
17 

 

 –2016  2015  
1 

 

  

 

 

–     

      



 



 



 

 

 

 

 
 



17

 –2016     2 

 
 

 

 

  



17 

 

 –2016  2015  
3 

 عن يصدر شهري تقرير    

-  

 احلارثي العرابي فهد د.

-  

 العناد محود بن الرمحن عبد د. أ.

-  

 بن صاحل احلمود عبداهلل د.

-  

 اللجنة( )رئيس الرديعان عمر بن خالد د.

 عبده إمساعيل إبراهيم د.

املوسى مسفر أ.

-  

 عبداهلل الضوحيي أ.

-  

 عايش عبدالرحيم إبراهيم أ.

-  

 خفاجةحممد إبراهيم د. 



17

 –2016     4 

 

 

 



17 

 

 –2016  2015  
5 

 

 
 

 احملتويات

 الصفحة  الموضوع

 7متهيد 

  :11أ.د. عبدالرمحن العنادالورقة الرئيسة 

  :14.أ. خالد احلارثيالتعقيب األول 

  :20.د. حامد الشراريالتعقيب الثاني 

  :25.م. سامل املريالتعقيب الثالث 

 30.. عبداهلل بن ناصر احلمودالتعقيب الرابع: د 

  :40.د. علي احلكميالتعقيب اخلامس 

  :42املداخالت حول القضية 

  42.تكافؤ التنمية بني مناطق اململكةالرؤى حول واقع 

 .68التصورات واآلليات املقرتحة لتحقيق التنمية الشاملة املتكافئة 

  85الغامدي.  نوف. الرئيسة: دالورقة 

 101الصبان. حممد. التعقيب األول: د 

 103القعود. ناصر. التعقيب الثاني: د 

  :105املداخالت حول القضية 

 .105مفهوم الشركات العائلية 

 .108الواقع الراهن للشركات العائلية واإلشكاالت ذات العالقة 

  131.دورها يف االقتصاد الوطينمقرتحات تطوير الشركات العائلية وتفعيل 



17

 –2016     6 

  .147بعض مالمح الواقع واإلشكاالت املتعلقة بقضية التعليم 

 .156معضلة التعليم عندنا، وكيف نواجهها ؟ 

 160 الرباءة. تعليم إعادة يف تكمن...  التعليم براءة 

 .162حلول مقرتحة 

 173الشهراني. سعد. الورقة الرئيسة: اللواء د 

 178املرزوقي. حامت. التعقيب األول: د 

 182احلارثي. علي. التعقيب الثاني: د 

 187الرديعان. خالد. التعقيب الثالث: د 

  :191املداخالت حول القضية 

 191اإللزامية ومدى جدواها . الوطنية اخلدمة 

 .194اخلدمة الوطنية اإللزامية: مقرتحات التفعيل والبدائل املتاحة 

 223املرزوقي. حامت. الورقة الرئيسة: د 

 227الصحاف. نصر. م.التعقيب األول: د 

 230السهلي. هيا. التعقيب الثاني: أ 

  :234املداخالت حول القضية 

  234العام يف اململكة.تشخيص واقع النقل 

 .253آليات تطوير النقل العام واإلفادة اجملتمعية منه 

 277املشاركون يف نقاشات التقرير 

 279كشاف األعالم 

 280كشاف األماكن 



17 

 

 –2016  2015  
7 

 

 

 

 (م2016ضغسااط)  ناااقأ ضعءااات منتاادى ضالاابار  ااالل شااهر 

املهماة  الامت ط طرحهاا للحاوار علار مادار        وووعاتالعديد من امل

 الشهر  ومشلت القءايا التالية:  

 تكافؤ التنمية بني مناطق اململكة. 

 االقتصااااد علااار وتأثريهاااا العائلياااة الشاااركات مساااتقبل 

 احمللي.

 .التعليم يف اململكة .. رؤية االتشرافية 

 اإللزامية. الوطنية اخلدمة 

 العام. النقل 
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  :أ.د. عبدالرمحن العنادالورقة الرئيسة: 

 العاااام هااا ا اململكاااة يف الاااوطين التحاااول برناااام  بااادت ماااع

 -2015  العاشااارة اخلمساااية التنمياااة  طاااة تكاااون ( م2016 

 هااا   مراجعاااة يساااتدعي ماااا الثااااني  عامهاااا د لااات قاااد (م2019

 توجهاااات وماااع  م(2030  اململكاااة رؤياااة ماااع لتتواكااا  اخلطاااة

 التنمياااااة خلطااااا  وكاااااان .م(2020  الاااااوطين التحاااااول برناااااام 

 دوٌر اعام اا وضربعااني مخسااة ماان ضكثاار مناا  باادضت الاامت املتالحقااة

 منا   اجتهات  وقاد  املاواطن   رفاهية وحتقيق الوطن تنمية يف كبرٌي

 الساكان  وتزوياد  التحتياة  البنر تطوير إىل األوىل اخلمسية اخلطة

  والكهرباات   واملياا    والصاحة   كاالتعليم  األالاالاية  باخلدمات

 البلديااة واخلاادمات املرافااق تطااوير جاناا  إىل الطاار   وشاابكات

 القطااا  وتنميااة  الصااناعية املناااطق وتطااوير  الصااناعات وتشااعيع

 املاادن بعاا  يف تركاازت اخلاادمات هاا   معظاام ضن إال الزراعااي 

 مان  األالاد  نصاي   الكاىى  للمناطق وكان غريها  دون واملناطق

 الكابرية  امليزانياات  مان  املنصارف  ومان   اخلطا   تلا   مشروعات

 - ماا  حاد   إىل _ طبيعاي  ضمار  وهاو  اخلطا    لتلا    صصات  المت

 ضن حياا  املناااطق  تلاا  تسااكن الاامت السااكانية للكثافااة انظاار 

  الرياا،   منااطق  ثاال   يف يقطناون  اتقريب ا  اململكة الكان ثلثي
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 حققتاه  مماا  الارغم  علار  فإنه وهك ا الشرقية(. املكرمة  مكة

 كافاة  يف خمتلفاة  تنموياة  جناحاات  مان  اململكاة  يف التنمياة   ط 

 كاناااات الكااااىى واملراكااااز املاااادن يف التنميااااة ضن إال املناااااطق 

 متوازنة. غري مناطقية تنمية إجياد يف ضالهم ما األكى

 نسااا   نااازو  إىل الكااابرية  املنااااطق يف التنمياااة  تركاااز ضدى

 املنااااطق إىل النائياااة واملنااااطق الريااا  مااان الساااكان مااان كااابرية

  اجلااااامعي التعلاااايم فاااار  تااااوفر ذلاااا  يف ضالااااهمو الكاااابرية 

 يف يتااوفر مل مااا وهااو  فيهااا األ اارى األعمااال وفاار   والوظااائ 

 مثال  تنموية مشكالت نشوت إىل ذل  ضدى كما الصغرية  املناطق

 مسااتوى علاار الااوات واالجتماعيااة االقتصااادية الفااوار  حاادة ازدياااد

 السكانية الشرائح بع  جعل ال ي األمر احملافظات  ضو املناطق

 املختلفة. املناطق بني التنمية توزيع عن راوية غري املناطق تل  يف

 األ اااارية  العشاااار الساااانوات يف األماااار هلاااا ا الدولااااة تنبهاااات

 ال رمحاه  – عبادالعزيز  بان  عبادال  املل  توىل فرتة إبان وخباصة

 منااطق  لكافاة  متتابعاة  بزياارات  قاام  حيا   الابالد   يف احلكم –

 املناااااطق تلاااا  احتياجااااات علاااار كثاااا  عاااان واطلااااع اململكااااة 

 عادد  مان  املناطق تل  واالتفادت بها  التنمية ومعوقات ومتطلباتها

 تلااا   اااالل ضالاالااااتها وواااعت ضو ضعلنااات الااامت املشاااروعات مااان

 وقطاار  الشامال  كوعاد  التنفيا   طاور  يف الزال وبعءاها  الزيارات 

 كاملادن   تارخياه  حتر النور ير مل ضو تعثر بعءها لكن الشمال 

  املناطق. من وغريها وحائل جازان يف ضعلنت المت االقتصادية

 املناااطق  يف جامعااات  نشااات إ االلتفاتااة  تلاا   مثااار  ماان  وكااان

 التعلاايم إلكمااال املاادن إىل طلبتهااا هعاارة ماان حاادَّ ممااا النائيااة 
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 مل املشاكلة  نإفا -املراقبني بع  يرى كما _ ولكن اجلامعي 

 يف ضعماااال جياادون ال اجلامعااات هاا   ماان اخلاارجيني نإ إذ حتاال 

 واملنااااطق للمااادن النااازو  مشااكلة  االاااتمرار يعاااين ماااا مناااطقهم  

 مهماة  ضالاالاية   ادمات  تنقصاها  املنااطق  بع  ضن كما الكىى 

 للحاد  مقبولاة  طبياة   دمات تقدم المت التخصصية كاملستشفيات

 الكاىى  املادن  ملستشافيات  التحويال  ضو اجملااورة  للادول  السافر  من

 للعالج. اطلب 

 املنااطق  يف وتنشايطها  التنمياة  لادعم  حماوالت هناك وكانت

 صاندو   نظاام  تعاديل  مثال  بها  االالتثمار تشعيع  الل من النائية

 ال مباا  الصاندو   قار،  يكون حبي  ؛السعودي الصناعية التنمية

 تطاااوير   ضو للمشااارو  املطلاااو  التمويااال مااان (%50  علااار يزياااد

 األقال  املادن  ضو املنااطق  يف (%75  إىل النسابة  ها    رفاع  وللصندو 

 ال مباا  الصاندو   يقدماه  الا ي  القر، االتيفات مدة وتكون ا منوًّ

 إىل املاادة هاا   زيااادة وللصااندو    الاانة عشاارة مخاا) علاار يزيااد

 ال وحاد   ها ا  لكان  ا مناوًّ  األقال  املادن  ضو املناطق يف النة عشرين

 ةإنتاجيا  مشاروعات  لتنفيا   كابرية  حاجاة  هناك زالت وال يكفي 

 ضن ويعتقاد  املنااطق   تلا   ألبنات كافية عمل وفر  وظائ  و لق

 الالمركزياة  اإلدارة تطبياق  يف يكمان  رمباا  اإلشاكالية  ها    حلَّ

 مااع املناااطق علاار امليزانيااات وتوزيااع التخطااي  جمااال يف بفاعليااة

 املنطقاااة وجملااا) نفساااها املنااااطق يف القااارار ألصاااحا  الساااما 

 التنمياااة حيقاااق مباااا النفقاااات وتوجياااه األولياااات لتحدياااد احتدياااد 

 املناطق. بني املتوازنة
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  :أ. خالد احلارثيالتعقيب األول: 

 التنميااة  طاا  وتسااتدعر إّلااا "التنميااة" مفااردة تاا كر ضن مااا

 تطااوير يف الوطنيااة الطموحااات ضيء ااا تسااتدعر كمااا اخلمسااية 

 ألدات مؤالسااااتها بكافاااة للدولاااة العاماااة واملرافاااق التحتياااة البنياااة

 دول ملواكباااة والرقاااي واجملتمااع  اإلنساااان ورعايااة  العاماااة اخلدمااة 

 لسياالاات  فريساة  نكون ال حتر ومعرفيًّا  ومدنيًّا حءاريًّا العامل

 اململكااة  والدة علاار املنطقااة يف السااابقة العظماار الاادول وضطمااا 

 جساور  وبناات    ألبنائهاا  وتكريساها  الانعم  بها    جادارتنا  ولتحقيق

 احلءاااارة إر  وهاااو ضول  رئاااي) تنماااوي مرتكاااز باااني التواصااال

 فهااي األجيااال. ومسااتقبل اليااوم حاواار وبااني االالااالمي  العربااي

 الطبيعيااة الثااروات ظهااور مااع  صوص ااا البقااات مقومااات ماان مقااوم

 بباال  خيطار  مل وإنساانها  للملكة دور مبالمح نّبأت المت والبشرية

 العظمار  الادول  حفيظة وضثار   الدولة تشكل إبان العظمر الدول

 اإلالااالمي العربااي واحلءاااري الريااادي الاادور عااودة ختشاار الاامت

 العرباي  العماق  بفءال  هلا ومنافسته املباركة  األر، ه   إلنسان

 الاامت واملصااداقية والنمااات والوحاادة التوحيااد  ورالااالة واإلالااالمي

 ماانهم األجاال ميهلااه مل ماان حتاار املؤالسااون  امللااوك لواتهااا محاال

 ناي . واألمري اللطان  كاألمري ملًكا ليكون

 كااىى ضهميااة اخلمسااية و ططهااا فللتنميااة املنطلااق هاا ا ماان

 ضهمياة  يتحقاق   وماامل  منها حتقق وما املادية التحتية البنية تتعاوز

 األهام  يعاد  ملوقاع  والتطاور  االالاتقرار  ونعماة  الوجاود  حق يف كىى

 العاامل  يف واألهم السياالية  اجلغرافية االرتاتيعيات يف العامل يف
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 الطبيعياااة الثاااروات وفااارة حيااا  مااان االقتصااااد االااارتاتيعيات يف

 حي  من واإلالالمي  العربي عمقه يف العامل يف واألهم وتنوعها 

 التنمياة  لتكون كاف ذاته حبد وه ا واملكانة. واحلصانة املناعة

 يوم. وكل بل األالبو ؛ قءايا من قءية

 مناااطق بااني التنميااة تكااافؤ قءااية علاار للتعقياا  وكمااد ل

 ملواكبااة   والتصااوي  املراجعااة ضبااوا  علاار وللوقااوف اململكااة 

 الااوطين التحااول وبرنااام  السااعودية  م(2030  التارخييااة الرؤيااة

 التنميااة حتااديات معااامل ضهاام بعاا  نسااتعر، ضن ضرى   م(2020 

  الوطين. التحول وبرنام  الرؤية إىل للوصول كمد ل اململكة يف

 حتديات التنمية يف اململكة: 

 كاناااات العشاااارين القاااارن مطلااااع يف التأالااااي) الاااانوات يف

 العربياة  اجلزيارة  ضغلا   علار  املمتدة الواالعة املساحة ذات اململكة

 شابكات  ال حيا   عشار  السااد   القارن  مان  حتتياة  ببنية جغرافيًّا

 وال ماادنيًّا وال حءااريًّا وال تنمويًّااا إرث ااا وال واملواصااالت للقطااارات

 ماان التنمياة  باادضنا فخار  وبكاال فانحن  عليااه  لتابين  الااابًقا تعليميًّاا 

  اليوم. نرا  ما إىل الصفر

 ماا  ضغلا   فاإن  حنتاجاه   ماا  مقابال  يف ضجنزناا  ماا  علر ولنق 

 الطموحاات   تلا   وال الطلا   تلا   ال عمودية" "تنمية هو اليوم نرا 

 اخلااا  والقطااا  العااام القطااا  يف االالااتدامة مقااوم عنهااا ويغياا 

   مثل: مءاجعنا تق  المت السلبية االزدواجيات تفاقم يف وتتسب 

 وغالئها. األراوي شح مقابل يف املساحة كى -

   االالتثماري. التنو  غيا  مقابل يف السيولة وفرة -
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 ارتفااا  مقاباال يف الوظااائ  و لااق احلكااومي اإلنفااا  غاازارة -

 األجور. واخنفا، البطالة معدالت

 ماان  لوهااا مقاباال يف الطبيعيااة باااملوارد الثريااة املناااطق وفاارة -

 فيها. للعيأ اجلاذبية ضال) من و لوها السكان

 الرتكااااز  مناااااطق  قلااااة  مقاباااال يف واحلواواااار  املاااادن  وفاااارة -

 السكاني.

 النظااار يتطلااا  هلاااا والنظااار بامتيااااز  تنمياااة قءاااايا وهااا  

 ركاااز الااا ي العاااام  الكاااادر عناااد اإلداري الفكااار يف التنماااوي

 الكاااىى املااادن تنمياااة نظرياااات تااابين علااار فياااه مباااال  بشاااكل

 واااع  يف وضالاااهم احمللياااة  اجملتمعاااات تنمياااة واااع  مقابااال يف

 وإظهاااار وتطويرهاااا احمللياااة باجملتمعاااات وعنايتهاااا البلاااديات دور

 وهاااا ا تهميشااااها  يف تسااااب  ممااااا للمناااااطق  النساااابية املزايااااا

 املناالاااابة اإلداري الفكاااار يف التيسااااري مناااااه  غيااااا  عاااان نااااات 

 اإلداريااااة املمارالااااة وغيااااا  اململكااااة  الااااكان وثقافااااة لطبيعااااة

 ألهمياااة الفرصاااة ووااايع احمللياااة  اجملتمعاااات بيئاااة مااان املساااتمدة

 الصااالبة لألرواااية األالاااا  املكاااون هاااي الااامت األفقياااة التنمياااة

 وموروث ا. وثقافيًّا وتعليميًّا اقتصاديًّا اجملتمع لبنية

 املقومااااااااات مكماااااااان ضن ضعتقااااااااد خبالصااااااااة  جوللخاااااااارو

 تنمياااااة يف التكاااااافؤ لتحقياااااق األالاالاااااية للتوجهاااااات الرئيساااااة

 تشاااااكيل يف ياااااأتي الرؤياااااة ماااااع للتوافاااااق   اململكاااااة منااااااطق

 التالية: حماور األربعة ذات التحول منظومة
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  األول: احملور -1

دعمممم التنميمممة األفقيمممة باملبايممما النسمممبية املتعمممددة يف منممما       

 اململكة لتنمية اجملتمعات احمللية املتعددة: 

 االالاتثمارية  باالفر   ثريان والشرقي الغربي الساحالن .1.1

 البحااري(  واالالااتزرا  األمساااك  ماازار  املائيااة الزراعااة جمااال يف

 الشرقي الساحل ففي  اصة نسبية مزايا منهما لكل تتوفر كما

  املرجااان الغربااي الساااحل يف يتااوفر فيمااا  اللؤلااؤ زراعااة ميكاان

 والغاو   والشاواطئية  السااحلية  للساياحية  املثالية البيئة يوفر ال ي

  البحري. والرتفيه

 منطقااة تز اار التمااور: زراعااة وواحااات الزراعيااة املناااطق .1.2

 مدينااة حتاار التارخييااة الطااائ  مدينااة ماان املمتاادة السااروات جبااال

 بالغابااااات والثاااارات الشاااااهق باالرتفااااا  ضيءااااا التارخييااااة جنااااران

  والفاكهااااة  والبقااااول  واخلءااااار  الااااورد وماااازار   الطبيعيااااة

 وهاا    امليااا . ووفاارة  العساال(  إنتاااج  العاالاالة واألشااعار  واللااوز

 املااوارد  عنهااا  وتغياا  املسااتدامة   التنميااة  قلااة ماان  تعاااني  املناااطق

 احمللي. جملتمعا وتنمية االالتقرار لتشعيع

 وشار   والا   يف التماور  زراعة واحات علر اضيء  ذل  ينطبق 

  املناااورة املديناااة ومنطقااة  واخلااارج( واألحسااات   القصااايم اململكااة 

 لتنمياة  االالاتثمارية  الفار   شح من احمللية اجملتمعات تعاني حي 

 واملنطقااة حائاال منطقااة يف احلااال وكاا ل  لااديها  النساابية املزايااا

 والادواجن.  املواشاي  وتسامني  والرعاي  بالتمور تشتهر المت الشمالية

 علاار يشااعع الاا ي منا هااا باعتاادال متتاااز املاا كورة املناااطق هاا  
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 وتنميااة الطبيعااة يف واالنطااال  والصااي  الشااتات منتععااات الااياحة

 احمللية. اجملتمعات اقتصاديات

 الثاني: احملور -2

االعتممماد الممرئيس علممى معممايل وأسممس التنميممة املسممتدامة يف    

 التنمياة  وبنات احمللية اجملتمعات لتنمية يلزم : التخطيط ويف اإلدارة

 ثاااةثال علااار للساااكان االحتياجاااات تلااا  الااامت الواالاااعة األفقياااة

   عناصر:

 واملتوالطة. الصغرية املشروعات لتنمية واحلماية التمويل 2.1

 العماال فاار  علاار األجنبيااة العمالااة ماان املنافسااة منااع 2.2

 العمالاااة ألعاااداد والساااريع الكااابري واخلفااا  التعارياااة والفااار 

 حساا  املاوااي العااام امليون اا (12  ماان ضكثاار بلغاات الاامت األجنبيااة

 عادد  عان  يزياد  ماا  :ضي (؛م2015  العمل لوزارة اإلحصائي التقرير

 للبالد. االالتيعابية الطاقة عن زيادة واعتى  اململكة  يف ال كور

 ومااوارد املائيااة املاوارد  لتعظاايم املساتدام  والاادعم التطاوير  2.3

 جمتمااع ضكثاار متتلاا  ضن إىل اململكااة حتتاااج : املتعااددة الطاقااة

 عاى  وتقنياة  اعادد   املياا   حتلياة  حمطاات  مان  األحعام كافة ميتل 

 الساعودية  األحباا   ومراكاز  اجلامعاات  ماع  والشراكات األحبا 

 قااائم  وذلاا  اجملااال.  هاا ا يف وتوطينهااا املعرفااة  ونقاال  واألجنبيااة

 الطاقاااة وتوزياااع ونقااال تولياااد مشاااروعات علااار هانفسااا الااا)باأل

 بالبحاا  والاادعم التقنيااات وخمتلاا  األحعااام كافااة ماان املتعااددة

 فيه. املستدام واالالتثمار  العلمي



17 

 

 –2016  2015  
19 

 الثال : احملور -3

 تطوير روافد التمويل األهلي وكسر االحتكار:  

 فياااه تتناااامر االاااتدامة كمحاااور احملاااور هااا ا ضهمياااة وتاااأتي

 االالااارتاتيعية السااالع ضالاااعار فياااه وتتاااوازن املهااان تاااوطني معااادالت

 ضماااان الااالة ويااابين احلقاااو  باااه حتفااا  الءااارورية واالحتياجاااات

 التعاونيااااااة  البنااااااوك طريااااااق  عاااااان غاااااا ائي  وضماااااان اقتصااااااادي

 والصااااااااغرية واملتوالااااااااطة العمالقااااااااة التعاونيااااااااة والشااااااااركات

 ملمارالاااات التءاااامنية الثقافاااة الالاااتثمار وتشاااعيعها وتكثيفهاااا

 وصحية. صحيحة

 الرابع: احملور -4

الشممممممممممركات احلكوميممممممممممة الصممممممممممناعية الكممممممممممرب  واملممممممممممدن     

 ضهميتهاااااا وتكمااااان  :الصمممممناعية والشمممممركات شمممممب  احلكوميمممممة   

 وتطااااوير  االبتكااااار ودعاااام  الصااااناعية الطموحااااات الالااااتيعا 

  احمللياااة املنتعاااات وتطاااوير  احمللاااي الشاااأن يف العلماااي البحااا 

 وتشااااااعيع  املاااااادفوعات مياااااازان لاااااادعم ؛االالااااااترياد و فاااااا 

 املهااااين التنااااو  يف القاااادرات امااااتالك علاااار األهليااااة اجملتمعااااات

 املعرفة. ونشر واالقتصادي والصناعي

 ماان فاتنااا ملااا ااالااتدراًك املتواوااعة املقرتحااات هاا   يف لعاال

 اهلعارات  مان  احلاد  يف فاعلاة  ومسااهمة  املناطق  تنمية يف تكافؤ

 جمتمعاتهااااا يف الطبيعيااااة الثااااروات وإهمااااال وواااايا    املكثفااااة

 واالجتماعية. االقتصادية التنمية بهدف احمللية 
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  :د. حامد الشراريالتعقيب الثاني: 

 التنميااااة حركااااة باااادضت اهلعريااااة التسااااعينات بدايااااة مناااا 

 ومااان  وىلاأل اخلمساااية التنمياااة  طاااة باااإعالن وذلااا   والتطاااوير

 احلكوماة  تنبهات  وقاد  العاشرة  حتر التنمية  ط  توالت بعدها

 اخلطااة بدايااة مااع اململكااة مناااطق بااني املتوازنااة التنميااة ألهميااة

 مناااااطق تنميااااة يف ةنوعياااا ةنقلاااا حاااادثتض اخلطاااا  هاااا   الرابعااااة.

 املناااطق يف التنميااة تركاازت الاازمن ماارور ومااع ضنااه الإ اململكااة 

 هعارة  الاب   مماا   والشارقية(  والغربية  الوالطر الكىى الثال 

 ثلثاي  علار  تساتحوذ  صبحتض حتر املناطق هل    رىاأل املناطق من

 املنااطق  وباني  بينهاا  التنموياة  الفعوة واتسعت اتقريب  السكان عدد

 مادا لمت   -ال رمحه -عبدال املل  عهد بداية حتر  رىاأل

 بنقطتني: تتلخص القءية ه   علر

 وىل: عهد امللك عبداهلل والتنمية املتوازنة...األ

 باااان  عباااادال امللاااا  الشااااريفني  احلاااارمني  ااااادم عهااااد يف

 باااني املتوازناااة التنمياااة شاااعار طلاااقض -ال رمحاااه -عبااادالعزيز

 حعاار وووااع  املناااطق جلميااع زيارتااه  ااالل ماان وفّعلااها املناااطق

 والطبياة  اجلامعية كاملدن وخمة تنموية مشاريع ودشن  الا األ

 الكاام علاار بااالرتكيز اتساامت احلقبااة هاا   خل إ واالقتصااادية..

 صاابحتضو جنااازواإل للتنميااة الاازمن وا تاازل الكياا  ماان كثاارض

 املستثمرين لتشعيع احلوافز وووعت  عمل ورش اململكة مناطق

 هاا ا ورقتااه. يف العناااد د. شااارض كمااا  األقاال ملناااطقبا لالالااتثمار

 تنموياة  نقلاة  حاد  ض للانف (  العاالي  الاد ل  مان   مساتفيدة  احلاراك 
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 املنااطق  إىل اهلعارة  مان  احلاد  يف ملحاوظ  بشاكل  ضالاهمت  متميازة 

 وهي: عندها  التوق  حنتاج جوهرية مورض هناك ضن الإ الكىى 

 متوازنااة تنميااة حتتاااج املناااطق بااني املتوازنااة التنميااة هاا   ضن -1

 مبعنار  الواحادة؛  املنطقاة  ومراكاز  وحمافظات مدن بني ض رى

 مان  الداأل نصي  علر االتحوذت للمنطقة داريةاإل العاصمة ضن

 وحمافظااات ماادن تنميااة بااني اتباين اا حااد ض ممااا  التنميااة تلاا 

 الواحدة. املنطقة وقرى ومراكز

 تلا   يف لالالاتثمار  للمساتثمرين  التشاعيعية  احلاوافز  ضن يبدو -2

 نات   مما  كافية غري املناطق ألبنات عمل فر  إلجياد املناطق

 ماارة الااثال  الكااىى للمناااطق املناااطق تلاا  بناااتض ناازو  عنااه

 املقومااااات ماااان بااااالرغم  عماااال فاااار  عاااان للبحاااا  ض اااارى

 املناطق. تل  يف االالتثمارية

 دون مبانيها يف حتر قسامهاضو بكلياتها اجلامعات االتنساخ -3

 حياا  ماان  املناااطق بااني النساا  التمااايز االعتبااار بعااني  اا األ

 وجغرافيتها...  ومنا ها  وبيئتها  ومقدراتها  مواردها

  املشااريع  الءاخمة  املنشاتت  لتلا   العالية التشغيلية التكلفة -4

 وصيانتها.. التنموية(
 

 ...م(2030)ورؤية اململكة  سلمانعهد امللك  الثانية:

 جملا)  وافاق  (هاا 1437  لعاام  رج  شهر من عشر الثامن يف

 باااان الاااالمان امللاااا  الشااااريفني احلاااارمني  ااااادم برئاالااااة الااااوزرات

 الساعودية  العربياة  اململكاة  رؤياة  علار  -ال حفظاه  – عبدالعزيز
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 تنوياع   االل  مان  ااقتصااديًّ  البلاد  تطاوير  إىل تساعر  المت م(2030 

 الساااابقة  التنموياااة اخلطااا  يف اخللااال وتعااااج الاااد ل  مصاااادر

 ثاال   علار  معتمادة  البلاد  مكانياات إو ملقادرات  مثال األ واالالتثمار

  االالاتثمارية  والقاوة   الاالمي واإل العرباي  العماق  :هاي  مرتكزات

 املزايااااا االااااتثمار علااار  الااااتعمل الرؤيااااة هااا    اجلغاااارايف. واملوقاااع 

  اصاة  مناطق تأالي) جدوى يف النظر مع منطقة لكل التنافسية

  والساااااياحية  اللوجسااااتية  املناااااطق  :منهاااااا  واعاااادة  لقطاعااااات 

 لتعزيااز  اصااة ولااوائح وبأنظمااة  وغريهااا  واملاليااة  والصااناعية

 تتميااز اململكااة مناااطق ماان ةمنطقاا فكاال النوعيااة. االالااتثمارات

 بع  فلنأ   هلا  قوة مكامن هي المت غريها  عن  اصة مبيزة

 فيها: االالتثمار لفر  كأمثلة الشمال ملناطق النسبية امليز

 مان  املناورة  املديناة  منطقة مشارف إىل الغربية الشمالية املناطق •

 لرتكااز ؛الشمسااية الطاقااة نتاااجإ يف لالالااتثمار املناااطق فءاالض

 . الشم) شعةض تشتيت يسب  ال ي الغبار وقلة  الشم) شعةض

 الإ  املنتعاة  الزيتاون  شاعار ض من ماليني متل  الشمالية املناطق •

 يف الزيتاون  شعارض منتعات انتشار يف اواوح  اقصور  هناك ضن

 فعااوة ووجااود  اخلااارج ماان باملسااتورد مقارنااة اململكااة الااوا ض

 غالاا  ويعازو  الزيتاون   زياات علار  والطلا   العاار، باني  كابرية 

 وجاود  عادم  إىل التبااين  ها ا  واملزارعاون  الزيتون لزيت نياملنتع

 الااااوطين الغاااا ائي احملصااااول هلاااا ا متطااااورة تسااااويق آليااااات

 كالصااابون لااه املصاااحبة الصااناعية واملنتعااات االالاارتاتيعي

 وغري .
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 تز اااار -تبااااوك منطقااااة - محااار األ البحاااار مشااااال منطقاااة  •

 تارخيياااة ومعاااامل  رائعاااة طبيعياااة ومنااااظر  بكااار بشاااواط 

 اجلا    مبقوماات  وتتمياز   العاام  غال  مناالبة وضجوات  وضثرية

 حقال  مدينة حتر وبات مدينة من تبدض  واالالتثماري السياحي

 االااتثماري وطااين مشاارو  إىل حتتاااج العقبااة   لااي  رض  علاار

 اوجتاريًّااا االاااياحيًّ واالاااتثمارها الالاااتغالهلا "مارشاااال" واااخم

 وعد مبدينة املنطقة ه   ورب   عاملية ترفيهية مدينة كإنشات

 نشاات إو  الاريعة  وطار    حدياد  بساك   جادة  ومدينة الشمال

 عناد  املنطقة تل  هميةض والتزداد هناك. املوان  وتطوير  مطار

 اململكااة الااريب  الاا ي الااىي الاالمان امللاا  جساار ماان االنتهااات

 مبصر.

 هااو مااا جباناا  جاذبااة نوعيااة الااياحية مناشاا  إجياااد ضو تطااوير •

 موجود:

 وطنيااة مناالاابة الكااىى بااالنفود الاادولي حائاال رالااي جعال   -

 اجلهود. هلا تكر 

 حرة كمحمية االياحيًّ الىية احملميات واالتثمار االتغالل  -

 خل.إواخلنفة... والطبيق احلرة

 يف مااارد قلعااة ماان ينطلااق اهلوائيااة للاادراجات الاابا  إجياااد  -

 بقلعااة وينتهااي اجلناادل دومااة باابحرية اماارور  اجلناادل دومااة

 يتزامن  اتقريب  كم (25  مبسافة الكاكا مبدينة زعبل

 السنوي. باجلوف الزيتون مهرجان مع
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 ماان التااابالين  اا  نشاااتإ حدثااهض مااا فلنتاا كر ا تارخييًّاا  -

 يف الشااامالية احلااادود مااادن يف وحءااااري نهءاااوي حاااراك

 املاوي.

 إىل اهلعااارة مااان واحلاااد اخلااادمات علااار الءاااغ  وملعاجلاااة

 املااوارد واالااتثمار  االقتصااادي احلااراك وزيااادة  الرئيسااة املناااطق

 مااان يكاااون قاااد عاااام بشاااكل النامياااة املنااااطق يف مثااالض بشاااكل

 :ةالتالي األمور يف النظر املناال 

 منااطق  إىل العساكرية  ضو املدنياة  الدولاة  قطاعاات  بع  نقل -1

 امللاا  كليااة بنقاال _ علمااي حااد علاار _ صاادر كمااا ض اارى

 يف ولنااا حائاال  منطقااة إىل الريااا، مبدينااة اجلويااة فيصاال

 مثاال.  كتبوك( العسكرية املدن نشاتإ

 كأطل)   والتنافسية النسبية للميز االتثمارية  ارطة ووع -2

 املناااطق يف االالااتثمارية الفاار  هاامأل اقتصااادي( االااتثماري

  التحتياة  والبنار   االقتصاادية  املؤشارات  شاامالً   امنوًّ األقل

 التمييزياة  التشاعيعية  واحلاوافز  العاملة  والقوى  واخلدمات

 منطقة. لكل املناالبة

 بنااات تقساايمها عااادةإو  منطقااة( 13  داريااةاإل املناااطق زيااادة -3

 ياتالتم  ومباا   واملساتدامة  املتوازناة  التنمياة  حتقاق  معاايري  علر

 اجلغرافية. واملساحة السكان عدد مع

 املناااطق حاجااات ضالااا  علاار الدولااة ميزانيااة هيكلااة عااادةإ -4

 الوزارات. حاجات ولي)

 واحمللياااة البلدياااة واجملاااال) املنااااطق جماااال) باااني العالقاااة -5

 الصالحيات.. وتدا ل التنفي ية املركزية واألجهزة
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 امناوًّ  األقال  املنااطق  جامعاات  يف قساماأل بع  هيكلة عادةإ -6

 وتتوافاااق م(2030  اململكاااة رؤياااة متطلباااات ماااع لتتواكااا 

 ملناطقها. النسبية اتميزامل مع خمرجاتها

 تنميااة يف عمااالاأل ورجااال اخلااا  القطااا  مساااهمة هميااةض -7

 البنياااة  يف الفعلياااة  ومشااااركتهم  النائياااة  والقااارى  املراكاااز 

 فيها. العامة اخلدمات وتوفري التحتية

 املراكاز  لتنمياة  متاويلي  صاندو   يشامل  وطاين  برناام   جيادإ -8

 فيااه يسااهم هلااا الاالاايةاأل اخلاادمات وتااوفري  النائيااة والقاارى

 الدولة. توفر  ما جبان  اخلا  القطا 

  حائاال  الشاامالية املناااطق بااه تز اار ممااا بسااي  جاازت هاا ا

 ومقومات. فر  من وتبوك( اجلوف  الشمالية  احلدود
 

  :املريم. سامل التعقيب الثالث: 

 ماان -احلمااد ول - اململكااة يف حتقااق ممااا الاارغم علاار

 مان  حتقاق  ماا  ضن يف العنااد  د. ماع  ا تلا   ينضنا  الإ  ورفاهياة  تنمياة 

 مان  ضكثار  منا   بادضت  الامت  الساابقة  التنمياة   طا   إىل يعود تنمية

 حتقيااااق يف فشااالت  اخلمساااية  فاااااخلط  .اعام ااا  وضربعاااني  مخساااة 

 احلكوميااة اجلهااات قباال ماان جبديااة تؤ اا  تكاان ومل  هاادافهاض

 مصااادر  تنويااع ووااعت امجيع اا ضنهااا  ذلاا  علاار والاادليل املختلفااة.

 اإلمجاالي  الناات   يف الانف    علر االعتماد وتقليل الوطين  الد ل

 يااازال ال عاماااً  (45  تانقءاااا بعااد  ولكاان  رئيساااًا  هاادفاً  احمللااي 

 احلكومي. الد ل من (%90  ميثل النف 
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 حماولاااة  الواقاااع  يف هاااو  احلاااالي  الاااوطين  التحاااول  وبرناااام 

 تنميااة ماان قحتقاا مااا ماااض اخلطاا . تلاا  فيااه تفشاال مااا لتصااحيح

  الدولاة  يف ةاملتعاقبا  القياادات  رادةإ بساب   فهي ةورفاهي و دمات

 علاار بنااات وليسات  املواطنااون بهاا  يطالاا  ملحاة  حلاجااات واالاتعابة 

   حمكمة.  ط 

 ناكاا بأنااه ليااهإ ذهاا  فيمااا العناااد د. مااع تفااقض ال وكاا ل 

  اخلطاا  تلاا  مشااروعات ماان األالااد نصااي  الكااىى للمناااطق

 الااامت الساااكانية للكثافاااة انظااار   امليزانياااات مااان صااارف ومماااا

 املناطق. تل  تسكن

 يف الساااكاني فالتكااد    صاااحيح العكاا)  ضن ةواحلقيقاا 

 املنااطق  يف التنموياة  املشااريع  تكاد   بساب   هاو  الرئيساة  املناطق

 بناات ض علار  الدولاة  مناص  قصر بسب  ترض بدور  وال ي  الرئيسة

 ةالاكاني  ةبكثافا  امادن   صاًلض اململكة يف يكن فلم املناطق. تل 

 التنمية. مشاريع بعد احديث  إال كبرية

 من واوح توجه هناك ناك فقد  ذل  كل من الرغم وعلر

 التنمياة   مشااريع  وتوزياع  االهتماام  دائارة  توالايع  حناو  الدولاة  قيادة

 العزياز  عباد  بن ال عبد املل  احلرمني  ادم توجيهات ذل  ومثال
 ضكاد  حينماا   ا(ها 1428  عاام  الشاورى  جملا)  ضماام  _ال رمحه_

 االهتماام  ه ا ولكن العناية  من مزيد إىل حتتاج مناطق هناك ضن

 ملماو   كناات   االنعكاا   يساتطع  مل السالطة  يف اهلرم رض  من

 فروقااًا هناااك ضن جنااد حياا   اهتمااام ماان الدولااة عطتااهض مااا بقاادر

 يف التنمياااة ضن وجناااد تنفيااا ها  وباااني الرؤياااة هااا   باااني كااابرية
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 ملشروعات عادل توزيع وجود عدم حي  من للتوازن تفتقر اململكة

 تنااغم  وجاود  عادم  حي  من وك ل  املناطق  خمتل  بني التنمية

 واملكاون  اخلدمياة  كاملشاروعات  للتنمياة  الرئيساة  املكوناات  بني

 املاادن إىل االنتقااال علاار السااكان جااىض ممااا والتعليمااي البشااري

  املعيشية. ظروفهم لتحسني واخلدمات العمل عن احبث  الكىى

 أسباب التنمية غل املتوازنة:

 يلي: ما جند املتوازنة غري التنمية ضالبا  يف البح  عند

  التنموياااة املشاااروعات توزياااع عناااد القاااوى مراكاااز تفااااوت -1

 مبسااؤولني مدعومااة تكااون املناااطق وبعاا  الكاابرية فاملاادن

 واهلعاار والقاارى الصااغرية باملاادن يقااارن ال نفااوذ هلاام كبااار

 القااارار صااانع يف املاااواطنني شاااراكإ نإفااا ولااا ل  ريااااف.واأل

 التنميااة متطلبااات ماان النائيااة واملناااطق الرياا  بناااتض و اصااة

 املتوازنة.

 مسااااار يف تااااتحكم فاعلااااة وااااريبية الياالااااة وجااااود عاااادم  -2

 واألطااراف  والقاارى الصااغرية للماادن وتوجيههااا االالااتثمارات

 احلكاااومي االالاااتثمار يف وتشااابع تكاااد  إىل ياااؤدي مماااا

 الصاااغرية املااادن حساااا  علااار الكااابرية املااادن يف واخلاااا 

  رياف.واأل

 املناااطق لصااالحية مقياادة واإلدارياة  املاليااة التشااريعات بعا    -3

 وجادت   نإ التنموياة  خمصصااتها  يف بالتصارف  واحملافظات

 مقصااورة واإلمااارات املناااطق جمااال) صااالحية تبقاار حياا 

 هناااااك يكااااون ضن دون األولويااااات وا تيااااار التوصااااية علاااار
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 املشااروعات بااني قلااةاواملن للصاارف وخمصصااات صااالحيات

 املختلفة. التنموية

 ماري ض يف ممثلاة  املناطق  لبع  احمللية اإلدارة ووع  تقصري -4

 ماارة اإل قبال  مان  املعيناة  املنااطق  وجماال)  املنطقاة  حماف  ضو

 إىل واا ض  احقيقيًّاا متثااياًل املنطقااة مااواطين متثاال ال والاامت

 ضن وماع  صاالحياتها.  وحمدودياة  البلدياة  اجملاال)  وع  ذل 

 يف اباااهر  اجناح اا جنااح اململكااة مناااطق يف اإلداري احلاااكم

 وزارة ماع  املباشار  الرتباطاه  نتيعاة  التنمياة  مان  ميناأل اجلان 

 بااادور  القياااام يف كااابري حاااد  إىل فشااال ضناااه الإ  الدا لياااة

 غااااري الشااااأن بهاااا ا وصااااالحياته مهامااااه ضن حتاااار التنمااااوي

 ذلا   وترافاق  معدوماة.  احملاالابة  جاراتات إ ضن كما ة واوح

 بتقدير معنية ضجهزة وجود إىل الوزارات من العديد افتقار مع

  .وحتقيقها املناطق احتياجات

 االالاتحقاقات  علار  تعتماد  ضن املفارت،  مان  ةالتنمويا  املشاريع -5

  للمحافظاااات الفعلياااة احلاجاااات إىل املساااتندة والدراالاااات

 تتعار،  احيان ا ضو ة واعيف  وجادت  نإ الدراالاات  ها    ولكن

 الفئوياااة علااار بناااات معيناااة ملصااااح رقابهاااا وتعاااوج  للتحاااوير

 واحملسوبية. واملناطقية

 اخلاادمات علار  انعكسات  حكومياة  إدارياة  مركزياة  هنااك  -6

 العواصااام يف ضو  الرياااا، ةالعاصااام يف ةمرتكاااز فععلتهاااا

 هاااا   توزيااااع نامكااااباإل ناكاااا بينمااااا  للمناااااطق اإلداريااااة

 واملصاااانع واملعاهاااد اجلامعااااتو كاملستشااافيات اخلااادمات

 علاار ةاملختلفا  والقارى  املادن  علاار واملؤالساات  اهليئاات  ومقاار 

 .إلحيائها اململكة مستوى
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   :نتيجة التنمية غل املتوازنة

 كالتفاااوت عاادة  مشاااكل إىل املتوازنااة غااري التنميااة تااؤدي

 اجملتماع   ضفاراد  باني  الاد ول  وتفااوت   واملدن املناطق بني التنموي

 الصااغرية املادن  وماان املادن   إىل األرياااف مان  اهلعاارة إىل باإلواافة 

 تكااد  إىل وتااؤدي املراكااز  إىل األطااراف وماان الكاابرية  إىل

 حسااا   علاار الكاابرية واملاادن  احلواواار يف وجتمعهاام السااكان

 وهااا ا  والقروياااة   الريفياااة  والتعمعاااات والنائياااة  الصاااغرية  املااادن

 للنمااااو نتيعااااًة الدولااااة  علاااار املاليااااة التكااااالي  يرفااااع التفاااااوت

 املساتحيل  مان  جيعلاه  مما الكبرية  للمدن املخط  غري الفوووي

 والطار   والصاحة  كاالتعليم  للسكان األالاالية باخلدمات الوفات

 حياا  واألمنيااة  االجتماعيااة اآلثااار إىل وااافةإ وامليااا . والكهربااات

 املاادن يف ةاملرغوباا غااري االجتماعيااة والساالوكيات اجلرميااة تنتشاار

 .املرورية األزمات وتكثر الكبرية 

 يف ظاارنال إلعااادة ملّحااة واارورة هناااك ضن تقاادم ممااا ويتءااح

 علار  تعميمهاا  مان  والتأكاد  التنمياة  وبارام   املشاريع توزيع طريقة

 خمتلاا  يف املااواطن ينااال حتاار متااوازن  بشااكل املناااطق كافااة

 االجتماعياااة والتنمياااة العمااال فااار  مااان نصااايبه الاااوطن رجااااتض

 الكثافاااة توزياااع هيكلاااة إعاااادة يف اليسااااعد مماااا واخلدمياااة 

 الرئيساااة. املااادن علااار الساااكاني الءاااغ  وخيفااا   الساااكانية

 طاارافاأل ومنااطق  الريفياة  املنااطق  إحياات  إىل ايء ا ض ذلا   والايؤدي 

 هعارة  وإحادا   الرئيسة للمدن منها اهلعرة ووق  ةالنائي واملناطق

 معاكسة.
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 عبداهلل بن ناصر احلمودالتعقيب الرابع: د .: 

 ضكاااون ضن األول  ضمااارين. ضحقاااق ضن الاااأحاول مااادا لمت.. يف

 مكارر  وغاري  امباشر  ضكون ضن والثاني  اإلمكان. قدر اخمتصر 

 السيا . ه ا يف تداوهلا يتم ألفكار

 موقفنااا حنساام ضن املتوازنااة التنميااة واارورات ماان ضن ضعتقااد

 التالية: األمور من ضوال العملي

 فعلية. متوازنة تنمية حتقيق يف وجديتنا رغبتنا مدى •

   املتوازنة. التنمية حتقيق ألدوات امتالكنا مدى •

 يلي: ما امتالك من البد وهنا

 .املواربة غري الناف ة اإلرادة -

 القطاعااات كافااة يف اإلداريااة واألهليااة القياديااة الكفاااتة -

 .اجملتمعية

 املركزي. غري التكاملي اإلداري النظام -

 .التمويلية الكفاية -

 .للعودة دقيقة معايري -

 والتحفيز. واملساتلة واملراقبة للتقويم فعالة ضنظمة -

 وامان  دون الفكارة  حي  من التنمية عن احلدي  ضن ضعتقد

 به. دتيع ال حدي  ذكر   البق ما حتقق

 واجلاااااودة واملتابعاااااة اجليااااادة الااااارؤى غياااااا  ظااااال يف ضماااااا

 .. املتوازناة  املناطقياة  التنمياة  عان  احلادي   فيصابح   ةوالالمركزي
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 فاملركزيااة ا.واقع اا حاادوثها تصااور ألحااد ميكاان ال ضمنيااات جماارد

 تصاالح ال دات فهاي  كااثرية  جمتمعياة  حللااول مالتمتهاا  ماان باالرغم 

 التااري   مار  علار  التعاار   كال  يف املركاز  فكفة املتوازن. للعمل

 حتقياق  عان  اجملتمعاات  تععاز  وبالتاالي   األطاراف.  كفة عن متيل

 .املتوازنة التنمية يف ضمانيها

 حتقاق  ضن ميكان  كيا   ضدري ال  مثاًل السعودية جتربتنا يف

 اخلادمات  تاوفر  ضن حتار  ضو املنطقاة   ألبناات  الرفاا   املنااطق  إمارات

 لكافاااة مركزياااة وطنياااة هيكلاااة ظااال يف املنطقاااة يف واملرافاااق

 واخلدمااااة واإلالااااكان والتعلاااايم الصااااحة يف واملرافااااق اخلاااادمات

 يفعلااه ضن ميكاان الاا ي مااا .القطاعااات  ماان وغريهااا االجتماعيااة

 ميكان  كيا   ثام  املركاز   يف متالا  الوزارات إلحدى فرعي مدير

 وماادير املناااطق يف الفاارو  مااديري كاال عماال يف التااوازن واامان

 قارارات  عن ناهي  تنفي ية قرارات يتخ  ضن من حيلة ضويق الفر 

 .االالرتاتيعي  التخطي 

 ظاين   يف ينبغاي   متوازناة.  تنمياة  عان  احلادي   ميكن وحتر

 وحتقيااق  التكامليااة  اإلبداعيااة الوطنيااة  لااادارة بااالتحول الباادت

  طااااة وااااوت يف املناطقيااااة التنمويااااة للقاااارارات تامااااة االااااتقاللية

 حمكمة. وطنية االرتاتيعية

 التنمية: يف السعودي النموذج

 اجملتمعيااة التنميااة ومووااوعات بقءااايا للمهااتمني ميكاان ال

 دون اإلنسااااانية اجملتمعااااات يف (الشاااااملة التنميااااة  عاااان احلاااادي 

 السابعينات  منتصا   من  و صوص ا السعودية  التعربة االتحءار
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 للتنميااة اخلمسااية اخلطاا  انطااال  شااهدت الاامت املاوااية امليالديااة

 نهاية وحتر ..والصحة والتعليم التوطني ورورات خبط  السعودية

 .واخلصخصة السعودة  ط  شهدت المت حتديد ا التسعينات

 العصار  يف اإلنساان  لقدرة شاهد ا منوذج ا كانت الفرتة فتل 

 .اخلري فعل علر احلدي 

 تنمياة  ضجال  مان  الساعودية  فعلتاه  مباا  اإلقارار  ..جادًّا  املهام  فمن

   .وتعقيد ا كلفة األكثر اجملال ه ا يف هضجنزت ومبا ..رائدة شاملة

 :ذل  شواهد ومن

 مان  البادو  ينتقال  ضن الزماان  من عقدين يف ضبدا يسري ا يكن مل •

 ..واملادن  القارى  إىل واخلايم  الصاحرات  يف العيأ من السعوديني

 .. املاواي  القارن  والبعينات التينات  الل بالفعل حصل لكنه

 احلءاارة  وبناات  التاوطني  يف مهماة  مرحلاة  احلقباة  تل  وكانت

 السعودية. اخلارطة يف بقعة من ضكثر يف البشرية

 يف عاليااة بنساابة الوالاادان يكااون ضن .. ضبااد ا متخاايال يكاان مل •

 حيماال وابنهمااا ..والكتابااة القااراتة جيياادان ال ضماايني اجملتمااع

 ..واألجنبية العربية اجلامعات ضعر  من عليا شهادات

 الثمانيناات  والانوات  السابعينات  نهاية وشهدت ..حصل لكنه •

 واجملتمااع اإلنسااان تنميااة يف العظيمااة احلقيقااة هاا   املاوااية

 السعودية. األالر من جدًّا كبري عدد دا ل ملحوظ وبشكل

 وماا  ..حتدياد ا  جناد  يف املرضة تتعلم ضن ..ضبد ا متصور ا يكن مل •

 ..تعلمات  لكنهاا  ..ظااهرة  وثقافية جمتمعية ألالبا  ..جاورها
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  طاا  مااع وتااأهياًل تعليم ااا وازدادت ..السااتينات بدايااة مناا 

 ضن متصاور ا  يكان  مل ثام  ..والثمانيناات  السابعينات  يف التنمية

 لكنهااا ..العامليااة اجلامعااات يف للدراالااة الرجاال مثاال تبتعاا 

 ضن متصااور ا يكاان مل ثاام ..بعاادها ومااا التسااعينات يف ابتعثاات

 .. التساعينات  منا   ففعلات  ..وجمتمعيًّا وإداريًّا اليااليا تشارك

  ضناااوا مااان متعاااددة مسااااحات جباااين الفعااال يف واالاااتمرت

 ..التنموي الفعل وضشكال

 مبياد  الايارة   لا   حافي اا  جيري كان ال ي السعودي الطفل •

 الصااغريتني هضنفاا بفااتحمت املبيااد د ااان ويتنشااق ..احلشاارات

 .. كاى  ..ضهلاه  ومن منه وعي دون .. جيري وهو الفاغر وبفمه

  ..رائد ا تنمويًّا مسؤواًل وصار ..وحتول ..وتعلم

 ضو ..مزرعتااه حسااابات إدارة جييااد يكاان مل الاا ي السااعودي •

 املاليااة  واملؤالسااات .. البنااوك وضداروا ضبناااؤ   كااى ..ماشاايته

 العمالقة.. والشركات ..واجلامعات ..الكىى

 واخلدماااااة والصاااااحة التعلااااايم يف الدولاااااة وزارات مكاتااااا  •

 الااامت ..وغريهاااا واالقتصااااد والكهرباااات واملاااات االجتماعياااة

 االاتبدلت   اصاة  العر  من املتعاقدين باملوظفني تع  كانت

 .. الاعودية  بكفااتات  موظفيهاا  املاواية  التسعينات بداية من 

 مشاوار  ويواصال  ..بادور   يقاوم  ضن الساعودي  الشبا  واالتطا 

 .. جمتمعه تنمية

 يأكل .. املاوي القرن مطلع كان ال ي ..الكاد  السعودي •

 (..تراث اا  ولاي)  عاوز ا   ضيء ا ليأكله الء  ويصطاد ..اجلراد
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 مان  التمار  ناوى  ماص  علار  وضقراناه  ضالرته وضفراد هو ويتناو 

 صااناعة يتقنااون معااه وضبناااؤ  نفسااه هااو صااار ..اجلااو  شاادة

 درامااتيكي  تنماوي  حتاول  يف ..العيأ بطي  والتل ذ ..املوائد

 ..مسبو  غري

 وخيياا  القبليااة اخلالفااات تتهااددها كاناات الاامت السااعودية •

 صااارت .. املاوااي املاايالدي القاارن ضول ..الطاار  قطااا  ضهلااها

 ..الكوياات حترياار حار   قاااد متعاوااد ا متحاد ا  عظيم ااا وطن اا 

 .. اليوم األمل إعادة ويقود .. احلزم عاصفة وقاد ..القرن نهاية

   ..اليمن يف فق  ولي) اجلوار دول من كثري يف

 واحاد  عقاد   االل  صاارت  ..باإلرهاا   وصامت  المت السعودية •

 وتناصاااح ..العااااملي اإلرهاااا  تكاااافح .. الكارثاااة نشاااأة مااان

 .. وتنعح ..اجلاحنني

 جتاوزها ميكن ال .. ومقتءبة موجزة شواهد ..حم  .. تل 

 ....ضبد ا التنمية عن احلدي  عند

 حمطااات السااعودي التنمااوي العماال واجااه فقااد ..بيااان وملزيااد

 .واللب ا إجياب ا فيه ضثرت مهمة

 الساابعينات الاانوات  ااالل األوىل الطفاارة .. إجياب ااا ضثاار فممااا

 التنميااة متطلبااات وحمدوديااة الاانف  ضالااعار ارتفااا  نتيعااة املاوااية

 لتعرباة  ضو قلايال  كان ال ي السكان لعدد بالنسبة الوات حين اك

 الثانياة  الطفارة  ضيءاا  ومناه  باداياتها   يف كانات  المت ذاتها التنمية

 ضيء اا  ..الثاني العقد وبدايات اجلديدة األلفية من األول العقد نهاية

 حينها. النف  ضالعار يف الكبري لالرتفا  نتيعة
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 امليالدياااة الثمانيناااات بداياااة املالياااة األزماااة ..الااالب ا ضثااار ومماااا

 حرب اا  ضفغانساتان  وضحادا   .. النف  ضالعار اوطرا  نتيعة املاوية

 بعاد  اإلرهاا   ظااهرة  وبروز والثانية األوىل اخللي  وحربا ..وفكر ا

 م(.2001  البتمى من عشر احلادي

 الااا ي بالقااادر الساااكان عااادد يف الكااابري التناااامي ..ضيءاااا

 اجملتمعاات  ضكثار  ضحد اجلديدة األلفية مطلع اململكة معه العلت

 السكان. عدد زيادة يف اإلنسانية

 إىل ..القارن  بداياة  مالياني  ثالثاة  مان  السكان عدد حتول لقد

 ..متعاان)  بساي   جمتماع  ومان  ..نهايتاه  يف مليون ا ثالثني من ضكثر

 العاملااة األياادي ماان الااكانه نصاا  العالقااات معقااد جمتمااع إىل

 .اجلنسيات متعددي اخلارجية

 واأل راف:..  املركب تنمية بني السعودية

 مل املاواية  امليالدياة  التسعينات نهاية حتر هضن ..القول ميكن

 الساعودي   اجملتماع  يواجههاا  كاىى  تنموياة  إشاكاالت  مثة يكن

 ناقادة  رؤى مان  التنموياة  البيئاة  عليه تتوافر كانت ما عدا ما اللهم

 بيئاة  وهاي  ..واالجتماعياة  الثقافياة  وضبعادهاا  التنمياة  جماالت جململ

 .التنمية حول اجلدل وعميقة ثرية كانت

 ضهااااام باااااني مااااان املتوازناااااة التنمياااااة موواااااو  كاااااان لقاااااد

 لكاااان ..الاااازمن ماااان عقااااود مناااا  السااااعودية التنميااااة جاااادليات

 القاااول ميكااان الااامت املرحلاااة هاااي املاواااية التساااعينات الااانوات

 تنميااة بااني للفاارو  اجملتمااع نظاارة يف مهاام تااارخيي منعطاا  هااانإ

 .األطراف وتنمية املركز
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 واألطاراف  املركاز  باني  الفارو   تفناد  الناقادة  األقاالم  وانىت

 التنميااة ضم واملرافااق للخاادمات التحتيااة التنميااة جماااالت يف الااوات

  والفكرية. الثقافية واملؤالسات التعليم جماالت يف الفوقية

 اجملتمعاي  القلق ورات كانت بأنها اإلميان ميكن عوامل التة

 املتوازنة.. التنمية حنو املتنامي

 الفرديااة املنااافع علاار الطلاا  وزيااادة السااكان عاادد ارتفااا  -1

 التنمية. من والعائلية

 التنموياااة و ااادماتها مرافقهاااا وتعااادد والقااارى املااادن توالاااع -2

 والصيانة. والتطوير التشغيل تكلفة وارتفا 

 تكلفاة  وارتفاا   متزايادة  ودولياة  إقليمياة  ألدوار الدولاة  حتمل -3

  األدوار. به   القسري ضو اال تياري الوفات

 التحاااول تساااار  نتيعاااة اجملتماااع يف الفااارد تطلعاااات ارتفاااا  -4

 العالقاة  وتعقد واألالر األفراد قرارات علر وتأثرياته التنموي

 الكريم. العيأ وورورات النا  بني

 املركاز  باني  بالفعال  التنماوي  التكاافؤ  عادم  من مناذج ظهور -5

 الفعال  مان  جادًّا  وافار  بنصي  املركز حظي فقد ..واألطراف

 األماار وهاا ا ..لألطااراف كااثري ا ضقاال نصااي  مقاباال التنمااوي

 .حوهلم من النا  ضجراها المت املقارنات من العديد جدضو

 فمان  .. تبنيها ط المت املتوازنة التنمية حلول يف الكفاية عدم -6

 ناااهزت حتاار األطااراف يف جامعااات شاااتنإ احللااول تلاا  ضباارز

 ..عقادين  مان  ضقال   االل  جامعاة  الاثالثني  السعودية اجلامعات
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 مخساااة ماان  ألكثاار  جامعااات  بسااابع نكتفااي  كنااا  ضن بعااد 

   عقود.

 مان  مبنظومة مصحوب ا يكن مل ..ل اته املهم احلل ه ا لكن

 جديااد نااو  ماان حتااديات يواجااه فأصاابح ..املناااطقي التنمااوي الفعاال

 يف للعمال  كفااتات  االاتقطا   علار  األطاراف  قدرة عدم يف متثلت

 ألالااوا  األطااراف تااوفري يف الواوااح الععااز وكاا ل  ..جامعاتهااا

 مل كأنااه األماار فعاااد ..اجلامعااات تلاا  وخمرجااات تتناااغم عماال

 حتقيااق علاار قااادرة متوازنااة تنميااة حتقيااق يف ناجع ااا  يااار ا يكاان

 .واحدة وطنية منظومة يف املناطقي التكامل

 متوازنة: تنمية لتحقي  مقرتحة حلول

 مراجعاات  إلجارات  وارورة  بوجاود  البداية  يف اإلقرار  ينبغي

 .الراهنة التنموية والسلوكيات الرؤى جممل يف عميقة

 ..التخطاي   وزارة مقادمتها  ويف اال تصا  جهات ضن صحيح

 مااا شاايت مثااة ضن يباادو لكاان ..الساايا  هاا ا يف رائعااة جبهااود تقااوم

 فااوترية ..اجملتمااع فعاليااات لروااا اجلهااات هاا   حتقيااق دون حيااول

 عميقة حتديات تواجه األر، علر التنموية واحلقائق ..تزداد النقد

 علار  وضمار  ضدهار  األطاراف  يف لكنهاا  .. األطاراف  ويف املركز يف

 .واجلودة الكفاية مستويات

 ذهبناا  إن يفياد  لان  مقرتحاة  حلاول  عان  احلدي  ضن ظين  ويف

 .التنمية إدارة يف املركزي املنه  ذات نرال 

 منظومااة واتسااعت ..وقاارا  مدنااه وتعااددت .اجملتمااع كااى لقااد

 املنظاور  وفاق  العمال  ممكن اا  يعاد  ومل ..للنا  التنموية االحتياجات

 .حاليا القائم املركزي الرعوي
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 ..منهعية حلول واقرتا  اإلشكال ضصل يف التفكري من بد ال

 ..تنفي ية  يارات ضو بدائل جمرد ولي)

 اململكاة  يف مساتقبالً  املتوازنة التنمية ورورات من ضن ضعتقد

 حتقياق  يف وجاديتنا  رغبتناا  مادى  مان  الضو العملاي  موقفنا حنسم ضن

 .فعلية متوازنة تنمية

 التنمياااة تلااا  حتقياااق ألدوات امتالكناااا مااادى يف ننظااار ثااام

 :يلي ما امتالك من بد ال وهنا .املتوازنة

 غااااري نافاااا تني وإدارة بااااإرادة التغاااايري ضجاااال ماااان العماااال 

 مواربتني.

 القطاعاات  كافاة  يف اإلدارية واألهلية القيادية الكفاتة 

 .زاوية ضي من الشاملة بالتنمية العالقة ذات اجملتمعية

 مان  بد ال وهنا .املركزي غري التكاملي اإلداري النظام 

 وضهمهاا  ..اململكاة  يف األالاالاية  األنظمة يف النظر إعادة

 لاو  وضكمال  ضفءال  الايكون  رمباا  الا ي  املنااطق   نظاام 

 تنموياة  صالحيات املنطقة يف احلكومية اإلدارة منح هضن

 املركااز واكتفاار واالااعة  وتنفي يااة وماليااة ختطيطيااة

 املتابعااة يشاامل مبااا االالاارتاتيعية الوطنيااة األطاار بووااع

 .والتقويم والقيا 

 حتقيااااق دون ذلاااا  يتااااأتر ولاااان ..التمويليااااة الكفايااااة 

 الاااااد ل مصاااااادر لتنوياااااع م(2030  رؤياااااة مقتءااااايات

  طورة عن احلدي  القول نافلة من ضصبح فقد .الوطين

 وحياااد شااابه كمصااادر الااانف  علااار الكلاااي االعتمااااد

 .الوطين للد ل
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 واملراقبااة للتقااويم فعالااة وضنظمااة للعااودة دقيقااة معااايري 

 .والتحفيز واملساتلة

 املتوازنااة التنميااة عاان احلاادي  يكااون ضن ض شاار هنااا  وماان

 حادي   ..نافا ة  مناطقية مسؤوليات ودون ..جديدة وطنية رؤية دون

 .به القول يعتد ال

 املناطقياااة التنمياااة عااان احلااادي  يكاااون ضن ض شااار كماااا

 .واقع ا حدوثها ميكن ال ضمنيات جمرد .. املتوازنة

 كاااثرية جمتمعياااة حللاااول مالتمتهاااا مااان باااالرغم فاملركزيااة 

 املتاااوازن للعمااال تصااالح ال دات فهاااي املاواااية  العقاااود يف الااابقت

  .الراهن

 جتربتنااااا يف ميكاااان هاااال ..مشااااروع ا السااااؤال ضصاااابح لقااااد

 حتار  ضو املنطقاة   ألبناات  الرفاا   املنااطق  إمارات حتقق ضن السعودية

 هيكلااة ظاال يف املنطقااة يف الالزمااة واملرافااق اخلاادمات تااوفر ضن

 والتعلاايم الصااحة يف واملرافااق اخلاادمات لكافااة مركزيااة وطنيااة

 الا ي  وما القطاعات  من وغريها االجتماعية واخلدمة واإلالكان

 وهاو  ماا  منطقاة  يف الاوزارات  إلحادى  فرعاي  مدير يفعله ضن ميكن

 كااال احتياجاااات كااال يتلقااار الااا ي املركاااز يف لرئيساااه  اواااع

 ...الفرو  مديري

 ..األمر  الصة

 ظااين  يف ينبغااي  .متوازنااة تنميااة عاان احلاادي  ميكاان حتاار

 وحتقيااق  التكامليااة  اإلبداعيااة الوطنيااة  لااادارة بااالتحول الباادت

 عمياق  تطاوير  واوت  يف املناطقياة  التنموياة  للقرارات تامة االتقاللية

 .حمكمة وطنية االرتاتيعية و طة املناطقية لادارات
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  :د. علي احلكميالتعقيب اخلامس: 

 دور مان  لاه  ملا وطنية ورورة املناطق بني التنمية تكافؤ يعتى

 التنمويااااة األهااااداف وحتقيااااق الوطنيااااة اللحمااااة تعزيااااز يف كاااابري

 للتنميااة ننظاار ضن املهاام ماان نإفاا ولاا ل  عااام  بشااكل للمملكااة

 االقتصاادية  للتنمياة  وطرياق  للمساتقبل  االاتثمار  اضنها  علر املناطقية

 هلاا  اململكاة  منااطق  مان  منطقاة  فكال  الدولاة.  علر كع ت ولي)

 حتديادها  حنتااج  كابرية   متاحة وإمكانات اقتصادية قوة جوان 

 املستدامة. للتنمية كركائز وتوظيفها عليها والبنات

 منهااا تعاااني مشااكلة املناطقيااة التنميااة يف التكااافؤ وحتقيااق

 اهتماام  التحادي  ها ا  االرتعر فقد ول ل  العامل. دول من الكثري

 االقتصاااادي التعااااون منظماااة ومنهاااا  العاملياااة التنموياااة املنظماااات

 "جهاود  ضنها علر املناطقية التنمية تعرف والمت  (OECD  والتنمية

 مان  اخلادمات  يف املناطقي التنموي التفاوت لتقليل الدول من عامة

 الرفاهيااااة حتقيااااق ودعاااام عماااال  فاااار  تااااوفر مساااااندة  ااااالل

 ووفقاااًا املنااااطق". يف االقتصاااادية األنشاااطة وحتفياااز للماااواطنني 

 تطماااح كانااات العاااامل دول يف السياالاااات معظااام نإفااا للمنظمااة  

 وجا    الكاىى  االقتصادية البنية مشاريع  الل من ذل  لتحقيق

 تقلياال يف تاانعح مل السياالااات هاا   ولكاان للمناااطق  االااتثمارات

 اللحااا  يف املتااأ رة املناااطق تساااعد ومل بينهااا  التنمااوي التفاااوت

 ممااا مرتفعااة  ميزانيااات ختصاايص ماان بااالرغم األ اارى  باملناااطق

 وواع   املنااطق   تل  يف للموارد الكايف االالتغالل عدم إىل ضدى

 الدول. تل  يف االجتماعي التماال 
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 ماان  جمموعااة باختاااذ  هلااا تقرياار يف املنظمااة  ضوصاات ولاا ل 

 مناطقيااة تنميااة وحتقيااق املناااطق بااني التفاااوت لتقلاايص اإلجااراتات

 اقتصاديات وبنات للمناطق التنافسية القدرة تعزيز  الل من ضفءل

 مجيااع  يف والفعالااة  املبدعااة احلوكمااة  وتعزيااز ومسااتدامة   قويااة

 العاماة  املاوارد  توظا   جديادة  الياالاات  وتابين  اإلدارياة   املستويات

 الاا ي اجلديااد التناااول تلخاايص وميكاان تنافسااية  نتااائ  لتحقيااق

 يلي: مبا املنظمة به توصي

 ماان ترفااع عواماال علاار تعتمااد تنمويااة االاارتاتيعيات تاابين 

 و اصاة  املنااطق(   يف احمللياة  االقتصاادية  املؤالساات  ضدات

 اخلا . القطا 

 كال  بهاا  ختاتص  المت واإلمكانات املوارد علر الرتكيز 

 منطقة.

