  البنیة التحتیة:
  

ورة  ة متط وین مدین لیمة لتك دة س اء قاع یات لبن م األساس ن أھ م

ة ة التحتی وفر البنی و ت حیحة وال ھ تیعاب الص ى اس ادرة عل ق

دة تقبلیة عدی نوات مس ي لس ع العمران ب التوس ي یج ن ، والت م

ا  ة خاللھ اء القدیم دیث االحی ى تح ل عل ع العم كل خطوتوزی ة ش

ة أو  اطق بالمدین ل المن ى ك ل ال دى لتص ة الم ة طویل زمنی

  ، وقمنا بتوضیحھا كما یلي:القریة

  المیاه:  -
ر الحیاة، واھمیتھ  في الحفاظ على  عالیةال حیاة بدون ماء فھو س

ھ من خالل  ة علی افظ ب المح ة من الزوال، ویج ات الحی ائن الك

انع واألع تھالك المیاه، في المنازل والمص ید باس مال الترش
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ار  اه االب ة ومی اه الجوفی اظ على المی ب الحف ة، ویج المختلف

تغاللھا بالطریقة األمثل، ویجب عمل الیة من قبل وزارة  واس

  المیاه لضمان عدم ھدر المیاه.

تخدامھا   لألغراضكما یجب عمل معامل لتحلیة میاه البحر واس

خمة تغطي  اعد بدورھا في توفیر كمیات ض تس المنزلیة والتي س

  جات المناطق القریبة من الساحل.احتیا

تراتیجي للمیاه لألزمات الطارئ ، وذلك ةكما یجب عمل خزن اس

بعمل خزانات ضخمة تستخدم في االوقات الطارئة وعند حدوث 

  اي مشكلة في محطات التحلیة واالمداد.

  

 : الطرق -
أبدأ ھا البعض بالطرق و وس یة ببعض اھمیتھا لربط المدن الرئیس

ھل العم تس لیة التجاریة وحركة النقل بین المدن والتي والتي س

ادي، وذلك من خالل توفیر طرق  اعد في النمو االقتص تس س

توى عالي من التنفیذ  ة الطرق ببمس تخدام ھندس ختیار الاس

 كل طریقالمحیطة ب ةالجیولوجیمسارات المناسبة حسب البیئة ال

 مثل وضع الجسور على األودیة والممرات المائیة وعمل االنفاق

 ومراعاة طبوغرافیة األرض. داخل الجبال 
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كما یجب تحدید السرعات لكل طریق حسب حجمھ واستخداماتھ 

رعات  ع العالمات المروریة المحددة للس  وإلزاممن خالل وض

فات والمقاییس  ائقین بالتقید بھا، ویجب مراعاة المواص الس

احات واألطوال  میم الطرق من حیث المس العالمیة اثناء تص

ور واالنفاق ونقاط  میم الجس وایجاد الدوران والتقاطعات وتص

بة لكل حالة یابیة في الحركة الحلول المناس ، بطرق توفر االنس

تخدام وان یتم  اراتالتخطیط عالمات اس مع توفر الحواجز  للمس

ادیة وكل  ائل الجانبیة عند المرتفعات واللوحات االرش وس

  .مرتادي الطرقللسالمة ا

  

 :  الكھرباء -
م ة ، فھي من ومن ض قة الكھربائی ة توفر الطا ة التحتی ن البنی

یا اس تغنللحیاة المدنیة   تاألس لدى  ألھمیتھاعنھا نظرا  ىوال یس

غیل االجھزة  اءة والتدفئة والتبرید وتش ر في توفیر االض البش

انع والتي  غیل المص یطة كما یعتمد علیھا في تش االلكترونیة البس

خمة من الكھرباء، ك تھلك كمیات ض ما تعتمد علیھا جمیع تس

ة، فلھذا یجب تطویر المحطات القطاعات الحكومیة  والخاص

یة التي تغذي المدن عبر رفع كفاءة وكمیة  والمولدات الرئیس

مولدات اضافیة او زیادة احجام  بإضافةالطاقة التي تولدھا وذلك 
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سابقا وتكون عبر مشاریع ذات جدول زمني  المولدات الموجودة 

تھ ، كما یجب دف جمیع المدن والقرى المجاورةطویل المدى یس

دعم المناطق والمخططات السكنیة الحدیثة عبر ایصال الكھرباء 

، وكما امكن او بعد اتمام مرحلة البناء قبل البدء بعمیلة البناء اذا

یانة واألعطال الناتجة عن زیادة االحمال  یجب توفیر فریق للص

یة او الفرعیة أو الكھربائیة او اعطال في احد المحطات الر ئیس

اكل  اف االخطاء والمش ھم ھذا الفریق باكتش خطوط التغذیة، ویس

تمراریة عمل خطوط  مان اس ھم في ض قبل حدوثھا والذي یس

  الكھرباء دون انقطاع.

ة  اء للمواطنین مع وجود توعی ار الكھرب ع ب دعم اس ا یج كم

حیحة عبرب تھالك الكھرباء بالطرق الص ید اس اغالق  ترش

اءة تخدمة،وا االض العوازل  وتركیب لتكییف للغرف الغیر مس

تعمال للمباني  اءاتواس ) LEDالحدیثة مثل تقنیة ( تقنیات االض

یة التوفیر في كذلك و العدید من االجھزة الكھربائیة ذات خاص

  استھالك الطاقة بنسبة كبیرة.

ل ادر  البحث عن ویفض طرق وبدائل لتولید الطاقة عبر المص

یة والتي تھدف الى تخفیف تكلفة النظیفة كالریاح والط مس اقة الش

  .االنتاج والحفاظ على البیئة من التلوث
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  الصرف الصحي:  -
  

حي مھمة لنقل المخلفات الناتجة عن  رف الص بكة الص تعتبر ش

تخدامات النظافة المنزلیة، وتكمن اھمیتھا في الحفاظ على  اس

رف النظافة العامة للبیئة بكة الص ، ویجب تطویر منظومة ش

ب حي الص تیعابیة حس ب قدرتھا االس الكثافة  حجمبحیث تتناس

ارع ولكل منطقة، ویتم ذلك عبر اعادة تأھیل  كانیة لكل ش الس

یة  ب مع الزیادة الخطوط الرئیس اریع تتناس والفرعیة بعمل مش

  السكنیة المتوقعة لمدى بعید.

بین المؤسسات الحكومیة في اعمال المشترك  التنسیقكما یفضل 

مان  عدم حدوث تعارض او تكرار ألعمال الحفر ،  الحفر لض

ویجب عمل خطوط اضافیة لتصریف میاه األمطار على الطرق 

یة  بكة رئیس یة مع ربطھا بش خمة الرئیس ممتدة على خزانات ض

  .لتجمیع میاه االمطار ومعالجتھا الحقا

تعمال القنوات المائیة  ل اس یول العالیة یفض وفي حالة الس

فیة االرض وعمل مسارات تساعد في باتباع طبوغراالمدروسة 

كان بالس لة  مأھو ناطق ال خارج الم ھا  ال یاه وایص ، حجز الم

  .واالستفادة منھا ان أمكن بعمل السدود وخزانات التجمیع

________________________  
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 االتصاالت:
  

بوق، حتى  كل غیر مس رنا الحالي بش االت في عص تطورت االتص

ي عملیة التواصل االجتماعي وزادت فالعالم كقریة صغیرة،  أصبح

عبر االتصال الھاتفي ورسائل الھاتف وبرامج التواصل االجتماعي 

  عبر االنترنت.

ونرى من خالل المعطیات الیومیة ان الحاجة تزداد یوما بعد اخر 

لخدمات االتصال، والتي تسھم في الحركة التجاریة والتواصل بین 

كل، وافراد المجتمع رع كذلك توفر المعلومة بش من خالل  أس

عد في محركات البحث و ا یة المتنوع والتي تس المواقع االلكترون

  .بكل سھولة المعلومات الحصول على

ل  وعلیھ یجب رموت ویفض م حض ركة محلیة باس ان یكون ھناك ش

عار ان تكون حكومیة ومدعومة ة بأس ال  ،مخفض ھم في ایص تس

عن  خدمات االتصاالت بشكل سریع عن طریق شبكات االتصال او

لشركات لأن نخلق بیئة مناسبة  كما یجب االرضیة، الكابالتطریق 

اء البنیة المحلیة والعالمیة في ھذا المجال من خالل  ھیل انش تس

التي و، العالمیةبكات لشلترددات ال أحدثعمل ابراج تدعم التحتیة ل

  ایصال التغطیة الى جمیع المدن والقرى. تساعد في 
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ذه التقن تغالل ھ ب اس ا یج ات كم دم ات في توفیر الخ ة الی حكومی

وق االلكترونيوالمنتجات والخدمات التجاریة  ، وتعزیز فكرة الس

الطلب على التعامالت  دما زافكل ما كانت ھذه الخدمة متوفرة كل 

وقیة  تھلك وللتاجر االلكترونیة، والتي توفر الوقت والجھد الس للمس

  ایضا.

