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 (م2016ساابتمرب  ناااقأ أعضااات منتاادى أساابار  ااالل شااهر      

املهمة، واليت مت طرحها للحاوار علام مادار     وضوعاتالعديد من امل

 الشهر، ومشلت القضايا التالية:  

  واملتوسااااطة الصااااغرية املنشاااآت  الاااايت تواجااااه التحاااديات 

 والناشئة.

 الوظائف. توطني يف ودورها العمل ثقافة 

 االستهالك. وتقنني احلقيقية القيمة.. املياه 

 التواصاال شاابكات عاارب االجتماااعي والتواصاال صااورتنا 

 .اإللكرتونية
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 احلارثي: خالد .أ الرئيسة: الورقة 

 حتاااااديات يف تبحاااا   عنوانهااااا  يف كمااااا  احلاليااااة  القضااااية 

 يف والناشاااائة واملتوسااااطة الصااااغرية املنشااااآت قطاااااع وطموحااااات

 يف التحااول برنااام  ماان تنتظاار ومااا ا السااعودية، العربيااة اململكااة

 نتنااااول أن الباااديهي مااان ولعااال .الساااعودية م(2030  رؤياااة ضاااوت

 .املصطلح هذا عليها يشتمل اليت احلدود

 والناشئة: واملتوسطة الصغرية املنشآت تعريف

 للمنشاآت  وموحد حمدد تعريف إىل التوصل ًافعلّي الصعب من

 ماان كاا ري يف إقليميااا وحتاام ،ًادولّياا والناشاائة واملتوسااطة الصااغرية

 هلاا  كلماات  هاي  ،"وناشئة" و"متوسطة" "صغرية" فكلمة األحيان،

 حتام  آل ار  قطااع  ومان  أ ارى،  إىل دولة من ختتلف نسبية مفاهيم

  .الدولة دا ل يف

 والياااة معهاااد عااان الصاااادرة الدراساااات إحااادى أشاااارت فقاااد

 الصااغرية للمنشااآت ًاتعريفاا (55  ماان أك اار هناااك باا ن  جورجيااا(

 واملتوساطة  الصغرية املنشآت تعريف ويتم .دولة (75  يف واملتوسطة

 العماال،  عادد  منهاا:  املعاايري،  مان  جمموعاة  علام  ًااعتمااد  والناشئة
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 تعريفااات وهناااك ،ًامعاا املعيااارين ماان  لااي  أو املااال، رأس وحجاام

 .متعددة أ رى معايري أو املبيعات حجم استخدام علم تقوم أ رى

 الصااغرية املنشااآت يعاارف امل ااال ساابيل علاام الاادولي فالبناا 

 يعتاارب والااذي العمااال، عاادد معيااار باسااتخدام والناشاائة واملتوسااطة

 ماان أقال  توظاف  كانات  إ ا صاغرية  املنشا ة  وتعتارب  ،ًامبادئيّ  ًامعياار 

  .عاماًل (50 

 هاااااذا تساااااتخدم الااااايت العاااااام دول مااااان العدياااااد وهنااااااك

 الوالياااات ففاااي ، واملتوساااطة الصاااغرية املنشاااآت لتعرياااف املعياااار

 صاااغرية املنشااا ة تعتااارب وفرنساااا وإيطالياااا، األمريكياااة، املتحااادة

 ويف عامااااااال، (500  حتااااااام توظاااااااف كانااااااات إ ا ومتوساااااااطة

 حتااااام واسااااارتاليا كنااااادا ويف عامااااال، (200  لغاياااااة الساااااويد

 الاااايت املنشااااآت هااااي الااااد ارك يف أنهااااا حااااني يف عاااااماًل، (99 

 الااايت املنشااا ة فااا ن الصاااني يف أماااا  .عااااماًل (50  لغاياااة توظاااف

 20  مااان أصاااول وجمماااوع موظاااف (3000-1  مااان بهاااا يعمااال

 (150 إىل رياااااال 5  مااااان ود ااااال رياااااال ملياااااون (200 إىل رياااااال

 صاااااااغرية منشاااااااآت تعتااااااارب القطااااااااع، حساااااااب رياااااااال ملياااااااون

 أنهاااااا تااااارى فهاااااي األوروبياااااة، اجملموعاااااة يف أماااااا ومتوساااااطة،

 عاااان يزيااااد ال ود اااال موظااااف (250  تتعاااادى ال الاااايت املنشااااآت

  . ريال مليون (300 

 لتعريااااف  املااااال  رأس حجاااام تسااااتخدم  أ اااارى  دول وهناااااك

 املقارنااااة صااااعوبة إىل ياااا دي ممااااا واملتوساااا ، الصااااغري املشااااروع

 .العمالت صرف أسعار ال تالف الدول هذه بني



18 

 

 –2016  2015  
13 

 واملتوسااطة الصااغرية بامل سسااات وصاافها ًاأيضاا يسااود كمااا

 فااا ن ، ًاوعمومااا . لااا  يف حااار  وال ، املطاااول الوصاااف مااان باااداًل

 الصااااغرية املنشااااآت لتعريااااف كمعيااااار العمااااال عاااادد اسااااتخدام

 :منها املزايا من بعدد ميتاز والناشئة واملتوسطة

 .والدول القطاعات بني املقارنة عملية يسهل -

 أساااعار  باااتغريات  يااارتب   ال وموحاااد ثابااات  ومعياااار  مقيااااس -

 .الصرف

 .املعيار هذا حول املعلومات مجع سهولة -

 (الكلاي   العاام  التحليلاي  الطرح حماور بتبويب الورقة أ ذت

 احلالاااة  اخلاااا  التحليااال حمااااور وتبوياااب حمااااور، ثالثاااة علااام

 .أقسام ب ربعة (السعودية

 العام: التحليل 

 الصووووووغرية املنشووووووآت لقطووووووا  والوووووووزن األهميووووووة حمووووووور: أواًل

 الدول: اقتصادات يف والناشئة واملتوسطة

 بهاذه  العناياة  علام  تادل  الايت  امل شارات  أهم أحد اليابان تقدم

 يف الشاااركات عااادد مااان (%99.7  مت ااال أنهاااا حيااا  املنشاااآت،

 وتقااادم الساااو ، يف العاملاااة القاااوى مااان (%70  وتشاااغل الياباااان،

 التقريار  حساب  اليابااني،  االقتصااد  يف املضاافة  القيماة  من (50% 

 الصاغرية  املنشاآت  وكالاة  مان  اليابانية االقتصاد وزارة عن الصادر

 م(.2013  سبتمرب "والصناعة التجارة" بعنوان والناشئة واملتوسطة

 القطاااع هاذا  أهمياة  توضايح  يف نفسااها تفار   األرقاام  وهاذه  

 املاارتب  القطاااع وهااو ،ًاجااّد العااالي الاادول اقتصااادات علاام وأثااره
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 مااان تزياااد عناصااار وهاااي املضاااافة، والقيماااة باالبتكاااار ًاكااا ري

 ًاحمااور العااام دول ماان الكاا ري وتعتااربه القطاااع، بهااذا االهتمااام

 اآلفااا  وفااتح واملعرفااة التعلاايم لتطااوير ومااد اًل االقتصااادي للنمااو

 .األجيال أمام

 لزياااادة املتعاقباااة اهلندياااة احلكوماااات  ططااات اهلناااد ففاااي

 مان  (%22  نسابته  مباا  واملتوسطة الصغرية املشاريع قطاع مساهمة

 وتعمااال .م(2012  عاااام حبلاااول اهلناااد يف احمللاااي الناااات  إمجاااالي

 مك اف  بشاكل  نفساها  حتادي   علام  الشركات هذه من (60% 

 مساااهمة لزيااادة اهلنديااة احلكومااة وختطاا  .التقنيااة الناحيااة ماان

 عااان اهلندياااة الصاااادرات يف واملتوساااطة الصاااغرية املشااااريع قطااااع

 .احلدي اااااة التقنياااااات مبسااااااعدة م(2012  عاااااام حبلاااااول (44% 

 الصاينية  املالياة  امل سساات  رفعات  حيا   للصني، بالنسبة وكذل 

 عااام ماان األول النصااف يف الصااغرية للمشاااريع متويلااها حجاام ماان

 إىل ليصااال م(؛2010  بعاااام مقارناااة (%18.2  حباااوالي م(2011 

 م(،2011  يونياااااو شاااااهر ويف .أمريكاااااي دوالر تريلياااااون (3.1 

 لتعزياااز تااادابري الصاااني يف املصااارفية التنظيمياااة اجلهاااات اختاااذت

 مبيعاات  مان  منهاا  العدياد  يعااني  واليت الصغرية للمشاريع اإلقرا 

 .باهظة وقرو  ضعيفة

 "الاتعلم  أماة " نفسها تعد اليت األمريكية املتحدة الواليات ويف

 للعمليااااات ًامهماااا ًامصاااادر واملتوسااااطة الصااااغرية املشاااااريع تعتاااارب

 أك اااار تكااااون أن وميكاااان املبتكاااارة، واخلاااادمات واملنتجااااات

 الصاااغرية للمشااااريع وكاااان .الكااابرية الشاااركات مااان ًاابتكاااار
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 ماان األمريكيااة املتحاادة الواليااات  اارو  يف كاابري دور واملتوسااطة

 الكاابري الكساااد منااذ بهااا ماارت الاايت االقتصااادية األزمااات كاال

 التكااليف  واخنفاا   الادوالر  قيماة  الخنفا  وميكن .اآلن حتم

 .تنافسية أك ر الصغرية املشاريع جعل

 واملتوسااطة الصااغرية (الصااناعات  قطاااع إىل بريطانيااا وتنظاار

 تلاا  وسااتحتا  الربيطانيااة، للصااناعة الفقااري العمااود مب ابااة أنااه

  وي اخلاار ني  ماان  الااوافر  العاادد  ماان  االسااتفادة  إىل الصااناعات

 فرصاة  عان  ًاحب ا  اجلامعياة  الدراساة  تركاوا  الذين العالية املهارات

 .عمل

 عمال  فر  توفر اليت الدول أكرب من تعد اليت أسرتاليا ويف

 املشااريع  مان  مشاروع  ملياون  (1.2  عن يزيد ما هناك لساكنيها،

 إمجاااالي مااان (%96  مااان أك ااار مت ااال الااايت واملتوساااطة الصاااغرية

 .احمللي النات  إمجالي من (%33  و التجارية األنشطة
  

 الصووووغرية املنشووووآت قطووووا  لتطوووووير الدوليووووة املبووووادرات: ثانيووووًا