 وعاادم  منطقااة كاال يف املتاحااة الفاار  علاار الرتكيااز 

 االحتياجات. تلبية علر االقتصار

 الاوطين  املساتويات  مجياع  علار  فعال حوكمة نظام تبين  

 الصااالحيات تفااوي  ماان مزيااد مااع واحمللااي( واملناااطقي

 للمناطق. بالتنمية املتعلقة

 حتقااق عاان دقيقااة واجتماعيااة اقتصااادية مؤشاارات وجااود 

 املناطق. يف التنموية السياالات ضهداف

 النظارة  ها    مان  تستفيد ضن ميكن اململكة ضن اعتقادي ويف

 االقتصاادية  بالسياالاات  والبداية املناطقية التنمية لعناصر الشاملة

 علاار األدات فاعليااة وقيااا  اخلطا   تنفياا  علاار والرتكيااز الفعالاة 

  املناطق. مستوى
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   ( :تكمممافل التنميمممة بمممني منممما       املمممداخالت حمممول قضمممية

 (:اململكة

 :تكافل التنمية بني منا   اململكةالرؤ  حول واقع 

 باني  التنمياة  تكاافؤ  عادم  مشاكلة  ضن الرديعاان   الد .د يرى

 :التالي النحو علر ردهاضو ضالبا  عدة إىل يعود اململكة مناطق

 مبااا ممثلااة غااري املناااطق فاابع  واحملسااوبية؛ اإلداري الفساااد -1

 ميال  ثام  ومان  التنفيا ي   احلكاومي  اجلهاز يف الكفاية فيه

 الامت  منطقتاه   دماة  إىل احلكومي اجلهاز ضعلر يف املسؤول

 اخلااادمات  توزياااع يف قصاااوى  لوياااةضو وإعطائهاااا  منهاااا وفاااد

 والتعلاايم  واالتصاااالت  والكهربااات  كامليااا   األالاالااية؛

 الصااااارف ومشااااااريع واإلالاااااكان  والطااااار   والصاااااحة 

 .والقروية البلدية واخلدمات الصحي 

 رغباااات حتقياااق ياااتم فبعءاااهم املنااااطق؛ ضمااارات نفاااوذ تفااااوت -2

 الااااوزرات  مااااع  املسااااتمر  تواصااااله بفءاااال  بسااااهولة  منطقتااااه

 .اجلان  ه ا يف حظًّا ضقل بعءهم ضن حني يف واملسؤولني 

 ضهميااة رغاام منخفءااة الااكانية كثافااة ذات املناااطق بعاا  -3

 بعاا  علاار حصااوهلا فاار  ماان يقلاال الاا ي األماار موقعهااا؛

 إىل املشااااريع  تااا ه  نفساااه  بالوقااات .التنموياااة  املشاااروعات

 احلاجاة  عادم  حاال  يف حتار  نسابيًّا  الاكانيًّا  مكتظة مناطق

 .املشروعات تل  بع  إىل املاالة

 علار  فالشارقية   فالغربياة   الوالاطر   املنااطق  فإن بتقديري -4

 ألالااابا  املشاااروعات مااان األوفااار بالنصاااي  حتظااار التاااوالي
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 اجلنوبيااااة املنطقااااتني حسااااا  علاااار والااااكانية اقتصااااادية

   .اقتصادية ضهمية ضقل تعدان اللتان والشمالية

 متناااثرة بدويااة وهعاار قرويااة جتمعااات تءاام املناااطق بعاا  -5

 مبتخا   يادفع  مما املستوى بنف) هلا اخلدمات إيصال يصع 

 كانات  الاوات  الكابرية  للتعمعاات  األولوياة  إعطات إىل القرار

 .قرى ضو مدن

 قاعاادة ماان اانطالقاا املنااطق  لاابع  املخصصااة املبااال  واع   -6

 تقاااديم يف تفااااوت حياااد  ثااام ومااان "الساااكانية الكثافاااة"

 .بسهولة مالحظته ميكن وال ي التنموية املشروعات

 بساب   التنموياة  باملشاروعات  املطالبة يف املواطن صوت غيا  -7

 هنااك  ضن صاحيح  .الساكان  مطالا   تنظم قنوات وجود عدم

 باملشاروعات  فقا   معنياة  اجملاال)  ها    لكان  بلدية جمال)

 .األ رى اخلدمات إىل تتعاوزها وال البلدية

 قءااية قءاايتنا مدا لتااه: يف الشااهراني الااعد .داللااوات  وقااال

 ياتغري  ال الامت  املتسالطة   املركزياة  البريوقراطياة  ابنة ألنها مزمنة؛

 احلقيقااي  باااملعنيني  ضبناااتهم  يورثوهااا  ضن بعااد  ناادر  مااا  إال الااادتها

  واجملازي.

 الكلماااة ضلقااار _علياااه ال رمحاااة_ نااااظر الاااوزير ضن وضذكاار 

 يف املعاصاارة العربيااة الدراالااات مركااز لقاااتات ضحااد يف الرئيسااة

 اآلن نتناوهلااا الاامت اجلوانا   بعاا  علار  وضتاار تااون(   جااورج جامعاة 

 املنصارم   املايالدي  القارن  مان  الثمانينياات  ائال ضو منا   ذلا   وكان

 .عام اا  ثالثاني  عان  يزيد ما بعد ( للكلمة وع ر ا  جنرتها حنن وها

  شؤوننا. كل يف واإلدارة اإلرادة عن فتأ ض رى مرة
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 ثقااة رجاال عاان -عليااه ال رمحااة - عباادال للملاا  ينساا 

 فااتح للتااو املتحااد  وكااان  اصااة جلسااة يف وفااد واامن وكااان

 ضن قبااال للوفاااد قاااال امللااا  ضن عساااري منطقاااة احتياجاااات موواااو 

  :حق عن مطالبهم يكملوا

   شوي وراكم بنرو 

 جازان منطقة يقصد

  وفعل.. وقال 

 املنااطق   اارج  واألقااليم  باألطراف مهتمًّا حقيقة كان الرجل

  الوقت. ذل  من  نسبيًّا اخلدماتي الووع حتسن ولقد الثال .

 د. و احلمااود  د. مدا لااة يف ورد مااا كاال باااملطلق ضؤيااد اضنااو

 ول التنمويااة املنعازات  ماان الكاثري  حتقااق فلقاد  ضعااال   الرديعاان 

   احلمد.

 عنهااا  مسااكوت تنمويااة اقتصااادية قءااية هناااك وباملناالاابة

 علاار والااد ل الثااروة توزيااع قءااية وهااي مبووااوعنا  عالقااة وهلااا

 ماان واملناااطقي اإلقليمااي التااوازن ضي واالجتماااعي الفااردي املسااتوى

 بهاا  املاتحكم  الوطنياة  الثاروة  مان  والاكانها  املنطقاة  نصي  حي 

 ولنادعها  السياالاي  باالقتصااد  يسامر  فيما تد ل وه   مركزيا 

  ضصع .. فيها واحلدي  صع  فيها واإلجناز ملتبسة فهي

 للخااادمات واجتهااات اجلانااا  هااا ا ضغفلااات التنموياااة  ططناااا

 واإلنتاجية اإلنتاج تناولت اضنه وادعت الكثري فيهما زضجنو والرفا 

 مبعايري املنتعة العاملة الطبقة دمرنا فقد .. احلقيقي اال فا  وهنا

 .زمانها
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 االالااتهالكي للتصاانيع اجتهنااا وملحقاتااه الاانف  عاان وبعيااد ا

 قوى بتشغيل تقوم ال منتعاتها  علر الزمن يتقادم باملفتا  ومصانع

 هاو  األجنبية للعمالة يدفع ما إن بل ورائ ؛ تدفع وال وطنية عاملة

 ليااات بااال األ ااارى.. األمااام لصااااح الاااوطين د لناااا علااار وااارائ 

 ضشااكال يف منحااو  الاا ي العااام املااال ماان جاازت ا يعياادون مالكهااا

 .متعددة

 مشااكلنا  وفاقمت واعفت املنتعة وغري املتوازنة غري التنمية

  .. ضصال التنموية

 ياتم  بال  االعتباار؛  يف للمشااريع  السكانية املعايري تؤ   ال مل

 الار  هاو  وها ا  امليزانيات  يف حتر حوهلا وااللتفاف عمد ا جتاهلها

 غاري  للتنمياة  الارئي)  الساب   هاو  وها ا  الكىى  املدن إىل اهلعرة

 جغرافيًّا. املتوازنة

 تساتوج   الامت  احلقيقاة  ه   مثل يقبل ال ضصاًل املنحاز العقل

 لنبادض  مسبًقا ودها التمييز ط المت املناطق لصاح تنمويًّا ااحنياز 

 .!جديد ا متوازنًّا تنمويًّا مشوار ا

 بدراالااة امقاا ضشااهر عاادة قباال ضنااه البعيااز إبااراهيم د. وذكاار

 الاوطين  املركز جيريه ال ي التحصيلي اال تبار عن ضولية حتليلية

 والتقويم. للقيا 

 العااام  التعلاايم مساتوى  حااول املسااتور عان  الدراالااة كشافت و

 الطااال . ضدات مسااتوى يف اململكااة مناااطق بااني الواوااح والتباااين

 يف املادار   ضدات متوالا   حاول  التالياجلدول  يف اجلي  ذل  ويظهر

 التحصيلي. اال تبار
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  مستو  أداء املدارس يف االختبار التحصيلي حسب منا   اململكة

 املنطقة
عدد 

 املدارس

 مستو  أداء املدارس يف االختبار التحصيلي%

 متوال  جيد
دون 

 املتوال 
 وعي 
 اجملمو 

 100 4.2 21.8 29.2 44.8 377 الشرقية .1

 100 7.6 38.9 29.0 24.5 658 الريا، .2

 100 3.9 28.1 43.9 24.1 663 مكة .3

 100 6.2 39.4 35.6 18.8 208 املدينة .4

 100 11.6 46.9 34.3 7.2 207 القصيم .5

 100 8.4 50.6 35.3 5.6 320 عسري .6

 100 1.3 52.6 41.0 5.1 78 الباحة .7

 100 11.3 52.6 34.0 2.1 97 تبوك .8

 100 3.8 67.2 28.4 0.5 183 جازان .9

 100 37.4 56.5 6.1 0.0 115 حائل .10

 100 11.6 59.4 29.0 0.0 69 جنران .11

 100 23.4 61.7 14.9 0.0 47 الشمالية .12

 100 41.3 49.3 9.3 0.0 75 اجلوف .13

 100 8.7 40.4 32.5 18.4 3097 اجملمو 

ط حسا  ه   األرقام من بيانات ترتي  املادار  يف اال تباار التحصايلي املنشاورة علار موقاع       

 مركز املركز الوطين للقيا  والتقويم 

 

 بااني  املفاواالة معااايري ضهاام  ماان تعتااى اال تبااار  هاا ا نتيعااةو

 كشاااافته الاااا ي التباااااين وهاااا ا باجلامعااااة. لاللتحااااا  املتقاااادمني

 إشاكالية  يف للنظار  لناا  صارحية  دعاوة   القيا  مركز ا تبارات

 واملسااواة  العدالاة  مساتوى  مان  يهادد  مماا  املناطق  بع  يف التعليم

 يف املنافساااة وعلااار املتميااازة  اجلامعاااات يف التعليمياااة الفااار  يف

 الواعدة. الوظيفية الفر  الو 

 اإلحصااااتات تكشااافه ضن ميكااان التنمياااة تاااوازن يف اخللااال

 ضعاداد  نسابة  ومنهاا:  اململكاة  مناطق بني املقارنات تتم حني املتاحة

 عادد  وكا ل   املنطقاة   الاكان  عادد  إىل املستشافيات  يف األالرة
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 اجلامعااااات  منطقااااة كاااال يف العااااالي للتعلاااايم املتاحااااة املقاعااااد

 املنطقة. ذات يف العامة الثانوية  رجيي عدد مع (والكليات

 مبثاباااة البعياااز د. رد  ضو ماااا باااأن احلكماااي علاااي د. وعلاااق

 ضنهاا  وضوااف  الرضي ه ا مع املري الامل .م واتفق . طرية مؤشرات

 والقارى  واألريااف  األطاراف  الاكان  ألن  طارية؛  مؤشارات  بالفعل

 ألالااابا  األ ااارى املنااااطق يف املتاااوفرة اإلمكانياااات لاااديهم لاااي)

 .تنموية  دمية وضالبا  اقتصادية

 بنتاااائ  تثاااق ال والشاااركات اجلامعاااات ض ااارى ناحياااة ومااان

 ض ااااارى ا تباااااارات نتاااااائ  علااااار تركاااااز بااااال العاماااااة؛ الثانوياااااة

 .وغريها اإلجنليزية واللغة والقيا  كالتحصيلي

 إمكانيااات لااديهم لااي) احملاادود الااد ل ضصااحا  ضن كمااا

 إن باال متخصصااة؛ تقويااة ودورات  اصااة مباادار  ضبنااائهم إلحلااا 

 .مناطقهم يف متوفرة غري اخلدمات ه   مثل

 وبالاا ات اجلامعااات  يااد لون ملاان  طااري ا فاارز ا ضحااد  وهاا ا

 املهمااة األعمااال يف يااد لون ماان وكاا ل  اجلياادة  التخصصااات

 .!مثال  الكهربات وشركة والاب   ضرامكو  مثل:

 االاتقطا   صاعوبة  ذكار    ط ملاا  الشاراري  حامد .د وضواف

 يف الكليااات و صوص ااا املناااطق  جلامعااات املتمياازة الكفاااتات

 والرتفيهيااة التعليميااة البيئااة تااوفر لعاادم املناااطق؛ تلاا  حمافظااات

 .اجليدة واألالوا 

 يوماااً  الوهااابي  الااعيد  كتبااه  مااا  احلكمااي  حسااني  .د وضورد

  اا وا قااال: حياا  وصااامطة  شااقرات بااني الفاار  مااا عنااوان: حتاات

 :تويرت يف بها وغردوا التالية العبارة
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 جامعااة ولااديهم نساامة  مليااون (1.5  جااازان الااكان عاادد"

 جامعااة ولااديهم نساامة ضلاا  (45  شااقرات الااكان وعاادد واحاادة 

 واحدة.

 شاقرات  الاكان  عادد  فاإن  العامة اإلحصاتات مصلحة حبس 

 القنفا ة  الاكان  عدد بينما نسمة  ضل  (45  هو العام ه ا  الل

 نساامة  ضلاا  (225  صااامطة الااكان وعاادد نساامة  ضلاا  (300 

 يف حيااد  مااا ولكاان عادلااة  تكااون ضن جياا  التنميااة ضن تتوقااع

 ماا  معادل  فاإن  البلدياة   ميزانياة  حبسا   ها ا   عكا)  هاو  الواقع

 (1333  هااو  شااقرات  نإنسااا  علاار البلديااة  الشااؤون  وزارة تصاارفه

 األالرة وعدد رياال  (440  هو صامطة نإنسا نصي  بينما رياال 

 ماان صااامطة إلنسااان األالاارة عاادد ضوااعاف شااقرات مستشاافر يف

 بلغااات بامسهاااا جامعاااة شاااقرات يف يوجاااد الساااكان  عااادد حيااا 

 الوظااائ  ماان مزيااد ا يعااين هاا ا ريااال  مليااار العااام هاا ا نفقاتهااا

 ماواطن  ملياون  نصا   يعايأ  املقابل يف شقرات  لسكان واملميزات

 حيزنااون  هاام وال ريااال مليااار وال جامعااة بااال والقنفاا ة صااامطة يف

 مديناة  لبناات  املادن  كأحاد  شقرات ا تارت والصناعة التعارة وزارة

 يف التنميااة  ضالااا  بينمااا  احلكااومي ماادن برنااام   عااى صااناعية

 .قرون من  يعقد ال ي اإلثنني الو  هو صامطة

 ها ا  ماع  صاامطة    يف وآ ار  شاقرات  يف ماا  طفال  ُولد لو ماذا

 حياتهماااا الاااتختل  املااادينتني باااني احلكاااومي اإلنفاااا  يف الفااار 

 ومستشاافر حاادائق فيهااا مدينااة يف يعاايأ شااقرات إنسااان بااالطبع 

 إنسااان بينمااا شااقرات  جامعااة يف تعلاام ووالااد  نظياا  وحااي جيااد
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 ضكثاار ياتعلم  جيال  بعااد جيال  شاقرات  إنسااان الغانم   يرعار  صاامطة 

 ويرتاجاااع  املساااؤولني يطالااا  صاااامطة وإنساااان ضكثااار  ويتسااايد

 مان  جمموعة برناجمه حلقات إحدى يف الشريان داود التقر عندما

 ضن مان  يشتكون كانوا جازان منطقة يف هرو  شر  قرى ضهالي

 ماان  جاازت  ختتفااي  ثاام  املنطقااة  جملاا) إىل فعااالً  تصاال  مطااالبهم

 جملاا) صااالحيات املركزيااة  هااي السااعودية يف التنميااة مشااكلة

 كاال ماارور  شاارطي وكأنااه التقااارير ورفااع الرصااد هااي املنطقااة

 عناادما فقاا   والريااا، الريااا، يف تااتم التنميااة و طاا  املشااريع 

 نصايبها  تأ ا   مل املنطقة إن بووو  قاهلا جازان عبدال املل  زار

 نظاري   وجهاة  لشار   فق  ضمثلة هنا وشقرات صامطة التنمية  من

 كال  والليا    الادير  واخلارج   البااطن  حفر وضشيقر  ضمل  هناك

 التنمياااة يف الالعدالاااة يعااازز مااان هنااااك ضن إىل الاااتنتهي املقارناااات

 .احمللية

 إىل باإلشاارة  ضبدض الصحاف: نصر .م.د قال ذاته  السيا  ويف

 وهو الض القءية  صل  يف ويص  الكثري  عنه غفل مهم مووو 

 التخطاااي  غياااا  ضكثااار بدقاااة ضو الشاااامل العمراناااي التخطاااي 

 صاااح إن - العشاااوائي باااالتخطي  واالاااتبداله الشاااامل العمراناااي

 ولاانكن !!لنتائعااه الساال  والاادور املناااطق معظاام يف - التعاابري

 حساالاية  وبادون  بنفساه  الشايت  تسامية  يف الشايت  بعا   صارحيني 

 .!مفرطة

 اإلحصاااااتات ومصاااالحة التخطااااي  وزارة دور عاااان وضتساااااتل

 .!املووو  ه ا يف العامة
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 املوثقااة  والبيانااات باألرقااام الءاالو  يفاارت، املووااو  ضن إذ

 الساااكان تعاااداد حيااا  مااان األرقاااام هااا   إالاااقاطات وكااا ل 

  .املدن بع  يف وتكديسها وكثافتها

 ماادن يف العشااوائي الرتكااز إىل املؤديااة املسااببات بعاا  وماان

 الرصاااني العمراناااي للتخطاااي  الكلاااي الغياااا  هاااو ض ااارى  دون

  . !! املتقدمة الدول يف متبع هو كما واملهين

 :األالبا  ه   ومن

 الصحيح. التعداد ذل  ومن األرقام  إىل االفتقار •

 يف توجاد   السابقة األجيال من املرتاكمة البيانات إىل االفتقار •

 جااادًا دقيقاااة فتعااادها الءااارائ  لغااار، املتقدماااة اجملتمعاااات

 .(املستقبل لدراالات ومعني

 يعطاي  ال الانوات  بعشار  العمراناي  للتخطاي   الدراالاات  حتديد •

 لاادينا الدراالااات معظاام فتخاارج املرتتبااة للنتااائ  كافيااة ضهميااة

   الزمنية. املدة لقصر منها اهلدف ختدم وال واقعية غري بنتائ 

 يكار   بال  اجملتماع  خيادم  ال الدراالات من النو  ه ا تراكم •

 .!!فيه حنن ال ي التخب 

 اخلاادمات مسااتوى ماان الرفااع يف الاااهمت اخلمسااية اخلطاا  •

 ال منطاي  نتاج علر االعتماد تكر  هاضن إال للمواطن  املقدمة

 تلااو مخسااية  طااة ماان العلااة يكاار  باال التقاادم؛ ععلااة ياادفع

 ولكااان الثالااا   العاااامل دول يف عموماااًا بهاااا ويعمااال األ ااارى؛

 بعاد  إال شايت  ياتغري  مل بهاا  البادت  مان  عام اا  ضربعني بعد لألال 

 منا   املتحادة  األمم يف الثال  العامل لدول م(2030  رؤية طر 

 .النتني



17 

 

 –2016  2015  
51 

 باني  التنمياة  يف التاوازن  عادم  مساات  ضبارز  مان  اإلداري الفساد •

 .املناطق

 مطالبته وصول يءمن شفاف نظام عى املواطن صوت غيا  •

 إىل يءااف  عائًقاا  يازال  وال شاكل  بالتساوي القرار لصاح 

 واألمثلاة  املنااطق  يف املنشاود  التنماوي  التاوازن  يف اخللل اتسا 

 الساااكانية  الكثافاااة  حيااا   مااان  جاااازان  منطقاااة   كاااثرية

 الثاروة  حيا   مان  الشارقية  واملنطقاة  املهماة  املرافق وحمدودية

 الواقااع ضر، علاار ذلاا  يعكاا) مااا إىل وافتقارهااا الطبيعيااة

 !!(اجلميع حسا  علر به حتظر وما الوالطر واملنطقة

 يف !!( مااثاًل كالعنصاارية ض اار توصااي  ماان ضهااون  الشااللية •

 .!! ض رى حسا  علر بعينها جغرافية جلهة املقدرات تنسيق

 يف األجنبيااة االالتشااارية الشااركات علاار املفاار  االعتماااد •

 للدراالاات  احمللياة  املساوغات  عان  النظار  بغا   احللول إجياد

 كمثاال  األ رية ودراالتها مكنزي االالتشاري  عليها املبين

 يف العلمياااة األالااا) ضبسااا  إىل يفتقااار بااال - ونااااقص حاااي

 .!!!(التحليل

 البلاااااد ضبناااااات_ للمتخصصاااااني والواواااااح الفاواااااح الغياااااا  •

 .!!! للدراالة الفعلية املشاركة عن _املواطنون

 اخلطااااة عاااان مثااااال إىل فتطاااار  دهاااايأ باااان  الااااد .د ضمااااا

 وواااعت ضن الااابق الااامت املناااورة املديناااة ملنطقاااة الشااااملة التنموياااة

 علااار إمارتاااه إباااان العزياااز عباااد بااان مقااارن األماااري إشاااراف حتااات

  . املنورة املدينة منطقة
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 حيا   املنطقاة   تضحنا لكافة شاملة تنموية  طة كانت لقد

 وفااق حتقيقهااا علاار للعماال الدولااة قطاعااات لكافااة بإبالغهااا قااام

 وضعتقاد    يتابعهاا  مساو   وكاان    اخلطاة  تءمنتها المت األولويات

 .احلال تغري االالتخبارات إىل مسو  رحيل بعد هضن

 ياأتي   لل _الشديد ولألال _ هناك ضن املثال ه ا من القصد

 وفقااً  واخلطا   التوجهاات  تاتغري  آ ار  وتعيني مسؤول ضي رحيل بعد

 السال    جهاود  فت ه    اجلديد املسؤول اليتبناها المت لألجندة

 املنطقاة  والءاحية  دواليا    وهكا ا  اخللا    مع جديد من ونبدض

 املثال  ذل  ملعايشة فق  كمثال املدينة منطقة وووعت .وتنميتها

 .الدولة قطاعات معظم يف نفسها واملعاناة

 الكاثري  حتمال  للمنااطق  اخلمساية  التنموياة  اخلط  ضن كما

 اجلهاد  مان  الكاثري  إعادادها  يف ب ل المت والىام  املشروعات من

 مان  امليزانياات  اعتمااد   االل  مان  التنفي  وقت وعند والوقت واملال

 الكعكة لتوزيع ضمور عدة وتتد ل احللم  ينتهر املالية وزارة قبل

 .األوفر النصي  يكس  والشاطر السنوية

 تكااافؤ عاادم ضالاابا  خيااص فيمااا احلااارثي علااي .د وذكاار

 يلي: ما املناطق بني التنمية

 الاانوات قباال . التفاااوت هلاا ا الاارئي) السااب  هااي املركزيااة -1

 ميزانيااة  الالااتقالل الوقاات  حااان هضناا إىل منطقااة  ضمااري ضشااار

 املناااطق ضماارات ألن بااه  يعصاا  ضن التصااريح فكاااد املناااطق

 بصااح   صالته  مبقادار  إال مشارو   ألي صاالحية  لديهم لي)

  . الوزير من اللطيفة الشحاذة ضو القرار
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 الياد  ضصاابع  عادد  إىل تصال  ال معدودة مناطق علر الرتكيز  -2

 اخلطاا  بدايااة مااع العااادي املااواطن االتشااعرها   غريهااا دون

  (.3-2-1  األولي اخلمسية

 عناادما ضمااي مااواطن ماان دعابااة قصااة مسعاات :هقولاا وضواااف

 بعاد  األطاراف  مناطق متعددة وزارات من املستوى عالية جلنة زارت

 مأدبااة القريااة ضهااالي ضقااام املناااطق  ضحااوال لبحاا  جهيمااان حاااد 

 ودعابااة نكتااة صاااح  املساان الرجاال وهاا ا هلاام  تكرميااًا غاادات

 كااان إن الااألو  املغاادرة  وعنااد ترفيااه الااعة  اللعنااة ألعءااات حقاق 

 الامت  اخلدماة  تقاديم  يساتطيعون  ال هام ضن هلام  حلا      دماة  يرغ 

 هاا   تأ اا وا ضن تسااتطيعون  هاال هلاام قااال إحلااا  وبعااد يرياادها 

 ضن وضعتقاد    لناا  وتعيادوها  جناد  إىل النتني ضو النة معكم املنطقة

 ماان ضكثاار مءااي رغاام املناااطق لاابع  قائمااًا زال ال األماار بعاا 

 . الدعابة ه   علر عامًا (35 

 الاااامت املسااااتدامة بالتنميااااة املااااواطنني وجهاااال وفقاااار  ااااوف -3

 ألن وقااراهم ومراكاازهم وحمافظاااتهم ملناااطقهم حيتاجونهااا

 تنمويًا. تفسر مما ضكثر اليااليًا تفسر املطاَل 

 علاااار ينطبااااق مااااا علاااايهم ينطبااااق املسااااؤولني ماااان كااااثري -4

 علااار واحلفااااظ مصااااحلهم همهااام كاااان ولااا ا املاااواطنني 

 .والسكينة األمن

 وماا  الادوائر  مان  وغريهاا  والبلاديات  لألماناات  اإلداري اهلزال -5

 .وإداري مالي فساد من رافقه
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 حال  ماا  بعاد  التنماوي  التكاافؤ  الاتحقق  والرؤياة  التحول هل  -6

 الشااح زماان وفاار للحاال مستعصااية مشااكالت ماان باملناااطق

 لكال  مساتقلة  ميزانياة  حتدياد   االل  مان  إال ال رمباا    املاالي 

 واهلعار  واملراكاز  احملافظات علر توزيعها يف يشرتك منطقه

 املعنية. والوزارة املنطقة وجمل) املنطقة ضمري من كل

 حتميااال ماااع ضبااادًا يتفاااق ال ضناااه الصاااحاف نصااار .م.د وذكااار

 .!! ضعال  (3  يف ورد كما منطقته تنمية لعدم الب  ضي املواطن

 لتنمياة  هاو  يرياد   ماا  علار  وطمأنتاه  توعيته الدولة واج  فمن

 ال ذلا   ونفا)  تقادم ا  لتزداد املتقدمة الدول تفعله ما وه ا منطقته

 .!! دومًا متخلفة فتظل األع ار بشتر النامية الدول تفعله

 تتحملاااه املاااواطن جهااال ضن العنااااد عبااادالرمحن .د.ض وضوواااح

 بطاناااات هنااااك ضن ننكااار ال ولكااان .... هااا ا يف شااا  ال الدولاااة

 ضن واملسؤولني املناطق ضمرات ضمام يكررون جهلة ومواطنني منافقة

 واخلاري  قصارت  ماا  ال ضعزهاا  الدولاة  وضن يارام  ما علر شيت كل

 .!!! رب  امحد ثقافة .. عريان حفيان وهو حتر ... واجد

 ل احلماد  فيقاول  قريته عن يتحد  مواطن إذاعي برنام  يف

 ومستوصا   ومدرالاة  وتلفاون  كهرباات  نا   با)  قصارت  ما الدولة

 .!!! ... زفلت وطريق

 تقاااا  التنمياااة ضصااابحت إذا بأناااه احلاااارثي  الاااد .ض وعلاااق

 مشاكلة  يعتاى  فها ا  واجملاملة اللباقة من املواطن عبارات بواالطة

 . النخبة عند ( فكر  
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 لتقااديم الفرصااة لااه تااتح ومل يشااارك ومل يستشاار مل املااواطن

 تعلياق  املنطاق  وال العادل  مان  فلاي)  التنمية  ختطي  يف احتياجاته

 يف يشاارك  مل وهاو  الفشال   يف مشااركته  ضو علياه   التنمياة  فشل

 هلا. مد الت ضي

 حاااول نظااار  وجهاااة احلماااود صااااح بااان ال عباااد د. وطااار 

 الساعودية   العربياة  اململكاة  منااطق  باني  التنمياة  تكاافؤ  مووو :

 ضي التنميااة  مفهااوم إىل الوصااول ضن القااول نافلااة ماان فيهااا: وجااات

  طاوات  حتقياق  يتطلا   ضمار  هاو  عدة  جماالت يف التنمية لتحقيق

 النمااو  مراحاال تساامر مراحاال عااى تباادض وتلاا  ومتنوعااة  متعااددة

  التنمياااة وهاااو  هلاااا الااارئي) بااااملفهوم التنمياااة حتقياااق ضن مبعنااار

 يؤكااد  مااا وهاا ا النمااو  مراحاال بتحقيااق إال يتااأتر ال الشاااملة( 

 وهنااك  نامياة  دول هنااك  ضن مان  التنمياة  صاناعة  و اىات  مستشاارو 

 جتااوزت  ضن بعاد  كا ل   ضصابحت  األ رية وه   تنمية  دول ضيءا

 .النمو عتبات

 وكيفياااااة التنميااااة  حااااول  للكتابااااة  مااااد ل  املقدمااااة  هاااا   

 إىل للوصاااول االنطالقاااة بداياااة هاااو النماااو ضن مااان إليهاااا الوصاااول

 .الشاملة التنمية

 اململكاااة علاار  ماارت  الاامت  الساااابقة التشااريعات  عاان  اوبعيااد  

 ماان مؤقتااة  مض مسااتدامة الااوات تنميااة لتحقيااق السااعودية العربيااة

 امارور     اعام ا  وضربعاني  ةمخسا  تطبيقهاا  علر مءر مخسية  ط 

 الساااعودية برؤياااة وانتهاااات   (م2020  الاااوطين التحاااول مبشااارو 

 . (م2030 
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 مقاطعاتهاا  ضو الدولاة  منااطق  باني  التنمياة  تكافؤ مسألة وعن

 هنااا ضرى منشااود  تكااافؤ إىل للوصااول واملناشاادة احملافظااات  ضو

 إىل الوصاول  يف تكاافؤ  بينهم هناك يكون ضن بالءرورة لي) ضنه

 دولاة   ضي عاصامة  املثاال  الابيل  علار  ض ا نا  فإذا   يبالتساو تنمية

 يف اخلادمات  طبيعاة  تكاون  ضن الطبيعاي  مان  بل ؛املفرت، من فإنه

 املقار  هاي  العواصم ضن حبكم األ رى  املدن عن ختتل  العاصمة

 ال العاصااامة  اااارج املااادن ضن يعاااين ال وهااا ا دولاااة  ألي السياالاااي

 يف ملااااا مماثلااااة شاااابه ضو نوعيااااة خباااادمات تتمتااااع ضن هلااااا ميكاااان

 اخلاصاااة االحتياجاااات فاااار  هاااو هناااا املقصاااد إمناااا العاصااامة 

 .املدينة عن بالعاصمة

 هاي  والامت  الساعودية  العربياة  للمملكة التنموي الووع وحالة

 منهاا  البع  معوقات  هناك ضن نلح  األالبو   ه   قءية حمور

 واللا ان  اإلداري  الءاع   الاببه  اآل ار  والابع   التخطي   الببه

 مسااتدامة تنميااة لتحقيااق النمااو ععلااة دفااع عاادم يف االاابب  كانااا

 .مؤملة

 منطقااة كاال ماان تفاار  والاا ي املناااطق نظااام صاادر ضن فمناا 

 يكااون ضن يفاارت، والياازال اتنظيم اا كااان ومراكااز  حمافظااات

 املصاااح خيادم  تنظاايم وفاق  يساري  للدولااة  اللاه  مان  اإلداري األدات

 تباادض وحينمااا ضنااه لااه املؤالاا  ولكاان املااواطنني  لكافااة الوطنيااة

 حتقياق  دون حتاول  مسببات هناك ضن نلح  العملي التطبيق مسرية

 .كه ا وطين تنظيم من مؤمل هو ما

 : كالتالي وهي األالبا  ه   معرفة عن البداية تبدض هنا من
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 واملرجااع العااام املشاارف تعااد الاامت املناااطق إمااارات ضن يالحاا 

 هيكلها يف ضن ا إداريًّ ما منطقة ضي وشعون شؤون لكل الرئي)

  االقتصااااادية باجملاااااالت تعناااار إدارات تااااوافر يتءاااامن ال اإلداري

 املنااطق  إماارات  مناشا   عان  معاروف  هو ما حي    واالجتماعية(

 يصااع  وهلاا ا األوىل  الدرجااة يف األمااين العماال هااو السااعودية يف

 اواجتماعيًّاا اواقتصاااديًّ اإداريًّاا شاااملة تنميااة تتحقااق ضن معااه األماار

 ئهضعءاا  باني  مان  املنطقاة  جملا)  كاان  وإن منطقاة   ألي اوتعليميًّا 

 يظاال يكاان مهمااا فاااجملل) احلكوميااة  القطاعااات فاارو  ماادرات

 ضو  مااثال منطقتااه ميزانيااة مبناقشااة خمااول وغااري تنساايقي نشاااطه

 .األالبا  لتل  ملنطقته مرالوم برنام  وفق يعمل حتر

 يف الاااارئي) باااااملركز تتصاااال مركزيااااة ض اااارى وضالاااابا  

 .مأمول شامل إداري لتطوير األدات دفة معه ضوع  مما العاصمة 

 فيهاااا حتققااات الااامت الااادول حمافظاااات ضو منااااطق معظااام يف

 منطقاة  كال  ضن مان  االالتدراك ضهما رؤى  لديها كانت التنمية 

 ااقتصااااديًّ مسااابقا املعروفاااة اخلاصاااة احتياجاتهاااا هلاااا حمافظااة  ضو

 مااان بااال ا وثقافيًّااا ااجتماعيًّااا املنطقاااة طبيعاااة حبكااام اواجتماعيًّااا

 مقباول  هاو  فماا  وض ارى   منطقاة  باني  ختتلا   الثقافات ضن املعروف

 حباد  وها ا  ض رى  منطقة يف قبوله ميكن ال ما منطقة يف اثقافيًّ

 عااان منطقاااة كااال احتيااااج طبيعاااة يؤكاااد اجتمااااعي مؤشااار ذاتاااه

 .األ رى

 هاو  منطقاة  ألي املقدماة  اخلادمات  ضوعفت المت السلبيات من

 منهاا  امللاح  االحتياجاات  ومعرفاة  املنطقة ضهالي بترات االالتنارة عدم
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 يف تنمويااة مشااروعات وتنفاا  تعتمااد حينمااا وبالتااالي امللااح  وغااري

 ضحااد فاا اك ض ارى  منطقااة يف تنفا   ضن املفاارت، وكاان  مااا منطقاة 

 حسا  علر منطقة خبدمات اإلتيان حرمان إىل ضدت المت األالبا 

 .ض رى منطقة

 املاواية   العقاود  يف التخطاي   واع   عان  واواح  مثال هناك

 تقريبااً  اعام ا  وضربعاني  ةمخسا  قراباة  ومنا   املثاال  الابيل  علار  اذكر

 إىل امساه  تغايري  جرى وال ي الصناعي امللكي املعهد ضنش  عندما

 األجناع  ومان  املفرت، من ضلي) بالريا،  الصناعي الثانوي املعهد

 باادال زراعيااة ضو صااناعية شاابه ض اارى مناااطق يف إنشااائه يكااون ضن

 معاهااد فيهااا جنحاات قااد والاامت الريااا،  العاصاامة يف إنشااائه ماان

 الىيااد  ومعهااد الفناايني واملساااعدين التعاريااة الثانويااة كاملاادار 

 العاصاامة  يف آناا اك والفااين اإلداري االحتياااج مااع يتفااق مااا وهااو

 تأالساات  حينمااا وهااو  احالي اا األ طااات تتكاارر هنفساا وباالجتااا 

 حمافظاتهاا   وبعا   الساعودية  املنااطق  كافاة  يف جديادة  جامعات

 الاامت اجلامعااات ضن وهااو األهميااة غايااة يف مسااألة اضيء اا ياارا  مل

 والمت التعليمية خمرجاتها طبيعة يف تقليدية جامعات اض ري  تئضنش

 مناا  التأالااي) يف الاابقتها الاامت اجلامعااات خمرجااات مااع تتماثاال

 لادينا   تسامر  كماا  الرئيساة  ضو الكاىى  املنااطق  يف طويلاة  عقود

 املثاال   الابيل  علار  املخرجات خمتلفة جامعات تكون ال مل مبعنر

 طبيااااة وض اااارى بالتكنولوجيااااا ختااااتص وثانيااااة صااااناعية جامعااااة

 يف اآلن القائمااة اإل فاقااات ضحااد ضيءااا ظااين يف وهاا ا وهكاا ا 

 الزال والااامت النااادرة ختصصاااات يف اخلااارجيني ضعاااداد حمدودياااة
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 تل  لسد واملستمر القائم األجن  للتعاقد يتعه منها األالد نصي 

 .وامللحة النادرة االحتياجات

 لفااات :بقولاااه الساااابق الطااار  علااار الرديعاااان  الاااد .د وعلاااق

 ضكثار  األماين  باجلانا   مشغولة املناطق إمارات بأن القول انتباهي

 الاارضي علاار ضثااين وبالتااالي األ اارى املنطقااة خباادمات انشااغاهلا ماان

 عالقااة هلااا الاامت النااواحي كاال لتشاامل اإلمااارة مفهااوم يتسااع بااأن

 .املنطقة بتنمية

 بااني للتنساايق  اصااة إدارة اإلمااارة يف يكااون بااأن يتااأتر هاا ا

 ضمااري بإشااراف مباشاارة الااوزارات مااع وتتواصاال القطاعااات خمتلاا 

 ".التنمية لشؤون اإلمارة وكالة" تسمر وقد .املنطقة

 الابيل  علر الح  بقوله: احلمود صاح بن ال عبد .د وعق 

 والامت  الريا، منطقة إلمارة اإلداري اهليكل يف للحصر  ال املثال

 تتباع  املنطقاة  خبادمات  تعنر إدارة يتءمن البالد  عاصمة حتتءن

 تعنار  إدارات ثالثة اإلدارة ه   من ويتفر  املساعد  اإلمارة وكيل

 وض ارى  اخلادمات  وتنسيق بتنمية تعنر وثانية احمللي بالشأن األوىل

 . اخلدمات مبتابعة تعنر

 اإلدارة هاا    ااالل ماان شاااملة تنميااة يتااأتر ضن تتأماال كياا 

   .اإلداري اهليكل ه ا من بسي  جزت يف ضتت المت

 املااا كورة اإلدارة موقاااع ضن الرديعاااان .د ضوواااح جدياااد ومااان

  اااا  وكيااال يرضالاااها ضن ويفااارت، اإلداري اهليكااال يف واااعي 

 .مساعد وكيل ولي) بالتنمية
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 ضن يفاارت، باال :احلمااود صاااح باان ال عبااد .د قااال وباادور 

 إلدارات الجتماا   ترضالاه  عناد  ألناه  املمتازة؛ باملرتبة وكياًل يكون

 الرابعاة  باملرتباة  وهاو  ذلا   يساتحيل   طابيًّاا  يراالالهم  ضو حكومية

 . عشرة باخلامسة منهم البع  وضولئ  عشرة

 الكاثري  البانني  باأم  تا كرني  الرياا،  :السهلي هيا .ض وقالت

 ال القهااوة فنعااال حتاار هضناا إال مبناازل ولااد كاال ويسااتقل تاازوجهم

  اارج   وابن دا ل ابن من بيتها خيلو فال والدته بيت يف إال يشربه

 .ورّنه وحّنه

  الريا،. يف والاب  اجلبيل يف الاب 

  الريا،. يف والوزارة الشرقية يف البرتول

  الريا،. يف الزراعة ووزارة األحسات يف وامليا  الزراعة

 وينباع  للعبيال  ملكياة  وهيئاة    وينبع اجلبيل يف ملكية هيئة

 .!!الريا، يف

 علار  العاصامة  بتنمياة  الارضي  ماع  الصاحاف  نصر .م.د وا تل 

 كاثرياً  متقدماة  دول يف الصحيح هو فالعك) املدن؛ بقية حسا 

 .إخل وضملانيا وضالرتاليا املتحدة الواليات مثل

 فتعاد  كمثاال  املتحادة  الوالياات  لنستعر، املثال البيل فعلر

 ماان بكااثري حتظاار ال فيدراليااة كعاصاامة كولومبيااا مقاطعااة ضن

 ضو لاااو ضجن لااو   ضو نيويااورك  مثاال  األ اارى  املهمااة  املاادن  مياازات 

 .... غريها

 هضنا  حيا   حارج  وال فحاد   الواليات مستوى علر قارنا لو ضما

 مديناااة ضو قرياااة يف حمصاااورة الوالياااة عاصااامة تكاااون املعتااااد يف
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 وال بالواليااة التعاريااة املاادن ضهاام عان  قلااياًل ضو كااثريًا تبعااد صاغرية 

 املرافق. حي  من الكبرية املدن مبزايا تنعم

 املادن  حاق  يغفال  مل ضناه  احلمود صاح بن ال عبد .د وضووح

 كوجااو  العاصامة  االاتثنيت  لقااد وضوااف:  مدا لتاه   يف األ ارى 

 كعاصااامة هلاااا السياالاااي واالحتيااااج تتفاااق  دمياااة مرافاااق تاااوافر

  ..الياالية

 منااطق  يف اخلادمات  توافر ووجو  تطور مع اضن للحق ولكن

 احتياجاااه لاااه الاا ي  االجتمااااعي البعااد  وضدرك .. عااادة وحمافظااات 

 مااع يتناااق  ال قلتااه فمااا وقريااة  وحمافظااة مدينااة لكاال اخلااا 

 املنااطق  باني  املسااواة  ضمار  علر ضكدت ول ل  به  اإلتيان املفرت،

 ضشاد  وارر   يكاون  جمتمعاي  نازو   لنشاؤ  وتفادي ا مشرو   كحق

 .نفعه من

 والتارخييااة األثريااة الناحيااة ماان ضنااه املاازرو  محيااد .د وذكاار

 املنااطق  علاي  قادمي ا  العربياة  اجلزيارة  يف الساكاني  التوزيع اعتمد

   األ ااارى االقتصااادية  واملااوارد  املائيااة  املصااادر  بهااا  تتااوافر  الاامت 

 املراكاااز هااا ا عرفااات وقاااد األالاالاااية  الواحاااات يف وكااا ل 

 الفااو   قرياة  مثال  قرية باالم (املسند  القدمية بالنقوش السكانية

 باالام  املستشارقون  الرحالاة  عرفهاا  والمت القرى ه   ازدهرت وقد

 وذلا    ( caravans station   يعارف  ماا  ضو (القوافال  حمطاات  

 كااان الاا ي القااديم  التعاااري الطريااق علااي االالاارتاتيعي ملوقعهااا

 فارعني  إىل الطرياق  يتفار   ثام  وجارش   جنران عى اليمن من ميتد

 ويثااار  مكاااة إىل ومنهاااا عساااري  جباااال لسلسااالة حماذي اااا األول
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 الثاااني الفاار  ضمااا غاازة  يف ينتهااي حاامت الشاامال باجتااا  ومواصاااًل

 جباال  لسلسالة  حماذياا  اليماماة  إىل ثام  مان  الفااو  بقرية مير فكان

 واحملطااات القدميااة التعاريااة الطاار  هاا ا امتااداد وعلااي . طويااق

 بعءااها مااع حتالفهااا بعااد العربيااة القبائاال متركاازت   التعاريااة

 (م . 1000   حااوالي القدميااة العربيااة املمالاا  يعاارف مااا وضالساات

 ضو الاادائم االالااتقرار إىل الباديااة الااكان حتااول تاادرجيي وبشاكل 

 مااان مساااتفيدة احلواوااار  ضو الصاااغرية القاااري هااا   يف املاااومسي

 املاااواد مثااال ضراوااايهم عاااى تعاااى كانااات الااامت الدولياااة التعاااارة

 تأالسااات وقاااد والتوابااال  واملنساااوجات  املااار  واللباااان العطرياااة 

 ثااج     العال اجلندل دومة تيمات  منها ُمدن عدة الفرتة تل   الل

 الاامت  واملااوان   احملطااات  ضو القااري  ماان  كاابري  وعاادد  الفاااو  قريااة 

 . الدولية التعارة ه    دمت

 اإلالاالم  قبل عرفت المت نفسها القدمية التعارية الطر  ه  

   احلاا  بطاار  عرفاات حياا  اإلالااالمية  الفاارتة  ااالل االااتخدمت

 .( وغري  والكويف اليماني

 االااتدامة بااأن املختصاارة املقدمااة هاا    ااالل ماان لنااا ويتءااح

 باملقاام  املائياة  املصاادر  توفر علي اعتمد قدمي ا السكانية املراكز

 .الفرتة تل  يف ( رعوي -زراعي   االقتصادي والنشا  األول

  ااالل اململكااة شااهدته الاا ي ماانظم الغااري األفقااي االنتشااار

 املاوارد  طبيعاة  امللياارات   مئات الدولة  زينة كل  املاوية العقود

 ضن جياا  ماان هااي االقتصااادية واجلاادوى منطقااة لكاال الطبيعيااة

 .منطقة كل حتتاجها المت التنمية ونو  حعم حيدد



17 

 

 –2016  2015  
63 

 عبئ اااا وضصااابحت الدولاااة جهاااود شاااتت املنعزلاااة اهلعااار تنمياااة

 اخلاادمات وصاايانة تااوفري يف  اصااة الدولااة  ميزانيااة َعلااي إوااافيًّا

 .األمن توفري جان  إىل

 املشااريع   اصاة  التنمياة  ميزانياة  مان  الشارقية  املنطقاة  نصي 

 تكاون  ضن نتمنار  !! يفقهاا  مل إذا الرياا،  منطقاة  يعادل الصناعية

 .اآلرات موووعية ألجل دقيقة إحصاتات هناك

 اآلن  حااد إىل زالاات ومااا كاناات املناااطق تنميااة فااإن كاا ل 

 . القرار ضصحا  عند املنطقة ضمري ونفوذ قوة علي تعتمد

 جمموعاة  إىل يشاري  ضن يساتطيع  ضناه  الرديعان  الد .د وضواف

 الانوات   االل  التنماوي  ختلفهاا  يف متسااوية  كانات  الامت  املدن من

 ..الحًقاا  حادة بصورة تنمويًّا متفاوتة الحًقا ضصبحت لكنها الطفرة

 .األوىل بالدرجة املنطقة ضمري نفوذ إىل ذل  من جزت يعود

 منااااطق كااال يف الكااابري الاااتغري احملياااا: مسااااعد .د وقاااال

 ملااا اجلميلااة اللوحااة هااو عام ااا (40  قباال ومااا اليااوم بااني اململكااة

 دون يارا   ضمار  وهاو  .. الواقاع  ضر، علار  صاناعته  الدولة االتطاعت

  .. األعمر حتر ش 

 يشااعر املاارت جيعاال مااا هااو املناااطق بااني ذلاا  يف التباااين لكاان

 تناااف) مدينااة يف بأنااه اخلاادمات مكتملااة مدينااة يف يكااون حااني

 مدينااة يف يكااون حااني بينمااا و اادماتها.. طرقهااا يف العامليااة املاادن

 .... إطالًقا ب ل  يشعر ال ض رى

 وباملنااطق  الساكان  حبعام  تارتب   املتوازناة  التنمية فإن ضيءًا

  يسكنونها. المت
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 نساابة إذ كاابرية قااارة اململكااة ضن هااي املهمااة األالاائلة ضحااد

 الواقاع  حيا   مان  لكان  (كام  لكال  فارد 15  ملسااحتها  السكان

 منااطق  هنااك  املقابال  ويف معيناة   مبنااطق  الاكانية  كثافة هناك

 .. السكان قليلة

 بعا   يف هاي  إذ وتوزيعهاا  منوهاا  الاب   خيتل  الكثافة ه  

 فهااي وبالتااالي واالقتصااادية  التنمويااة باحلركااة تاارتب  املناااطق

 تااؤمن ثقافاة  نتااج  هاي  ض ارى  مناااطق يف لكان  هلاا   ةطبيعيا  نتيعاة 

 العاايأ  فاار  واايق ماان الاارغم  علاار اإلجنااا  وكثاارة بالتوالااد

 ..والعمل.

 ضم كاناات ضيًّااا الكثافااة هاا   مااع املتوازنااة التنميااة تاادور فهاال

 بععلاة  تارتب   الامت  الساكانية  والكثافة االقتصاد بطبيعة ترتب 

  .... ودورته االقتصاد

 الساكانية  الكثافاة  ماع  تادور  ضن ينبغي املتوازنة التنمية وهل

 التنمياااااة بععلاااااة املرتبطاااااة الساااااكانية الكثافاااااة ماااااع ضم فقااااا 

 والشاااااركات اإلنتاجياااااة واملؤالساااااات املصاااااانع - االقتصاااااادية

 غاري  الساكانية  الكثافاة  مان  كابري  جازت  وباملناالابة  - التعارية

 املصانع وحركة ععلة ويديرون يعملون ال ين وضكثرهم العوديني

 التنموياة  املتطلباات  مان  الكثري هؤالت حيتاج ما وعادة والشركات

 ... بقاتهم يعزز مما بوصفها

 كاثريين  ضن ذل  ومن األفقي.. لالنتشار ضمثلة ور  وميكن

 اثانني  ضو احاد و كال  واجلناو    الشامال  ويف الوالطر  املنطقة يف

 اخلاادمات كاال ويرياادون نائيااة منطقااة ضو جباال قمااة يف جيلسااون

  لديهم..
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 ضهلاها  اقتناع  لو بعءها شقت المت واجلبال عبدت المت الطر 

 كاثري ا  ها ا  قلال  لرمباا  ريفاي  ضو حءاري  مركاز  ألقار   باالنتقال

  .. التكلفة من

 مان  هال  لكان  اخلادمات  كل تصلها ضن منطقة كل حق من

 ضن الااى يف شااعر بياات صاااح  ضو نائيااة  مزرعتااه ماازار  كاال حااق

 ..اخلدمات !. من كثري له تنشأ

 الفاارد لتموياال ضالاالو  مبثابااة كااان ذلاا  ضكثاار إن لألالاا 

 معيناااة مبنطقاااة يبقااار فاااالفرد تنمويًّاااا؛ عماااال كوناااه مااان ضكثااار

 لااه والبياات املركااز رئااي) هااو فيكااون عالقاتااه بعاا  ويسااتثمر

 للبناات  وآ ار  لاألوالد  مدرالاة  يساتأجر  آ ار  وبيت .. منه فيستأجر

 . وهك ا

 ..املنطقة ضمري نفوذ مدى مووو  علر تعليًقا احمليا .د وضواف

 مل الامت  املنااطق  باأن  شاعور  ينتابين لكن .. اجلملة يف صحيح ه ا

 جياثم  مساؤول  هنااك  .. لتطويرهاا  يسعر من جتد مل بالتنمية حت 

 للماواطن  ومكتباه  وقلباه  صادر   يفتح ومسؤول منطقته صدر علر

 .. هلا املشروعات وجل  املنطقة لتطوير وقته من كثري يف ويسعر

 الكاثري  الايعد  املساؤول  االاتثمرها  لاو  تارخيياة  بفر  مررنا

 .. والتأييد الدعم من

 مان  قادر  علار  ضحسابه  جانا   مثاة  املساؤول  باأدات  يتعلاق  وفيماا 

 .. األهمية

 االاااتخدام عاااى جهاااود  ياااىز ضن املساااؤول حيااااول ضحيان اااا إذ

 يقااوم حبياا  الااوزارة بنااود حسااا  علاار عامااة عالقااات شااركات

 .. ضدائه عن إجيابية ذهنية صورة وصناعة املسؤول بنم جة هؤالت
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 ضي اإلعالماي  والءا   التصافيق  مان  احلشاد  ها ا  مع فيختفي

 ضو الاااوزارة بااارام  توزياااع عدالاااة بعااادم املساااؤول هااا ا ينتقاااد رضي

 ... التنموية فرصها تكافؤ

 وااا  علااار وقدرتاااه لغتاااه علااار يعتماااد الاااوزير كاااان قااادميا

 الوزارة. ضدات تكامل تظهر وض بار معلومات

 وضوااف:  مسااعد   د. ذكار   ماا  ماع  البعياز  إبراهيم .د واتفق

 عادم  حاول  كاثري ا  نسامعه  هما)  مان  يدور ما ذل  يؤكد مما ضنه

 بعا   ضن ونسامع  - واألمارات  املنااطق  بعا   ضهاالي  باني  االنسعام

 اجلادي  اإلدراك عادم  إىل يشاري  مماا  املنطقاة   ارج يسكن األمرات

   املنطقة.. الحتياجات

 تعزياااز  مااان  القادماااة  املرحلاااة باااأن  التوقعاااات  تصاااد   لعلاااها

 يعطاي  قاد  مماا  املناطق جمال) إىل التصل واالنتخابات املشاركة

 علااار التنموياااة باملشااااريع املطالباااة يف ضقاااوى صاااوت ا اجملاااال) تلااا 

 احمللي. املستوى

 التنمياة  تاوازن  عدم ضالبا  من ضن احلكمي حسني .د ويعتقد

 احلادود  علار  مان  ضماا  فقا   جناد  ابان  هو السعودي يرى البع  ضن

 .! السعودية لغري والتتهم فإن

 .. بقولااه: حسااني .د طرحااه مااا علاار العثمااان  الااد .م وعقاا 

 ممارالااة هااو عنااه تتحااد  مااا .. مبساامياتها األشاايات نساامي دعنااا

 وغريها. وقبلية مناطقية ضال) علر واالالتعالت العنصرية

 ضن ميكان  ضو الابب ا  ها ا  ضن إطالًقا احمليا مساعد .د يظن وال

 الكاثري  تساتحق  الزلفاي  ضن ماثالً  اقتنع قد وضواف: البب ا  يكون

 ألالابا   ماثال  اجملمعة ضو شقرات من ضكثر التنموية املشروعات من
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 هضنا  ياري  مان  ضتقبال  ضو ضعتقاد  ضن ميكان  ال لكان  عديدة؛ منطقية

 ... األحق هو جمتمعه ضو منطقته يرى وبالتالي .. املختار ال شع 

 ضثااار بالااا ات العنصااارية هلااا   ضن احلاااارثي  الاااد .ض وضوواااح

 اإلنسااني  احلا)  علار  الالب ا  وياؤثر  والقطاا   املنطقة يتعاوز متعدي

 املواطن. عند والوطين

 واملااؤثرات العواماال كاال ضن القحطاااني حييااي .ض ياارى وباادور 

 مهمااا واملناطقيااة القبائليااة تاازر  وهااي الاازمن قااديم ماان حولنااا ماان

 نسااتطيع ال ولكاان بهااا  نتااأثر ال ضن ضو عنهااا نبتعااد ضن نريااد كنااا

 والظان  ( حللاها    وقت حتتاج مشكلة ..حولنا تشارهانا لقوة وذل 

 .جند لن ضننا

 تلغااي ضن تسااتطيع ال الدولااة ضن إىل الرديعااان  الااد .د وضشااار

 وقلاااو  عقاااول مااان كمشااااعر املناطقياااة ضو القبلياااة ضو العنصااارية

 تسااتطيع مااا .خمتلفااة مبسااتويات كااان وإن موجااودة فهااي النااا 

 الاالوًكا؛ والتحيااز العنصاارية ممارالااة هااو بوجهااه تقاا  ضن الدولااة

 والبادو  واملنااطق  األفاراد  بني التمييز متنع المت القوانني بسن وذل 

 .إخل ...واحلءر

 مااان كاااايف بنصاااي  حتااا  مل هااااضن تشاااعر املنااااطق بعااا 

 ضن الاوى  مفهوماة  غاري  ألالابا   بغريهاا  مقارناة  التنموية املشروعات

 املساألة   لا   يق  واحملسوبيات اإلداري الفساد من مستوى هناك

 .برمتها

 قامت الشنان امسها حائل يف حمافظة هناك .صغري وكمثال

 مشااكلة حلاال فيهااا الااكنية وحاادة (100  ببنااات االالااكان وزارة

 مدينااة يف تكااون مفاارو، الوحاادات هاا   ضن حااني يف السااكن 
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 يف النتيعااة ماااهي .وااحضو بصااورة املشااكلة ماان تعاااني الاامت حائاال

 96و السااكنية وحااداتهم االااتلموا مااواطنني ضربااع فقاا  الشاانان 

 كقسا   الشاهر  يف رياال  2400 مبلا   ضن حبعاة  االاتالمها  رفءوا

 مشااكلة بهااا لااي) الشاانان ضن فااالواقع .كااثري السااكنية للوحاادة

 ....! الكن

 شاااملة وطنيااة  طااة وجااود عاادم ضن املرشااد مطشاار .ض وياارى

 ض اا   ط هاال والتساااؤل:  ...الووااع لتاادهور  ضدى عدياادة  لساانوات

 رؤياة  ا تياار  قبال  النائياة  واملنااطق  األطاراف  الاكان  نظار  وجهاات 

 باااااارام  وعلاااااايهم بهاااااام الااااااتؤثر وكياااااا  ( م2030  اململكااااااة

 كهربااات األالاالااية اخلاادمات علاار اليحصاالون هاال   اخلصخصااة

  . اخلا  القطا  قبل من مغاالة دون وصحة ومات

التصممممورات واتليممممات املقرتحممممة لتحقيمممم  التنميممممة الشمممماملة   

 املتكافئة:

 تفاتح  ضن شاأنها  مان  عمشااري  مثة ضنه الشراري حامد .د ضووح

 نسبة من وتقلل الشمال ألبنات وظيفية فر  - تأكيد بكل -

 واحلءاااري؛ التنمااوي التااابالين  اا  ضثاار علاار كمثااال ..العاااطلني

 حيااا  املاواااي  يف للتنمياااة مرتكاااز كانااات طريااا  فمحافظاااة

 ال طيا   - عبادالعزيز  امللا   عهاد  يف م(1945  عاام  يف تضنشائ 

 ينقااال الاا ي  الرئيسااة  التااابالين   اا   حمطااات  كإحاادى  -ثاارا  

 ثااام ال وبفءااال لبناااان  إىل الشااارقية املنطقاااة مااان اخلاااام الااانف 

 ضصابحت  احملطاة  تلا   بإنشات وتوجيهه احلكيمة املؤال) بسياالة

 كآناااا ا احلديثااااة اخلاااادمات لتااااوفر للمااااواطنني جاذبااااة طرياااا 
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 واخلدماتياة  والتعليمياة  (املواالااة  مستشفر  الصحية كالقطاعات

 بابريوت  مارتب   دولي ومطار مسفلت وطريق (السينما   والرتفيهية

 .مباشرة برحالت ودمشق وعمان

  اا  تأهياال إعااادة جاادوى دراالااة املناالاا  ماان يكااون قااد

 مصافاة  وإنشاات  الشامال  تنمياة  يف مناه  لالالاتفادة  احلالي التابالين

 التعدينيااة الشاامال وعااد مدينااة منهااا الشاامال مناااطق ختاادم للاانف 

 .الاانف  ملشااتقات املسااتهلكة الءااخمة الزراعيااة بساايطا ومشاااريع

 وبالتاالي  الانف    نااقالت  عدد تقليص يف اليسهم املقرت  ه ا مثل

 الامت  الشامال  مادن  إىل الشارقية  املنطقاة  مان  النقل تكالي  تقليل

 مميتااة حااواد  وتسااب  الصاايانة  تكااالي  وتزيااد اإلالاافلت تهلاا 

 املقرتحااة املصاافاة هاا   منتعااات تصاادر وقااد الشاامال  طاار  علاار

 بعد. فيما اجملاورة للدول

 اململكااااة مناااااطق مجيااااع رباااا  يف اإلالاااارا  فااااإن كاااا ل 

 ويزياااااااد تنميتهاااااااا يف اليساااااااهم حديدياااااااة  طاااااااو  بشااااااابكة

 .بينها البينية احلركة

 يف يعملاااون النامياااة املنااااطق يف املاااواطنني ضغلااا  فاااإن ضيءاااًا

 اخلا  القطا  يف ضما  ( العسكري ضو احلكومي  العام القطا 

 يساتحوذ  التعارياة  واحملاالت  الصاغرية  املؤالساات  علياه  يغلا   ال ي

 الااامت اإلجاااراتات جتاااد مل والااامت عظمااار بغالبياااة األجانااا  علياااه

 بنسابة  ولاو  القطاا   ها ا  اَلاعَوَدة  يف السابق يف العمل وزارة اخت تها

 .. معينة

 براجمهاااا ضهاااداف مااان الااامت (م2030  الرؤياااة جااااتت لااا ا 

 اخلاا   القطاا   واالاتيعا   السعودي السو  يف اخللل ه ا معاجلة
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 تنافساية  مياز  وإجياد البطالة نسبة و ف  السعودية العاملة للقوى

 املناطق. بني

 املتكافئاة  التنمية مشكلة الصبان: حممد .د قال جانبه ومن

 الفءال  إلرجاا   املتوازناة  التنمياة  مصاطلح  االتخدام لنفسي وضمسح

 -عبااادالعزيز بااان عبااادال الراحااال للملااا  املصاااطلح الالاااتخدام

 اجمللااا) جلساااات إحااادى يف ذكااار  ماااا ضول حيااا  -ال رمحاااه

 للاابالد  ملًكااا يصاابح ضن قباال ترضالااها آلاامت األعلاار االقتصااادي

 تا ه   املشااريع  يف الرتكياز  ضن يارى  هضن اجللسة يف  اطبنا حي 

 ضن لدياه  الامت  الصاورة  وضن .واملدينة مكة عدا فق  مدن ثال  إىل

 يرواي  ال " ماا  وهاو  املادن  بقياة  يتسايد  املعيشة مستوى والوت الفقر

 .تشي عمل من والبد .بعباراته "ورالوله ال

 نرجااع ضن لنااا والبااد األفكااار  خمتلاا  حتركاات هنااا وماان

 .ألصحابها املتوازنة التنمية فكرة

 ها ا  يف يصا   جديادة  اقتصاادية  مادن  إلنشات الرئي) اهلدف

 :اإلطار

 بلا   قاد  والوظاائ   للتعليم طلب ا الرئيسية املدن إىل اهلعرة ضن -1

 الساااكان  ماان  مزياااد ا تسااتوع   ضن هلاااا ميكاان  وال ماادا   

 الفار   هلا    املصااحبة  الوافادة  العمالاة  تزاياد  ظل يف  اصة

 الرئيسية. املدن يف

 جااادضو قااد  الرئيساااية املاادن  يف جديااادة مشااروعات  إقامااة  ضن -2

 طاار  ماان فيهااا األالاالااية التعهياازات علاار كاابري ا وااغًطا

 هنالا   تكان  ومل وغريهاا   ومدار  ومستشفيات ومطارات
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 عادم  ضو با ل   للقياام  املسااحات  النعدام إما هلا توالعة  ط 

 .األمانات خمططي مع املشاريع يف التوالعة تناغم

 إن -املااادن هااا   يف واملشااااريع التطاااوير كااال تكاااد  ضن -3

 .املتوازنة التنمية حتقق عدم مشكلة من يفاقم -اتسعت

 مثالياااة اجلديااادة االقتصاااادية املااادن فكااارة احلاااال بطبيعاااة

 لكل املقارنة املزايا علر تستند وضن البد كان ولكن كفكرة 

 والءاااغو  اجملاااامالت عااان بعياااد ا فيهاااا  اإنشااااؤه ياااتم منطقاااة

 خياطا   اإلمكاان  قادر  جغارايف  تاوازن  إحدا  وحماولة املمارالة 

 جاادة  حمااوالت  هنالا   وكانات  .احلبيباة  مملكتناا  ضرجات خمتل 

 االقتصاادية  املديناة  مثال  املادن  ها    بعا   الوجود حّيز إىل وظهرت

 جياازان ماان كاال االااتكمال بانتظااار وحناان اخلااري رض  ومدينااة

 .الشمال ووعد

 علاار اعتمادهااا املاادن هاا   شاات نإ ماان الاارئي) اهلاادف وكاان 

 ظااروف ضن إال اليااات  إىل األلاا  ماان بنائهااا يف اخلااا  املااال رض 

 االالاااااتثمارات وضحعاااااام م(2008  العاملياااااة االقتصاااااادية األزماااااة

 دفاااع املااادن هااا   يف االالاااتثمارية بوعودهاااا اإليفاااات مااان األجنبياااة

 فااااإن تصاااوري  ويف .لاااه  حتسااا   مل عبئ اااا  تتحمااال  ألن احلكوماااة 

 يهدض. ضن جي  ال النه  ه ا يف االالتمرار

 علار  املتوازنة التنمية حتقق ال وحدها االقتصادية املدن لكن

 مثاال شاات نإ تاىر  جمدياة  مزاياا  متتلا   ال املنااطق  فابع   اإلطاال   

 حءاااري تطااوير ذلاا  يصاااح  وضن فالبااد ولاا ا فيهااا  املاادن هاا  

 وغريهااا وصااحة تعلاايم ماان العامااة اخلاادمات وتااوفري املناااطق  هلاا  
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 يقيمااوا ضن معينااة فاارتة يف منهااا الرحياال علاار  ططااوا مماان جتعاال

 .الرحيل ه ا مثل يؤجلوا األقل علر ضو فيها

 توزيااع عدالااة وهااي ضعااال  هلااا التطاار  ط مهمااة نقطااة بقياات

 باني  التوزياع  يف عدالة هنال  تكن مل هضن يقر فكلنا .املشروعات

 تلا   ضو الاوزارة  هلا    القاادمني  الاوزرات  مياول  وتؤثر واملناطق  املدن

 .ض رى دون كفة ترجيح يف

 الىنام  يتحرى وضن املاوي  من تشي ذل  يكون ضن وضرجو

 املتوازناة  التنمياة  مان  ناو   حتقياق  م(2030  اململكة ورؤية الوطين

 ".الشاملة وحدتنا" االتمرار من ضالاالي جزت فهي

 يف املنااااطق خمتلااا  ضبناااات إقصاااات وعااادم التنوياااع ضن كماااا

 التاوازن  ها ا  مثال  حتقياق  يف يسااعد  احلكومياة  املناصا   خمتل 

 ".بشعابها ضدرى مكة ضهل" للمثل طبًقا

 هعاار  ط هضناا التااابالين  اا  خيااص فيمااا الصاابان .د وضووااح

 ننسار  وال .طائلاة  مباال   تتطلا   وتشاغيله  بنائاه  وإعاادة  عقاود   من 

 وكانت .بسوريا مار ا لبنان يصل ضن إىل الشمال عى مير كان هضن

 .النف  تصدير مصادر تنويع  الل من قائمة جدوا 

 التكلفااة لتبيااان جدياادة اقتصااادية جاادوى دراالااة ماان البااد

 وضمااان جاادوى منهااا األالاائلة ماان العديااد علاار واإلجابااة والعائااد 

 .األالئلة من ذل  وغري ذل  علر وموافقتها ملتهبة مبناطق مرور 

 باالقر   الصاخري  الغاز يف حالي ا تستثمر ضرامكو ضن نن) ال

 وإقاماة  الكهرباات  لتولياد  الغااز  قايم  لتوفري الشمال وعد مدينة من

 .البرتوكيماويات مثل الغاز علر املعتمدة الصناعات
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 جماااااد  غاااااري اخلااااا  إعاااااادة ضن الظااااان ضغلااااا  كاااااان وإن

 تل  إلحيات كافي ا يكون قد الغاز من يتوفر مبا عنه واالالتعاوة

 مصاااايف علااار مااادننا كااال تعااايأ ضن ةبالءااارور ولاااي) .املنطقاااة

 تكرير.