________________________  

  

 الصناعة:
  

الرئیسیة لالقتصاد، فمن خالل  الركائزر االنتاج الصناعي أحد یعتب

یزید الناتج المحلي العام للدولة اعات المحلیة المصدرة للخارج الصن

ي لدى الفرد ویوفر العدید من  توى المعیش والذي بدوره یرفع المس

انع وغیر  رة من خالل العمل في المص الفرص الوظیفیة المباش

رة واقمات االخرى كالنقل والبیع من خالل الخد المباش  باألس

  المحلیة.

انع في خلق فرص عمل كبیرة للمواطنین  ھم ھذه المص تس وس

ات العلمیة المختلفة، و ص نرى  وخریجي المعاھد المھنیة والتخص

اب  ناعة المحلیة في جمیع المجاالت على حس جیع الص ان تش

ادیة داخلیة ال حي لخلق دورة اقتص توردة ھو أمر ص ائع المس بض
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اعد في نموه، وكذلك  جیع التس تثمار المحلي والعالمي على تش االس

اء انع في كافة المجاالت التي تغطي احتیاجات المواطنین  إلنش مص

ة، من  ة والالیومی ذائی ةاالمواد غ تھالكی ویكون عبر خفض  ،س

نیع مع اعفاء من  وم الجمركیة على معدات ومكائن التص الرس

  یا.الضرائب على البضائع المنتجة محل

كنیة وتكون   ناعیة بعیدة عن المناطق الس فیجب عمل منطقة ص

دیر  ھیل حركة التص ریعة والموانئ لتس قریبة من الخطوط الس

ا من حیث حركة الریاح والنقل، و یكون اختیار المنطقة مدروس

ول االدخنة  مان عدم وص انع الى االحیاء  الناتجةوض من المص

االخضر بین المنطقة  السكنیة، كما یفضل وضع شریط من الحزام

  الصناعیة والسكنیة كمرشحات تنقیة للھواء.

________________________  

 الصناعة البترولیة:
 

الصناعات الي تساھم في الناتج  أضخمتعتبر الصناعة البترولیة من 

در اغلب  المحلي للدول التي تمتلك مخزون نفطي عالي، كونھا تص

ھم  االنتاج الیومي للخارج، والذي یعود على الدولة بمبالغ كبیرة تس

ادي والذي ینعكس من خالل االنفاق في رفع  توى االقتص المس
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اء  اریع البنى التحتیة وتطویر الخدمات وانش الحكومي على مش

  مرافق خدمیة ومشاریع تنمویة للبلد.

غاز  فادة من وجود النفط وال ت ماره  عبرویجب االس تث وذلك اس

ركات ب تقطاب ش تاج وتكریر عااس یةان فة  لم كا مع اعطاءھا 

مان الحفاظ على  تیة لض ھیالت األمنیة واللوجس توى والتس كمیة مس

ب االتفاقیات العالمیة ب الطلب العالمي وحس ، االنتاج او زیادتھ حس

مع محاولة توطین ھذه الصناعة بعمل شركة وطنیة للغاز والبترول 

تفادعمھا بخبرات بخبرات وكفاءات محلیة و دة خارجیة، ھدفھا االس

من الطلب العالمي المتزاید على النفط والغاز وانعكاس ھذه الحاجة 

ركات العاملة  توظیففي زیادة  االیدي العاملة المحلیة، وزیادة الش

  المرافق لھذه الصناعة. اللوجیستيفي المجال 

انع وطنیة  المواد الخام البترولیة والتي  إلنتاجكما یجب عمل مص

وستسھم في تعزیز الصناعة المحلیة  ،تحتاجھا المصانع في انتاجھا

  وتكلفة اقل. أسرعبوقت  األولیة الموادبتوفیر 

ركات  ائل نقل البترول واالعتماد على الش كما یجب تطویر وس

عة العالیة،  الوطنیة داخلیا او خارجیا عن طریق القاطرات ذات الس

خمة ومحاولة دعم دخول  أو عالمیا عن طریق حامالت النفط الض

ركات ا ل عمل خط انابیب لمحلیة في ھذا المجالالش ، كما یفض
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تویات الطبوغرافیة  احل مع مراعاة فروقات المس بین باتجاه الس

  ، وذلك سیساعد في سرعة التصدیر.منطقة االنتاج ومنطقة التجمیع

________________________  

 

 المعادن والثروات:
 

ة  ات متفاوت ة بكمی ادن مختلف ى مع اطن األرض عل وي ب یحت

تخراج ف ة االس ین عملی ة تقن ى الحكوم ب عل ة ویج ل منطق ي ك

ب،  ث والتنقی ي البح ة ف ركات الوطنی م الش ا ودع ث عنھ والبح

ام  واد الخ ن الم تفادة م اءواالس ا  بأنش ة منھ انع قریب ادةمص  إلع

  تشكیلھا وتحویلھا الى منتجات اولیة او ثانویة للمستھلك.

ن  تفادة م ب االس خور ویج ارالص ة واالحج ة الجیری  النقی

ودة ل  الموج تخدام وبعم ددة االس ار متع انع لألحج انع مص مص

منت واد  لإلس ة اوم ة العمرانی ي الحرك ھم ف ي ستس اء، والت لبن

ع  ارعة م دة لالمتس ة المتزای ة الحاج اریع التنمی ة مش وحاج

اریح  اء التص الع واعط ل المق ین عم ب تقن ار، ویج وق العق س

  ة.یللعمل بھا ، وتكون بعیدة عن المناطق السكن
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 األمن االقتصادي:
  

تند علیھا  روریات التي تس ادي من الض تعد الحاجة لألمن االقتص

تدامةالحكومات في الحفاظ على  الموارد المالیة للخزینة، فتبحث  اس

 عبرزیادة مواردھا او  من خاللعلى جانب األمان كثیر من الدول 

ة، و دی ا النق اتھ اط ادة احتی ذه الزی الطر عبرتتم ھ ار ب تثم ق االس

ھم في زیادة الموارد المالیة  ، للخزینةالمعروفة عالمیا والذي یس

افة تخدم في حال احتیاطات ایجادالى  وباإلض االزمات  ةنقدیة تس

  طارئة.االقتصادیة ال

ر في  ادس عش ة في القرن الس فت موارد الذھب والفض عندما اكتش

 األمریكیتین وشرع في استغاللھا، نقلت كمیات ھائلة من ھذه السلع

د  ة النق ادة في كمی ك الزی ة تل ت نتیج ان ا، وك ة إلى أوروب النفیس

ا. والیوم،  ار في أوروب ع اع االس ا نحو ارتف ام ا ع المتوفرة توجھ

ة من  د الحكوم ا تزی دم ا، عن ة ذاتھ الطریق ة وب اع د طب ات النق كمی

الورقیة المتداولة ، فإن النتیجة الحتمیة ھي أن القوة الشرائیة للوحدة 

وف تت عار باالرتفاع النقدیة س جھ نحو االنخفاض، كما تأخذ األس

  ١١وھذا مایسمى بالتضخم.

                                                             
  لودفیغ فون میزس –السیاسة االقتصادیة : آراء للیوم وللغد  ١١
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تثمارات الحكومیة  ادر الدخل للدولة من  أحدوتعد االس اھم مص

ا في بعض  د توازي ایرادات النفط كم ة حجم االیرادات، وق احی ن

ة  أحد، والتي تعتبر دول الخلیج ادي خاص أھم ركائز الدعم االقتص

ار النفط العالمي، والتي تسبب ارباكا كبیرا في حاالت انخفاض اسع

   .على اقتصادات الدول المعتمدة على النفط بشكل رئیسي

تثماري خاص  ندوق اس یس ص لدولة، بافالبدایة أوال تكون عبر تأس

ركات  ول في ش تحواذ على اص وعقارات یعمل على التعاقد واالس

ار في شتى واالستثم ،محلیةالشركات الانشاء الى  باإلضافةعالمیة، 

روعة  روعة محلیا وخارجیا، واتحدث عن المش المجاالت المش

روعة كاالتجار  ریعة غیر مش ب س تحدیدا نظرا لوجود طرق كس

یل االموال او ب لحة لمخدرات اغس  وتھریب بیعوكذلك وبیع االس

رر  القطع األثریة النادرة، ویجب تجنب ھذه الطرق لما فیھا من ض

  المحلیة والعالمیة. الثقافةو على المجتمعات واالقتصادات

من الخطوات المھمة وجود صندوق احتیاطي نقدي للعمالت كذلك و

افةاألجنبیة المعروفة كالدوالر والیورو والین  الى احتیاطات  باإلض

ات في  اط ذه االحتی ة ھ ة، وتكمن أھمی ادن المھم ب والمع ذھ من ال

عر العملة المحلیة من االنھیار، ف بیل االحفاظ على س لمثال على س

عر العملة المحلیة، تقوم الحكومة أي عند حدوث  انخفاض في س
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اطببیع جزء من  ذه االحتی ة ، اتھ اھم في اتزان العمل ا یس مم

  واستقرارھا محلیا. 