 والناشئة: واملتوسطة

 بورصة يف "ألرتنكست" م شر إنشات مت الدولي املستوى علم

 العااام يف يورونكساات نيويااورك بورصااة م شاار قباال ماان نيويااورك

 الصاااغرية الشاااركات احتياجاااات اساااتيفات أجااال مااان م(،2005 

 امل شار  وليكاون  البورصة، إىل الوصول إىل تسعم اليت واملتوسطة

 الياورو،  منطقاة  يف واملتوساطة  الصغرية للشركات املرجعية مب ابة

 تعاد  والايت  لنادن  _ إم آي إياه  بورصاة  ب نشاات   ل  بريطانيا وعززت

 .املتنامية الصغرية الشركات إىل بالنسبة الدولية السو 
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 لقطاااااع املاليااااة للتقااااارير املوحااااد اإلطااااار : ًاأيضاااا واملطااااروح

 التقاارير  بياناات  إعاداد  عبت لتخفيف واملتوسطة الصغرية املشاريع

 قياااس علاام يعتمااد ماانه  بواسااطة اخلاصااة الشااركات ماان املاليااة

 التقاارير  برفاع  الدولياة  املعاايري  تعنم كما التكلفة، مقابل املنافع

 املالياة  بالتقاارير  واملتوسطة الصغرية املشاريع بقطاع اخلاصة املالية

 ملساااتخدمي ميكااان حتااام ،ًاأيضااا اخلاصاااة بالشاااركات املتعلقاااة

 علاام الرتكيااز واملتوسااطة الصااغرية املشاااريع ماان املاليااة البيانااات

 امليزانيااااة وقااااوة والساااايولة، األجاااال، قصاااارية النقديااااة التاااادفقات

 .بالديون الوفات علم القدرة ومدى الفائدة، وغطات العمومية،

 

 يف والناشوئة  واملتوسوطة  الصوغرية  املنشآت قطا  املوقف: ثالثًا 

 السعودي: السوق

 املركاااز الساااعودية حتتااال ، الرمسياااة اإلحصاااائيات حساااب

 التاسااااعة ساااان دون السااااكان عاااادد حياااا  ماااان ًاعاملّياااا ال الاااا 

 (%67  نساابة مي لااون شااخ  مليااون (13  بواقااع أي: والعشاارين،

 ألصحاب متويلية جهة (15  بالسعودية وتوجد السكان، عدد من

 لألعماال  حاضانة  (26  توجاد  كماا  واملتوسطة، الصغرية املشاريع

 ماان أك اار وهناااك الناشاائة، املنشااآت لرعايااة تهاادف السااعودية يف

 علام  الرجاال  يساتحو   مساجلة،  ومتوساطة  صاغرية  م سسة مليوني

 والعائااااد واخلسااااارة الفشاااال ماااان اخلااااوف ويقااااف منهااااا، (92% 

 قطااع  يف واالساتمرار  االسات مار  عان  الشباب عزوف ورات الضعيف

 .والناشئة واملتوسطة الصغرية امل سسات
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 حنااو متتلاا  السااعودية املاارأة أن إىل اإلحصاااتات تشااري كمااا

 يصال  ما أي: السعودية، يف التجارية السجالت إمجالي من (10% 

 حناو  النشاا   معظام  ويرتكاز  جتااري،  سجل ألف (150  حنو إىل

 يف النساائية  امل سساات  معظم وتست مر الرئيسة، املدن يف  (75% 

  .األزيات وتصميم التجميل وصالونات املالبس متاجر

 نشا  أي هي اململكة يف واملتوسطة الصغرية املنشآت وتعترب

 حجام  يتجااوز  وال عااماًل،  (25  عان  فياه  العااملني  عادد  يقل رحبي

 ميزانيتااه إمجااالي يزيااد ال أو ريااال، مليااون (15  الساانوية مبيعاتااه

 الصاناعية  التنمياة  صاندو   تعرياف  حساب  .رياال  ماليني (10  علم

 العربياااة اململكاااة يف واملتوساااطة الصاااغرية للم سساااات الساااعودي

   .السعودية

 املنشاآت  غالبياة  أن إىل التجارياة  الغارف  جلان دراسات وتفيد

 تتجااااوز أنهاااا أن حيااا  ،ًاجاااّد وصاااغرية صاااغرية هاااي السااعودية  يف

 تسااعة إحااداها يف العمالااة عاادد يتجاااوز ال منشاا ة، مليااون (1.5 

 كاال يف العمَّااال عاادد منشاا ة ألااف (230  ماان أك اار وأن عمَّااال،

 هلاااذه  الكااابري  العااادد  ورغااام  ، عاااامالً  (50  حناااو  منهاااا  واحااادة 

 املسات مر  املاال  رأس وأنَّ ،ًاجّد ضئيلة أمواهلا رؤوس ف ن املنشآت،

 غااري فهااي وبالتااالي ريااال، ألااف (50  يتجاااوز ال الواحاادة للمنشاا ة

 وضاعف  ،«عليهاا  الوافدة العمالة سيطرة بسبب» النمو، علم قادرة

 العمالااة منافساة  ماان واحلماياة  والاادعم واإلقارا ،  التمويال  أدوات

 التكامال  منظوماات  إىل وافتقارهاا  التكلفاة،  الر يصاة  األجنبياة 

 .األ رى السو  وكيانات قطاعات بقية مع االقتصادي
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 فهنااااك املتواضاااعة، الورقاااة هاااذه لاااه تتوصااال ماااا وحساااب 

 قطااااع أماااام القائماااة التحاااديات عااان تعبِّااار رئيساااة أقساااام أربعاااة

 السااااعودية، احلالااااة يف والناشاااائة واملتوسااااطة الصااااغرية املنشااااآت

 :يلي كما هي

 :  التمويل-1

 املشاااريع قطاااع إىل البنااوك ماان املمنوحااة القاارو  نساابة تبلاا 

 يف اإلمجااالي اإلقاارا  حجاام ماان فقاا  (%2  واملتوسااطة الصااغرية

 احتاااد أجراهااا الاايت الدراسااة حبسااب و لاا  العربااي؛ اخللااي  دول

 السااعودية العربيااة اململكااة ويف .الاادولي والبناا  العربيااة املصااارف

 إمجاالي  من (%93  من يقرب ما واملتوسطة الصغرية املشاريع مت ل

 ومت ال  العمالاة،  إمجاالي  مان  (%24.7  حنو وتشكل الشركات،

 اململكاة  يف ًاحاليا  يتعادى  ال الاذي  التمويال،  علم احلصول صعوبة

 باملعادالت  مقارناة  ضائيلة  نسبة ويعترب اإلمجالي، التمويل من %(5 

 ملواجهاااة  لااا  ويعاااود القائماااة، التحاااديات أبااارز وأحاااد العاملياااة،

 ضاااعف أهمهاااا: عااادة، صاااعوبات واملتوساااطة الصاااغرية امل سساااات

 الضامانات،  يف التشادد  ظال  يف املصاارف  قبال  من التمويل عمليات

 عااادم ظاال  يف الصااغرية  للم سسااات  املتاحااة  اخليااارات  وحمدوديااة 

 مااان لالساااتفادة برهنهاااا تقاااوم أصاااول إىل منهاااا الكااا ري اماااتالك

 املالياااة، مشااااكلها يفااااقم ماااا وهاااذا املناسااابة، التمويااال  ااادمات

 .القادماة  الفارتة   الل الصعوبة بال  أمر بالسو  استمرارها و عل

  و حول األ رية قبل املرتبة يف اململكة وضعت العوامل هذه كل

 .األوس  الشر  يف واملتوسطة الصغرية للشركات اإلقرا 
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 :  والوظائف للفرص الوافدة العمالة احتكار-2

 اقتصااديات  تواجها اليت القضايا أهم أحد البطالة أن ش  ال

 أحاد  مان  واملتوساطة  الصاغرية  املشاريع تنمية وتعد املتقدمة، الدول

 علاام  للقضااات الاادول  حكومااات بهااا  تقااوم الاايت  الرئيسااية املهااام

 الااذكر اآلنفااة للاادول التقااارير تااذكر وكمااا .البطالااة مشااكلة

 علاام واملتوسااطة الصااغرية املنشااآت فاا ن الدوليااة املنظمااات وتقااارير

 القطااع  يف العمل فر  من  %(80  من أك ر توفر العام مستوى

 املقابال،  يف .احمللاي  الناات   إمجاالي  مان   %(47  وحاوالي  اخلا ،

 مت اال حياا  اململكاة،  مسااتوى علام  النسااب هاذه  يف تفاااوت هنااك 

 يف العمااال فااار  مااان %(51  حناااو واملتوساااطة الصاااغرية املنشاااآت

 يف احمللااي النااات  إمجااالي ماان  %(20  وحااوالي اخلااا ، القطاااع

   .األحوال أحسن

 منشاا ة، مليااون (1.55  بلاا  الصااغر متناهيااة املنشااآت عاادد

 املنشاااآت وعااادد منشااا ة، ألاااف (230  الصاااغرية املنشاااآت وعااادد

 أعاداد  مان  (%99  تشاكل  أنها ًامبين منش ة، ألف (37  املتوسطة

 اململكااة أسااوا  يف الصااعبة الظااروف هااذه اململكااة، يف املنشااآت

  ااااالل واملتوسااااطة الصااااغرية امل سسااااات أعمااااال تقلاااا  إىل أدت

 باارغم السااو ، ماان اآل اار بعضااها و اارو  املاضااية القليلااة األعااوام

 ماان مسااجلة ومتوسااطة صااغرية م سسااة مليااوني  ماان أك اار وجااود

 أو عامال  أي تضم ال إنها إال سعودية، شركة مليون (2.25  أصل

 يف يعملااون وإ ااا بهااا يعملااون ال أصااحابها وحتاام سااعودي، موظاف 

  .أ رى جهات
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 عااادد أن الرمسياااة الساااعودية التقاااارير كشااافت  لااا  وماااع