 مدها عدم ضرامكو إ فاقات ضهم من ضن املري الامل .م ويرى

 مناااطق ملختلاا  والغاااز البرتوليااة املشااتقات تنقاال ابياا ضن لشاابكة

 . !والغاز البرتول ملشتقات وطنية شبكة وتكوين اململكة

 الاامت األجنبيااة الشااركات االاارتاتيعيات بسااب  كااان وهاا ا

 وتصاادير  اخلااام تاااجنإ فقاا  همهاام كااان ضرامكااو متلاا  كاناات

 الااا ين الساااعوديني املساااؤولني مااان الكاااثري الاااار ولألالااا  .فقااا 

 االالااااتعمارية االالاااارتاتيعية علاااار ضرامكااااو إدارة علاااار تعاااااقبوا

 ملساااايرة اواااطروا عنااادما قريااا  عهاااد إىل األجنبياااة للشاااركات

 الدولة. من الءغو 

 مشاتقات  لنقال  وطنياة  شابكة  هنااك  يكاون  ضن املفارت،  مان 

 !اململكة يف الرئيسة املناطق ملختل  البرتول

 يارى  حيا   الاامل   م. ذكار   ماا  ماع  الصابان  حمماد  .د واتفق

 اهتمااام جاال وكااان حمليًّااا  الااليم ختطااي  هنالاا  يكاان مل ضنااه

 قااد م(2030  الرؤيااة ظاال ويف .تصاادر وكاام تناات  كاام ضرامكااو

 بال  الغااز   نقال  ابيا  ضن  طاو   فق  ولي) كثري ا  األمور ختتل 

 كاماال علاار الاانف  االتكشاااف عمليااات ضرامكااو ضهملاات ضيءااا

 يالسااحل  دالتور :عبد  حممد غنر ضن وبعد قبل   .الغربي الساحل

 ..(الغربي
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 ماان االالااتفادة املمكاان ماان هاال :الشااراري حامااد .د وتساااتل

 الشامال  ملنااطق  املشاتقات  لنقال  تأهيلاه  بعاد  احلاالي  التاابالين    

 مثال .

  اا  الاايكون بأنااه التساااؤل هاا ا علاار الصاابان .د وضجااا 

 .وضر ااص فاارضو هاا ا .املنطقااة هاا   إىل مصاافاة ضقاار  ماان  ضنابياا

 إىل اجلنااو  يف املصافاة  ماان جادة  حمافظااة يف مشاابه   اا  هنالا  

 .الشمال إىل وامتد وضجهزته للمطار املنتعات لتوفري الشمال

 إىل وحتويلااها املصاافاة بااإغال  تفكااري هنالاا  كااان وحينمااا

 االالاتفادة  الابع   حماولاة  - اقتصادية غري ألالبا  جدة  مشال

 األنابيا    ا   وجاود  وكان بشدة عارونا  -املصفاة( ضر، من

 ال. رمحه عبدال املل  ووافقنا .الرئيسة احلعة

 لتصاااااانيع بالنساااااابة وكاااااا ل  :املااااااري الااااااامل .م وضوااااااف 

 كاااان وينباااع  اجلبيااال يف الصاااناعات وجتمياااع البرتوكيماوياااات 

 تلا   فرقات  لاو  واجتماعيًّاا  واالرتاتيعيًّا ضمنيًّا األفءل من اليكون

 املعروفااااة السااااكانية التعمعااااات ماااان بااااالقر  ووزعاااات املصااااانع

 ماان وغريهااا وحاياال واملدينااة والريااا، وجاادة واألحسااات كعياازان

 اخلادمات  ضن مبكاان  الدقاة  مان  ولاي)  املختلفاة   اململكاة  منااطق 

 بعا   األقال  علار  واحاد   جغارايف  مكاان  يف املصانع مجع تستلزم

 خمتلفة . مناطق يف بنائها ميكن بالتأكيد املصانع

 احلءاااري التحاول  ضن الشا   ضناه  إىل املازرو   محياد  .د وضشاار 

 ذلا   ماع  ناا ضن إال   اآلن ج ري بشكل تغري احلدي  احلياة ومن 

 احلالياااة احلءااارية املنااااطق مجياااع لتنمياااة خنطااا  ضن ميكااان ال
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 حتتااوي ال الاامت املناااطق تلاا   اصااة نفسااه  باملسااتوى باململكااة

 ومنهاااا واالالاااتدامة  للنهاااو، األالاالاااية املقوماااات علاااي ضصااااًل

 وذلا    ( ض اري  وماوان   وزراعية  صناعية    االقتصادية األهمية

 العماال فاار  االااتحدا  وصااعوبة ناحيااة  ماان التأالااي) لتكلفااة

 ضو مااادن مصاااري نفااا) مصاااريها والااايكون .لساااكانها املناالااابة

 الاامت اجلفاااف مواالاام مااع تاناادثر الاامت القدميااة القوافاال حمطااات

 القاديم  التعااري  الطرياق  وحتاول    قادمي ا  العربياة  اجلزيرة وربت

 بالرياااا  يعااارف ماااا الروماااان عااارف ماااا بعاااد البحااار إىل الاااى مااان

 .املومسية

 الصاناعية  املادن  عادد  تكثيا   هو حالي ا اململكة حتتاجه ما

 بوجااود واملاارتب  للسااكن العصااري الاانم  تااوفر والاامت احلديثااة

 مديناة  مثال  الاوطين  لالقتصااد  ومفيادة  منتعاة  حقيقياة  عمال  فر 

 ومعايري متطلبات وفق تأاليسها يسهل حي  وغريها؛ وينبع اجلبيل

 الاااادميوغرايف التوزيااااع تااااوازن يف تسااااهم كمااااا احلديثااااة  املاااادن

 .اململكة لسكان

 تشامل  ضن حيا   اململكة مناطق لتنمية اجلديدة االالرتاتيعية

 تنفيا    ضصابح  والا ي    التكلفاة  العاالي  احلاالي  البناات  كاود  تغري

 . الد ل متوالطي للمواطنني املالية القدرة  ارج

 بعاا  هناااك كااان إعالميًّااا حتاار :احمليااا مساااعد .د :وقااال

 ها    ولكان  املنااطق  مان  عادد  يف تلفزيون حمطات الفتتا  اجلهود

 حيااا  املناالااابات ويف جااادًّا وااايق إطاااار يف إال تعمااال ال احملطاااات

 مان  مباشار  لقاات  ضو مساعلة  ماادة  تصاوير  ضو بتقرير احملطة تشارك



17

 –2016     76 

 ها    دور كاثري ا  سار حنا وقاد  الصاناعية.  األقماار  عى وصلة  الل

 املهنيني. وخباصة مهمشني موظفوها وبقي احملطات

   منطقاة  كال  يف حملياة  قناة األقل علر حتتاج اململكة ضظن

 والايتيح  الشعبية والفنون احمللية املواد نشر فكرة اليعزز ما وه ا

 .. احملطات بني التناف) من الكثري

 والاااينقل مهمشاااة كاااثرية منااااطق اليءاااي  ذلااا  ضن كماااا

 املناطق. تل  واقع للمسؤول

 رؤيااة ضن الواوااح ماان فااإن كااردي ضالااامة .م نظاار وجهااة وماان

 كاابري بشااكل يركاازان م(2020  التحااول برنااام  و م(2030 

 يادل  ماا  يوجاد  وال احلكومياان  الادا لي  االالاتثمار  و الاد ل  علر

 ال التوجااه هاا ا ضن كمااا .. اإلطااار هاا ا يف باملناااطق االهتمااام علاار

 االقتصاد. يف اخلا  القطا  دور علر اليؤثر ش 

 الواجاااا  احللااااول يف باااال جياااا ؛ فيمااااا ليساااات املشااااكلة إن

 ملبادض  املخالفة القرارات ببع  ضذكر ذل  إىل وباإلوافة طرحها 

 :املتوازية التنمية

 . األهلي البن  بقي .. الريا، إىل البنوك مقرات نقل -1

 .الريا، إىل املدني الطريان هيئة مقر نقل -2

 .املناطق يف التقين التعليم يف التوالع عدم -3

 .املناطق يف الصناعي التنمية قر، ميزة تسويق عدم -4

 ضن مااان الااارغم علااار األعاااالف وقريباااا القماااح زراعاااة إلغاااات -5

 إحاادا  وعاادم منااوا األقاال املناااطق هااي منهااا األول املسااتفيد

 .البديل
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 إىل اهتمامهااااا الااااتوجه الوظااااائ  توليااااد هيئااااة ضن يباااادو ال -6

 .واملتوالطة الصغرية املؤالسات هيئة وال .املناطق

 الرؤيااة يف ال بعاد  األماال فاإن  دهايأ  باان  الاد  .د تصاور  ويف

 الااااااااوطين التحااااااااول- األول وبرناجمهااااااااا م(2030  التنمويااااااااة

 وووااااع املعاناااااة تلماااا) هضناااا عروااااه يظهاااار الاااا ي-م(2020 

 : مثل ومراكز إدارات باالتحدا  املعاجلات

 باجملل). املشروعات إدارة مكت  •

 باجملل). األدات لقيا  الوطين املركز •

 .التخطي  بوزارة املشروعات إلدارة الوطين الىنام  •

 السريع. والتد ل اإلجناز مركز •

 القرار. اختاذ دعم مركز •

 باجملل). املالية اللعنة •

 باجملل). اإلعالمي الفريق •

 .والتنميااااة االقتصااااادية الشااااؤون مبعلاااا) ربطهااااا ط والاااامت

 والساااعي املنااااطق تواجاااه الااامت التحاااديات مواجهاااة الااايتوىل الااا ي

 متابعاااة   اااالل  مااان  وذلااا   التنموياااة؛  وبراجمهاااا  الرؤياااة  لتحقياااق 

 ومباااا   للمنااااطق املتوازناااة التنمياااة يءااامن مباااا اخلطااا  تنفيااا 

 املقصااار وحماالااابة السااانوية  امليزانياااة توزياااع يف العدالاااة حيقاااق

 .احملسوبيات عن والبعد

 يف حنتاجااااه مااااا ضن الشااااهراني الااااعد .داللااااوات  تصااااور ويف

 يلي: ما هو املستقبل
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 التنموياااة القءاااايا لنحااال التنماااوي فكرناااا هيكلاااة إعاااادة -1

   اإلنتاجية. مانعدا رمبا بل وع ؛ حول املتمحورة األصلية

 الفكار  وإحاالل  القاديم  صندوقها من واإلدارة اإلرادة حترير -2

 واالااع ومتوياال صااالحيات مااع حملااها  الالمركاازي اإلداري

 اإلنتاجية. بشر  األطراف يف احمللية لادارة

 وزارة و ااوات املاليااة وزارة هيمنااة ماان واجملتمااع الدولااة حترياار -3

 والتخطي . االقتصاد

 الوطنياة  املوارد توزيع يف املعايري ضهم السكاني املعيار اعتبار -4

 حسا   العاماة  النفقاات  مان  منطقاة  كال  نصاي   يف التاوازن   

 . (املعيار ه ا

 متاار حديثااة قطااارات بشاابكة اململكااة مناااطق مجيااع رباا  -5

 االقتصاااااد تااااراب  وتعاااازز الرئيسااااة السااااكانية باااااملراكز

 وقطاعاته.

 مااع واملهااين  والعااالي العااام التعلاايم خمرجااات مسااتوى رفااع -6

   العمل. لسو  للد ول للشبا  املبكر للتأهيل وطين برنام 

 إىل مكاة  جنو  من بدت ا تهامة منطقة اخلصو  وجه وعلر

 والقنفاا ة  اصااة  عنايااة إىل حتتاااج جااازان يف جنوب ااا منطقااة ضبعااد

 وهاي  هلاا  الايلتفت  لالفيصا   الاد  األماري  ضن ورمبا مهملة حوهلا وما

 نسابة  هنااك  فاإن  للتا كري  و ولألماناة  جامعاة   تساتحق  بالتأكيد

 األطااراف  الااكان ماان  هاام الكااىى  املاادن الااكان  ماان كااىى

 األكثار  املنااطق  الاكان  من اهلعرة بسب  حمسوبون هم وبالتالي
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 ماان هعاارتهم األصاال ويف التنمااوي  واملسااتوى اخلاادمات يف حًظااا

 تنموي. توازن عدم دليل األصلية مناطقهم

 ضن إال وقتاه   وه ا وملح مهم مطل  التنموي التوازن ضن ورغم

 الادول  بعا   يف حتار  وعاملياة  ةيإنساان  ظاهرة هو ه ا التوازن عدم

   املتقدمة.

 املاوارد  كال  ومتلا   األماور  بزماام  متسا   الدولة ضن مييزنا ما

 بإرادتهاااا والدولاااة العاماااة املاااوارد يف متسااااٍو حاااق ماااواطن ولكااال

 رمحااه - عباادال بامللاا  اقتاادات الكااثري عماال تسااتطيع وإدارتهااا

 . ال رمحه القصي  بغازي يقتدون البريوقراطيني لعل و -ال

 إىل الوصاااول ضن إىل احلماااود صااااح بااان ال عباااد .د وضشاااار

 وه ا ضواًل  اإلنسان بنات حنو السعي هو مبتغا  شاملة تنمية حتقيق

 تعليمياااة مؤالسااات  ألبنيااة  مساالح  بناااات  ااالل  ماان  ريتااأت  ال البنااات 

 يفااو  معماااري وبتصااميم كاا ا مبساااحة جامعااة لاادينا ضن لنفتخاار

 مناو  مبراحال  تبادض  المت تل  هي احلقيقية التنمية العامل  جامعات

 لكال  املناالابة  اخلادمات  يف تتمثال   دمياة  منو ومبراحل منتظمة 

 .وقدراتها احتياجاتها حس  وحمافظة منطقة

 فيهاااا الشااارو  يف احلكوماااة بااادضت الااامت الااارؤى ضن كماااا

 هلماا  لنءامن    ( م 2030  ورؤياة  - م( 2020  الوطين التحول 

 الااكان وإمكانااات تتفااق ورؤى حتااوالت تكااون ضن البااد النعااا 

 وكالّ  اجلغرافية  طبيعته حس  كّل السعودية  العربية اململكة

 ذو وطااين حتااول يتااأتر الض وض ااري ا   االجتماااعي احتياجااه حساا 

 للكافاة   ملزم اا  يكاون  موحاد  بنموذج واجتماعية ثقافية متغريات



17

 –2016     80 

 التطبياق  وصاعوبة  ابتادات   االجتمااعي  القباول  معه األمر يصع  مما

 .ض ري ا

 عان  احلادي   القاول:  إىل احملياا  مسااعد  .د ذها   ناحيته ومن

 ضهميااة ماادى عاان الااؤال لطاار  ياادعوني ووظيفتهااا املناااطق إمااارات

 دول كبقيااة نكااون ال ملاااذا للمملكااة  جدياادة رؤيااة يف وجودهااا

 املدينة . لعمدة وظيفتها من العديد حنيل العامل

 يكاون  لان  دور هضنا  ضظان  حالي ا واحملافظني املناطق ضمرات دور

 كال  وربا   الصاالحيات  تغايري  ياتم  ماامل  الرؤياة  ألهاداف  مواكب ا

 التنمياااة  لشاااؤون جديااادة  باااوزارة هاااؤالت  وارتباااا  بالبلدياااة  ذلااا 

 واملناطق..

 ها    مان  عدد .. األمن ضجهزة به تقوم ضن يكفي األمين البعد

 ارتبطاااات هاااااضن يباااادو واحملافظااااات باإلمااااارات اخلاصااااة اإلدارات

 تنموية. ال ضمنية ضجهزة فهي وبالتالي اململكة  نشأة بظروف

 ضن يارى  حيا   مسااعد؛  د. اقارتا   ماع  املازرو   محياد  .د واتفق

 وااع  يف ضالااهم بينهااا فيمااا الصااالحيات وتاادا ل تاإلدارا تعاادد

 ضو هيكلاة  إعاادة  إىل حتتااج  احملافظاات  إدارة ضن يرى كما .األدات

   .املواطنني واحتياجات املرحلة متطلبات مع ضداؤها ليتوافق تطوير

 حيا   مان  البلاديات  إدارات تقوياة  يف يبادض  احلقيقاي  اإلصال 

 تنفيا   يف الدولاة  عاني  هاي  ألنهاا  واملالية التنفي ية الصالحيات منح

 املناطق. جلميع التنموية املشاريع ومتابعة

 فقا   مربوطاة  اإلماارات  ضن كا ل   الرديعان  الد .د والح 

 .األمنية وظيفتها يكر  ما الدا لية بوزارة
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 لاادينا ضصاابح إذا هضناا احلمااود صاااح باان ال عبااد .د وضووااح

 يف االمسااني  هاا ين ضحااد هلااا وخيتااار احملليااة بالتنميااة تعناار وزارة

 والقرويااة البلديااة الشااؤون وزارة مساامر تغاايري ميكاان احلالااة هاا  

 إىل القروياااة للشاااؤون الاااوزارة وكالاااة وتنقااال .البلاااديات وزارة إىل

 باالقرى  االهتماام  مهمتها ومن يصبح الوف حي  اجلديدة الوزارة

 للاااوزارة املنااااطق إماااارات جماااال) مهاااام وينقااال .ضيء اااا واألريااااف

  .عام وإشراف ضمنية مهام اإلمارات مهام لتبقر .احلديثة

  احلديثة: الوزارة مهام ومن

 .عام بشكل السكانية واخلدمات املرافق تنمية •

 .االقتصادية األعمال تنمية •

 والقااارى واملااادن للمنااااطق الشااااملة اخلااادمات ومتابعاااة تفعيااال •

 .البدو يقطنها اليزال المت واملناطق واألرياف

 يف األمنياة  للقطاعاات  مرجعية شئت إن قل ضو غطات من والبد

 إن التنماوي  احلااكم  عان  خيتلا   والا ي  إداري حااكم  وجاود  ظل

 .القول صح

 الادفا   - املارور  - الشارطة    عديادة  ضمنياة  إدارات فهناك

 بادالً  مرجعياة  مان  هلاا  البد اإلدارات تل  كل ( املباح  - املدني

  .فيها الدا لية وزارة إشغال من

 املراكااز  هلاا    تتبااع  كااىى  إدارات هناااك  قائاال  يقااول  وقااد 

 ولكن صحيح وه ا .والشرطة باملرور اخلا  مثال العام كاألمن

 يف باه  معماول  هاو  كماا  موحاد  هلام  موجاه  ضو عاام  قائاد  وجود يظل

 .منه البد ضمر املناطق إمارات
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 اخلطا   دامت ما الوزارات ضعداد لتقليص آ ر مقرت  وهناك

 ضن هااو  احلكوميااة   اجلهااات  ضعااداد ختفااي   إىل تتعااه  احلاليااة

 البلدياااة الشاااؤون وزارة يف احمللياااة التنمياااة لشاااؤون وكالاااة تنشاااأ

 والتنمية البلدية الشؤون وزارة  إىل الوزارة تسمية وتعاد   والقروية

 (.احمللية

 كال  يف ويؤال) الصحيح  االجتا  هو احلمود د. برضي وه ا

 تبعيتهااا تكااون احملليااة للتنميااة مركااز ضو ضمانااة وحمافظااة منطقااة

 .للوزارة التابعة املدن ضمانات علر

 رقاااي مااان املكاااان رقاااي فاااإن الشاااهراني ليلااار .ض تصاااور ويف

 يصاحبها مامل حقيقية تنمية هناك يكون ضن ميكن وال اإلنسان؛

 مشارو   يارى  ضن ماا    "عب  مرور" البع    باملسؤولية إحسا 

 حتار  التخريا    نزعة لديه وتبدض إال  دمي حتر ضو جديد ترفيهي

 ذل . من تسلم مل املساجد

 املنااااااطق جماااااال) دور بتفعيااااال العثماااااان  الاااااد .م وطالااااا 

 ضمااارات طرياااق عااان لاااي) لكااان احمللياااة اإلدارة مفهاااوم وتكاااري)

 إ اراج  وارورة  عان  فءاالً  البلادي   اجلهااز  طرياق  عن بل املناطق؛

 قبااال الاااوزرات جملااا) اعتمااادها الااامت التنمياااة حمااااور االااارتاتيعية

 وتفعيلاها  حتاديثها  علار  والعمال  األدراج  مان  الانة  (15  من ضكثر

 األجهااازة لكااال وملااازم جااادي بشاااكل التنفيااا  موواااع ووواااعها

 احلكومية.
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 الغامدي:  نوف. الورقة الرئيسة: د 

 احلركااة تنشااي  يف رئيسااًا دورًا العائليااة الشااركات تلعاا 

 مان  العديد ضن املعروف ومن العربي  اخللي  منطقة يف االقتصادية

 عائلياااة  شاااركات هاااي العرباااي اخللاااي  يف اخلاصاااة الشاااركات

 الادول   هلا    الوطنياة  االقتصادات يف كبرٍي حد  إىل تسهم لكّنها

  االل  اخلطار  حافاة  مان  تقارت   الشاركات  ها    من العديد ضن إال

 حتوياال يااتم ضن املقااّدر وماان آ اار  إىل جياال ماان االنتقاليااة املرحلااة

 العشر  الل الثال  اجليل إىل األصول من ضمريكي دوالر تريليون

 واواحة   ليسات  ها    االنتقاال  فعملياة  ذلا    ومع .القادمة النوات

 تنتقال  العائلية الشركات من  (٪30  حوالي ضن املعروف من هضن إذ

 اجلياال إىل ينتقاال بكااثري ذلاا  ماان ضقاال وعاادد الثاااني  اجلياال إىل

 علاار  (٪3  و  (٪12  إىل تصاال التقااديرات بعاا  والرابااع الثالاا 

 .التوالي

 :العائلية الشركات ظاهرة انهيار

 آلياات  إىل االفتقاار  هاي  الظااهرة  هلا    األالاالاية  العوامال  من

 التورياااا  نظااااام لاااادعم الصااااحيح احلوكمااااة ونظااااام التخطااااي 

 واارورة العائليااة الشااركات علاار ضن الاابع  يعتااى إذ واخلالفااة 
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 من جهوزية األكثر اجلديد اجليل إىل فيها احلكم مقاليد تسليم

 مان  بهاا  واالنتقاال  الشاركات  ها    إلدارة العصرية التقنيات ناحية

 وذلاا   الكاملااة  املكننااة  مرحلااة إىل والاادفاتر  الكتاا  مرحلااة

 كماا  العوملاة   واغو   مان  للتخفيا   التقنياة  الثاورة  من باالالتفادة

 بهادف  فاعلة حوكمة نظم تطبق ضن العائلية الشركات علر جي 

 ببعااد العائليااة الشااركات حوكمااة تتميااز إذ والنمااو  االالااتمرار

 ليشااامل املسااااهمني واألعءاااات اإلدارة حوكماااة يتعااااوز إواااايف 

 ماا  وهاو  الشاركة   يف املساهمني الواحدة العائلة ضعءات حوكمة

 العائلاة   وامن  التعاقا   نظاام  حيدد ال ي العائلي بالدالتور يعرف

 باني  النفساي  الفصال  علار  تادريبهم   االل  مان  النفسية واحلوكمة

  .وامللكية اإلدارة

 يف العربّيااة االقتصااادات دعااائَم العائلّيااة الشااركات تشااّكل

 إىل (%70  نسابة  علار  للعاائالت  اململوكاة  الشركات اليطرة ظلّ 

  األوالااا الشااار  منطقاااة يف اخلاااا  القطاااا  نشاااا  مااان (90% 

 .إفريقيا ومشال

 جتارّياة  لعالماات   العربّية العائلّية الشركات بع  ضاّل) وقد

 املمارالاات  ضفءل اعتمادها بفءل ودولّية إقليمّية شهرة اكتسبت

 .الدولّية

 اململوكااة اإلقليمّيااة الشااركات علاار يتعااّين فإنااه ذلاا  ومااع

 اقتصااد  مان  األدنار  باحلّد (%75  نسبة تشكل المت - للعائالت

 مااا ضو  العاملااة القااّوة ثلثااي ماان ضكثاار وتوّظاا  اخلااا   القطااا 

 االالااااتدامة  تااااأمنَي -العربيااااة املنطقااااة يف %(70 نساااابة يعااااادل
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 وضجنااااهلم املؤاّلساااني اآلباااات عهاااد بااا ل  االاااتمرارّيتها فتتخّطااار

 الفقاااارّي العمااااود إىل القطااااا  هاااا ا حتااااّول ظاااالّ  ويف .املباشاااارين

 مساألة  تالشاركا  ه   االتدامة ضصبحت االقليمية  لالقتصادات

 املعنّياة  الادول  وإىل الصالة  ذات العاائالت  إىل بالنسابة  األهمّية بغاية

 .الوات حدّ  علر

 ال الااامت الشاااركات النهياااار كاااثرية حااااالٌت واُلاااّعلت هااا ا

 يف املتغّياارة لالعواماا مااع ممتاااز وبشااكٍل كافيااة بساارعة تتكّياا 

 باني  رابا   عان  البحا   جيا   لا ل    .املاواية  القليلاة  العقود  الل

 إىل والسااعي بهااا اخلاّصااة األعمااال ومناااذج العائليااة الشااركة منااّو

 .االتمرارها

 اخلليعااي التعاااون جملاا) دول يف عائليااة شااركة ضلاا  (20 

 إمجاااالي ويبلااا  دوالر  ملياااار (750  االاااتثماراتها تتعااااوز السااات

 ممااا ضمريكااي  دوالر تريليااون (2  العامليااة وثرواتهااا االااتثماراتها

 تريلياون  (2.75  تتعااوز  والعاملياة  احمللياة  وضصوهلا ثرواتها ضن يعين

 األعماااال مااان (%70  نسااابته ماااا تشاااكل وهاااي ضمريكاااي  دوالر

 ملياون  (15  مان  ألكثار  وظاائ   وتوّفر احلكومية  غري التعارية

  (٪60  باني  تراو  بنسبة تسهم كما واألجان   املواطنني من فرد

 .لالقتصاد احمللي النات  من  (٪75  و

 دول يف العائلياة  الشاركات  من (%80  ضن عليه املتعارف ومن

 االنتقاال  مرحلاة   الل حرجة مبرحلة متر اخلليعي التعاون جمل)

 االنتقااال مرحلااة و ااالل الثاااني اجلياال إىل األول اجلياال ماان األوىل

  .الثال  اجليل إىل الثاني اجليل من الثانية



17

 –2016     88 

 حماااور مخسااة علاار يتوّقاا  عائليااة شااركة ضي حياااة ضمااد إّن

 التعارياااة  واحملفظاااة وامللكياااة  العائلاااة  :وهاااي باااالتزامن تعمااال

 .الثروة وإدارة اخلريي والعمل واحلوكمة 

 ملناقشااة األ القيااة املمانعااة بعاا  هناااك كااان املاوااي  يف

 ماااان يعتااااى وهاااا ا األالاااارة  دا اااال املخططااااة اخلالفااااة مفهااااوم

 لتقباال مسااتعدين غااري العائلااة ضفااراد يكااون مااا فغالبااًا املمنوعااات 

 األوائال  املؤالساني  لغياا   نظاراً  العالقاات  نوعياة  يف التغايري  فكرة

 االنتقاال  عملياة  تعقياد  يف يساهم  ماا  وه ا املوت  ضو التقاعد نتيعة

 القاانونيون  واجاه  املتميازة   الظاروف  هل   ونظرًا .آ ر إىل جيل من

 يف ضالاارة كاال احتياجااات لتلبيااة آليااات ووااع يف كاابرية حتااديات

 .فّعالة تعاق  لعملية التخطي 

 دول يف العائلياة  للشاركات  املناخ حتّول األ رية  السنوات يف

 التخطاااي  بأهمياااة الاااوعي زياااادة حناااو اخلليعاااي التعااااون جملااا)

 يف ضكااى رغبااة مااع الشااركات إدارة علاار العائلااة ضفااراد لتعاقاا 

 الشاركات  مؤالساي  مان  عادد  ويساعر  .األالارة  ترا  علر احلفاظ

 املساااااتفيدين االاااااتحقاقات حتدياااااد يف كااااابري بنشاااااا  العائلياااااة

 واملبتكارة  املشاروعة  والوالاائل  األالرة ضفراد بني فيما واملساهمني

 واامانًا دقيقااة بطريقااة اخللفااات إىل ضعماااهلم وإدارة ملكيااة لنقاال

 املءي وبالتالي وإرثها وضهدافها ورؤيتها الشركات ه   الالتمرار

  .قدمًا

 فااإن الشااركات ماان كاابرية فئااة علاار ضجريناهااا دراالااة يف

 والشااار  اخللاااي  مبنطقاااة الكاااىى العائلياااة الشاااركات نصااا 
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 تتاااداول عاماااة مسااااهمة لشاااركات التحاااول يف ترغااا  األوالااا 

 ماااااان (%20  ضن الدراالااااااة وضكاااااادت البورصااااااات  يف ضالااااااهمها

 بينماا  عامة  مساهمة إىل للتحول فعليًا ختط  العائلية الشركات

 وختليااد ثرواتهااا علاار حفاًظااا اخلطااوة ماان املتبقيااة النساابة تتخااوف

 .املؤالسة العائالت ضمسات

 جماال)  إنشات عى الشركات حوكمة ضن الدراالة وضكدت

 فعالااة  االاارتاتيعيات وبنااات اإلدارة  عاان امللكيااة وفصاال العائلااة 

 ورورية مطال  األكفات  باملوظفني واالالتعانة اهليكلة  وإعادة

 .الراهنة بقوتها العائلية الشركات لبقات

 ومتثااال ازدهاااار يف العائلياااة الشاااركات ضن الدراالاااة وضثبتااات

 مان  ضكثار  علار  تسايطر  هاا نض علم اا  املنطقاة   بلدان اقتصاد ضالا 

 .اخللي  منطقة يف التعاري النشا  حركة من (90% 

 هااو الشااركات هاا   تواجهااه الاا ي األكااى اخلطاار لكاان

 الثااروة ويفتاات إداريًّااا األالااوض باااألدات يتساام الاا ي الثالاا " "اجلياال

 .السنني عشرات طوال واآلبات األجداد مجعها المت الءخمة

 ممارالااااااات طبقاااااات العائليااااااة الشااااااركات ماااااان (%33  نإ

 العائلياة  الشاركات  مان   (٪66  حناو  بادضت  فيما بدّقة  احلوكمة

 يف السااليمة احلوكمااة لتطبيااق األالاالااية اللبنااات ووااع اخلليعيااة

 .واخلارجية الدا لية العمليات إدارة

 بااد ال احلوكمااة  ملمارالااات فّعااال تطبيااق حتقيااق الاابيل ويف

 وطااار  بأهميتهاااا  العائلاااة ضفاااراد وعاااي تعزياااز علااار العمااال مااان

 ضو الشاركة  يف تنفي ياة  مبهاام  املءاطلعون  األفاراد  لي) تطبيقها 
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 غااري األفااراد ضيءااا وإمنااا فقاا   ضعماهلااا تطااوير يف املشاااركون

   .الشركة بأعمال املتصلني ضو املشاركني

 الساااو  يف إدراجهاااا إىل ماااؤ رًا العائلياااة الشاااركات جلاااأت

 باني  مان  عائلياة  شركة (16  حنو بلغت مساهمة بشركات املالية

 يف املسااتقبلية املخاااطر ملواجهااة مغلقااة مساااهمة شااركات (106 

 بوفااااة ينتهاااي الااا ي األول اجليااال بعاااد النظااار وجهاااات ا اااتالف

 شااركة (171  بلغاات املساااهمة الشااركات عاادد نإ   مؤالساايها

 مااان (%62  ضن يعاااين ماااا رياااال  ملياااار (1.629  الاااوقية بقيماااة

 مفتوحااة  مساااهمات (%38  مقاباال مغلقااة املساااهمة الشااركات

 املالياة  السو  دور" عمل ورشة  الل التسهيالت من عدد ا وخلصت

 شاركات  نظاام  بعاد  "اخلاصاة  الشاركات  مناو  تعزيز يف السعودية

 بادالً  اثانني  إىل املساهمني عدد  ف  يف واملتمثل الواحد الشخص

 املاال  رض  مان  األدنار  احلاد  وختفاي   الاابقًا   مسااهمني  (5  عن

 وتقليااال الاااابقًا  رياااال ملياااوني عااان باااداًل رياااال ضلااا  (500  إىل

 .(%50  با كان ضن بعد (%30  إىل النظامي االحتياطي

 بتاااري   فتياااً  ياازال  ال اخلليعيااة العائليااة  الشااركات  ومعظاام

 هاا   يءااع الاا ي األماار عامااًا  (60  إىل (40  ماان ميتااد مؤالسااي

 القياادة  نقال  عليهاا  حياّتم  حساا   منعطا   ضعتاا   علر الشركات

 اجليااال إىل األول اجليااال مااان والالالاااة بنعاااا  مؤالسااااتها وااامن

 ضن إال لقياداتهااا  الثالاا  اجلياال إىل الثاااني اجلياال ماان ضو الثاااني 

 املرحلاة   االل  تواجاه  الامت  املخااوف  ض طار  تواجاه  املؤالساات  ه  

 .والتقسيم للتفكُّ  التعر، وهو االنتقالية 
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 ضجاال ماان واملاادرو  املسااَبق التخطااي  ماان بااد ال هنااا  ماان

 جتّناا  علاار والعماال حبكمااة  املسااتقبلية األحاادا  مااع التعاااطي

 ضو العااااائلي  والتوافااااق االنسااااعام حالااااة يف ا ااااتالل ضي حاااادو 

 حادو   مناع  علار  العمال  وتاليااً  الشاركة   ضعمال تعطيل إمكانية

  .للشركة االقتصادية للقيمة ضورار ضي

 دعام  يف رئيساني  حمورين إىل خمرجاتها يف الدراالة وتطرقت

   :هما املنطقة  يف ةالعائلي الشركات ضعمال وتنمية تطوير

 املؤالسية. احلوكمة -1

 .اخلريي العمل صعيد علر املب ولة اجلهود -2

 فالشااركات األجيااال  لتعاقاا  بااالتخطي  يتعلااق فيمااا ضّمااا

 كاابرية ضالاار ماان مؤلفااة اخلليعااي التعاااون جملاا) دول يف العائليااة

 اجلاايلني بااني االنتقااال مراحاال  ااالل  اصااة عاادة ملعوقااات تتعاار،

 العائلااة دضفاارا ماان املساااهمني عاادد لتزايااد نظاارًا والرابااع الثالاا 

 الصاراعات  نشو  احتمال من يزيد مما آ ر  إىل جيل من والورثة

 خمتلفااة نظاار وجهااات لااديهم الاا ين األالاارة ضفااراد بااني والنزاعااات

 وقاارارات املساتقبلية   والتوجهاات  العائليااة  الشاركات  إدارة حاول 

 ميكان  هنااك  .الشركة وتشغيل إدارة ذل  من واألهم االالتثمار 

 وتقسااايم واملصااااح  النظااار وجهاااات يف التنااااف) ياااىز ضن ضيء اااا

 .الشركة يف األالرة ألفراد املتاحة واإلدارية القيادية املناص 

 التعااااون جملااا) دول يف العائلياااة الشاااركات مااان العدياااد إن

 ماااع اخلالفاااة   طااا  حناااو تااادرجييًا تباههاااانا حولااات اخلليعاااي

 والاائل  ورات املؤالساني  العي بدض فيما العائلي  اإلر  علر احلفاظ
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 إىل اخلطا   تهادف  إذ املقبلاة   لألجياال  امللكية لنقل كفاتة ذات

 نظاااارًا فعااااال بشااااكل وامللكيااااة اإلدارة يف االالااااتمرارية حتقيااااق

 التقساايم خماااطر إىل اجمللاا) دول يف العائليااة الشااركات لتعاار،

 إذ االاتمراريتها   تادعم  الامت  املناالابة  القانونية األطر غيا  بسب 

 نقااال ملساااعدة   اصااة  قااوانني  لسااان ماالااة  حاجااة  هناااك  ضن يباادو 

 هاا   ألهميااة نظاارًا العائليااة  الشااركات يف األجيااال بااني اخلالفااة

 فءاالً  اخلليعي  التعاون جمل) دول القتصاد العائلية الشركات

 االالاااتقرار  وتااادعم  العمااال   الاااو   يف مسااااهم  ضكاااى  هاااا ضن عااان

 .االجتماعي

 علار  كاثرية  واغوطاً  يءاع  األالارة  حعام  كى فإن ذل  ومع

 نفاا)  علاار  احلفاااظ  ضجاال  ماان الااريعاً  لتنمااو  العائليااة  الشااركات

 .العائلة ضفراد حيققها المت األربا  من املستوى

 التعااااااون جملااااا) دول يف النموذجياااااة العائلياااااة األعماااااال إن

 للحفااظ  الواحادة  السانة  يف (%18  مبعادل  تنماو  ضن جيا   اخلليعي

 دول يف املعءاالة هاا   تتعاااظم .نفسااه العائليااة الثااروة مسااتوى علاار

 "األالاااارة" بااااني الكاااابري التاااادا ل  لفيااااة علاااار العربااااي اخللااااي 

 باااإدارة تتصااال الااامت القااارارات ضن االحتماااال ولااا ل  .و"األعماااال"

 لألفااراد الشخصااية األهااداف مااع تتءااار  قااد التعاريااة األعمااال

   الشخصااية الثااروة علاار التااأثري املثااال الاابيل وعلاار جاادًا  كاابري

 العمااااال فااااار  ضو وضصاااااوهلا  بالشاااااركة العااااااطفي واالرتباااااا 

 .الشخصية
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 زيااادة حيااتم العائلااة ضفااراد عاادد تزايااد فااإن احلااال  وبطبيعااة

 الساااؤال يطااار  وهناااا الشاااركات  يف املسااااهمات النساااات عااادد

 جملاا) دول يف العائليااة الشااركات يف املاارضة دور حااول اجلااوهري

   .اخلليعي التعاون

 معاجلاة  إىل باحلاجاة  علم علر العائلية الشركات من العديد

 كقااادة النساات  إشاراك  عمليااة زياادة  إىل تساعر  وهااي املساألة  ها   

   .اجملل) وضعءات ومديرين

 يف العائليااة الشااركات اكتساابت النساابية  حااداثتها ورغاام

 اقتصاااادية كتكاااتالت املكاناااة اخلليعاااي التعااااون جملااا) دول

 واملؤالسااات بالتعزئااة  البيااع منهااا واألعمااال  القطاعااات متعااددة

 األ ارى   القطاعاات  مان  والعدياد  والءايافة   والعقاارات   املالية 

 قياا   إىل احلاجاة  مثال   ارجياة   جتارياة  واغوطاً  تواجه ذل  ومع

 دا ال  املنافساة  زياادة  ماع   اصة ضعماهلا  وتدويل الشركة  حعم

 .العاملي الصعيد وعلر املنطقة

 العائلياة  الشاركات  جمللا)  االالتقصاائية  الدراالاة  وكشفت

 بالفعاااال متتلاااا  العائليااااة الشااااركات ماااان (%44  ضن اخلليعيااااة

 ضفااراد ماان التااالي للعياال القيااادة انتقااال مبسااألة تعناار الياالااات

 متتلااا  العائلياااة الشاااركات مااان فقااا   (٪17  ضن بياااد العائلاااة 

 اجلياال ومسااؤوليات ضدوار لتحديااد فّعالااة تقياايم وُطاار  منهعيااات

 .القيادات من التالي

 فااإن اجملااال  هاا ا يف املعتماادة العامليااة املعااايري ألفءاال ووفقااًا

 املؤالسااية القيااادات ماان التااالي للعياال تنمويااة  ّطااة بووااع القيااام
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 آلليااات واوااحة الياالااة تطبيااق إىل إوااافة العائليااة  للشااركات

 القياادة  انتقاال  عملياة  تساهل  ضن شاأنها  من باألعمال  القيام وطر 

 للتعامال  ثابتًا مؤالسيًا مرجعًا تشّكل وضن الشركات  ه   ومن

 .املستقبلية التحديات مع

 التاالي  للعيال  «اللعبة قواعد» توويح ضن إىل الدراالة وضشارت

 باااال  ضمااار هاااو مبكااار وقااات يف املؤالساااية العائلياااة القياااادات مااان

 املؤالسااية القيااادة لنقاال الفعااال التخطااي  لعمليااة بالنساابة األهميااة

 .عائلية مؤالسة ضي دا ل التالي اجليل لقيادات

 جملااا) دول يف النماااو واملتساااارعة الكااابرية األالااار تتطلااا 

 قباال الناازا   حلاال وآليااات وقائيااة تاادابري اختاااذ اخلليعااي التعاااون

 ضن ميكن الرية ووالاطة حتكيم عملية نإ .احملاكم إىل وصوهلا

 تعاااوني  بشااكل الدا ليااة املنازعااات تسااوية  علاار األالاار تساااعد

 صااراعات  ااروج عنااه يساافر ضن ميكاان التقاوااي ضن إذ وتكااتم 

 .العلن إىل األالرة

 النزاعااات حلاال آليااات العائليااة الشااركات ووااعت ولااو حتاار

 ضو بروتوكاول  طرياق  عن امللكية  بنقل املتصلة القءايا ومعاجلة

 الدا ليااة التوجيهيااة املباااد  مبثابااة يعتااى فاا ل  دا لااي  دالااتور

 التعاااون جملاا) دول يف بهااا يعماال ال الاامت الطوعيااة  واالتفاقااات

 ضماااام بهاااا الطعااان األالااارة ضفاااراد مااان ألي ميكااان إذ اخلليعاااي 

 الشاريعة  مبااد   ماع  متماشاية  تكان  مل إذ  اصاة  املختص القءات

 تلااا  دا ااال للتحكاايم  مراكاااز بوجاااود عااادة  وننصاااح اإلالااالمية 

 .الشركات
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 الابيل  يف عائقااً  تقا   كاثرية  حتاديات  املؤالسات ه   تواجه

 التحاديات  ه   وتتلخص االقليمي  إىل احمللي اإلطار من  روجها

  :بالتالي

 إىل األحادياة  القياادة  مان  والتحّول الوظيفي التعاق   ّطة 

 تشاركّي. طابع ذات قيادة

 العائلااة ضعءااات عاادد ازدياااد مااع املناصاا  تقلاايص حتااّدي 

 الواحدة.

 والتحّكم. السيطرة حتّدي 

 األالوا . حترير ظل يف املنافسة حتّدي 

 العاملية. االقتصادية األزمات 

 وجماال)  املسااهمني  اتفاقيات مع والتعامل النزاعات حل 

 العائالت.

 العائلياااة والتحالفاااات التحّياااز :املرشاااحني ا تياااار حتاااّدي 

 .الدا لية

 للحوكماة  هياكال  وجاود  عادم  ضن العائلية الشركات تدرك

 حااول و اصااة للصاارا   الااب  ضكااى يشااكل ضن ميكاان العائليااة

 ثام   «عائلاة  بادون  شركة» فهي مبؤال) تبدض فالشركة .اخلالفة

 يف لكنهاا   "شاركة  بادون  عائلاة " فتكاون  األول اجليل إىل تنتقل

 ضن باااد ال وبالتاااالي  "عائلياااة شاااركة" تكاااون القادماااة األجياااال

 مقبولااة تكااون العائلااة يف  الفااة إلعااداد شااركة كاال ختطاا 

 ال تيار واوحة معايري ووع ضهمية وتزداد .الشركة علر لتحاف 
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 معااايري وووااع التعاريااة  األعمااال لقيااادة املااؤهلني األالاارة ضعءااات

 ال الاا ين العائلااة ألعءااات بالنساابة والشاافافية للحوكمااة مدروالااة

 مااع و صوصااًا الشااركات  إدارة يف مباشاار بشااكل يشاااركون

 الاامت الشااركات ماان %(52  وحااددت .الثالاا  اجلياال إىل االنتقااال

 بااااني العالقااااة يف واوااااحة مسااااؤوليات مقااااابالت معهااااا ضجرياااات

 التنفي يااااة  واإلدارة اجمللاااا) وبااااني اإلدارة  وجملاااا) املساااااهمني

 نفاا ت قااد بأنهااا تشااعر الشااركات هاا   ماان فقاا   (٪20  ولكاان

 علاار نركااز ضن البااد كمااا .اآلن حتاار كاماال بشااكل األماار ها ا 

 األنظماة  ووواع  االنتقالياة   للمرحلاة  وتأهيلاه  الثااني  الص  إعداد

 األول اجليااال مااان الشاااركات هااا   تساااليم إن...األجياااال لتعاقااا 

 هائلاة  وآثاار  حتاديات  لاه  الايكون  الثالا   إىل الثااني  ومان  للثااني  

 ..الشركات ه   ومنو االتدامة علر

 يالئام  قانوني اا  هيكًلا تؤال) ضن العائلية للشركات املهم من

 األالااااري  العماااال يف اخلالفااااة  طااااة ممكاااان شااااكل بأفءاااال

 انتقال ضهمية علر وضؤكد  "األالرية واألهداف والديناميكيات 

 الشاااركات االاااتمرار ألن نظااار ا بهااادوت  الثااااني للعيااال امللكياااة

 واحملاارك  األباارز الااداعم  باعتبارهااا مهاام  اخللااي  دول يف العائليااة

 يف (%75  و (60  باني  تاراو   بنسابة  تساهم  إذ لالقتصااد   الرئي)

 .لالقتصاد احمللي النات 

 ماااااع مقارناااااة "العاطفياااااة" العائلياااااة الشاااااركات طبيعاااااة إن

 «املهاين  الطاابع  إوافات » ضماام  رئيساة  عقباة  تعد األ رى الشركات

 مان  تنافساية  ضكثار  جتارية بيئة تبين ضي العائلية  الشركات علر
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 مواهااا  وتوظيااا  صااارامة ضكثااار إدارياااة ظماااةضن إد اااال  اااالل

   .االتثنائية

 يف تكمان  وواعفها  العائلياة  الشاركات  مناوذج  قاوة  نقا  نإ

 مسااتويات خيلااق ضن األقااار  مااع للعماال ميكاان»  «العائلااة» كلمااة

 التااااوتر  إىل يااااؤدي قااااد ولكنااااه وااللتاااازام  الثقااااة ماااان مرتفعااااة

 األفااراد يكااافح الاا ي الوقاات يف العلنيااة  ضو اخلفيااة والصااراعات

 مشااااريعهم ا جناااإ علااار والعمااال والعواطااا  املنطاااق باااني للفصااال

 عااادم عااان النامجاااة املخااااطر الاااتزداد كماااا  «العائلياااة وحيااااتهم

 .الوقت مرور مع التحديات ه   مواجهة

 يف االبتكار مووو  عن  اصة بصورة التحد  ضردنا ما وإذا

 ماا  غالب اا  شاائعتان  عقبتاان  ضمامنا تىز العائلية  الشركات حمي 

 :وهما الشركات  ه   يف االبتكار عرقلة علر تعمالن

 مااان العائلياااة الشاااركة علااار املسااايطر األول اجليااال موقااا  -1

 .الشركة يف والتطوير التغيري مسألة

  شايته  بسب  جديدة ضفكار طر  من اجلديد اجليل ختوف -2

 .اآلبات جيل قبل من الرف  من

 لتعاااار  والكاااثرية املتعاااددة ومطالعاتناااا  ىتناااا وحاااي ومااان

 مهماة  قءاايا  ألرباع  نتطار   الاوف  العائلياة   الشاركات  يف اإلبدا 

 التغلا   يف وتساهم  الشاركات   ها    يف االبتكاار  بتشعيع ترتب 

 .للتو ذكرناهما اللتني العقبتني علر

 حياد   ال االبتكار ضن علر البداية يف التأكيد من بد ال -1

 األعماااال يف االبتكاااار تشاااعيع نإ .تلقائياااة بصاااورة الشاااركة يف
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 خللااق حباجاة  العائليااة  الشاركات  يف ذلاا  يف مباا  عامااة  بصاورة 

 فاإن  لا ل   .االبتكاار  علار  تشاععان  الشركة يف عمل وبيئة ثقافة

 العائليااة الشااركات يف االبتكااار تشااعيع طريااق علاار  طااوة ضول

 بأهمياة  الشاركة  يف املسيطر اجليل لدى قناعة لتوليد السعي هي

 املنافساة   علر القدرة لتعزيز الشركة ضعمال يف واإلبدا  التطوير

 عنهااااا غناااار ال حيويااااة قءااااية بالفعاااال بااااات التطااااوير نإ حياااا 

 رؤيااة يف القناعااة هاا   لتثبياات السااعي وجياا  .والنمااو لالالااتمرارية

 الاامت العمليااة الااىام  بووااع القيااام ثاام وماان الشااركة  ورالااالة

  .واإلبدا  االبتكار علر اجلهود تشعيع جتسد

 يف االبتكاار  علار  تشاعع  الامت  الىام  ملستوى انتقلنا إذا -2

 الاااليم نظاااام وواااع ضهمياااة اًلضو ضمامناااا تاااىز العائلياااة الشاااركات

 بأشايات  عادة يبدض العائلية الشركات يف االبتكار نإ للمكافتت.

 قااد ولكاان واوااحة  بصااورة ملموالااة غااري تكااون وقااد بساايطة 

 نظاام  وواع  فاإن  لا ل    .الحاق  وقات  يف هائلاة  تاأثريات  هلاا  تكون

 ولااو حتاار واملساااهمات االبتكااارات هاا   مثاال يقاادر للمكافااتت

 اإلباادا  ماان املزيااد علاار يشااعع قااد حاادوثها حااني صااغرية كاناات

 يف االبتكااار وثقافااة بيئااة تنميااة علاار تاادرجييًّا ويعماال واالبتكااار

 االبتكاار  لتشاعيع  املوجاه  املكافاتت  نظاام  وواع  ولدى .الشركة

 وضهاااداف االااارتاتيعية باالعتباااار تأ ااا  ضن الشاااركة إدارة فعلااار

 هااا   خلدماااة موجاااه الىناااام  ضن وااامان ياااتم لكاااي الشاااركة

 .واألهداف االالرتاتيعية

 ونااز  االبتكااار علاار اجلديااد اجلياال لتشااعيع انتقلنااا إذا -3

 بإمكانهاا  الشركة يف املسيطرة اإلدارة فإن منه  والرتدد اخلوف
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 يااتم ثاام وماان صااغرية تباادض قااد احلريااة ماان معينااة مساااحة توجااد ضن

 - ضفكاار   لتنفي  اجلديد للعيل تدرجيية بصورة الحقا تواليعها

 التعريبيااة مشاااريعه يف فشااله نإ .للفشاال معرو ااا كااان وإن حتاار

 يف ومساااااعيه جهااااود  لنعااااا  الثمااااار ياااازر  قااااد األوىل البساااايطة

 الشااركات يف اجلياال هاا ا مهااام تنااامي مااع  صوص ااا املسااتقبل 

 .البعيد املدى علر العائلية

 مساااااااتدامة بيئاااااااة وجاااااااود تشاااااااعيع ملساااااااتوى ننتقااااااال -4

 الااادائم التعدياااد  اااالل مااان العائلياااة الشاااركات يف لالبتكاااار

 االاااااتطاعت  فلرمباااااا .تقااااادمها الااااامت واخلااااادمات املنتعاااااات يف

 يف جنااااااح للعااااااادة و ااااااار  جديااااااد مناااااات  ابتكااااااار الشااااااركة

 مااااان ضقرانهاااااا ماااااع باملقارناااااة قوياااااة تنافساااااية ميااااازة إعطائهاااااا

 ضيامناااااا يف ولكااااان .نفساااااها الصاااااناعة يف العاملاااااة الشاااااركات

 التكنولوجياااااة واالبتكاااااارات باااااالتطورات تتسااااام الااااامت هااااا  

 طاااااوياًل  تااااادوم لااااان التنافساااااية امليااااازة تلااااا  فاااااإن الساااااريعة 

 ابتكاااااار  كاااااان إذا لااااا ل    .مفعوهلاااااا ينتهاااااي  ماااااا والااااارعان

 تنافساااي مركاااز يف الشاااركة يءاااع اجلدياااد املنااات  ضو اخلدماااة

 تااااؤمن الاااامت هااااي والدائمااااة املنتظمااااة االبتكااااارات فااااإن قااااوي 

 الشااااركات تهااااتم ضنبااااد ال لاااا ل   .للشااااركة املسااااتدام النمااااو

 والدراالاااات  للبحاااو   ضقساااام  بتأالاااي) الياااوم  عاااامل  يف العائلياااة

 ماااااع تتناالااااا  مالياااااة ميزانياااااة وختصاااااص بأعماهلاااااا املرتبطاااااة

 التطويريااااة ضو اجلدياااادة الااااوات الفاااار  الالتكشاااااف قاااادراتها

 .القائمة ألعماهلا
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   م(:2016 – 2015) امللشرات أبرز

 منطقاة  يف املختلفاة  التعارياة  األعماال  مان   (٪ 70 -  ٪ 60  -1

 .العائلية الشركات قبل من مملوكة األوال  الشر 

 إياارادات حتقااق املنطقااة يف العائليااة الشااركات ماان  (60٪  -2

 .فيه تتواجد ال ي احمللي السو  من %(75  الا تتعاوز

 َحَملااااة ماااان %(5  متتلاااا  العائليااااة الشااااركات ماااان  (50٪  -3

 .األالهم

 ضفاراد  مان  ضفاراد  (5  توّظا   العائلياة  الشاركات  من  (50٪  -4

  .املدربة كوادرها ومن العائلة

 اجلياال قباال ماان ُتاادار العائليااة الشااركات ضعمااال ماان  (75٪  -5

 .الثاني واجليل األول

 (5  واامن ترتكااز العائليااة  الشااركات ضعمااال ماان  (88٪  -6

 قطااااا  العقااااارات  قطااااا  :هااااي خمتلفااااة ضعمااااال قطاعااااات

 السافر  وقطاا   التصانيع   قطاا   التعزئاة   قطاا   اإلنشاتات 

 .والرتفيه

  ااارج ضعمااااًل وتاادير متتلاا  العائليااة الشااركات ماان  (76٪  -7

 .اخلليعي التعاون دول جملل) اجلغرايف النطا 

 : لا خمتلفة دراالات من ملحوظة: األرقام •

 .. السعودية الغرف جمل) -1

 .. اخلليعية الغرف احتاد -2

 .. اخلليعية العائلية الشركات مركز -3
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 Chief جمموعاااااة  وااااامن  االااااارتاتيعية  دراالاااااات  -4

Outsiders Consulting البحرينيااة اجلمعيااة مااع بالشااراكة 

   .العائلية للشركات

 . الدولي النقد صندو  -5

 . ودوريات دراالات عن عبارة ومجيعها
 

 الصبان: حممد. التعقيب األول: د 

 :هنا ضالااليتني نقطتني علر تعليقي ضركز ضن ضود

 الشااركات ضدات يف البااارزة املشااكلة وهااي احلوكمااة  :ضوال

 إىل الشااركات هاا   بعاا  منهااا تعاااني ورمبااا املاوااي  يف العائلااة

 " الشاااركات مااان الناااو  هااا ا مسااامر فمنطلاااق .احلاوااار وقتناااا

 وهااو فيهااا  تشااي كاال هااو مؤالسااها ضن االنطبااا  يعطااي "العائليااة

 إطااار يف ذلاا  ط لااو وحتاار قراراتهااا  ُمتَِّخاا  وهااو الناااهي  اآلماار

 الشركة يف تشي كل بأنه يستمر املؤال) فإن إداراتها  جمال)

 .آ ر شخص ضي من مبصاحلها ضدرى وهو

 تبع ا "رمبا االرجتالي" " ضدائها يف الشركة تستمر ل ل  وتبع ا

 نظاار بعااد ماان حيملااه مااا وماادى والفنيااة اإلداريااة املؤالاا) لتعربااة

 .األمد طويلة ورؤية

 واألالاااوا  اإلدارياااة العملياااات وتشاااع  لتعقاااد ونظااار ا :ثانياااا

 وقانونيًّاا   ماليًّاا  ترتكا   المت األ طات وتكلفة معها  واملتعاملني

 يف جنحات  نإ وهي وعي   االقتصادية اهلزات ضمام صمودها فإن

 الصااامود هااا ا االاااتمرار الءاااروري مااان فلاااي) الااازمن  مااان فاارتة 
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 الشاركة  صااح   مبوجبهاا  يعتقاد  فردياة   اجتهادات علر اعتماد ا

   .االتمراريتها وومان مستقبلها علر حرص ا األكثر بأنه

 اجلهااز  تشابه  فإنهاا  اإلنتاجياة   الكفااتة  حيا   من ضما :ثالثا

 التادقيق  دون فيهاا  العائلاة  ضفاراد  توظي  يءمن وال ي احلكومي

 ماان انطالقااا تلاا   ضو الوظيفااة هلاا   املطلوبااة املااؤهالت طبيعااة يف

  ااارج ماان ضجاان  ماان ىلضو وهاام "ابنتنااا هاا   ضو ابننااا هاا ا" مباادض

 .مؤهالته كانت مهما عليها يغري العائلة

 منطلاق  مان  احملادودة  لويتهاا ضو هلا واحملاالبة املساتلة نض كما

 العائلاة  إطاار  يف هضنا  طاملاا  هادر ا  يعتاى  ال غاري   ضو ماالي  هدر ضي ضن

 .بأ رى ضو بصورة اجلميع منه يستفيد

 مؤالااا) مصاااارحة مااان واخلعااال االحااارتام إطاااار ويف :رابعاااا

 تبقار  األ طاات  تراكماات  فاإن  آل ار   ضو لساب   العائلية الشركة

 إذا حتار  .مصارحة دون النف) يف النف) يف ما ويبقر تعديل  دون

 الشاااركة ضن جناااد ذلااا   غاااري ضو ملرواااه ضو ملوتاااه املؤالااا) تغاااري

 نتيعاااة لالنهياااار عرواااة تكاااون حبيااا  الءاااع  مااان ضصااابحت

 .حلها يتم مل - مرتاكمة - بسيطة دا لية ملشاكل

 اإلبقااات علاار تسااعد  واامنية حلااواًل ناوف  .د ذكاارت : امساا 

 :واالتمرارية االتدامة هلا ويءمن العائلية الشركات ه   علر

 إيقااا  وااب  إىل تااؤدي مااا وهااي املسااتقلة  احلوكمااة تفعياال

 لتفوياات واملساااتلة احملاالاابة وجااود ماان والتأكااد الشااركة  وضدات

 مسااارها ويعاادل حمتماال  إداري ضو مااالي فساااد ضي علاار الفرصااة

 .واالجتماعي واملالي واالقتصادي القانوني
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 لالكتتااا  ضصااوهلا ماان جاازت ضو الشااركة طاار  نإ :الادالااا

 املاالك  ويادفع   "العائلياة " منظاور  مان  معها التعامل من يقلل العام 

 القااارارات يف التاااأثري إىل ملكياااتهم نسااابة صاااغرت مهماااا اجلااادد

 .تبنيها يتم المت النهائية

 للمرحلااة مهاام العائليااة الشااركات بقااات ضهميااة فااإن : تامااا

 م( 2030  السااعودية الرؤيااة تنفياا  ظاال يف اقتصااادنا ماان القادمااة

 االقتصاااادي  للمنااااخ اجلديااادة الظاااروف ماااع تتاااأقلم ضن وعليهاااا

 واالناادماج الشااراكة  ااالل ماان االالااتمرارية علاار قااادرة وتكااون

 القطااااا  جتهيااااز إطااااار يف واملساااااتلة  واحملاالاااابة األدات وتطااااوير

   .القادمة املرحلة يف السعودي اقتصادنا دفة زمام لتولي اخلا 
 

 القعود: ناصر. التعقيب الثاني: د 

 ماااع   العائلياااة الشاااركات واقاااع ناااوف الااادكتورة تناولااات

 يف حعمها حي  من السعودي  االقتصاد يف واقعها علر الرتكيز

   والتوظياااا  االالااااتثمار يف مساااااهماتها و االقتصااااادي النشااااا 

 نتيعاة  الشاركات  مان  الناو   ها ا  تواجاه  الامت  للتحاديات  وتطرقات 

 التخااوف إىل مشاارية   جياال إىل جياال ماان واإلدارة امللكيااة تقااالنا

 مساتقبل  كا ل   وناقشات    ضالابابه  و بعءها انهيار إمكانية من

 الواقااع مااع وتكيفهااا ومنوهااا بقائهااا ومتطلبااات الشااركات هاا  

 . ل ل  الالزمة والسياالات املستعدة  والظروف االقتصادي

 و الدراالااات ماان بالعديااد العائليااة الشااركات مووااو  حظاي 

 االقتصاادات  يف الشاركات  هلا    الكبري للتأثري وذل  احلوارات 
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 فاار  وتااوفري االالااتثمارات حياا  ماان والدوليااة واإلقليميااة احملليااة

 . للمنتعات وتطوير للخدمات وحتسني وظيفية

 الشاااركات جمماااو  إىل العائلياااة الشاااركات نسااا  تااارتاو 

 يف %(95  إىل الىتغاال  يف %(70  باني  ما األوربية الدول يف العاملة

 األورباي  االحتااد  يف العائلياة  الشركات تشكل وعموم ا   إيطاليا

 احمللااااي النااااات  ماااان املائااااة يف %(70  و الشااااركات ماااان %(75 

 . االمجالي

 هيكلاة  ضهمياة  علار  املوواو   بها ا  املعنياة  الدراالات ركزت

 ممااا   والشاافافية احلوكمااة بقواعااد والتزامهااا الشااركات هاا  

 ضعماهلاااا تطاااوير ووااارورة واإلدارة  امللكياااة باااني الفصااال يتطلااا 

 احمللياااة املنافساااة ملتطلباااات واالالاااتعابة مساااتمر  مناااو لتحقياااق

 . والدولية

 قطاعااات يف اململكااة يف العائليااة الشااركات نشااا  يرتكااز

 وهااااي والتصاااانيع  واملقاااااوالت واخلاااادمات والعقااااارات التعااااارة

 مواكباااة الشاااركات هااا   االاااتطاعت ومتااار   مهماااة قطاعاااات

 ماان املزيااد الااتوفر فإنهااا التنافسااية قاادرتها ماان وزادت املساتعدات 

 .الوظيفية الفر  من املزيد وتتيح االالتثمارات

 حتوياال علاار السااعودية املاليااة السااو  هيئااة إنشااات الاااعد لقااد

 وللمسااعدة  .عامة مساهمة شركات إىل الشركات ه   من عدد

 املدرجاة  غاري  العائلياة  الشاركات  يف املؤالساية  احلوكماة  تبين يف

 حوكماة  دليال  " واالالاتثمار  التعاارة  وزارة ضعادت  املالياة  السو  يف

 علر وووعته " االالرتشادي وميثاقها السعودية العائلية الشركات

 .االلكرتوني الوزارة موقع
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 التعاارة  ووزارة املالية السو  هيئة وتشعع تساعد ضن واملأمول

 مااان املزياااد إدراج علااار اجلدياااد الشاااركات ونظاااام واالالاااتثمار

 الاااينعك) الااا ي األمااار املالياااة  الساااو  يف العائلياااة الشاااركات

 . تنوع ا و عمًقا املالية السو  ويزيد الشركات ه   علر إجياب ا

 

 العائليمممة الشمممركات املمممداخالت حمممول قضمممية: )مسمممتقبل 

 احمللي( االقتصاد على وتأثلها

 مفهوم الشركات العائلية:

 بالفعااال العائلياااة الشاااركات ضن الغامااادي ناااوف .د ذكااارت

 الشااااركات ضغلاااا  وفعاااااًل الااااوطين لالقتصاااااد رئيسااااي مكااااون

 ضغلاا  يف يكااون وقااد مؤالاا) بااا تباادض فهااي ... عائليااة السااعودية

 إىل تنتقال  ثم  «عائلة بدون شركة» فهي وعصامي ريادي األحيان

 تطااور مااع وبعاادها  "شااركة باادون عائلااة" فتكااون األول اجلياال

 .عائلية شركة تصبح األجيال

 وجاو   – بالءرورة – يعين ال ه ا العائلية الشركة وتعري 

 ذلا   بعينهاا   واحادة  لعائلاة  مملوكاة  العائلياة  الشاركة  تكون ضن

 ماااان بأنهااااا وصاااافها ميكاااان الاااامت الشااااركات ماااان كااااثري ا ضن

 الساايطرة حصااة ملكيااة ضو ملكيتهااا تعااود «العائليااة الشااركات»

 كحالاة  – مشارتك  عاائلي  رابا   جيمعها عائلة من ضكثر إىل فيها

 مااا وهاا ا – خمتلفااة عااائالت إىل ينتساابون قااد الاا ين البنااات ضبنااات

 بعهااد متاار الاامت العائليااة الشااركات ماان كااثري يف جبااالت يالحاا 

 ا ااتالف رغاام – يشااكلون الاا ين والثالاا  الثاااني اجلياال مااالك
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 قرباار راباا   ااالل ماان الشااركة يف «عائليااة» ملكيااة – عوائلااهم

 .الشركات تل  مؤالسي ضو مبؤال) مجيعا يصلهم مشرتك

 – بالءاارورة – يتقاارر ال العائليااة الشااركة وصاا  ضن كمااا

 البياان   الالفة العائلية امللكية مقومات فيها تتوافر شركة لكل

 املثاال  الابيل  علار  العاماة  املسااهمة  الشركات من كثري ا إن حي 

 ال ضنهاا  بياد  – ضكثار  ضو – واحادة  عائلاة  فيهاا  األغلبياة  حصة متل 

 –  ءاوعها  إىل باالنظر  عائلياة   شاركات  عملاي  منظاور  مان  تعاد 

 وبيئاة   اصاة  حوكماة  ضحكاام  إىل – عاماة  مساهمة كشركات

 حصاااص  انتقاااال  الاااهولة  إىل باإلواااافة  هااا ا  متفاااردة   تنظيمياااة 

 الساو   يف تداوال العائلة غري من اجلمهور إىل فيها العائلية امللكية

 .املالية

 علاااار اعتمااااادًا احلمااااود صاااااح باااان ال عبااااد .د وضووااااح

 (Family Business باإلجنليزياة   العائلية الشركة ضن  ويكيبيديا(

 املالكة العائلة من هم فيها القرار ضصحا  حمدودة مسؤولية ذات

 يعايأ  ضناه  قوتهاا  نقاا   مان  .القراباة  رابا   جيمعهام  الامت  للشركة

 العائلااة ضفااراد وضغلاا  الشااركة  هاا   ألجاال حياااتهم العائلااة ضفااراد

 فيتشااربون عماارهم ماان مبكاارة الاانوات يف العماال يف ينخرطااون

 الساو    عمال  وطريقاة  إدارتاه  ويتعلماون  ومساؤوليته  العمال  ضاللو 

 الطبيعيااااة حياااااتهم  ااااالل ماااان الاااازمن يف التطااااورات ويواكباااون 

 اإلدارة كانات  إذا فيماا  يكمان  وعفها نقا  .اجلامعية ودراالتهم

 املاااادار  وضصااااحا  للتغاااايري احملبااااة غااااري العقااااول ضصااااحا  ماااان

 واختااااذ لاااادارة اجلديااادة الااادمات د اااول يتقبلاااون فاااال القدمياااة 
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 كفاااتتهم بعاادم إلاايهم الدائمااة نظاارتهم بسااب  وذلاا  القاارارات؛

 االجتماعياة  باحليااة  العمال  خيلا   مان  ضيء اا  وهناك .النهم وحداثة

 ضو املنااازل إىل العمااال مشااااكل تنتقااال قاااد إناااه حيااا  الطبيعياااة 

 حبريااة الكااالم يف حقااه ض اا  الشااا  يسااتطيع ال وقااد العكاا) 

 ضحاد  ضن بساب   الشاركة  مصالحة  يف هاو  مبا العمل يف رضيه وإبدات

 ثقافااة وتطغاار التغاايري ضو النصااح يتقباال ال ضو األصااول ماان ضقاربااه

 الغال . يف العمل الري علر اللب ا يؤثر ما وه ا ".العي "

 هنااك  لاي)  ضن األدبياات  مان  يبادو  ضنه القعود ناصر .د وذكر

 شااكلها حياا  ماان الااوات العائليااة للشااركة جااامع مااانع تعرياا 

 علار  السايطرة  علار  تركاز  التعريفاات  ومعظام  احلعم ضو القانوني

 صاعوبة  تاأتي  هناا  ومان    العائلة ضفراد قبل من الشركة يف القرار

 الااااعد .د ذكاااار كمااااا واملهاااام . دقيقااااة إحصاااااتات إىل الوصااااول

 ماان االقتصاااد يف التااأثري ذات العائليااة الشااركات علاار احملافظااة

 التأكاد  ضو عامة مساهمة شركات إىل حتويلها  الل من االنهيار

 امللزماااااة العائلياااااة والتعهااااادات احلوكماااااة قواعاااااد تطبياااااق مااااان

 .بكفاتة وإدارتها باالتمرارها

 تعرياا  يوجااد ال ضنااه إىل املرزوقااي حاااط .د ذهاا  جانبااه وماان

 املنظوماة  يف قاانوني  مركاز  هلاا  ولاي)  العائلياة  للشركات نظامي

 ذات شاااركات هاااي العائلياااة الشاااركات .اململكاااة يف التشاااريعية

 .مستقلة مالية ذمة وهلا الشركات لنظام ختءع حمدودة ةمسؤولي

 دلااياًل الااوزارة ضصاادرت فقااد ألعماهلاا  املنظمااة باااللوائح يتعلااق فيماا 

 .هلاا  االرتشاادي  ميثا  وهو السعودية العائلية الشركات حلوكمة
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 .الوقا   هاو  العائلياة  للشاركات  االالالمية الشريعة يف مثال ضقر 

 لتعاوزت املتعثرة العائلية الشركات علر الوق  ضنظمة طبقت ولو

 الواليااة فاار، باا ل  وضعااين .تواجههااا الااين التحااديات ماان كااثري ا

 وجملاا) هلااا تنفياا يا ماادير ا وتعاايني املتعثاارة الشااركات هاا   علاار

 .االنتقالية مرحلتها يف إدارة

 الواقع الراهن للشركات العائلية واإلشكاالت ذات العالقة:

 ضن إىل مدا لتااااه يف احلماااود  صااااح  باااان ال عباااد  .د ضشاااار 

 العاامل  يف الرئيساة  االقتصااديات  كأحاد  تأتي العائلية الشركات

 ال تنموياة  ومشااركة  مهام   اقتصادي حمور تشكل فإنها وهل ا  

 الكابريين  والصاناعي  التعااري  احلعام  ذل  ويؤكد بها  يستهان

  .الشركات ه   به تءطلع الل ان

 مان  عادد  يف إحصاائيًّا  الدقيقاة  شابه  األرقاام  بلغة حتدثنا وإذا

 فيهاا  املساعلة  العائلياة  الشاركات  لعادد  املثاال  السابيل  علار  الادول 

 : اآلتي نلح 

 املسعل: اإلمجالي من العدد     الدولة 

 (%95    إيطاليا

 (%75    بريطانيا

 (%85    الويسرا

 (%90   السويد

 (%80   ضالبانيا

 (%70   الىتغال

 (%95   العربية الدول
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 تسااتحوذ العائليااة الشااركات منشااتت ضن لنااا يتءااح هنااا ماان

 وهلاا ا دوهلااا  دا اال الشااركات تأالااي) يف األعلاار النساابة علاار

 .بلدانها اقتصاديات بنات يف الكبري اإلالهام عليها يعول ضنه الش 

 هلااا   احملققاااة النعاحاااات ماااع ضناااه ضبانااات التعاااار  ولكااان

 مساارية عاان النهااائي التوقاا  ضو اإل فااا  عاماال ضن إال الشااركات

 واألالاابا    احلكومااات تعيااه ضن يفاارت، هاااج) هااو ضنشااطتها

 الثااني  اجليال  إشاراك  عادم  األوىل الدرجاة  يف تاأتي  وقاد    متعددة

 ياااأتي   مسااريتها  ختاادم  بنساابة  الشااركات  هاا    ضعمااال  إدارة يف

 اجلياال مااع الشااركات هلاا   الثالاا  اجلياال مشاااركة عاادم ضيءااا

 االتشاعار   مان  الباد  الا ي  األمار  األعمال  دفة لتقلد متهيد ا الثاني

 يكان  مهما املنظمات تل  علر للحفاظ املمكنة التدابري واختاذ  

   .احمللي النات  يف مشاركتها ودرجة حعمها

 ضو اإل فاا   وارر  مان  وارر ا  تقال  ال ض رى إشكالية وهناك 

 مشااااركة عااادم ألالااابا  العائلياااة الشاااركات لنشاااا  التوقااا 

 العائليااة الشااركات حتوياال يف واملتمثلااة والثالاا   الثاااني اجلاايلني

 اململكااة  يف املشاااهدة  والتعااار   عامااة   مساااهمة  شااركات إىل

 تعااد مل احملولااة الشااركات غالبيااة ضن تؤكااد السااعودية العربيااة

 الرقااابي  واملسااتوى اإلنتاااج ناحيااة ماان متيزهااا يف كاناات كمااا

 املاالك  ختلي بسب  وذل  ا تل   اإلداري األدات درجة ضن والسب 

 قليلااي ألشااخا  ذلاا  وتاارك اإلدارة يف املشاااركة عاان السااابقني

 ماان  متكاانهم  ال هلاام  املعطاااة  الصااالحيات  ضن ضو   إداريًّااا  اخلااىة

 .ض ري ا احملولة الشركة مفاصل علر السيطرة
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 اقتصااادي دور هلااا كااان منشااتت فقاادنا قااد نكااون هنااا ماان

 بااديل ضنااه يعتقااد آ اار ضمنااوذج علاار حنصاال مل املقاباال ويف   ناااجح

  .الوطين لالقتصاد كىى إوافة منه نتأمل كنا ألمنوذج

 الشاركات  ماعدا اخلا  القطا  ضن احلارثي  الد .ض ضووح

 الورقااة حمتويااات كاال عليااه ينطبااق السااو  يف املدرجااة املساااهمة

 يف للتصاانيفات مقصااود غااري إلغااات يعااد ذاتااه حبااد وهاا ا الرئيسااة 

 مبعيااار تفاار  الاامت الغاارف وجمااال) التعااارة ووزارة العماال وزارة

 .األعمال وقطا  احلعم

 مبعاارد الورقااة يف املقدمااة الفرواايات مترياار يصااع  ضيء ااا

 مرجعياااات ضو نظرياااات تأيياااد دون ونسااا  ضرقاااام لوجاااود اإلملاااا 

 األرقاام  عان  االبتعااد  إىل يصاار  إماا  اقارت   فقد عليه وبنات املووو .