خطة مستمرة لزیادة حجم االحتیاطات انشاء یجب العمل على ولھذا 

نویا،  تثمارات الخارجیة النقدیة س وذلك من خالل ایرادات االس

دیر النفط للعالم، وكذلك  ونرى من خالل من خالل الفائض لتص

ا أنھ ات ب اطات في  المعطی ة االحتی ا زادت كمی ة فكلم ة طردی عالق

ان  دل األم ة وزاد مع ة المحلی ا زادت قوة العمل ة كلم الخزین

، والتي تصبح مع الوقت قادرة على تحمل الظروف االقتصادي للبلد

  .بلواألزمات االقتصادیة الطارئة في المستق

________________________  

 القطاع الخاص:
 

تكمن اھمیة القطاع الخاص في العمل التكاملي مع الحكومات بھدف 

دعم  دول ت د ان كثیر من ال ذا نج ادي، ولھ ادة النمو االقتص زی

ركات  ة الموجودة فیھا ، وذلك لما توفره ھذه الش ركات الخاص الش

افة الى ما  من زیادة  ھتقدممن فرص عمل داخل المجتمع باإلض

  حجم الناتج المحلي عبر صادراتھا .
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ھولة  تثمرین من خالل س ة والمس ركات الخاص لھذا یجب دعم الش

وم الجمركیة  دار التراخیص التجاریة وكذلك االعفاء من الرس اص

والضرائب، مما سیساعد في وصول المنتج المحلي للمستھلك باقل 

كات الصغیرة والتي االسعار، باإلضافة الى دعم المؤسسات والشر

اد المحلي ونموه من خالل توفیر فرص  تقوم بعمل دورة االقتص

  العمل وزیادة السیولة في السوق المحلي.

وسیساھم دعم المستثمرین واصحاب رؤوس األموال بشكل مباشر 

في عمل مشاریع خدمیة متعددة داخل حضرموت، والتي تزید حجم 

ائع والمنتجات اال ة من خالل الواردات ودخول البض تھالكی س

  الموانئ ویتم ذلك بعد التأكد من مطابقتھا للمواصفات والمقاییس.

روریة لزیادة  ركات التجاریة ض وتعتبر الحاجة إلى زیادة الش

افةالفرص الوظیفیة،  وق المحلي وتوفر  باإلض إلى زیادة حركة الس

المنتجات على طول العام وبأقل األسعار، والتي تصنع مناخا مناسبا 

  مل التجار المحلیین والمستثمرین األجانب.لع

جیل  حابھا بتس غیرة عبر دعم اص ات الص س كما یجب دعم المؤس

رخص مزاولة النشاط التجاري بكل سھولة، وسیؤدي دعم ھذه الفئة 

افةإلى زیادة الفرص الوظیفیة  یولة في  باإلض إلى زیادة حركة الس

  األسواق المحلیة.
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ر المنت جة من داخل المنازل والمناطق كما یجب تفعیل دور األس

وق المحلي،  اھمة في توفیر الخدمات للس كنیة، وتطویرھا للمس الس

اھم فیھ الحكومة والجھات  ندوق خاص تس وذلك عبر دعمھا بص

اھمة المجتمعیة الموجھة  الخیریة والبنوك التجاریة، كجزء من المس

  على عاتقھم.

________________________  

  

 االستثمار:
 

د ا ارتعتم تثم ة على االس دم دول المتق ة لكثیر من ال ات المحلی

اعد على والخارجیة، باب التي تس ادر الدخل وأحد األس  كأحد مص

ادیة داخل البلدحركة ال نمو العدید من  الحكومات ، وتبذلاالقتص

الجھود في محاولة استقطاب رؤوس األموال من الخارج وذلك عبر 

ع  تثمرین حققوانین الوض ل للمس دیم ووقھم، التي تكف ك تق ذل ك

ویركز الحكومیة، في االجراءات والمعامالت مع الجھات تسھیالت 

تثمرین ا یة صلمس ي على وجود ارض تثمار، تقتض الحفاظ لبة لالس

ع األمني على  ادي للبلدالوض من أھم الممیزات التي ، وواالقتص

تثمر ھي  غیلیة من ناحیة یبحث عنھا المس انخفاض التكالیف التش
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ركاتاألیدي العا ة على الش رائب المفروض وم والض ، ملة أو الرس

تثمرین من خالل التعاون  ومن الممكن تحقیق ھذه الممیزات للمس

ات  ذه األمور بین الجھ من توفر ھ ة تض ة في تحقیق آلی الحكومی

  .اناجح اوتجعل حضرموت خیارا استثماری األجنبي، لمستثمرل

ر تثمار االجنبي ض ورة للدول ومن االعتبارات التي تجعل االس

  النامیة عدة أمور من بینھا :

در لتدفق رأس المال الالزم  - ر ھو مص تثمار االجنبي المباش االس

لتمویل عجز المیزان التجاري الذي تعاني منھ الكثیر من الدول 

 النامیة.

ر النقص الحاد في االدخار  - تثمار االجنبي المباش یعوض االس

 یة.القومي الذي تعانیھ الكثیر من الدول النام

نظرا ألنھ من الضروري القیام بقدر من االستثمار وذلك للحفاظ  -

ر  تثمار االجنبي المباش ادي بعید المدى، فاالس على نمو اقتص

یساعد االقتصاد على التأقلم مع الصدمات االقتصادیة الخارجیة 

 إذا ما أحسن إدارتھ.

دیر ومثال  - تثمار في تنمیة قطاع التص اھم االس ا قد یس أیض

اھمتھ ف ین مس یا والص رق آس رق وجنوب ش ادرات دول ش ي ص

 على وجھ الخصوص لیس عنا ببعید.
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طة البحوث  - ر في تنمیة أنش تثمار االجنبي المباش اھم االس وقد یس

ین غي عالقتھا  یفة ومثال ذلك الص والتطویر في الدولة المض

وفت وموتوروال وغیرھا ھو خیر  ركات كبرى مثل مایكروس بش

 تأكید لتلك المیزة.

ا فان االستثمار األجنبي المباشر یتضمن نقل التكنولوجیا، وأخیر -

تتطور وس وف تفتح قنوات وكنتیجة لذلك فإن مھارات العمال س

 .١٢التسویق والتصدیر

  

ة  تثمارمعنیة كذلك یجب عمل ھیئة خاص تكون وظیفتھا و، باالس

تثمار داخل البلد، ومحاولة ایجاد حلول  ة الحالة العامة لالس دراس

تث افةمرین، لدعم المس یق مع الجھات الحكومیة  باإلض الى التنس

ة  تثماریة داخل البلد من خالل دراس اریع اس ة في عمل مش والخاص

التعلیم او السیاحة احتیاجات ومتطلبات السوق في مجال الصحة او 

من القرارات ومن مھام ھذه اللجنة حمایة المستثمرین وما الى ذلك، 

ر  تثماربحركة االوالقوانین التي قد تض ع وكذلك تقوم ب، س وض

ورفعھا للجھات  تساعد االستثمارتوصیات للقوانین واألنظمة التي ال

   .المعنیة

                                                             
 ٢٠١٣) ١١( ٤مجلة االكادیمیة االمریكیة للعلوم والتكنولوجیا  –أمارابارك  ١٢
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 داتلمحدا فقو لمباشرا ألجنبيا رالستثماا اعنوأ تصنیف مكنأ قدو 

  :  لتالیةا

ادر-١   لىإ رالستثماا من علنوا ھذا فیھد:   البحث عن المص

  لیةوألا بالمواد لغنیةا تلك السیماو ولللد لنسبیةا ةلمیزا لستغالا

 من دةالستفاا عن فضًال.  عیةرالزا تلمنتجاوا زلغاوا لنفطكا

   . بةرمدو ماھرة عمالة دجوأو و لعمالةا تكلفة ضنخفاا
ً دعا راتالستثماا من علنوا ھذا فیھد : اقألسوا عن لبحثا-٢  ة