 لكان  ،ًاما  ر  ارتفاع  قاد  اململكة يف واملتوسطة الصغرية املنشآت

 منهاااا  %(29و  عاملاااة، املنشاااآت تلااا  مااان فقااا   %(71  هنااااك

 عادد  أن التقاارير  أكادت  حيا   مالياة،  مشاكالت  بسبب مغلقة،

 أي ،ًاألفاا (688  العاملااة املنشااآت جممااوع ماان الفرديااة امل سسااات

 مااالك  أجاارب  ممااا  ، العاملااة  املنشااآت  إمجااالي  ماان  ة %(85  حنااو 

 العمالااة علاام ت جريهااا أو حمالتهاام بيااع علاام الصااغرية امل سسااات

 يرفاع  مماا  الظاروف،  هاذه  مان  األول املساتفيد  تعتارب  الايت  األجنبية

 .اإلقامة قوانني أنظمة وخمالفة التسرت عمليات من ويزيد

 باني  الطار   مفرت  يف احلكومي اجلهاز احلقائق هذه وتضع

 تاذهب  أن علام  العمل، يف اجلدية أو اجملدية، غري القدمية احللول

 ًاوطنّياا ًاهاادف واعتبارهااا التساارت ماان بااداًل للمااواطنني الفاار  هااذه

 ماان  طياتااه بااني حيملااه ملااا االساات ناتات؛ يقباال وال وعاااجاًل ًاملحاا

 باااخلربات واالحتفاااظ وامل سسااات، العماال سااو  أوضاااع تصااحيح

 تنمياة  يف تساهم  الايت  الوافادين  مان  املااهرة  العاملة واأليدي القادرة

 فقطااع  .املاواطن  لصاا   اململكاة  يف والاتعلم  اخلربة ونقل السو ،

 كاااابري مصاااادر أنااااه عاااان فضاااااًل واملتوسااااطة الصااااغرية منشااااآت

 يساااهم فهاااو العمااال، فااار  تاااوفري يف رئااايس والعاااب للتوظياااف،

 ويقااوم االقتصاااد، يف املضااافة القيمااة إمجااالي يف كاابري بشااكل

 التجديااد تاادعيم إىل إضااافة واخلاادمات، الساالع وابتكااار بتااوفري

 اهليكلاي  للتغايري  أساساية  تعتارب  الايت  التجاارب  وإجارات  واالبتكار
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 الكفاااتة  وي األعمااال رواد فاار  محايااة  ااالل ماان السااو ، يف

 .والتميز والنشا  والطموح

 :املخاطر وارتفا  االستثمار تكلفة تزايد-3

 بعااد السااعودية السااو  ماان الصااغرية امل سسااات  اارو  يساتمر 

 هلاذه  الداعماة  التمويال  عملياات  وضعف اإلفالس حتديات  مواجهة

 وهاي  احمللي، النات  إمجالي من (%20  يف تسهم واليت القطاعات

 الساااعودي، االقتصااااد و اااو حجااام إىل باااالنظر ضاااعيفة مسااااهمة

 تضع األرقام هذه ف ن االقتصادي، التنويع علم احلتمي والرتكيز

 الصاااغرية املشااااريع تساااهم أن يف مهماااة طموحاااات أماااام اململكاااة

 اإلمجااالي، احمللااي النااات  ماان (%50  علاام يزيااد مبااا واملتوسااطة

 مهاااددة باتااات الااايت املنشاااآت هاااذه علااام احملافظاااة  لااا  ويتطلاااب

 حلفاا  وترابطهااا املنظومااة تطااوير فشاال بساابب كاابري، بشااكل

 ترعاهاااا الاايت  للشاااباب الوطنيااة  واملصاااا  االقتصاااد  مكتساابات 

 إ  .والنفايس  الغاالي  فيها وتست مر واإلنتا ، العمل ثقافة يف الدولة

 الشااركات ماان  %(50   اارو  عاان الرمسيااة الدراسااات كشاافت

 بعاااد األوىل األربعاااة األعاااوام يف الساااو  مااان واملتوساااطة الصاااغرية

 اختاااااا  وعااااادم بالتمويااااال تتعلاااااق لصاااااعوبات و لااااا  الت سااااايس،

 املاليااة والصااعوبات البدايااة معوقااات ملواجهااة الالزمااة االحتياطااات

 مساتويات  وضاغ   واملتوساطة،  الصاغرية  املنشآت قطاع تواجه اليت

 يف واملتوساااطة الصاااغرية املنشاااآت قااادرة علااام الر يصاااة األجاااور

 إىل إضااااافة الوطنياااة،  حتااام  أو األجنبياااة  الكفااااتات  اساااتقطاب 

 ال الاايت احلكوميااة التنظيمااات أشااكال لكافااة الاادائم تعرضااها
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 عليها تطبيقها يتم بل وا تصاصها؛ وأعماهلا أحجامها علم تنطبق

 .ًاومنهجّي ًادولّي املرعية والفروقات تاال تالفا إىل نظر دون

 :  الشاملة االقتصادي التكامل منظومة غياب-4

 الغااارف ودور احلكاااومي الااادور غيااااب هاااو بهاااذا واملقصاااود

 وبقياة  واملتوساطة  الصاغرية  املنشاآت  قطااع  ماع  والتنسايق  التجارية،

 املنشااآت  عاال ممااا السااو ، يف الكااربى والكيانااات القطاعااات

 مشااااريع يف األول اخلاسااار هاااي ا تياااار دون واملتوساااطة الصاااغرية

 الوطنياااة، املصاااا  حسااااب وعلااام الشاااركات لكاااربى التوساااع

 يف أنناا  حاني  يف العاام،  الوطين االقتصاد علم ًاسلب أثره وينعكس

 اململكاة  يف واملتوساطة  الصاغرية  امل سساات  تلعاب  ألن ماسة حاجة

 الصاناعية،  التنمياة  أهاداف  حتقيق يف ًامهّم ًادور السعودية العربية

 بيئااة وتنميااة االحتكااارات لكساار ومتااوازن عااادل اقتصااادي و ااو

 الصااغرية واملنشااآت والكاابرية العمالقااة الشااركات بااني التنااافس

 شاابكة لتااوفر الرياديااة لألعمااال جذابااة بيئااة و لااق واملتوسااطة،

 علاام القااادرة الصااغرية املشاااريع ماان املااوّردين ماان ومتنوعااة واسااعة

  .الكربى الشركات احتياجات تلبية

 الصناعة ورواد الصغرية املنشآت أصحاب بني االرتبا  غياب

 .البعياد  املادى  علام  االقتصااد  تنفاع  ال القطااعني  باني  منافسة خيلق

 طموحاة  ًاأهاداف  ت  اذ  م العنقودياة  واجملمعاات  األعماال  حاضنات

 ماان أنشاائت الااذي املنشااود التحااولي دورهااا متااارس وم كااربى،

 التحاااول منظوماااة مااان ًاجااازت تكاااون أن هلاااا الباااد وهاااي أجلاااه،

 .واإلصالحات
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 م(2030  الساعودية  الرؤياة  وتفااؤل  أمال  بكال  نستقبل حنن 

 اململكاااة  وضاااعت الاااذي  ، م(2020  الاااوطين التحاااول  وبرناااام 

 ارتفااااع" علااام الاااوطين التحاااول برناااام  يف تااان  مهماااة اعتباااارات

 مان  احمللاي  النات  إمجالي يف واملتوسطة الصغرية املنشآت مساهمة

 الادعم  كال  باذل  إال أمامناا  لايس  اليوم فنحن ، "(٪35 إىل 20٪ 

 الصااغرية األعمااال ريااادة دور تكاارس الاايت املنظومااة بنااات ملساااندة

 وانفتاح األعمال، ريادة ب همية الوعي زيادة وتستدعي واملتوسطة،

 الاايت املشااروعات نطااا  ماان أوسااع نطااا  علاام األعمااال حاضاانات

 متابعتهاا  عليناا  الايت  املباادرات  أهام  أحاد  ولعال  ،ًاحاليا  عليهاا  تعمل

 صااااندو  قيااااام علاااام السااااعودي الااااوزرات جملااااس موافقااااة هااااي

 صااندو  لت ساايس واالساات مار التجااارة ووزارة العامااة االساات مارات

 ريااال مليااارات أربعاة  مااال باارأس الصاناديق"  "صااندو  باساام قااب  

 واملتوسااطة، الصااغرية املنشااآت لاادعم (دوالر مليااار 1.1 يعااادل مااا 

 اخلاصاة  وامللكياة  اجلاريت  املاال  رأس صاناديق  يف سيست مر الذي

 للمنشااآت االساات مارية الفاار  وحتفيااز لاادعم جتاريااة أسااس وفااق

 تكلياف  علام  الاوزرات  جملاس  موافقاة  ًاوأيضا  واملتوسطة، الصغرية

 ُتعنام  مهنية مجعية إلنشات يلزم ما باختا  واالست مار التجارة وزارة

 اجلاااريت املاااال رأس قطااااع يف واالحرتافياااة املهنياااة مساااتوى برفاااع

 اخلاصااة واللااوائح التنظاايم الااوزارة تضااع وأن اخلاصااة، وامللكيااة

 مهماتهاا،  أدات مان  ميّكنهاا  مباا  عملاها،  وآلياة  وأهدافها باجلمعية

 باختاا   املالياة  الساو   هيئاة  قياام  ضارورة  الاوزرات  جملاس  أقر كما

 اجلااريت املااال رأس قطاااع اساات مارات لتطااوير املناساابة اخلطااوات

 متطلبااات دراسااة  لاا  وماان جماالتااه، وتوساايع اخلاصااة وامللكيااة

 اجلااريت، املااال باارأس اخلاصااة الصااناديق مااديري علاام املااال رأس
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 علااام بالعمااال لالسااات مار العاماااة اهليئاااة الاااوزرات جملاااس وطالاااب