 مااان عام اااا شاااكاًل املوواااو  ليكتسااا  اإلمكاااان قااادر والنسااا 

 تعرياا   حياادد  الاا ي  اإلطااار  ووااع  يااتم  ضو العااام   الشااأن  قءااايا 

 النساااا  تناولتااااه والاااا ي الطاااار  يف املقصااااود العائليااااة الشااااركة

 .املعلومات مصادر مكانها يف حتدد وضن واألرقام 

 فأغلا   ...العالياة  النسا   تصادمين  مل :املوالار  مسفر .ض وقال

 بأمساااات ضغلبهاااا ..عائلياااة ضولياااة بنظااارة الساااعودية يف الشاااركات

 والعائلة. األفراد

 ..االالاااتمرارية هاااي العائلياااة الشاااركات عوائاااق مااان واحااادة

 حتولات  قاد  األمريكياة  الصحافية املؤالسات ضن قرضت قد وكنت

 واجهاوا  ضنهام  إال ..اإلشكالية ه   بسب  املؤالسية التكتالت إىل

 ضو األفااراد مؤالسااات مقاباال يف والساايطرة االحتكااار إشااكالية

 الصغرية. العائلية الشركات
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 ماان كااثري ا إن بقوهلااا: ذلاا  علاار الغاماادي نااوف .د وعلقاات

 كابرية  صاعوبة  يواجهاون  العائلياة  بالشاركات  واملختصني املهتمني

 يف دقيقاة  جاداً  إحصاائيات  وجاود  يف ثابتة ألروية الوصول يف جد ا

 علار  اعتمادت  واإلحصاائيات  الاواردة  األرقاام  مجياع  ... اجملاال  ه ا

 ودراالااتها  الغارف  إحصاائيات  ماع  الشاركات  من املعلنة املعلومات

 ومااع .... الشااركات ضدات وحتلياال والسااعودية اخللااي  مسااتوى غلاار

 تطلا   بال  املواقاع  علار  معلناة  غري والدراالات التقارير ه   األال 

 اال تصا . حس 

 حتااادي  جتماااع الااامت الوحيااادة اجلهاااة نعتاااى للتنوياااه لكااان

 حلااااول يف متخصصااااه كمعموعااااة ودوليااااًا حمليااااًا اإلحصااااائيات

 توصالنا  ما  الصة الورقة ومن ذكرته وما .. العائلية الشركات

 العائليااة الشااركات منتاادى واامن م(2016  عااام بدايااة حتاار لااه

 .دبي يف عام كل نقيمه ال ي

 العالقاات  ضّن اثناان  خيتلا   ال ضناه  إىل العمري اللمان .ض وضشار

 مان  واحادة  واأل اوة  والرتاحام  التاواد  علر القائمة والعائلية األالرية

 العربيااة جمتمعاتنااا ويف .اجملتمعااات الالااتقرار األالاالااية الركااائز

 يف عزياازة مبكانااة الكاابرية والعائلااة األالاارة حتظاار واإلالااالمية

 .وضحسابنا ضنسابنا ومتتد ُنعرف  وبها ننتمي  فإليها نفوالنا؛

 ضبنااات بااني جتمااع ماليااة ضو جتاريااة مصاااح ضو عالقااات ووجااود

 يزيااد عائليااة  شااركات يف الواحادة   العائلااة ضو الواحاادة  األالارة 

 الاتالحم  ضالبا  من مزيدًا ومينحها العائلة  ضو األالرة ه   قوة من

 ذلاا  لكاان اهلاادف  ووحاادة الثقااة علاار القااائم والتااواد  والتقااار 
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 حتول المت الءواب  ووجود وشفافيتها  التعامالت ووو  شريطة

 بالسال   األالارة  ها    ألفاراد  ال اتياة  املصااح  تعار، يؤثر ضن دون

 .العمومة عمومة حتر ضو العمومة ضبنات ضو اإل وة بني العالقات علر

 احلقااو  حتمااي الاامت الءااواب  ووجااود والشاافافية فالووااو 

 ضكى فرصًا العائلية الشركات ه   مثل متنح املسؤوليات وحتدد

 صاااالت ضو اإل اااوة لعالقاااات تهدياااد ضدنااار دون والنماااو  للنعاااا 

 تؤكااد الاامت العائليااة الشااركات ماان الكااثري واقعنااا ويف .القرباار

 ماان دعامااة الشااركات هاا   مثاال ضن علاار الاادليل تقاادم باال ذلاا  

 املفرطاة  الثقاة  ضن جناد  املقابال  يف ضناه  إال الوطين  االقتصاد دعائم

 نشااااطها باتساااا  واملعروفاااة العريقاااة العاااائالت بعااا  ضبناااات باااني

 اإل اوة  باني  األواصار  متزياق  يف الببًا كانت واالالتثماري التعاري

 والاااائل إىل وصااالت حتااار بيااانهم  االتهاماااات وتباااادل واألشاااقات 

 .املتنوعة اإلعالم

 ضن جيا   ال لكنهاا  مطلاو    ضمار  واألقاار   األهال  بني والثقة

 التعاااوزات  ضو العباا  متنااع وااواب   وجااود عاان باادياًل تكااون

 إذا املسالمني  ضوصات  الغرات  والشريعة .حقه حق ذي لكل وحتمي

 واحلفااظ  احلقاو    علار  للحفااظ  وذلا   يكتباو ؛  ضن بادين  تداينوا

 ها ا   يف وري ضو حرج وال .املسلمني بني األ وة عالقة علر بالتالي

 ها    بشاأن  اخلالفاات  تكاون  ضن الءارر  كال  والءارر  احلارج  بال 

 وضقار   ضنفسنا إىل اإلالاتة يف الببًا التعارية  األصول ضو األموال 

 .إلينا النا 

 العدياد  انهياار  - األالا   مع - األ رية اآلونة يف واملالَح 

 فرقااااة علاااار وانتهاؤهااااا العائليااااة  واملؤالسااااات الشااااركات ماااان
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 ماان تعاازز وديااة حلااول إىل وضفءاار انتهاار مااا منهااا وقلياال و صااام 

 املزياد  ومتنحهاا  والعائلاة   األالارة  قوة من وتزيد املتبادل  االحرتام

  اصااة - األالاا  مااع - العكاا) باال والتقااار   الااتالحم ماان

 وحتااال الشااافافية  وتغيااا  الثقاااة  وتنعااادم الطماااع  حيااال حينماااا

 .اإليثار ويبتعد األنانية 

 هاا   مثاال لااتاليف احلاال مااا :الاا هن إىل يتبااادر الاا ي والسااؤال

 األالارة  ر  ضبنات مع ضو مجيعًا الشركات مع مستقباًل اإلشكاالت

 مغيا   لكناه  معلوم  وهو اثنان  فيه خيتل  ال واجلوا  الواحدة 

 يباّين  الا ي  املكتو  التنظيم وهو الض الكثري  لدى وعمليًا واقعيًا

 واوااحة آليااة ويءااع املسااؤوليات  وحياادد وااللتزامااات  احلقااو 

 مساتقبالً  تركهاا  وعادم  عديادة   لسنوات الشركة تسّير وحمددة

 للخاالف  الابيالً  تكاون  ماا  عاادة  المت املتعددة الفردية لالجتهادات

 وقد حياته  يف العائلة كبري ضذهان عن يغي  األمر وه ا .والتناز 

 بشااكل تسااري األمااور ضن ياارى ألنااه األماار؛ هلاا ا حسااابًا حيساا  ال

 يف والثقاة  التفااؤل  يغمار   ضو الايحد    مااذا  يدرك ال لكنه جيد 

 ماتل  إىل تاؤول  قاد  اآلن السليمة األمور ضن يظن وال الشركة  حال

 وتنقطاااع العالقاااات  وتساااتهدف والفرقااة   اخلصاااام فياااد  آ اار؛ 

 .الصالت

 عالقاتهاااا  روابااا  مااان العدياااد كاااثرية ضالااار  سااارت لقاااد

 من كبرية وشركات ضمسات واندثرت وجدل   صام إىل وحتولت

 ضمساات  مان  لدينا كان فكم .العاملي بل واإلقليمي  احمللي السو 

 شااعلتها وانطفاأت  نورهاا    باا  االقتصاااد مسارية  يف ماؤثرة  كابرية 
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 ضفءار  مرموقاة  جتارياة  وكالاة  مان  وكم وبانيها  مؤالسها بوفاة

 حيظاوا  ضن هلم كان ما آ رين  مالك إىل انتقاهلا إىل الورثة تناز 

 .اجلدد املالك بني إشكاالت من االتعد ما لوال بها

 للشاركة   واملؤالا)  األول املالا   لدى الوعي غيا  إنه نعم 

 مطلاو   ضمار  وهاي  حبا ر   الثقاة  نعام   ..الورثاة  يف املفرطاة  الثقة ضو

 وجااود  واارورة عاان باادياًل ليساات  لكنهااا واألقااار   األهاال بااني

 حقاو   وحتمي نصابها  يف األمور وتءع املسؤولية  حتدد وواب 

 يف وتسااهم اخلااالف  ضبااوا  وتسااد االجتهااادات  ومتنااع اجلميااع 

 .والتناز  اخلصام عن والبعد العالقات  رواب  دعم

 عاان موثقااة إحصااائية هناااك هاال :العمااري الاالمان .ض وتساااتل

 اخللااااي  ويف  صوص ااااا اململكااااة يف العائليااااة الشااااركات عاااادد

 اململكاة؛  يف العائلية الشركات فشل ضو انهيار نسبة وما  ..عموم ا

 ذل   وضالبا 

 إحصاائية  األالا   ماع  يوجاد  ال بأناه  الغامادي  نوف .د وضجابت

 الشااركات قباال ماان املعلومااات واابابية منهااا :ضالاابا  لعاادة ثابتااه

 ... والتكتم والشفافية اإلفصا  وعدم   العائلية

 للشاركات  القاانوني  الشاكل  علار  كاثرياً  نعتماد  فانحن ل ا

 ضو تءاامنية   ضو حمادودة   مسؤولية ذات كشركات وتصنيفاتها

 لتلاااا  و ااااروج د ااااول مااان  تغريهااااا ومعاااادالت وغريهااااا مسااااهمة 

 جماااال) ماااع بالشاااراكة طبعاااًا ... السااانوية ونتائعهاااا الشاااركات

 العائلية. املنشتت ومركز الغرف

 الشاركات  مساتقبل  حول مدا لته يف العثمان  الد .م وضشار

 يلي: ما إىل احمللي االقتصاد علر وتأثريها العائلية
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 ومفيادة  مهماة  الغامادي  نوف .د ورقة يف الواردة املعلومات •

 ضنهاا  عموم اا  األرقاام  مشاكلة  .وحتليال  متحايص  إىل حتتااج  لكنها

 املهنياة  وقصاور  املعلوماات  فووار  ظال  يف  اصة مءللة تكون قد

 وتزوياادها املعلومااات مجاع  يف ضحيانااا واملصاداقية  باال واالحرتافياة  

 الشاركات  دور فاإن  حاال   ضي وعلر .عليها قرارات وبنات وحتليلها

 واخللاي   اململكاة  يف لاي)  جادًّا  ومهام  حياوي  االقتصاد يف العائلية

 .د تعلياق  يف ورد ماا  ذل  ومثال   العامل ضصقا  كل ويف بل فق ؛

 هنااا ماان . ضوروبااا يف العائليااة الشااركات نساابة حااول القعااود ناصاار

 وآثارهاا  اململكاة  يف العائلياة  الشاركات  االتمرارية مشكلة تأتي

 يءااار الشاااركات هااا   فانهياااار احمللاااي االقتصااااد علااار السااالبية

 علااار كااابرية الااالبية آثاااارا وحياااد  االقتصااااد بهيكااال كاااثري ا

 واااع  ضالاابا   دراالااة  الءااروري  مااان لاا ل   . متعااددة  مسااتويات 

 هيكلتهاااا علااار والعمااال العائلياااة للشاااركات البنيوياااة اهليكااال

 لءامان  اإلدارة عان  امللكية فصل وترالي  ومأالستها وحوكمتها

  . الالحقة لألجيال والكفؤ السل) االنتقال

 اجليال  إىل انتقاهلاا  مبعارد  انتهات  عائلية شركات هناك •

 االقتصاااد يف وزنهااا وهلااا مهمااة ضمسااات عاان نتحااد  وحناان   الثاااني

 . الكاثري  وغريهاا  وضدهام  واملغرباي  العويءاة  شاركات  مثل احمللي

 هاو  ماثال  واملعاجلة التمحيص عن والغائبة املعلنة غري األالبا  ضحد

 املرتبطااة والتمييااز التفءاايل وممارالااات باألبنااات املؤالاا) عالقااة

 بعااا  وتفءااايل الزوجاااات تعااادد مثااال وعائلياااة شخصاااية بأالاابا  

 . ذلا   وغاري  والقبلاي  االجتماعي واالنتمات اآل ر البع  عن األبنات
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 التاادليل  يف واملبالغااة لألبنااات التأهياال قصااور  ضيء ااا األالاابا  ماان

 الاا ي األ  رغبااة عاان الناااجم املسااؤولية حاا) تنميااة يف والتقصااري

 التعرباة  مارارة  إذاقاتهم  وعدم ضبنائه إراحة يف حياته بداية يف عانر

 مهااام  يتساالمون  ماادللون  ضبنااات  النتيعااة  يف وخياارج    عاشااها  الاامت 

 إدارة وميارالااون  وظيفااي تاادرج وال تاادري  وال تأهياال دون قياديااة

  . االنهيار إىل بها وتنتهي باملؤالسة حتيق هوجات

 مووااااو  ضن الشااااهراني الااااعد .داللااااوات  ياااارى ناحيتااااه وماااان

 االقتصاادي  األمن منظور من جدًّا مهم مووو  العائلية الشركات

 ضواًل احلعام  بسب  وذل  الوطين  األمن مقومات من مهم كمقوم

 الءاارائ   العامااة لاياارادات ومصاادر وطااين د اال مصاادر وألنهااا

 .(والزكاة

 الوطنياااة العاملاااة للياااد مشاااغل ضنهاااا احلعااام بهااا ا ويفااارت،

 عان  جادًّا  بعيد كائن هو ما باألصح ضو متحقق غري ه ا ولألال  

 .(يكون ضن جي  ما

 بساااب  الشاااركات هااا   بانهياااار يسااامح ان جيااا  ال ولااا ل 

 باال الورثااة؛ ضو املؤالسااني بااني اخلالفااات ضو املااالك ضجيااال تعاقاا 

 ها    علر احملافظة تتوىل عامة جهة ضو هيئة هناك تكون ضن جي 

 والتأكاد  احلقاو   وحفا   اخلالفاات  وحال  االقتصاادية  الكيانات

  الفات. ضي من بالرغم وتنمو مستمرة الكيانات ه   ضن من

 الوطن؛ األمن من مهم جزت العائلية الشركات ضمن فإن ضيءًا

 - الدن بان  حمماد  وفاة عند يتد ل مل فيصل املل  ضن لو لنتصور

 كانات  كيا   .... إشاراف  هيئاة  للشركة يءع ومل -ال رمحه
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 املقااوالت  شاركات  كىياات  مان  الاتكون  كانات  وهال  التتطور

 .! العامل  يف

 بعناوان  كتاب ا النوات قبل كتبت ض رى: مدا لة يف وضواف

 لشااااركات مناااه  جاااازت ا  صصااات  الااااوطين" األمااان  "اقتصااااديات 

 مبساتقبل  واالدعااتات  الوعاود  ظال  يف معياارين  يف وحبثت التوازن 

 وهما: االقتصادي وضثر  الشركات ه  

 شركة. كل يف العلمي البح  ميزانية -1

 الشركات. ه   يف الوطنية العمالة -2

 ضن إال كافياة   معلومات تقدم مل الشركات ضن من وبالرغم

 كاناات وإن لآلمااال خميب ااا كااان معلومااات ماان عليااه حصاالت مااا

 للقطااا  قياال ااا بهااا بااأ  ال الشااركات هاا   يف السااعوديني نساابة

 شاركة  ضجد ومل االدعاتات  عن جدًّا بعيد عددهم ضن إال اخلا 

 التقنية. ونقل العلمي للبح  مبال   صصت واحدة

 ضن وضعاارف األ اارية الفاارتة يف قاار  عاان حصاال مااا ضتااابع مل

 وكاثري  املتقدمة االليكرتونية مثل نسبيًّا متيزت الشركات بع 

 مدنيااة ومنتعاات  العسااكري القطاا   حيتاجهااا منتعاات  يناات  منهاا 

 بااارام  باملناالااابة زادت. الوطنياااة العمالاااة نسااابة ضن ورمباااا ض ااارى 

 كااثرية دول يف عقااود مناا  العسااكرية العقااود يف معروفااة التااوازن

 لدينا. الىنام  بدت قبل

 بااالنموذج يساامر مااا هناااك ضن إىل الرديعااان  الااد .د وضشااار

 األملااني  االجتماا   عاامل  وواعه  البريوقراطية يف ideal type املثالي

 لكااي  ومواصاافاته  النمااوذج  شاارو   فيااه  وحاادد  فيااى(   ماااك) 
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 باه  االالرتشااد  ياتم  عقلاي  بناات   فياى(  عند والنموذج .فاعاًل يكون

   .العائلية الشركات ذل  يف مبا عموم ا  التنظيمات دراالة يف

 عان  الشخصاي  اجلانا   فصال  النماوذج  ه ا شرو  ومن من

 وذلا   املاالك   دائارة   اارج  مان  األكفاات  تعيني يتم حبي  التنظيم

 بصاورة  العمال  وتقسايم  اإلنتااج  كفااتة  لزياادة  القيادية املناص  يف

  .مهنية

 هاو  الغالا   يف السعودية العائلية الشركات يف ملحوظ هو ما

 املناصا   يف األقاار   تعيني إىل اللعوت ثم ومن الشر   ه ا غيا 

 قااد .كافيااة بدرجااة مااؤهلني بالءاارورة يكونااوا ضن دون التنفي يااة

 عاان نتحااد  وضننااا  اصااة فادحااة  سااائر حاادو  ذلاا  عاان ياانعم

 هناااك .الرياااالت مليااارات وضحيانااا ماليااني تاادير كاابرية شااركات

 إدارتهاا  بساب   فادحاة   ساائر  تكبادت  لشاركات  حية ضمثلة عدة

 ضكثاار املشااكلة هاا   وتصاابح .متخصصااني غااري مااالك قباال ماان

 د ااول ثاام وماان املااالك ضو الشااركات ضحااد وفاااة حااال يف ووااوح ا

 .وتبعاته الوراثة نظام بسب  قانونية بدهاليز الشركة

 .. مهمة ضحسبها نقاًطا ضثري :احمليا مساعد .د قال جانبه ومن

 ضشاار  المت فالنس  األمر؛ ه ا يف الغربية الدول جتربة حنتاج

 .. جدًّا كبرية وإيطاليا ضالبانيا يف ناصر د. هلا

 بنفااوذ السياالااة تاارب  الاادول ماان كااثري ا ضن معااروف هااو وماا 

 متتلا   الامت  الثرياة  العوائال  مان   باوش(  عائلاة  فمثال املالي؛ العوائل

  .. نف  شركات
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 وعادد  ولبناان  اخللي  دول ويف النغافورة ويف اليابان يف عوائل

  .... األوربية الدول من

 الاادول هاا   جتربااة ماان تفيااد لاادينا االالااتثمارية البيئااة لياات

 ... ضدائها وضالالي  جناحها عوامل وخباصة

 ملكيااة إىل اخلاصااة امللكيااة ماان حتولاات الشااركات بعاا 

 واملععاال  والاادري)  احلكاري   مثاال: االكتتااا   االل  ماان عاماة 

 ال لكنهااا نااوف  د. ضشااارت كمااا شااركة  (16  وهااي والعثاايم 

 يف املكتتاابني يااد لوا ضن يرياادون وكأمنااا االالاام  عائليااة تاازال

 .. االتثمارهم يف ضد لوهم كما عائلتهم 

 مااال علاار االالااتحواذ علاار الرغبااة فكاارة يتعاااوز مل فاااألمر

  قانونية. بأدوات ذل  وشرعنة الريع

 دعاااام يف العائليااااة الشااااركات ودور ألهميااااة الاااابع  ضشااااار

 للماواطنني  الوظاائ   إتاحاة  ضبرزهاا  مان  متعددة وجو  من االقتصاد

 .. مهمة وضعمال منتعات صناعة ويف

 ضكثاار تقاادم الشاركات  هاا   فعاالً  هاال إلياه  ضشااري ضن ضود ماا 

 ... تأ   ! مثلما األقل علر ضو تأ   مما

 وغاري  مباشار  دعام  علار  حتصال  الشاركات  ها    من الكثري

 تأ ا   ضنهاا  الاوى  بشايت  تقاوم  ال منهاا  كاثري  بال  الدولاة  مان  مباشر

 ضي تادفع  وال مناقصاة   ضو مباشر تعميد مقابل لتنف ها مشروعات

 .. متعددة ورائ  تدفع العامل يف الشركات ضن ومعلوم وريبة

 تقادم   ضن الشاركات  ها    علار  مااذا  املهماة  األالئلة تأتي ل ا

 الاامت للمنطقااة واجتماعيااة جمتمعياة   اادمات تقاادم ضن عليهااا ضلاي) 
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 الاادري)  وحمطااات الراجحااي  بناا  فاارو  مااثال .. فيهااا تسااتثمر

 والعباااد   إ اااوان وحلاااواني فتيحاااي  وجمموعاااة العثااايم  وضالاااوا 

   والباااابطني   للصاااناعة والزامااال الساااريع  جمموعاااة اللطيااا  

 لألحيااات يقاادموا مل هااؤالت كاال إخل .....  واحلكااري   والطيااار

 ضو ضمنوذجياااة  حديقاااة بإقاماااة الاااوات  دماااة ضي تستءااايفهم الااامت

 ..تعليمي ضو ترفيهي  مركز

 االجتماعياة  اإلنساانية  اجلوانا   بعا   يف جهاود  لبعءهم رمبا

 الاامت باألحياات  تارتب   وال ظااهرة  وغااري حمادودة  لكنهاا  الطبياة  ضو

 .. فيها يعملون

 تااازال ال الااامت الاااوات العائلياااة الشاااركات .. األمااار  الصاااة

 هااؤالت كاال جتاريًّااا امس ااا تسااتخدم الاامت ضم العائلااة باالاام حتااتف 

 ويروناه  حاوهلم  مان  الناا   باه  يساعد  واوح بعمل مطالبني ضحسبهم

 به. ويستمتعون ويطعمونه العني رضي

 بالفعاال احمليااا د. لااه تطاار  مااا بااأن الغاماادي نااوف .د وعقباات

 الشااركات ِقباال ماان اجلاناا  هاا ا يف وااع  فهناااك جاادًّا؛ مهاام

 ... " إعالمية فالشات "  عولة حماوالت وكلها العائلية

 املبااااادرات علااار  االجتماعياااة  املسااااؤولية تعتماااد  احلقيقاااة  يف

 .قانون اااا ملزمااة  إجاااراتات وجااود  دون األعمااال  رجاااال ماان  احلساانة 

 االقتناااا   اااالل مااان تتحقاااق االجتماعياااة املساااؤولية فاااإن لااا ل  

 ضشااكال ماان شااكاًل االجتماعياة  املؤالسااات ضدات ويعتااى .والتعلايم 

 األعمااااال منااااوذج يف وإدماجهااااا والتنظيمااااات الشااااركات تقرياااار

 ضو ض القيااااة نظريااااة االجتماعيااااة فاملسااااؤولية وعليااااه  التعاريااااة
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 ضو مؤالسااة ضو حكومااة ضكاان  الااوات للكياان  تكااون ضيديولوجياة 

  .بأالر  اجملتمع جتا  مسؤولية فرد ا ضو منظمة

 يعااين ممااا الالبية   االجتماعيااة املساؤولية  تكااون ضن وميكان 

 االجتماعيااة املسااؤولية تكااون ضو املسااؤولية  ضو اللااوم ماان اإلعفااات

 ضن كمااا .بإحسااان للعماال مسااؤولية هناااك ضن يعااين ممااا إجيابيااة 

 .وهباااات صااادقات ولاااي) والتااازام واجااا  االجتماعياااة املسااائولية

 تعتاااى بااال  ريياااًا؛ عمااااًل كونهاااا االجتماعياااة املساااؤولية وتتعااادى

   .املستقبل حنو مباشرة ومساهمة اجتماعيًّا االتثمارًا

   :اآلتي إىل اإلشارة ميكن اخلصو  ه ا ويف

 القطاااا  شااركات  تركيبااة  صااياغة  وإعااادة  النوعيااة  النقلااة  -1

 عاماة   مسااهمة  شاركات  إىل بعءاها  حتول حي  اخلا  

 نظااام يف االجتماعيااة املسااؤولية مفهااوم إدراج علاار يعااني ممااا

 الشركة.

 الراهناة   املالية األزمة ظل يف العامل  حول الشركات اجتا  -2

 للمسااااؤولية النطااااا  واالااااع االاااارتاتيعي مفهااااوم تطبيااااق إىل

 إلعاادة  الااحنة  فرصاة  األزماة  ها    يف ترى ألنها االجتماعية 

 املتقدماة   املساؤولية  عليهاا  تقوم المت واملفاهيم األال) تقييم

 االجتماعيااة  للمسااؤولية شااامل مفهااوم اعتماااد حنااو فالتوجااه

 املااوارد بااإدارة اخلاصااة اإلداريااة والاانظم األالاا) يف ياادجمها

 و دماااااة واملااااوردين  املشاااارتيات  إدارة إىل ومنهااااا  البشاااارية  

 نفساه  الوقات  يف تقلاص  كماا  اإلدارات  مان  وغريها العمالت

 اخلريياة  األعماال  يف احملصاورة  االجتماعياة  املسؤولية ميزانية

   .اجملتمع و دمة
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 املسااؤولية ثقافااة لنشاار كاابرية جمهااودات إىل حاجااة وهناااك

 األعمااااال قطاعااااات بااااني التنمااااوي العطااااات وثقافااااة االجتماعيااااة

 إباراز   االل  من الثقافة ه   تنتشر ضن وجي  .العائلية والشركات

 القياام  اجلهاات  تلكم علر يتحتم ال ي والديين األ القي الواج 

 األعمااال لقطاعااات احملفاازة القااوانني ووااع  ااالل ماان وضيءااا بااه 

 التعارياة   األنشاطة  وتاروي   إلجنا  حافز ا عطائها من جتعل والمت

   .البعيد املدى علر املستدامة والتنمية

 والتعاريااااة الصااااناعية الاااادول ويف العاااااملي املسااااتوى فعلاااار

 مان  كال  باني  متاوازن  تعااون  لتحقيق هدف هناك ضصبح الكىى 

 والقطاااا  العاااام القطاااا  ضي واجملتماااع  اخلاااا  والقطاااا  الدولاااة

 كليااة االعتماااد دون التنميااة حتقيااق يف الثالاا   والقطااا  اخلااا 

 .ض رى جلهة املسؤولية من الكامل واإلعفات واحدة جهة علر

 اجلاايلني ضفااراد االااتمرارية ماان البااد :هااّي هنااا املهمااة النقطااة

 العائلياة  الشاركات  شاؤون  إدارة يف مهم دور لع  يف والثاني األول

 رو  زالات  ماا    االجتماعياة  املساؤولية  ملفهوم املبكر التأالي) مع

 موجودة. اخلريي للعمل احملبة املؤال)

 بقولاه:  ناوف  د. طرحت ما علر احمليا مساعد .د عق  وبدور 

 وتقصاريها  العائلياة  للشاركات  االجتماعياة  املساؤولية  عان  حديث 

 تعتماد  ض القياة  مساألة  ذلا   تارين  ضنا   بياد  مهماة؛  مساألة  ذل  يف

 .. وقانونية ملزمة إجراتات وجود دون األعمال رجال مبادرات علر

 ال جمتمعاتناااا يف العائلياااة الشاااركات ضدات ضن ضجاااد شخصااايا

 االجتماعياااة ممبساااؤوليته القياااام جانااا  يف التفااااؤل علااار يبعااا 
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 ووااع علاار التعااارة وزارة تعماال وضن فالبااد وبالتااالي واجملتمعيااة 

 اخلياار  هلا ويرتك ب ل  بالقيام الشركات ه   يلزم قانون مشرو 

 هلا    تءامن  ألدوات ووفقاا  عاام  كال  الاىام   مان  جمموعاة  بتنفي 

 هااااا   التااااازام فاااااإن وإال تتءااااارر؛ وال تءاااااار ال ضن الشاااااركات

 مثاال متام ااا الاالبيًّا الاايكون االجتماعيااة ممبسااؤوليته الشااركات

 باااااملواثيق اإللتاااازام هلااااا ياااارتك حااااني اإلعااااالم ووالااااائل الصااااح 

 ووالااائل الصااح  هاا   تفشاال مااا كااثري ا إذ اإلعالميااة األ القيااة

 اجملتمع. حنو مبسؤوليتها القيام يف اإلعالم

 امللزمااة التشااريعات غيااا  ضن :الصااحاف نصاار .م.د وضواااف

 األالاا   السب  هو وغريها العائلية الكبرية الشركات ألصحا 

 إىل تهاادف والاامت اخلدميااة لألعمااال الشااركات هاا   تقااديم لعاادم

 .! اجملتمع علر إجيابيًا تنعك) مءافة قيمة تقديم

 مثاال تنمويااة وباارام  مساااعدات يقاادم ماان ماانهم هناااك طبعااًا

 قياالااً  جاداً  حمادودة  ولكنهاا    وغري  مجيل عبداللطي  شركة

 الااد ل وااريبة معادلااة وغيااا  الشااركات  هاا   د ااول مبسااتوى

 .!! الدول بع  يف احلال هو كما

 تءااطر والاامت اململكااة يف البنااوك علاار الءااوت نساال  ولعلنااا

 املالياني  مئاات  وتفاو   اإلعاالم  والائل يف الفصلية ضرباحها نشر إىل

 باملساؤولية  التازام  ضو شاعور  ضدنار  دون فصل  كل يف الرياالت من

 .! العامل دول بقية يف كما اجملتمعية

 تبيات  والامت  كاالراجحي   " إالاالمية  " بناوك  ذل  إىل ضو 

 تتساامر نفسااه الوقاات ويف هناااك  بهااا وترابااي نيويااورك يف ضمواهلااا
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 قامات  يا كر  شايت  عان  نسامع  مل وباملقابال  ذل   عك) هو مبا

 .!! اجملتمع خلدمة به

 ضن كا ل   وضوواح  نصار   د. رضي مع احمليا مساعد .د واتفق

 ماان حباار يف تساابح الشااركات تلاا  جيعاال التشااريعات هاا   غيااا 

 ضفاراد ؛  جتا  واجبها بع  تقدم ضن دون تلتهمه ثم املصفر  العسل

 قاادمت لااو كااثري ا ختساار لاان الشااركات هاا   فااإن الغالاا  ففااي

 رجااالي ترفيهااي نااادي ضو احلااي  ألطفااال ترفيهيااة مالعاا  ضمنااوذج

 ذلا   تفعال  لان  لكنهاا  ..إخل  طبيعاي  عالج صالة ضو.. نسائي وآ ر

 ضطر ا. ذل  علر تؤطر ضن حتتاج وإمنا خمتارة طائعة

 ال االجتماعياااة املسااؤولية  فااإن  الرديعاااان  الااد  .د تقاادير  ويف

 ماالك  وعاي   االل  مان  ولكان  وضنظماة   لوائح الن  الل من تأتي

 عاادم إىل ميياال فإنااه لاا ل  ...االجتماااعي دورهاام حنااو الشااركات

 ..عليه التحايل ميكن بنظام املسؤولية تقييد

 يقومااااون - برضيااااه - فاااإنهم  الراجحااااي بناااا  وخبصاااو  

 هناااك  لكاان  االجتماعيااة  املسااؤولية ماان  كنااو   كااثرية  بأعمااال

 ماا  االجتماعياة  املساؤولية  ضمثلاة  ومن .ذل  تبيان يف إعالمي تقصري

 ضكثار  تءام  القصايم  يف خنيال  مزرعاة  وقا   مان  الراجحاي  باه  قام

 .احملتاجني علر إنتاجها لتوزيع مثمرة خنلة ضل  200 من

 اخلاااااا  القطاااااا  اهتماااااام ضن كاااااردي ضالاااااامة .م وضكاااااد

 ضو معلوماااات تاااوفر وعااادم جااادًّا  كااابري االجتماعياااة ةباملساااؤولي

 احلادي   مثاًل .. خمتل  بشكل احلدي  ورورة يعين إحصائيات

 ةاملسااؤولي ضن ننساار وال .. االجتماعيااة ةاملسااؤولي ثقافااة نشاار عاان
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 بشااكل بااجملتمع  بال  اخلاا ؛  بالقطااا   اصاة  ليسات  االجتماعياة 

 . ا  بشكل مجيعهم واملوالرين عام

 االجتماعيااة املسااؤولية ضمثلااة ماان ضن ض ءاار ضروى .د وذكاارت

 عن عبارة عطات برنام  يف ممثاًل اإلعاقة ل وي احلكري به قام ما

 مببلاا  جماااني لعا   ضالاابوعيًّا املعاا   ضالاارة بااه تازود  الاانوية بطاقاات 

 األالبو . ضيام من يوم ضي يف ضمامه مفتوحة ريال (50 

 املساااؤولية ضمثلاااة ضرو  مااان ضن إىل الباااازعي علياااات .ض وضشاااارت

 ذوي خلدمااة اجلفااالي مركااز هاو  العائليااة للشااركات االجتماعياة 

  دمااة يقاادم...جاادًّا عااالي مسااتوى علاار  اادمات ..بعنياازة اإلعاقااة

 مااان كااابري عااادد ودر  وظااا  وضيءاااا ..وضالااارهم اإلعاقاااة لااا وي

 .والشابات الشبا 

 وليةؤاملسا  مصطلح توظي  وعند ضنه احلارثي  الد ض. وضووح

 توزياع  مناوذج  نس  احكم  يتم العلمية الياقاته غري يف االجتماعية

 .األهلي والسلم األمن ومنوذج العادل الثروات

   العقاااا  مااان يفلتاااوا ضن هلااام ميكااان ضناااه علااار املراهناااون

 ويف  النساابية  لصاااح احلتميااة يف والتشااكي   العلاام وتااروي 

   وجهاااًل تبعيااًة ضو اوقصااد  اوعي اا الااوات   ذلاا  ماان يقتاااتون املقاباال

 األحالم. يف لالالتمرار ميهلهم ولن التحول  اليبتلعهم

 املبااادرة اخلااا   القطااا  ماان املرجااو فااإن ض اارى ناحيااة وماان

 االحتياجاات  يف اهلائال  التطاور  يتطلبها المت النشاطات من للكثري

 كافاة  مان  وضجانا   الاعوديني  اجلنساني  مان  اململكاة  الكان عند

 اململكاااة يف املساااتثمرين كباااار -ولألالااا  – لكااان األعماااار؛
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 علياااا حااادود إىل واالالاااتثمار املنافساااة يف الاااد ول حاااواجز رفعاااوا

 العمالاة  علار  املعتمادة  اتعقيد  واألقل األالهل بالنشاطات واحتفظوا

 .واالالترياد الر يصة

 هناااك كااان :حبااريي حسااام .م قااال صاالة  ذات مدا لااة ويف

 ومااذا  التنمياة   بارام   يف اخلاا   القطاا   دور عان  مبكار  حدي 

 شاركة  ميتلا   وكشاخص  احمللاي.  االقتصااد   دمة يف منه يتوقع

 يف اخلااا  القطااا  ضن ضؤكااد ضن ضالااتطيع القطااا  هاا ا ماان وجاازت

 فتكاون  ض ارى  لسنة احلال االتمر وإذا مدمر شبه احلالية املرحلة

 والتحااديات الصااعوبات ماادى يتصااور ضحااد ال .فعليااة كارثااه هناااك

 قباال ماان  صوص ااا مااؤ ر ا القطااا  هاا ا تواجااه الاامت والتهدياادات

 مجياااع تءاااع وهاااي الااانوات  ثاااال  هلاااا والااامت املشااارعة اجلهاااات

 تهاادد جبايااة ضنظمااة وختاارت  ضمامااه  بباااهلم ختطاار الاامت العراقياال

 القطاااا  عرقلااات والتشاااريعات األنظماااة هااا   مجياااع .باالاااتمرار 

 واملؤالسااااات الشااااركات ماااان آالف عشاااارات وضقفلاااات اخلااااا 

 تأالااي)  تكلفااة وضصاابح املااوظفني  ماان آالف لتسااريح واوااطرت

 مان  قاانوني  بوواع  واالاتمرارها  اململكاة  دا ل مؤالسة ضو شركة

 لدرجاة  عدياد   مبراحال  العاامل  يف األغلار  هو املعنية اجلهات مجيع

 مثااال العاااامل دول ضغلااار يف جتارياااة كياناااات تأالاااي) تكلفاااة ضن

 عشااار مااان ضقااال تعاااادل ضمريكاااا ضو الياباااان ضو األوروباااي االحتااااد

   .احمللية التكلفة

 قبال  مان  شارعت  متخبطاة  عشاوائية  الياالاات  مان  نعاني حنن

 القطاا   حلاول  ضو مشااكل  يف دراياة  ضو  ىة ضي هلم لي) مسؤولني
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 لتوظيااا  االاااتحدثت الااامت السياالاااات وكااال البلاااد يف اخلاااا 

 ضي توظي  ضمام العائق هي ضصبحت اخلا  القطا  يف السعوديني

 يدرك البلد يف مسؤول ضي هناك لي) اآلن حتر .مواطنة ضو مواطن

 ولكان  العمل  وزارة يف لي) حلها السعوديني توظي  مشكلة ضن

 الطلبااة ماان اآلالف مئااات الاانة كاال ختاارج الاامت التعلاايم وزارة يف

 يف منهااا االالاتفادة  ميكان  تعليمياه  مهاارات  ضي لاديهم  لاي)  الا ين 

 اللغاة  ضماور  يف فقياه  طالا   مان  ضالاتفيد   يالا   ماا  .اخلا  القطا 

 متطلباات  ضول وها ا  تقنياة   ضو لغوياة  ماؤهالت  ضي له ولي) والدين

 ضجاناا  ضو ملاواطنني  الااوات الياوم  التوظيا   .اخلااا  بالقطاا   العمال 

 السااااعودية الشااااركات ماااان والكااااثري كاااابرية مشااااكلة اصاااابح

  اارج  والتشاغيل  التدري  مراكز تفتح التقنية و صوص ا الكىى

 شااركة  اا  مثااال .تواجههااا الاامت الصااعوبات كثاارة ماان اململكااة

 يف منتعاتهااا وتصاانيع تاادريبها مراكااز السااريعة لألطعمااة كااودو

 اململكاة  يف مماثله مراكز فتح االالتحالة من ضصبح ألنه الفلبني؛

 يف املراكااز هاا ا فتحاات لااو .تواجههااا الاامت الصااعوبات كثاارة ماان

 عليهاااا املشااارفون الااانة (15-10  غءاااون يف لكاااان اململكاااة

 إحالهلام  الايتم  ألنه ومواطنات؛ مواطنني اليكونون بها واملتدربون

 مان  ويتمكاون  قليلاة   بنسا   كاان  لو حتر النة بعد النة تدرجييًّا

 ماان وعاادد هااو ميتلاا  ضخ لااي .األجاان   ااىة وض اا  حمليًّااا التاادري 

 الىجمااااة مراكااااز اافتتحااااو متقدمااااة تقنيااااة شااااركة الشااااركات

 توظيا   ضصاالً  الصاع   مان  ألناه  ومصار؛  دباي  يف التقنياة  ملنتعاتهم

 احلالياة  العمال  وقاوانني  العاامل  يف بلاد  ضي يف متقدماة  تقنية قدرات
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 ياأتي  وخلاىاتهم  علايهم  الطلا   ألن ملواكبتهاا؛  حاجة يف اليسو هم

 نقاال ماان الاايتمكنون كياا  هااو والسااؤال .العااامل دول مجيااع ماان

 ها    تكان  مل إذا الطويال  املادى  علار  وطنياة  لكوادر التقنية ه  

 عمال  قاانون  نبتاد   ضن نميكا  ال .الاوطن  دا ال  موجود  الكيانات

 املاااا  ودكتااااور الشااااار  يف الكنااااا  بااااني التوظياااا  يف يساااااوي

 وال .مبيعاااات ومشااارف الكمبياااوتر برجماااة  ااابري ضو واألعصااا   

 ضنااا   اااا  قطاااا  ضي يف تعمااال ضن مؤهالتااا  تكاااون ضن ميكااان

 تأالااي)  يف املوجااودة الصااعوبات  عاان ضتكلاام ضنااا  .فقاا  الااعودي

  صوص اا  عمال  عقاود  علار  احلصاول  ضماا  احلالية  اخلا  القطا 

 ال ألنهاا  القاوانني؛  ها    ظال  يف األماور  ضصع  من ضصبح الدولة من

 ثام  الاعوديني   توظا   الامت  العقود بإعطات احلكومي القطا  متلز

 األجااان   حسااا   علااار عاليااة  بكلفاااة وتاادريبهم  علااايهم اإلنفااا  

 احلكااومي القطااا  ضجهااز  ماان األعظاام السااواد ضن ضصاااًل ناهياا 

 يف ألناااه الساااعودي؛ عااان عقودهاااا يف األجااان  عمااال علن اااا تفءااال

 .األالوض هو والسعودي األفءل هو نظرهم

 فقاا   لااي) با تصااار فهااي احلكااومي القطااا  عقااود ضمااا 

 الشاااركات قبااال مااان لتمويلاااها ضيء اااا ولكااان األعماااال  لتنفيااا 

 املشااااريع لنماااول البنكاااي القطاااا  يف نعمااال وكأنناااا املتعاقااادة 

 عااان النظااار بغااا  لااا  عتااادف ال األ اااري يف والااامت احلكومياااة 

  .العقد وشرو  ملتزمات

 حساا   آ ار  موواو   ها ا  ولكن التعارية  احملاكم توجد

 هلااا تلعاأ  الامت  القءاائية  اجلهاات  ضن  صوص اا  لاه  التطار   دنريا  ال
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 يف تعمااال نفسااها  هااي  احلكوميااة  الاادفعات  وقاا   ماان  إلنصاااف  

 .احلكومة

 ضو لشاااركات ضعماااااًل ضقااادم ضن الفرصاااة لاااي كاااان عنااادما

 بفءال  - ونساتطيع   اصاة  ضو حكومياة  الاوات  كبرية مؤالسات

 كاناات عليهااا راواايني  اجاادًّ جياادة ضعمااااًل هلاام نقاادم ضن -ال

 ضنااه يعتقااد الاا ي العمياال ماان نساامعها الاامت الثنااات كلماات دائمااا

 مان  يتمكناون  الاعوديني  ضن نصاد    ال ضناه  ال اجة وبكل ميدحنا

 اخلا . القطا  يف واقعنا من بع  ه ا لألال  ه ا( فعل

 حباريي  حساام  م. مدا لاة  علار  اتعليًقا  احلارثي  الد ض. وعق 

 اململكاة  الاو   وحتويال  االالاتثمار  بيئاة  علار  التءاييق  حاول  بقوله:

 ضن ضوال ضحا   : واملتوالا   الصغري املستثمر للمواطن طاردة بيئة اىل

  لااق يف الاااهمت الاامت اإلوااافية لألالاابا  التحليلااي رضيااي ضطاار 

 .للتوطني الطاردة البيئة إىل إوافة لالالتثمار الطاردة البيئة

 االعتمااد  تكاري)  علار  التعارياة  الغارف  جلاان  بع  إصرار 

 الساائدة  األجاور  مساتويات  وتكاري)  االالاتقدام  علر املطلق

 التاوطني  متطلباات  باني  للعماع  الصاندو    ارج التفكري دون

 وبالتاالي  األجنبياة   للعمالاة  االحتيااج  مان  التشاغيل  ومتطلبات

 البشاارية املااوارد صااندو  ومنتعااات لااىام  النقااد يرتكااز مل

 احلاجاة  عان  البعياد  البريوقراطي النف) من اضيء  تعاني المت

 .التشغيل ألعمال وامليدانية الفعلية

 البشاارية املااوارد صااندو  وجلااان العماال وزارة جلااان إصاارار 

 االجتماعياة  والتنمياة  العمال  وزارة حتات  قارا، اإل والصناديق
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 الااااااانظم بتطاااااااوير املشاااااااتغلة واالالاااااااتثمار التعاااااااارة ووزارة

 شاركات  علار  الكلاي  االعتمااد  علار  والاىام   والتشاريعات 

 اخلاىة  عنهاا  تغيا   احلاال  بطبيعاة  المت األجنبية االالتشارات

 الزباااون توجهاااات تاابين  إىل فتعماااد  كاابري  بشاااكل احملليااة 

 .والصندو  الوزارة يف املتمثل

  الصاااااغرية باملنشاااااتت اخلاااااا  والصاااااوت التمثيااااال واااااع 

 العاماة  واملؤالسة والصندو  الوزارة ويف الغرف يف واملتوالطة

 ممااا اإلقارا،   صاناديق  وكا ل    والاتقين  املهاين  للتادري  

 واملنشاتت  فاراد األ حناو  موجهاة  اجلهاات  هلا    املنتعاات  جيعال 

 ومتطلباات  احتياجاات  لساد  وكاايف  وافار  حا   دون الكبرية

 .واملتوالطة الصغرية املنشتت

 النقاااد مؤالساااة وتشاااعيع املالياااة السياالاااات مسااااهمة عااادم 

 للمنشااااتت األعمااااال متوياااال منتعااااات تطااااوير علاااار البنااااوك

 االحتيااااج لتغطياااة الكاااايف بالشاااكل واملتوالاااطة الصاااغرية

 اجلهاااات يف واملتوالاااطة الصاااغرية املنشاااتت حقاااو  ووااامان

 املخااطر  وختفاي   واملقااولني  املتعهدين كبار ضو احلكومية

 .عليهم

 وختفااااي  التساااارت مكافحااااة وبهاااادف العواماااال هاااا   مثاااال

 وصااح   الساعودي  املستثمر ضحبطت الظن( ضحسنا  إذا االالتقدام

 التنمياة  ضهداف يف ومساهمته جناحه فر  وقلصت  املهين العمل

 ذات األنشااطة دعاام علاار الرتكيااز ماان باادال الوطنيااة  واملصاااح

 ماان والبعيااد املتوالاا  املسااتويني علاار تاادعم الاامت املءااافة القيمااة
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 األجنبياة  اخلاىات  وجاود  ودعام  واالاتمرار  والتناو   التوطني ضهداف

 الصاناعي  القطا  بال ات وضقصد التقنية نقل يف واملساهمة النافعة

 .والفين واهلندالي

 األهاداف  هلا    التعلايم  مواكباة  دون التنمياة  تصور ميكن ال

 مااان  مدعوماااة  اصاااة  باااىام  طالبناااا  لطاملاااا والااامت   الطموحاااة

 ويف  التخااارج قبااال الاااتمهني لاااتمكني الاااوزارات ومااان الصاااناديق

 .الوظيفي االخنرا  بدايات

 االالاااااترياد باااااأن احلماااااود صااااااح بااااان ال عباااااد .د وعلاااااق

 يتبعها وما التأالي) إجراتات وتسهيل الرالوم و ف  واالالتقدام

 يف باه  اإلتياان  واجا   يعاد  ذلا   كال  وغريهاا   رقابياة  إجراتات من

 ضهااداف إىل وصااواًل العااالج رحلااة تباادض هنااا ماان واحاادة  منظومااة

 .مبتغاة

 هلاا   تقادير  ضقال  علار  رضي شري  فتظل التعارية الغرف وعن

 تظااال االالاااترياد  حتااار ضو االالاااتقدام ظااااهرة يف الساااب  وليسااات

 فهي ذل   إىل وصلت إن ظاهرة ضو مشكلة مسيناها إن املشكلة

 هلااا لنعااد األالاابا  عاان نفااتأ ضن علينااا وهنااا اجلميااع  مسااؤولية

 املاوااي  يف عليهااا اعتاادنا قارارات  اختاااذ يف اإلالاارا  دون احللاول 

 معناار ونفقااد مااع  ضو وااد وتكااون متسااارعة  قاارارات تتخاا  بااأن

 اجلميع. بني التوازن

مقرتحممممات تطمممموير الشممممركات العائليممممة وتفعيممممل دورهمممما يف     

 االقتصاد الو ين:

 حتوياال فااإن املباادض ناحيااة وماان ضنااه العثمااان  الااد .م ضووااح

 لااو كمااا يباادو عامااة مساااهمة شااركات إىل العائليااة الشااركات
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 االاتمراريتها  وومان الشركات ه   ملأالسة األمثل السبيل كان

 املؤالساات  من كثري وقو  ويؤكد ذل   غري يقول الواقع لكن .

 حتويال  مان  األول اهلدف فإن احلقيقة  ويف .املءمار ه ا يف املخلة

 ها    مان  حصاة  تساييل  هاو  عاماة  مسااهمة  إىل العائلياة  الشركات

 ضو تغااري ضي دون للمااالك هائلااة ماديااة عوائااد وحتقيااق الشااركات

 يف نارا   وماا  .الشاركة  إدارة علر السيطرة يف وفعال حقيقي تنازل

 البورصاة   يف متداولاة  عاماة  مساهمة شركات هو اآلن املال الو 

 عاان بعيااد ا العائلااة ماان ضفااراد ويااديرها عوائاال ضمسااات حتماال وهااي

 االالااااتمرارية يءاااامن ال واقااااع وهااااو احلقيقااااي  التأهياااال معاااايري 

 الاوت  عان  النااجم  االنهياار  مان  ومحايتهاا  الشركات هل   احلقيقية

 علاار للمخاااطر تعظيم ااا رضيااي يف يشااكل ضنااه علاار عااالوة اإلدارة 

 ماان البسااطات األفااراد لتطااال تأثريهااا لاادائرة وتوالاايع ا االقتصاااد 

 الشااركات هاا   يف ضالااهم لشاارات ابااادرو الاا ين املسااتثمرين صااغار

 يف الالمعااة األمسااات تلاا  مشاااركة عااى عوائااد حتصاايل يف طمع ااا

 امللكيااة  بااني احلقيقااي  الفصاال فااإن    وبالتااالي . األعمااال  عااامل

 التحااااول مسااااتويات كاااال يف جاااادًّا مهاااام مطلاااا  هااااو واإلدارة 

 ضشااااااكال ماااااان قااااااانوني شااااااكل ضي إىل العائليااااااة للشااااااركات

 مراجعاة  علار  املال الو  هيئة تعمل ضن الءروري ومن الشركات 

 .اخللل ه ا ملعاجلة التنظيم به ا اخلاصة التشريعات

 وللمصالحة  املاالك  ملصالحة  ضناه  الشهراني العد .داللوات  ويرى

 والتاد ل  ومنوهاا   بقائهاا  لءامان  الدولاة  تتاد ل  ضن جي  الوطنية

 اخلالفاات   ضو التعاقا   بداياة  منا   شاركة  ضي انهيار ضو توق  ملنع
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 فءمان وكيانها. الشركات عن بعيد ا اخلالفات حل يكون وضن

 واجبااات ماان وواجاا  وطااين  هاادف العائليااة الشااركات االااتمر

  الدولة. يف املعنية اجلهات

 احلماااود صااااح بااان ال عباااد .د ضوااااف ذاتاااه  اإلطاااار ويف

 التالية: النقا 

 والنااااجح األفءااال األمناااوذج هاااي العائلياااة الشاااركات تظااال •

 .عاملي ا

 وها ا  دميومتهاا   علار  احلفاظ إىل تسعر العائلية الشركات •

 غالبياااة عاان  للساااو  ضفءاال   ااادمات تقااديم  يف مزياااة يعطااي 

 ضو مقفلااة مساااهمة إىل عائليااة ماان حتولاات الاامت الشااركات

 بالفووار  جبان  متدنية  خبدمات ذل  بعد وظهرت   عامة

 هاام كماا  ( العائلااة   الساابقني  املااالك بقاات  بسااب  اإلدارياة  

 غاااري إشااارايف باااأدات ولكااان اجلدياااد  التحاااول يف تنفيااا يني

 .اجلديدة للشركة مباشر

 مسارية  تفرواه  ضمار  العاماة  إىل العاائلي  مان  التحول ضن الش  •

 لتحقيااق ضنااه إال   االقتصااادية عاان فءاااًل االجتماعيااة احلياااة

 حوكمااة تااوافر يتطلاا  األماار فااإن لاا ل   مؤملااة جناحااات

 قباال ماان جدياادة وااواب  الاان وجااو  عاان فءااال   حقيقيااة

 هناااااك ليكااااون التحااااول؛ عنااااد واالالااااتثمار التعااااارة وزارة

 مان  هم ومن السابقني املالك بني للتنفي يني حقيقية شراكة

   .املستطا  قدر النعا  حتقيق لءمان   العائلة  ارج
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 شااااركات إىل التحااااول ضن إىل الغاماااادي نااااوف .د وضشااااارت

 العائلياة  الشاركات  الالاتمرار  احللاول  مان  حال  إال هاوّ  ما مساهمه

 جماااال يف واملاااتعمقني فالعااااملني األالااا  ماااع لكااان واالاااتدامتها؛

 " إال هاو  ماا  التحول با امُلنادون ضّن جيدًا يعرفون العائلية الشركات

 مبال  علر للحصول االالتشارية املكات  بع  من كبرية " نصبة

  االل  مان  يكاون  ملساهمة التحول ألن الشركات؛ تل  من ونس 

 األصااالي التعااااري الساااعل علااار ولااايّ) األنشاااطة  ضحاااد حتويااال

 .!!! قائمة املشكلة مازالت فبالتالي

  طاورة  يف احلقيقاة  املشاكلة  ضن املازرو   محياد  .د يرى بينما

 وطرحهااا عامااة مساااهمة شااركة إىل العائليااة الشااركات حتوياال

 قبال  الشركات ه   بع  ضصول تفخيم يف هي العام  لالكتتا 

   اإلصااادار عاااالوة لتعظااايم وهمياااة ميزانياااات وواااع و االكتتاااا 

 منهاا  للتخاارج  هاو  مسااهمة  شاركة  إىل حتويلها الب  كان ورمبا

 ماؤ ر ا  تعااني  بادضت  الامت  الشاركات  لبع   اصة نهائي بشكل

 األرباا    وقلاة  التشاغيلية   الكلفاة  وارتفا  السعودة  إجراتات من

 .للبنوك مرتفعة ديون عليها المت تل  ضو

 مبعاايري  النظار  إعاادة  إىل تداول وشركة التعارة وزارة حتتاج

 لديها المت الشركات من بالفعل لتكون العائلية الشركات طر 

 للماواطنني   حقيقية عمل فر  و لق األربا   حتقيق علي القدرة

 يف مساااتفيدة األجانااا   لتشاااغيل دائماااة ماااالذات تكاااون ضن بااادل

 .الدولة تقدمها المت الءريبية اإلعفاتات من نفسه الوقت
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 ضن جيا   الساعودة  ونسابة  املاال   رض  من األدنر احلد حتديد

 العائلياة  الشاركات  لتحويال  األالاالاية  الشارو   وامن  من تكون

 االالاااتدامة حظاااوظ الشاااركات هلااا   تتاااوافر حااامت مسااااهمة إىل

 . وإقليميا حمليا واملنافسة

 الساعودية  يف العائلياة  الشاركات  ضن احلاارثي   الد ض. وذكر

 وبريطانياا  االوروباي  االحتااد  واشارتاطات  تعريفاات  عليهاا  تنطبق ال

 تاداول  يف لال تصاا   املطروحاة  لألهلياة  فاقادة  وهاي   وضمريكا

 األفءااال مااان ضن ضرى كماااا والتنمياااة  واالقتصااااد اإلدارة  اااىات

 لااو كماا  احلوكماة  جيعاال الا ي  املصاطلح  هاا ا تابين  عان  االبتعااد 

 القاااومي لالقتصااااد اوطنيًّااا اهااادًف ولاااي) ا اص ااا ااهتمام ااا كانااات

 .القطاعات كافة يف بالعموم

 كااااإلقرار  فصاااا  واإل الشااافافية  نظااام  غياااا   يف وضوااااف:

 اماااالذ  إال لاااي) العاااام االكتتاااا  حناااو التحاااول فاااإن  الءاااري 

 امتام اا تفااقضو حماالاابة  دون واالالااترياد االالااتقدام يف لالالااتمرار

 االحتفااظ  مان  األعلار  احلاد  و ف  السعودة نس  رفع ورورة مع

 االالرتاتيعية القرارات صناعة يف املشاركة يتسنر حتر بامللكية

   .والتشغيلية

 ها    علار  األمال  بعا   ولو تعليق فإن   األوقاف خيص وفيما

 احلوكماة  مفهاوم  يءلل ضن شأنه من احلوكمة يف  الوق ( األداة

 ولااااي)  اخلاصااااة  الثااااروات مراكمااااة ألدوات امرادًفاااا ليصاااابح

 واخلءاااو  لتااازامواإل فصاااا واإل الشااافافية تعاااين الااامت احلوكماااة

 (... Compliance and Governance  لألنظمة
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 حياااات ماااان خيتلاااا  الوقاااا  ضن املرزوقااااي حاااااط .د وضووااااح

 ..مناه  مناوذج  ولكناه  العائلياة  الشاركات  عن واألغرا، التكوين

 مااان كااابرية نسااابة ضن حاااني ففاااي ..لاااه النظاااامي التأصااايل وهاااو

 ضن جنااااد والرابااااع الثالاااا  اجلياااال يف تتعثاااار العائليااااة الشااااركات

 تتااوافر ألنهااا الساانني؛ مئااات عااى دوتتمااد تسااتمر العائليااة األوقاااف

 يكفل مبا جيل  إىل جيل من إدارتها انتقال يف منءبطة آلية علر

 حيقااق نظااامي منااوذج إىل حباجااة حناان ..واالااتمراريتها االااتدامتها

 وها ا  الياه   حياتكم  واواحا  قانونياا  مركاز ا  العائلية للشركات

 .العائلية الشركات عن ثقافتنا يف ناجح مثال ضقر 

 يف املماار   الوقا   ضن إىل احلاارثي   الاد  ض. ضشاار  جديد ومن

 الا ي  بااملعنر  اوقًفا  ولاي)   اصاة   ثاروات  حف  آلية هو السعودية

 البيئااات لءااع  انظاار   اجملتمااع ور ااات تنميااة يف الواقاا  يسااهم

 اخلاوااعة املمارالااات ماان اكااثري  تسااو  فقااد احلاليااة التشااريعية

 قيمااة ضي دون عنادنا  للتمرياار املتقدماة  الاادول يف والءاريبة  للرقاباة 

 ولادها  الامت  املءاافة  للقيمة تهري  فيها بل ؛االقتصاد علر مءافة

 .املقابل يف مثن ضي دون للخارج الوطين االقتصاد

 حياا  ماان الاارضي مااع خيتلاا  ال ضنااه املرزوقااي حاااط .د وعقاا 

 تشاابهت  وإن ..العائلياة  والشاركات  الوقا   باني  األغرا، ا تالف

 هلاااا العائلياااة الشاااركات ضن ضقصاااد  ماااا ..التكاااوين حيااا  مااان

 يف منه نفيد ناجح منوذج عن البح  إىل حباجة وحنن  صوصية 

 ه ا عن نبح  قد ..الشركات ه   تواجه المت التحديات معاجلة

 ثقافتناا  يف نبحا   ضن كا ل   حنتااج  ولكن ..وغرب ا شرًقا النموذج



17 

 

 –2016  2015  
137 

 كاثري ا  يعاج وآلياته بتنظيمه والوق  احلل. جند فقد وممارالاتنا

 ..التحديات ه   من

 بينمااا املتعاقبااة  ضجياهلااا يف تنهااار العائليااة الشااركات ملاااذا

 حيقااق عااائلي تكااوين وكالهمااا ..الساانني مئااات األوقاااف تسااتمر

 واإلجااراتات اآللياات  يف هاو  الفار   ..املسااهمني  علار  وتاوز   ضرباح اا 

 قاااانوني مركاااز لاااه الوقااا  ضن حاااني ففاااي ..احلاكماااة واألنظماااة

 قاانوني   مركاز  هلاا  لاي)  الشاركات  ضن جند ..إجرائيًّا ومنءب 

 إىل حباجاة  حقيقاة  وحنان  ..االاتدامتها  يءامن  تشريع حيكمها وال

  صوصاااية ماااع للتناالااا  الناجحاااة التعاااار  منااااذج مااان اإلفاااادة

 .ومنوها االتدامتها يكفل مبا العائلية الشركات

 موقاوف  ..العائلياة  الشاركة  مان  منوذج هو كمصطلح الوق 

 عائلاة  يف منحصار  اقتصاادي   نشا  كالهما ..حمددة عائلة علر

 الشاركات  تتعثار  حاني  يف الفار   ..ضرباح ا يوز  وكالهما واحدة 

 األنظمااة يف هااو الفاار  ..وتنمااو تسااتمر األوقاااف ضن جنااد العائليااة

 النماوذج  ها ا  مان  اإلفاادة  هاو  لاه  ضدعوا ما .واحلوكمة واإلجراتات

 جنحات  الامت  العائلية الشركات من نسبة بأن اإلحاطة مع .الناجح

 ..عنها ابتعدت املتعثرة األوقاف وك ل  الوق   ضنظمة طبقت

 الا ي  األكاى  الساب   ضن احلارثي  الد ض. قال ذل  ووت ويف

 هااو حكمهااا يف ومااا (م م ذ  الشااركات ضووااا  تااردي يف الااهمض

   العمالياة  وفعالياتهاا  الشاركات  ها    علار  الرقاباة  آلياات  جتميد

 التعارياة   الغارف  هاو  التادهور  لا ل   الرافاد  – برضيه – تعد والمت

 مسااتقلة رمسيااة عماليااة هيئات/جهااات مقابلااها يف ينشااأ مل حياا 
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 األعمااال  ورياادة  املسااتثمرين لصاغار  رمسياة  وجهااات اوإداريًّا  اماليًّا 

 وتراجعات  احلكومياة  الادوائر  يف الرقابة ضدوار تراجعت فبالتالي 

 .والتوازن واحملاالبة الرقابة آليات تطور ععلة مع

 ا تصاا   ذات جلاان  مان  بعقوباة  ضمساع  مل املثال.. البيل علر

 القااااانون يف إدارة جملاااا) ضو شااااركة خمالفااااات علاااار قءااااائي

 هااي اململكااة يف اإلداري القااانون خمالفااات ضن العلاام مااع اإلداري 

 الدولااة قاادمت إذا .. املثااال الاابيل علاار .. اوانتشااار  اشاايوع  األكثاار

 غاري  بشاكل  الساداد  من اإلعفات وحصل   العام املال من القرو،

 األنظماااااة  علااااار والتحايااااال باااااالتهر  االالاااااتثمار وط نظاااااامي 

 باااألغرا، واإل ااالل والرالااوم  الءااريبية عفاااتاتاإل واالااتنزاف

 لتكاون  االالاتثمار  ها ا  فوائ  ضحيلت ثم والثروة  لالمتياز العليا

 شاااكلة ماان ذلاا   يعتااى فماااذا ....ضوقاااف تساامر  اصااة حماااف 

 .عندي علم علر ضوتيته

 الوقاا  آليااات توظياا  ضهميااة علاار العثمااان  الااد .م وضكااد

 تكاون  األوقااف  كال  لاي)  لكان  العائلية الشركات ضدات لءب 

 واملقاصد. األغرا، متنوعة هي بل عائالت  علر

 بفااار، كاااثريًا طالبااات ضنهااا  إىل الغامااادي ناااوف .د وضشااارت 

 لاىام   ضرباحهاا  مان   (٪1  ولاو  بتخصايص  الشاركات  ُتلازم  قوانني

 ُمحفازات  وإجيااد  (Green Rewards  كالاا  االجتماعياة  املسؤولية

 األالا   ماع  ولكان  القاوانني   بعا   تساهيل   االل  مان  للشركات

 ماان البااد ! ُملزمااة غااري الشااركات تلاا  ضن اإلجابااة ضجااد مااا دائمااًا

 اجملتمعياة  املساؤولية  بارام   لصااح  الشاركات  علار  قوانني فر،

 صنعها. من وهو عليها كبري حق له فااجملتمع
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 ..االجتماعيااة املسااؤولية باارام  تقاانني البااازعي عليااات .ض وتاارى

 احلكاااري باااه قاااام ماااا وكمثاااال...بالفعااال اجملتماااع حيتاجاااه فيماااا

 باللعا   تتمثال  اإلعاقاة  ذي الطفال  ألالرة  دمة قدم هو...مشكور ا

 ضو ختاطاا  جللسااات ضم جماااني للعاا  األالاارة حتتاااج هاال ..اجملاااني

 اجتماعياة  ملساؤولية   دماة  لاه  حتس  كي  وضيء ا ..وظيفي عالج

 جماارد هااي...ميزانيااة هلااا خيصااص ضو ضرباحااه ماان ياادفعها مل وهااو

 حتديااد هنااا القصااد ..عدمااه ضم الطفاال هاا ا بوجااود تعماال ضلعااا 

 حقيقيااااة  دمااااة تقاااادم االجتماعيااااة للمسااااؤولية معينااااة مصااااارف

 .للمعتمع

 ماااااااان ضهاااااااام كااااااااثرية مصااااااااارف هناااااااااك ضن واملقصااااااااود

 يف تاااد ل برضيهاااا اإلعاقاااة ذي للطفااال اجملااااني واللعااا ...األلعاااا 

 هاااا   ضقاااار ماااان نيااااة حساااان يف شاااا  ال...املشاااافقة النظاااارة نطاااا  

 الطفااال  هااا ا جتاااا  مرفوواااة املشااافقة النظااارة لكااان...اخلدماااة

 تؤهلاااه الااامت واخلااادمات التعلااايم حاااق لاااه طفااال كااال مثااال فهاااو

 لقطااااا   ااااا  قطااااا  ماااان يكااااون عناااادما والتنساااايق ..للحياااااة

 ماااثال...احلكوماااة روتاااني يف ياااد ل فاااال الاااهاًل  يكاااون  اااا 

 املراكااااز ضحااااد ماااان ختاطاااا  عااااالج قسااااائم يشاااارتي ممكاااان

 .جمان ا جلسات عدة علر الطفل فيحصل اخلاصة

 للشركات االجتماعية ةاملسؤولي ضن املرشد مطشر .ض وضووح

  با: وتبدض ... اخلريية األعمال عن ختتل  ( عائلية وغري عائلية 

   والعمال. املوظفني معاملة -

   املنت . جودة -
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 الامت  للحاي  التحتياة  البنية يف حتسني ضي املباشر اجملتمع  دمة -

 بناات    حديقاة  تشاعري  ماثال .. املصانع  ضو الشاركة  مقر فيه يقع

  إخل. ملستوص  معدات شرات   مدرالة

 إىل نصااال حتااار االجتماعياااة ةاملساااؤولي ضعماااال تتوالاااع ثااام -

 االجتماعيااة  ةاملسااؤولي مبعاايري  تسااتثمر وصااناديق شاركات 

 ةاملسااااؤولي نااااواحي وكافااااة املناااات  علاااار تركااااز واملعااااايري

 بهاااا االالاااتثمار قبااال شاااركة ضي تقودهاااا الااامت االجتماعياااة

 ..Ethical investment.) 