ةالستھالا تلمتطلبااتلبیة  لىإ ی   لمتلقیةا وللدا اقسوأ في ك

ك السیماو إلقلیمیة)ا رة أوولمجااولمحلیة ا( راتلالستثما   تل

  . سابقة اتفتر في لیھاإ لتصدیرا یتم كان لتيا
  بین فیما رالستثماا من علنوا ھذا ثیحد : ءةلكفاا عن لبحثا-٣

  بیةوروألا قلسوكا لمتكاملةا إلقلیمیةا اقألسووا لمتقدمةا وللدا

  .ألمریكیةا رةلقاا لشماأو 
ذا یتعلق:  تیجیةاسترا لصوأ عن لبحثا-٤  مبقیاع  ولنا ھ

ات رك ةأو  تملك تبعملیا الش راك ا  لخدمة  ش دافھ اھ

 .١٣تیجیةاالسترا

                                                             
  د. عیسى محمد الغزالي –تعاریف وقضایا  -نبي المباشراالستثمار االج ١٣
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د تكون لالستثمارات األجنبیة بعض السلبیات كحدوث االنفتاح قو

ة  ب الھوی ة، وتغری ة المحلی ادئ للبیئ المحلي وتغیر القیم والمب

المالبس  ة ك ات الغربی ال المنتج ك ة اش اف ب ك ة بجل المحلی

یات عام، وجمیع المن والكمال تجات التي تمس الفرد في مظھره ال

ولتجنب ھذه المشاكل یفضل االستعانة بالتجار الحضارم في كافة 

  انحاء العالم وفتح المجال للشركات المحلیة باالستثمار والتطویر.

________________________  

  

 :والمطارات العامةالمواصالت 
  

ات التي  د اھم المقوم ة اح ام الت الع ا تعتبر المواص د علیھ تعتم

عوب في الحركة والتنقل داخل المدن وخارجھا  ھم في الش والتي تس

ادي داخل البلد ل احیانا ألن تعتبر زیادة النمو االقتص ، وقد تص

 ذات اللون االحمر كأیقونة ترمز للمدینة أو الدولة مثل باصات لندن

ة الیاباني،  كذلكو اص بكات الى ملحة  فالحاجةقطار الرص عمل ش

یة داخل المدن وخارجھا لخ حدیثة افةدمة الطرق الرئیس الى  باإلض

ات والمترو والطائرات  عمل منظومة نقل عام متكاملة من الباص

ھا البعض  بحیث تربط جمیع داخل المدن والقرى وخارجھا بعض
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رع الطرق الممكنة وباقل تكلفة على االفراد في عملیة  ھل واس بأس

  .لالتنق

  

 الطرق والمركبات:
 ،الجودةة لبناء شبكة طرق حدیثة بمواصفات عالیة تظھر الحاج 

یارات النقل، ویكون  اة وس وذلك لخدمة مرتادي الطرق من المش

من ناحیة ھندسة الطرق وجودة المواد وجودة التنفیذ  االھتمام بھا

افة ادیة و متطلبات  باإلض الى وجود العالمات واللوحات االرش

المة المروریة، وتأتي الحاجة للربط د بكات الس اخل المدن بش

وارع واالرتدادات للمباني ،  ب مع حجم الش مروریة تتناس

من المخطط العام للمدینة  وارع ض ة تخطیط الش وینبغي دراس

  للمدینة. مراعیة الوضع الراھن والتوسع المستقبلي

اعدة على  تخدام التكنولوجیا الحدیثة في المس كما یراعى اس

تمراری د اآللي الحركة المروریة من خالل ا ةاس جھزة الرص

ائعة من قبل  ومعرفة نقاط االزدحام المروري والمخالفات الش

السائقین ومعالجتھا بالطرق الھندسیة المدروسة، كما یجب العمل 

على التوعیة المروریة بكیفیة استخدام الطریق للمشاة واصحاب 

  والقوانین المروریة. باألنظمةالمركبات والتوجیھ بااللتزام 
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ل في الطرق السریعة بین المدن، یجب عمل خطوط كما ھو الحا

تعانة  المة المارة بھا، واالس من س فات عالیة تض یة بمواص رئیس

ارج  ات الطرق والمخ اھ ة اتج ة لمعرف ادی ات االرش اللوح ب

  المقطوعة. والمسافات

  

 شبكة الباصات:
روري وجود نظام نقل متكامل و عار رمزیةمن الض ویخدم  بأس

رالمجتمع من الطالكافة  تخدام ب والموظفین واألس ، ویعد اس

ب لذلك نظرا  نقل عدد كبیر في رحلة  إلمكانیةالباص ھو االنس

  .واحدة باتجاه معین

ة على الخطوط  ارات معین اد مس ة العتم أتي األھمی ذا ت ولھ

الرئیسیة للمدن تمر عبر المناطق الصناعیة والتجاریة والسكنیة، 

ة المخطط العام للمدین ع ة، ومن ثم ویم ذلك عبر دراس وض

اكن التجمع  اء وأم ات بجوار االحی اص ار للب ات انتظ محط

ة للباص ان  ص ارات مخص واق، مع عمل مس ألن  أمكنواألس

یر لباقي المركبات،  من عدم عرقلة الس ھل حركتھا ویض ذلك یس

تراكات متنوعة مدعومة للطالب واألفراد  ل عمل اش كما یفض

  من ذوي الدخل المحدود.
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 شبكة القطارات:
تعمل بكثرة في الدول المتقدمة  ائل التي تس القطارات من الوس

رعتھا وكذلك امكانیة نقل  ألنھاوذلك  تتمیز بدقة مواعیدھا وس

اء رحلة،عدد كبیر جدا في كل  بكة مترو داخل المدن  وإلنش ش

الكبیرة یجب عمل بنیة تحتیة خاصة بالسكك واالنظمة الكھربائیة 

الذاتیة للتوقف واالنطالق وفق وكذلك عمل نظام متكامل للقیادة 

یخدم خط القطارات بین المدن والقرى في  جدول محدد، كما س

اري ورفع وتیرة النمو  ادل التج ل والتب ة التنق ریع حرك تس

  االقتصادي.
  

 :سیارات االجرة
التتعتبر  یارات االجرة احد المواص یوعا في العالم  س األكثر ش

یارات ذات الملكیة الفردی یة او وتعتمد على الس س ة او المؤس

یة الكترونیة،  س غیل عبر منظومة مؤس ین والتش ینبغي تحس

ركات  یارات األجرة عبر فتح المجال للش توى خدمة س مس

ب  فات تناس افة مركبات جدیدة بمواص تثمرین في إض والمس

ال  ار في مج تثم ب االس ا یج ب المحلي، كم ل عبر الطل النق

ركة االلكترونیة وخدمة الطلب عبر االن التطبیقات ترنت عبر ش
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وة بنظام اوبر العالمي ع مواقف محددة محلیة أس ، كما یجب وض

  باألسواق لسیارات األجرة تفادیا لالزدحام المروري.
 

 المطارات:
كلو  أحدالتقاء للقادمین من خارج البلد فھي  نقطالمطارات  تش

ولأھم  ولھذا تكمن أھمیتھا في الحاجة الى  ،األولى نقاط الوص

توى توى  ان تعكس مس اري والمس دم الحض د في التق البل

ادي،  والحاجة لتطویر المطارات الحالیة من ناحیة حجم االقتص

خمة، وكذلك زیادة القدرة  تیعابھ للطائرات الض المدرج واس

احة المطار  افرین والقادمین عبر زیادة مس تیعابیة لعدد المس االس

یق لربط المطارالداخلیة وكذلك عدد بوابات العبور  ات والتنس

  بداخل المدن عبر شبكة مواصالت عامة.

ركات الطیران العالمیة  تثمار في المطارات مع ش كما یجب االس

ترانزیت للربط بین القارات وذلك نظرا لموقع حضرموت  كنقاط

  .االستراتیجي

عمل شركة كما یفضل االستثمار في مجال الخطوط الجویة عبر 

ت اب االس ب فتح ب ا یج ل الجوي، كم ة للنق اع وطنی ار للقط ثم

الخاص والمستثمرین األجانب بعمل شركات طیران محلیة تسھم 

  في تعزیز حركة المالحة الجویة.
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 المواصالت الخاصة:
 

ة  تخدام المركبات الخاص ائل  لألفرادیعتبر اس من اكثر الوس

ائع  تخدم على النطاقین الفردي والتجاري كنقل البض رة، وتس المنتش

المة واخذ ، ویجب الزام المونقل الركاب ائل الس ركبات بالتقید بوس

االحتیاطات الالزمة، وان تكون المركبات مھیئة من النواحي الفنیة 

سیر دون حدوث تعطل یعیق حركة  سمح لھا بال والمیكانیكیة والتي ت

ول الحوادث وتعریض حیاة االخرین  بب في حص المرور او یتس

تعتمد على للخطر، كما یجب تسھیل دخول السیارات الحدیثة والتي 

تھالك الوقود وذلك عبر خفض الجمارك علیھا  ،تقنیات توفیر اس

  وان تعفى كذلك السیارات الكھربائیة منھا.