 اخلاصاة  وامللكياة  اجلاريت  املاال  رأس است مار صناديق استقطاب

 املاليااة السااو  لنظااام ًاوفقاا اململكااة، يف صااناديق لطاارح الدوليااة

 .املباشر االست مار أو ولوائحه

 كردي: أسامة. التعقيب األول: م 

 ًامهّما  ًاجازت  والصاغرية  املتوسطة والشركات امل سسات تعترب

 ، املتقدماة  االقتصااديات  ففاي  .. العاام  يف اقتصااد  أي من ًاورئيس

 القااومي، النااات  ماان  (٪70  ماان يقاارب مااا الشااركات هااذه تناات 

 تعتارب  كماا  .االقتصااد  يف العمالة من  (٪80  من يقرب ما وتوظف

 يف البطالاااة مساااتوى ختفاااي  يف األسااااس هاااي امل سساااات هاااذه

 أحد لتكون امل سسات هذه تستخدم كما العاملية، االقتصاديات

 املهتمااة، الاادول يف ًا ااو األقاال املناااطق يف املتوازنااة التنميااة وسااائل

 ودعاام ،ًاحملّياا وتطويرهااا التقنيااة لنقاال مهمااة وسااائل أنهااا كمااا

 الااادول تهاااتم األساااباب وهلاااذه الفكرياااة، وامللكياااة اال رتاعاااات

 الكاا ري هلااا وتوجااه امل سسااات، بهااذه ًاكاابري ًااهتماماا املتقدمااة

 : االهتمام هذا عالمات ومن .الدعم

 هلااااذه واضااااح تعريااااف بتحديااااد الاااادول تهااااتم :تعريفهااااا •

 وسااائل وماان ، واملساااندة بالاادعم اسااتهدافها لاايمكن امل سسااات

 أو املبيعاااات، وحجاام  العمااال،  عاادد  :ًاعاملّياا  املسااتخدمة  التعريااف 

 املتفاق  ومان  .أ ارى  م شارات  باستخدام أو امل شرين، هذين بدم 

 عااادد يف ينحصااار امل سساااات هاااذه تعرياااف أن اململكاااة يف علياااه



18 

 

 –2016  2015  
25 

 الساعودة  متطلباات  مان   لا   يتضاح  أقال.  أو عماال  (9  وهو العمال

 .أقل أو عمال (9  توظف اليت امل سسات علم تطبق اليت اخلاصة

 الاااربام  مااان العدياااد الااادول مااان العدياااد تاااوفر :متويلاااها •

 مباشارة  بعضاها  خمتلفاة،  وأسااليب  بطار   امل سساات  هاذه  لتمويل

 مباشاارة، البنااوك طريااق عاان وبعضااها احلكومااات، طريااق عاان

 تقادمها  الايت  القارو   بضامان  احلكومة قيام طريق عن وبعضها

 بنا   منهاا:  التمويل برام  من جمموعة اململكة يف ويوجد .البنوك

 لضاامان كفالااة وبرنااام  املئويااة، وصااندو  واالد ااار، التسااليف

 هااااذه لاااادعم إدارات البنااااوك كافااااة متتلاااا  كمااااا القاااارو ،

 ماع  .العزياز  عباد  املل  مدينة يف بادر برنام  أنسم وال امل سسات،

 الاربام   هاذه  كافاة  ويعياب  .ها الت  كال  باني  التنسايق  إىل احلاجة

 امل سسااة قبااول ماان بااداًل املساات مر ماان شخصااية ضاامانات طلبهااا

 قطااع  لدي بها التعريف إىل احلاجة يعيبها كما .كضمان نفسها

  .اجلريت املال رأس وأصحاب األعمال شباب

 امل سساات  عن امل سسات هذا ختتلف :املساندة و الدعم •

 والادعم  للمتابعاة  املساتمرة  حلاجتهاا  باالنظر  الكابرية  والشركات

 احلكاومي  االهتماام  هاو  اململكاة  يف هنرا ما ولألسف واملساندة،

 الادعم  مان  بادالً  والقوانني األنظمة طريق عن والسيطرة بالتحكم

 هاااذه تساااجيل إجاااراتات أن واقاااع مااان هاااذا ويتضاااح ، واملسااااندة

 مااان نظرياتهاااا تساااجيل إجاااراتات عااان ًاأباااد ختتلاااف ال امل سساااات

 يف معهاااا التعامااال أن كماااا الكااابرية، والشاااركات امل سساااات

 يالحا   كماا  .الضرائب أو والزكاة واالستقدام التوظيف نواحي
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 دعااام مااان وكجااازت .(Mentor  االستشااااري ملبااادأ التاااام الغيااااب

 التدريبيااة بالاادورات االهتمااام ماان البااد امل سسااات هااذه ومساااندة

 اجلريئااة، األمااوال رؤوس وأصااحاب املبااادرين والشااابات للشااباب

 ، امل سساات  هاذه  عمال  مراحال   االل  املطلاوب  التدريب وكذل 

 اململكااة مناااطق كافااة مسااتوى علاام بهااا االهتمااام إىل باإلضااافة

 اململكاة  رؤياة  هادف  حتقياق  لايمكن  .فقا   الكبرية املدن وليس

 إىل احمللاي  الناات   يف امل سساات  هاذه  مشاركة لوصول م(2030 

 .ًاحالي  (٪20  من  (35٪ 

 احلكوماة  تقاوم  أن الباد  :امل سساي  املستوى علم الدعم •

 هاااااذه بااااادعم الساااااعودي االقتصااااااد يف الكااااابرية والشاااااركات

  اااادماتها شاااارات يشاااامل مااانظم،  م سسااااي بشااااكل امل سساااات 

 مبسااطة بقواعااد امل سسااات هااذه أفااراد يشاامل كمااا ومنتجاتهااا،

 كمااا الطوياال، املاادي علاام امل سسااات هااذه وتطااور تقاادم تاادعم

 احلكومياااة  العقاااود  يف امل سساااات  هاااذه  د اااول  تساااهيل  يشااامل

 يف املساتمر  التزاياد  ماع  التعامال  علام  يسااعدها  وبشاكل  الصغرية

 .اململكة يف األعمال أدات تكاليف

 واملتوسااطة الصااغرية امل سسااات هيئااة يف ًاجااّد كاابري واألماال

 املوضاحة  ألهميتهاا  امل سساات  هاذه  خلدماة  الوظاائف  تولياد  وهيئة

 .التعقيب هذا يف

 احلمود: صاحل بن اهلل عبد. التعقيب الثاني: د 

 الصاااغرية املنشاااآت تواجاااه الااايت التحاااديات  موضاااوع يااا تي

 الابالد  يف االقتصاادية  العجلاة  تتطلب وقت يف ،(الناشئة واملتوسطة
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 اقتصااادية لتطااورات مواكبااة املاضااية، الفاارتة عاان أقااوى دفااة إىل

 .مهمة

 الشاامل  التعرياف  قادم  ورقتاه،  يف احلاارثي،   الاد  / األستا 

 ميكااان ال أناااه إىل ًامشاااري واملتوساااطة، الصاااغرية املنشاااآت ملفهاااوم

 الواقاع  يف واألساباب  املنشاآت،  مان  النوع هلذا موحد تعريف تقديم

 عناد  دولاة  كل تنهجها متعددة تعريفات إىل استنادًا و ل  عديدة،

 .االقتصادية املنشآت هلذه تعريفها

 أن مان  الرئيساة،  الورقاة  إلياه  أشاارت  ماا   لا   يف لناا  ويتجلام 

 هاو  والسابب  متوساطة،  أو صغرية مسمم إطال  يف نسبية املفاهيم

 يارب   حيا   املفهوم، هلذا حدة علم دولة كل تنتهجه الذي املعيار

 الابع   ويارب   الواحادة،  املنشا ة  يف العمالة بعدد التعريف البع 

 مان  هنااك  أن كماا  بينهماا،  فيماا  أو املاال  رأس حبجام   ل  اآل ر

 .املبيعات حبجم  ل  يقيد

 فما الً  فحساب،  التعريفات تل  علم يتوقف ال األمر أن كما

 واملتوسااطة الصااغرية املنشااآت معناام أو مفهااوم تاارب  دولااة هناااك

 احلرفيااة الصااناعات ونوعيااة اإلنتااا ، وعواماال مكونااات بطبيعااة

 الك افااة معيااار ًاأيضاا احلدي ااة، الصااناعة قباال القائمااة التقليديااة

 أن كمااا ت هيلااها، ودرجااة العاملااة القااوى تااوفر وماادى السااكانية

 مان  للهادف  وفقااً  التعرياف  يف ًاقياسايّ  ًادور لألجاور  العاام  للمستوى

 التمويلياة،،  لألغارا   أم اإلحصاائية  لألغارا   هو هل أي:  ل ،

 .والتمويل اإلحصات مسائل يف يد ل ًامعيار يعد فذاك
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 املستوى علم بذل  التعريف عند ًاكبري ًافرق هناك أن كما

 هلااذه التقياايم ودرجااة مساامم يف ا ااتالف أوجااه بوجااود الاادولي،

 تعااد الناميااة الاادول يف متوسااطة تعتاارب الاايت فاملشاااريع املنشااآت،

 تعد اليت املشاريع ت تي نفسها واحلال الصناعية، الدول يف صغرية

 .الصناعية الدول يف متوسطة تعد النامية الدول يف كبرية

 مااان العدياااد درجااات املقارناااة، يف الصاااعوبات مواجهاااة وعناااد

 الدولياة،  العمال  منظماة  تعرياف  تابين  علام  والنامياة  املتقدمة الدول

 من أقل بها يعمل اليت املشاريع ب نها الصغرية املشاريع تعرف واليت

 (10  باني  ماا  بهاا  يعمال  الايت  هي املتوسطة واملشاريع عمال، (10 

 مشااريع  تعاد  عاامالً  (99  عان  يزياد  وماا  ، عاامالً  (99  إىل عمال

 . الكبرية املنشآت يف تد ل كبرية

 يف واملتوسااطة الصااغرية املشاااريع أهميااة عاان حتاادثنا مااا وإ ا

 عاادة إىل يرجااع  لاا  فاا ن واالجتماعيااة االقتصااادية التنميااة عمليااة

 :ومنها أسباب،

 العمالااااة علاااام واملتوسااااطة الصااااغرية املنشااااآت اعتماااااد •

 مقارنااة عدالااة أك اار بصااورة الااد ل توزيااع إىل ومتياال املك فااة،

 .الكبرية االقتصادية باملنشآت

 كفاااااتة رفااااع يف واملتوسااااطة الصااااغرية املنشااااآت تسااااهم •

 إىل املنشاآت  هاذه  متيال  حيا   ، النامية الدول يف املوارد ختصي 

 تلا   وضاع  يعكاس  مباا  العمالاة؛  ك يفاة  اإلنتاجياة  األسااليب  تبين

  لا   ويسااعد  املاال،  رأس ونادرة  العمال  قاوة  وفارة  حي  من الدول

 معااه حيااد  ممااا الرمسيااة، غااري األسااوا  يف أنشااطتها توسااع علاام
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 بهاااا، تتعامااال الااايت واملنتجااات  اإلنتاااا  عوامااال أساااعار يف تنافسااية 