 تتشاابه  العائلياة  الشاركات  فاإن  احلاارثي  علاي  .د اعتقاد ويف

 والاقوطها  جناحهاا  يف امللكياة  األنظمة بع  مع ضحواهلا مجيع يف

 وإن معانيهاا   بأوالاع  امللكياة  حبعاة  واملاواطن  الاوطن  مع وتعاملها

 الدولااااة لساااالطان النهايااااة يف ختءااااع الشااااركات هاااا   كاناااات

 عليهااا التحاياال املمكاان ضو السااهل ماان الاامت وضنظمتهااا وقوانينهااا

 .فيااه حاار وضناا  ملكااي هاا ا تقاول  ال هنيااة ألن   تالعبااًا ضو قانونيااً 

 ُضشاري  الامت  اجلوان  كل يف الشركات لبع  جناحات هناك نعم

 احلوكماااة وجاااود رغااام اآل ااار للااابع  إ فاقاااات وهنااااك إليهاااا 

 باااملواطن ضواارت الاامت الشااركات لاابع  حصاال كمااا واملراقبااة 

  .الوطين باالقتصاد وررها عن فءاًل الشركات ه   يف املساهم

 جمتمعيااااة مساااااهمات هلااااا شااااركات هناااااك ضن ننكاااار ال

 بااا  ماان ضو األ ااروي األجاار يف الرغبااة بااا  ماان كااثري  وإنسااانية

 باا   . ومطالبهاا  احلكوماة  مصاانعة  باا   مان  ضو اإلعالمي الظهور

 وضنظمااة قاوانني  إىل حباجااة لاي)  واالااع باا   االجتماعيااة ةاملساؤولي 
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 و وفااًا .الشااركة مالاا  ماان ورغبااة  ضرحييااة  عاان نااات  يكاان مل إذا

 إىل جيال  مان  وامللكياة  اإلدارة انتقال ألالبا  الشركة انهيار علر

 اإلرثيااااة واملنازعااااات الفاشاااالة واإلدارة الرؤيااااة بأالاااابا  ضو جياااال

 إىل حتويلااه فاألفءاال وغريهااا  اإلدارة علاار العائليااة والصااراعات

 مان  إال إدارتهاا  عان  األالااليني املالكني وإبعاد مساهمة شركات

 حتار  العمومياة  اجلمعياة  قبال  من ا تيار  ويتم وفهمه جدارته ضثبت

 .الشركات هل   حيد  قد مما الوطين االقتصاد يتءرر ال

 ضي كافيااة ح وكمااة هناااك ضن البكاار فوزيااة د.ض تعتقااد وال

 تاد ل  تقصاد  وال الشاركات   ها    دا ال  واواحة  وابطة قوانني

 يعطااال ضناااه ضثبااات فهااا ا اخلاااا   القطاااا  يف املفااار  احلكوماااة

 الشااركات هاا   تعاماال ضن البااد لكاان ياادعمها  وال الشااركات

 إن حي  الثاني  اجليل يف االتمرارها نءمن حمت خمتلفة بطريقة

  جدًّا. كبري االقتصاد يف مساهمتها

 لناااا ال يبااادو ال فهاااو االجتماعياااة املساااؤولية ملفهاااوم بالنسااابة

 يديرون من وطنية علي يتوق  وهو العائلية للشركات وال كعامة

 ضوعية يف يتءح ال ولكنه الوطين  وعيهم ودرجة الشركات ه  

 الاامت اخلرييااة فاألعمااال األجنبيااة  الشااركات يف كمااا حقيقااة 

 إفريقياا  يف و اصاة  التصاور   فاقات  وزوجته جيت(  بيل بها  يقوم

 وااارائ  تااادفع ال الشاااركات هااا   ضن ننساااي ال كماااا وغريهاااا 

 ودرجاة  ناو   توواح  واابطة  قاوانني  توواع  ضن جيا   ثم ومن ضصاًل 

 يف ولناااا الدولاااة  حتتاجهاااا الااامت الناااواحي يف االجتماعياااة املهماااة

 اخلاصاة  والشاركات  فيهاا  املتطوعاون  يقاوم  الامت  املتحدة الواليات
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 كاهاال عاان رفعاات الاامت االجتماعيااة اخلاادمات ماان كاابري جباازت

 الشاركات  مان  هناا  نارا   ال ماا  وه ا .الواجبات من الكثري الدولة

 ضياة  هلاا  نر ومل فائدة ضميا النفطية الفرتة من االتفادت المت العائلية

 حقيقية. اجتماعية نوات 

 هناااك ضن يفهاام ضن ض شااا  مااا احلااارثي:  الااد ض. قااال وض ااريًا

 غلطااة يعتااى وهاا ا  العااام االكتتااا  هااو مثاالاأل ضن علاار اإمجاع اا

 وزارة ضنظمااة يف املدونااة الرقابااة نظاام تفعياال املطلااو  باال ؛كااىى

 حترياات  اإلدارياة  الرقابة جهات متار  وضن العمل  ووزارة التعارة

 العقوبااات وتنفياا   اإلداري القااانون خمالفااات عاان للبحاا  ضكااى

 الاااوا األ حرماااات واالاااتباحة التسااارت انتشاااار مااان للحاااد بصااارامة

 .واملستهلكني

 ماان السااابق الاارضي مااع احلمااود صاااح باان ال عبااد .د واتفااق

 ذلا   وكاأن  العاماة   االكتتابات إىل التحول مووو  جتن  حي 

 املصاالحة بينمااا العائليااة  الشااركات وتقااويم حلساان جاا ريًّا حاااًل

 .اجلميع يعلم كما ذل  غري تقتءي العامة

 ضعتقاد  فاال  اإلدارية  املباح  مشاركة ضو إشراك مسألة ضما

 حااد  لااو ضنااه كمااا اجلسااام  مسااؤولياتها واامن يااد ل ذلاا  ضن

 التعااارة وزارتااي ماان كاال ختلااي يعااين هاا ا ذلاا   يف وشاااركت

 مهامهااااا عاااان االجتماعيااااة والتنميااااة العماااال ووزارة واالالااااتثمار 

 .الرقابية

 حااول نقااا  جمموعااة احلمااود صاااح باان ال عبااد .د واقاارت 

 االرتقات لءمان حلول إجياد يف تسهم ضنها يرى العائلية الشركات

 :الوطين االقتصاد من املهم اجلزت به ا
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 والنااااجح األفءااال األمناااوذج هاااي العائلياااة الشاااركات تظااال •

 يؤال) ضن ضقرت  الكيانات ه   علر للحفاظ ولكن عاملي ا 

 اإلدارة خباالف  واالالتثمار  التعارة وزارة يف  اصة إدارة هلا

 ذات شااركات فهااي   (الشااركات إدارة   املسااماة احلاليااة

 العاماة   ضو املقفلاة  الشاركات  عن األدات خمتل   ا  طابع

 وقت بنب هلا املشورة وتقديم عليها الرقابة عامل من يعزز مما

  .وآ ر

 بساب   دميومتهاا  علار  احلفااظ  إىل تسعر العائلية الشركات •

 ضفاراد  من حمدودة ضعداد علر واحملصورة فيها التمل  طبيعة

 يعطاي  وها ا  النووياة   األالارة  حدود يف غالب ا وال ي العائلة 

 الشاركات  غالبياة  عان  للسو  ضفءل  دمات تقديم يف مزية

 والامت  عاماة   ضو مقفلاة  مسااهمة  إىل عائلياة  مان  حتولات  المت

 يااأتي متعااددة  هنااا واألالاابا  متدنيااة  خباادمات لنااا ظهاارت

 مل السااابقة  لااادارة االنتقاليااة الفاارتة  ضن قائمتهااا رض  علاار

 التاازال السااابقة اإلدارة ضن ضو احلاليااة  لااادارة داعمااة تكاان

 ألالاهم  األكاى  احلصاة  علار  الايطرتها  بساب   إداريًّاا  مهيمنة

 تكاان  مل غالب ااا لألالاا  اهليمنااة  وهاا   احملولااة  الشااركة

  .عائلية الشركة كانت حينما السابقة بالكفاتة

 العامااة  إىل عائليًّااا الشااركات طبيعااة ماان التحااول ضن الشاا  •

 عااااان فءااااااًل االجتماعياااااة احليااااااة مسااااارية تفرواااااه ضمااااار

 فااإن  لاا ل   مؤملااة   جناحااات  لتحقيااق  ضنااه  إال االقتصااادية 

 الان  وجاو   عان  فءال حقيقية  حوكمة توافر يتطل  األمر
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 عناااد واالالاااتثمار التعاااارة وزارة قبااال مااان جديااادة واااواب 

 املالك بني للتنفي يني حقيقية شراكة هناك ليكون التحول

 النعاا   حتقياق  لءمان العائلة   ارج من هم ومن السابقني 

   .املستطا  قدر
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 جواناا  عاادة ماان التعلاايم قءااية ضالاابار منتاادى ضعءااات ناااقأ

 املقرتحاااة واحللاااول بهاااا  املتعلقاااة اإلشاااكاالت مااان بعااا  مشلااات

 و طا   يتواك  مبا نظرهم  وجهة من اإلشكاالت ه   ملواجهة

 م(.2030  اململكة ورؤية التنمية

    بعمممممض مالممممممح الواقمممممع واإلشمممممكاالت املتعلقمممممة بقضمممممية

 التعليم: 

 طااول هااو تعليمنااا عقاام الااب  ضن إىل الرديعااان  الااد .د ضشااار

 مااان باااالكثري حبشاااو  التلميااا  عقااال وإلغاااات الدراالاااة  الااااعات

 + وتساالية لعاا  :تلمياا نا حيتاااج ...هلااا حيتاااج ال قااد الاامت املعلومااات

 ال بساايطة معادلاة  .طفولتاه  ممارالاة  + الناقااد تفكاري   ينماي  تعلايم 

 كمااواد يتعلمااه ضن حيتاااج ومااا .لشاارحها تربيااة عبقااري إىل حتتاااج

 يف  اصااااة حسااااا ؛ + كتابااااة + قااااراتة : فقاااا  مهااااارات ثااااال 

 .واألشغال الرالم إىل إوافة األوىل الصفوف

 املتوالااااطة املتقدمااااة املراحاااال يف تالمياااا نا تبلااااد الااااب  ضمااااا

 هلم تسب  متالي عن عبارة فهي حتديد ا التاري  مادة فهو والثانوية
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 الثااوا  قءااية كاا ل  التعلاايم تراجااع ضالاابا  وماان .نفسااية عقااد

 ميتنااع فعناادما ..باا ل  النظاار إعااادة يلاازم إذ ..املاادار  يف والعقااا 

 عنادها  ...واحاد  ياوم  لغياا   وحيازن  املدرالاة  عن الغيا  من التلمي 

 التعلاايم قءااية ولعاال ..طاااردة مدارالاانا ضن والواقااع ..تعليمنااا ياانعح

 علاار الااوطين التحااول  طااة يف عليهااا الرتكيااز يااتم بااأن جااديرة

 التعليم.

  مايكال  األمريكاي  املخارج  ضعاد   الا ي  الفايلم  علار  وتعليقًا

 لتكااون قفاازت كياا  ليتعاارف فلناادا إىل فيااه ذهاا  والاا ي مااور(

 .!التعليم يف عامليا األوىل

 ماور(   مايكال  لفايلم  احرتاماي  ماع  :البكار  فوزياة  .دض.  قالت

 كليااة خمتلفااة وجمتمعيااة وعائليااة مدرالااية بيئااة عاان يااتكلم فهااو

 علااي  إجابتهااا  يف املعلمااة قالاات  حااني ذلاا   علااي ضدل ولااي)  عنااا 

 يفعاال  وماااذا  لااديهم   الدراالااي  اليااوم  قصاار  ماان   مااور(  اناادهاش 

 يتسااالق نعااام قالااات: األشاااعار . يتسااالقون  ماااور( وقاااال: الطالااا  

 وناتعلم  للمدرالاة   حيءار   تشاي  ضي مانهم  ضي وجد وإذا األشعار 

 انتباا   لفات  علاي  تسااعد  ثرية الفنلندي التلمي  بيئة ضن ومعنا  عنه؛

 ضو ورقاة  ضو غصانا  ياري  األ  ضو فااألم  الاتعلم   مثريات لكل الطفل

  عنه. ليتعلموا حوله الطفل مع علمي حوار فيفتح حشرة

 ميكنااه ال بااالتعليم املكلاا  وهااو املعلاام املدرالااة ويف عناادنا

 باملووااو   مرهوناة  معرفتاه  ضن كماا  منهعاه   حادود  ّعان  اخلاروج 

 الطفل  ىات يثري ال فهو الوزارة  منه  يف فيه مكتو  هو ومبا

 علاي  حيفاز  ضو الاابقة   خباى   اخلىة ه   يرب  ثم خمتل   تبشي

   مستقبلية.  ىة
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 املدرالاة   لبيئاة  والثقاايف  العلماي  والفقار  واألهال   املعلم  إذن

 الدراالاي  الياوم  الااعات  تقصري فكرة جتعل باملتعلم حييطون وملن

   ضمنية. حم 

 كتعلاايم  يعاماال ال ضنااه هاي  احلقيقيااة تعليمنااا مشااكلة ثانياا 

 وفنية علمية املختلفة املتعلم إمكانات لتنمية كواليلة له ينظر وال

 الياالاااية حلساااابات تصااافيات الااااحة واجتماعياااة؛ هاااو وشخصاااية

 الطالا   فعلي ول ا إنشائه؛ من  برقبته املمسكني قبل من وثقافية

 لواقعااه متاات ال نصااو  االااتظهار يف والاااعات الاااعات ميءااي ضن

 . ذكي تعلم علي حتفز  وال بصلة

 وهاي:  مرحلاة   ضياة  يف طالا   ألي ضالاالاية  ضربع مهارات هناك

 الطبيعياااة  والعلاااوم والرياوااايات  العربياااة  هناااا وهاااي األم لغتاااه

 الباادني؛ النشااا  مااع االجنليزيااة اللغااة زائااد االجتماعيااة  والعلااوم

 بالطريقاة  درالات  إذا ومشاوقة  ثرياة  بيئاة  حيقاق  ماا  هاي  املواد وه  

  الفنلندية.

 الامت  الاتعلم  ضعمادة  هام  واألهال  الاتعلم   وبيئة واملنه   املعلم 

 لدي التعلم فر  إلتاحة بينها تنسيق ضو وعي ضي بيئتنا يف يوجد ال

 املدرالة. و ارج دا ل حياته من حلظة كل يف الطفل

 رياواة  حصاة  هنااك  ضن املعقول من هل : فوزية .دض.  وضوافت

 ختصاص  كيا   البناات .  وطبعاا  األالابو    يف للبانني  فق  واحدة

 ضذكيات !!. طالب ا تتوقع ثم والرتديد  للتلقني والاعات الاعات

 يف منااذج  ولادينا  للعنساني   ضالاالي البدنية الرياوة مووو 

 ضالاالية بنية من حتويه مبا املدرالة تصبح حي  العامل  بالد كل

   املتطوعني. الطال  وضهل للطال  مقر ا ومسابح مالع  من
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 ضن ضمتااين كاام .واحلواريااة .واملهنيااة الفنيااة األنشااطة كاا ل 

 األمام  ناادي  فكارة  واجلامعاات  والثانوياة  املتوالطة املراحل يف ضري

 يتعلماوا  ضن وعلايهم  املختلفة الدول ضدوار للطلبة يعطي ال ي املتحدة

 ضحناات  كال  يف مشاهور  نااد   هو ؛ واإلقنا  واملناقشة احلوار ضالالي 

 ضظن. فيما السعودية عدا العامل

 الاوات  الدينياة  املنااه   ضوال تصالح  حقيقياة  ثاورة  هو حنتاجه ما

 الطالاا  يااتعلم حاامت وتدريسااه  عروااه طاار  ضو املاانه  حمتااوي يف

 منااوذج  ااالل ماان ممارالااة ويتبناهااا حفظهااا قباال املااواد هاا   قاايم

  حوله. واإلداري املعلم

 يف املعلمااني إعااداد لطاار  الكاماال التغاايري املهاام ماان ضيءااا

 ماااواد يف الساااتينات بعقلياااة تعااايأ زالااات ال الااامت الرتبياااة كلياااات

 إعاااداد كلياااات إغاااال  ط   للمعلماااني تااادريبها وطااار  ضقساااامها

  ( املختلفااة اجلامعااات يف الرتبيااة بكليااات احلاقهااا وط املعلمااني

 الباادني النشاا   ضنااوا  لتشامل  الااتعلم بيئاة  مفهااوم تغايري  عاان فءاالً 

 ال ضي: .عشاوائي  ال ممانه   وبشكل والتطوعي  والتارخيي والفين

 مثاال الااتعلم  ااىة ماان كعاازت باال ضالاالااية؛ غااري كمااواد هلااا ينظاار

 ضناوا   الطهي ممارالة عند يتعلمون قد فالتالمي  الفيلم؛ يف الطهي

 ومعاجلتهاااا زراعتهاااا وكيفياااة الكيااا   يف د لااات الااامت املاااواد

  االل  مان  وض القياات  واقتصااد  وعلام  فان  .وضنواعهاا  واقتصادياتها

  .(املشروعات بطريقة ه ا يسمي  كيكة إعداد

 ال لاه  لينظار  التعلم  عملية ضحءان إىل التعليم إعادة املهم من

 والنماااو للاااتعلم كاااأداة بااال الثقافياااة؛ والتنشااائة للسااايطرة كاااأداة
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 ضي يف باديهيات  تعتى المت األمنيات ه   وورات والبح   والتساؤل

 ضن فقااا  يكفاااي إذ الساااعودية؛ يف ووااار  حااار  تعليماااي نظاااام

 تنفاتح  حامت  الدينياة  املاواد  تادري)  يف التقليدياة  الطر  عن تتحد 

  وجه . يف اجلحيم ضبوا 

 لناا  فاأين  لتعليمناا   الثقافياة  األالا)  هي والتوازنات السياالة

   خمتلفة !. فلسفية ضال) علي املبين الفنلندي التعليم من

 عليهاا  تاتم  مل الامت  اململكاة  يف التعلايم  الياالاة  وثيقاة  راجعوا

 قاد  بال  الياوم   وحامت  الساتينات  يف إنشاائها  تااري   منا   مراجعة ضية

 الياالااة  حااول  ضشااهر  قباال  مناقشااتها  ط دكتااورا   رالااالة  ضشااارت 

 ها    كال   االل  جتتمع مل التعليم لسياالة العليا اللعنة ضن التعليم

 ولاادا ذلا ؛  عان  قلايال  يزيااد رمباا  ضو مارة   (11  تقريب اا  إال السانني 

 والاتينية  باقية التعليم مراحل لكل والسياالات والرؤية فاألهداف

  بامتياز.

 للعميااع جاادًا ضالاالااية الرياوااة ضن احلكمااي علااي .د وذكار 

 يف اجلنسااني ماان األطفااال لاادى الااوزن زيااادة نساابة .وإناثااًا ذكااورًا

 إىل التقااديرات بعاا  يف تصاال  عامليااًا األعلاار ماان هااي اململكااة

 حاوالي  األطفاال  بني السكري دات انتشار ونسبة %(.40 من ضكثر

 علااار إواااافيًا عبئاااًا وحتمااال كارثياااة  اإلحصااااتات هااا   .(10% 

  .االنتاجية فقدان وك ل  الصحي اإلنفا 

 إلصاااال  احلقيقياااة البدايااة  فاااإن املاازرو   محياااد .د وباعتقاااد 

 تنظيميااة  الئحااة وتطبيااق  باالااتحدا  ضوال تباادض  باململكااة التعلاايم

 مراجعاااة نفساااه وبالوقااات واملدرالاااات  املدرالاااني ا تياااار ملعاااايري
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 التطبيقياااة العلاااوم تااادري) علاااي الرتكياااز ماااع الدراالاااية املنااااه 

 .العمل الو  فعليًّا حيتاجه ما ه ا واملهارات 

 حاجاااة هنااااك لاااي) :بقولاااه القبااااني احملسااان عباااد .ض وعلاااق

 ويبلغناا  ومشااكله  للتعلايم  بقلماه  يتصادى  العيسار  الوزير للنقاش..

 .حيلة باليد ما :احلياة صحيفة  الل من

 يف املناقشااة  مينااع  ال :البكاار  فوزيااة .دض.  قالاات  جديااد  وماان

 ال وفاق  الا ي  العيساي  د. مثل ممتاز ا الوزير كان لو حمت التعليم

 دوامااة يف مربااو  ضنااه الاايعد نفسااه فااالوزير ال تيااار ؛ األمااة هاا  

 العااام التعلاايم الاابالد هاا   يف الاافينة ضكااى يقااود باعتبااار  كاابرية

 ماان األمحااال هاا   كاال بهااا الاافينة جاار علااي يقااوي وماان .والعااالي

   .القائمة وتطول الفاشلة والتعار  واملوازنات والسياالات البشر

 يعاين  اإلنساان  بناات  ضن احلماود  صااح  بان  ال عبد .د وضووح

  برضيه:

 .....التعليم تطوير •

 ....نوعي تعليم تقديم •

 .....نافعة علوم اكتسا  •

 . للمعتمع حقيقية معرفة اكتسا  النهاية يف •

 .بأكمله جمتمع و سارة للوقت  ويا  ذل  عدا

 وجااو  هااو العامااة املصاالحة حيقااق الاا ي األالااا  اهلاادف وإمجاااال

 السالوك  - املعرفة   وهما ضالااليني بعنصرين اجملتمع متيز

 (... حءاري
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 : وهي عناصر  ثالثة بإصال  إال يتأتر ال  ا  بشكل وه ا 

  .تأجيل ضو تباطؤ دون ضحكامه وتنفي  القءات  تطوير •

 التعلاايم ماان باادال الااتعلم الياالااة إىل والتحااول نااوعي  تعلاايم •

   .التلقيين

  .املرورية واألنظمة الطر  تطوير •

 .وحءاارة  تقادم ا  العاامل  باالد  ضفءل فنحن ذل  يف جنحنا إذا

 الفسااد  علر القءات فإن ك ل  التعليم  جنا  من البيئة جنا  إن

 حيكام  حينماا  القءاات   ضحكام صل  من هو النزاهة إىل وصوال

  .كان من كائن علر القءات

 املتحادة  األمام  ناادي  فكرة ضن إىل الصحاف نصر .م.د وضشار

 الانوات  عادة  منا   بالرياا،  األمريكياة  العاملياة  املدرالة يف مطبقة

 نتائعها. يف جدًّا ناجحة وهي

 بعياادًا ونقلااهم وكوادرهااا الااوزارة غربلااة هااو الوحيااد الطريااق

 للااتلقني واملماانه  التعلاايم  حلركااة املءاااد فالتيااار التعلاايم  عاان

 الاايعرقلوا باال املنشااود؛ التطااور حتقيااق يف ضباادًا يساااعدو  لاان فقاا 

 .!!! كسابقيه بالفشل يصفو  ثم التنويرية  طواته كل

 جترباة  عان  ضعارف  باالطبع  بقوهلاا:  البكار  فوزية .دض.  وعقبت

 يف عءاو  فأناا  األمريكية  املدرالة يف املطبقة املتحدة األمم نادي

  اآلن. وحمت م(2006  العام من  إدارتها جمل)

 علي الدولة تصرفها هائلة وضمواًلا جهود ا هناك ضن يف تفق{وض

 علااي القءااات ضقلااها ولااي) اجلهااود  ماان كااثري وحتققاات التعلاايم 
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 شاعع  مان  هاي  الدا لياة  الكوادر بع  إن بالش  ولكن األمية 

 وعقاام الفساااد جباناا  واملسيسااني  الشااار  نشااطات ضجناادة ونفاا 

 ِبَناا  ضوارت  والامت  الاوزارة  بها تدار المت اإلدارية األالالي  وتقليدية

 كوطن. مجيعا

 :بقولااه نصاار د. ذكاار  مااا علاار دهاايأ باان  الااد .د وعقاا 

 ال ملاااذا ..التعلاايم وزارة كااوادر عاان نصاار د. ذكاار  مااا مااع ض تلاا 

 ضعءااات مجيااع وميكاان العيساار  والااوزير وضناات فأنااا   معااه ضتفااق

 ضكثار  باالوزارة  عملات  وبصافمت  تعليمناا   نتااج  هام  ضالابار   منتدى

 ضزكاي  وال - باالوزارة  ويعمال  عمال  مان  جال  فإن عام ا  (22  من

 وضمااانتهم دياانهم علاايهم ميليااه مبااا يعملااون -ماانهم ضحااد ا ال علاار

 ضي إفشااال يف يسااهموا ضو يقفااوا مل وجلااهم فاايهم  األماار والة وثقااة

 عملاه  جماال  يف كال  موواوعة  وبارام    ط  فهناك الابق  وزير

 إ فاقااات هناااك كااان وإن .ومتابعااة بااإ ال  يؤديهااا وصااالحياته

 وجااود عاادم يف بعءااها ضو ترتكااز قااد فإنهااا معايشاامت واقااع فماان

 – ويقااوم  معااه  بأجندتااه  يااأتي وزياار  فكاال العماال   يف املأالسااة

 التاد الت  عان  ناهي  اللفه  من ُعمل ما بع  بنس  -لألال 

 والعااادات الاادين باالاام جديااد كاال تاارف  الاامت القويااة اخلارجيااة

 ومسااؤولي الااوزير قاادرة علاار -ضحيانااًا – يصااع  قااد والتقاليااد 

 -ال وفقهاا  - القياادة  ا تاارت  عنادما  حتر مواجهتها  الوزارة

 ومسااااؤوليها الااااوزارة عاااان دفاعااااًا هاااا ا ضقااااول وال . ضماااارات وزرات

  ارجياااة جامعاااات مااان العلياااا املاااؤهالت محلااات مااان ومعظمهااام

 .لألمانة ذل  ضقول ولكن ضحدهم  كنت وقد ودا لية 
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 بان   الاد  .د طرحاه  ماا  علار  الصاحاف  نصار  .م.د علق وبدور 

 ولكان  الكال   ليساوا  إليها املشار بالكوادر املقصود بأن دهيأ

 .!! الوزارة كرالي تعاقبوا من علر خيفر وال به بأ  ال عدد

 تثبيت يف الوزارة علر اخلارجية الءغو  هنا يستثنر ال طبعًا

 ضو العقاول  وإلغاات  التلقني علر واملعتمدة التعليم يف البالية األالالي 

 العلاااوم مااان الاااواها ماااا علااار الدينياااة احلصاااص عااادد تفاااو  يف

 .!!الفين والرالم البدنية الرياوة مواد قلة ضو والرياويات 

 الااااديين اخلطااااا  غلااااو يف النظاااار إعااااادة ضهميااااة ننساااار وال

 الفكااار انتشاااار يف املباشااارة وغاااري املباشااارة وعالقتاااه الساااائد 

 هااو كمااا اجملتمااع  يف اال رهااا  اىل يااؤدي قااد والاا ي اجلهااادي 

 .!!اليوم احلال

 وعلار  الاوزارة  ها    يف منفاتح  مسؤول ضي عاتق علر ذل  كل

 .!! بالطبع الوزير رضالها

 للعمال  الاوزارة  افتقااد  عان  ُذكار  ماا  ماع  بشادة  ضتفاق  وضواف:

 وضربا   واملعرفاة   التعلايم  قايم  ضعلار  حتقيق يف وضهميته املؤالسي 

 تسانم  مان  فكال  !وزيار  بكل اخلاصة األجندة تكوين حبالة ذل 

 مان  آ ار   ياار ا  جياد  ومل املارة   احلقيقاة  بها    تفاجأ املنص  ه ا

 .! النعا  حيالفها ال غالبًا والمت احمللية للمأالسة حماولة

 الاامت املقاااالت ماان جمموعااة إىل احلكمااي حسااني .د وضشااار

  ااالل ماان كاملااة عليهااا االطااال  وميكاان التعلاايم  عاان كتبهااا

   التالي: الراب 

http://m.aawsat.com/home/writer/hussen%20hakmi?archive=1&
date=04/11/2014 
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 عندنا، وكيف نواجهها؟: معضلة التعليم 

 بااااإلرادة فإناااه احلماااود  ناصااار بااان عبااادال .د تصاااور ويف

 واالتشاهد  واأل ال . املعرفة شبابنا تعليم يف ععزنا نواجه واإلدارة

 معءالة  .. وضقاول  (عندنا التعليم معءلة  فيه: وجات له الابق مبقال

 فهااام مااان الطرقاااات يف شااابابنا معظااام مااان نشاااهد  بتناااا ماااا ألن ..

 نتاااج إال لااي) .. وراكبااة راجلااة حصااي  لااي) والاالوك وااعي  

 يف .. األ ااال  مساااو  (علمناااهم  ماان (حناان  ف .تعليمنااا معءاالة

  ..بيوتنا ويف مساجدنا ويف مدارالنا

 اإلرادة. هي ..املعءلة تل  مواجهة يف األوىل القاعدة

 اإلدارة. هي ... الثانية والقاعدة

 آ ار  شايت  وبالتأكيد .. التطلع وغري ..األماني غري .. واإلرادة

 الرغبة. غري

 حنتاجه. ما فعل ولكنها ..نهوا  ما فعل غري .. واإلدارة

 الااااابع (التعلااااايم معءااااالة  مواجهاااااة يف .. واإلدارة .. لاااااارادة

 عبااا  جمااارد األمااار يصااابح ودونهاااا .. منهاااا فكااااك ال حمطاااات

 ..وباإلنسان وبالتاري  وباملال بالفكر

 :هي .. السبع احملطات ه  

 .الكائن باحلال عميقة معرفة -1

 .الواج  باحلال عميقة معرفة -2

 .الواج  األمر حتقيق يتم كي  .. تعلم ضو .. معرفة -3

 .الواج  وحتقيق ضدات حنو احلاملة الفعل ضدوات امتالك -4
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 وحتقياااااق ضدات عوائاااااق دون احلائلاااااة الفعااااال ضدوات اماااااتالك -5

 .الواج 

 راهنة حال من لالنتقال الكايف الدقيق الزمين املدى حتديد -6

 .واجبة حال إىل

 والقيااا  واملراقبااة والفعاال الرؤيااة بااأدوات الاازمن هاا ا عبااور -7

 .والتقويم

 معءالة  مواجهاة  باإلمكاان  ضناه  الصدف نوادر من كان رمبا

 موقاع  - فقا   - فيه يتغري واحد مصطلح خمرجات عى التعليم

 احلالاااة يف (اإلرادة  :هاااو املصاااطلح ذلااا  (الااارات و (الااادال  حاااريف

 .الثانية احلالة يف (اإلدارة و األوىل

 منهماا   كال  يف احلارفني  مبوقع إال الرتكيبتني بني فر  وال

 نبيلااة  الااامية معاااٍن ماان احلااالتني يف الكلمااة علاار يرتتاا  مبااا ثاام

 الساايادة وقطاعااات ..عناادنا التعلاايم قطاعااات ماان قطااا  ألي لااي)

 .وعماًل قواًل يتمثالها ضن من .. ضيء ا التعليم علر

 الياوم  (جمتمعناا   حيتااج  للكلماة   األوىل الصاياغة  حاال  ففي

 غااري والواثقااة املنقوصااة  غااري الكاملااة (اإلرادة  لديااه تكااون ضن

 االجتماااعي الاادات هاا ا ملواجهااة املاارتددة  غااري واحلامسااة املشااوبة 

 (.التعليم يف الءع   ..ج ور  من واجتثاثه

 حنااو املءااي يف اجملتمااع عاازم خيااال  ضن ميكاان مااا وضالااوض

 تاردد  واحليااة   الكاون  مان  موقفاه  وجتلياة  التعليمي واقعه حتسني

 ماع  ضو الساائد  مان  شيت مع تعاطًفا باألمر املعنيني بع  يصي  قد

 يف ووااابابية التصاااور يف ا اااتالاًل تساااويفًا ضو ضو الساااائد الاااادات

  .الرؤية
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 همته  قصرت األفراد من بفرد األمور تل  من شيت حلَّ وإذا

 .واجبه ضدات عن - ش  دون - وععز حيلته  وواقت

 عالقااة لااه حالااه هاا   َماان كااان إذا ضعظاام  املصاايبة وتكاون 

 ..تنفي يًّا ضو ..الياديًّا .. تعليم .. بال

 والثقافاة  الادين  حيا   .. عظمر تأثريات التعليم علر وللسيادة

 جمتمع. ضي .. واجملتمع

 (التعلاايم معءاالة  مواجهااة علاار قاادرتنا تكااون فلاان وباا ل 

 ..عمااااًل باااالتعليم املعنااايني مااان كاااان إن وماااؤثرة وفاعلاااة كاملاااة

 الفهام  عان   (إدارتاه   تععاز  ضو (إرادتاه   تقصار  من ..اليادة والتعليم

 .األمني القوي والفعل ..احلصي 

 ماان كااثرية مااواطن تااىز (اإلدارة و (اإلرادة  بااني العالقااة ويف

   ..التعليم معءلة مواجهة يف مؤالساتنا إشكاالت

 لادى  الغالا   الشاعور  مالحظاة  معاه  ميكان  الا ي  الوقت ففي

 ..التعلايم  إلصاال   ما شيت فعل من بد ال بأنه ..وعامة  اصة النا 

 مساتويي  علار  ..املعءالة  تلا   ماع  األمثال  التعامال  دون نقصر زلنا ال

 التعاماال يف التقليديااة النزعااة تساايطر تاازال فااال ..واإلدارة .. اإلرادة

 واألفعااال للمواقاا  رؤيتنااا نؤالاا) زلنااا وال .. املعءاالة مفاصاال مااع

 املواجهااة يف اجملديااة وغااري املتوقعااة  التقليديااة األفعااال ردود علاار

 مجلاة  علار  ..التعلايم  معءالة  ملخرجاات  احلقيقاي  للتهديد احلقيقية

 ..با  كل من بنا تعص  انفكت ما المت املقيتة املواربات من

 املوقا   االتشاعار  عان  عوو اا  الشاديد  األال  مع .. ذل  نفعل

 .الرشيد للفعل املعاصرة اجملتمعية واحلاجة الوطين
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 قطاعاتنااا  ومسااؤولي  إلداريينااا  بااد ال .. ذلاا   علاار  وتأاليسااا

 ضن ماان .. وظيفااة التعلاايم ويف الاايادة  التعلاايم يف واخلاصااة العامااة

 اإلجااراتات و طااورة القءااية وتعقيااد املوقاا  حساالااية يستشااعروا

 املالئماة  الناواعة  القيادياة  املواقا   يتبناوا  وضن يتخ ونها  قد المت

 املتخصصااة للرؤيااة األوليااة تكااون وضن اجملتمعيااة  املصااائ  إلدارة

 املواربااات ماان ضلفااو  ضو النااا  اعتاااد  ملااا ولااي) واألط  األصااو 

 ..املقيتة

 ..وواواحة  وصارحية  صارمة إجابة حنتاج ..التعليم نصلح حتر

 جدًّا يسري لسؤال

 حنان  ملااذا  ..فيهاا  دورناا  حقيقاة  وماا  احليااة  ه   من نريد ماذا

 هنا .

 تعااين (عهاادنا  ممااا إجابااة ضي وليساات  (..الصااحيحة  اإلجابااة

   ..الواعية واإلدارة الرشيد بالفعل منءي ثم .. للتعليم رؤيتنا

 لنفاااي نناااىي ضن عااان عوواااا لكااان .. معءااالة بالفعااال إنهاااا

 كارثااة إىل حتوهلااا ومننااع .. لناانعح شاايئ ا نفعاال لعلنااا .. مصااائبيتها

 ..ال مسح ال وطنية

 األزماات  تتحول .. والالمباالة التعاهل من ومبزيد .. بالرتا ي

 .. كوار  إىل املصائ  وتتحول .. مصائ  إىل

 ...مندم الاعة الت .. وحينها

  .. احلياة النة وه  

 ... الوت كل من وجمتمعنا بالدنا واحم ..امحنا اللهم
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 الرباءة: تعليم إعادة يف تكمن...  التعليم براءة  

 مان  لاي)  التعلايم  ضن الشاهري  فايز .د ذكر العنوان ه ا حتت

  .ذل  يف ش  وال التطرف  فكر صنع

 ضو التحفااااي  حلااااق يااااتهم ماااان ماااازاعم تصااااديق ميكاااان وال

   .املواع 

 مااد الت تااراكم ظاال يف تكوناات فكريااة حالااة التطاارف

 عززتهاا  ثام  الساريعة  اجملتمع حتوالت صنعتها حدية جمتمعية ثقافة

  . االتصال والائل

 اجملتماع   مان  مهام  قسام  ظهار  الطفارة  ورات الله  فرتة  الل

 .والرتبص اإلقصات صفة وعيه ال يف تشكل وقد

 .مسلما كان لو حتر األجن  ينتقص من بيننا ظهر ثم

 نبااا  ثقافاااة فيناااا فتفشااات هااادى باااال تساااري األماااور وتركناااا

 .وقبائليًّا مناطقيًّا املختل 

  النية. وصفات الىاتة فقدنا حنن

 وباااراتة  صااافات ضكثااار ضجااادادنا كاااان املاواااي الااازمن يف

 يف هلاام نظااري ضو الاادين يف هلاام ضخ إمااا ضنااه علاار اإلنسااان يعاااملون

   .اخللق

 الىاتة تعلمنا مناه  هو اليوم حنتاجه ما ضكثر إن :اخلالصة

 .والغر  الشر  وبنا علينا واليقبل السريرة صفات لنا وتعيد

 التطاارف  عاان لااي) احلاادي  بااأن الرديعااان  الااد .د وعلااق

 الاتفكري  مهاارات   لاق  يف فشال  فقاد  عموم اا   التعلايم  عان  ولكن

  ..التلمي  عند الناقد
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 األ ارى  باملشاكالت  مقارناة  صغرية مشكلة جمرد التطرف

 اىل حيتاااج املعلاام ..كاابري حااد  إىل عنهااا مسااؤواًل التعلاايم يعااد الاامت

 لاه  لاي)  نعرفهاا  الامت  مبؤهالتاه  الياوم  معلام  ..كاملاة  تأهيال  إعادة

 .والتعليم الرتبية مبهنة عالقة

 .. كلها احللول مفتا  هو التعليم :الشهري فايز .د وضواف

 حياااة ماان يوميااا الاااعات الاات متلاا  مؤالسااة هناااك تعااد مل

   املدرالة. الوى الغءة األجيال

 شيئا. ميل  ال الرمسي التلفزيون

 .والطعام اإليوات حق إال ضبنائها من متل  ال األالرة

 مكااارم اإلنسااان تعلاام مناااه  نريااد :العمااري الاالمان .ض وقااال

 فهااااي الشاااابا   يف وتوطاااادها الاااانأت  يف وتغرالااااها األ ااااال  

  يِّر. جيل لنتاج احلقيقي املكس 

 جامعاتناااا نتااااج هاااو : املعلااام ضن دهااايأ بااان  الاااد .د وضوواااح

 وكلياتنا.

 عليهااااااا الاااااالطة ضي الااااااوزارة متلاااااا  ال :الدينيااااااة املناااااااه 

 ورئيساااها التعلااايم لسياالاااة العلياااا اللعناااة ا تصاااا  مااان كانااات

   .الوزارة  ارج من

 شاركة  ضكى من توفريها ط : والرياويات العلوم يف مناه 

 .ضمريكا يف متخصصة

 روات . منها  (٪92  : السنوية امليزانية

 للنقاش. مهمة ومد الت حقائق
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 :حلول مقرتحة 

 خمرجااات لتحسااني املقرتحااة احللااول عاان احلاادي  الاايا  يف

 هااال :الرديعاااان  الاااد .د تسااااتل اململكاااة  يف التعليمياااة العملياااة

 تالمياا ها تعلاام املدرالااة هاا   العامليااة  الفرالااان ماادار  تعرفااون

 الدينيااة املااواد ضمااا ..وترمجوهاا  مناهعهااا  اا وا فقاا  ..باإلجنليزياة 

 ..البع  حفيظة نثري ال حتر تلمسوها فال

 ال ملااذا  ..الععلة ا رتا  إعادة احلكمة من لي) ضنه واملقصود

 جترباة  ونطبقهاا   الادول  إحادى  مان  التعلايم  يف ناجحة جتربة نأ  

 جناحهاا  حاال  ويف حماددة  مادار   يف نطبقها ..النغافورة ضو فنلندا

 .نعممها

 إال املناااه  هاا   ماان يسااتخدم لاان :البااازعي عليااات .ض وقالاات

 عاااان ضهميااااة تقاااال ال التاااادري) طاااار  ضيء ااااا االجتماعيااااة العلااااوم

 تصاااال ال املعلومااااة لكاااان ممتاااازة  املناااااه  تكااااون قااااد...املنااااه  

 املطلو . بالشكل

 ال اتالف  هاي  كماا  ض ارى  دولة من جتربة ضي تطبيق يصع 

 .شيت كل ليست املناه  الابًقا قلت وكما ..الظروف من الكثري

 يف التعليمياااة األنظماااة وضفءااال ضعظااام...متكاملاااة منظوماااة هاااي..

 االاتغرقت ...قار   عن جتربتها درالت المت النغافورة ومنها العامل 

 إىل لتصاال الاانة (20  ماان ضكثاار التعليمااي نظامهااا تطااوير عمليااة

 حساا  اخلااا  نظامهااا دولااة كاال تصاانع ضن جياا ...عليااه ماااهي

 بناات  علار  يعمال  تطوير مشرو ...تواجهها المت والتحديات ..ظروفها

 وهاو  ...مدرالاة  (1000  يقاار   ماا  يف مطبق متكامل رائد منوذج
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 هاا ا يف عريقااة  ااىة بيااوت مبشاااركة تطااوير  ط الااعودي منااوذج

 .اجملال

 األ اا  مااع تتفااق ال ضنهااا البكاار فوزيااة .دض.  ذكاارت حااني يف

 الرياوااية املفاااهيم هااي األهاام .ونرتمجهااا املاادار  هاا   مبناااه 

 ولا ا  دراالاية؛  مرحلاة  كال  يف املطلوباة  األالاالية واللغوية والعلمية

   املتعلم. واقع مع مقررات ضية تتناال  ضن الءروري من

 لتناالا   املنااه   بعا   تاوطني  ميكن ضنه الرديعان .د وضووح

 ..مسااالمني ضنناااا مباااا ..حمرتفاااة جلناااة بااا ل  تقاااوم ضن علااار بيئتناااا

 الدينيااة  املااادة  تعلاايم  يف تربااوي  باادور  املساااجد  تقااوم  ضن فاايمكن

 .للمدرالة األ رى املواد ونرتك

 مناهعنااا حناادِّ  ضن هااو العااىة إذن :البكاار .د قالاات ثاام وماان

 وقدمياااة بسااايطة معلوماااات حتاااوي الااامت الدينياااة املاااواد وحتدياااد ا

 تعليمهاا  طار   وحنادِّ   احلادي    عصارنا  ماع  تتناالا   ال ونصو 

 تكاون  ضن بادل  األجياال  يقاود  ض القاي  لنظاام  مصادر ا  تصبح حمت

 حنفظه. مفرو، مقرر جمرد

 تصااابح حااامت ضالاالاااية املدرالاااة بعاااد الالمنهعياااة األنشاااطة

 براجمهاااا بعااا  إدارة يف الوالااادين ويساااهم احلاااي  قلااا  املدرالاااة

 الرياوية. و اصة

 عان  مساتمر  واحلادي   الانني  منا   :الشهراني ليلر .ض وضشارت

 يتخطار  زال ماا  الار  مكانا   التعلايم  جناد  ثام    اليابان يف التعليم

 للتعلايم  مميازة  خمرجاات  وجاود  يلغي ال وه ا جدًّا  ثقيلة خبطوات

 وغياااا  والتخطاااي  التطاااوير عااان احلااادي  مااان الااائمنا لااادينا 

  .!التنفي 
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 البيئااة ماان باادت ا حولنااا الاادول جتااار  ماان نسااتفيد ضن بااأ  ال

  والطالبات. بالطال  وانتهات  والكوادر باملناه  مرور ا التعليمية 

 بعاااا  زالاااات ومااااا جاااادًّا  وااااخمة لاااادينا التعلاااايم ميزانيااااة

 ختتنااااق ال حتاااار فرتتااااني علاااار الفسااااحة وقاااات تقساااام املاااادار 

   الطالبات.

 االتنسا ها؛ بالءرورة ولي) جدًّا  كثرية الناجحة التعار 

 يف خنلااة تاازر  ضن ميكاان فااال ويناالاابنا  معنااا يااتالتم مااا ض اا  باال

 هنااك   مثرها بأكل تستمتع ضن تستطيع لكن الشمالي  القط 

 نساتفيد  قاد  لكان  العاملياة   التعاار   كل نأ   لن التعليم ومثلها

 النافعة. األمثار بع  من

 عان  التعلايم  نظام ف  ميكن ال ضنه الصحاف نصر .م.د ويرى

 حتاادي  وضي جاادًا  مرتبطااان فاالثنااان السااعودي  اجملتمااع طبيعااة

 اجملتمااع وطبيعااة خلصااائص جاا ري تغاايري يقتءااي التعلاايم لنظااام

 . !!السائدة

  . العاملية النس  ضقل ضحد لدينا :البازعي عليات .ض وضوافت

 . !! للطال  املعلم نسبة يف

Student - teacher ratio)) . 

  . (11 : 1   : وهي 

 . !!صحية غري لكنها !! رائعة تبدو

 عااان طالبهاااا عااادد يقااال مدارالااانا مااان (%40  ضن الساااب  و

 . طال  (100 
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 اخلااا  الااوطين التحااول برنااام  يف التوجهااات ضهاام ضحااد لا ا 

 . (17 :1  إىل النسبة رفع هو التعليم  بوزارة

 مسااؤولية تباادض هنااا فإنااه الشااهراني ليلاار .ض نظاار وجهااة وماان

 تكملااها فاألالاارة فقاا   للااتلقني املاادار  كاناات فااإن األالاارة 

 الطفااال  يعااااني  قاااد املنااازل   يف والرتفياااه  الاااتعلم مصاااادر  بتنوياااع

 البياات دا اال القاتاال والفاارا  املدرالااة يف اال تنااا  ماان السااعودي

  . ... اأُلالري

 تعااو، قااد ونفسااية وتعليميااة تربويااة جرعااات تقاادم األالاارة

 املدرالي. اخللل ضو النقص

 احملءاان هااي بالفعاال األالاارة بااأن العمااري الاالمان .ض وعقاا 

 وقبلاااها وترفيه اااا  وتعليم اااا تربياااة لألبناااات األول واملوجاااه الااارئي)

 اللوكيًّا.

 يارى  حيا   الطار    ه ا مع الصحاف نصر .م.د ا تل  بينما

 ال الشاايت وفاقااد (نعانيااه مااا  امللقاان التعلاايم نتاااج هااي األالاارة ضن

 .!! يعطيه

 وتفعياال الااتلقني  وإلغااات لاادينا التعلاايم منظومااة تطااوير لكاان

 الوحيااااد احلاااال هااااو لنفسااااه يفكاااار حتاااار طالاااا  لكاااال العقاااال

 جار   ممكان  وها ا  األلايم   واقعناا  مأالااة  مان  للخروج والءروري

 فاألبناات  العكا)؛  ولاي)  اجملتمع جسد يف تنخر كثرية ضمور علر

 إالاااتة هاا ا يعااين وال البياات.. ماان املدرالااة يف ضطااول وقت ااا يقءااون

 يف مكملاة  هاي  بال  هلاا؛  دور ال األالارة  ضو املنزلية الرتبية بأن الفهم

 املنظومة.
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 ماا  علار  معلقاة  جديد من الشهراني ليلر .ض ضووحت وبدورها

 ميانح  ضناه  ذل  وعفه  مينح  الشيت فاقد " يقال نصر: د. طرحه

  ."فقد  ما مع  نفسه

 األ اال   مدرالاة  هي لألبنات  لتقدمه الكثري بيدها فاألالرة

 مان  الطفال  شخصاية  بناات  يف األوىل اللبناة  يءاع  مان  وهي والوعي 

 املدرالااة يف يتلقاار ثاام  (السااوي الساالوك وتعزيااز واالنفتااا  الثقااة 

 فيهاا  يلقار  كاحلفرة عقله ترتك ضن ميكن وال الدراالية  املناه 

 مصاارحة  جللساات  حتتاج ضذنه يف األقران يلقيه ما حتر شيت كل

 الععا   جند والطالبات  الطال  ونوعية للمدار  بالنظر وحوار 

 وشا وذ   وتاد ني   تاروي    ومشااكل  ض القي  انفالت  الععا 

 دور ضيان  بال  فقا ؛  املدرالة نلوم ال هنا تنتهي  ال وقصص (وبويات

 .  ! األالرة

 ماان البااد والرتفيااه  التعلاايم مصااادر هلاام نااوفر ضن يكفااي ال

 والوالاادين  األبنااات بااني جاادًّا كاابرية حااواجز هناااك مشاااركتهم 

 وعلميًّااا وثقافيًّااا تربويًّااا األالاار بعاا  خمرجااات جنااا  يفساار وهاا ا

 نفسها. املدار  ويف نفسها املناه  يدرالون ضنهم مع وض القيًّا

 واحااد  منااوذج يوجااد ال فإنااه الغاماادي  نااوف .د تصااور ويف

 العملياة  وإجناا   املاأز   مان  للخروج مسارات مخ) لنا تظهر لكن

 : التعليمية

 ضكثاااار  االااااتقاللية إعطااااات يف تتمثاااال الاااامت الالمركزيااااة -1

 ..الرتبوية للمؤالسات

  دراالتهم. يف املتعثرين بالتالمي  ضكثر االعتنات -2
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 .الرتبوية املؤالسات تنويع -3

 .العالية الكفاتات ذوي من مدرالني انتدا  -4

 . بالرتفيه التدري) وطر  املناه  فعالية علر الرتكيز -5

 الرتبوياة  األنظماة  ضكثار  مان  البولوني الرتبوي النظام ُيعد •

 ضن بعااد املاادار  بتموياال البلااديات تتكفاال العااامل  يف المركزيااة

 يف املاارمسني التالمياا  عاادد حساا  الدولااة ماان نساابية منحااة تأ اا 

 يف وحرياااة بكفااااتة الرتبوياااة املؤالساااات رؤالاااات ويتمتاااع .ترابهاااا

 املخصصاااة امليزانياااة يف التصااارف ويف مباشااارة املدرالاااني انتااادا 

 الرتتيباات  يف ومكانتها مكانها بولونيا جتد ل ل  .مدرالة لكل

 .العاملية

 وولعهاااا هوالاااها عاان  الصاااينية املاادار   ضفءااال تراجعاات  •

 دومااً  املتعثارين  التالما ة " تدعيم يف وشرعت "العباقرة" و "النواب "با

 .العامة املدرالية نتائعها علر ضثر مما بريطانيا تفعله مل ما وه ا "

 بتأالاي)  بلاري   تاوني  من  الىيطانية  احلكومة مسحت •

 اخلريياة  واملنظماات  األولياات  تصارف  حتات  وووعتها "حرة مدار "

 وباادض .....الدولااة ا تصااا  ماان بقااي التموياال لكاان واجلمعيااات 

 مدرالاة " (1635  الياوم  بلا   و م( 2010  مايو يف (203  با العدد

 ."حرة

 تنتاد   ال اجلنوبياة   كورياا  ضو فلنادا  كا البلدان  بع  •

 .....األالااا  هاا ا علاار ضجااورهم وترفااع األوائاال  إال األالااات ة ماان

 .....نقاص  مان  تشاكو  الامت  اال تصاصاات  يف منحااً  توفر بريطانيا

 حساااا  األجاااار ودفااااع املدّرالااااني بااااني التمييااااز جتااااّر  ضمريكااااا
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 نقابااااة دومااااًا تعاروااااه مااااا وهاااا ا املاااادّر  وكفاااااتة االالااااتحقا 

 .املدّرالني

 من يتكون العمل جنا  فإن القنيب   ندى .ض نظر وجهة ومن

   العكسااية والتغ يااة واملخرجااات  املااد الت  التاليااة: العناصاار

 التغ يااة ضالااا  علاار املخرجااات وحتسااني ,feedback (املرجتعااة

  .إجيابية كانت إذا لألفءل والتطور اللبية كانت إذا املرجتعة

 ضو املعياااار ناااو  هاااو ماااا ضعلااام ال التعلااايم قطاااا  يف وضواااافت:

 آن يف التعليمياااة البيئاااة ضو الطالااا  ضو للمعلااام املساااتخدم القياااا 

 يوجاد  ال ا تباارات   نتاائ   فق  االتلم وضنا خترجوا ضبنائي واحد 

 ضيءااا املدرالااية  البيئااة ضو العلميااة املااادة ضو املدرالااة ملسااتوى تقياايم

 تقليااادي التعليمياااة الااادائرة يف للماااوظفني املساااتخدم األدات تقيااايم

 .املرجتعة والتغ ية باملخرجات مرتب  غري جدًا 

 املؤالسااااات يف الالمركزيااااة ضن الرديعااااان  الااااد .د وياااارى

 ..للغاياة  مهماة  تكاون  قاد  الغامدي نوف د. هلا ضشارت المت الرتبوية

 يعيااق قااد واحاادة والياالااة موحااد مباانه  التالمياا  مجيااع فارتبااا 

 ..النعا  عناصر علر توفرت لو فيما اإلبدا  من املدار  بع 

 مان  حتللاها  بساب   ناجحاة  عيوبهاا  رغام  األهلية املدار  بع 

 ضنشاطة  إد اال  يف كابري ا  معوًقا تعد المت الرتبية وزارة بريوقراطية

 .جديدة ومناه 

 ضالاالاية  ضشايات  ثالثاة  مثاة  ضن فاريى  احلاارثي  علي .د اللوات ضما

 بااااد  يف املنااااه  عااان النظااار بصااارف متميااازة تعليمياااة ملخرجاااات
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 الساااانة إىل وباااااأل ص االبتدائيااااة  املرحلااااة يف وبالاااا ات األماااار 

 :وهي الرابعة 

  . يقرض ما ويفهم صحيح بشكل يقرض الطال  تعلم كي  -

 رغام  وبالياد   صاحيح  بشكل يكت  ضن الطال  تعلم وكي  -

 الرتبااا   باااآلالت احلاواار الوقاات  يف ذلاا  عاان االالتعاوااة

  . بامل  الكتابة مهارة

  ااالل ماان صااحيح بشااكل يفكاار ضن الطالاا  تعلاام وكياا  -

 .   واآلدا  والعلوم الرياويات

 ضمريكاا  يف احلديثاة  التعليمياة  املشاكل تتصدر األال) ه  

 ضواًل األالااتاذ تهيئااة ماان البااد وبالتااالي (  The three ars  تساام ر

 العناصار  بقياة  ننسار  وال األول  املقاام  يف الدور به ا للقيام وض ريًا

   وإدارة   حاواانه وبيئااة   مناااه  : الالحقااة املراحاال يف األ اارى

  .وضالتاذ

 والرتبوياااة  التعليمياااة العملياااة يف كااابري دورهاااا األالااارة نعااام

 ال باال وااعيفًا؛ ضصاابح األالاار دور كااان وإن املدرالااة  ومساااعدة

 . شرحها يطول ضالرية لتحوالت ال؛ رحم من إال اآلن عليه يعول

  



17

 –2016     170 

 

 

 

 

 

 

  



17 

 

 –2016  2015  
171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17

 –2016     172 



17 

 

 –2016  2015  
173 

  :الشهراني: سعد. داللواء الورقة الرئيسة 

 الكوكاا   هاا ا علاار ضناازال و اجلنااة ماان ضبوانااا ض اارج مناا 

 اإلنساااني والتاادافع والشاار اخلااري صاارا  تشااهد اإلنسااانية واحلياااة

 .املوارد علر والصرا 

 وحناان العصااور  ماار علاار حاادة وتاازداد ازدادت الظاااهرة هاا  

 التكاااثر بسااب  وذلاا  التارخييااة  اللحظااة هاا   يف ذروتهااا نشااهد

 .وماااوارد  الكوكااا  وإهاااالك واالاااتهالك واالاااتنزاف اإلنسااااني

 باال الارئي)؛  الساب   هااي اإلنساانية  احلقيقاة  هاا   ضن مجيع اا  ونعلام 

 واحلكومااااة بأركانهااااا الدولااااة لنشااااوت الوحيااااد السااااب  رمبااااا

 .واللطاتها

 الاااادول وظااااائ  ضهاااام تاااازال وال األمنيااااة الوظيفااااة وكاناااات

 الشاااع  ضمااان حتقياااق يف الوظيفاااة هااا   وترتكاااز واحلكوماااات 

 ذلا   وألجال  واخلارجياة   الدا لياة  املهاددات  من والسيادة واإلقليم

 يف الوظيفاااة هااا   ألدات واجلياااوش الااادا لي األمااان قاااوات ضنشااائت

 فااإن وإال  (العامااة األمنيااة املسااؤولية  العامااة ومتطلباتهااا ضبعادهااا

 حفااا  عااان وقانون اااا شااارع ا لمساااؤو مكلااا  باااال  ماااواطن كااال

 (تقصاري  مساؤولية   يرعاهم ملن ضيء ا وحفظها ومصاحله وروراته
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 ذلا   عان  يرعااهم  مان  ومناع  لغاري   مثلاها  علر التعدي عن واالمتنا 

 ...(التعدي مسؤولية  ضيءا

 واآلنيااة الطبيعيااة االالااتعابة هااو العااام الاانفري كااان تارخييًّااا

 نشاااوت إن بااال .البشااارية للمعااااميع واملهاااددات التحاااديات ملواجهاااة

 واحاد  هادف  علار  اجتمعت بشرية جماميع من جات الدول وتأالي)

 .قسر ا ضو طوع ا لقيادتها واالتسلمت جمتمعاتها وتبعتها

 وجاايأ االااتثنات ا لااي) الثالثااة ضدوارهااا يف اململكااة وتأالااي)

 نفساه  جيهاز  (الغاازي   وكان النو  ه ا من كان عبدالعزيز املل 

 املتاحااة املااوارد ماان جاادًّا بالقلياال ضو األصااغر جمتمعااه ماان جيهااز ضو

 .حمدوديتها علر عبدالعزيز للمل 

 األمنيااة واملؤالسااات األجهاازة كاناات األماار االااتقر ضن ومناا 

 املسااار يف لتأاليسااه عباادالعزيز امللاا  بااادر مااا ضول ماان والدفاعيااة

 ما علر ضصبحت حتر الناشئة  الدولة مؤالسات فيه تطورت ال ي

 املؤالساات  تطاورت  وهكا ا  .التارخيياة  اللحظاة  ها    يف علياه  هاي 

 كافااة والدفاعيااة األمنيااة املظلااة غطاات حتاار والدفاعيااة األمنيااة

 مااان (%40  مااان يقااارت  عليهاااا اإلنفاااا  وضصااابح الاااوطن  ضرجاااات

 .ومتكاملة حديثة دفاعية ضمنية منظومة وضصبحت العامة النفقات

 والكتاباات  واألفكاار  املطالباات  الساطح  علر تظهر إذ ا ملاذا

  دماااة ضو الوطنياااة اخلدماااة ضو اإلجبااااري التعنياااد وااارورة حاااول

 العلم .

 : التالي النحو علر األالبا  ضهم إمجال ميكن

 احملتملة. املهددات وحدة وتنو  اإلقليمية األزمات اشتداد -1
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 واالالااااتهالكية والءاااايا  واالتكاليااااة التسااااي  مالحظااااة -2

 الشبا . بع  علر وامليوعة

 وتناو   حادودها   وطاول  اململكاة  اتساا   ضن من البع   وف -3

 وقت يف ضزمة من ضكثر حدو  واحتمال ومهدداتها  ضعدائها

 مبواردهاااا مواجهتهااا  ماان  املؤالساااات ميكاان  ال قااد  واحااد  

 احلالية. البشرية

 ماان كااثرية شاارائح لاادى الااوطين واالنتمااات الااوعي اخنفااا، -4

   اجملتمع.

 فهااو مساامر ضفءاال هااو ( الوطنيااة اخلدمااة   مساامر ضن ضرى

 .والعسااكرة بالعسااكرية ماارتب  هاو  ممااا ضكثاار بااالوطن مارتب  

  اااا  ضو عاااام عمااال بكااال تتعااازز الوطنياااة اخلدماااة ضن شااا  وال

 .بها إلزامي نظام غيا  يف حتر خملص

 ماان عسااكرة وضقاال ضمشاال ولكنااه هاا ا  ماان ضواايق املقاارت 

 ... عند  يق  ال لكنه يشمله كان وإن االجباري  التعنيد

 إلزامياااة  عساااكرية علااام   دماااة تكاااون  الوطنياااة اخلدماااة

 وإمكانياة  دوليًّاا   عليهاا  املتعاارف  االالاتثناتات  ماع  القاادر  للشبا 

 يف للشااابات الوطنيااة اخلدمااة تكااون ضن وميكاان .تعويء ااا الاادفع

 األمياة؛  وحمو والتوعية  العامة  والسالمة اخلاصة  الفئات  دمة

 اخلدماة  تشمل ضن وميكن األزمات  يف الصحية اخلدمات ويف بل

 احلااا  مواالاام  يف واخلدماااة واملعتماارين   احلعااااج  دمااة  الوطنيااة 

 .فئاة  ضي منهاا  يساتثنر  ال ضناه  األهام  .الكشاافة  ماع  والعمال  والعمرة

 ضوقااات يف مهمًّااا إالااناديًّا زمًخااا تااوفر اإللزاميااة الوطنيااة اخلدمااة
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 اجلبهاات   علار  وال الساال    حبمال  تكاون  ضن يلازم  وال األزمات 

 عسااكريًّا وتااأهياًل تاادريب ا يتطلاا  ذلاا  ألن احلاارو ؛ ضتااون يف وال

 تأهيال  ياتم  الكابري  واالحتيااطي  الاز م  ها ا  مان  ولكان  متقدم ا 

 مان  ضبعاد  مادى  علار  والنفسية اجلسمانية الشرو  عليه تنطبق من

 . اإللزامية املدة

  اارجي   جهاد  ألي داعمة دا لية جبهة يوفر االحتياطي ه ا

 .متكاملتني واخلارجية الدا لية  اجلبهتان وجيعل

 باألفكاااااار مياااااوج اجملتماااااع كاااااان كااااام ضتااااا كر ضزال ال

 اململكاااة واواااطرار الكويااات  احاااتالل ضزماااة إباااان والتسااااؤالت

 .جنااادي ملياااون نصااا  واالتءاااافة األجنبياااة  باااالقوات لالالاااتعانة

 ملياون  مان  جايأ  لناا  يكاون  ال ملااذا  حيناه  يف يقاول  الكاثري  كان

 .!اجباري جتنيد عندنا يكون ال ملاذا !فأكثر

 النفسااااااي التكااااااوين عماااااار يف شاااااابابنا مياااااار ضن جياااااا  ال

 مان  الرمياة  من السهم مير كما والثقايف  والسياالي واالجتماعي

 ضن دون ضجلاااه مااان والتءاااحية الاااوطن حااا  علااار ينشاااأوا ضن ضجااال

 .واجبات من يقابلها مبا يقومون ال حبقو  يطالبوا

 ماواطن  كال  مسااهمة  اإللزامياة  الوطنياة  اخلدماة  فوائاد  ومن

 واارائ  توجااد ال ألنااه باجلهااد الااوطين األماان تكااالي  حتماال يف

 يف تتمثال  معنوياة  فوائاد  اكتساا   عان  فءاالً  اململكاة  يف حقيقية

 بصاارف والااوطن العلاام  دمااة يف يسااهم ضنااه مااواطن كاال إحسااا 

 الفئاة  ضو املنطقاة  ضو االقتصاادية  ضو االجتماعياة  مكانتاه  عان  النظر

 .اليها ينتمي المت
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 واملساااؤولية الوطنياااة  املساااؤولية تعزياااز ضيء اااا الفوائاااد ومااان

 مسااتواها ورفااع الااوطين  واالنتمااات املواطنااة  ورو  االجتماعيااة 

 .اجلنسني من الشبا  يف مبكر ا

 الاوطن  ويف واجملتمع النف) يف الثقة تعزيز ضيء ا الفوائد ومن

 الصاافات بعاا  حاادة وختفياا  الوطنيااة  اللحمااة وزيااادة والدولااة 

 الشخصاااية  واااع  مثااال: الشااابا   يف شااااعت الااامت والظاااواهر

 االالااااااااتهالكية  يف واالنغمااااااااا  واالتكاليااااااااة  والرهااااااااا  

 .ةاملواطن ووع  والالمباالة 

 شخصاااية جترباااة مبثاباااة الوطنياااة اخلدماااة فااارتة الاااتكون 

 مكانهاا  يف والوطنياة  التءاحية  الشابا   والايتعلم  تنسر ال وعملية

 اآل ارين  واحارتام  الفرياق  ورو  العمل وض القيات الصحيح الوطين

   الفرا . ضوقات والتشغل

 . مفسدة ضي للمرت مفسد ..... واجلدة والفرا  الشبا  إن

 كااثرية دول لاادى اجتااا  فهناااك معاصااران  اجتاهااان وهناااك

 اإلمااارات وآ رهااا إلقاارار  آ اار واجتااا  االجباااري  التعنيااد إللغاات 

 اإللغاااات يف وضالااابابها ظروفهاااا هلاااا دولاااة وكااال املتحااادة. العربياااة

 واإلقرار.