  

________________________  

 المیناء:
 

ي  كل رئیس ادیة داخل البلد على الموانئ بش تعتمد الحركة االقتص

دیر، والذ تیراد والتص ي لعملیة االس ي وذلك ألنھا الممر الرئیس

توالینعكس على  ادي ىمس رموت حالیا  ،للبلد االقتص وتحتوي حض

حر ومیناء الحامي،  على ثالثة موانئ وھي میناء المكال ومیناء الش
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الرصیف للسفن،  استیعاب ویجب تطویر الموانئ من حیث مساحة

لتسھیل عملیة التفریغ  الحدیثة للرافعات أكبركما یجب إضافة اعداد 

ائع حن للبض تھیئة الموانئ بمراكز اختبارات للجودة  مویتحت، والش

فات والمقاییس المحلیة  تیراد منتجات مطابقة للمواص مان اس لض

م  المنتجاتجودة فحص وكذلك  معة واس درة والتي تعكس س المص

، باإلضافة الى توفر اقسام حدیثة لصیانة وإعادة حضرموت عالمیا

  .طلوبةتعبئة الوقود للسفن، وكافة الخدمات اللوجیسیتیة الم

________________________  

  

 :السیاحة
  

ناعات في العالم، نظرا لدورھا الكبیر  یاحة من أھم الص تعتبر الس

في خدمة االقتصاد الوطني في الدول السیاحیة، فضال عن تأثیراتھا 

االتجاه الغالب لدى  العدیدة في النواحي االجتماعیة والبیئیة، وظل

ھو التركیز على الدراسات"العملیة"  العدید من الباحثین في السیاحة

نب  یاحة أو الجوا یة للس اد عاد االقتص یة"، مثل األب أو "التطبیق

ام  ات الزائرین، والیظھر إال قلیال من االھتم دفق ة أو ت ویقی التس

یة والمجتمعیة في ھذه البحوث.  یاس فیة والس امین الفلس بالمض

سي یتم تجاھلھا في ا سیا لحقیقة، وربما فالجوانب المھمة لالقتصاد ال
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ورة" في  تكمن المفارقة بافتراض الدور الحیوي الذي تلعبھ "الص

یاحة، في أنھ قد بدأ حدیثا االھتمام بجدیة بالطبیعة األیدولوجیة  الس

كیل المدن لجذب  ائح والطریقة التي یمكن بھا إعادة تش ور الس لتص

طة، كما بدأت الحكومات  تثمارات والطبقة العاملة المتوس االس

یاحة، مما المر ادیة للس كزیة والمحلیة تركز على الفوائد االقتص

  ١٤عزز فكرة أن تكون المدینة نوعا من السلعة التي یمكن تسویقھا.

یاحي فتوجد  ادر الجذب الس رموت بتنوع مص یمتاز وادي حض

واطئ  واحل والش على بحر العرب، ویمكن االثار التاریخیة والس

تفادة من ھذه المناطق  یاحیة عبر تنظیم االس رحالت لمجموعات س

تثمرین والتجار المحلیین، بدعم من الحكومة  توفر سوالتي والمس

یاحة  ىال ننسالمتنوعة، كما العدید من فرص العمل  اھمیة الس

سیاح من الخارج وتوفیر  ستقطاب ال كمصدر دخل مھم للدولة عبر ا

ھولة التنقل وتوفر  ائح من األمن وس كافة الخدمات التي یحتاجھا الس

  لسكن المناسب.ا

احلیة بعمل منتزھات  واطئ والمناطق الس تغالل الش كما یجب اس

ھم في تعزیز الحركة وفنادق ومراكز تجاریة  یاحیةتس ، كما الس

اكن  ة لألم افی ات الثق ب التركیز على الموروث ةیج ة  األثری دیم الق

                                                             
 كولن مایكل ھول –السیاحة والسیاسة: مدخل إلى التنمیة السیاحیة الرشیدة  ١٤
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القالع كذلك واني الطینیة القدیمة داخل الوادي والحفاظ علیھا، كالمب

ون اجد  والحص موكل  التاریخیةوالمس ذلك من مقتنیات  لما یش

  .وتحف ووضعھا في معارض ومتاحف تعكس تاریخ حضرموت

یاحي بعمل  على الحكومةكما  تثمرین في المجال الس تحفیز المس

الفنادق والشقق السكنیة وذلك بتسھیل التراخیص الممنوحة لھم، كما 

وئھا یتم میجب ان تكون لھم قاعدة بیانات  نیف لكل  نحعلى ض تص

نیف  ب التص ب الخدمات التي یقدمھا، وأن یكون حس فندق حس

  .للفنادقالعالمي 

والحدائق واماكن بعمل المنتزھات الجانب الترفیھي  ىال ننسكما 

ب العائالت واالفراد  كحدائق الحیوان والحدائق الترفیھ التي تناس

ذ فعالیات ، كما یجب تنفیالعامة والمالھي واأللعاب المائیة المختلفة

تاء واالجواء  تغالل اوقات الش متنوعة في األماكن المفتوحة واس

  .المعتدلة في تنظیمھا، كسباقات الدراجات والمارثون

عبیة  احة وذلكیللس الجانب الثقافيتعزیز وكذلك  بعمل قریة ش

ر فیھا الفنون  رموت وعاداتھا وتقالیدھا وتحض تعكس تاریخ حض

عبیة واألكالت المحلیة  ویمثل حرف الیدویة من كل المناطق، والالش

ة  ة مجموع ل منطق ة من االفراد تقوم بك اف عرض جزء من الثق

افة ،بتلك المنطقة المتمیزة اركة دول خارجیة  باإلض الى امكانیة مش
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مما یعزز التبادل الثقافي بین حضرموت وكافة دول  تعرض ثقافاتھا

  .العالم

________________________  

  

 الریاضة:
 

حة المجتمع فتقل تكمن  ھا على ص ة في انعكاس اھمیة الریاض

ة، وعلى  اض افظ على الری ات التي تح االمراض في المجتمع

ھا،  مدى أھمیت ي وتوعیة االفراد ب الحكومة تعزیز الفكر الریاض

طة وتبدأ من  ات األنش یة في المدارس بمختلف الریاض الریاض

لة والطائرة وكرة ال ب الممكنة كالجري والقفز وكرة الس قدم، وحس

  االمكانیات المتوفرة للمدارس.

باب  تقبال الش ة الس یة حكومیة وخاص كما یجب عمل اندیة ریاض

ار غ ة والص دیث ب مع االدوات واألجھزة الح المالع ، ومجھزة ب

جیعھمو ب میولھ تش یة و كال حس اھم في الریاض تس تنمیة التي س

مع عمل مسابقات ریاضیة على مستوى  ،المواھب في كل المجاالت

نة والمنطقة بغرض تحفیز الجمیع على  مدی توى ال مدارس ومس ال

  .المشاركة وتطویر المھارات
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ركات  تثمار في االندیة من قبل التجار والش  ودعمھاكما یجب االس

اء  ة من خالل انش باب على مزاولة الریاض ورعایتھا وتحفیز الش

  المالعب واالندیة مع وجود الدعم للمسابقات الریاضیة المتنوعة.