 باألساعار  مقارناة  البديلاة  الفر  تكاليف أفضل بصورة لتعكس

 .الكبرية املنشآت أو املشاريع معها تتعامل اليت

 بناات  تدعم أنها واملتوسطة الصغرية املنشآت إ ابيات من •

 املااوارد اسااتيعاب علاام تساااعد فهااي الشاااملة، اإلنتاجيااة القاادرات

 أنظماة  إرسات يف وتسهم كافة، االقتصاد مستويات علم اإلنتاجية

 املنشاااآت فيهاااا ترتابااا  واملروناااة بالديناميكياااة تتسااام اقتصاااادية

 ماان أوساع  جغاارايف حياز  يف انتشااارها بسابب  واملتوسااطة، الصاغرية 

 تاادعم نفساه  الوقاات يف أنهاا  كماا  الكاابرية، املنشاآت  أو املشااريع 

 .واألرياف احلواضر بني التنموية ومهاراتها املبادرة روح و و تطور

 وعلاام ، واملتوسااطة الصااغرية املشاااريع مبمياازات يتعلااق وفيمااا

 البلادان  بعا   يف واملتوساطة  الصغرية الصناعات تعد امل ال، سبيل

 مااا املمياازات هااذه مقدمااة يف وياا تي التنميااة، مفتاااح ماا اًل كاهلنااد

 : يلي

 كابري  ماال  رأس إىل حاجتهاا  لعدم ًانظر ت سيسها سهولة .1

 .متطورة تكنولوجيا أو

 و لاا  منخفضااة اساات مارية وبكلفااة عماال فاار  تااوفري .2

 ك يااف اإلنتااا  أساالوب حياا  املسااتخدم، اإلنتاااجي الفاان لطبيعااة

 العمالااة ماا هالت تواضااع عاان فضاااًل املااال، رأس يف قلياال العماال

 األغلااب يف الاايت البطالااة امتصااا  يف دورهااا يعاازز ممااا املطلوبااة،

 البلااادان يف و اصاااة واملهاااين التعليماااي مساااتواها بتااادني تتصاااف

 .النامية
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  اااالل ماان  اجملتمااع  يف اإل ابياااة الصااناعية  القاايم  نشاار  .3

 .واملهارات احلرف لبع  املهارات وتطوير تنمية

 ًاحملّياا املتاحااة األوليااة املااواد واسااتغالل االسااتفادة تعظاايم .4

 وأ وا  احتياجااااات  تلبيااااة يف تسااااهم  الصاااانع تامااااة  ساااالع إلنتااااا 

 .املستهلكني

 يصااااعب الاااايت املنتجااااات علاااام احمللااااي الطلااااب تغطيااااة .5

 احمللياااة الساااو  نطاااا  لضااايق إلنتاجهاااا كااابرية صاااناعات إقاماااة

 أو القااااااومي الااااااد ل ماااااان الفاااااارد نصاااااايب الخنفااااااا  نتيجااااااة

 الاااااادول يف و اصااااااة الرأمسااااااالي الرتاكاااااام حجاااااام حملدوديااااااة

 .النامية

 الصاااااغرية املنشاااااآت بهاااااا تقاااااوم الااااايت املشااااااريع تعاااااد .6

 وهلاااااا الصاااااناعات، مااااان لغريهاااااا مغذياااااة صاااااناعات واملتوساااااطة

 تلبياااة يف تساااهم حيااا  احمللاااي، اإلنتاااا  قاعااادة توسااايع يف دورهاااا

 بااااااملواد ساااااوات الكااااابرية الصاااااناعات احتياجاااااات مااااان بعااااا 

 .االحتياطية أو األولية

 للعمال  التادريب  من عالية مستويات إىل العاملون حيتا  ال .7

 .املستخدمة التكنولوجيا لبساطة ، املشاريع هذه يف

 احتياجااات ماان ًامهّماا ًاجاازت املشاااريع هااذه منتجااات تااوفر .8

 .االسترياد من يقلل مما احمللي، السو 

 االسااااترياد تعااااوي   ااااالل ماااان الصااااعبة العملااااة تااااوفري .9

 .ك رية أحيان يف التصدير يف واملساهمة
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 الصاغرية  املشااريع  تواجاه  الايت  واملعوقاات  للصعوبات وبالنسبة

 دفاع  يف ومساهمتها العمل علم قدرتها من حتد واليت ، واملتوسطة

 : االقتصادي النمو عجلة

 .وإدارية تسويقية صعوبات -

 .فنية صعوبات -

 .متويلية صعوبات -

 ًا صوصاا - االهتمااام ياا تي السااعودية العربيااة اململكااة ويف

 ًابالغا  ًااهتماما  واملتوساطة  الصاغرية  باملنشاآت  - األ ارية  اآلونة يف

 ختاات  هيئااة إنشااات علاام الااوزرات جملااس وافااق حياا  ،ًاوواضااح

 للمنشااآت العامااة اهليئااة  اساام حتاات و لاا  القطاااع، هااذا بشاا ون

 تتمتااااع  اعتباريااااة  شخصااااية   ات كهيئااااة  (واملتوسااااطة  الصااااغرية

 التجاارة  وزيار  إدارتهاا  جملاس  ويارأس  واإلداري، املاالي  باالستقالل

 املنشاااآت قطااااع تنظااايم إىل العاماااة اهليئاااة وتهااادف واالسااات مار،

 ًاوفقا  وتنميتاه،  والساعودية  العربياة  اململكة يف واملتوسطة الصغرية

 الصاغرية  املنشاآت  إنتاجياة  لرفاع  و لا   العاملية، املمارسات ألفضل

 وزياادة  اإلمجاالي،  احمللاي  الناات   يف مساهمتها وزيادة واملتوسطة،

 تولياااد إىل يااا دي مباااا الساااعودي، لالقتصااااد االساااتيعابية الطاقاااة

 . التقنية وتوطني الوطنية، للقوى عمل فر  وإ اد الوظائف

 الصاغرية  املنشاآت  متويال  نشا  نقل الوزرات جملس أقر كما

 صااندو   إىل واالد ااار للتسااليف السااعودي  البناا  ماان واملتوسااطة

 متويااال باااربام  ًاخمتصااا ويكاااون الساااعودي، الصاااناعية التنمياااة
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 ًادعماا يعااد وهااذا متويلااها، ضاامان أو واملتوسااطة الصااغرية املنشااآت

 بالتنمية. التمويل يرتب  عندما آ ر

 إىل بالرياااا  الصاااناعية التجارياااة الغرفاااة ساااعت وباملقابااال

 رؤيااة وفااق واملتوسااطة الصااغرية باملنشااآت للعنايااة مركااز ت ساايس

 : وهي نقا  سبع من تكونت

 وتطبيااق مبواكبااة يقااوم ورائااد  ااو جي مركااز تكااوين .1

 . الصغرية املشاريع لدعم احلدي ة اإلدارة نظم

 ماان و لاا  , الصااغرية املشاااريع جمااال يف االساات مار دعاام .2

 االحتضاان  وبارام   التمويال  وبرام  الفعالة البحو   الل

 . الفين والدعم

 علااااام للتعااااارف والدراساااااات البحاااااو  بااااا جرات القياااااام .3

 علاااام والتعاااارف واالقتصاااادية،  االجتماعيااااة االجتاهاااات 

 .الصغرية للمشاريع اجلديدة االست مار فر 

 تشااكل الاايت واملهان  املهااارات عاان البحا   املركااز يتاوىل  .4

  .واملهن املهارات هذه وتطوير الصغرية، املشاريع أساس

 العاماااااة السياسااااات  لتحلياااال  دراسااااات  باااا جرات  القيااااام  .5

 املتعلقااااااااااة التشااااااااااريعية البيئااااااااااة حتسااااااااااني بغااااااااار  

 .الصغرية باملشروعات

 التساااويق  اااالل مااان الرياااا  ملنطقاااة باااالرتوي  القياااام  .6

 تطااوير جمااال يف التاادريب باارام  ودعاام وتااروي  الفعااال،

   .األساسية اإلدارية واملهارات املشاريع
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 تغاايري حاادو  لتشااجيع الغرفااة وسااع يف مااا أقصاام بااذل .7

 و ل  العام القطاع وم سسات اخلا  القطاع يف إ ابي

 .واخلدمات األنشطة من العديد  الل من

 وماا ازرة باادعم االهتمااام وجااوب علاام ياادل و اك هااذا كاال

 أحااااد  اجملماااال يف تعااااد  والاااايت واملتوسااااطة،  الصااااغرية املنشااااآت