 الوطنيااة اخلدمااة إلقاارار النيااة اجتهاات حااال يف ضنااه شاا  وال

 األ ارى   الدول جتار  دراالة ميكن فإنه اململكة  يف اإللزامية

 إشاكاالت  هنااك  والاتكون  وشاامل.  حادي   مرن نظام الن ويلزم

  اإلدارة. ويف التطبيق يف كثرية
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 ضزماة  مان  ضو جبهاة  من ضكثر هناك كان وإذا قارة  اململكة

 ماان كافيااة اخلصااو  وجااه علاار الىيااة القااوات تكااون ال فقااد

 . العدد حي 

 البحريااة والقااوات اجلااوي الاادفا  وقااوات اجلويااة القااوات ضمااا

 الوطنياة   باخلدماة  مشامولة  تكاون  ضن املناالا   من يكون ال فقد

 اجلغارايف  والعامال  متقدماة  ومهاارات  مدرباة  قاوات  إىل حتتااج  ألنها

 عمااد  هاي  الىياة  القاوات  ضن غري األاللحة بنو  جتاوز  ميكن فيها

 .وهعوم ا دفاع ا باألر، متس  المت وهي اجليوش

 القطاعااات يف العماال تعااين الورقااة هاا   يف الوطنيااة اخلدمااة

 العساكرة   من ضمشل فهي األ رى  الدولة ضجهزة ويف اإلالنادية 

 ماان واملهاريااة االحرتافيااة متطلباتهااا يف وضقاال وض اا  منهااا وضوالااع

 . العسكرية القوات
 

 املرزوقي: حامت. التعقيب األول: د 

 ضو ا تيارياااة - الوطنياااة اخلدماااة العلااام   دماااة التعنياااد 

 يف البااات يصاااع  الااامت القءاااايا مااان -وإناث اااا ذكاااور ا إلزامياااة 

 ففااي .ووالااائلها وغاياتهااا ضهاادافها حتلياال قباال تأيياادها ضو رفءااها

 اإلمااارات  اإلجباااري التعنيااد تطبيااق يف باادضت دواًل ضن جنااد حااني

 التعنياد  تطبياق  يف راالاخة  دواًل ضن جناد   (املثاال  البيل علر وقطر

 للخدمة بىام  واالتبدلته دالاتريها من وضلغته عنه ختلت اإللزامي

 الرياواااية والتهيئاااة املهاااين  والتااادري  التعلااايم وتطاااوير العاماااة 

 وعاادد املتحاادة  الواليااات  اإلغاثيااة واألعمااال للشاابا   والبدنيااة
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 واململكاااة فرنساااا بينهاااا مااان األورباااي  االحتااااد دول مااان كااابري

 القءاية  ها    مناقشاة  .؛(وباكساتان  اهلناد   يف وكا ل   املتحدة 

 باني  متعاددة  وضوجاه  واالاعة  ضبعااد ا  ض ا   حوهلاا  واجلدل اململكة يف

 مفاامت مساحااة مطالبااة إىل وامتااد ومعااار،  ومؤيااد وقاااد   ماااد 

 وماا  اإللزاماي   التعنيد ممارالة بتطبيق (2015 إبريل   اململكة

 انظار   والعاام  الرمساي  املساتويني  علار  تأيياد  ضو رفا   من االتتبعه

   . (اإلجباري للتعنيد حاجة ال – الوطين احلر  وزير مسو تصريح

 ومااهي  للتأييد . احملفز اهلدف ما ه ا كل يف األهم السؤال

 األهااداف  هاا    لتحقيااق الوالااائل  باادائل هااي  ومااا منااه .  الغايااات

 .تطبيقها  آليات هي وما والغايات .

 ضن معرفااة علينااا القءااية هاا   حتلياال يف الباادت وقباال ضوال -1

 (%23  يعاادل  مباا  شاا   ملياون  ( 4 2  هي املستهدفة العينة حعم

 .اململكة شبا  من

 اإللزاميااااة اخلدمااااة فكاااارة بنااااات ينبغااااي الاااا ي اهلاااادف -2

 للشاااابا  الرتبااااوي اجلاناااا  هااااو-نظااااري وجهااااة ماااان- عليااااه

 والشاااابات الشااابا  تنشااائة حيااا  مااان فقااا   العساااكري ولاااي)

 واالعتماااااد والكفاااااتة  العماااال  يف والنظااااام االنءاااابا   علاااار

 لااادى املواطنياااة رو  تعزياااز يف الوطنياااة والتنشااائة الااانف)  علااار

 مبكااارة الااان يف الشااابا  اجتماااا   اااالل مااان الشااابا  شااارحية

 وطنيًّااااا  و طاب ااااا نظاميًّااااا  تاااادريب ا وتلقاااايهم  واحااااد  مكااااان يف

 .ويسار ا ميين ا التطرف عن بعيد ا واعيًّا
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 تعتمااد  ال احلديثااة فاااجليوش  العسااكرية  الناحيااة  ماان -3

 ال املعاصارة  واحلارو   التقنياات   علار  اعتمادهاا  بقادر  العادد  علر

 يف عليااه إوااافة وترتكااز العسااكري  احلساام علاار فقاا  تعتمااد

 بقاوة  الياوم  تنتصار  والادول  والثقاايف   واإلعالماي  السياالاي  التفو 

 الاواعي  الشابا   مان  جيال  تهيئة يستتبع وه ا وإنتاجها  اقتصادها

 .والعلمية األدبية اجملاالت يف واملثق  واملتعلم

 ضن مناالابة  عادم  يف (3 و2  الفقارة  يف ذكرت ما يستتبع -4

 مااان  اااوف" هاااو اإللزاماااي التعنياااد تطبياااق مااان احلاااافز يكاااون

 مؤالساااتنا مواجهتاااه علااار تقاااوى ال قاااد مباااا اإلقليمياااة التهديااادات

 اإلجبااااااري التعنياااااد إىل حباجاااااة الشااااابا  ضن ضو  "العساااااكرية

 14 الرياا،  صاحيفة   "وامليوعة والءيا  االتكالية" من النتشاهلم

 ضن - ينبغااي ال باال – يصااح ال تأكيااد وبكاال  (2010 نااوفمى

 الساعودي  الشا  مواطنة يف والتشكي  التقليل هو احملفز يكون

 ماان كاابرية شاارحية لاادى والوطنيااة الااوعي اخنفااا،" بااا والقااول

 ال وادعاااتات الفكاارة  ختاادم ال العبااارات هاا   مجيااع "..الشاابا 

 واقاع  يف .تغليبهاا  ضو تعميمهاا  ميكن ال وضحكام ثابت  إىل تستند

 عاام  كال  يف فنعاد  .كلاه  ذل  عك) إىل تشري الدالئل نإ األمر

 مان  والعسكرية األمنية باخلدمات االلتحا  إىل املتقدمني عدد ضن

 ومراكااز ملنصااات االالااتيعابية والقاادرة االحتياااج ضوااعاف الشاابا 

 ماان الكاابرية األعااداد هاا   وااائعني وال مااائعني ليسااوا التاادري  

 حاار  يف الدولااة هلااا دعاات عناادما للخدمااة تقاادموا الاا ين الشاابا 

 احلاد  يف الشابا   هاؤالت  وائعني وال مائعني ليسوا الثانية  اخللي 
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 وضرواحهام   بادمائهم  الاوطن  يفادون  اللا ين  الثكنات ويف اجلنوبي

  دماااة يف العااااملني الشااابا  هاااؤالت واااائعني وال ماااائعني ليساااوا

 فاإن  كا ل   .العاماة  الوطنية اخلدمة برام  يف واملعتمرين احلعاج

 التحاااااديات ملواجهاااااة قاااااادرة واألمنياااااة العساااااكرية مؤالسااااااتنا

 احلماد  ول ورادعاة  دفاعياة  كقاوة  الساعودي  واجلايأ  واملخاطر 

 مواجهاة  من ضكثر يف وانتصر وواجه العامل جيوش ضقوى من واحد

 .وعسكريًّا اليااليًّا

 اإللزاماااي التعنياااد مقااارت  مناقشاااة عااان جااادًّا املهااام مااان -5

 التعنياد  عان  ختلات  الادول  من كثري املقرت   ه ا تكلفة مناقشة

 مقارت    هكا ا  لتطبياق  جادًّا  الباهظة التكالي  بسب  اإللزامي

 ختصاااص تنموياااة باارام   إنشاااات يف التكااالي   هااا   توجيااه  ورضت

 امليزانياة  الاتتحمل  هال  ذلا    ظال  يف .الشاابة  القادرات  وبنات لتهيئة

 املقرت  . تطبيق تكلفة للدولة العامة

 اإللزاماي  التعنياد  فكارة  مناقشاة  عناد  املهم من ك ل  -6

 دالاااتورية وكااا ل  املمارالاااة  هلااا   احلقاااوقي البعاااد إىل النظااار

 الفاارد إجبااار هااو اإللزامااي التعنيااد ضن إىل كااثري فينظاار إقاارار  

 حلقاه  مصاادرة  ب ل  ويعد يؤديه ضن خيرت مل معني نشا  ضدات علر

 .اال تيار يف

 املنظماة  التشريعات إعداد اإللزامي التعنيد متطلبات من -7

 علار  وتطبيقاه  نتائعه  وقيا  لتطبيقه  املناالبة البيئة وتهيئة له 

 وتصااانيفاتهم  وانتمااااتاتهم وطاااوائفهم  بفئااااتهم  املاااواطنني  مجياااع

 إال واملعاملااة التعنيااد يف االااتثنات بااال ومساااواة بعدالااة (االجتماعيااة

 .نظامي بنص
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 إلقارار   املناال  التوقيت ا تيار اإللزامي التعنيد يتطل  -8

 حناان وهاال قاارار  هلكاا ا مناالاا  اآلن التوقياات هاال – وتطبيقااه 

 .التأمل تعوزها قءيه له  حباجة

 النظااام علاار والشاابات  الشاابا  بتنشائة  اهلاادف ماع  ضنااا  تام اا 

 التوجاه  وحفاز  اإلجنااز   وكفاتة العمل ثقافة وغر  واالنءبا  

   .املواطنة وتعزيز واإلغاثية  والتطوعية اخلريية األعمال حنو

 الااامت الوالاااائل ضحاااد هاااو _ ا تيااااري ضو إلزاماااي – التعنياااد

 هو لي) التعنيد ولكن الغايات  هل   الوصول  الهلا من ميكن

 حتقياق   الهلاا  مان  ميكان  كاثرية  بادائل  فهنااك  الوحياد   البديل

 وإعاداد  املهين  والتدري  التعليم تطوير ضهمها من األهداف  ه  

 والرياواااية  البدنياااة اجملااااالت يف الساااعودي الفااارد لبناااات بااارام 

 يف واملنافسااة العطااات علاار القااادر واملثقاا  املااتعلم الشاابا  وتهيئااة

 ضثبااات .والعساااكرية والتقنياااة والعلمياااة الثقافياااة اجملااااالت كافاااة

 قاااوة علااار والزالااات الساااعودية والشاااابة والزال  الساااعودي الشاااا 

 وحنان  واملنااف)   والتفاو   العطاات  علار  ومقدرتاه  الاوطين   انتمائه

 اإلنساااان بناااات يف لالالاااتثمار الوالاااائل كافاااة تطاااوير إىل حباجاااة

 .السعودي
 

  احلارثي: علي. الثاني: دالتعقيب 

 األصااوات بعاا  السااطح علاار طفاار الكوياات  احااتالل بعااد

 ولااو (العسااكري التعنيااد  اإلجباااري بالتعنيااد واملناديااة املطالبااة

 مان    الاوطين  واحلار   واألمان  املسالحة  القوات ومن مؤقتة لفرتة 
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 ومتات  وئيلة  كانت الرمسية االالتعابة (. النوات ثال  إىل النة

 األزماة  بعد الريعًا تبخر .اإلجباري ولي) التطوعي العمل مبصطلح

 لابع   فعال  وكارد  هاا(  1428  العاام  يف .يكان  مل شايئاً  وكأن

 للتادري   العاماة  املؤالساة  مظلاة  وحتات  البطالة  ومنها التحديات 

 غااري املهااين العسااكري التاادري  برنااام  ُضنشاا    واملهااين الااتقين

 ضشااهر ضربعااة منهااا الاانة ملاادة ومهنيااة تقنيااة  ختصصااات يف اإللزامااي

 التحاااق إذا األالاالاااي الفااارد دورة عاان  تكفاااي عساااكري تاادري  

 القطاااااا  يف ضو الاااااوطين واحلااااار  واألمنياااااة املسااااالحة باااااالقوات

 احلاالاااا  تقنيااااة يف دراالاااايني وفصاااالني األهلااااي ضو احلكااااومي

 باالرغم  اآلن إىل باه  العمال  زال وال جياد  ضمار  وهاو  املهنية  والىام 

 إجيااااد علااار القااادرة وعااادم واملثلااار  الكااابرية فاعليتاااه عااادم مااان

 وهاا ا األهلااي  والقطااا  الدولااة قطاعااات يف للخاارجيني وظااائ 

 فقا   يلتحقاون  !!..االجتمااعي  التواصال  والاائل  يف اخلرجيني بقول

 إىل ثام  والاكن   وشر  وضكل ريال  (700  رات  َعلر للحصول

 اخلدمااة عاان باادياًل باه  ضريااد ذلاا  وكاأن  اليسااري  الناا ر إال املنازل 

   .العسكرية الوطنية

 جملااا)  عءاااو  وزميلناااا  ض وناااا  تقااادم  هاااا( 1433  العاااام  يف

 التعنياااد العلااام  دماااة مبشااارو  املاااري الاااامل األالاااتاذ الشاااورى

 ضياان إ بارنااا منااه ونأماال الشااورى جملاا) يف ملناقشااته   اإلجباااري

 وماان  ُضقاار لااو  وحتاار الاانوات   ضربااع مءااي  بعااد احلااال  بااه وصاال

 وحتدياااد تفساااري للحكوماااة تااارك ألناااه مبتسااار  فهاااو قراتتاااي 

 املنساعمة  املروناة  جانا   وجاود  بينهاا  مان  المت التنفي ية اإلجراتات
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 الطبقيااة إىل املفءااية االالااتثناتات مبعناار   اجملتمااع مقامااات مااع

 والسالطان   والعلام  واملال اجلا  ملقامات إال تلشي ال املساواة وعدم

 التاااادري  يف احلااااال هااااو كمااااا اإل ااااوان  ماااان بهااااا يلحااااق ومااااا

 ضثااارت   العااام هاا ا بدايااة يف ... اإللزامااي غااري املهااين العسااكري

 باني  متبايناة  ضفعال ردود اإلجباري التعنيد إىل اململكة مفمت دعوة

 مل ضنناااا إال للمؤيااادين  الغلباااة كانااات وإن معاااار،  وباااني مؤياااد

  . رف  وال تأييد ال تعليق ضي املسؤولني من نسمع

 بعءاها  يكاون  ضو تكاون  ضن ميكن المت األالبا  ضناقأ لن

 التعنيااااد ضو اإللزاميااااة الوطنيااااة اخلدمااااة لفاااار، جوهريااااًا الااااببًا

 نفسي وضعفيت . ذل  مؤونة العد الدكتور كفاني وقد اإلجباري

 لا ل   املنظماة  واجلهات واألنظمة واآلليات  الشرو يف البح  من

 متعااددة   مفاااهيم  هلااا  نإ  . الوطنيااة باخلدمااة  املقصااود  هااو  فمااا...

 هااي هاال .دولااة كاال يف احلكومااة ترغبهااا الاامت األهااداف حساا 

 يف الاادول ماان قلياال بااه يأ اا  الاا ى اإلجباااري العسااكري التعنياد 

 املشااركة  اإللزامية الوطنية باخلدمة املقصود هل احلالي . الوقت

 علاار القءاات  هادفها  هال  فقا  .  العساكرة  ال الشااملة  التنمياة  يف

 واالاتقالله  الاوطن  عان  للادفا   املاواطن  إعاداد  هدفها هل البطالة .

 رو  وتنميااة الااوطن حاا  مباااد  لتلقينااه هااي هاال ترابااه . ووحاادة

 واالنتماات .  الاوالت  وتعزيز اجملتمع عليها يقوم المت واملباد  املواطنة

 ودعااام و ارجياااًا دا لياااًا الدولاااة مكاناااة تعزياااز بهاااا املاااراد هااال

 شخصاااية تنمياااة هااادفها هااال األزماااات . ضثناااات الدولاااة مؤالساااات

 والفاارا  الساال  واالالااتهالك االتكاليااة علاار والقءااات اجملناادين

 الشبا  . بني املتفشي والءيا 
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  دماة  وضهداف مبباد  املتعلقة غريها وعشرات األالئلة ه   

 شااارو  نظاااري يف يكتنفهاااا بعءاااها ضو تطبيقهاااا ُضرياااد إذا العلااام

 التعنياد  علاي  املوافقاة  اعتمااد  قبل وجودها من البد ض رى ومباد 

 :منها .املبدض حي  من

 ذلا   فهال    احلكام  نظاام  ضو الدالتور يف ذل  علي ُينص ضن -1

 عناد  ل ل  وجود ال عليه . ينص ضن ميكن ضو عليه منصو 

  . احلكومة

  االل  مان  النفاو   يف يغار   ال الاوطن  وحا   واالنتمات الوالت -2

 ماان وإمناا    اإللزاميااة الوطنياة  اخلدمااة ضو اإلجبااري  التعنياد 

 والدميوقراطيااااة  واحلرّيااااة  واملساااااواة  العدالااااة   ااااالل

 والوطنيااة اإلنسااانية واحلقااو  القاارار  اختاااذ يف واملشاااركة

 الامت  تلا   اإللزامياة  باخلدماة  ونقصد مواطن لكل املشروعة

 الاانة (30  إىل الانة  (18  ماان قاادر  ماواطن  كاال علار  تطباق 

 ممكان   ضو موجاود  ها ا  فهال  .موقعاه  ضو صفته كانت مهما

 ال إلياه  اإلشاارة  لعادم  القريا   املساتقبل  يف لا ل   إمكانية ال

 . (م2030-م2020  الرؤية يف وال التحول يف

 الوطنيااة للخدمااة حاجااه تاارى ال الدولااة ضن ضجاازم باال ضعتقااد؛ -3

 الا ى  الاراهن  الوقت يف حتر اإلجباري التعنيد ضو اإللزامية 

 يف واملهااددات  التحااديات  ماان  الكااثري  فيااه  اململكااة  تواجااه 

 يف ذكر ما منها متعددة  ألالبا  والشر  واجلنو  الشمال

 وضالااابا  والياالاااية اقتصاااادية وضالااابا  ضعاااال   (2  الفقااارة

 جتنياد  عان  العساكرية  القطاعاات  تعلان  وظيفية  عسكرية
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 الاا ى العاادد ضوااعاف ضوااعاف هلاام ويتقاادم واابا  ضو جنااد

 رؤياااة    لااا ل  حاجاااة هنااااك َياااَرو ن ال وبالتاااالي حيتااااجون 

 بىناام   باألالاهل  ذلا   الدولاة  االتبدلت لقد   (.....!!!!ويقه

 لااه يتقاادم الاا ى اإللزامااي غااري املهااين العسااكري التاادري 

 اجليااا  ومصااااري  والساااكن والشااار  لألكااال احملتاااجني 

 هال  نعلام  ال   .. ضعاوام  الابعة  مان  ضكثار  إنشائه علر مر ....!!

  . ال ضم ضهدافه حقق

 عليااه والتاادري  للدولااة  مشااكله للمااواطنني السااال  محاال -4

 املطاَلاا  بعاا  ماان حيصاال قااد ملااا الدولااة شااكوك ماان يزياد 

 عاان  اإلحعااام  ضالاابا   إىل يءاااف  وبالتااالي  واالحتعاجااات  

  اإلجباري. التعنيد

 يف اإلجباااري بالتعنيااد ض اا ت الاامت الاادول ماان كااثري باادضت -5

 وضوروباا  ضمريكاا  و اصاةً  الانوات  منا   بإلغائاه  املاوي القرن

 بأنواعااه  الطااريان   العسااكري والتكتياا  األالاالحة لتطاور 

 حتتااج  الىياة  القاوات  كانت وإن اجلوي  والدفا  والبحرية 

 ض ارى  دول وهناك واألزمات  احلرو  ضوقات يف مساندة  إىل

 .بااه تأ اا  الاا ى ماان القلياال إال يبااق ومل إلغائااه  يف تفكاار

 عادم  قناعاة  الاي  ووصالت  ذلا   االتشعرت اململكة ضن ويظهر

 إشاااكاالت ةللدولااا خيلاااق الاااابقًا ضشااارنا كماااا ألناااه جااادوا 

 .. . كثرية واجتماعية واقتصادية الياالية

 ضشااار كمااا واارورية اإللزاميااة الوطنيااة اخلدمااة ضن رضيااي يف

 ملسااندة  آنفااً  ذكرناا  الامت  اجلوهرياة  باملبااد   العد الدكتور اليه
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 وكاااا ل  األزمااااات  ضوقااااات يف واألمنيااااة العسااااكرية القااااوات

 والصاناعي  املدني القطا  يف الشاملة الوطنية التنمية يف املشاركة

 احلاار  ضيااام يف اللوجسااتية واملساااندة الساالم  ضوقااات يف واملهااين

 جغرافياااة . ذلااا  يااارى ال مااان وجاهاااة عااادم ضالااابا  كانااات مهماااا

 ضوجااه كاال يف املشاااركة حتتاااج جاادًا واالااعة اململكااة ومساااحة

 مااان كااابرية ضعاااداد لتساااتوع  واملدنياااة العساااكرية النشااااطات

 والتادري     واخلاصاة  العاماة  األهاداف  بعا   ولاو  وحتقاق  الشبا 

 الركيااازة يكاااون ضن ميكااان حالياااًا القاااائم املهاااين العساااكري

 فكارة  تكونات  طاملاا  وتطبيقااً  تنظيمااً  عليهاا  ُيبنر المت األالاالية

 ملادة  وتكاون  الساوات  علر واملدنية العسكرية األهداف بني اجلمع

 تطبيقًا. والنتني تدريبًا النه

 

 الرديعان: خالد. التعقيب الثالث: د 

 (:Conscription  :اإلجباري التعنيد

 اخلدماة  حاول  الشاهراني  الاعد  د.اللاوات   كتباه  ماا  عالي ا ضقدر

 نظار  وجهاة  ضتبنار  لكاين  اإلجبااري   التعنياد  ضو اإللزامية الوطنية

 ضوردهاا  إجيابياتاه  تفاو   الالبيات  اإلجباري التعنيد يف ترى خمالفة

 :التالي النحو علر

 ورواج "الساال   ثقافة" إشاعة يف اإلجباري التعنيد يساهم -1

 نطاا   علار  انتشاار   يازداد  قاد  ثام  ومان  .ضنواعاه  ومعرفاة  االتخدامه

  .التعنيد ضثنات واالتعماله له التعر، حبكم واالع
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 الساال   انتشاار  مشكلة من نعاني التعنيد نقر ضن وقبل حنن

 يف (إخل... كالشانكوف    مسدالاات   واالاع  نطاا   علار  األبي 

 ر ص حيملون ال بتقديري حامليه ومعظم اململكة  مناطق معظم

 غااري بطاار  مااروجني ماان يشاارتونه وغالبااا قانونيااة  الااال  محاال

 الااو  ولااه كاملخاادرات  متام ااا تهريب ااا يااد ل فالسااال  مشااروعة؛

   والشاامال (الاايمن  اجلنااو  :جهااتني ماان يااد ل وحتديااد ا رائعااة

 (.واألردن العرا 

 كاملخااادرات؛ لاااي) الساااال  ضن يف تكمااان األمااار و طاااورة 

 دينيًّاااا وجّمااارم مشاااين ا عمااااًل يعاااد وتروجيهاااا املخااادرات فتعااااطي

 ال ها ا  لكان  متناهياة   بسارية  تروجياه  وياتم  ونظاميًّا  واجتماعيًّا

 قيمااااة وجتارتااااه حيازتااااه تكتساااا  الاااا ي السااااال  علاااار ينطبااااق

 عناد  الرجولاة  كماال  مان  يعاد  ذلا   نإ بال  الابع ؛  لادى  اجتماعية

 مباا  اململكاة  يف األطاراف  ومنااطق  القبائال  ضبناات  و اصة البع  

 والتادر   بيعه ويتم .الدولة وموظفي املتعلمني شرائح بع  ذل  يف

 .فخر وبكل بل جهار ا؛ عليه
 

  ذل  . بكل اإلجباري التعنيد عالقة ما

 االااتخدامه  وتعلاام السااال   ثقافااة الااتكّر  التعنيااد بيئااة

 ماان تزيااد قااد الاامت األالاالحة رواج يف التعنيااد يسااهم قااد ثاام وماان

 املناالااااابات يف ويساااااتخدم منتشااااار الساااااال  .اجلرمياااااة معااااادالت

 القبلياة  اجملتمعاات  ضوالاا   يف  اصاة  ملحوظاة  بصاورة  االجتماعية

 .املتالي بع  االتخدامه عن وينت 
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 التعنياااد فاااإن _ ال مساااح ال _ حااارو  قياااام حاااال يف -2

 ينفعنااا ولاان املعركااة  حلساام كافيااة حلااواًل يقاادم لاان اإلجباااري

 علاار توفرنااا يف التنحصاار فاملسااألة اجملناادين؛ عاادد زيااادة كااثري ا

 ضنااه ضعتقااد ..األفاراد  نقااص لتعاوي   حديثااة وضالالحة  مناالاابة تقنياة 

 علر يقوم اليوم حرو  يف فاالعتماد التقليدية؛ احلرو  زمن انتهر

 ضن يعاين  ها ا  .اجلاو  والال  اإللكرتونية واحلرو  احلديثة التقنية

 .ت كر قيمة له يكون لن اإلجباري التعنيد

 املهان  حناو  إجيابياة  اجتاهاات  اإلجبااري  التعنيد اليخلق -3

 جتاا   الالبية  اجتاهاات  الايخلق  الوقات  وبانف)  عموم ا  العسكرية

 ال الامت  اليدوياة  املهن و اصة اجملتمع  حيتاجها المت األ رى املهن

 الرتاتبيااة ذات باااملهن مغاارم جمتمعنااا .وظيفيااة تراتبيااة فيهااا يكااون

 مهان  حناو  األفراد وميل والبدوية  القبلية  لفيته حبكم الوظيفية

 و اصاة  املهان  الائر عن واالنصراف احلكومي القطا  يف حمددة

   .اخلا  القطا  يف

 ضنهاا  رغام  "اجتماعيًّاا  موصاومة " املثاال  الابيل  علار  املهان  بع 

 املعوقاات  مان  واحادة  ها    .جياد  املاادي  ومردودهاا  وشاريفة  مطلوبة

 الوصام  بساب   جمتمعناا  يف الوافادين  ضعاداد  زياادة  من فاقمت المت

 ... مطعاام  يف عاماال حااال   بااائع   املهاان بعاا  لااه تتعاار، الاا ي

 (.إخل

 حنااو والتوجااه "اجملتمااع عسااكرة" ماان كااثري ا ض شاار -4

 كابري  جازت  ..منظاورة  غري ضمنية مشكالت لنا خيلق قد مما ذل ؛

 اجملتماع  فعساكرة  وبالتاالي  قبلياة   بنياة  علر يتأال) جمتمعنا من
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 ظهاور  يف رئيساية  ضالابا   تكاون  قاد  الشخصي السال  انتشار مع

 الدولاة  وتشاغل  الواحاد  اجملتماع  عءد من تفت قبلية احتكاكات

 .عنها غنر يف هي بأمور

 نظااام مثاال اإلجباااري التعنيااد يكااون ضن ض شاار كمااا -5

 دون مؤقات   د ال  علار  للحصول الشبا  يستخدمه حبي  "حافز"

 املهان  بعا   علار  الشبا  تدري  ومنها األالاالية ضهدافه حيقق ضن

 الامت  املشاكلة  با ات  نقاع  ثم ومن الدول  بع  تفعل كما املفيدة

 .حافز نظام فيها وقع

 :االجباري التجنيد بدائل

 االحتاااد يف "الكوخلااوز" لنظااام مشااابه شاايت تطبيااق ميكاان

 املاازار  وهااي إالاارائيل  يف "الكيبااوتز" ونظااام الااابًقا السااوفييمت

 بااأي االالااتعانة دومنااا الااكانها يااديرها الاامت اجلماعيااة التعاونيااة

  .الكيبوتز  ارج من شخص

 وتعويادهم  كثرية مهن الشبا  تعليم إىل الكيبوتزات تهدف

 بعاا  عان  والتخلااي ضنفساهم  علاار واالعتمااد  الصااعبة املواقا   علار 

 .واإلنتاج للعمل املعيقة االجتماعية القيم

 إلزامياة  شابابية  خميماات  عمل فيمكن زراعي غري بلد وألننا

 فيهاااا الشاااا  ياااتعّلم حبيااا  جتنياااد ا؛ تكاااون ضن بالءااارورة لاااي)

 ..وافادة  عمالاة  ضي تءام  الَّض بشر  املفيدة  املهن وبع  االنءبا 

 كالزراعااة املهاان؛ كافااة يف املخيمااات يف بالعماال الشاابا  ويقااوم

 كالكهربااااات الصاااايانة وضعمااااال احملااااالت يف والبيااااع البساااايطة

 لكساار وذلاا  وغريهااا  واحلواالااي  واإللكرتونيااات والسااباكة
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 علاار ولرتويءااهم الياادوي العماال ماان االجتماااعي النفااور شااوكة

 .القانون واحرتام الطاعة

 العمال  حناو  إجيابياة  اجتاهاات  الايخلق  البساي   األاللو  ه ا

 عان  ينصارفون  جتعلاهم  مبهارات الشبا  تزويد إىل إوافة عموم ا 

 احلار  العمال  حناو  ويتعهاون  املرحياة   احلكومياة  الوظيفاة  تقدي)

 .املنت 

 خلرجيي  ا  بن  إجياد من بأ  فال الفكرة تنعح وحتر

 اخلاصااة بأعماااهلم للباادت جمزيااة قاارو، هلاام يقاادم املخيمااات هاا  

 مطاااعم  نقاال  الاايارات صاايانة  ورش جتزئااة  بيااع دكاااكني 

 األنشاطة  ها    يف متاوفرة  الفر  ماليني ضن علم ا (إخل ... مقاهي 

 .اململكة دا ل وتدويرها الرياالت مليارات اليوفر ال ي األمر

 آالف عادة  ووم قاعدتها تواليع فيمكن املسلحة القوات ضما

 ضحاد   وشارات  دائام   بشاكل  والبحرياة  الىياة  للقوات الشبا  من

 .مدربة العودية بأيدي الدا ل يف بعءها وصناعة األاللحة ضنوا 
 

 االلبامية(: الو نية املداخالت حول قضية: )اخلدمة 

 اإللبامية ومد  جدواها: الو نية اخلدمة

 التاااأثري يف شااا  لدياااه لاااي) ضناااه كاااردي ضالاااامة .م ذكااار

 الساااعودي  الشااابا  علااار االلزامياااة الوطنياااة للخدماااة اإلجياااابي

   ومتطلباتها. احلياة ملواجهة بإعدادهم يتعلق فيما وبال ات

 .. اخلدماة  ها    ضهمياة  علار  توافًقاا  هنااك  ضن ضعتقد :فوضوا

 بهاا  االهتمام ميكن المت اخلدمات ه   نوعية حتديد حناول لعلنا
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 باخلااااادمات والاااااأبدض .. اإللزامياااااة الوطنياااااة اخلدماااااة إطاااااار يف

 واألمااين العسااكري وللقطااا  عااام بشااكل للااوطن اإللكرتونيااة

 والعمال  الغا ائي   بااألمن  املارتب   العمال  وضوي  ..  ا  بشكل

 ..  اا   بشاكل  العساكري  والنقال  عام  بشكل بالنقل املرتب 

 .غريها تقرتحون ولعلكم

 اخلدمااااة  قءااااية يف مشاااااركمت :احلااااارثي  الااااد .ض وقااااال

 بقااادر واجتمااااعي وتنماااوي إداري الااايا  ذات (اإللزامياااة الوطنياااة

 والا ي  العساكري  اجلانا   يف اال تصاا   لعدم نظر ا اإلمكان 

 ذات واملصااااطلحات والتعبئاااة  فالتعنياااد  ضبااادا  جتاهلاااه  ميكااان  ال

 روحهااا وتفقااد حبتااة عسااكرية هااي نفسااه االالاارتاتيعي املءاامون

   .العسكري اال تصا  حتمل مل إذا وموووعها

 ا تلفاات وإن كمءاامون  التعنيااد إىل ميَّااال ضنااين احلقيقااة

 دون ( اإللزامياة  الوطنياة  اخلدماة   تساميتها  مان  باأ   فاال  التسمية

 علاار ضالاالااي بشااكل يعتمااد الاا ي التقلياادي بالشااكل اإل ااالل

 ومهاااين ثقاااايف وعاااي إعاااداد دورة ويعقبهاااا األالاالاااي  الفااارد دورة

 السياالااية وعقيدتااه هلويتااه اجلياال وإدراك شخصااية تاابين مكثفااة

 وضن العااام  التعلاايم مراحاال يف فااات مااا لتسااتكمل واالجتماعيااة؛

 ضالاالاي  جبهاد  يساهم  كبري ا  اهتمام ا املكثفة الدورة ه   ُتعَطر

 يف االخناارا  ذلاا  بعااد يعقبهااا الشاابا   عنااد الفكااري البنااات يف

 الرغبااات يااتلم) الاا ي املخطاا  الااوطين االحتياااج حساا  اخلدمااة

 اخلدماة  علار  يقتصر ضال علر ممكن  قدر بأكثر املتقدمني عند

 القطاا   وحتار  ض ارى   حكومياة  مرافق ضي يشمل بل العسكرية؛
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 اإللزاميااة  الوطنياة  ال ماة  مؤالساة  ماان مسااندة  كخدماة  اخلاا  

 خلرجيااي ميكاان ممااا املومسيااة  وغااري املومسيااة األعمااال ويشاامل

 ماان األدناار باحلاد  بااه والقيااام عملاه  التدريبيااة الاادفعات و رجياات 

 .املطلو  واإلشراف اجلودة

 باارام  بااني األالاالااي الفااار  ضوااع التصااور  بهاا ا ضجاادني 

 واحلااد التعنيااد وباارام    منهااا املتوقااع األقصاار واحلااد التاادري 

  .حتققه ال ي األدنر

 املهماااة  التسااااؤالت مااان عااادد حتماااا ياااثري ذلااا  ضن ضعتقاااد

 :ملناقشتها ضدعوكم

 (اإللزامياة  الوطنياة  اخلدماة   بأهمياة  قناعاة  ضروية هناك هل •

 إىل  لصاات دراالااات ضو القاارار  لصااناعة العليااا الاادوائر يف

 هاا   ماان جتعاال النقطااة هاا   ضن حياا  إليااه  احلاجااة عاادم

 ضناي  رغام  الرديعاان  .د ضبادا   ال ي التخوف يىر تهديد املبادرة

 تقاادم الاامت والطروحااات املخاااوف هاا   مااع إطالًقااا ضتفااق ال

  .وضالاال ا ضصال  االجتماعي العقد يف الريبة

 يفاااي  والشااارطة املااارور ألجهااازة  القاااائم األدات مساااتوى هااال •

 اخلدمااة  ماان اخلاارجيني الالااتيعا  والتطلعااات بالطموحااات

 االنءابا   ضن حبكام  علايهم   واإلشاراف  (اإللزامياة  الوطنية

 االقتادات  درو  ضهام  ضحاد  تعاد  املىجماة  واالالتعابة واإللتزام

 (.اجملند  للمتدر  بالنسبة

 نشاار يف وكاابري ملمااو  ضثاار الكااىى املبااادرة هلاا   ضلااي) •

 الاانقوم فهاال والساالوك  الفكاار وتهاا ي  االنتمااات وترالااي 
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 واملسااااؤولية احملاالاااابة تكااااري) ماااان جناحهااااا مبتطلبااااات

   العام . واملال واملكتسبات املقدرات علر واحلر 

 واحلاا)ِّ االنتمااات ماان العقياادة هاا   ضالااا  لاادينا هاال وض ااري ا •

 طبقاااي متاااايز ضي دون الشاااع  باااني يسااااوي الااا ي الاااوطين

   (.اإللزامية الوطنية اخلدمة  لنظام للخءو 

 والشااا  للفتاااة والساالوكي الفكااري اإلعااداد ضن القااول ضود

 اجلهاااد  توجياااه  يف كااابري بشاااكل  يساااهم  اخلدماااة فااارتة   اااالل

 الاامت والتصااورات املفاااهيم ماان الكااثري وتعزيااز وترقيااة واألنشااطة

 .الوطنية واألهداف القيم من به يستهان ال عدد حول اجليل جتمع
 

اخلدممممة الو نيمممة اإللباميمممة: مقرتحمممات التفعيمممل والبمممدائل    

 املتاحة:

 ها    مثال  برام  إىل حنتاج ضننا احلقيقة :حبريي حسام .م قال

 ويقاادم يعطااي الاا ي الااوطن و دمااة واإللتاازام  الوطنيااة رو  لاازر 

 متعاودين  املواطناون  ضصابح  حتار  مقابل  ضي بدون ملواطنيه الكثري

 احلاليااة   اإلقليميااة  الظااروف  ظاال  ويف العطااات   دون األ اا   علاار

 وجنوبناا  وشارقنا  مشالناا  مان  بهاا  منر المت بنا احمليطة والتهديدات

 احمليطاة  التهديادات  مان  وطنناا  حلماية اليوم احلاجه ضم)ِّ يف حنن

 يف والشاا  ومواطناتااه  مواطنيااه بسااواعد إال يااتم لاان وهاا ا بااه 

 نبتااد  ضن نسااتطيع كياا  هااي: الرئيسااة  املعءاالة ولكاان ذلاا  

 يوجاد  وهال  الناا  .  باني  والوااليه حب افري  يطبق شاماًل برناجًما

 باارام  لبنااات املطلوبااة األالاالااية والبنيااة االقتصااادية القاادرة لاادينا
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 ماان واماارضة رجاال ماليااني مخسااة ماان ضكثاار علاار تصاارف جدياادة

 النه . ( 24-15  بني تقع المت العمرية الفئه

 ,والتادري   ,االقتصاادي  املساتوى  علار  جدًّا وخم إلتزام ه ا 

 إلزامياة  بارام   لبناات  ..(إخل والتعهيازي ......  ,واإلنشائي ,والتعليمي

 .الشبا  فئات من واملواطنات املواطنني مت)ُّ

 لنااا  يكااون ولاان جاادًّا  صااع  عماال هااو الشخصااي برضيااي 

 والتحاديات  الصاعوبات  مان  اهلائال  للكام  نظار ا  الالتحداثه املقدرة

 اخلدمااة لااىام  الشااديد احتياجنااا ماان الاارغم علاار .تواجهااه الاامت

 باارام  ووااع ماان البااد ضنااه باعتقااادي ولكاان اإللزاميااة  الوطنيااة

 القصاري  املادى  علار   صوص اا  حنققهاا  ضن نساتطيع  واقعياه  و ط 

 غااري مشاااريع يف املااوارد إواااعة وعاادم املرجااوة  األهااداف لتحقيااق

   .واقعية

 ضو باجلامعاااة االلتحاااا  ضالاااتطع مل شاااا  ماااواطن ضناااا : مثاااال

 مان  باالدي  ض ادم  ضن وضريد احلالي  وقمت يف وظيفة علر احلصول

 يكااون ضن ضريااد ال ولكاان العسااكرية  باخلدمااة االلتحااا   ااالل

 يوجد هل حياتي  لبقية العسكري القطا  يف وظيفي مستقبل لي

 احلالي . ووعي يف منه االالتفادة ضالتطيع برنام 

 باخلدماااة لاللتحاااا  ا تيااااري برناااام  وواااع مااان املاااانع ماااا 

 ه ا  الل ومن كمثال  النوات (4  ملدة املدي قصري العسكرية

  دماة  مان  واحاد   وقت يف عدة ضهداًفا ضحقق ضن ضالتطيع الىنام 

 العملاااي التأهيااال مساااتوى ورفاااع البطالاااة  نسااابة وتقليااال الاااوطن 

 علار  والتادري   العساكري   التعنياد  يف االحتياج والد والعمالي 
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 القطااا  حيتاجهااا الاامت املساااندة واخلاادمات العسااكرية املهااارات

 حياااتي يف تفياادني وتشااغيلية وتقنيااة فنيااة ضعمااال ماان العسااكري

 إجياااد ماان ومتكااين الاانيني  عاادة بعااد هلااا الااأرجع الاامت املدنيااة

 وعناادي التدريبياة   املراكاز  ضفءال  يف متادر   اآلن ألناين  وظيفاة؛ 

 .اخلا  القطا  حيتاجه ما وه ا  ىة  ضيءا

 الطلباااة ماااع االتفاااا  وهاااي ض ااارى  ميااازة لاااه هااا ا الىناااام  

 دراالااتهم  متويال  ياتم  باأن  اجلياد  العلمي التحصيل ذوي والطالبات

 بعاااد الاااوطن خلدماااة يلتحاااق ضن بشااار  الناااادرة والعلمياااة التقنياااة

 مان  االالاتفادة  مان  الدولاة  تتمكن وب ل  حمدودة  لسنني التخرج

 ماادة  ضفءال  .حماددة  لفارتة  لوكاان  حتار  الاوطن  يف النابغاة  العقول

 هاو  البشارية  البنياة  يف واالالاتثمار  اإلنساان   هاي  دولة ضي يف  امة

 الاريجع  ض ارى  ضو بطريقاة  ألنه الدولة التنفقها المت األموال ضفءل

 األ ري. يف هلا العائد

 حتديد يف واإلبدا  التفنن من البد ضنه كردي ضالامة .م ويرى

 تاارتب  ضن الااالزم ماان فلااي) اإللزاميااة  الوطنيااة اخلدمااة ماهيااة

 ميكان  متعاددة  ض رى  دمات فهناك والسال   واجليأ باحلر 

 ضن االعتبار يف الووع مع مستقبلهم. يف وتفيدهم بها الشبا  إلزام

 تءاع  ال الادول  بعا   يف املساتخدمة  العساكرية  اإللزامياة  اخلدمة

 مواقاااع يف تءاااعه ولكااان العااادو ماااع املواجهاااة  ااا  علااار اجملناااد

  اادمات مثاال العسااكرية لألعمااال املطلوبااة اللوجسااتية اخلاادمات

 .شابه وما والتغ ية النقل
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 فكارة  طار   ضالابا   من يكون قد ضنه مخي) مسري .ض ويرى

 يطاار  الاا ي األماار الااوطين املشاارو  غيااا  هااو اإلجباااري التعنيااد

 .مؤقت كبديل اإلجباري التعنيد

 التطااوعي التعنيااد يفااتح ال ملاااذا :العمااري الاالمان .ض وتساااتل

 وطااين بأبنااات ثقااه عناادي وضواااف: اجلنااوبي . احلااد علاار للشاابا 

 احلااد علاار الشاابا  ماان اآلالف والاايتوافد الاادعوة الاايلبون ضنهاام

 التطاوعي  التعنياد  جترباة  الساعودي  اجملتماع   اا،  لقاد  اجلنوبي..

 ومشععة. منوذجية وكانت اخللي  حر  إبان

 الكاال ضن ياارى حياا  املقاارت   هاا ا املرشااد مطشاار .ض وضيااد

 لااي) : التعنيااد وضواااف: مرتفعااة. ومبعنويااات الاادعوة يلاا  الااوف

 شارحية  ماع  للتواصال  مناى  الايكون  بال  اجلنود  عدد لزيادة فق 

 اال رهاا   شارك  يف يقعوا ضن فبدل وحتصينهم  اجملتمع يف الشبا 

 .. واملسؤولية االنءباطية علر تدريبهم يتم واإلرهابيني 

 الاايكون ( العسااكرية   الوطنيااة اخلدمااة  ااالل ماان ضيءااا

 مقبولاااة تكااان مل وحااارف مهااان علااار الشااابا  تااادري  بإمكانناااا

 وحاني  إخل  والتقالياد...  العادات العتبارات ضو اجتماعية العتبارات

 تتدربوا ضن وحنتاج البلد  وختدمون عسكريون ضنتم للشبا  نقول

 ويقبلاااها يتقبلونهاااا الاااوف .. والكهرباااات الساااباكة ضعماااال علااار

 . جمتمعهم

 رائعااة فكاارة !الكوخلااوز ضن األربااأ كااوثر .ض تاارى ضيءااا

 ضثااار  الااايبقر اجملتماااع يف االااارتاتيعي فاااار  والتصااانع .ومميااازة

 .السعودية الشخصية يف فارقة عالمة اليشكل ضنه كما ألجيال 
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 ماادن يف جاادًّا واالااع نطااا  علاار الفكاارة تطبااق ضن اجلاادير وماان

 ووواحيها. وقراها اململكة

 يقااوم اجلاايأ ضن اإلطااار هاا ا يف الرديعااان  الااد .د وضووااح

 ..اجلناود  عادد  يف نقاص  مان  هنااك  ولي) وجه  ضكمل علر بدور 

 حديثاااة تقنياااة ماااهي  بقااادر ضفاااراد ليساات  املساااألة فاااإن وباعتقاااد  

 تعاونيااة  ماازار   فكاارة فهااي  الكوخلااوز عاان  ضمااا جيااد.  وتسااليح

 يف ومياثلاها  ونفا ت  وقتها يف السوفيمت االحتاد يف شاعت مجاعية

 .الكيبوتز إالرائيل

 التعنياااد الااالبيات حاااول رضياااي ضكااارر الرديعاااان: .د وضوااااف

 النظاام  وحا   الاوالت  نازر   كي  ضما ..آنفا ذكرتها وقد اإلجباري

 اجملتماع  يف العدالاة  بإشااعة  ياتم  ذلا   فإن الشبا  عند واالنءبا 

 والعماال  كااالتعليم  األالاالااية  احلقااو  ويف املناااحي مجيااع يف

 حفا   تكفال  الامت  األنظماة  وبسان  الصحية  والرعاية والسكن 

 كماا  الفسااد  .حقاوقهم  علار  االعتادات  من األفراد ومحاية احلقو 

 الااوالت الاايعزز منااه واحلااد وطااين هاااج) وتكاارار ا ماارار ا ذكرنااا

 .اجلميع علر االقتصادي مردود  عن ناهي 

 القطااااا  يف ضفااااراد عاااادد زيااااادة جماااارد فهااااو التعنيااااد ضمااااا

 بالءارورة  لا ل   يكاون  ضن دون الدولاة  علار  يعتمادون  العسكري

 عادد  يف نقاص  هنااك  كاان  ما وإذا ..الوطن يفيد اقتصادي مردود

 القطاا   ها ا  يف دائماة  وظاائ   فتح فيمكن املسلحة القوات ضفراد

 يف فعلناااا كماااا صاااديقة دول بقاااوات لالالاااتعانة نءاااطر ال حتااار

 كابرية  دولاة  حنان  .اخللاي   حار   ذلا   وقبل احلوثيني ود احلر 
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 عان  ضفاراد   عادد  يقل ال قوي جيأ لدينا يكون ضن ويفرت، وقوية

 لسانا  حنان  ...األطاراف  املرتامية حدود  حلماية جندي مليون نص 

 الااادوائر بناااا ترتباااص دول بناااا وحياااي  صاااغرية ضو هامشاااية دولاااة

 .وكبري ا قويًّا جيشنا يكون ضن جي  وبالتالي

 احملااذي  اجلزت  اصة جدًّا طويلة للمملكة الشمالية احلدود

 حتصاينها  يفارت،  احلادود  وها    طري   إىل الكويت من للعرا 

 .قاوات  مان  هنااك  موجاود  هاو  مماا  التقليال  عدم مع إوايف بشكل

 بشاكل  وتساليحهم  املسالحة  القاوات  ضفراد عدد زيادة يتطل  وه ا

 تكاون  وقاد  ومفتوحاة  صاحراوية  املنطقاة  ..الصاحرات  حلرو  جيد

 العارا   ماع  العالقاات  الااتت  لاو  فيما شر  با  -ال مسح ال -

 غااري العاارا  ووااع ضن وطاملااا .اآلن عليااه هااي ممااا ضكثاار وإيااران

 للكاالم  نستسالم  وضالَّ للغاياة   يقظني نكون ضن فيفرت، مستقر 

 اإلرادة مسااالوبة حكوماااات فهاااي حكومااااتهم مااان يصااادر الااا ي

 .طهران وتوجهها

 يف ضماان رجااال يعملااون السااعوديني ماان كاابرية ضعااداد هناااك

 الساال  ماان متقاعااد وبعءااهم  (الااكيورتي  اخلاصااة الشااركات

 العماال عاان العاطاال للشاابا  برنااام  يصاامم ال فلماااذا العساكري  

 حمااااددة الاااااعات   جزئاااي  دوام بصااااورة القطاااا   هاااا ا يف للعمااال 

 بعاا  ويكتساابون العماال هاا ا علاار يتاادربون حبياا   (ضالاابوعية

 للعمل !. نظرتهم ويغريون املهارات

 الاادا ل  يف اإلرهابيااة اجلماعااات بااه تقااوم كاناات الاا ي مااا

 برياة  خميماات  هلام  تعمل كانت هلا  املنتمني تؤهل كانت وكي 
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 جاااودو   الااانف) عااان الااادفا  ضلعاااا  وتعلمهااام الرتفياااه  باااداعي

 وضحياناا  التكفريي  بالفكر حتقنهم نفسه وبالوقت  (وكاراتيه

 تثقيااا  وتتءااامن العمااارة باااداعي مكاااة إىل بااارحالت خيرجاااون

 للرتفياه  خميمات   مسمر حتت يتم ذل  وكل وحقن  ضيديولوجي

 . !(الىيت

 اخلدمااة يف حااديثنا إن الرديعااان: د. قااال ض اارى ناحيااة وماان

 نتحاد   فانحن  ال كورياة؛  النزعاة  علياه  يغل  "كرجال" اإللزامية

 يشاكلن  الفتياات  ضن نتناالار  حاني  يف الا كور  الشابا   عان  غالبا

 املقرتحااات بعاا  طاار  يلاازم لكاان بهااا  االالااتهانة جيااوز ال طاقااة

 الامت  املعوقاات  إىل اإلشاارة  وارورة  مع .الفتيات خيص فيما املفيدة

 .اإللزامية اخلدمة تطبيق خيص فيما عموم ا املرضة تواجه

 مبفهومهااا الوطنيااة اخلدمااة :الشااهراني الااعد .داللااوات  وقااال

 ضو ذكاو را  ضحد ا تستثين ضن جي  ال تكون ضن جي  وكما الواالع

 مااان اخلاااروج بشااار  متعاااددة للفتياااات املتاحاااة واجملااااالت .. إناث اااا

 الوطنية. للخدمة جدًّا الءيق واملفهوم اإللزامي التعنيد صندو 

 النظاام  جييز فقد الوطنية للخدمة نظام صدر وإذا فإنه ضيءا

 احملاددة  املادة  وامن  التطاو   من ومعينة حمددة مدد ضنوا  احتسا 

 خيااص وفيمااا مااثاًل. احلاا  يف التطااو  اإللزاميااة.. الوطنيااة للخدمااة

 إالااانادية ا تيارياااة نشااااطات يف ممكااان فهاااو التطاااوعي التعنياااد

 هاا ا ذلاا ؛ الالااتحالة قتاليااة غااري ضنشااطة يف وبالتأكيااد ومعنويااة

 وعلاار واملاارابطني املقاااتلني علاار كاابري معنااوي ضثاار لااه الاايكون

 وعيهم. ومستوى وطنيتهم من ويزيد باالنتمات وإحساالهم الشبا 
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 وضحااد اجلياادة األفكااار ضحااد فهااي بااالكوخلوز يتعلااق وفيمااا

 م. ضشاااار كماااا لكنهاااا للعمااال  متسااااوية فااار  إجيااااد ضهااادافها

 والشاااايوعية  االشاااارتاكية الاااانظم فشاااالت باااال فشاااالت  ضالااااامة

 بااهلعرة  اليهاود  وإغارات  االاتيطانية  ضهدافه اإلالرائيلي والكيبوتز

 .ومدن قرى وضصبحت واإلقامة

 تسااتوع  ضن فالواجاا  ضقاارت  نإ اإللزاميااة املدنيااة اخلدمااة

 التطاو   ولايكن  للاوطن    دماة  فياه  نشاا   ضو جمال ضو عمل كل

 ويف منهاا   جزت ا والعسكرية األمنية باملؤالسات وااللتحا  املؤطر

 عاماااة بوظيفاااة واملكلفاااة القائماااة للمؤالساااات إالااانادية نشااااطات

 اخلاصاة  االحتياجاات  با وي  املعنياة  املؤالساات  يف العمل مثل معينة

 .رمزية وبأجور

 لاادعم يساتدعر  احتيااطي  لاادينا ضن فالواجا   األزماات  يف ضماا 

 اليمنياااة احلالاااة علااار نقاااي) وال واخلارجياااة  الدا لياااة اجلبهاااتني

   الكويتية. احلالة علر بل اآلن  هي كما

 العسااكرة  إىل إطالًقااا اإللزاميااة اخلدمااة تااؤدي ضن جياا  ال

 املؤالسااات والااتحمل ممكنااة غااري باال الاالبية؛ ألنهااا فقاا  لااي)

 يف فهاي  اخلدماة  ضقارت  إن وطاقتهاا.  محلاها  مان  ضكثر العسكرية

 الوطن. ضرجات وكل اجملاالت كل ويف النشاطات كل

 ضن ضعتقاد  احلاارثي:   الاد  ض. ضوااف  اإلطاار  ها ا  ويف ك ل 

 والاوالت  الوطنياة   مفهاوم  ترقياة  علر واحلقو  العدالة إلشاعة األثر

 اإللزامياة   لخدماة ل اإلجياابي  األثر تنمية يف يسهم ضثر هو واالنتمات

 الادول  قاامو   يف وطنياة   دماة  تعاد  اجلماعياة  املازار   كانت وإن
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 ذلاا  يف واإلنتاااج للتشااغيل ضالاالااي رافااد نظااام فهااي رعتهااا الاامت

 اجلماعية املزار  تكون وب ل    فق  الشبا  ختص وال اجملتمع

 الوطنياة  اخلدماة  قءاية  عان  امتام ا  خمتلفاة    هلا املشابهة والنماذج

 .هنا نناقشها المت لزاميةاإل

 األهاااداف لتحقياااق يلااازم ضناااه االعتباااار يف نأ ااا  ضن علينااااو

 املسااتقبل خللااق املتنوعااة االالاارتاتيعيات ماان عاادد تاابين الكااىى

 إذا مبالغااة هناااك ضن ضعتقااد املطروحااة القءااية ويف نريااد  الاا ي

 اخلدماااة ضو التعنياااد  دماااة مااان ملماااو  اقتصاااادي ضثااار انتظرناااا

 ة.الوطني

 ضهل حدي  كان املاوية األيام يف : الشهراني ليلر .ض وقالت

 رجاال  باالاتقدام  حكاومتهم  بهاا  قامات  المت اخلطوة عن الكويت

 . ! بنعالدش من ضمن

 يف  صوص اا  بلدهم خبدمة ضوىل الكويت شبا  ضن والععي 

 يف مانهم  الكاثري  ضوقات قءات من بداًل األمنية  احليوية األماكن

 .األجسام لبنات الرياوية النوادي

 الطاقااات هاا   مااع تتعاماال ال عناادما كااثري ا الاادول التخساار

 مان  الياوم  نارا   ماا  ولعال  السليم  التوجيه وتوجهها املهدرة الشبابية

 ماان يسااري جاازت إال هااو مااا (فكريااة دعشاانة و (ض القااي انفااالت 

 واالتصاع   وكاىت  تعملقت حبكمة تعاج مل نإ اللبيات اللسلة

 . بعد فيما حلها

 الشاااعور يعااازز الوطنياااة باخلدماااة باااإلزامهم الشااابا  توجياااه

 وفنااون الرمايااة لتعلاايم فقاا  ضنااه التعنيااد ماان يفهاام وال باالنتمااات 
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 يصاارف كااي ضنااه ياارى فااالبع  الاانف)  عاان والاادفا  األالاالحة

 ضن وننسار  فقا    الشادة  فياه  يازر   ضن فيع  امللهيات عن الشبا 

 . التطوعية اجملموعات يف باالخنرا  فيهم اإلنسانية نعمق

 ثاام النفسااي  باإلعااداد يباادض شاااماًل  يكاان مل نإ التعنيااد

 . مثار  يؤتي لن الفكري  ثم اجلسدي 

 وهاي  التعلايم  مكاان  مان  (الوطنية باخلدمة  البدت باإلمكان

 يف مااثاًل الاااعات (4  ختصاايص ط لااو   بتهيئااتهم للتاادرج املاادار 

 كباار   دماة  مثال:  تطوعياة  بأعماال  للقيام واألوالد البنات مدار 

 والتنظيا   التشاعري   محالت ضو املعاقني  تأهيل ومراكز السن 

 فيهااااا  يتعلماااون  الاااامت مدارالاااهم  وقبلااااها واحلااادائق   للشاااواط  

 هاا   فيااه  يبااد  ومااا ميولااه  حساا  كاال جملموعااات وتقساايمهم

 بعااد إلزاميااة خلدمااة حتويلااها قباال مبكاارة عمليااة درو  الااتكون

 اجلامعة. ضو الثانوي

 وماا  الصغري وطنهم فهي شيت  كل قبل األولوية هلا املدرالة

 املادار   وبع  الكبري  الوطن علر بتثار  ينعك) فيها يفعلونه

 ويا ه   مسانني  ضو ضيتاام  دور لزياارة  شاكلية  رحاالت  بتنظايم  تقاوم 

 درال اا  الطالا   وإعطاات  املسائولية   باا   مان  ولي) نزهة البع  هلا

 الشاعور  يعمق فيه وإشراكه احلقيقي اخلريي والعمل اإلحسان يف

 ضو مدارالاااهم  مااان يهرباااون الطاااال  بعااا  ضكثااار  باملساااؤولية

 اإلنساان  ترباي  ها    واألذياة   التفحاي   يف املدرالاة  بعد ما يقءون

 هم. يف
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 ضنااه وضواااف األ ااري الطاار  هاا ا مااع املرشااد مطشاار .ض واتفااق

 برناام   هنااك  الثانوية مرحلة ضمريكا يف احلكومية املدار  ويف

 تادريبهم  وياتم  عساكرية  بادالت  ويلبساون  ا تيااري   وطنياة   دمة

 / تطوعياااة ضعماااال مااانهم يطلااا  وثاني اااا االنءاااباطية  علااار ضواًل

 اجلايأ..  حيتاجهاا  قاد  معينه حرف علر يتدربون وثالث ا اجتماعية 

 املرور. وتنظيم للحراالات الطبيعية الكوار  يف يستخدمونهم

 العماال عان  نتحااد  ال هناا  فإننااا البكار  فوزيااة د.ض تصاور  ويف

  دمااة عاان نتحااد  فاانحن خمتلفااة؛ اإللزاميااة فاخلدمااة التطااوعي

  مدنية. ضو عسكرية الوات إلزامية

 هااا ا يف الععلاااة ا ااارتا  إىل حباجاااة لسااانا فإنناااا ظنهاااا ويف

 النظار  عليناا  ول ا جتارب ا؛ قبلنا األمم ععنته مووو  فه ا الشأن 

 والعمال  الاعودته  وحماولاة  والياالايًّا   وماديًّاا  ثقافيًّاا  يناالبنا ما إىل

 النااروي   مثاال ضوروبااا  مشااال يف الناجحااة  التعااار  بعاا   مثاال بااه

 والسويد.

 القءااية  هاا   طاار  ضهميااة علاار دهاايأ باان  الااد .د وضكااد

 الكويات   احاتالل  إباان  طبقات  جترباة  هنااك  كاان  ضنه إىل وضشار

 مساااما  كاااان ضيًّاااا التطبياااق  هااا ا ملثااال تقااايم هنااااك وبالتأكياااد

 ضهمياة  يارى  ضناه  كماا  حار .  حالاة  يف طباق  كوناه  مناه  لالالتفادة

 وتشاااعيع الوطنياااة للخدماااة ضوالاااع بشاااكل الكشاااافة دور تفعيااال

 لتكاون  املادار   وتهيئاة  للكشاافة  لالنءامام  والطالباات  الطال 

 ولسااكان  والطالبااات  للطااال  األالاابو   نهايااة يف كشاافية  مقااار

 .احلي
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 إلطاال   املناالابة  البداياة  ضن املازرو   محياد  .د يرى جانبه ومن

 املناالاابة  معايريهااا تووااع ضن وبعااد باململكااة  اإللزاميااة اخلدمااة

 بااألدوار  مهاماه  حتادد  ضن علاي   ( االحتيااطي  باجليأ  يسمي بأن

 الوظيفياة  اخلدماة  مان  كعازت  التادري   فارتة  حتس  وضن الثانوية 

 . املناالبة الوظائ  ينتظرون ال ين  اصة الشبا  لتشعيع

 اإللزاميااة اخلدمااة ضن احلمااود صاااح باان ال عبااد .د وضووااح

 اخلدمااة مبفهااوم ضيء ااا ربطااه ميكاان وال جديااد مفهااوم الوطنيااة 

 الاابيل وعلاار - ياا كر وباملناالاابة .ضيءااا اإللزاميااة العسااكرية

 تنطباق  ال للا ين  إلزاميااً  التطو  يعتى الويسرا دولة يف ضن -املثال

 (60-20  الان  يف هام  ممن   العسكرية اخلدمة شرو  عليهم

 ضماام  نساعر  ضن عليناا  ..زراعياة  باالد  ليسات  بالدناا  إن وضواف .النة

 مان  الكاثري  تكلفناا  العالياة  التقنياة  ضن ننسر وال ..واملمكن املتا 

 غاااري ؛ علااار مقااادم املمكااان يكاااون ال فلمااااذا املالياااة  مواردناااا

 بلااد يف يتااا  وال بلااد يف بيئيااا ومتااا  ممكاان هااو مااا ضن  صوص ااا

 األفكاااار نوجاااه دعوناااا .واملاااال للوقااات وااايا  يعاااد فإناااه آ ااار 

 .واملستطا  باملقدور هو ملا التطوعية

 الدولاة  منظاور  يف لاي)  ضناه  إىل احلارثي علي .د ضشار حني يف

 ضن وضهمهاا  وضوهلاا  الاابقاً  املا كورة  لألالابا   املفااهيم  به   األ  

 الاابيل ال الياالااية حقااو  عليااه يرتتاا  املووااو  عااني وهااو اإللاازام

 احلرياااااااة  احلقاااااااو   املسااااااااواة  العدالاااااااة   إليهاااااااا  للنظااااااار

 موجاود  فهاو  والطاوعي  اإللازام  غاري  ضماا  (وغريهاا  الدميوقراطية ...

 . الفاعلياة  عاديم  اعتقااد   يف لكناه   (املهين العسكري التدري  
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 واقتصااادية الياالااية حقااو  ماان عليااه يرتتاا  مبااا إقاارار  عنااد ضمااا

 مع يتواتم ما منها نستخلص كثرية الدولية فالتعار  واجتماعية 

 والفارد  واخلاا   للعاام  والءارورات  واملهددات التحديات متطلبات

 .واجلماعة

 من االالتفادة رب  االتثنات بدون اجلميع إللزام الوالائل ومن 

 ابتعاا    وال توظيا    ال الوطنياة   باخلدماة  احلكومية اخلدمات

 يف االخنارا   قبال  كاثري  ذلا   غري وال إالكان  وال  دمات  وال

 الوطنيااااة اخلدمااااة ويسااااتوع  حيتاااااج بلاااادنا .اإللزاميااااة اخلدمااااة

 البيل . من إليه فهل ومدنيًا عسكريًا

 عناااه حتاااد  ماااا ضن إىل الشاااراري حاماااد .د :ضشاااار وبااادور 

 نعاايأ  وحنان  .. واحلار   السلم يف اخلدمة مشولية العد د وضكد 

 إىل تهادف  بارام   مان  تشامله  وماا  الرؤياة  حتقياق  علار  العمال  بداية

 كمرتكااز البشااري العنصاار علاار معتماادة الااد ل مصااادر تنويااع

 ..واألمن.. للتنمية رئي)

 ماان املثلاار االالااتفادة عاان تبحاا  والتعقيبااات األورا  فمعماال

 خلدماااة وتنمياااتهم قااادراتهم وتطاااوير الساااعودية  والشاااابة الشاااا 

 ملقاادرات األمثاال واالالااتثمار ماادنيًّا  ضو عسااكريًّا الااوات الااوطن 

 الاادول ماان وكااثري شااابة  دولااة اململكااة ضن  اصااة البشاارية البلاد 

 القوة ه   متتل  ضنها وتتمنر تفتقدها األوربية الدول  ا  وبوجه

 لعلنا النواحي مجيع من ه   والى مناقشتها  املهم من ل ا .الشابة

 البلااد مكااامن االااتثمار يف القاارار صاااح  ختاادم بأفكااار خناارج

 :منها بلدهم  خلدمة الليم توجيه وتوجيههم الشابة
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 ومتطلباتاااااه الساااااعودي ة/الشاااااا  لوواااااع واقعاااااي حتليااااال •

 .وإمكانياته

  .وتطويرها األنظمة ومراجعة الوطنية األولويات حتديد •

 التأهيااااال كىناااااام  احلالياااااة الوطنياااااة الاااااىام  مراجعاااااة •

 .. ألهدافها حتقيقها ومدى املهين العسكري

 الولاااوج دون الغااار، حتقاااق كاااىام  مبكوناااات الاااتفكري •

 عساااكرة منهاااا نتعاذبهاااا بنقاشاااات تاااد لنا مبصاااطلحات

 .د إليااااه ذهاااا  مااااا وهااااو    الفااااة ضو التعنيااااد ضو اجملتمااااع

 الوطنياة  واالالارتاتيعية  التطاو   نظام إقرار فمثال.. (الرديعان

 ...به ُيطال  مما جزت ا حيقق قد للشبا 

 يكاون  وقد عديد   برام  تشمل م(2030  السعودية الرؤية

 يف لااه نصاابوا مااا لتشاامل القرياا  املسااتقبل يف فيهااا توالااع هناااك

 .نقاشنا

 التأهيل: إلعادة الو ين الربنامج

 اخلدماااة  حتقاااق  تكاملاااها  عناااد املتنوعاااة  الوطنياااة  الاااىام 

 هاا ا يكااون فقااد املقاارت ؛ هاا ا منهااا.. الشااامل مبفهومهااا الوطنيااة

 إلعاااادة الاااوطين الىناااام " مبسااامر الرؤياااة بااارام  ضحاااد املقااارت 

 متااادني العااااطلني مااان معيناااة فئاااة ملعاجلاااة يهااادف الااا ي "التأهيااال

 العااالي التعلاايم مؤالسااات خمرجااات بااني حاادثت وفعااوة املسااتوى 

 مان  العدياد  افتتاا   يف املتساار   للتوالاع  نتيعاة  العمل  الو  وحاجة

 االعتباااار بعاااني األ ااا  دون متااازامن وقااات يف واملعاهاااد اجلامعاااات
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 مان  عادد  ضكاى  االاتيعا   لغار،  دقياق  بشكل العمل الو  حاجة

 التعلااايم مبؤالسااات  قبولاااه ط مااا  ضصاابح  حتااار الثانويااة    رجيااي 

 إعاااادة  اااالل مااان الثانوياااة   رجياااي مااان (%90  جتااااوز العاااالي

 ومؤالساات  العسكرية  الدولة قطاعات بع  به تشرتك تأهيلهم

 احلاالي  اإلطاار   اارج  وتفكاري  ومبانه   العمالقاة   اخلا  القطا 

 املهااين  والتأهياال العسااكري التأهياال بااني مياازج البطالااة ملعاجلااة

 وااللتازام  والدقاة  االنءابا   يعتاى  عساكرية  بيئاة   االل  مان  تقدم

 مؤالسااات  ااالل ماان وتاادري  علمااي وبإشااراف مقوماتهااا  ضهاام

 .التأهيل إعادة يف جيدة جتار  له  ا  قطا 

 "التأهيااال إلعاااادة الاااوطين الىناااام  "املقااارت  الىناااام  هااا ا

 الوظااااائ  توليااااد هليئااااة التنفي ياااة  الرئيسااااة األذر  ضحااااد يكاااون 

 ضهاااداف مااان جااازت ا حيقاااق نفساااه وبالوقااات البطالاااة  ومكافحاااة

 (الانتني   القصاري  املدى يف  اصة السعودية  التوظي  االرتاتيعية

 العساكري  التادري   إلياه  يهدف ما مع  (النوات ثال   واملتوال 

 مان  اخللال   وتعااج  التسار    من تقلل بتلية النتائ  حمدود املهين

 بهااا ا لاللتحاااا  متميااازة وحاااوافز جمزياااة مكافاااتت دفاااع  اااالل

 اإلجبااري  التعنياد  إلياه  يهدف ما حيقق ضنه إىل باإلوافة .الىنام 

 بطريقاة  -إجباار  هاي  اجملزياة  املكافاأة  نإ حيا   الدول بع  يف

 الشارحية  حيدد وبالتالي الىنام   به ا لالخنرا  -مباشرة غري

 وقاد  .الفعلي العاطل الىنام  ه ا يف والينخر  العمل  يف اجلادة

 املهااين العسااكري التاادري  لىنااام  تطااوير املقاارت  هاا ا يكااون

 .احلالي
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 اجملتمعاااات متكاااني مساااألة إىل القنياااب  نااادى .ض وتطرقااات

 النقاا   يف نظرها وجهة وخلصت الوطنية  اخلدمة يف للمشاركة

 التالية:

 وبالتااالي وطااين  واجاا  هااي الوطنيااة اخلدمااة يف املشاااركة -1

 .اجلنسني من العمرية الفئات تشمل فهي

 توظيااا   اااالل مااان اجملتماااع وإمكاناااات قااادرات االاااتثمار -2

 وتنفياا  إلعااداد وعالقاااتهم املاديااة ضعءااائه بعاا  إمكانااات

 عامااة بصااورة احلااي علاار بااالنفع تعااود وطنيااة  دمااة باارام 

   . اصة بصورة وضبنائه

 ماان الوطنيااة اخلدمااة جمااال يف مهمًّااا دور ا اجملتمعااات تلعاا  -3

 ضو املشاااكل حاال يف واإلالااهام االحتياجااات  حتديااد حياا 

 وحتسااني املاادني اجملتمااع علاار احلفاااظ وبالتااالي النااواقص 

 . املواطن يستحقها المت احلياة ووجودة ووعه

 فيهااا والعماال ضدائهااا علاار والقاادرة الوطنيااة باخلدمااة التوعيااة -4

 احمللياااة اجملتمعاااات باااني فيماااا شاااراكات تقااادم ضن ميكااان

 احلكومية غري واملنظمات املدني اجملتمع ومؤالسات
 

 :  للتمكني املستخدمة اتليات

 ياااتم ( الااانأت   األطفاااال علياااه يرتبااار وطاااين برناااام  وجاااود -1

 ملعرفاة  متقدماة  عمرياة  مرحلة يف ويؤهلهم  الله من تثقيفهم

 ومشااركته  اآل ار  ماع  والتعامال  حريااتهم  وممارالاة  حقوقهم

   .وإبدا  فكر من ميلكه مبا
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 مان  الشابا   متكان  والنقاش للحوار واوحة آليات من بد ال -2

 تلاااا  إىل الوصااااول يف وحااااريتهم املعلومااااات علاااار االطااااال 

   .املعلومات

 اخلدماااة برناااام " حتااات تنااادرج الااامت الاااىام  تساااتهدف ضن -3

 ونسااات  ضطفااال   متييااز دون اجملتمااع فئااات مجيااع "الوطنيااة

  .( اخلاصة االحتياجات وذوي   السن وكبار وشبا  

 مشاااركة دون حتااول الاامت املعوقااات كاال إزالااة علاار العماال -4

 ثقافياة  ضو اجتماعية كانت الوات الوطنية اخلدمة يف الشبا 

   .املعوقات من غريها ضو اقتصادية ضو إدارية ضو

 تبني وتربوية تعليمية وضنشطة برام  وتنفي  إعداد علر العمل -5

 ضكانات  الاوات  ( الوطنياة  اخلدماة    الوطنية املشاركة ضهمية

 فقا   تقتصر ال توعوية برام  مض قدرات وبنات متكني برام 

 املدرالي املنه  من كعزت وإمنا الصفية غري النشاطات علر

 . إجيابية جمتمعية قيمة واعتبار 

 واإلشاااراف  وتنفيااا ها اخلطااا  وواااع  يف الشااابا  إشاااراك -6

 ياتالتم  مباا  واالحتياجات األولويات وحتديد والتقييم والرقابة

  . اجملتمع طبيعة مع

 علار  االعتمااد   االل  مان  الشابابية  التنموياة  املبادرات تشعيع -7

  . ال اتية املوارد

 لااه  ممااا بالشاابا  املرتبطااة التنمويااة  الااىام  ووااو  ضهميااة -8

 ماان املااأمول وهااو   عنهااا واإلعااالن الوطنيااة باخلدمااة عالقااة

 يف والتاادرج تنفياا ها وآليااة مزاياهااا وإيءااا  ( م2030 رؤيااة
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 الااوات  باملؤالسااة  حاادت الاامت  واألالاابا   هلاام وشاارحها  ذلاا 

 اجملال. به ا للعمل األهلية ضو الرمسية

 هلاا   الواقااع ضر، علاار ملموالااة مااردودات هناااك تكااون ضن -9

 الساريع  األثار  ذات الىام  علر املستطا  قدر والعمل الىام 

 .احمللي اجملتمع علر
 

 التطوعي: العمل منها يعاني اليت املشكلة

 يعتااد مل ألنااه لااه؛ اجلديااد اجلياال تقباال عاادم هااي احلقيقااة يف

 بكال  تقاوم  والدولاة  ضماماه  متاوفر  شايت  كال  ضن اعتباار  علر عليه

 .. شيت

 يااأتي وهنااا وثقافتااه  تفكااري  علاار انعكساات املاديااة احلياااة

 .اجليل ه ا لدى الثقافة ه   بتغيري التحدي

 وإمنااا الشااعور  هاا ا لديااه لنعمااق األزمااات ننتظاار ال ضن علينااا

 . احلاجة عند عليه ومتدرب ا الثقافة به   ومتشبع ا جاهز ا ليكون

 املااارضة دور ضهمياااة حاااول اآلرات ماااع القنياااب  نااادى .ض واتفقااات

 وواااااعها كاااااان وضيًّاااااا العمرياااااة مراحلاااااها خمتلااااا  يف  عموم اااااا

 اخلدمااة و اصااة عامااة  بصااورة اجملتمااع يف ودورهااا (االجتماااعي

 " نصااًا: لاا ل  باإلشااارة ماادا لمت باادضت لاا ل  وضوااافت: الوطنيااة.