________________________  

 

 الثروة السمكیة والحیوانیة:
  

  الثروة السمكیة: 
مكیة من  ادیة المھمة نظرا  أحدتعتبر الثروة الس الموارد االقتص

رموتلتوفرھا بكثرة في  احلیة بحض یتمیز بحر  و ،المناطق الس

ماك والكائنات البحریة المتنوعة بجودة عالیة، العرب  بوفرة االس

الیب ویجب تقنین ع خمة أو باألس ید الجائر بكمیات ض ملیة الص

الممنوعة دولیا والتي قد تضعف عملیة التكاثر لألسماك في المنطقة 

واق  حا في االس بب ش مما مقارنة بالمعروض الطلب  وازدیادوتس

  .ب بزیادة االسعار بشكل مبالغ فیھیتسب

یادین من قبل الحكومة بتوفیر المراكب وادوات   ویجب دعم الص

اطید القانونیة بنظام مدعوم الص رة وذلك لتعزیز حركة  وبأقس میس

مكي  ید وزیادة االنتاج الس اھم في توفر  المنظم،الص یس الذي س

واق المحلیة والمعروض من األ ماك في االس انخفاض بالتالي س
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عا ول الى مرحلة اكتفاء ره اس بح بمتناول الجمیع، وبعد الوص لیص

 ضال تتعارصدیر للخارج حتى السوق المحلي ننتقل الى مرحلة الت

سوق المحلي شركات الكمیات المصدرة مع حاجة ال ، ویجب الزام ال

ید بتراخیص نظامیة ،  ب متطلبات تعطى التي تقوم بالص حس

دیر  اعد في زیادة االنتاج المحلي اوال، والزامھا بتص روط تس وش

  . المحلیة لألسواقفقط بحیث تكون االولویة  محددةكمیات 

ناعةكما یجب اال ماك وتحفیز ھذه الص تثمار في زراعة االس  ،س

افة المحلي، وذلك لزیادة كمیة االنتاج المعروض  الى كمیة باإلض

  .عبر زیادة العرض الى خفض االسعار تھدفوالتي  باألسواق

واق ال مكما یجب تطویر اس توعب اعداد س ك وتنظیمھا بحیث تس

وقینللمعروض والتجار  أكبر ومھیئة ثة ، وعمل مباني حدیوالمتس

تقبال  ماك،الس الحفظ  بأجھزةوتكون مزودة  مختلف انواع االس

  .للمستھلكوالتبرید التي تساعد في وصول المنتجات طازجة یومیا 

  

   الثروة الحیوانیة:
رموت بوجود مراعي  لنمو  ذات غطاء نباتي جیدیمتاز وادي حض

ي  بة ل ،والدواجنالمواش تثراغبین بااللوھي بیئة مناس في  مارس

اء لمنتجات الحیوانیة كاللحوم ا تقاتھا واأللبانالحمراء والبیض  ومش
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ةوالبیض والجلود  اف اإلض ة الى ب ال زراع ار في مج تثم  االس

  االعالف.

تھالك الحاجة الویجب مراعاة توفر المیاه وعدم تعارض ذلك مع  س

 مناطق الرعي وتخزین المواشي بعیدااالفراد لھ، ویفضل ان تكون 

كن حة البیئة عن المناطق الس یھ نظافة وص وامكانیة یة لما تقتض

ئة  یھامعالجة االوب حة  ،في حال تفش مام بالص كما یجب االھت

مان خلوھا من االمراض  والدواجن البیطریة للثروة الحیوانیة لض

ر، وذلك عبر اجراء  یبھا او ممكن انتقالھا الى البش المعدیة التي تص

حلیة او المستوردة فحوصات وتطعیمات دوریة لكل من المواشي الم

  من الخارج.

________________________  

  

 األمن الغذائي:
 

رموت مجاعة  ابت حض أدت إلى نقص كبیر ، ١٩٤٥في عام أص

ذاء  دام الغ ان، وانع ك ا الس د علیھ ة التي یعتم ة المحلی ذی في التغ

المجلوب من الخارج نتیجة النقطاع االتصاالت مع العالم الخارجي 

  عالمیة الثانیة.في أثناء الحرب ال
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  :التي حصلت ومن أسباب المجاعة

رموت في أثناء الحرب العالمیة الثانیة  -١ ھدتھ حض الجفاف الذي ش

  وانقطاع االمطار لمدة ثالث سنوات

یا والمالیو  -٢ ارم في اندونیس انقطاع تحویالت المھاجرین الحض

، وذلك بسبب الحرب  والتي تقدر بثمانمائة ألف جنیھ، وسنغفورة

 الثانیة. العالمیة

تخدام  -٣ رموت وعدم االس ادیة لحض تخلف وركاكة البنیة االقتص

ات  اب دور الحكوم ة وغی اح ة المت ات الطبیع ان ل إلمك األمث

اریع تنمویة ذات  تعماریة في خلق مش لطات االس المحلیة، والس

 .١٥ اھداف استراتیجیة

ك ف  ذل ة ل ل الى الحكوم ام التي توك ذائي من المھ یعتبر األمن الغ

رة، ویجب علیھا توفیر األغذیة وتكون مس ؤولیة مباش ؤولة عنھ مس

األساسیة للسكان بأقل تكلفة ممكنة سواء كان من االنتاج المحلي او 

مان عدم انقطاع األغذیة  ،الخارجي كما یجب على الحكومة ض

المحلیة من المنتجات الزراعیة او السمكیة وكذلك المنتجات الغذائیة 

توردة یة المس اس یجب التركیز على الجانب الزراعي ، وعلیھ األس

                                                             
 سعید سلیمان الجعیدي الدكتور عبد هللا –األوضاع االجتماعیة والثقافیة واالقتصادیة والسیاسیة في حضرموت  ١٥
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ل  ذاتي داخ اء ال ة لالكتف ات الزراعی ة تحقیق المنتج احی من ن

  .حضرموت

تاج الزراعي المحلي عن طریق دعم ویتم ذلك عن طریق  دعم االن

توقیع اتفاقیات المزارعین والشركات المحلیة والمستثمرین، وكذلك 

ل دول التي تمتلك عالمیة للتبادل التجاري في المجال الزراعي مع ا

یل  عارمعینة محاص ة وكمیات كبیرة على ان ال یمكن  بأس رخیص

ا أو ان ا محلی اج المحلي  یكون زراعتھ ات  يال یغطاالنت الكمی

  .المطلوبة

تحقیق انتاج محصول اكبر لمساعدة المزارعین لذا تكون البدایة في 

بعیدا عن استخدام الكیماویات او اي اسلوب ، صحیةسریعة وبطرق 

انر مض تخدام المبیدات  والبیئة كالبذور المعدلة وراثیا باإلنس او اس

  .الممنوعة عالمیابنسب عالیة أو استخدام المبیدات الحشریة 

توفیر معدات للمزارعین تساعد على  ایضا ویشمل الدعم الحكومي

ندوق  یل عبر دعمھم بص ین جودة المحاص زیادة االنتاج وتحس

اعد المزارع الب زراعي حكومي یط في بدأ مشروعھ یس  ةأو زیادس

ادة  الحة للزراعة أو اع ي الص داءا بتوفیر االراض اجھ ابت انت

الح االراض تص ، وكذلك توفیر المعدات اآللیة للحفر والري ياس

یر المنتجات  الیب الحدیثة في عملیة تحض د وتوفیر االس والحص
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افة، لمرحلة البیع النھائي ائح الى تقدیم ا باإلض مع العلمیة لنص

  .یص المشاكل واعطاء الحلول واالستشارات المجانیةتشخ

ویجب تشجیع االستثمار في المجال الزراعي واستقطاب الشركات 

یل الزراعیة،  العالمیة ذات الخبرة في ویق المحاص انتاج وتس

ع المجال الزراعي من ناحیة  تثمرین في توس ھم دخول المس یس وس

ئد كبیرة كما سیسھم زیادة االنتاج والذي سیعود على االقتصاد بفوا

عار  واقفي تقلیل التكلفة االنتاجیة مما یعني انخفاض االس  باألس

  المحلیة.

ة للتوزیع المحلي  ات معین ب فرض كمی ا یج اء  كم ا الكتف تحقیق

، وبعدھا یتم التوجھ الى التصدیر اسعاره محلیا ثباتالسوق وضمان 

توى  ف یبین مس یل على كش الخارجي، ویجب أن تمر المحاص

تھالك اآلدمي من ناحیة احتواءھا على الج ب ودة وقابلیتھا لالس نس

الكیماویات وكذلك نوعیة المیاه المستخدمة  ومسموح بھا من بسیطة

  .في الري

كما یراعى استخدام وسائل حدیثة للزراعة تقوم على تقلیل استھالك 

تثمار في ھذا المجال نظرا لوجود مناطق تعاني من  المیاه، واالس

ادر المیاه ندرة المیا ھم ذلك في الحفاظ على مص یس ه بھا، وس

  الطبیعیة لألجیال القادمة.
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یات  ة بالزراعة واعطاء التوص كما یتم عمل مراكز ابحاث خاص

والطرق الصحیحة للعملیة الزراعیة، كما یتم عمل اختبارات للتربة 

یل مع  بة لكل نوع من المحاص لعدة مناطق ومعرفة المناطق المناس

  .ة تحسین التربة لزراعة محاصیل جدیدةدراسة امكانی

ة  كما یجب التركیز على االكتفاء الذاتي بزراعة االعالف، ودراس

تھالكھا لكمیة المیاه ومدى تأثیرھا على االحتیاطي  الجدوى في اس

  العام للمیاه.