 أنهااا علمنااا إ ا  اصااة بلااد، أي يف الااوطين االقتصاااد حمركااات

 . العام دول أغلب يف (%90  من أك ر نسبته ما تشكل

 هلااذه ًادعماا بهااا اإلتيااان املفاارت  التوصاايات ماان أن أرى وهنااا

 : يلي كما هي اقتصادي جمتمع ألي واعدة تعد اليت املنشآت

 وتوضيح واملتوسطة الصغرية املشاريع ب همية الوعي زيادة .1

 .االقتصادية التنمية يف دورها

 تسااااير أن املالياااة وامل سساااات التجارياااة املصاااارف علااام .2

  طااا  متويااال يف تشااارتك وأن االقتصاااادية، التطاااورات

 .واالجتماعية االقتصادية التنمية

 التمويلياااة باملتطلباااات التجارياااة املصاااارف اهتماااام زياااادة .3

 .هلا متويلية  ط  ووضع واملتوسطة الصغرية للمشاريع

 ، احلكومياااااة  التنظيمياااااة  السياساااااات  عوائاااااق  إزالاااااة  .4

 متوياااال عمليااااات إلجناااااح املصااااريف النظااااام وسياسااااات

 .واملتوسطة الصغرية املشاريع

 اإلحصااااتات لتجمياااع املشااااريع هلاااذه دوري مساااح إجااارات .5

 ورأس العاملاااة والقاااوى اإلنتاااا  جمااااالت يف بهاااا اخلاصاااة

 اختاا   يف املسا ولة  اجلهاات  مساعدة بهدف وغريها؛ املال
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 وتشااااخي  املشاااااريع، هااااذه لتطااااوير املناسااااب القاااارار

 .املختلفة التمويلية احتياجاتها

 وتفاصااايل بشااارو  متخصصاااة بياناااات قاعااادة ت سااايس .6

 .واملتوسطة الصغرية املشاريع متويل أنظمة

 أو الصااااغرية للمنشااااآت فئااااوي تصاااانيف إعطااااات يقاااارتح .7

 املنافسااة روح ماان يزيااد ممااا ، حاادة علاام كاال املتوسااطة

 هاااذا لنتااائ   يكااون  أن علاام  عامااة،  املنشااآت  هااذه  بااني 

 مااان والرفاااع املنشاااآت هاااذه ملسااااندة مميااازات التصااانيف

 .كفاتتها

 ت ساااايس عنااااد األعمااااال لاااارواد قصااااوى مرونااااة إعطااااات .8

 .اإلجرائية أو التمويلية الناحية من سوات منشآتهم

 املرشد: مطشر. التعقيب الثالث: أ 

 التنميااااة  جوانااااب  ماااان  ًاجاااادّ  ًامهّماااا  ًاجانباااا  الورقااااة  تتناااااول

 واملتوسااطة الصااغرية الشااركات قطاااع يعتاارب حياا  االقتصااادية،

 بعاادة وحيركهااا للتنميااة الفقااري العمااود مب ابااة للناشاائة ةباإلضاااف

 ب ضاافة  واملسااهمة  الاوطين  االقتصااد  تنوياع  أهمهاا  مان  اجتاهات،

 كافاااة يف متوازناااة تنمياااة وانتشاااار القاااومي، للناااات  حقيقاااي  اااو

  .املناطق

 واملتوساااطة الصاااغرية الشاااركات قطااااع ومتاناااة قاااوة وعاااادة

 بااادورها وتقاااوم فعالاااة، وساااطم جمتمعياااة طبقاااة وجاااود يعكاااس

 الادول  أغلاب  لذل  ..ال روات وتوزيع اجملتمع إنتاجية لرفع الطبيعي
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 بشااكل  و ططهااا براجمهااا مبراجعااة  تقااوم والصااناعية املتقدمااة

 وتطااور متانااة اسااتمرار تاادعم الااربام  تلاا  أن ماان للت كااد دوري

  كااار وكماااا _ ألنهاااا واملتوساااطة، الصاااغرية الشاااركات قطااااع

 الشااامل النمااو فاار  تعزيااز يف تسااهم _ ورقتااه يف  الااد األسااتا 

   .البطالة حتديات ومواجهة

 يف االقتصااادية املنظومااة أطااراف مجيااع قناعااة ماان وبااالرغم

 هاااذا أن إال واملتوساااطة، الصاااغرية املنشاااآت دور ب همياااة اململكاااة

 ميكان  بعضاها  عديادة  حتاديات  مان  واضاح  بشاكل  يعاني القطاع

 التشااااريعية الساااالطات عماااال ب ساااالوب مباشاااار بشااااكل ربطااااه

 الصااغرية للشااركات املتاااح بالتموياال تتعلااق وأ اارى واإلشاارافية،

 .واملتوسطة

 أوسااع، بشااكل املتاحااة التموياال مااوارد نقاا  مناقشااة وقباال

 عااادد حاااول املعلناااة األرقاااام أن  كااار الضاااروري مااان أناااه أجاااد

 حتتااا   قااد  السااعودي  السااو  يف واملتوسااطة  الصااغرية  الشااركات

 الايت  الفردياة  امل سساات  ترا ي  عدد زيادة بسبب دقيقة ملراجعه

 فردياة  م سساات  هناك أن لنجد العمالة، الستقدام فق  تستخدم

 وهااي فاارد، (2000  ال يفااو  مكفااولني /مااوظفني بعاادد مسااجلة

 غاااري أي: تشاااغيلية؛ موازناااة أو قاااوائم أي هلاااا ولااايس منتجاااة، غاااري

 الصاغرية  الشاركات  تصانيف  ملوضاوع  للعاودة  يقودناا  وهاذا  .منتجة

 رأس حجام  علم الرتكيز بضرورة ًامتمسك و علين واملتوسطة،

 لتحديااد أساااس كعنصاار ( working capital   التشااغيلي املااال

 .وتصنيفها الشركة هوية
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 (10  نطاا   يف التشاغيلي  املال رأس حجم يكون  حني فم اًل

 الشاركات  من تصنيفها ميكن ريال مليون (50  إىل ريال ماليني

 ..ريال مليون (100  إىل ريال مليون (51  واملتوسطة ، الصغرية

 املاليااة، واخلاادمات للتموياال الوصااول فاار  ملوضااع وبااالعودة

 واملتوساااطة الصاااغرية الشااركات  علااام بالالئماااة يلقااي  مااان هناااك 

 اجلاناب  ويف .الضامانات  ونقا   االئتمانياة  السجالت ضعف بسبب

 وكباار  القياادة  الشاركات  لقطااع  االتهاام  يوجاه  مان  هنااك  اآل ر

 (٪90  علام  سايطرتهم  بسابب  العائلية واجملموعات األعمال رجال

 الغااارف جماااالس علااام سااايطرتهم وأيضاااا التمويااال، مصاااادر مااان

 حلاااول إ ااااد بهاااا املناااا  احلكومياااة اللجاااان وبعااا  التجارياااة

 الصااغرية  الشااركات  قطاااع  منهااا  يعاااني  الاايت  التموياال  لتحااديات 

 الااايت التحاااديات حاااول يااادور واحلااادي  عقاااود فمناااذ .واملتوساااطة

 التمويال  ملصاادر  الوصاول  صعوبة ضمنها ومن القطاع هذا يواجهها

 هااو احملاااوالت تلاا  عاان ناات  مااا لألسااف لكاان عادلااة، وبتكلفااة

 اجلهاااود أربااا  مماااا ، والصاااناديق اللجاااان مااان العدياااد تكاااوين

  .فعالة وغري متناقضة الغالب يف وأصبحت

 الشاااركات قطااااع أهمياااة حاااول  كاااره مت ملاااا فباإلضاااافة

 الااوطين، التحااول وبرنااام  املقبلااة املرحلااة يف واملتوسااطة الصااغرية

 قطاااع منهااا يعاااني الاايت التحااديات جتاااوز الصااعب ماان أنااه أجااد

 لألنظمااااة هيكلااااه إعااااادة دون واملتوسااااطة الصااااغرية الشااااركات

 حتدياد   اب  كذل  ،ًاحالي بها املعمول  واإلجراتات والتشريعات

 الشاااركات وت هيااال تطاااوير بهاااا ويناااا  فعالاااة بصاااالحيات جهاااة
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 ساااو  غيااااب اساااتمرار أن أرى اخلتاااام ويف .واملتوساااطة الصاااغرية

 التحادي  يبقام  والساندات  الصاكوك  لتاداول  نشا   ثاانوي  سعودي

 رؤوس وانتقااال التمويليااة األنشااطة منظومااة اكتمااال أمااام األكارب 

 يف صااعوبة ساانجد إننااا باال القطاعااات، لكافااة ووصااوهلا األمااوال

 م(2030اململكاة   رؤياة  واحتياجاات  الاوطين  التحاول  برام  متويل

 ركاائزه  أحاد  متطاور  مال رأس سو  إل اد اجلهود نك ف م ما

 .والسندات للصكوك ال انوية السو 

 الغامدي: نوف. التعقيب الرابع: د 

 الصاغرية  املنشاآت  قطااع  يواجههاا  اليت التحديات أهم بني من

 اهليكااال -عاماااة بصااافة - افتقااااده اململكاااة، يف واملتوساااطة

 النشااا ، دفااة إلدارة الكافيااة اإلداريااة واخلااربة السااليم التنظيماي 

 الااذي املالاا ، املاادير  اا  علاام املنشااآت هااذه اعتماااد إىل إضااافة

 .والتسويق والتمويل اإلدارة وظائف بني عادة  مع

 واملتوساطة،  الصغرية املنشآت تواجه اليت أيضا املعوقات ومن

 مااع ومتكافئااة عادلااة منافسااة و وضااها منتجاتهااا تسااويق صااعوبة

 افتقادهاا  نتيجاة  التصادير،  جماال  يف وبالاذات  الكابرية،  املنشآت

 قصاااور إىل إضاااافة املتخصصاااة، التساااويقية والدراساااات البحاااو 

 منافذ وجود وعدم التسويقية الكفاتة واخنفا  التسويقي الوعي

 مبنتجاات  واخلاارجي  احمللي املستهلكني لتعريف منتظمة تسويقية

 فيهاا  يراعام  ال عشاوائية،  تساعري  سياساة  اتبااع  جانب إىل القطاع،

 تساويق  صاعوبات  إىل إضاافة  اإلنتا ، تكاليف أو املنافسني أسعار
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 األجنبيااة املنتجااات احمللااي املسااتهل  تفضاايل ظاال يف احمللااي املناات 