 وطاااين  واجااا  نظاااري يف هاااي الوطنياااة اخلدماااة يف املشااااركة

 " اجلنسني من العمرية الفئات تشمل فهي وبالتالي

 اخلدمااة يف   األنشااطة ماان عاادد ا هناااك ضن رضت عليااه وبنااات

 تلعاا  الاامت األنشااطة  صوص ااا فيهااا تسااهم ضن ميكاان ( الوطنيااة

 .فيها إجيابيًّا دور ا واملرضة األالرة
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  :الصحي اجملال :ضواًل 

 الكتسااا  املتخصصااني مااع املاارضة تشااارك ضن املمكاان ماان

 :التالية اجملاالت يف اخلىة

   .األطفال منو مراقبة -1

 عناااد اخلطااارية األمااارا، واااد واألمهاااات األطفاااال تطعااايم -2

 .احلاجة

   .اإليدز  اصة جنسيًّا املنقولة باألمرا، التوعية -3

 الصااحية املعااار، تنظاايم الصااحية احلمااالت يف املشاااركة -4

 .التوعية بهدف

   .الصحية التغ ية برام  دعم -5

 .األطفال لدى واجلفاف اإلالهال ضمرا، مكافحة -6

   الطبيعية. الرواعة تشعيع برام  دعم  -7

  النائية. للمناطق الطبية احلمالت تنظيم -8

  واألالنان. الفم بصحة للعناية التوعية  -9

   للمستشفيات. اخلارجية العيادات يف العمل تنظيم  -10

 

  :االجتماعي اجملال يف :ثانيًا

   : يف العامة اخلدمات تقديم  

  .املساجد يف النسائية املصليات -1

 األالوا .  -2
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 األطفاال  مؤالساات   اخلاصة احلاالت ذوي األطفال مساعدة -3

 (الفكرية الرتبية دور ,املعاقني دور ,اخلاصة احلاالت ل وي

 الاا ين لألطفااال الرعايااة تقاادم الاامت املشااروعات يف اإلالااهام -4

  صعبة ظروف يف يعملون

 الشوار . ضطفال وتعليم تأهيل -5

 ودور السااااااعون  :  يف احلاجااااااة ذوي الساااااايدات مساااااااعدة -6

 وعااااائالت السااااعنات  وعااااائالت واملستشاااافيات  املساااانني 

 ( العسكرية العمليات ضثنات اجلنود

 التااااااد ني  : اإلدمااااااان   : االجتماعيااااااة اآلفااااااات حماربااااااة -7

 والعاادات  واخلرافاات   والشاعوذة  واملخدرات  واملسكرات 

 .(السئية االجتماعية
 

  : ثقافة علر النأت تربية يف املساهمة البيئي: اجملال :ثالثًا

 .العامة املمتلكات علر احملافظة -1

 احلدائق. علر احملافظة  -2

  والكهربات. امليا  علر احملافظة -3

 .منها واالالتفادة تدويرها وإعادة النفايات  من التخلص  -4

 : التالية اجملاالت يف اإلالهام الفتاة تستطيع ضيءا

 والطاقااااة  والطااااوار   السااااالمة وجمااااال الثقااااايف   اجملاااال 

 يف واملشااااااركة اإلنساااااانية  واجملااااااالت االقتصاااااادي  واجملاااااال

 .العاملية واأليام التوعية األالابيع
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 قءااية حااول مدا لتااه يف احمليااا مساااعد .د قااال جانبااه وماان

 الناو   هلا ا  يلعاأ  كلاه  العاامل  ضن ضجد :(اإللزامية الوطنية اخلدمة 

 جتاااد الااامت الااادول وخباصاااة العساااكري  إطاااار  يف اخلدماااة مااان

 ...باجليأ تتعلق كثرية لوجستية ألعمال حباجة نفسها

 ممارالااااة هااااو التطوعيااااة لألعمااااال اخلدمااااة بهاااا   الاااا ها 

 وال اجلاايأ عنهااا مسااؤوال يكااون لاان املمارالااة وهاا   اجتماعيااة 

 الشااؤون لااوزارة الااي ه  األماار كااأن وبالتااالي األمنيااة  األجهاازة

 بإجنااز  واخلا  العام القطا  يف الوظيفة ترب  حبي  االجتماعية

 ... معينة معايري وفق اجتماعية ملهمة ذاك ضو الفرد ه ا

 إلزاميااة  التصاابح التطوعيااة اخلدمااة هاا   فااإن هاا ا وعلاار

 ألناه  ملازم  وهاو  تطوعيًّاا  عماالً  مياار   فارد ا  جتعال  الَّض ينبغي وعادة

 ... مقبولة بكفاتة وال برور به يقوم لن

 ختتاارون  ضنكام  لاي  بادا  حيا   األول للمرباع  ضعاود  ها ا  وعلر

 العسكري بالتدري  املسؤول قناعة عدم مع اتساًقا التطو  برام 

 ..!! اجملتمع عسكرة من  وًفا

 .. والووو  الصراحة من بشيت ضنفسنا نسأل ضن حنتاج حنن

 جيش اااااا ميثلاااااون ألفاااااراد اجلااااايأ حيتااااااج ضن ميكااااان هااااال

 .. نعم ضقول: شخصي ا ..احتياطيًّا .

 الطاااائرات عاااى تاااتم الياااوم احلااارو  مااان كاااثري ا نإ صاااحيح

 الوالاائل  ضهم من هم املشاة والال  الىية القوات لكن والصواري 

 االقتحاااام  ويف .. الواالاااعة  اململكاااة  جغرافياااة  علااار  احملافظاااة  يف

 ... العدو حواجز وا رتا 
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 املساااؤول ليتقبااال األماااين اهلااااج) يتالشااار ضن حنتااااج حنااان

 ... مهماااة احتياطياااة وكفااااتات كاااوادر وإعاااداد التعنياااد فكااارة

 الوطنياااة اخلدماااة  هاااو وهااا ا .. وقااات ضي يف االاااتدعاؤها ميكااان

 .( اإللزامية

 يف جاادد مبعناادين الاازج يااتم ال عااادة بأنااه الرديعااان .د وعقاا 

 يتعاااوز ال الاا ي تاادريبهم نقااص حبكاام لالجتيااا  الىيااة احلاارو 

 ماان هاام احلاارو  تلاا  مثاال يف يشاااركون الاا ين ...الاانتني عااادة

 .نظااميني  كعنود مسعلون هم ممن النوات عدة للتدري   ءعوا

 اإللزامياة  اخلدماة  نقصر ال ضن العد د. قال كما يفرت، ذل  ومع

 .ضعمال عدة يشمل حبي  املفهوم نّوالع وضن التعنيد  علر

 ضن الطاالع  حسان  ملان  إناه  احلمود: صاح بن ال عبد .د وقال

 ألن   اإللزاميااة الوطنيااة اخلدمااة باالاام القءااية هاا   عنااوان ضتاار

 لا ل   املقصاد  فاإن  إلزامياة   دماة  عباارة  ي كر حني العام املفهوم

  دماااة اخلصاااو  وجاااه وعلااار العساااكرية  اخلدماااة إىل يتعاااه

  .اإلجباري العسكري التعنيد

 يف العسااكرية غااري إلزاميااة  دمااة وجااود يناادر ضنااه صااحيح

 الامت  واالقتصاادية  االجتماعياة  الظاروف  إىل االتنادا وذل  العامل 

 . البلدان بع  يف حتل

 إلزامااااي تنظاااايم يشاااار  مل السااااعودية العربيااااة اململكاااة  ويف

 منااه يناات  قااد والاامت   ماادنيًّا ضو عسااكريًّا الااوات الوطنيااة للخدمااة

 ومااؤازرة دعم ااا اخلاادمات ماان العديااد منهااا ينبثااق تطوعيااه ثقافااة

   .واجتماعيًّا إنسانيًّا
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 واقتصاادية   اجتماعياة  ماتغريات  يعايأ  العامل ضصبح ضن وبعد

 ماان  وحيااد   حااد  مااا  إىل إوااافة    واملءااامني األوجااه  متعااددة

 تاوافر  وجو  الزمان ه ا يف األمر بات والياالية  جغرافية تقلبات

 تعزيااز ا االجتماااعي الصاااح يف يصاا  إصااالحي طااابع ذات تاادابري

 .له وكفاتة

 ا تيارياة  ضو إلزامياة  كانات  الاوات  الوطنياة  اخلدماة  مسألة إن

 هاو  هلاا  األمسار  واهلادف  متعاددة   ودالئال  مفااهيم  ذات ضنها الش 

 وطنياة   دماة  منهاا  تنبثاق  ضن يرجار  الامت  املخرجاات  وتقانني  معرفة

 . مبتغاة

 يؤمال  ومبخرجاات  جدياد  مبفهوم اخلروج نإ ضقول: لعلي وهنا

 علاار قااادر ا مناه  جتعاال بااالنف) ثقاة  بنااات حنااو املاواطن  تثقياا  منهاا 

 منظومااة ذو برنااام  إعاداد  يتطلاا  األمار  فااإن ووطناه   دينااه  دماة 

 وهناا  ا تيااري   هاو  وما إلزامي هو ما ذل  يتءمن قد متكاملة 

 ويااأتي العامااة املصاالحة خياادم تشااريع حنااو عملاايني نكااون وحتاار

 كهاا ا  لتوجااه يؤالاا) ضن يسااتوج  األماار  فااإن مؤالسااي  باادور

 نصال   الهلاا  مان  الامت  التشاريعات  بتطبياق  ختاتص  مستقلة منظمة

   .متعددة جماالت يف الوطن خلدمة إليه نصبوا ما حتقيق إىل

 يعطار  وطنياة  هيئاة  لا ل   يؤالا)  ضن ضقارت   املنطلاق  ه ا ومن

 تنظايم  هلاا  يتاأتر  وضن  (الوطنياة  للخادمات  العاماة  اهليئاة    االم هلا

 .إنشائها من املرجوة األهداف حتقق بءواب 

 املفارت،  الدور يف مشولية وجو  ضرى فإنين املنطلق ه ا ومن

  : يلي مبا وذل  اهليئة ه   من يتحقق ضن
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   االجتماعية: اخلدمة:  أواًل

 لاا ل  واحلاجااة واالااع  مفهااوم ذات االجتماعيااة اخلاادمات إن

 إنشائها املقرت  اهليئة ه   تقوم ضن يتوج  وهنا الدوام  علر ملحة

 دورات تعقاااد ضن االجتاااا   هااا ا يف براجمهاااا عااان اإلعاااالن وبعاااد

 التطوعيااااة االجتماعيااااة اخلدمااااة تقااااديم علاااار للمقاااابلني تدريبيااااة

 املسانني   ملراكز عائلية شبه دورية زيارات ذل  ويشمل للمعتمع 

 التأهياااااال مراكااااااز يف املقاااااايمني اخلاصااااااة االحتياجااااااات وذوي

   .االجتماعي

 ضن األقادار  شااتت  لفئاة  واحملباة  األلفاة  تعزيز ذل  من واهلدف

 صااالت ضفقاادتهم اجتماعياة  ظااروف ماان إلياه  اوصاالو مااا إىل يصالوا 

 . كغريهم اجتماعية

   البلدية: اخلدمات: ثانيًا

 البيئاة   بصحة االهتمام إىل ضعماهلا بطبيعة تنم اخلدمة وه  

 وهاااو والفتياااات  الشااابا  لااادن مااان باااه اإلتياااان املفااارت، والااادور

 النهاااو، يف تساااهم جغرافياااة بيئاااة إىل الوصاااول حناااو املشااااركة

 دوري وبشااكل اآلن قااائم هااو مااا ذلاا  ويشاامل البلاادي  باجملااال

 الامت  البلدية اخلدمات من العديد وإىل والشعرة  النظافة ألالابيع

 مبظهاار البلاادي الشااأن إلظهااار فيهااا  املشاااركة للمتطااو  ميكاان

 .مشرف

   األمنية: اخلدمة:  ثالثًا

 بعا   فيهاا  ختاتص  السابق يف كانت والمت األمنية اخلدمات

 . اإلجباري العسكري بالتعنيد يسمر ما تطبيق حنو الدول
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 باتاااات والدميوغرافيااااة  االجتماعيااااة املااااتغريات مااااع ولكاااان

 ضي ماواطين  لدى ض رى ضمنية مهارات اكتسا  وجو  إىل احلاجة

  .الدفاعي بالشأن املختص العسكري التأهيل خبالف دولة 

 بتاادري  يتعلااق فيمااا الاادوام علاار وقائمااة ملحااة حاجااة فهناااك

 باارام  واامن يكااون ضن البااد وهنااا املاادني  الاادفا  علاار املااواطن

 العامااة املديريااة مااع بالتعاااون تدريبيااة دورات عقااد املقرتحااة اهليئااة

 مان  عاماة   املادني  الادفا   مبناشا   املتطو  لتأهيل املدني  للدفا 

 ووقاااو  األمطاااار هطاااول ضثناااات اإلنقااااذ وعملياااات للحرائاااق إطفاااات

 . الزالزل

 يف آ اار احتياااج يعااد املااروري األماان علاار التاادري  ضن كمااا

 األمان  غيا  ظل يف مرورية ا تناقات ضحيان ا فتنشأ التطو   جمال

 آ اار ضمااين إالااهام يعااد ذلاا  يف املتطااو  تأهياال وبالتااالي املااروري 

 .للوطن

 يتااا  الااوف اهليئااة هاا   مثاال إنشااات حااال يف ضنااه ضرى وض ااري ا

 ضن وضعتقااد احلياااة  مناااحي كافااة يف الوطنيااة املشاااركة للعميااع

 عليه متلي مبا إدراًكا املواطن لدى العامة الثقة يزر  كه ا توجه

 تكاااون الااالوكيات اكتساااا  عااان فءاااال الوطنياااة  مساااؤولياته

 .قادمة ألجيال ضمنوذج ا

 طار   الابق  بقولاه:  األ اري  الطر  علر الرديعان  الد .د وعلق

 قاباال فهاا ا املاادار   ماان تباادض لكااي اإللزاميااة اخلدمااة مووااو 

 وضن الناشائة   عناد  والوطنياة  االنتماات  لتعزياز  عامال  ويعاد  للتنفي  

 بسايًطا  التصور يكون حبي  لتنفي   التعليم لوزارة تصور رفع يتم
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 ضو طالاا  لكاال األالاابو  يف الاااعة ماادة خيصااص كااأن وعمليًّااا 

 لا ل   وخيصاص  اجملتماع  خيادم  بعمال  للقياام  الطال  من جمموعة

 الرتبيااة ملااادة وتطبيقيًّااا مناالااب ا باادياًل ذلاا  يكااون وقااد ...درجااات

 .مفيدة تعد مل المت الوطنية

 :ذل  يشمل وقد

 .مرافقها ومحاية املدرالة نظافة -

 .احلي مبساجد العناية -

 .احلي تشعري -

 .احلي حدائق تنظي  -

 .الطال  بها يقوم احلي لسكان توعوية برام  -

 .اجلدران علر الكتابات ملسح محالت -

 .األرصفة دهن -

 .الطال  بها يقوم التفحي  بءرر للتوعية محالت -

 .العامة املمتلكات حلماية محالت -

 .واملخدرات التد ني ضورار لتبيان محالت -

 إواافية  بأعماال  القياام  للطاال   فايمكن  الفقرية األحيات ضما

 لاابع  وتقاادميها صااغرية مبااال  كعمااع ذكاار  مااا غااري ض اارى

 .السكان

 تتاأتر  ضن هاو  اقرتاحه ضن احلمود صاح بن ال عبد .د وضشار

 عمال   االل  مان  إلزامياة  ضو تطوعياة  ضتت الوات االجتماعية املناش 

 ضكثااار ضدات  التنظااايم هااا ا خمرجاااات نتاااائ  مااان يعطاااي مؤالساااي

   .دميومة وضطول انءباًطا 
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 ضو املساااجد ضو املاادار  يف التطوعيااة األعمااال قيااام ومسااألة

  ااالل ماان فعالياتهااا ختاارج حينمااا   عامااة األحيااات يف ضو األالااوا 

 .اإلشاراف  ويساهل  ضيء اا   الدميومة لنا يءمن فهو مؤالسي تنظيم

 هااا    دماااة يف ختاااتص هيئاااة عنااادنا يؤالااا) ضن فاااالرضي وهلااا ا

   عامة. اجلوان 

 تعين املدار  يف املناش  فكرة بأن احمليا مساعد .د وعق 

 اخلدماااة عااان خمتلااا  تشاااي وهااا ا اللالصااافية  األنشاااطة تفعيااال

 اجلامعياة  الدراالاة  إمتاام  بعاد  تكون اإللزامية فاخلدمة اإللزامية؛

 عماال ضي يف القبااول معااايري ضحااد هااي تكااون حبياا  دونهااا مااا ضو

 ...  ا  ضو عام وظيفي

 لَّااااض ينبغاااي لااا ا ؛ وتأهيًلاااا تااادريب ا حتتااااج اإللزامياااة اخلدماااة

 الادفا   فيهاا  مباا  األمنياة  املؤالساة  ضو اجلايأ  مؤالساة  عان  تصرف

 اخلدماة  مفهاوم  دون جمتمعياة  ضنشاطة  فهاي  ذلا   الوى وما املدني 

 . اإللزامية

 يف األهام  ضن احلماود  صااح  بن ال عبد .د ضووح جديد ومن

 وقااد اإللزاميااة  الوطنيااة اخلدمااة ضماارين علاار الرتكيااز هااو ظنااه

 واخلدماااة معيناااة  احتياجاااات لساااد مدنياااة ضو عساااكرية تكاااون

 .عامة االجتماعية اخلدمة يف تص  والمت اال تيارية  الوطنية
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 املرزوقي: حامت. الورقة الرئيسة: د 

 يف الركاائز  ضهام  ضحاد  وضمناطاه  قطاعاتاه  بكافاة  النقال  يعد

 يف واالجتماعياة  االقتصاادية  التنمياة  لىام  التحتية البنية تشكيل

 ضعلااار املاادن  جتعااال الاامت  األدوات إحاادى  فهاااو .العااامل  دول معظاام 

 مسااتوى رفااع ويف االالااتثمار  جاذبيااة يف تنافسااية وضكثاار كفاااتة

 والبحااري  الااىي   ضمنااا  عاادة النقاال يشاامل .للسااكان املعيشااة

 والاادولي  احمللااي  النقاال املكاااني: تنوعااه يف ويشاامل  (واجلااوي

 ويف والسااياحي  والتعاااري  البلاادي  النقاال يشاامل: ضغراوااه ويف

 بالنقل حمدودة الورقة ه   .واخلا  العام  النقل يشمل: ملكيته

 ماان  ضمنااا   عاادة مناقشااة  والااتحاول  (املاادن وبااني  دا اال   احمللااي

 .العام النقل وخباصة النقل والائل

 اال تناقاات  وامنها  مان  النقال   يف حتاديات  عدة املدن تواجه

 واألماان للخدمااة  االقتصااادية والتكلفااة البيئااي والتلااو  املروريااة 

   .والسالمة

 وضمناا   والاائل  بعادة  النقال  حتاديات  املادن  ها    واجهات  وقد

 األنظماة   إجرائياة  ضو  (العاام  النقال  شابكات   إنشاائية  بينهاا  ومن

   (.والتشريعات



17

 –2016     224 

 مان  الادول  مان  كاثري  واجهته ما مؤ رًا اململكة واجهت وقد

 السااكانية والزيااادة املاادن متاادد بعااد و اصااة النقاال يف حتااديات

 تواجاه  ذلا   إىل وباإلواافة  الكىى  املدن إىل القرى من واهلعرة

 االعتماااد يف األالاارة باحتياجااات متعلقااة  اصااة حتااديات اململكااة

 العمالااة ضعااداد وارتفااا  مبتطلباتهااا  للوفااات ذكااور الااائقني علاار

 . (والاااوظيفي   (1  التعليماااي   املااادني النقااال  وحتاااديات  الوافااادة 

 :التالية احملاور وفق العام النقل مووو  الورقة تناقأ والوف
 

 :(والعام اخلاص) الربي النقل

 ميكااان اململكاااة يف والعاااام اخلاااا  بشاااقيه الاااىي النقااال

 اإلنشااائية الناحيااة فماان .وإجرائيااة إنشااائية وجهااتني ماان مناقشااته

 ماادن تاارب  السااريعة الطاار  ماان جياادة بشاابكة اململكااة حتظااي

 والاائل  توفر عدم ظل ويف .املدن دا ل طر  وبشبكات اململكة 

 وحمدوديااة قطااارات  ضو حااافالت الااوات املاادن دا اال العااام للنقاال

 االنتقاال  يف اخلاا   النقل فيستخدم املدن  بني العام النقل والائل

 تفااااقم إىل كلاااه هااا ا ضدى رئيساااة  بصاااورة ودا لاااها املااادن باااني

 نسا   يف ارتفا  من يستتبعه وما  (2  املرورية اال تناقات مشاكل

 والتكلفاة  البيئاة   تلاو   معادالت  وارتفاا     (3  والوفيات احلواد 

 يعتمااد الاا ي التعاااري والنقاال اخلااا  للنقاال املرتفعااة االقتصااادية

 إىل إوااافة .الثقيلااة واحلمااوالت للبءااائع الااىي النقاال علاار باادور 

 ارتفاااا  حيااا  مااان حتااادي ا الءاااخمة الطااار  شااابكة تواجاااه ذلااا 

  .وكفاتتها ضدائها مستوى ورفع وتطويرها صيانتها تكلفة
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 جهاااود ا النقااال وزارة بااا لت فقاااد اإلجرائياااة الناحياااة مااان ضماااا

 اإلنشاائي  النشاا   ها ا  يواكا   ومل اإلنشاتات  جمال يف كبرية

 املنظوماااة تطاااوير ومنهاااا .النقااال لقطاااا  منظماااًا إجرائيًّاااا نشااااًطا

 جمااال يف لالالااتثمار املناالاابة البيئااة لتهيئااة والتنظيميااة التشااريعية

 لتكثياا  التنظيميااة واإلجااراتات البيئااة  علاار واحملافظااة النقاال 

 للسااااااائقني الرت اااااايص إجااااااراتات  والسااااااالمة األماااااان والااااااائل

 ضنظمااة وتطبيااق الطاار   شاابكات صاايانة وااواب  واملركبااات 

 األجاارة الاايارات وتنظاايم احلااواد   ماان للحااد املروريااة املخالفااات

 .(إخل واحلافالت....

 اجلوي: النقل

 عاادم ظاال ويف  (والعااام اخلااا   الااىي النقاال إىل باإلوااافة

 املاااادن  باااني  القطاااارات  وخباصاااة  العاااام  للنقااال  شااابكات  تاااوفر 

 لالنتقاال  اجلاوي  النقال  ُيستخدم بات باحلافالت  النقل وحمدودية

 إىل ضطرافهاااا ومااان والاااطها إىل اململكاااة ضطاااراف مااان املااادن باااني

 االقتصاادية  التكلفاة  إىل باإلواافة  اجلاوي   النقل ويظل .ضطرافها

 اجملتمااع  ماان معينااة فئااة وختاادم حماادودة نقاال والاايلة املرتفعااة 

 النقااال الوالااايلة هااا   ختااادم ال االقتصاااادية التكلفاااة والعتباااارات

 فيساااتمر اململكاااة  ضطاااراف باااني الءاااخمة واحلماااوالت التعااااري

 الدولااة التاازام ضدى ض اارى جهااة وماان .الىيااة الطاار  علاار الءااغ 

 الساااعودية للخطاااو  العاماااة املؤالساااة إشاااغال إىل اجلاااوي بالنقااال

 للنقال  تفرغهاا  حساا   علار  اقتصااديًّا  املكل  احمللي النقل مبهمة

 الطااريان ماان حصااة علاار منافسااتها يف اقتصاااديًّا اجملاادي الاادولي

 .الدولي
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 البحري: النقل

 النقاال والااائل إحاادى هااو الساااحلية املاادن بااني البحااري النقاال

 االقتصاادية  تكلفتهاا  الخنفاا،  فيهاا  االالاتثمار  يتطل  المت العام

 الوالااائل مان  وهاو  .واخمة  حتتيااة بنار  إنشااتات  إىل احلاجاة  وعادم 

 .اململكة يف اآلن حتر منها االالتفادة يتم مل المت
 

 التوصيات:

 العاام  النقال  ضمناا   جلمياع  ومتكاملاة  كاملة منظومة إنشات •

 التنمويااة األهاداف  حتقياق  يف يساهم  مباا  ودا لاها   املادن  باني 

 .للدولة

 حيقاااق مباااا اململكاااة يف للنقااال التشاااريعية املنظوماااة تطاااوير •

 األماان والااائل وتكثياا  النقاال  جمااال يف لالالااتثمار التهيئااة

 يف العااام الساالوك وتطااوير البيئااة  علاار واحملافظااة والسااالمة

 .القيادة

 .ال كية النقل ضنظمة توظي  •

 مراكااز مااع بالتعاااون  النقاال ألحبااا  وطااين مركااز إنشااات •

 (.االجتماعية األحبا 

 خيفااا  مباااا العاااام النقااال مشااااريع متويااال بااادائل يف البحااا  •

 يف اخلاا   القطاا   مشااركة  ويدعم العام املال علر الءغ 

 .العام النقل مشاريع وتشغيل تنفي 

 ضمناطهاااا جبمياااع العاااام بالنقااال املتعلقاااة الصاااناعات تطاااوير •

 .بالقطارات النقل ضنظمة وخباصة

 



17 

 

 –2016  2015  
227 

 اهلوامأ:

 وطالباة  طالا   مالياني  (4  مان  ضكثار  اململكاة  مدن يف يوجد (1 

 حنااو إال تغطااي ال الطااال  لنقاال احلاليااة اخلدمااة ضن حااني يف

 .الطل  من (25% 

 إىل ضدى مماااا الطااار ؛ الاااعة واااع  املرورياااة احلركاااة حعااام (2 

 (20  إىل (52  ماان املاادن لاابع  الساارعة متوالاا  اخنفااا،

 .الاعة/كلم

 (17  الساااعودية يف الطااار  حاااواد  يف الوفياااات معااادل بلااا  (3 

 كماا  دقيقاة   (40  كال  شاخص  يعاادل  مباا  يوميًا  شخصًا

 وزادت الااانويّ ا  ضلفاااًا (68  مااان ضكثااار املصاااابني عااادد بلااا 

 .السنة يف ريال مليار (13  علر املادية اخلسائر
 

 الصحاف: نصر. م.التعقيب األول: د 

 .املدن وبني املدن دا ل بشقيه العام النقل معوقات بسرد ضبدض

 املدن: دا ل العام النقل

  :املعوقات

 ضالابابه  ومان   (الشارايني   الطار   بع  علر املزمن االزدحام •

 لفرتات والشوار  للطر  املبدئي التخطي  يف قصور الرئيسة

 مخاا) ضو كعشاارة - املاادن ختطااي  يف جاادًا قصاارية تعتااى

 وذلااا  الااانة  مخساااني إىل ثالثاااني عااان عوواااًا الااانة عشااارة

 هاا   وااع  ضو لاادينا اإلحصااائية البيانااات غيااا  إىل مرجعااه

 . اإلحصائيات هل   الكمي الرقي  غيا  يف اإلحصائيات
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 يف الااايما وال املشاااهد  علااار تطغااار الااامت العارماااة الفووااار •

 باال ثقافااات؛ ا ااتالف األول: : لسااببني الاا روة ضوقااات التنقاال

 الساااائقني جنسااايات لكثااارة األحياااان ضكثااار يف انعااادامها

 هاا   حباال الااتفي بنفسااها حاجياتهااا لقءااات املاارضة الااواقة 

 جلهاااز الواوااح الغيااا  وثانيااًا:   (كاابري حااد إىل املشااكلة

 .! املرورية احلركة وب  عن املزمن وععز  املرور

 العام. للنقل ض رى بدائل توافر عدم •

 االعتماااد يف الرغبااة يءااع  الاارحالت ضوقااات يف الدقااة عاادم •

 زيااادة علاار ويشااعع املاادن  دا اال العااام النقاال والاايلة علاار

 يف كااثرية ضعااداد ماان املركبااة االااتخدام لكثاارة االزدحااام

 .!اجملتمع

 االااااترياد يف التقاااانني علاااار حتاااا  الاااامت التشااااريعات غيااااا  •

 دا اال املركبااات عاادد يف مطاارد ازدياااد إىل ضدى املركبااات

 وازديااد  العاام  النقال  ملنظوماة  عاام  إربااك  إىل ضدى مماا  املدن 

 .االزدحام

 والبناااات اإلنشاااائية  األعماااال وتااارية تساااار  ذلااا  إىل ضوااا  •

 العاماااة التكلفاااة مااان يزياااد واحاااد وقااات يف الطااار  ملرافاااق

 .االزدحام درجة علر جدًا ملحوظ بشكل ويسهم للمشاريع

 دا ال  كالنقل املعوقات نف) تكون تكاد  املدن بني النقل

 (.املدن

 الرئيساة  املادن  مان  ألي الساريعة  الطار   علار  مثاال  ض  نا َفَلو

 السااااايارات ونااااااقالت باحلاااااافالت مكتًظاااااا الطرياااااق لوجااااادنا

 .!!الوات حد علر الصغرية واملركبات
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 للشااحنات  وخمصصاة  مساتقلة  برياة  طار   شابكة  توجاد  فال

 : املسافرين علر ثنائي  طرًا يشكل وه ا !!فق  الثقيلة

 والااامت (اليمنااار احلاااارة  األميااان املساااار تصاااميم هاااو األول •

 مواصاافاتها يف ختتلاا  ال الثقيلااة للحااافالت عااادة ختصااص

 العمااار نهاياااة يف يساااّر  مماااا احلاااارات بقياااة عااان اهلندالاااية

 ونبا   عناه  احلاافالت  حتاول  عنه ينت  مما للطريق االفرتاوي

 باااحلواد  والتساب   املسااتخدمني بااقي  ومءااايقة االاتخدامه 

 .!الشنيعة

 الساااالمة ضهمياااة إدراك يف الطبيعاااي قصاااورنا" مفهاااوم ومااان

 جلهاز ال ريع الفشل !! " العام األمن إطار  ارج للمواطن اجلسدية

 حفااا  يف بااادور  القياااام يف واملقااايمني املاااواطنني محاياااة يف املااارور

 .!واملمتلكات األروا 

 يساااب  مماااا الساااريعة الطااار  علااار املرورياااة املراقباااة غياااا  •

 لكاال واالااتخدامها الثقيلااة احلااافالت مشااغلي ماان فوواار

   .احلارة تلفيات يف التععيل وبالتالي املسارات

 اململكاة  يف العاام  النقال  معوقاات  قائمة إىل ضوي  ك ل  

 :اال تصا  لطبيعة حاط د. ضغفلها المت األمور بع 

 املاادن بااني تاارب  والاامت السااريعة للطاار  السااليمة اهلندالااة  •

 الساالمة  مساتوى  إىل ترقار  ال احلالياة  والطار   متاماا    مغيبة

 .!!املسافر حياة علر للحفاظ واملطلو  األدنر

 عقااود ماادى علاار اجلويااة اخلطااو  ملؤالسااة الساايئة اإلدارة  •

 ازديااد  مواكباة  يف التوالع لفر  االتغالهلا وعدم ومجودها
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 املسااؤولة هااي الطلاا  وزيااادة للمملكااة السااكانية الكثافااة

 املاادن بااني اجلااوي النقاال منظومااة تطااوير عاادم عاان وحاادها

 واألوارار  املساافر   مناه  يعااني  ال ي االزدحام ختف  بدرجة

 .! األ رى احملدودة النقل والائل االتخدام عن الناجتة

 الاااىي النقااال عااان حااااط د. ذكااار  ماااا إىل ضواااي  كااا ل  •

 الادمام   الرياا،  الاكة  عادا  ما احلديدية السك  وانعدام

 الطاار  شابكة  يف االالاتخدام  لكثافاة  آ اار الاب   ذلا   باأن 

 والشاااحنات التعاااري النقاال يف الالااتغالهلا املاادن بااني الىيااة

 الدورياااة الصااايانة لغياااا  ملحاااوظ قصاااور يف يومياااًا الثقيلاااة

 .! دائمًا آمنة جلعلها املطلوبة

 

 السهلي: هيا. التعقيب الثاني: أ 

 الوثياااق ارتباطاااه يف وصاااناعته النقااال قطاااا  ضهمياااة تكمااان

 ضهام  مان  وهاو  املساتدامة  والبيئياة  واالجتماعياة  االقتصادية بالتنمية

 ويف بلاااد   ضي نهءاااة  يف فعَّاااال بشاااكل  تساااهم الااامت  القطاعاااات

 كافااة عليهااا تقااوم الاامت احليويااة الركياازة النقاال يعتااى السااعودية

 . اململكة يف واالالتثمارات املشاريع

 األفاراد  حركاة  تساهيل  هاو  الرئيساة  النقال  ضهاداف  ضهام  ومن

 مءاامونة بطريقااة والتعاريااة اإلداريااة اخلاادمات ورباا  والبءااائع

 جغرافياة  يشامل  موالاع  حءاري  نقل لتحقيق فاعلية؛ وضكثر وآمنة

 .األطراف املرتامية اململكة
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 طفرتني: بني ما

 ماامل  حتققهاا  االاتمرارية  نءامن  ضو النقال  ضهاداف  تتحقاق  لن

 مجياع  تشمل وعصرية متكاملة نقل منظومة السعودية يف تكتمل

 وضمناااطهم الاالوكياتهم تبااديل يف اجملتمااع وتسااتح  النقاال ضمنااا 

  .! األوىل االقتصادية الطفرة من  مارالوها المت

 وحتدياد ا  اململكاة  مادن  مارت  والثانياة  األوىل الطفرة بني وما

 .عامليًّا األالر  يعتى بنمو وجدة الريا،

 م(2030  عااام حبلااول ضنااه إىل تشااري اإلحصااائية والدراالااات

 إىل باإلواااافة نساامة   ماليااني  (8  إىل الرياااا، الااكان  الاايزداد 

 مليااون علاار منهااا كاال الااكان عاادد يزيااد الااعودية ماادن مخاا)

 يف الااريع ا توالااع ا تشااهد املاادن ماان عاادد ا ضن علاار فءاااًل نساامة 

 احلعم.

 زياادة  إىل ضدى الد ل ارتفا  ومع العمراني والتمدد النمو ه ا

 كمااا   الواحاادة السااعودية لألالاارة اململوكااة الساايارات عاادد يف

 ضكثار  الماتالك  النقال  منظوماة  وانعادام  البنزين كلفة تدني ضالهم

 املعادل  مناو  ويقادر  للسايارات   السعودية يف العمالة من (٪60  من

 . (٪12  حوالي النويًّا السيارات ملبيعات الوالطي

 نقاال ضزمااة علاار شااارفنا ضننااا واوااح ا باادا األ اارية الساانني يف

 - والاادمام   وجاادة الريااا،  - الكاابرية املاادن دا اال  اصااة

 وطنيااة االاارتاتيعية النقاال وزارة ضعاادت ذلاا  ضثاار علاار املاادن  وبااني

 هاا   علاار الااوزرات جملاا) موافقااة وصاادرت قطاعااه وتطااوير للنقاال

 لقطاا   الشاامل  للتخطاي   متكامال  دليال  إعداد وط االالرتاتيعية

 لعملياة  الالزماة  واآللياات  الوالائل حتديد يكفل اململكة يف النقل
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 وصاااياغة بااا ل   املعنياااة اجلهاااات وحتدياااد الشاااامل  التخطاااي 

 .متكامل ختطي  ملشرو  والتشريعات األنظمة

  حتديات:

 ضشااار كمااا السااعودية يف النقاال قطااا  تواجااه الاامت التحاديات 

 (وإجرائية إنشائية  يف تتمحور حاط د. إليها

 بتوالاايع اإلنشااائية التحااديات واجهاات السااعودية واحلكومااة

 القارى  ويف ودا لاها  اململكاة  مدن بني ترب  المت الطر  شبكات

 وقااد مكلفااة االاارتاتيعية حلااول تشااكل الشاابكات هاا   ضن غااري

  .! مقفلة نقل شبكة يف تد لنا جانبية آثار تولد

 يف الطار   توالاعة  ضن فءاالً  قصورها ضثبتت العاملية واخلىات

 النقاال ميزانيااة ترهااق ماليااة تبعااات يف اتااد لن مااا كااثري ا السااعودية

 .!امللكيات كنز 

 يف زياادة  يرافقاه  الطر  شبكات يف التوالع ضن إىل باإلوافة

 الااارحالت تولاااد   مروريتاااان ظاهرتاااان وحااادو  الااارحالت عااادد

 ملشاااكلنا  يعياادنا ممااا (( املكبوتااة الاارحالت وتولااد اإلوااافية 

 علاار الااوات وااخم  مااالي وهاادر مروريااة  ا تناقااات ماان نفسااها

 وعادم  الوقاود   ودعام  الطار    وصيانة بإنشات احلكومي املستوى

 مساااتوى علااار ضو وطنياااة  الااالعة كاااأهم تصااادير  مااان االالاااتفادة

 . وصيانتها النقل والائل شرات يف اجملتمع

 الناجح: االالتثمار

  ااالل الطاار  مشااروعات علاار الءااخم اإلنفااا  دعااا مااا إذًا

 لتنمياة  تساعر  الامت  للمادن  املفءال  احلال  هو املاوية الثالثة العقود
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 األ ا   ماع  العاام  النقال  يف االالاتثمار  إىل حباجة حنن بل مستدامة؛

 العاام  النقال   دمات توفري من االقتصادية اجلدوى ضن احلسبان يف

 املطلااو  املشاااريع تكلفااة يفااو  (مباشاار والغااري املباشاار العائااد 

 .تنفي  

  طتاااااااااه حتقياااااااااق يف النقااااااااال قطاااااااااا  يساااااااااهم وحتااااااااار

 والقانونياااااة املادياااااة العوائاااااق إزالاااااة مااااان الباااااد االالااااارتاتيعية 

 ومنااااو  النقاااال  قطااااا  يف االقتصااااادي  للنمااااو املكبلااااة  واإلداريااااة

 والتشاااااريعات األنظماااااة والااااان باااااه. العالقاااااة ذات االقتصاااااادات

 القطااااا   هاااا ا يف باالالااااتثمار تتعلااااق فيمااااا  اصااااة وحتااااديثها

 النقااااااال ووالاااااااائل شااااااابكات باااااااني التكامااااااال حيقاااااااق ومباااااااا

 .املرورية السالمة وتدابري تواإلجراتا

 موازية: االرتاتيعيات

 الااوطين النقاال ومشاااريع  طاا  تاانعك) ضال نءاامن وحتاار

 االرتاتيعيات ثال  االالرتاتيعية ه   يرافق ضن البد الل  بشكل

  .ىض ر

 الدوريااااة والصاااايانة املروريااااة للسااااالمة االاااارتاتيعية األوىل: •

 .الوظائ  توطني يف التسهم والمت   الدائم والتشغيل

 حركة وإدارة التنقل علر الطل  تنظيم االرتاتيعية والثانية: •

 تنقله. يف الفرد ضمنا  وتغيري والبيئة السري

 دعام  يف مهماة  وهاي  األراواي  االاتخدام  االرتاتيعية :والثالثة •

 .التنقل تنظيم
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 :التوصيات

 وذات وصاايانة تكلفااة األقاال احلديثااة االالاارتاتيعيات إعااداد -1

 يف التوالاع  يف التقليدياة  االالارتاتيعيات  دراالاة  وإعادة العائد

 .! املستقبلية بتدفقاتها والتنبؤ الطر  شبكات

 وض اااا  واملاااارور النقاااال هندالااااة يف حبثيااااة مراكااااز إنشااااات -2

 .االعتبار بعني توصياتها

 لصاايانة ومتخصصااني فاانني ختاارج متخصصااة معاهااد إنشااات -3

 .الالزمة الفنية الكوادر وتدري  العام النقل وتشغيل

 املسااندة  اللوجستية واخلدمات الءرورية األدوات مجيع دم  -4

 وتفءاايله جناحااه يف تسااهم الاامت العااام النقاال شاابكة دا اال

 .الشخصي النقل علر

 الىجمياااات وتقنياااة عاااام بشاااكل التقنياااة األنظماااة تطاااوير -5

 الاااتحكم إدارة ترتااا  الااامت واملااارور املواصاااالت وتطبيقاااات

 .املرورية والتدفقات

 :)املداخالت حول قضية: )النقل العام 

 تشخيص واقع النقل العام يف اململكة:

 ضكااى  ضحااد هااو  العااام النقاال  ضن إىل العثمااان  الااد  .م ضشااار

 للمعتماااع االجتماااعي  الطااابع  خبصوصااية  تتااأثر  الاامت  القطاعااات 

 واالنعازال  للفردياة  اجلناو   تشمل صفات من به يتسم مبا السعودي

 والطبقياة  والفوقياة  التفاا ر  حا   علار  عاالوة  "اال تال " وحتاشي

  .التميز وح 
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 قبااال اجلماااعي  النقااال باصااات  بااادايات مجيع ااا  شاااهدنا حناان 

 منظوماة  يف فاعال  دور ضدات يف فعاالً  وبدضت   النة (30  من ضكثر

 الباصاات  االاتعمال  تكااثر  لكان  .فيها عملت المت املدن يف النقل

 علاار التعااالي إىل اجملتمااع فئااات ماان كااثري ا دفااع العمالااة قباال ماان

 للعماال   نقال  والايلة  بالتدري  ضصبحت المت الواليلة ه   االتخدام

  ااا  باصاااات منافساااة يف االقتصاااادية جااادواها بالتاااالي وفقااادت

 النقال  علار  الرتكياز  إىل اجلمااعي  النقال  شاركة  فلعاأت  البلدة 

 اجلماااعي النقاال باصااات .املاادن دا اال عملياتهااا وإيقاااف املاادن بااني

 حيا   والنساات   الرجاال  باني  العنصري الفصل كرالت ضيء ا تل 

 ها    مثال  . فقا   للنسات الباصات  لفية يف صغري ا جزت ا  صصت

 العااام والنقاال املاارتو مشاااريع يف وتكااررت االااتمرت إن املمارالااات

 النتيعاة  إىل الاتقود  فهاي  بعءاها  وتنفيا   هلاا  التخطي  جيري المت

  . املنظومة هل   ذريع فشل بإعالن نفسها

 التميياز  عادا  اللاهم  متيياز   وال فصال  باال  للعمياع  العاام  النقل

 درجاااات ماااثال هنااااك تكاااون باااأن الشااارائية القااادرة علااار القاااائم

 والنساات   الرجال بني الفصل ضما . الركا  مقصورات يف متفاوتة

  .البداية من للفشل اليؤال) فهو وض رى فئات بني التمييز ضو

 الدافعاة  األالابا   ضحاد  هاو  الوقاود  ضالاعار  اخنفا، فإن ضيءًا

 اإلقباال  مان  والتقليال  اخلاصاة  السايارات  واالاتخدام  متل  لتفءيل

 ضن ضيء ااا ذلاا  إىل وضوااي  . العااام النقاال والااائل االااتخدام علاار

 إىل اجملتمااع  يف واملنظارة  التفاا ر  والاائل  ضحااد هاو  السايارة  متلا  

 احلياااة متطلبااات علاار والتحاماال االالااتدانة ظاااهرة شاايو  درجااة



17

 –2016     236 

 لألنظااار  لفتااا وضكثاار ضغلاار الاايارة شاارات رغبااة لتحقيااق األ اارى

 مقارناة  الفت اا   ازدهاار ا  تزدهار  بالتقسي  البيع جتارة جعل ما وهو

 العاااام النقااال منظوماااة إجناااا  ضن ظاااين ويف . األ ااارى باجملتمعاااات

 واالاتخدام  متلا   جتعال  المت املوازية اإلجراتات من الكثري يتطل 

 وجتعااال مالكهاااا  علااار وعبئاااا كلفاااة ضكثااار اخلاصاااة السااايارة

 تلا   مان  .وعملياة  جادوى  ضكثار  بدياًل العام النقل والائل االتخدام

 االاتخدام  علار  الرالوم وفر، الوقود  ضالعار رفع مثاًل اإلجراتات

 مواقااا  علااار الرالاااوم وفااار، االزدحاااام  درجاااة حبسااا  الطااار 

 درجااة حبساا  الساايارات علاار اجلمااارك نساابة ورفااع الساايارات 

 الشاركات  ملنسوبي تشعيعية برام  وتصميم والفخامة  الرفاهية

 العاام  النقال  والاائل  االتخدام علر لتحفيزهم احلكومية واجلهات

  ذل . وغري واملنح الوظيفية بالعوائد ذل  ورب 

 الرقاباة  إحكاام  علر التشغيلية اجلهات قدرة هو اآل ر األمر

 الركااا  وممارالااات والصاايانة النظافااة مسااتويات يف والااتحكم

 احاارتام متطلبااات علاار تعااودهم عاادم نتيعااة املتوقعااة وتصاارفاتهم

 يتورعااون ال الاا ين ضولئاا  . العااام النقاال والااائل يف اآل اارين حقااو 

 النظافاة  مبعايري وااللتزام واملشروبات األطعمة وتناول التد ني عن

 مااان ومنفااارة طااااردة عوامااال الااايكونون ذلااا  وغاااري الشخصاااية

 . حبزم منعهم يتم مل إن اجلماعي النقل والائل االتخدام

 وضنناااا اجملتماااع وثقافاااة العاااام النقااال إىل اإلشاااارة واااوت ويف

 باخلصوصاية  وإفراطناا  العزلة مساتها من بنا  اصة ثقافة شكلنا

  الاد  .د تطر  عموم ا  النقل والائل باالتخدام يتعلق فيما العائلية

 التالية: املالحظات إىل الرديعان
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 العااام النقاال وتركنااا اخلاصااة الااياراتنا نسااتخدم مااثال حناان •

 ماان غرينااا علاار وتعالي ااا العائليااة للخصوصااية محايااة للعمااال

 (الاابتكو   اجلمااعي  النقال  باصات ركا  معظم .الوافدين

 .الوافدين من هم

 ناود  عنادما  الطاريان   طاو   ملاوظفي  إربااك  نسب  مثاًل حنن •

 وعاادم اجلنسااني بااني الفصاال وواارورة الطااائرة يف اجللااو 

 نصاا  ضن ضعتقااد ..متفرقااة مقاعااد يف األالاارة ضفااراد جلااو 

 هاااا   معاجلااااة يف ميءااااونه اإلقااااال  قباااال املءاااايفني وقاااات

 .آ ر جمتمع يف جندها ضن قل المت املشكلة

 ممااا ليساات (إخل والغاارتة والعبايااة والبشاات الثااو    مالبساانا •

 ها    ..وغريهاا  كالقطاارات  العاام  النقل ركو  علر يساعد

 عمليااة بتصاااميم خناارج ضن لكاان املالباا) خللااع دعااوة ليساات

 بشاات نشاااهد مااا كااثريا .للحركااة املعيقااة مالبساانا لاابع 

 مااات ضفريقياة  دولااة علام  وكأنااه تساري  والساايارة يلاو   نساائي 

 .للتو زعيمها

 علار  ناراهم  ممن بسياراتنا النا  بع  إركا  يف نرتدد قد •

 علايهم   تعالي اا  وغالب اا  بنقلاهم  يسامح  ماأمون  ووع يف الطريق

 .إالالميًّا حتدثنا إن عظيم ضجر ذل  يف ضن مع

 صااديقه الاايارة يسااتعري صااديق  بعاا  الاايارات نسااتعري قااد •

 .األ رى اجملتمعات يف نادرة ظاهرة وهي (إخل

 هااي نمكااا ال إىل ناا ه  كنااا وإن حتاار بالساايارة التعااول •

 .الظاهرة ه   اللبيات رغم بامتياز العودية شبابية ظاهرة
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 املقاعااد يف والرجااال اخللفيااة املقاعاد  يف النسااات ُنعلاا) حنان  •

 والزوجااااة األم علاااار الاااابع  لاااادى ذلاااا  ينطبااااق .األماميااااة

 .إخل واأل وات...

 ولناااا الباصاااات ثقافاااة ولاجنلياااز القطاااارات ثقافاااة للااارو  •

 .مساتها بع  ضعال  عروت المت ثقافتنا

 اللغااز ..الااىي النقاال :مخااي) مسااري .ض قااال ذاتااه اإلطااار ويف

 مدينااة إىل زوجاامت مااع وصاالت ضشااهر ثالثااة فمناا  الفاااد ؛ التنمااوي

 .. بريطانيا يف ليدز

 تكفاايين العااام النقاال منظومااة ألن الاايارة لشاارات ضوااطر مل -

 ..وزيادة وزوجمت

 مشاااال باااني ماااا باااي جتولااات واحلاااافالت القطاااارات شااابكة -

 ..مرتفعة إىل معقولة وبأمثان وجنوبها بريطانيا

 للنقال  خمصصاة   طوطااً  هنااك  ضن ضحلا   للقطارات بالنسبة -

 ..هلا  اصة بعربات ومزودة الثقيل

 رغام   ادمات  هلك ا عالية وريبة يدفعون الىيطانيني طبعًا -

 ..عام بشكل ضالعارها ارتفا 

 املفرتواة  العاداوة  ها    ملااذا  :نفساي  ضالاأل  اللحظاة  ه   حتر -

 والقطارات . النقل وزارة بني

 يارب   ال ي الىي اجلسر مشرو  ضن العثمان  الد .م وضووح

 .. اجلبياال إىل الاادمام ماان االتصااال ويكماال وجاادة  الريااا، بااني

 وزارة تعااود ضن واألغلاا  متوياال مشااكلة يواجااه اآلن ضنااه املشااكلة
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 احلرمني قطار ضما ض رى  مرة لالالتثمار طرحه فكرة إىل املالية

 املقبل. يناير التعري  التشغيل يد ل ضن ويتوقع اإلجناز قار  فقد

 حااول مدا لتااه يف الشااهراني الااعد .داللااوات  قااال جانبااه وماان

 ماان إال يعاااني ال فهااو اجلااوي  النقاال عاان ضحتااد  لاان العااام: النقاال

 يف األالاالااية البنيااة ضمااا اإلدارة  والااوت ونااا   السااعودية تساال 

 فاالاااتخداماته البحاااري النقااال عااان وال بهاااا باااأ  فاااال املطاااارات

 هاو  فاحلادي   .بها بأ  ال واملواني كثري ا املواطن تهم وال  ارجية

 .الىي النقل عن

 ضالاالاية  بنياة  تأالاي)  يف جدًّا كثري ا تأ رنا ضننا الواوح من

  املدن. وبني دا ل العام الىي للنقل متكاملة

 :املدن دا ل النقل :ضواًل

 يف الكابري  اخللال  يف املشاكلة  جوانا   ضهم ضحد يرتكز  

 النقااال متطلباااات ماان  تقريب اااا مجيعهااا  ختلاااو الاامت  مااادننا ختطااي  

 الااامت النقطاااة إىل مااادننا وصااالت حتااار وباحلاااافالت بالقطاااارات

 ومببااال  جاادًّا عاليااة العااام النقاال مشاااريع تكااالي  فيهااا ضصاابحت

 .خميفة  يالية

 املادن  مان  كاثري  حتار  بال  فق ؛ الكىى الثال  املدن ليست

 التخطاي   إعاادة  علار  مستحيلة وطرقها ضحياؤها ضصبحت األ رى

 باهظااة بتكااالي  إال احلديثااة النقاال والااائل متطلبااات لتسااتوع 

 تتصاا  العااام للنقاال ضالاالااية بنياة  وتأالااي) امللكيااات  لنااز  جادًّا 

 . العام والقبول والفاعلية وبالكفاتة باألمان
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 وكالهمااا  املتخلفااة العامااة واإلدارة الفساااد تاازاوج ال قاتاال

 املصااح  علار  للقلاة  اخلاصة املصاح تغلي  عن ونات  اآل ر يغ ي

 (..املاوية اخلمسة العقود مدى علر العامة

 به ا (صناعية غري دولة وحنن  وملوثة مشوهة ضصبحت مدننا

 . املقد  غري الزواج

 :واملدن املناطق بني النقل :ثانيًا

 عام ااااا نقاااااًل تتحماااال وطاقتهااااا بهااااا بااااأ  ال الىيااااة طرقنااااا

 إىل حنتاااج فقاا    احلااالي الواقااع ماان بكااثري ضكثاار باحلااافالت

 ومراقاا  مقاانن نشااا  ورمبااا وتنافسااية  متعااددة نقاال شااركات

 وباني  املادن  دا ال  العاام  النقال  يف األفاراد  نشاا   ضن علم ا لألفراد 

 منا   األفاراد  مان  لكاثري  الاد ل  مصاادر  وضول ضهام  من كان املدن

 . مميزة اجتماعية مكانة هلم كانت بل السيارات؛ د ول

 وإن تتحسااان بااادضت الطااار  هااا   علااار واخلااادمات حمطاتناااا

 عليااه  يكااون ضن جياا  ممااا يقاارت  وال يالماا) ال التحساان كااان

 .ميل األل  رحلة يف األوىل اخلطوة بدانا ضننا رمبا ولكن

 عاادم يف هااو واملاادن املناااطق بااني النقاال يف احلقيقااي القصااور

 واملنتعااااات واملااااواد املسااااافرين لنقاااال قطااااارات منظومااااة وجااااود

 . واملدن املناطق بني والسيارات

 طريااق لكاال ردياا   اا  هناااك يكااون ضن مجياال هااو كاام

 ضن نعارف  وحنان  بالساكان  املأهولاة  باملنااطق  مير للسيارات رئي)

 .مستطيلة  طو  يف يكون يكاد السكاني الرتكز
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 الاا ي القمقاام وجااين الفساااد ماان بااال فنعااوذ ذلاا  تقاارر لااو

 مثال  العام  املال لنه  االمتدادات ه   مللكية صكوكا اليخرج

 الفارتة  يف األنابيا   و طاو   الطار    طاو   مان  لكاثري  حصال  ما

 .السابقة

 االجتمااعي  السالوك  ضنتعات  واملدنياة  اإلدارياة  التشاوهات  ه  

 عنااا رغمااا مسااكونني فأصاابحنا منااه  لاابع  اإلشااارة ط الاا ي

 احلااار  وضهلكااات حياتناااا مفاصااال يف وتغلغلاااها السااايارة بعقلياااة

 .واللوكياتنا مدننا ولوثت التعبري جاز إن والنسل

 (العاام  النقال   قءية إن الصدد: ه ا يف الدري) زياد .د وقال

 مءاات   الاانوات  يف نعااّدها  كّنااا  كمااا  تكميليااة  قءااية  ليساات

 (. دمات  ونسميها

 مصااااف مااان العاااام النقااال حتاااّول احلديثاااة املااادن انبعااااج ماااع

 يصااطّ  يكاااد بأنااه قلاات إذا ضبااال  وال احلاجااات  إىل اخلاادمات

 .والتعليم والصحة  األمن  :الءروريات جن  إىل جنبًا اآلن

 دون مان  ماواطن  لكال  الصاحية  اخلدمات توفري ميكن ال إذ

 .عام نقل دون من للعميع التعليم تعميم ميكن وال عام  نقل

 عاان كتابتهااا لااي الاابق خباااطرة املقارنااة لتبيااان والااأكتفي

 "! األشياُت تتميز وبءّدها "... باري)  مدينة

 النقااال قءاااية ميااا) ماااا علااار اخلااااطرة يف رّكااازوا فءااااًل 

  !(: املدائين الغزل وجتاوزوا العام 

 .العامل مدن ضمجل إحدى باري) ُتعّد
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 فهاااام املااااتحف   الغاااازل بهاااا ا يكتفااااون ال باااااري) عّشااااا 

 ماادن ضمجاال إنهااا :بااالقول لباااري) املتناااهي عشااقهم يف جياااهرون

 .العامل

 املدن . تصني  عند اجلمال معيار هو ما

 الناا    تعامال  ضم الطقا)   نوعياة  ضم املعماري  اإلطار هو هل

 .!ذل   كل هو ضم اخلدمات  توافر ضم

 حاالَ  تقادم  ألنهاا  األ ارية؛  هاي  حتمَا األالهل اإلجابة التكون

 الرئيساة   األربعاة  العناصار  باني  التفءيل مأز  من للخروج توافقيَا

 .التوافقي احلل به ا وجديرة مؤهلة بال ات وباري)

 جيماع  الا ي  لبااري)  الفاا ر  املعمااري  اإلطاار  عان  ضحتد  لن

 نوعيااة عاان وال ماا هل  تناالااق يف واحلداثااة الكالالاايكية بااني

 النفاو    ضنعاأ  ضمش) وإذا الرؤو   بّلل ضمطر إذا ال ي الطق)

 األرالااتقراطية ضنفااة بااني للعاادل املااثري الفرنساايني تعاماال عاان وال

 .العنصرية وشوائ 

 يف مدينااة ألي ميكاان الاامت اخلاادمات  تااوافر عاان الااأحتد 

 تراكميااَ  وثقافيَا تارخييَا معمارَا ليست فهي تستعلبها  ضن العامل

 يادٌ  للبشار  لاي)  ربانيااَ  طقسااَ  ليست ضنها كما ختليقه  ميكن ال

 .!احل  حلسن عليها متفق غري فميزة الفرنسيني طبائع ضما فيه 

 حمطاااات (6  و دولياااان  مطااااران :يوجاااد بااااري) مديناااة يف

 و باا    (1000  و مارتو   حمطاة  (300  و ودولاي   دا لي قطار

 .تاكسي اليارة ضل  (15 
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 فوجااادنا  االاااتيقظنا م(2007  عاااام ضياااام ضحاااد صااابا  ويف

 ألهاالي  جديادة  نقال  والايلة  وإعاالم   إعاالن  الاابق  دون من هك ا

 معادودة  مبحطاات  بادضت  العمومياة   اهلوائياة  الدراجات هي باري)

 دراجاااة ضلااا  (20  فيهاااا حمطااة  (1451  إىل الياااوم وصااالت حتاار 

 .اليومية مشاويرهم يف النا  عليها يتناو 

 الاابق  دون مان  م( 2011  عاام  مان  آ ار  يوم يف االتيقظنا ثم

 إلكرتونياة  الايارة  (3000  فوجادنا   ! إعالمياة  مالحاق  ضو إعالن

 لا ل    خمصصاة  حمطات من شحنها وإعادة تشغيلها يتم عمومية

 يف الاااكن مليااون (12  خلدمااة آ اار  بعااد يومااَا انتشااارها ياازداد

 .ووواحيها باري)

 ماان ختلااو ضفالطونيااة مدينااة ليساات باااري) ضن التنويااه جياادر

 ضن بعااد فهااي احلاارو   ضو املاليااة األزمااات ضو الطبيعيااة الكااوار 

 ثام  م( 1453  عام بريطانيا مملكة مع عام املئة حر  من تعافت

 ضتاااون يف الاااقطت م(1789  عاااام الفرنساااية الثاااورة ضعااارا، مااان

 حتاار تتعااافر تكااد مل ثاام م( 1918  عااام األوىل العامليااة احلاار 

 احلر  ضثنات يف عق  علر رضالَا ويقلبها يهدمها ضن يريد من جاتها

 .م(1968  عاااام الطالبياااة الثاااورة ضربكتهاااا ثااام الثانياااة  العاملياااة

 جديااد ماان لتاابين جديااد ماان تتعااافر كاناات ماارة كاال يف لكنهااا

 .!مروت حني ضجلها من وحوا ال ين ألهلها جديدة رفاهية واليلة

 األ رى  املدن بها متر كما مبصائ  متّر باري) فمدينة إذَا

 األنااني تطياال األ اارى املاادن فيمااا منهااا التعااايف يف تساار  لكنهااا

 .!األ رى املصيبة موعد حيني حتر املصيبة آالم من والتأو 
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 ففااايهم متحءاارين  كلااهم  ليسااوا  باااري)  الااكان  ضن كمااا 

 ففاايهم ضصااليني كلااهم ليسااوا ضنهاام كمااا التعلاايم  وقليلااو اهلماا 

 .والزائرون واملتسللون املهاجرون

 باااري) ضن األ ارى   العربيااة املادن  وبعا   باااري) باني  الفاار  

 احلاجااة  دعاات إذا اإلعااالم يف عنااه ُتعلاان ثاام ضواًل اإلجناااز تصاانع

 دعات  إذا يصانعونه  ثام  ضواَل اإلعاالم  يف اإلجناز عن يعلنون اآل رون

 .! احلاجة

 تتحاد   السان  كابريات  إحدى ضن الشهراني ليلر .ض وذكرت

 كاناات وكياا    عام ااا (٤٠  يقااار  مااا قباال النقاال والااائل عاان

 بال  التساو ؛  ضو املستشافيات  مواعيد : مثل اخلاصة شؤونها تقءي

 . بعيد آ ر حي إىل حي من املناالبات بع  حءور حتر

 السايارة   يقاود  ال وهاو  -ال رمحه - وتويف عاش وزوجها

  . اجلماعي النقل بباصات تنقالتهم معظم كانت

 هااا   يف لصااانعنا للمسااتقبل  جياااد ختطاااي  هناااك  كاااان لااو 

 الصااغرية ماادننا حاجااة تغطااي عامااة نقاال شاابكات عام ااا األربعااني

 آليااات يف نتناااقأ اليااوم وكنااا ! املدينااة قباال القريااة   والكاابرية

 انتهار  حيا   مان  البادت  مان  بادال  منهاا  اجلدياد  ومواكباة  تطويرها

  . اآل رون

 الياوم  نارا   وماا    تصال  ال ضن مان   اري  متأ را تصل ضن لكن

 . اهلوينا متشي كانت وإن مبشرة  طوات هو

 الكان علر  ففت املدني احلرم ملنطقة املصلني نقل باصات

 ضوقااات يف  صوص ااا املعاناااة ماان الكااثري وزوارهااا املنااورة املدينااة
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 إيقااف  عناد  ضو للحارم  السافلية  املواقا   فيهاا  تزدحم المت املواالم 

 باملعاناااة تتسااب  ممااا احلاارم ماان بعياادة تكااون اخلاصااة الساايارات

 نقااا  يف النقاال حمطااات انتشااار ومااع األطفااال  ضو الساان لكبااار

  .وإياب ا ذهاب ا بها التنقل السهولة من ضصبح معينة

 هااا   وجاااود ماااع حديثاااة نقااال شااابكة منتلااا  كناااا لاااو مااااذا

 ضكثار  وضصابحت  واملصالني  الازوار  علار  خلففناا  املقدالة األماكن

 مروريًّاا  ازدحام اا  تشاهد  املادن  ها    شاوار   وضن  صوص اا    تنظيم ا

 . (واإلجازات رمءان  مواالم يف  انًقا

 الااريى ألنااه التنميااة  ععلااة بااه الااارت إذا اإلنسااان يتطااور قااد

 فاإلنسااان حبساابانه تكاان مل جتااار  والاايأل  جدياادة  مشاااهد

 فقا   اللاوم  نءاع  ثام  مكانناا  نق  ضن لكن اجلديد  مع بطبيعته

 ماان تكااون قااد فهاا   الثقافااات  ا ااتالف ضو الاابع  بدائيااة علاار

 عااان متاااأ رين ناااأتي وجعلتناااا عطلتناااا الااامت الكاااثرية املساااببات

 جديد. كل مواكبة

 املخالفااة النقااا  بعاا  هناااك ضن احلااارثي  الااد .ض وضووااح

 بااااالطر  املتصاااال التخطااااي  حتكاااام الاااامت واألنظمااااة للقواعااااد

 جااارم يف واملااارور البلدياااة عبئهاااا ويتحمااال .. املااادن يف واحلركاااة

 .. مشرتك

 العاابرة  الدولية للطر  واملدا ل املخارج عدد يف االنتهاكات •

 .الشمالي والدائري فهد املل  كطريق للمدن

 يف اآلمان  لالالاتخدام  الصااحلة  غاري  للمركبات املرور مسا  •

  .املدن يف بالتعول الطر 
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 ضو دعاياااات  حبمااال مر صاااة غاااري ملركباااات املااارور مساااا  •

  .وإزالة إيقاف دون  دمات عن معلومات

 قااااادة الاااالوك علاااار والءااااب  الساااايطرة يف املاااارور تقصااااري •

  .كىي شاحنات إىل ليموزين من العامة املركبات

 يف األجارة  الايارات  توقا   مواقع ختصيص عن البلدية امتنا  •

  .املدينة ضرجات كل

 يف للماااواطن املر صاااني وغاااري املخاااالفني األجانااا  مزامحاااة •

 تااد ل ضي دون والثقياال واملتوالاا  اخلفياا  النقاال مؤالسااات

 اجلرميااااة بيئااااات تتفاااااقم حااااني يف البلديااااة ضو املاااارور ماااان

 .ضالرته وضفراد املواطن علر واالعتداتات

 مادى  توواح  الامت  الواقعية األمثلة ضحد نقلي ضالامة .ض وور 

 وعنااد فهااد امللاا  طريااق يف :قااال حياا  العااام النقاال قءااية ضهميااة

 الايارة  هنالا   كانات  القريباة   األياام  ضحاد  يف العمال  مان   روجي

 قاام  حيا   للغاياة   مساتععلة  مهماة  يف كانات  ضنهاا  واوح شرطة 

 شااار  يف املاارور لغار،  التنبيهااات ضنااوا  كال  باالااتخدام الشارطي 

 ألن الاااا ريع بالفشاااال باااااتت مهمتااااه ضن إال بالساااايارات  مكاااات 

 الطرياق  بإفساا   حيسام  ال ومباا  بالسايارات  مليئاة  كانت اخلطو 

 املستحيل.. حكم يف كان وال ي له

 يف الطاوار    ا   مشاهد  ذاكرتاي  إىل االاتدعر  املوقا   ه ا

 وإذا فياه   السايارات  مبارور  يسامح  ال الا ي  املتحادة  الواليات طر 

 الرمسيااة  الدولااة شاارطة لساايارات بالنساابة احلااال هااو هاا ا كااان

 العام. للنقل بالنسبة احلال هو فكي 
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 جمماال يف ( حتدياادًا الباصااات   العامااة املواصااالت  طااو 

 مواصاالت  الاري  لءامان  وخمصصة حمدد  تكون األوروبية الدول

 علاار حفاظهااا وواامان شااوارعها  يف انساايابية بكاال العااام النقاال

  بالدقيقة. حمطاتها يف توقفها مواعيد

 باان ال عبااد .د قااال العااام  النقاال قءااية حااول مدا لتااه ويف

 عااان مباشااار كساااؤال القاااول ميكااانين بداياااة احلماااود: صااااح

 هنا من.. اوطرار  ضم ا تيار هو هل العام  النقل والائل االتخدام

   .السؤال هل ا إجابة تلقي بعد البداية تكون

 ضمار  ضناه  عنهاا  ليقاا  ما ضقل إنه بالقول: تأتي هنا اإلجابة ولعل

 عاماة   النقال  مشااريع  تاأتي  وهلا ا  وطان   ضي لتنمية وضالا  حتمي

 الوطنياة  التنمياة  مرتكزات ضحد اخلصو  وجه علر العام والنقل

  .جماالتها بكافة

 يف العاام  النقال  تأالاي)  يف البادت  تاأ ر  ضن ذلا   علر والداللة

   حءاااري وتطبيااق علميااة  بأالااالي  السااعودية العربيااة اململكااة

 تادعم  بل تسهم؛ ضن يفرت، المت املقومات من العديد لديها ضوع 

 من ناهلم ما ناهلم والل ان للبالد  واالقتصادي االجتماعي احلراك

   .واالقتصادية البشرية التنمية ععلة دفع يف النس  التدني

 نقال  تاوفر  عادم  بسب  الزمن مرور مع تالحقت تبعات وهناك

 اخلصاو   وجاه  وعلار  السعودية  العربية اململكة يف حقيقي عام

 واملقيم املواطن بها تأثر املشهودة التبعات وه   الكىى  املدن يف

 تقاااادير ضقاااال علاااار الكااااىى املاااادن وألن واقتصاااااديًّا  اجتماعيًّااااا

 (1395  عااام االقتصااادية الطفاارة بدايااة مناا  ضنااه بهااا االتشااهاد ا
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 مان  املسااحات  ترامي ضن كما إطراد  يف السكان والنمو للهعرة

 اجتمااعي  واغ   نشاوت  يف ضالهم ذل  كل الكنية  وضحيات طر 

 الاااائق االاااتقدام وجاااو  يف متثااال اقتصاااادي  االاااتنزاف صااااحبه

 األجنبيااة  ماان بعاا  ورمبااا السااعودية  األالاار غالبيااة لاادى  ااا 

 يف تسااب  األماار وهاا ا املركبااات  ماان كاابرية ضعااداد معااه وزاد

 والشااوار  الطاار  ضغلاا  يف مروريااة ا تناقااات منهااا ض اارى ضواارار

 ماان ناااجم بيئااي تلااو  عاان فءاااًل هاا ا احليويااة  األحيااات ودا اال

 الرياا،  مديناة  يف عاددها  فا  المت املركبات الري حركة كثرة

   .اليارة مليون قرابة لوحدها

 غاري   عان  بلاد  ضي متياز  حءارية عالمة هي العامة املواصالت

 .واقتصاديًّا اجتماعيًّا متيز ا

 الشارو   بادض  الساعودية  العربية اململكة يف حالي ا العام والنقل

 للعصار   ومواكباة  حدي  وتقنيات عالية مبستويات بها واالهتمام

 السانوات  يف اكتماهلاا  املزماع  بالقطارات النقل  دمة به متتاز وما

 ذات ضنهااا املاادن دا اال  صوص ااا تعاااىل ال مبشاايئة املقبلااة الااثال 

 األتوبيساات   دماة  تاوافر  حبكم اخلدمات متكاملة نقل منظومة

 املساااافات لتقريااا  الوصاااول حمطاااات جبانااا  األحعاااام متعاااددة

   .ضعماهلم ضماكن ضو مساكنهم من بالقر  للركا 

 وانعااادام القطاااارات مشااااريع تعثااار ضن الساااهلي هياااا .ض وتااارى

 اخلطاااااو  علااااار الءاااااغ  إىل ضدى ض ااااارى مااااادن يف القطاااااارات

 (27  يف دا ليااة حملطااات رحالتهااا ماان  (٪70  وحااول السااعودية 

 يف مسااااؤولون  يصاااار مااااا حساااا  باإلوااااافة بالسااااعودية؛ مطااااار ا
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 الساايطرة وفاار، الطااريان  هيئااة ماان تساالًطا هناااك ضن اخلطااو 

 .اإلوافية الرحالت ومنع غرامات وتكبيدها اخلطو   علر

 تشار   ومل الساعودية  اخلطاو   تتكبادها  المت اخلسائر ومن

  اروج  متناع  الامت  الادول  بع  من مستحقاتها حتصيل هلا  حل  يف

 .!! والسودان مصر مثل األموال

 اخلادمات   املشغل وع  من اخلطو  تعاني ض رى جهة ومن

 .(األروية

 السااعودية اخلطااو  افتقااار عنااه يغفاال ال الاا ي املهاام والعاماال

 .! وتقادمها العدد وقلة وضحعامها الطائرات ألنوا 

 يف العااام النقاال خبصااو  الااؤال لاادي :عقياال مهااا .ض وقالاات

 واملاارتو  والقطااار للباصااات بالنسابة  و اصااة حصاال  إن الساعودية 

 هنااك  وتكاون  األماام  يف والرجاال  اخللا   يف النساات  التعل) هل

 حمطاات  ويف لال تال   منع ا للعوائل وض رى للسيدات مقصورات

 للرجال !. وصفوف للسيدات صفوف االنتظار

 الا ي  فاإن  التسااؤالت  ها    عان  وبعياد ا  ضنه عقيل مها .ض وترى

 بااقي  مثال  نأمال  كماا  وضصابح  تطاور  إن العاام  النقال  من اليستفيد

 حتاار عليهااا وتعودنااا الساايارة ثقافااة لاادينا ألن األجاناا ؛ هاام الاادول

 ضو الباا   ضو املارتو  يركباون  ممان  قلايالً  ضن نالحا   نسافر عندما

 وجاهاة !.  ضو  اوف  ضو جهال  عان  هاو  هل والتساؤل: االندرجراوند 

 التخطااي   الااوت ثااالو  فكالعااادة املشاااريع لتعثاار بالنساابة ضمااا

 مشاااو  وخيااارج مشااارو  ضي يفشااالون والفسااااد  التنفيااا   والاااوت

 طويلة. النوات وبعد القيمة بأوعاف
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 ضو العاام  النقل والائل تقسيم فإن الشهراني ليلر .ض تصور ويف

 الادول  بع  يف مطبقة وهي يءر  ال بها للنسات عربات ختصيص

 عائًقا. منها جنعل فال البقتنا المت

 هال  ولكان  عاائق   ضنهاا  تقصاد  مل بأنهاا  عقيل مها .ض وعقبت

 ضن تعتقااد ذلاا  ومااع .تنشااأ ! عناادما لاا ل  التخطااي  الاايتم ضو ط

 عرباااات ضن كماااا املوواااو . هااا ا علااار كاااثري ا يركاااز جمتمعناااا

 .اال اتال   ولاي)  األمن وألالبا  ا تيارية الدول ه   يف السيدات

 الاامت األشاايات ماان ولكاان عائًقااا  ليساات نظرهااا وجهااة ماان وهااي

 ياااتم الااامت الطريقاااة حسااا  النقااال والااايلة االاااتخدام علااار الاااتؤثر

 تطبيقها.