________________________  

 

 البیئة والحیاة الفطریة:
 

  البیئة: 
لبیئة المحیطة بكل فرد، ومدى خلوھا علینا جمیعا اھمیة ا ىال یخف

ارة  انمن التلوث وآثاره الض وتكمن  والحیوان والنبات، باإلنس

ات  ك الملوث اه من تل ة والمی اظ على الجو والترب ة في الحف االھمی

حة الفرد والمجتمع، ومن أھم تلك الملوثات  نظرا لخطرھا على ص

ان ربع والمركبات ومحطات تولید ادخنة المص میاه  اتالطاقة وتس
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كما تتلوث  ،إلقاء المخلفات الصناعیة في البحر والصرف الصحي 

  لفات الصناعیة والمواد الكیماویة.التربة بالمخ
تویات التلوث عن طریق ایجاد  ع الیة لخفض مس وعلیھ یجب وض

یة الطاقة واالعتماد على الطاقة النظیف إلنتاجبدائل  مس ة كالطاقة الش

اعد ھذه الطرق في وطاقة الریاح والطاقة الكھرو مائیة، حیث تس

ارة  دار ادخنة ض انتاج طاقة بدون عملیات احتراق تؤدي الى اص

  بالبیئة.

راء طحات الخض بة المس تكثیف عبر  للمدینة وكذلك زیادة نس

وارع جیر الش جیر نظرا لما وذلك  ،الحدائق وتش بة التش تحققھ نس

حیة العالیة ات وكذلك خفض درج في تنقیة الھواء وخلق بیئة ص

جارالحرارة ادر المیاه لري االش حیث ممكن  ، مع مراعاة مص

  .االستفادة من المیاه المعالجة للصرف الصحي او میاه االمطار

تھالك  اعد على تخفیف اس تعانة بالتقنیات التي تس ل االس ویفض

تدامة  انع والتي تخلق بیئة مس الطاقة الكھربائیة في المنازل والمص

حیة، تیراد الیز ادعم وتحف یراعىكما  وص یارات والمركبات لس لس

ید  ألنھا التي تعمل على الكھرباء، ب انبعاث ثاني اكس تقلل من نس

افةالكربون بالجو،  یارات الھجینة والتي تعتبر اقل  باإلض الى الس

  استھالكا للوقود من السیارات العادیة.
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حي بھدف  رف الص ل عمل محطات لمعالجة میاه الص ویفض

تفادة منھا، وعدم ، ویجب دفنھا بالرمالالقاءھا في البحار او  االس

متابعة انابیب الصرف الصحي والتأكد من عدم وجود اي تسربات 

  قد تضر بالبیئة المحیطة بھا.

ھم ھذه الثقافة ویجب تفعیل مبدأ إ عادة التدویر للمخلفات، بحیث تس

في تسھیل عملیة الفرز واعادة استخدام المواد من جدید، كما یفضل 

ر اھم في جمع واعادة تدویر الورق وجود ش تثمرة تس كات مس

  المتنوعة. لألجھزةوالكرتون والزجاج واللدائن والمواد االولیة 

________________________  

  

   الحیاة الفطریة: 
  

حراویة تحتوي على  احلیة واودیة ص رموت ببیئة س تمتاز حض

ة،  ة والبری ائی ات الم د من الحیوان دی ذهالع اظ على ھ ب الحف  فیج

ید الجائر وتقننھ، وكذلك عمل  ع قوانین تمنع الص الحیوانات بوض

ھم في عملیة  اعدھا في عملیة التكاثر والتي تس محمیات لھا تس

ھا الراھن  ع ئة على وض ة البی ما یجب دراس التوازن البیئي، ك

بب عملیة االنقراض وكیفیة  اكل التي تس اف المش ومحاولة اكتش

ة االمراض التي تن معالجتھا، یب ھذه الحیوانات ودراس ر وتص تش



  
  100                                                                                                                       عودة مغترب       

_________________________________________________________________________ 

یجب المحافظة على البیئة التي تتواجد بھا كما  وكیفیة معالجتھا ،

ار او في البراري، عن طریق منع  ل البح واء داخ ات س الحیوان

راء في االودیة  احة الخض ع المخلفات بھا وكذلك زیادة المس وض

  والبراري، وتوفیر بیئة مناسبة لعیشھا .

________________________  

  

 :اإلسكان
  

روریات الملحة في ظل الزیادة  كن من الض یعتبر الحاجة الى الس

كاني،  ب معدالت النمو الس كانیة المتوقعة حس افةالس الى  باإلض

ابات معدالت النمو مثل عودة المغتربین وكذلك  الزیادة خارج حس

ادي الذي یجلب معھ افراد من عدة دول نظرا لتوفر  التطور االقتص

  .ار والعملفرص االستثم

وضع الوحدات السكنیة فمن المتطلبات الرئیسیة على الدولة دراسة 

تیعاب ھذه االعداد المتزایدة من  المتوفرة حالیا ومدى امكانیتھا الس

كان ة امكانیة زیادة ھذه الوحدات عبر الس تحفیز عملیة ، ودراس

تثمار في فتح مجال البناء و ع  ،العقاراتاالس ویجب ان یكون التوس

یة وفق  ح خاللھا خطة ھندس ة موض ع المحتمل مدروس اماكن التوس
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یول، ویتم ذلك عبر  ھا كمجاري الس ناء فی واألماكن التي یمنع الب

  .للمدینة للسنوات القادمة مخطط مستقبلي عمل

ة  اھم ة المس ب على الحكوم ا یج ة لكم كنی دات الس توفیر الوح

اعد ندوق عقاري یس ة لذوي الدخل المحدود عبر دعم ص  المخفض

اطالمواطنین على التملك  رة، بأقس جیع كما  میس  التجاریجب تش

خ المحلیین و اركة بض ركات التطویر العقاري في عملیة المش ش

المزید من الوحدات السكنیة والتي ستساعد في توازن نسبة الطلب 

تالي انخفاض حجم المعروضمع  بال عار، و ھا على  لألس بات او ث

  االقل.

________________________  

  

 الخدمات الحكومیة:

  
ة،  دور الحكومي في تحقیق الرؤی ة ال ا عن أھمی بق وأن تحدثن س

أتحدثو اھم في زیادة  عنھنا بالتحدید  س االمور التي ممكن أن تس

  داء الحكومة.أمستوى و

اني  ل المب أھی ادة ت دة أو إع دی اني ج ل مب ة لعم اج ھ تكون الح فعلی

بات ھداف ومتطل ى مع أ ماش ما یت یا ب حال تحقیق رؤیة  الموجودة 
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رموت  توى الخدمات ٢٠٤٠حض تعكس من خاللھا مس ، والتي س

تیعاب االعداد  المقدمة، ومالئمة المباني ألن تكون قادرة على اس

ات  انی ا االجھزة واالمك دة من المراجعین، وان تتوفر بھ المتزای

  .أفضلالمساعدة على تقدیم الخدمات للمواطنین بشكل 

عبر الدورات التدریبیة  نلحكومییاداء الموظفین أیجب تطویر كما 

تمر من قبل ادارة كل  ،المھني داءاأل ومتابعة  وذلك عبر تقییم مس

م، تعطى من خاللھ حوافز مادیة ومعنویة للموظفین المتمیزین،  قس

توى األسو ین مس اعد ھذه اآللیة جمیع الموظفین على تحس داء تس

كل عام، كما یجب مراعاة الكوادر والخبرات المحلیة في عملیة  بش

  التوظیف واعطاء اولویة العمل للمستحقین منھم. 

دة  ة المتزای اج ل أفراد المجتمع ونظرا للح ةمن قب اني  لمراجع المب

والمعامالت، علیھ تزید الحاجة  الحكومیة بغرض انھاء االجراءات

رھا وأقلھا تكلفة للمادة  إلنھاء رع الطرق وایس ھذه المعامالت بأس

عبر المواقع  ل الى "الحكومة اإللكترونیة"التحووالوقت، وارى ان 

ة،  ذكی ات الھواتف ال ة وتطبیق اء االلكترونی ة انھ ھل عملی یس س

ضمان سرعة وجودة مع  والمعامالت وتنظیم المواعید، االجراءات

افةالخدمات المقدمة لألفراد،  فعالة في طریقة كونھا إلى  باإلض

توى األ تحد ي، ء الحكومداعملیة الرقابة الكاملة على مس والتي س

لة، كما  اد الحاص اعدمن عملیات الفس یس اخذ المواعید عبر  س
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وتعطي ، االنتظاروأوقات  االنظمة االلكترونیة في تخفیف االزدحام

األولویة للمتقدمین بطلب الخدمة آلیا وبالترتیب الذي یحفظ للجمیع 

  حقھم في االستفادة من الخدمات بالشكل المطلوب .