 .احملاكاة أو التقليد بدافع األحيان بع  يف املماثلة

 املنشااآت  لقطاااع  املناساابة التموياال  قنااوات  تااوافر عاادم  ويعااد

 منهاا،  واملبتدئاة  للناشائة  وبالذات اململكة، يف واملتوسطة الصغرية

 الصاغرية  املنشاآت  تواجاه  الايت  والصاعوبات،  املعوقاات  أبرز بني من

 وجاود  وعادم  املخااطرة،  نسابة  ارتفااع  ظال  يف وبالذات واملتوسطة،

   .التمويل جهات حقو  تضمن كافية ضمانات

 قطااااع تواجاااه الااايت والصاااعوبات املعوقاااات علااام التغلاااب إن

 مرجعيااة إ اااد يتطلااب اململكااة، يف واملتوسااطة الصااغرية املنشاآت 

 املعوقاااات علااام والوقاااوف القطااااع أوضااااع بتنظااايم تعنااام قانونياااة

 تعزياااز علااام القطااااع قااادرة مااان حتاااد الااايت املختلفاااة والصاااعوبات

 واملتوسااطة الصااغرية املنشااآت أن الساايما االقتصاااد، يف مساااهمته

 القطاااعني مسااتوى علاام جهااة (50  ماان أك اار الااراهن يف تراجااع

 إىل إضاافة  والقانونياة،  التنظيمياة  إجراتاتهاا  إلنهاات  واخلا  العام

 .اليومية تعامالتها إجناز

 للمنشااآت موحااد تعريااف إىل الوصااول يتطلااب األماار أن كمااا

 النااوع بهااذا للتعريااف حماادد معيااار واسااتخدام واملتوسااطة الصااغرية

 دول مان  عادد  يف باه  ومعماول  مطباق  هاو  ماا  غرار علم املنشآت من

 يعتماد  الاذي  األوروباي،  االحتااد  يف احلاال  واقع هو وكما العام،

 الصاااااغرية املنشاااااآت هوياااااة حتدياااااد يف املاااااال رأس معياااااار علااااام

 ب نهااا الصااغرية املنشااآت ُتعاارف االحتاااد منطقااة ففااي واملتوسااطة،

 (10  حنااو نشاااطها حجاام ويبلاا  عاااماًل، (50  حنااو لااديها الاايت
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 توظاف  الايت  ب نهاا  املتوساطة  املنشاآت  تعارف  حني يف يورو، ماليني

 (10  حنااو الساانوي التجاااري نشاااطها ويبلاا  عاااماًل، (250  حنااو

 .يورو ماليني

 املنشاااآت قطااااع تواجاااه الااايت املعوقاااات تلااا  علااام التغلاااب إن

 مسااهمة  مان  سايعزز  فقا   لايس  اململكاة،  يف واملتوسطة الصغرية

 يف سيسااهم ولكاان فحسااب، للمملكااة احمللااي النااات  يف القطاااع

 الااذي األماار الوظااائف، بتااوفري يتعلااق فيمااا القطاااع قاادرة تعزيااز

 .العمل فر  توفري يف العام القطاع علم العبت من سيخفف

 ب نااه الصااناديق صااندو  ملوضااوع  اااط  فهاام هناااك وحقيقااة

 أن وحقيقاااة والصااغرية؛  املتوساااطة املنشااآت  يف مباشااارة سيساات مر 

 املوجاودة  الصاناديق  يف لالست مار القادمة املرحلة يستعد الصندو 

 . الصندو  يف لالست مار عاملية صناديق مع والتعاون

 يف واالست مار وت سيس جذب علم سيعمل الصناديق صندو 

 فاارأس .قباال ماان السااعودي االقتصاااد يعرفهااا م متعااددة صااناديق

 عاليااة باساارتاتيجيات الناشاائة املشاااريع يف يساات مر اجلااريت املااال

 العامل يوفر بذل  وهو .للفشل مرتفعة نسبة تتقبل حي  املخاطر،

 التمويل، وهو واملتوسطة الصغرية املشاريع لتنمية املطلوب األساس

 حمادودة  املصاارف  من التمويل علم احلصول علم قدرتها نإ حي 

 نإ القارو   علام  حصاوهلا  استحالة شبه عن فضال مواردها، لقلة

 .نشاطها بداية منذ أعوام ثالثة أمتت قد تكن م

 "م2030 رؤيتهااااا" حتقيااااق ماااان السااااعودية تااااتمكن وحتاااام

 تاوفري  مان  الباد  مواطنياه،  تشغيل علم قادر متنوع مزدهر باقتصاد
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 .واستنهاضاها  واملتوساطة  الصاغرية  املنشاآت  ملشااريع  املالئماة  البيئة

 واإلبااااداع األفكااااار علاااام األساااااس يف يعتمااااد أعماهلااااا فنمااااو  

 با رتاعااات تاا تي أن بالضاارورة لاايس .أشااكاله بكاال واالبتكااار

 أي يف بسااي  تغاايري أي جماارد تشاامل ولكنهااا جدياادة، ومنتجااات

  ل ، وألجل .واقتصادية كفاتة أك ر  عله بشكل عمل  و  

 أحاد  .الداعماة  بيئتهاا  ومحاياة  املنشاآت  هاذه  محاية الضروري فمن

 بااني وعملااها الصااناديق هااذه د ااول ماان حتااد الاايت املعوقااات أهاام

 اإلفاالس  مان  احلماياة  قاانون  غياب هي السعودي االقتصاد جنبات

 بالفشاال واملتوسااطة الصااغرية املنشااآت ملشاااريع للسااماح الضااروري

 األعمااااال لاااارواد ساااايتيح بالفشاااال فالسااااماح .ساااالبية تبعااااات دون

 تغطياااة يتااايح بشاااكل وقااات أسااارع يف التجرباااة إعاااادة واملماااولني

 .الفشل تكاليف

 يف الصااااناديق صااااندو  ساااايتبعها الاااايت األسااااس أن وكمااااا

 االقتصاادية،  اجلادوى  علام  للت كياد  جتارياة  ستكون است ماراته

 واملتوسااااطة الصااااغرية للمنشااااآت تصاااال الاااايت االساااات مارات فاااا ن

 فماان ولااذل  .ككاال االقتصاااد وإنتاجيااة كفاااتة رفااع تسااتهدف

 غاااري ًاأهاااداف الصاااناديق أدات تقيااايم الئحاااة تتضااامن أن الضاااروري

   .اقتصادية وغري جتارية

 ساااعودية، وظاااائف مااان تاااوفر ماااا بقااادر االسااات مارات فتقااايم

 وحتاام .لالقتصاااد مضااافة وقيمااة ابتكااارات، أو ا اارتاع وبااراتات

 ماااع التنسااايق فااايمكن بسااارعة، البااادت مااان الصاااناديق تاااتمكن

 احمللاي  احملتاوى  لتاوطني  القائماة  الصاناعات  يف الرائدة الشركات
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 امل سسات مشاركة إىل إضافة ملنتجاتها، املضافة القيمة وسلسلة

 .املعلومااات وتقنيااة الربجمااة جمااال يف ًا صوصاا حبوثهااا يف العلميااة

 األجنبياة  الصاناديق  علام  تساهل  طرياق   ريطة نرسم الطريقة بهذه

 مهمااة بالتااالي فتسااهل للتحااول، و طتهااا اململكااة نهاا  اسااتقرات

 بشاارة  إىل الصاناديق  صاندو   ت سايس   طوة وتتحول استقطابها،

 .نعيشه ًاواقع "الرؤية" بتحقيق

 املنشووآت تواجوو  قضووية: )التحووديات الووي املووداخالت حووول 

 :والناشئة( واملتوسطة الصغرية

 :واقع التحديات 

 املنشاآت  ماهياة  أحجاام  تعرياف  أن إىل حباريي  حساام  .م أشار

 شاركات  سانجد  ألنناا  مبهمة ًادائم ستكون املتوسطة أو الصغرية

 أعماهلااا حجاام ولكاان مااوظفني، (5-3  ماان فيهااا جاادا صااغرية

 نااارى أن نساااتطيع بينماااا رياااال، ملياااون (100  ال يتعااادى كااابري

 حجاام ولكاان موظااف (200  ماان أك اار لااديها يوجااد شااركات

 عاان النظاار وبغاا  ريااال، مليااون (20  عاان يقاال الساانوي أعماهلااا

 مدي هو القطاع هذا يف األهم الشيت املنش ة، حجم ماهية تعريف

 مجيااع ويف دولااة، لكاال االقتصاااد عجلااة دفااع يف وحيوتااه أهميتااه

 السااواد أن ساانجد سااليمة اقتصااادية سياسااات متااارس الاايت الاادول

 بالااذات، القطاااع هااذا ماان ياا تي والتوظيااف األعمااال ماان األعظاام

 باال الااوطين، اقتصااادها قااوة يف الرئيسااة األعماادة أحااد ويشااكل

 وضع يف كم ال فرنسا م ل املتقدمة الصناعية الدول بع   هبت

 هيمناة  مان  واملتوساطة  الصاغرية  قطاعتها حلماية وقوانني تشريعات
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 يف ًاجاديّ  تفكار  دول عدة بدأت توجه وهذا العمالقة، الشركات

 والذين أعماهلم، جمال يف واخلربات احملرتفني قطاع حلماية إتباعه

 نااواة تشااكل صااغرية شااركات  ااالل ماان إال العماال نيسااتطيعو ال

 إىل ًاالحقااا أعمااااهلم جماااال يف والتوساااع النجااااح حناااو انطالقهااام

 قطاااع يف بوضااوح  لاا  وناارى وعمالقااه، كاابرية ملنشااآت التوسااع

 املنشاا ة تصابح  النجااح  مااع ثام  ًاصاغري  ينشا   مااا ًادائما  الاذي  التقنياة 

 عمالقة.