 خمصصاااة عرباااات هنااااك ضن الءاااوحيي عبااادال .ض وضوواااح

 هلام  والسايدات  العوائال  ضن ضو ولألفاراد   للعوائال  وض ارى  للسيدات

 مان  املعلوماات  كافاة  معرفاة  وباإلمكاان  .. عرباة  واألفاراد  .. عرباة 

 الريا،. قطار موقع

 النقااا  ماان جمموعااة إىل احلااارثي وليااد .ض ضشااار جانبااه وماان

 يلي: كما العام النقل قءية حول نظر  وجهة تلخص المت احملددة

 النقاال يف منهااا  واالالااتفادة بااللتفااات جااديرة جتااار  لاادينا •

 يف املناااورة واملديناااة املكرماااة  مكاااة :مااادينمت دا ااال العاااام

 ناجحاة   جتار  وهي .العام ضيام وطيلة والعمرة  احل  موالم

 هاا   تاازور الاامت الكاابرية األعااداد مااع ومتكيفااة ومتطااورة 

 والعمرة. احل   مواالم يف املقدالة املدن
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 خلدمات واوح ا غياب ا نلح  اجلديدة  املشروعات ضغل  يف •

 وجساور  ضنفاا   ضنشائت  :ماثال  جادة  مديناة  ففاي  .للمشااة  النقل

 علار  يساري  الا ي  اإلنساان  لا ل   تلتفات  مل ولكنهاا  كاثرية  

 الاالمل  ضو   منافا   ضو مساارات   ختصيص ترا  ومل قدميه 

 اهلندالاااي التخطاااي  موواااو  إىل ِبَناااا يعاااود وهااا ا للمشااااة 

 ذلا    تاليف جدة ضمانة حتاول واآلن .النقل ملشروعات السليم

 .آمنة وغري متعثرة  إنقاذ بعمليات

 والنادوات  املاؤمترات  مان  جمموعة م(2006  عام من  عقدت •

 ماايو  يف الشارقية  املنطقاة  غرفاة  نظمتاه  الا ي  املنتادى  آ رها

 وجهااااات النقاااال  وزرات فيهااااا وشااااارك وحءاااارها املاوااااي 

 بااني العااام النقاال يعااد و اصااة وضهليااة حكوميااة ومؤالسااات

 األكااادمييني إىل إوااافة .عملااها صااميم ماان ودا لااها املاادن

 لكاان .النقاال يف الدقيقااة التخصصااات خمتلاا  ماان واخلااىات

 .اليوم حتر تتغري مل النتيعة

 يف اجلديااة وتالشااي الرغبااة  انعاادام يف تكماان املشااكلة إن

 جااريت قاارار صاااح  ووجااود األفءاال  إىل وحتسااينه الواقااع تغاايري

 ضالاابا  الاابع  لاادى ولعاال .يتحااد  ممااا ضكثاار يعماال ثاام خيطاا 

 .ذل  تفسر ذكر   ط مما وإقناعا وجاهة ضكثر

 مااع كاابرية مشااكلة هناااك ضن احلكمااي حسااني .د وذكاار

 ال - املثاال  البيل علر - فاملاشي املشاة؛ حقو  مسألة يف املرور

 اخلطااو  حتاار   ضباادًا نظاميااة بطريقااة الطريااق يعااى ضن يسااتطيع

 بساااالم عليهاااا مااان العباااور ميكناااه ال اإلشاااارات عناااد البيءاااات
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 للساايارات احلماارات اإلشااارة تءاايت عناادما ألنااه .نظااامي وبشااكل

 للايمني  الاتتعه  الامت  للسايارات  ضحقياة  هنااك  يبقار  املساارات  ألحد

 بالسري.

 غاري  اململكاة  يف املادن  ختطاي   ضن املرزوقي حاط .د وضواف

 اململكاة  مادن  مجياع  ضن املالحا   ومان  .املنا ياة  البيئة مع متناال 

 .والصااااحراوية واجلبليااااة  الساااااحلية  - ختطيطهااااا يف تتشااااابه

 وتالشت املدينة شخصية ف ابت .واحد من  علر خمططة مجيعها

 هويتهاا  الاعودية  مدينة لكل يكون ضن املناال  من وكان .هويتها

 منا هاااا  وطبيعاااة اجلغااارايف  موقعهاااا حيااا  مااان بهاااا  اخلاصاااة

 مدن مجيع يف جند  ما وه ا .تؤديها المت والوظيفة بيئتها  ونوعية

 .ضغراوااها وتااؤدي قصااتها حتكااي بشخصااية مدينااة كاال .العااامل

 ليسات  ومكاة  الباحاة  مثال  ليست وحائل الريا، مثل ليست فعدة

 مناوذج  هلاا  يكاون  ضن الباد  مديناة  كال  ..التخطي  يف ..املدينة مثل

 .املعطيات ه   وفق ختطيطها يتم عليه وبنات ..وظيفي اقتصادي

 ضو لنااااادن نقصاااااد حنااااان نقاااااول للساااااياحة نااااا ه  عنااااادما

 بأرصااافة  ..وضنظمتهاااا بنظامهاااا املديناااة  نقصاااد ..روماااا ضو بااااري)

 باملقااااااااااااهي ..العاماااااااااااة واخلااااااااااادمات وباحلااااااااااادائق املشااااااااااااة

 املااادن يف تعااايأ الناااا  ..معين اااا معلم اااا نقصاااد ال ..واالالااارتاحات

  .املعامل يف تسكن وال املدن يف وتدور

 وتعلااااايم   صاااااحة  التنموياااااة مشااااااكلنا مااااان كاااااثري ا إن

 ختطاااي  قصاااور إىل نعزوهاااا ضن ميكااان وإالاااكان( ومواصاااالت

 .املدن
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 آليات تطوير النقل العام واإلفادة اجملتمعية من :

 هيئة مسؤولية اآلن ضصبح العام النقل ضن العثمان  الد .م يرى

 النقال  وإدارة تنظايم  مساؤولية  إليهاا  وآلات  العام  النقل هيئة امسها

 عان  الوليادة  اهليئاة  ها    تعلان  ضن الءاروري  ومان  .املادن  دا ل العام

 ومفصاال  واوااح بشااكل عملااها نطااا  وحتاار وبراجمهااا  ططهااا

 اململكة. مستوى علر الوطين النقل منظومة يف ودورها

 الساااعودية  طوطناااا نرهاااق ملااااذا مخاااي): مساااري .ض وتسااااتل

 حاني  يف األحياان  مان  كاثري  يف اجملدي غري الدا لي بالنقل اجلوية

 احليااوي القطااا  هاا ا معاناااة ماان الاايخف  الااىي النقاال تفعياال ضن

 ..لدينا

 كااان إذا املاواطنني  علاار نقال  وااريبة إقارار  مااع ضناا  وضوااف: 

 ..دائمًا يفرت، كما العلة هو املواطن

 مان  لكاثري  جمزياة  برواتا   وظاائ   فيه التتوافر الىي النقل

 ..والعاطالت العاطلني وفتياتنا فتياننا

 ..باحلعااز  الرياا،  يارب   قطاار  إنشاات  ياتم  ضن الءروري ومن

 .اللغز ه ا فداحة من يقلل ضن املمكن من قطار

 النظار  يتطلا   للوظاائ   التاوطني  ضن احلاارثي   الد .ض ويعتقد

 القابلااة الوظااائ  ماان السااو  يااتخلص حتاار التقنيااة هتءاايف فيمااا

 تصاميم  يساتند  ضن مبعنار  واملساتمر   الاتقين  التطاور  بفءل لالغات

 مااان واملستنسااا  املؤقاات  احلااال وملااااذا االالااتدامة   علااار الوظااائ  

 علار  القطاا   تاوطني  يعتماد  ضن  ! تقدم ا األقل اجملتمعات تطبيقات

 الصاااناعية للمااادن الفتااااة انءااامام خلدماااة ضنسااانته ختااادم معاااايري
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 يف تأ اا  آمنااة مواصااالت إىل فيهااا املاارضة حتتاااج عدياادة وقطاعاات 

 رعايااة ماان للنسااات اجملتمااع يوليااه الاا ي احمللااي احلاار  احلساابان

 إوايف. واهتمام

 كاثرية  مادن  يوجاد  ضناه  إىل الرديعان  الد .د ضشار جهته ومن

 ضجارة  الايارات  ضو تاكسايات  فيهاا  يوجاد  ال نسابي ا  كبرية وبعءها

 جنادهم  للغاياة  حمادود  بعادد  فهو ُوجد واذا امليكروبا   نو  من

 ماان وغالبااا الساان كبااار السااعوديني بعاا  ماان فقاا  املطااارات يف

 .املتقاعدين

 إمااا معاادوم شاابه فهاا ا املدينااة دا اال تاكسااي يريااد ماان ضمااا

 ضو التاكسايات   باامتالك  يغاري  ال ال ي املدينة حعم صغر بسب 

 والايلة  عناد   لاي)  مان  إيصال يف ويتعاونون بع  تعرف النا  ألن

 .مواصالت

 ممان  الوافادين  مان  وغالب اا  الساائقني  من فئة  لق الووع ه ا

 مندوبي ضو  اصة  مدار  يف كالتدري) ض رى ضعماًلا ميارالون

 هاؤالت  يقاوم  .كسائقني للعمل وذل  إخل  ... اللع وموزعي مبيعات

 " ااا  الااائق" مساامر حتاات األالاار علاار تليفوناااتهم ضرقااام بتوزيااع

 .الاايارات علاار ضالاارهن تتااوفر ال مماان الغالاا  يف النسااات لااه تلعااأ

 والابع   مدارالاهن   إىل املعلمات لتوصيل معه التعاقد يتم بعءهم

 شااهرية ضجاارة ويأ اا ون كاا ل   مدارالااهم إىل األطفااال لتوصاايل

  ".الرض  علر"

 ضنهام  واملصيبة اخلدمة  و ارج مهرتئة الياراتهم منهم البع 

 ماا  آثارهاا  مان  الامت  القءاية  القارى؛  بعا   إىل معلماات  ينقلاون  قد
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 القءاااية هااا   فحااال وباااالطبع ".املعلماااات حباااواد " علياااه اصاااطلح

 مان  قريا   مكاان  إىل نقلاها  ضو لسايارتها  املعلمة بقيادة هو حتديد ا

 .اَلَنوات عدة مرور قبل يتع ر ما غالب ا وهو مدينتها يف ضو الكنها

 مااان تعااااني فهااي  الصاااغرية؛ املااادن إىل االلتفااات  هاااو واملقاارت  

 مناالااابة حبلاااول الاااتفكري وااارورة ماااع دا لاااها النقااال مشاااكلة

 علاايهن حيااتم مااا نائيااة ومناااطق قاارى يف يعملاان الالتااي للمعلمااات

 غاااري الاااائقني مااع  الكيلاااومرتات مئاااات وضحيان ااا  الياااومي االنتقااال 

 لالالاتعمال  صااحلة  غاري  ضنهاا  عنهاا  يقاال  ما ضقل وبسيارات ضكفات

 .البشر ونقل

 (..ليمااوزين    تاكسااي  ضلاا  (350  حنااو  الريااا،  يف يوجااد

 واملشاكلة  ...املاروري  الزحام ضالبا  ضحد ضلي) الكبري العدد ه ا

 علار  الشاوار   يف يادورون  فهام  وكاريم   ضوبار  نظام يتبعون ال ضنهم

  ..الركا  عن حبث ا هدى غري

 وتلوياا  كالزحااام كااثرية مشااكالت خيلااق الساالوك هاا ا

 ..احلواد  وكثرة البيئة

 يااتم وضن ليموزينااات شااركة حااي كاال يف يكااون ضن يفاارت،

 وفااو  .يتوقفااون عماال عناادهم يكااون ال وعناادما تلفونيًّااا  طلاابهم

 .البنزين لطاقة هدر فيه الليموزينات ضصحا  جتول فكثرة ذل 

 ماان نااو  الريااا، يف كااان الطفاارة الاابقت الاانوات عاادة قباال

 "حاواد  " علياه  تطلاق  الناا   وكانات  "فولفو" ماركة التاكسيات

 اللقااا  هااا ا يساااتحق الليماااوزين ضن جتاااد اآلن ..حاااوادثهم لكثااارة

 .جبدارة
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 وهادر  عارماة  فووار  ضناه  املادن  دا ال  النقال  عان  يقاال  ما ضقل

 املرور إدارات وترا ي ..التنظيم الوت بسب  والطاقة للموارد كبري

 ..النقل وزارة وك ل  بواجباتها القيام يف

 لديااه ماان فكاال ووااوح ا ضكثاار مكااة يف تراهااا املشااكلة

 ..نقل ضو  اصة اليارة كانت الوات ركا  ينقل ضن يستطيع اليارة

 صاااندو  يف ركاااا  بنقااال الوانيتاااات ضصاااحا  يقاااوم وغالب اااا

 بساالمة  تتعلاق   طاورة  من ذل  علر يرتت  وما املكشوف السيارة

 .الركا 

 ظااااهرة  مكشاااوفة  بسااايارات السااالع  بعااا  نقااال  ضن كماااا

 اجلو يف بوانيتات العمال نقل هو بلدنا يشو  ال ي واألمر ..ملحوظة

 .حيوانات وكأنهم البشر حلقو  اعتبار ضدنر دون ..احلار

 يسااق  ال حتاار كهاا   بساايارة والساالع العفااأ نقاال يفاارت،

 ..شيت منها

 دياناا  ناو   مان  بسيارات والعفأ السلع نقل هو عادة جيري ما

 ومصارية  باكساتانية  عمالاة  ب ل  يقوم ..للتل  العفأ تعري  مع

 ضياة  دون للوافدين ومرتوك كبري الو  ه ا ...الغال  يف والودانيني

 .تنظيمات

 إىل حتتااج  املادن  باني  الطار   يف الساائبة  اجلماال  قءاية  ضيءا

 .لعالجها النقل وزارة من لفتة

 مبشاكالت  تتساب   وقاد  مؤذية اجلمال نقل فطريقة ك ل 

 .مرورية
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 لنقااال األمريكياااة يوهاااول الااايارات مناااوذج يعمااام ضن يفااارت،

 ملناااع بالكامااال مغطااااة السااايارة تكاااون حبيااا  واملعااادات السااالع

 ماواد  نقال  طريقاة  كا ل   عنادنا  مالح  هو ما ...شيت ضي القو 

 يف وقااع وقااد ضمسناات كااي) نشاااهد مااا فكااثري ا واحلديااد البنااات

 .املرور حلركة وإرباك بغبار وتسب  الشار 

 تقا ف  فبعءاها  املخلاو   األمسنات  ضو البما   اليارة ننسر وال

 .الشار  مجال ويشو  الوقت مبرور يتصل  الشوار  يف ضمسنت

 ضماا  ...الشاوار   تلاو   فهاي  امليا  صهاري  البق ما إىل وضوي 

 .واألر، اجلو تلو  فهي ض رى قصة فه   اجملاري شف  صهاري 

 يلي: ما اقرتا  ميكن عليه وبنات

 خلطااورة الساايارات ضحااوا، يف ونقلااهم البشاار ركااو  منااع -1

 .ذل 

 الياراتهم بتغطية والسلع البءائع نقل اليارات ضصحا  الزام -2

 .متام ا

 .باهظة غرامات السائبة اإلبل ضصحا  تغريم -3

 العاام  النقال  موواو   ضن احلماود  ناصر بن عبدال .د وضواف

 ..العام النقل يف متخلفون فنحن ...عندنا مؤر  هو

 القصااور مسااتوى تفسااري عاان تععااز كلااها التنميااة نظريااات

 نبادض  ضن حنتااج  ..العاام  النقال  مرافاق  ويف  ادمات  يف عندنا املوجود

 العام. للنقل حقيقية صناعة بنات يف الصفر من

 نفعال  مل فانحن  ..حوار ا وال نقاش ا حيتمل ال األمر .. نظر  ويف

 ..البداية    حتت هو لدينا ما فكل ..نبدض ضن علينا..بال ذا شيئ ا
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 ازدحام اا   يشاكو  مثلناا  كلاه  العاامل  :احمليا مساعد .د وقال

 خمتلاا  بإجياااد ذلاا  ماان كااثري علاار تغلباات الاادول ضغلاا  لكاان

  الوالائل..

 وتااري   جادًّا  كابرية  مديناة  لنادن  ماثال   ا   القطاار..  وخباصة

 كنيوياور  ويف عاام   مائاة  مان  ألكثار  تصال  قاديم   فيهاا  القطارات

 .. عام ا وعشرين ومخسة مائة من ضكثر قبل القطارات بدضت

 دا ليًّا للنقل القطارات واليلة تأجيل من املستفيد من السؤال

 توحيااد قباال املدينااة إىل وصاال القطااار ضن نعلاام وحناان املاادن وبااني

  !.... اململكة

 القطاارات  شابكة  ضن إىل تقاود  قاد  الساؤال  ها ا  علر اإلجابة

 !... لألال  مقبوال  يارا تكن مل

 الاعود  امللا   جامعة يف االقتصاد قسم برئي) اجتمعت إني بل

 االزدحاام  حاول  نقااش  وجارى  الانوات   عادة  قبل -ال رمحه -

 وحاجتنااا  املاادن  بااني املسااافات  بااني  والبعااد املروريااة  واال تناقااات

 جاادوى باا ي لااي) القطااار ضن علاار يصاار كااان لكنااه للقطااار 

 هاا ا تقااول كياا  لااه وضقااول هاا ا االااتغر  وكناات اقتصااادية 

 طويلااة الاانوات ومناا  ناااجح باانعالدش ويف مصاار يف مااثال والقطااار

 ها    يف كابرية  مبهماة  يقاوم  هاو  ذل  ومع جدًّا  ر يصة واألالعار

 .. مقبواًل د اًل حيقق ضنه لوال يبقر ضن ميكن وال الدول 

 بريطانياا  بينهاا  مان  الادول  مان  عادد  يف القطاار  االاتقليت  لقاد 

 ارتفااا  رمبااا الوالااائل؛ ضفءاال ماان هااو إذ و ارجهااا املدينااة دا اال

 لادينا  االاتخدامه  عان  حيعام  الابع   جعال  يف البب ا يكون ضالعار 
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 يظال  تقديري يف لكن .. كبري ا العائلة حعم يكون حينما  اصة

 احلل. هو وتعميمه القطار

 ضنفقات  لاو  ضظنهاا  .. الطار   إنشاات  علار  الكاثري  ضنفقت الدولة

 ذلا   يف لكان االتثمرتها ثم للقطارات األالاالية للبنية املال بع 

 شارور  مان  بالناا   ورمحاة  املدن ضعبات من وختفيًفا للمواطن  دمة

 ..... احلواد 

 قباال مااثال كنيويااور يف باادضت القطااارات شاابكة كاناات إذا

 املادن  بني التاري  ذل  قبل ضوربا يف وهي   عام ا (125  من ضكثر

 ثاارا  ال طياا  العزيااز عبااد امللاا  يااد ل ضن قباال يعااين والاادول..

 .. الريا،

 االااتخدمت فقاارية ودول باال و ااىات؛ جتااار  ضمامنااا حناان إذا

 ... الواليلة ه  

 نساتثمر  ضن بنا حري كان بفءله علينا ال ضفات ضن بعد حنن

 االالتثمار. ه ا يف وفائءه النف  عوائد

 حتتااج  الرياا،  فاإن  احلماود  صاح بن ال عبد .د تصور ويف

 يتاوافر  ذلا   ولعال  احلالياة   الطار   ضعلار  من جسور ذات طر  إىل

 التخصصااي  وشااار  فهااد  امللاا  وطريااق الدائريااة  اخلطااو  يف

  دمااة بهاادف جاادًّا حماادودة إال خمااارج ضو ماادا ل هلااا يكااون وضال

 .الريا، وال  عن املتباعدة األحيات قاطين

 ضفءااال ضنهاااا الشااا  تبالقطاااارا النقااال خبدماااة يتعلاااق وفيماااا

 األتوبيسااات  دمااة جبانبهااا ضتاار إذا  صوص ااا عاملي ااا النقاال والااائل
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 ضماااكن ضو مساااكنهم ماان بااالقر  للركااا  املسااافات لتقرياا 

   .ضعماهلم

 للخدماااة بالنسااابة عنهاااا يقاااال الااامت اجلااادوى عااادم ومساااألة

 الشا     مءات  عقاود  يف السعودية العربية اململكة يف بالقطارات

 املثاال  الابيل  علار  تأال) لو ألنه حمق  هو ذل  يقول كان من ضن

 ذا ذلااا  يكاااون فلااان الااانة  (30  منااا  الرياااا، مديناااة يف قطاااار

 املديناة  السكان عدد حملدودية اجتماعي حتر ضو اقتصادي مردود

 هااا   يف مناااه االالاااتفادة انعدامياااة عااان ناهيااا  الزماااان  ذلااا  يف

  .إلكرتوني بتشغيل نقل  دمات تتطل  المت املرحلة

 بااملطلق  حمساوم  فااألمر  الريا، مدينة عن حتدثنا إذا عموم ا

 ضن كماا  عالياة   بكفااتة  تأاليساه  قائم الريا، قطار ضن حبكم

 تكاون  الاوف  األحعاام  متعاددة  ضتوبيساات  مان  العام النقل  دمات

   .بالقطارات النقل  دمة مع جن  إىل جنب ا

 نقاال  اادمات إجياااد يف التوالااع وجااو  هااو اآلن املطلااو  إن

 ورفاهياة  ضمان اا  ضكثار  بيئاة  يؤمن الوف ف اك املدن بني بالقطارات

 .للمعتمع

 مان  الرياا،  قطاار  ضالسانا  لاو  ضناه  احلكماي  علاي  .د وضواف

 فيها حنن المت الربكة حيد  ومل تكلفة  ضقل لكان النة (30 

  .الوقت مع وتتوالع وتتطور تبنر واملرتو القطارات فمشاريع اآلن 

 بعا   باه  تقاما  ماا  الانوات  الابع  يف تأالي) حناول اآلن حنن

 وبتكلفاة  االحتيااج  وفق بالتدري  السنني عشرات مدى علر الدول

 ضقل. وإرباك
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 ضوىل مان  كانات  القطاارات  ضن مخاي)  مسري .ض ضووح وبدور 

 يكفاي  ..السايارات  قبال  حتار  وانتشااراً  إنشاات   الاىي  النقال  والائل

 ووصالت  بال  العثمانياة؛  والسالطنة  وضورباا  ضمريكاا  يف انتشارت  ضنها

 ..فق  النة (30  من ولي) عشر التاالع القرن من احلعاز

 نظاار وبعااد واالتبصااارًا حكمااة غرينااا ضوتااي مثلمااا ضوتينااا لااو

 امللكيات نز  قمقم ضقلها كثرية اللبيات تاليف املمكن من كان

 ..الشهراني العد د.اللوات  ب ل  قال كما

 الاامت فالتحااديات احلاارمني وقطااار الريااا،  قطااار عاان ضمااا

 لكنااا ضقاال وبتكااالي  ض اارى دولااة لتخطااي  تكفااي تعرتوااهما

 ..نصل الض من  ري متأ رين نصل ضن :ضنفسنا نعلل

 العاليااة التكااالي  هاا   ماان جاازت تااوفري املمكاان ماان كااان

 ..القادمة لألجيال

 إشاااراك يف املتمثلاااة الفكااارة جااادوى طااار  اآلن املهااام ومااان

 املاواطنني   علار  نقال  وريبة فر، عى النقل تكالي  يف املواطن

 نقل !. ورائ  فر، اجملدي من هل

 وصااايانة تأالاااي) يف املاااواطن إشاااراك الءاااروري مااان ضلاااي)

 ضشكاله !. بكافة النقل وهيكلة

 اهلائلااة املشاااريع هاا ا بكاال تتكفاال ضن للدولااة مرهقااًا ضلااي)

 ضوربااا و واليابااان الصااني مااواطين عاان ماااذا شااع  !. رافااد دومنااا

 هال  علايهم   تفار،  بالنقال  ختاتص  وارائ   هنااك  هال  ..وضمريكا

 احلل !. هي الءريبة
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 ماااع تتاااأتر ضن جيااا  والءااارائ  الرالاااوم فااار، مساااألة إن

 ..ج رية الياالية إصالحات

 كااابري إرهاااا  فياااه شااايت بكااال الدولاااة تتكفااال ضن مساااألة

 ..اآلن حاصل هو مثلما الععز نتيعته تكون الدولة لكاهل

 ا تياارًا؛  ليسات  العاام  النقال  والاائل  ..رفاهًا جمرد لي) النقل

 ..األ رى النقل والائل عليه تبنر ال ي األصل هي بل

 ..املدن ه   توالع لقل املدن قطارات لدينا كان لو

 إدارة ماااع علياااه  الءااارائ  بعااا  بفااار، املاااواطن إشاااراك

 حلااال متهاااد ضن املفااارت، مااان .. املوواااو  هلااا ا حازماااة الياالاااية

 .النقل مشاكل

 عاماة   دماة  لاي)  العاام  النقال  ضن إىل العثماان   الاد  .م وضشار

 يف الدولاة  دور .. االاتخدامه  يرغا   ملان   ياار  هي بل للعميع؛ تقدم

 البااادائل االاااتخدام علااار األعباااات زياااادة عاااى االاااتخدامه حتفياااز

 االااتخدام رالااوم فلااها نفسااها العااام النقاال والااائل ضمااا ..اخلاصااة

 جمانية. وليست

 النقاال شاابكة بنااات يف كااثري ا تأ رنااا فقااد ض اارى جهااة وماان

 بنائهاااا تكلفاااة لااادفع مءاااطرين ضصااابحنا حتااار املتكاملاااة العاااام

 ماا  وزير يستخدمه كان ال ي املنطق نف) هو .. مءاعفة ضوعافا

 يف األمطار بقلة األمطار ميا  تصري  شبكة بنات عدم برر عندما

 اململكة.

 قصاد   ما ضن احلمود صاح بن ال عبد .د ضووح جديد ومن

 عان  فءاالً  عمرانيًّاا   تكتمال  مل واملديناة  الريا، قطار إنشات هو
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 للريااا، معينااة حاادود ويف العمرانااي  للتماادد رؤيااة ووااو  عاادم

 للقطاارات  احتيااج  هنااك  يكاون  ضن معه األمر يصع  كان الابًقا

  .للغاية حمدودة حدودها مدينة يف

 غاااري بطفااارة باملديناااة حااال الااا ي والكااابري املتساااار  التوالاااع

 تاوافر  ألجل قطارات  دمة توافر بافرتا، ربطه نميك ال متوقعة

 .فحس  ذل 

 ثاال   منا   ضي الاابًقا  الرياا،  تقاارن  حينما شاالع هنا الفر 

 وواقع اا  ختطيًطاا  الصاورة  كانات  مبادن  ذلا   ونارب   عقود ضربع ضو

 .لديهم واوحة

 فار،  األصال  يف يتطلا   ضو جتاري نشا  يعتى ال العام النقل

 . مستخدميه علر ورائ 

 فحسا    ذلا   تاوافر  ألجال  ضو للرفااة  لاي)  ينشا   العام النقل

 النفاع  ها ا  يعاود  للاوطن    دماة  عامة منفعة هي العام النقل  دمة

 .وضمنية واقتصادية اجتماعية جماالت إىل

 تانعح  مل الرئيساة  املادن  قطاارات  ضن املرشد مطشر .ض وذكر

 لااااو   مثاااال األطااااراف ومرتاميااااة واالااااعة مسااااطحاتها ماااادن يف

   ...واالعة مسطحاتها ضيءا الريا، ومدينة  (ضجنلو 

 لتمركاااز املااادن قطاااارات جنحااات ونيوياااورك لنااادن يف بينماااا

 جناا   ذلا   وماع  ومتقارباة   معيناة   طاو   يف واخلادمات  احلركة

 حمكماااة شااابكة وجاااود إىل ونيوياااورك لنااادن يف املااارتو قطاااارات

 إخل. والتاكسي.... الباصات من وفعاله
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 البنااات    (b.o.t  ال نظااام  فااإن  املاازرو   محيااد  .د تقاادير ويف

 يف حالي ااا للدولااة األمثاال النظااام هااو يعتااى   (والتحوياال والتشااغيل

 . بأنواعه النقل لقطا  التحتية البنية االتكمال

 يعاااد (PPP  ضالااالو  فاااإن املاااال بيااات محااازة .د تصاااور ويف

 الرياا،  مطاار  وصااالت  املديناة  مطاار  يف حصال  ماا  مثل األفءل 

 .ضمريكا يف يظن كما مطبق جديد ضاللو  وهو اجلديدة 

 كاال يف موجااودة النقاال واارائ  ضن احلااارثي  الااد .وذكاارض

 ألعماال  املماول  ليسات  طبع اا  ولكنها اململكة  ومنها ومن الدول

 .. حتتية بنية ضعمال تعد المت املواصالت شبكات

 هااي اململكااة يف املتااوفرة واملواصااالت للنقاال التحتيااة البنيااة

 النقال  باالاتثنات  اململكة ترب  المت للسيارات الطر  شبكة فق 

  .. اجلوي

 مكلفاة  والقطاارات  الباصاات  األ رى للوالائل التحتية البنية

 الطاار  شاابكة تكلفااة ضواعاف  الدولااة الااتكل  وكاناات جادًّا  

 الا ي  وموقعهاا  اململكاة  مسااحة  حبكام  ماىرة  ولكنهاا  احلالية 

 مل ولكنهااا وغربااا  وشاارقا وجنوبااا مشاااال والعااامل البحااار ياارب 

   .حتد 

 مناافع  وحتليال  مهماة  رؤياة  تقاديم  يف األوائال  املخططاون  فشل

 مكاناااه إىل النقااال يأ ااا  ( cost benefit analysis  اإلنفاااا 

 .التنمية ومشروعات النا  حياة من املأمول

 ال نظاام  تطبيق احلمود صاح بن ال عبد د. عار، حني يف

  BOT ) اجاادًّ مكلاا  ذلاا  ضن والسااب  القطااارات   دمااة يف 
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 ميثااال ضو  اجاادًّ  متاادن  املاااردود ألن ذلاا    إىل تسااعر  شااركة  ألي

 املصاارفة  وكا ا   اإلنشاات  تكلفاة  بساب     واواحة  مالية  سارة

 .الناقل ه ا تواجه المت الكىى املالية

 فقا   الطار   يف اجناح ا  ضكثر (BOT) ال نظام فإن رضيه ويف

 رالااوم لاادفع طرقهااا ماان بعاا  علاار املاارور يتطلاا  الاامت للبلاادان  

 وجاكرتااا بااانكوك :مثاال بلاادان ماادن يف مالحاا  وهاا ا طاار  

 .ض رى بلدان ومدن

 يف التوالاااع ثااام التوالاااع هاااو باااه اإلتياااان املفااارت، املسااال  إن

 . احملافظات من وبع  املناطق بني ما القطارات من شبكة

 اجتماااعي حااراك لاادينا السااعودية العربيااة اململكااة يف ألننااا

 مسااألة  إىل ضواا     االجتماااعي  التواصاال  بقااوة  الغااري  عاان  ميتاااز

  اااارج  التوظيااا  بداياااة يف واملعلماااات  املعلماااني تكليااا  وجاااو 

 وارورة  واليلة تعد القطارات عى النقل  دمة وبالتالي   مناطقهم

 .الوقت ه ا يف

 نقل  دمة لتقديم والتنفي  الرضي جهود تتكات  ضن املهم من

 المت املخاطر من العديد لدرت اآلن مأمول هو ما ف اك املدن  بني

 إجناز يف وتأ ر مرورية  حواد  النا   من العديد بها يقبع

 ضن من يقني علر ضنه ال عبد د. وضووح ذل . كان اضيًّ املهام

 القادمة النوات األربع  الل التنتهي املدن دا ل النقل إشكالية

 .تعاىل ال بإذن

 الرديعاان   الاد  د. ذكار  :الشاهراني  ليلار  .ض قالت جهتها ومن

 معاناااة وهااي النقاال  مااع املعلمااات بعاا  معاناااة مشااكور ا رد  يف
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 منزهلااا  عاان بعياادة منطقااة يف تعماال ملاان  صوص ااا جاادًّا كاابرية

 طاار  فيهااا يوجااد ال نائيااة مناااطق يف تعماال ماان واألماار واألالااوات

 األرباااع يقاااار  ماااا تقءاااي ماااثال ضبهاااا يف املعلماااات بعااا  معبااادة 

 يساتخدمن  ضن وحيصال  فيهاا   تعمل المت للقرية تصل حتر الاعات

 التعمااع نقطااة إىل بهاان يصاال فاااألول والاايارة  الااائق ماان ضكثاار

 لوعااورة رباااعي وباادفع قويااة الاايارته تكااون آ اار لسااائق ويساالمهن

 إىل ضننا يعقل هل طويلة النني من معاناتهن وه   وصعوبتها الطر 

  !. تنقالتهن لتسهيل املناالبة احللول جند مل اآلن

 مل اآلن إىل وحنااان واألنفاااا  اجلساااور قطاااارات عااان نتحاااد 

 ومجيل. وآمن الئق بشكل الطر  نهي 

 وبااني الاادا لي النقاال مووااو  ضن إىل احلااارثي علااي .د وضشااار

 وتشااريعية ونظاميااة وإجرائيااة إنشااائية املعقاادة متالزماتااه املاادن 

 اجلهااات تعاادد مااع واالاارتاتيعية  واقتصااادية واجتماعيااة وثقافيااة

 االاارتاتيعية هناااك يكاان مل وإذا اإلشااكالية. هاا   عاان املسااؤولة

 مظلااة وحتاات م(2030  رؤيااة  ااالل املتالزمااات هاا   كاال حتااوي

 حلااواًل القرياا  الوقاات يف ناارى فلاان مباشاارًة  االقتصااادي اجمللاا)

 لا ل   مساتقلة   هيئاة   ُضنشئت ولو حتر حًلها جهة  ضي تستطيع ج رية 

 مقارنتهااا املمكاان غااري ماان وغريهااا واملنا يااة االجتماعيااة البيئااة.

 يف بهاا  فكيا   تفاصايلها   ضد  يف للنعاا   طاردة  بيئة  ألنها بغريها

 ماان عاليااة نساابة ةاملتنوعاا بأطيافهااا البيئااة متثاال كهاا ا مووااوٍ 

 علاار النقاال مووااو  يءااغ  الااوف والنعااا   االالااتثمار متطلبااات

 ماان األ اارى العناصاار ألن   جاا ريًا حلااه ضريااد اذا التنميااة حماااور

 جوهريًا. ارتكازًا الدا لي النقل علر ترتكز التنمية
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 طرحات  الامت  النظار  وجهة نقلي ضالامة .ض ضيد السيا  ه ا ويف

 يف تؤ اا  مل لألالاا  ضالاالااية بنيااة إىل حيتاااج العااام النقاال ضن يف

 اليااوم  بناتهااا حماااوالت  وضن املاادن  تطااوير  مشاااريع يف احلساابان

 لعمااال امللكياااات ناااز  ضهمهاااا جااادًّا  عالياااة بتكاااالي  الاااتكون

  هلا. حمددة مسارات

 الفووااار احلسااابان يف ض ااا   ينبغاااي الااا ي اآل ااار اجلانااا 

 وعادم  حساي    ضو رقيا   باال  شاوارعنا  تعيشها المت العامة املرورية

 للنقال  مشارو   ضي إفشاال  شأنه من قاطعة بصورة األمر ه ا تنظيم

 بااني االنتقااال يف التفاارد مياازة لااه تكااون ضن ينبغااي الاا ي العااام 

 العادي. الطرقات ازدحام عن بعيد ا والهولة يسر بكل األحيات

 النقال  مشاروعات  عن :العناد عبدالرمحن .د.ض قال جانبه ومن

 ضبد ا. تأتي الض من  ري ومكلًفا متأ ر ا تأتي ضن :إال ضقول ال العام

 تعثاااار اإلنشااااات فاااااتورة ماااان تزيااااد الاااامت األ اااارى املشااااكلة

 نفاود  خيارت   الشمال قطار .. العام النقل مشاريع ومنها املشروعات

 الانوات   بءاعة  قبال  بالركا  ينطلق ضن يفرت، كان وصحارى؛

 بعد. تنتهي مل الركا  وحمطات الزال لكنه

 مان  هنااك  ضن الباد  بأناه  احلماود  صااح  بان  ال عباد  .د وعلق

 متار  الامت  التنفيا   فأعماال  .كها    واخمة  مشاروعات  ضمام عوائق

 بعا   طبيعاة  عان  ناهي    واملنخف  منها املرتفع متعددة مبناطق

 ضصااع  مان  يعاد  ذلا   كال  وضوديااة رماال  مان  اجلغرافياة  املسااحات 

 . كه   مشاريع تواجه المت املعوقات
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 واملارور  النقال  اقتصاديات ضن الشهراني العد .داللوات  وضووح

 وعاادد والطبوغرافيااا اجلغرافيااا ضهمهااا ماان عناصاار علاار تعتمااد

 االقتصاااااادية النشااااااطات وناااااو  وكثافاااااة الساااااكان وكثافاااااة

 ضو وحاااداثتها األالاالاااية والبنياااة واإلقليمياااة املكانياااة والتوزيعاااات

 .عليها الزمن تقادم

 تكون وكلما وضكث  ضكثر السكان عدد يكون وكلما

 النقاال مشاااريع تكااون ضلطاا  والطبوغرافيااة اجلغرافيااة العواماال

 االالاتثمارات  كون عن النظر بصرف  جدوى وضفءل ضكثر العام

 (. اصة ضو عامة

 جياوز  ال الا ي  العاماة  امللكيات من  اص ا نوع ا متثل والطر 

 لطبيعاة  وذل  احتكار  وال فوائد  من االالتبعاد وال رهنه وال بيعه

   .العمومية يف املوغلة ملكيتها

 قباال ضناه  نتاا كر والرالاوم  الءاارائ  عان  احلاادي  ومبناالابة 

 الءري  والنظام السيارة؛ مال  يدفعها رالوم هناك كانت عقود

 املتقدمااة الاادول مثاال منظمااا وال مدروالااا وال متقاادما لااي) عناادنا

 كا ل   تكاون  ضن قبل ولكن ورائ  دولة هي املعاصرة والدولة

 .رعوية ريعية دولة ال حقيقي إنتاج دولة هي

 االقتصاادي  النشا  علر تفر، معروف هو كما والءرائ 

 وال الءاارائ  ضنااوا  مان  وغريهااا واألربااا  واملبيعاات  الااد ول وعلار 

 ضصاالً  يادفعها  وال دفعها جملرد به  اصة فائدة ضي دافعها حيتكر

 تاادفع الامت  الرالااوم بعكا)  الااياديًّا تفار،  ولكنهااا فائادة  جلاين 

 . الرالم دافع حيتكر  معني نفع ضو فائدة مقابل
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 معيناة  طار   مرتاادوا  يادفعها  رالاوم ا  هنااك  ضن مجيعاا  ونعرف

 إىل العائاادات ماان جاازت وياا ه  معينااة نقااا  عنااد كااثرية دول يف

 (املركزياااة واحلكوماااة احمللياااة احلكوماااة باااني ضو  احلكوماااة

 ضو إنشااات إليهااا ضوكاال الاامت الشااركة إىل ياا ه  اآل اار واجلاازت

 .اخلصخصة طر  ضقدم و ضبس  ضحد وه ا الطريق تشغيل

 النقاال نشااا  مثاال نشااا  ضي علاار رالااوم ا الدولااة فرواات إذا

 املشاااغل علااار تكاااالي  كونهاااا فبساااب  ضنواعاااه جبمياااع العاااام

 حنان   املساتهل   وحتمال  التساعري  مان  جزت ا احلال بطبيعة التكون

 ضالااعار  ماان جاازت ا ألن مباشاارة  وغااري مباشاارة رالااوم ا  ناادفع مااثال

 كرالااااوم الطااااريان شااااركات تدفعااااه مااااا يعكاااا) التاااا اكر

 .(و دماته املطار الالتخدام

 جوانباه  يف إال  ا  نشا  هو ضصاًل ضنوعه بكل العام النقل

 (والطار   واملاوان   املطاارات   امللكياة  نقل جواز عدم مثل السيادية

 ومراقب ااا مقننااا يكااون ضن املهاام  اص ااا؛ يكااون ضن فيااه واألصاال

 .اخلدمة جودة علر للمحافظة

 اخلا  للقطا  النقل الو  وترتك وتراق  وتنظم تقنن الدولة

 .وضفراد ا شركات

 لءاااع  مفقاااود ا واليساااتمر مفقاااود لألالااا  هاااو ماااا وهااا ا

 كاون  عان  النظر بصرف الرقابة وانعدام تطبيقها ووع  األنظمة

  . اص ا ضو عام ا االالتثمار

 اخلا ّ !. النشا  يف الدولة تتد ل ضن جي  متر
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 عندما ضو جدًّا باهظة التكالي  تكون عندما الدولة تتد ل

 هااي وهاا   الااب  ألي فيااه االالااتثمار عاان اخلااا  القطااا  حيعاام

  .مساعد د. ليهإ ضشار ال ي االقتصادي والتىير احلعة

 باارؤو  ختمتااه ماان الاارغم علاار السااعودي اخلااا  القطااا 

 غااري الطفيليااة االالااتثمارات علاار وإدمانااه انغماالااه ضن إال األمااوال

 يف د ولاااه دون حاااال املالياااة واألالاااوا  العقاااار  صوص اااا املنتعاااة

 األماااوال رؤو  مءاااايقة عااان فءاااال العاااام  النقااال يف االالاااتثمار

 . عليه والرقابة نشاطهم تقنني وعدم واألفراد الصغرية

 وناااااجح   ااااا  وكااااريم وناااااجح   ااااا  ضوباااار :للتأماااال

 وناجح.  ا  احل  يف الرتكية واحلافالت

 ومل نقننااه  ومل وضهملنااا   احليااوي القطااا   هاا ا تركنااا  لقااد

  .قتلنا  بل موجود؛ هو ما نراق  ومل ننظمه

 تأ رناااا فقاااد اإلشاااارة  ط فكماااا احلديدياااة الساااك  ضماااا

 مل اخلا   ها ا  وحتر والدمام الريا، بني اليتيم اخل  بعد عقود ا

   التقنية. مستعدات يواك 

 عاام  ال  اا   نشاا   ضناه  النشاا   ها ا  يف األصال  ض ارى  مرة

 اإلدارة ثم اإلدارة املهم (عام ا ضو  اص ا كونه   احلالتني كلتا ويف

 ورقابة. وتنظيم وفاعلية كفاتة : اإلدارة ثم

 قطاااار  طاااو  ضن الشاااهراني د. ضوواااح الحقاااة مدا لاااة ويف

 واملتوقعاااة احلاليااة  احلركااة  كثافااة  علاار  بنااات  ا ااتريت  الريااا، 

 والرياااا، والصاااغرية الكااابرية باحلاااافالت نقااال نظاااام ويااادعمها

 .مكتظة مدينة ضصبحت
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 ضوباار طريقااة علاار األفااراد نقاال  دمااة تقااديم حااال ضي علاار

 حاالًّ  يعتاى  ( منهماا  ضفءال  ضو شااكلتهما  علار  هاو  ماا  و   وكريم

 والعوائال  األفاراد  نقل  صوص ا النقل إشكاالت لبع  جدًّا جيدًّا

 شؤونهم. بع  يف الرجال وحتر بل والنسات؛

 ضن نعتقااد ال ضن جياا  ضننااا إىل احلااارثي  الااد .ض ذهاا  بينمااا

 منفرد ا.. املشكلة اليحل املفقودات من ضي ضو القطار ضو املرتو

 مثاال اجلدياادة لألفكااار واالنفتااا  مطلوبااة مجيعهااا التعااار 

 كااثرية ماادن إىل الرياا،  مثاال القاالااية الطبيعاة  ذات املاادن حتويال 

 اهلوائية.. التيارات لعبور املخططة واملساحات الظالل

 البيئاااة باعتباااارات يأ ااا  والااا ي املساااتدام املااادني التخطاااي 

 معدوم ا.. يكن مل إن مدننا يف شحيح يزال ال املنا ية والطبيعة

 الكاال   النظيا   احملارتم  والباا   واملارتو  القطار إىل حنتاج

 واملارور  البلاديات  باني  الادائم  التعااون  بعا   ومع السعوديني  وضوبر

 الشيت.. بع  مرحية تكون ضن للريا، ميكن

 ضعلار  إىل املقرتحاات  بها    ال ها  الريا، لسكان وميكن

 املل . إىل لل ها  اوطررنا لو حتر عليها واملتابعة املستويات

 األ ااا  املهااام مااان العنااااد عبااادالرمحن .د.ض قاااال جدياااد ومااان

 دقيااق  بشااكل التنفياا  وقاات تقاادير وكاا ل  العوائااق  باالعتباار 

 مسؤواًل. ضو كان مقاوال املقصر حياال  ضن علر

 موواو   باأن  الاعد  د. طرحاه  ماا  علار  احمليا مساعد .د وعق 

 .. ذل  بعد والتزداد الثالثة األعوام  الل لدينا اليتوالع الءرائ 
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 الايتم  ماا  وكال  التءخم من التزيد الءرائ  ضن هو يقلق ما

 املااواطن الاايدفعه للدولااة الشااركات قباال ماان واارائ  ماان دفعااه

 ...كثري ا يتأثر لن ضرباحهم فهامأ تواألثريا التعار ضما ضواًل 

 ضو ضوباار "مشااوار" لكاال رياااالت (3  أل اا  توجااه هناااك واآلن

 ..الليموزين. من اليؤ   ومؤكد مثاًل  كريم

 ومديناة  كابري   الاكاني  مناو  علار  مقبلاون  اململكة يف حنن

 موجااود  هااو ممااا ضكثاار مركبااات حتتماال تعااد مل مااثاًل الريااا،

 مناالاابة ووظيفااة جياادًّا  تعليم ااا حيتاااجون والبنااات األبنااات وهااؤالت

 بعاد  الرياا،  فاإن  ذلا   مانهم  لكاثري  يتحقاق  وحاني  مقبواًل  وراتب ا

 .. مليون ا (12  من ضكثر الكانها اليكون عام ا ثالثني

 يعاين  مماا  حباال  الرياا،  شوار  حتتملهم ضن ميكن ال هؤالت

 واألر ااص واأليساار األهاام الوالاايلة هااو القطااار يكااون ضن واارورة

 ورمبا القطار عى احلركة ويتقبلون ثقافتهم وتتغري ضبناؤنا ليتنازل

 ..  اصة مركبة بامتالك يهتمون ال

 ضصابحوا  ثام  الشاقق  يف الساكن  يتقبلاون  ال شبابنا كان لقد

 ... ضقل وبغرف ذل  يتقبلون االقتصادي الظرف نتيعة

 حاني  يف املشاكلة   الايحل  البنازين  الاعر  رفع ضن يرى البع 

 يقطناون  الا ين  اململكة الكان كل ورر  اليطال الرفع ه ا ضن

 .ازدحام ضي تعاني ال مدن يف

 املديناااة دا ااال القطاااار مشااارو  يكاااون ضن املهااام فمااان لااا ا

 إىل لنصاال رماازي بسااعر يكااون حبياا  الدولااة  تدعمااه مشااروع ا

 الكااىى  املاادن  يف واملقاايم  املااواطن  مااع  التعاماال  يف ضكااى  تااوازن
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 املادن  يف املاواطن  وباني  والادمام   واملدينة ومكة وجدة كالريا،

 مرورياااة حركاااة املااادن هااا   يف وليتحقاااق األ ااارى؛ واحملافظاااات

 .. مقبولة

 علر هائاًل إنفاًقا وتنفق طائلة ضمواال الدولة تء  كما متام ا

 باادعمها فإنهااا ... صاايانتها وتتااوىل والطرقااات والكباااري األنفااا 

 مركبااات ماان كااثري الااتتوق  حمطاتااه وتوالااع القطااار ملشاارو 

 مان  وقريب اا  متاح اا  يصبح حني فق .. القطار واليستخدمون النا 

 .... النا 

 يا قن  ماثال؛  الاعود  وامللا   وناورة  اإلماام  جامعات يف الطالبات

 للبيات  ليصلن ض رى مرة ي قنه ثم اجلامعة يصلن حتر والعلقم املر

 البنااات القطااار مااع.. الطريااق يف الساااعتني قرابااة ميكااثن وقااد ..

 ضقل. ووقت ضكثر وضمان ضقل وبتكلفة ويعدن الي هنب

 كال  يصال  القطاار  ضن احلماود  صاح بن ال عبد .د وضواف

 ماارور ا عباادالرمحن  بناات نااورة األماارية وجامعااة اإلمااام جامعااة ماان

 قادم اا  العود  املل  جامعة خيدم كما ...الدولي  الد املل  مبطار

 .الدولي فهد املل  االتاد من

 ضن إال ..الرياا،  مارتو  فكارة  وضهمية مالتمة من الرغم وعلر

 ماان جتعاال الاادمام وقطااار اجلماااعي  والنقاال املطااارات يف جتاربنااا

 الطااراز  ماان ترقاا   قصااة ! يشااتغل  عناادما الريااا،  ماارتو تشااغيل

 النفي).

 ض ارى  ومراحال  املرحلاة  ها    يف السعودية العربية اململكة إن

 عان  فءاالً  ضطرافها  وترامي املتسار  السكاني النمو مع متقدمة
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 يف التوالااع معاه  األماار يتطلا   املناااطق  لابع   اجلغرافيااة الطبيعاة 

 ضكثاار بيئااة يااؤمن ممااا املاادن بااني بالقطااارات نقاال  اادمات إجياااد

 .للمعتمع ورفاهية ضمان ا

 والنقااال القطاااارات مشااااريع تكتمااال ضن قبااال حقيقاااة األهااام

 إنشاااات يف العاااام  النقااال وهيئاااة النقااال وزارة تباااادر ضن هاااو العاااام 

 يف مسااتهدف ضماار ذلاا  كااان فااإن لألتوبيسااات   اصااة مسااارات

 يف ذلااا  يؤ ااا  مل وإن ماااأمول  وهااا ماااا فااا اك القادماااة املرحلاااة

  .مثارها تؤتي لن العام النقل  دمات فإن احلسبان

 مبرحلاااة مااار قاااد اجلاااوي النقااال ضن كاااردي ضالاااامة .م ويااارى

 السااعودية اخلطااو  ختصاايص إجااراتات يف تتمثاال مهمااة تطويريااة

 الدا لية للرحالت نا  شركة تر يص إىل باإلوافة و دماتها 

 شاركة  وتار يص  السعودية  اخللي  شركة وتر يص والدولية 

 .مطاراتنا معظم فيه متر ال ي التطوير ننسر وال املها 

 درجااة إىل حيتاااج والساايارات باحلااافالت الااىي النقاال زال مااا

 بانب  للنقل شركات برت يص االهتمام وبال ات االهتمام من عالية

 كماا  العام  النقل شركة خلدمات إجيابية منافسة لتكون املدن

 هااو كمااا املاادن يف الااىي النقاال مراكااز لتطااوير حاجااة هناااك ضن

 .الريا، ومنها املدن بع  يف الووع

 واحلااافالت بالساايارات الااىي النقاال تطااوير ضن املؤكااد وماان

 املناالابة  الوظائ  من العديد اليحد  الىي النقل مراكز وإنشات

 .السعودية العاملة للقوى
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 املادن  دا ال  النقال  ضن الشاهراني  الاعد  .داللوات  ضووح و تاما

 ضن رمباا  ضهمياة   ضكثار  يكن مل إن نفسه  املدن بني ما ضهمية يف

 ضن شاا  وال قلاايال  األووااا  حساانت وكااريم ضوباار  دمااة وجااود

 األووا  اليحسن واملرتو بالقطارات النقل مشاريع (قطار  انطال 

 "الليماوزين"  الا كر  الايت  علر يقءر ضن املهم املستقبل. يف ضكثر

 باإذن  الاتكون  ض ارى  بادائل  وضي متام اا  (الكدادين  طريقة وعلر

 ارتفااا  علاار لناادن تاكسااي املثااال الاابيل علاار ومنهااا ضفءاال  ال

 ضالعارهم.

 يكاون  ضن ضهمياة  علار  املرزوقاي  حااط  .د ضكاد  فقاد  ك ل 

 األولوياة   هاو  املادن  باني  العام النقل .للنقل وطنية االرتاتيعية لدينا

 مرحليًّااا فيكتفاار املاادن دا اال النقاال ضمااا .عليااه الرتكيااز وينبغااي

 .إجرائيًّا بتعويد 

 ختطيًطااا مناالاا  غااري (املاارتو  بالقطااارات املاادن دا اال النقاال

 .اململكة مدن ختطيطها يف تشابه ملدن

 عااالي التخطااي  ذات األوربيااة املاادن يف املاارتو جنااح حااني يف

 مادن  يف مثال ينعح ال ..كنيويور يف حمدودة مناطق ويف ..الكثافة

 ّ !...املرتو يستخدم من دبي يف .ضجنلو  لو  مثل احملاور مفتوحة

 املااادن الااااكن احتيااااج ..حملطاااة حمطاااة مااان ينقااال القطاااار

 .لبا  با  من النقل الكىى

 ويفاتح  اجلوياة  اخلطاو   علار  الءاغ   خيف  املدن بني النقل

 ..اقتصادية تنمية حماور
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 (حسب احلروف األجبدية (

 

 ).د. إبراهيم إمساعيل عبد   ُمِعّد التقرير 

 د. إبراهيم البعيز 

 ض ءر ضروى. د 

 ضالامة كرديم . 

 السفري ض. ضالامة نقلي 

 د. حاط املرزوقي 

 د. حامد الشراري 

  .حسام حبرييم 

 د. حسني احلكمي 

 ض.  الد احلارثي 

 )د.  الد الرديعان  رئي) جلنة التقارير 

 م.  الد العثمان 

 د.  الد بن دهيأ 

 املال بيت محزة. د 

 املزرو  محيد. د 

 (د. زياد الدري 

 م. الامل املري 

 اللوات د. العد الشهراني 

 ض. اللمان العمري 

 (ض. مسري مخي 

 ض.د. عبدالرمحن العناد 

 ض. عبدال الءوحيي 
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 )د. عبد ال بن صاح احلمود  رئي) اللعنة اإلشرافية علر منتدى ضالبار 

  د. عبدال بن ناصر احلمود 

 ض. عبد احملسن القباني 

 اللوات د. علي احلارثي 

 ض. عليات البازعي 

  د. علي احلكمي 

 د. فايز الشهري 

 احلارثي العرابي د. فهد 

 .د. فوزية البكرض 

  األربأض. كوثر 

 ض. ليلر الشهراني 

 د. حممد الصبان 

 د. مساعد احمليا 

 ض. مسفر املوالر 

 ض. مطشر املرشد 

 ض. مها عقيل 

 د. ناصر القعود 

  ض. ندى القنيب 

 د.م. نصر الصحاف 

 د. نوف الغامدي 

 ض. هادي العلياني 

 السهلي هيا. ض 

 احلارثي وليد. ض 

 القحطاني حييي. ض 
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 78 األمري  الد الفيصل -

 14 اللطاناألمري  -

 51 العزيز عبد بن مقرن األمري -

 14 األمري ناي  -

 273 عبدالرمحن بنت نورة األمرية -

   ضوبر -

 120 البابطني -

 118 بوش -

 141 بيل جيت -

 167 توني بلري -

 125 اجلفالي -

 139 125  120  119 احلكري -

 49 الشريان داود -

 241  120-119الدري)  -

 124  123  120 الراجحي -

 120 الزامل -

 120 السريع -

 47 العيد الوهابي -

 120 الطيار -

 120 العبد اللطي  -

 123 عبداللطي  مجيل -

 120-119 العثيم -

 115 العويءة -

 79 غازي القصي  -

 120 فتيحي -

 117 ماك) فيى -

 148 مايكل مور -

 116 حممد بن الدن -

 املععل   -

 115 املغربي -

 273  الد املل  -

 273  258 العود املل  -

 21 املل  اللمان بن عبدالعزيز -

 174  68 عبدالعزيز املل  -

  12 امللااا  عبااادال بااان عبااادالعزيز -

20 

  259  246  245 فهاااااااد امللااااااا  -

273 

 116  24 املل  فيصل -

 154  152 الوزير العيسر -

 43 ناظر الوزير -
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 266 ضبها -

 135  126 االحتاد األوروبي -

 190 االحتاد السوفييمت -

 188 األردن -

 60 ضالرتاليا -

 201  198  190إالرائيل -

 49 ضشيقر -

 35 ضفغانستان -

 60 ضملانيا -

 177 اإلمارات العربية املتحدة -

  161  135  126 ضمريكااااااااااااااااا -

167  169  186  204  261  

264 
 49 ضمل  -

 153  150  50 األمم املتحدة -

 199 إيران -

 252  46 الباحة -

  244  243  242  241 باااري)  -
252 
 179 باكستان -

 265 بانكوك -

 23 حبرية دومة اجلندل -

  167  135  108 بريطانيااااااااااااااااا -

238  243  258 

 69 بسيطا -

 167 بولونيا -

 62 تيمات -

 62 ثاج -

-49  48  46  44  12 جازان -

51  78 

 265 جاكرتا -

 17 جبال السروات -

 238  75  74  60 اجلبيل -

 61جرش -

 46  25  23 اجلوف -

  25  24  23  17  12 حائاااااااال -

46  67  68  252 

 199  25  24 احلدود الشمالية -

 23 حرة احلرة -

  الباطن حفر -

 49 17 اخلرج -

   69  68  24 التاااااااابالين  ااااااا  -

72  74 

 23  لي  العقبة -

 23 اخلنفة -

 275 180 127 111  107 دبي -

 69 دمشق -

  87 دول جملاا) التعاااون اخلليعااي   -

88  91  92  93  94 

 62  23 دومة اجلندل -

 71 اخلري رض  -

 252 روما -

 الريا، -

 66 الزلفي -

 49 الدير -

 162 119 النغافورة -

 72الوريا -

 204  108 السويد -

 205  108 الويسرا -

 67  49  48  47 شقرات -

 68  67 الشنان -

 49  48  47 ةصامط -
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 261 الصني -

 17 الطائ  -

 23 الطبيق -

 199  69  68طري  -

 199 طهران -

 199  188 العرا  -

 62  العال -

 69 عمان -

 125 عنيزة -

 62 غزة -

 179 فرنسا -

 127 الفلبني -

 168  148 فلندا -

 62  61 الفاو قرية -

 124  46  17 القصيم -

 178 قطر -

 23 قلعة زعبل -

 23 قلعة مارد -

 78  48 القنف ة -

 167 كوريا اجلنوبية -

 60 كولومبيا -

  182  176  34 الكويااااااااااااااااااات -

199  201  202  204 

 119  72  68 لبنان -

 275  263  258  252 لندن -

 275  263  60 لو ضجنلو   -

 49 اللي  -

 238 ليدز -

 67 اجملمعة -

  51  22  17 املديناااااااااة املناااااااااورة -

244  250 

 251  23 مدينة جدة -

 23 مدينة حقل -

 23 مدينة الكاكا -

 23 مدينة وبات -

 72  69  23 وعد الشمالمدينة  -

  256  249  127  23 مصااااااااار -
258 
 179 اململكة املتحدة -

  68  63  51 املنطقاااااة الشااااارقية -

69  251 

 17 املنطقة الشمالية -

 23 تبوكمنطقة  -

 78 منطقة تهامة -

 44 عسري منطقة -

 66  53 جند -

 61  46  17 جنران -

 204النروي   -

 23 النفود الكىى -

  259 252  123  60 نيويااااورك -

263 
 179 اهلند -

  178  141  60 املتحدة الواليات -

246 
 261  163  126  119 اليابان -

 61 يثر  -

 62 اليمامة -

 188  61  34 اليمن -

 75  74  60 ينبع -
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 اللواء د. سعد الشهراني -
 عبدالرمحن الطريريأ. -
 د. عبدالرمحن العناد أ. -
 علياء البازعيأ. -
 اللواء د. علي احلارثي-
 فايبة احلربيأ. -
 فا مة الشريف أ. -
 ند  القنيبطأ. -
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