________________________  

  
  

 البنوك التجاریة:
  

تساھم البنوك التجاریة بشكل مباشر في عملیة التنمیة من خالل عدة 

اریع بمختلف احجامھا مادیا، وذلك بعد  طرق، من أھمھا دعم المش

ادیة واألرباح  ة جدواھا وعوائدھا االقتص منھا،  المتوقعةدراس

ا  تثمر او طروأیض اریع كداعم او مس من المش ف تدخل البنوك ض

اریع الكبیرة، والتي  اما یجعلھضامن، وھو  متواجدة في اغلب المش

یولة عالیة  اریع مؤثرة على تحتاج الى س وغالبا ما تكون ھذه المش

  التنمیة بشكل عام.

كل عام ار البنوك في الحركة التجاریة بش ھم انتش ھل ، حیث ویس یس

ھولة، ابات مختلفة بكل س  على التجار نقل وتحویل األموال إلى حس

وھذا سیدعم دورة السوق االقتصادیة، وسیزید من معدالت الشراء 

راف اآللي، والتي تمكن  ار أجھزة الص یما في حال انتش والبیع الس
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ھولة وأمان ما ذھب بكل س یة معھ أین ، الفرد من حمل مبالغ مال

قاط البیع االلي  فة الى ن ا ، وكذلك بطاقات داخل المحالتباإلض

  . الشراء عبر االنترنت

ى وال اھمة  ننس اركة بأعمال مجتمعیة، والمس دور البنوك في المش

الجمعیات واألسر المحتاجة، ودعم  في عمل المشروعات التي تخدم

تفید منھا  اریع یس افة الى عمل مش باب الطموح، باإلض اریع الش مش

اھمة بعمل الطرق ونحو  الجمیع كالمدارس أو الحدائق او كالمس

قدیم القروض المیسذلك ئد رمزیة بھدف عمل ، وكذلك ت رة بفوا

  . الى تمویل اإلسكان لألفراد باإلضافةالصغیرة للشباب،  المشاریع

  

________________________  

  
 األمن الداخلي والخارجي:

  
تقرار التي یبحث عنھا كل فرد في  یعتبر األمن أحد أھم ركائز االس

اعدة للتنمیة وال تطویر، المجتمع، والذي من خاللھ توجد البیئة المس

ؤولیات الحكومة ممثلة في أجھزتھا األمنیة التابعة  وتعد من مس

كل  اھم بش رطة المحلیة والتي تس لوزارة الداخلیة، ومن أھمھا الش

افة الى حفظ  توى الجریمة بأنواعھا، باإلض فعال في خفض مس
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یة التي تربط بین  األمن في المدن والقرى وكذلك الخطوط الرئیس

في ضبط عملیات بیع وتداول األسلحة الغیر  المدن، كما أنھا تساعد

  .ومنع تھریبھا من الخارج مرخصة

اكر بما یتالءم مع  باط والعس توى الض وعلیھ یجب تطویر مس

األسالیب الحدیثة لضبط ومكافحة الجریمة، ویشمل التطویر كال من 

مدني ومكافحة المخدرات  لدفاع ال رطة والمرور وا ام الش أقس

ت افة ألجھزة االس خبارات، والتي تعمل جمیعھا كمنظومة باإلض

  واحدة بھدف توفیر األمن للمجتمع.

فة الحدود  یة كا كما ینبغي التركیز على جانب األمن القومي وحما

عبر منظومة متكاملة من الجیش والقوات البریة والبحریة والجویة 

تابعة ألبناء حضرموت، یرأسھا أحد أبناءھا من الكفاءات العسكریة 

  ا بین القیادات العلیا.المشھود لھ

من ردع أي  ائل التي تض كما یجب تأمین كافة الحدود بأحدث الوس

تي  اعتداء خارجي یمس الوطن، وتوفیر المزید من الدعم اللوجیس

لمختلف القوات عبر قواعد عسكریة یتم من خاللھا عملیات الرصد 

وتوجیھ القوات حسب االستراتیجیة العسكریة المتبعة للتصدي ألي 

  وم محتمل.ھج

________________________  
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 :المساھمة المجتمعیة
  

اھمة المجتمعیة من األمور التطوعیة التي تنعكس على  تعتبر المس

اكل  فھ وتالحمھ في مواجھة مختلف مش كات الفرد والمجتمع في ت

ب ق اھمة حس كال المس خص على الحیاة، وتختلف اش درة كل ش

اعدة، وذلك  اركة في عبر تقدیم الالعطاء والمس مبادرات او المش

أو التطوع  الفعالیات الخیریة أو بالمساھمة المباشرة عبر الجمعیات

  .فردیا أو عبر مجموعات منظمة للعمل التطوعي المباشر

حاب  ویجب تفعیل ھذه الخدمات االجتماعیة من قبل الجمعیات واص

اس  القرار لخلق بیئة متعاونة وقادرة على العطاء ولدیھا االحس

، ویتم ذلك عبر مجموعة مبادرات تخدك ؤولیة تجاه المجتمعبالمس

  .كافة المجاالت التي تمس المواطن

________________________  

 

 : االعالم
  

توى  كاإلذاعیة االعالم المختلفة جھزةأتعبر  والتلفزیونیة عن المس

عوب، فمن خاللھا  الثقافي والتعلیمي وكذلك عن الحریات لدى الش

توى الثقافي یمكنك معرفة ال عوب مس تناولھ وطرحھ  مما یتعبر للش
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ب الطرح مع الوعي العام للمجتمع،  ائل االعالم ومدى تناس في وس

اھدة ھامش الحریة في التعبیر عن اآلراء وانتقاد  كما یمكنك مش

  في المجاالت الحكومیة داخلیا وخارجیا. السیاسات المختلفة

ت ائیة بمس اء قنوات فض وى عالي من وعلیھ تكمن اھمیة انش

غیل أو على  خاص وكادر التش توى االش واء على مس االمكانیات س

توى  تدیوھامس ائل النقل  تاالس الحدیثة والمجھزة بأحدث وس

اح  تطیع الحكم على نج ویر واالخراج التلفزیوني، وتس والتص

تویات المحلیة والعالمیة  ارھا على المس ائیة بقوة انتش القنوات القض

  المباشرة لھا. شاھداتالم وعبر احصائیات عدد

افة قنوات تبث  رموت وتخدم كل  من داخلوعلیھ یجب اض حض

لھم أوال بأول مع عرض  إیصال األخبارأھالي المنطقة وتساھم في 

  برامج تناسب الذوق العام وتناقش القضایا المستجدة في المجتمع.

ة باإلنتاج  غیرة الخاص ركات الص باب والش كما یجب دعم الش

ة لتقدیم  اإلعالمي، وفتح ناعة لتقدیم المزید والمنافس الباب لھذه الص

  المحتوى الھادف والمناسب للبیئة الحضرمیة.

كما ال ننسى تأثیر وسائل التواصل االجتماعي في العصر الحدیث، 

حیث أصبحت في الوقت الراھن كاسرة للعدید من الحواجز والقیود 

صبحت متابعة المفروضة على الحریات السیاسیة والدینیة، وكذلك أ
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كما أصبحت تشكل لدى البعض المصدر الرئیسي ومن قبل الجمیع، 

  لألخبار ومتابعة مستجدات الحیاة الیومیة داخل المجتمع

ل االجتماعي واعطاءھا مزید  ائل التواص ولھذا یجب االھتمام بوس

حف والمجالت  میة للص ابات الرس داقیة عبر توثیق الحس من المص

تخدمین وبین تفعیل الوكذلك  ،المحلیة ل بین المس الوزارات تواص

ركات التي  ر مع العمالء والتي والش كل مباش تقدم خدماتھا بش

ارات  تفس رعة الرد على االس تعزز من أداء خدمات العمالء وس س

  او االقتراحات. والشكاوى
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  خاتمة
  

  الدـــــدرك من بـــــاق صــاذا ض

  واھاــا ســبا أرضـــل طالــرحّ ـــت

  دار ذلـــم بــــقیــمن یـــت لــعجب

  اھاـضـــة فــــعـــوأرض هللا واس

  لـــیل عقـــال قلـــذاك من الرجــف

  اھاـــم من بنـلـــیس یعــــید لـلــــب

ً ـفت ضیــا إن خــك فز بھــفنفس   ما

  اـــاھــــن بنـــدار ومـــــّل الـــوخ

ً بــــد أرضــــك واجــــإنـف   أرضـا

  واھاـسا ســــجد نفـــفسك لم تـــون

  أرضـھ بـــیتـــت منــانـــن كـــوم

  واھاـوت في أرض ســیس یمـلــف

        

  االمام الشافعي                 
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  المراجع
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  تم بحمد هللا
  

  اإلخراج وتصمیم الغالف

  