 واألنظمااة التشااريعات عجلااة فاا ن املاضااية األربااع الساانيني يف

 غااري عامااة اململكااة يف اخلااا  للقطاااع اسااتحدثت الاايت اجلدياادة

 اخلااا  القطاااع حيتااا  الاايت املوجااودة الفعليااة للتحااديات مواكبااة

 – متااس إضااافية وتنظيمااات حتااديات واسااتحدثت معهااا، للتعاماال

 أصااابح الاااذي والصاااغرية املتوساااطة املنشاااآت قطااااع -ًا صوصااا

 يف لالسااتمرار  معاديااة  عماال  بيئااة  يواجااه  صااراحة  وبكاال  اليااوم،

 أنااس  قبل من ووضعت مدروسة غري ارجتاليه تشريعات هي ,العمل

 مت وباال ال االحرتافيااة، درجااات وأدناام درايااة أو  ااربة أي هلاام لاايس

 وال باقتصاادنا  دراياة  هلاا  ليس أجنبية استشارية شركات استقدام

 اقتصااادنا، متااس جدياادة وتشااريعات أنظمااة لنااا لتضااع لغتنااا حاايت

 تنميااة عجلااه وقااف يف الكارثيااة نتائجهااا اليااوم ناارى أن ونسااتطيع

  احمللي. االقتصاد

 الساانوات يف إصاادارها مت الاايت التشااريعات كاال الواقااع ويف

 تشااجيعيه، منهااا أك اار ت بيطيااه تشااريعات هااي املاضااية األربعااة

 واملتوساطة  الصاغرية  املنشآت من اآلالف عشرات أن اليوم ونتائجها
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 توظياااف أصااابح بااال الفعلياااة؛ البطالاااة أرقاااام وازدادت إقفاهلاااا مت

 ظااال يف  اتهاااا حباااد مشاااكلة منشااا ة أي يف األجاااني أو املاااواطن

 اساتحدثت  تشاريعات  أو أنظماة  أي يوجد وال اجلديدة، التشريعات

 الوطنيااة للمنشااآت العماال يف االسااتمرار أو االساات مار علاام تشااجع

 تشاااريعات هنااااك أن املقابااال يف جناااد بينماااا واملتوساااطة؛ الصاااغرية

 دا ال  مماثلاة  منشاآت  ت سيس علم األجانب تشجع جديدة وأنظمة

 أعماهلاا  جماال  يف  واملتوساطة  الصغرية املنشآت وتنافس اململكة،

 األجاني  رللمسات م  النجااح  فار   وأصابحت  املواطن، حساب علم

 دا اال املاواطن  مان  بكا ري  أفضال  واملتوساطة  الصاغرية  املنشاآت  يف

 ومنشاآته  البلاد  القتصااد  املشارعة  هاي  أصبحت العمل وزارة .وطنه

 أناه  مان  الارغم  علام  باجلملة، اخلا  القطاع قراراتها متس واليت

 ماهيااة أو كيفيااة حتديااد يف دور أي تلعااب وال عملااها نطااا  لاايس

 االقتصااد،  عجلاة  دفاع  يف عملاه  اخلاا   القطااع  مان  املتوقاع  الدور

 ماان ولاايس تلعبااه أن تسااتطيع ال باادور مناطااه أنهااا اجلاازم وميكاان

 التشاااريعات  وتااارك  عناااه  تبتعاااد  أن األفضااال  ومااان  ا تصاصاااها،

 عملاهم  نطاا   يف دورهام  وتركياز  اال تصاا ،  لذوي االقتصادية

 ولاايس السااعودية، العاملااة القااوى وتاادريب ت هياال وهااو الاارئيس،

 ماليااة جبايااة أنظمااة واسااتحدا  الوطنيااة، املنشااآت علاام فرضااهم

 .واملتوسطة الصغرية املنشآت أصحاب كاهل ت قل

 حتااديات تشااكل كاا رية وشااائكه كاابرية تعقياادات هناااك

 هأنا  هاو  أهمهاا  أحجاماه،  بكال  عاماة  اخلا  القطاع أمام كبرية

 فعالياة  أي لاه  لايس  احلاالي  التقاضاي  نظام ألن محاية؛ أي هلا ليس
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 يهااب  ال أصابح  أناه  لدرجاه  املنشاآت،  حقو  محاية أو اسرتجاع يف

 واالحتياااال، النصاااب ميارساااون الاااذين النفاااوس ضاااعاف قبااال مااان

 املشاااااكل ضااااوت يف اخلااااا  القطاااااع يف بقااااوة منتشاااار وأصاااابح

 يف فصااال يوجاااد ألناااه وسااايلة؛ أصااابح بااال احلالياااة؛ االقتصاااادية

 يساااااتخدمون الاااااذين واألشاااااخا  الشاااااركات باااااني التقاضاااااي

 النصااااب أعمااااال ملمارسااااة كوساااايلة امل سسااااات أو الشااااركات

 عاارف يف الشااركة أن حياا  بااالعقود؛ االلتاازام وعاادم واالحتيااال

 واالحتياال،  النصاب  مياارس  فارد  ولايس  منشا ة  هاي  عندنا القضات

 فمرجعهاا  احتياال  أو نصاب  لعملية ضحيه وقعت  اصة منش ة وأي

 قضاايا  يف النظار  يرف  والذي املظام، ديوان سيكون القضائي

 بادورها  هاي  والايت  العامة، احملكمة ا تصا  من ألنها االحتيال

 اال تصااا ، لعاادم الشااركات بااني قضااية أي يف النظاار تاارف 

 بااني تعاقاادي أو قااانوني ا ااتالف هااي القضااية كاناات إ ا وحاايت

 .طويلااة لساانيني حقوقاا  علاام حتصاال أن تتوقااع فااال الشااركات

 ملاادة قاضااي أي أمااام م وهلااا تاا  ر أن تسااتطيع شااركه أي ًانظامّياا

 القااانون، بقااوة امل ااول علاام جتاارب حتاام أشااهر (9-5  بااني تاارتاوح

 الشاركات  شارو   أول أن مان  عجاب  فاال  جلساه  ألول فق  وهذه

 قضاائية  جلناة  علام  االعتمااد  هاو  الساعودية  يف تعمال  الايت  األجنبية

 مئااات هنااك  .ًاحملّيا  بهاا  املعماول  القضاائية  األنظماة   اار   مساتقله 

 والاايت أحجامهااا جبميااع اخلااا  القطاااع يف املنشااآت ماان اآلالف

 الياوم  وجناد  ومساتمر  حتماي  أمار  بينهم واال تالف باململكة تعمل

   .أمامهم املطروحة القضايا كرتة من م قلة التجارية حماكمنا أن
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 يف حتدياتااه أكاارب يواجااه اخلااا  القطاااع احلاضاار وقتنااا يف

 و اارو  إفااالس وساانرى صااعبة، وتشااريعية اقتصااادية ظااروف ظاال

 وفااتح البلااد يف األعمااال قطاااع ماان املنشااآت هااذه ماان كاابري عاادد

 تعاود  وال منافساتها  يصاعب  حمتكرة جبارة تكتالت حنو الطريق

 نفساااها األعماااال تنفياااذ وقيمااة  احمللاااي، االقتصااااد علاااي بالفائاادة 

 علام  وتقاوى  ستساتفيد  وحمتكرة نافذة صغرية فئة وجمرد ستزيد

 نفساها  للخدمة أك ر أموااًل سيدفع الذي احمللي املستهل  حساب

 .احلالي وقتنا يف اآلن احلاصل وهذا له، املقدم العمل أو

 أي تسااااااااند أو متاااااااول ال البناااااااوك أن بالاااااااذكر اجلااااااادير

 الااااذي للقاااار  مماااااثاًل ًارهناااا وضااااعت إ ا إال صااااغرية منشااااآت

 مااان احلجااام هاااذا مسااااندة يف يلعاااب دور أي هلاااا ولااايس ساااتتلقاه،

 املنشااااآت مبساااااندة تلزمهااااا قااااوانني أي هناااااك ولاااايس املنشاااآت، 

 هاااااذه  متويااااال مااااان  األعظااااام والساااااواد  واملتوساااااطة، الصاااااغرية

 أنشاااا وها الااااذين اخلااااا  مالكهااااا د اااال ماااان ياااا تي املنشااااآت

 يتفقااااون جتاريااااة عمليااااه كاااال يف كاااابرية  طااااورة يف ويااااد لون

 عاااادم ضااااد فعالااااة قانونيااااة محايااااة هلااااا يوجااااد ال ألنااااه عليهااااا؛

 .مباشااارة حكومياااة عقاااود كانااات لاااو حتااام بالااادفعات االلتااازام

 الصاااغرية املنشاااآت مااان كااابري بعااادد حلاااق كااابري ضااارر وهنااااك

 ال املاااالي وضاااعها ألن مباشااارة؛ حكومياااة بعقاااود التزمااات الااايت

 املتااا  رة؛ دفعاتهاااا الساااتالم طويلاااة لشاااهور باالنتظاااار هلاااا يسااامح

  ات العمالقاااااة للمنشاااااآت سااااايكون البقاااااات .حتمياااااة والنتيجاااااة

 .ستبقم األ ري يف هي اليت القوي املالي الوضع
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 ورات اجلااااااري تقاااااادم، مااااااا إىل نقلااااااي أسااااااامة .أ وأضاااااااف

 هااااذه تعتاااارب فبينمااااا الكاااربى،  الشااااركات ماااان الباااااطن عقاااود 

 علااام الشاااركات هاااذه قااادرة أن إال ماااا، حااادٍّ إىل جمزياااة العقاااود

 بالشااااركات مقارنااااة ضااااعيفة تعتاااارب الاااادفع يف التاااا  ري حتماااال

 إىل بااادوره  يااا دي السااابب  وهاااذا األماااوال،  رؤوس  ات الكاااربى

 والساااايولة  العمالااااة، مشااااكلة  فيهااااا مبااااا  مشااااكالتها تعاااااظم

   .املعدات لتوريد الالزمة

 تاا  ر عواماال أحااد أن املساا ولني أحااد ماان علاام أنااه وأوضااح

 هاااذه أن إىل يعاااود الكاااربى، الشاااركات قبااال مااان املشاااروعات

 دفاااع يف املالياااة املستخلصاااات تسااات مر أن مااان باااداًل الشاااركات

 احملادد،  للمشاروع  العمالاة  ومرتبات الباطن، شركات مستحقات

 علام  جديدة مشاريع متويل يف املستخل  هذا من باالستفادة تقوم

 مشااكلة بينهااا ماان كاا رية، أم لااة وهناااك .أصاااًل القائمااة حساااب

 العمالاااة رواتاااب بااادفع احلكوماااة باااادرت لاااذل  أوجياااه، ساااعودي

 منحهاا  مان  بادالً  الشاركة،  مستخلصات من واستقطاعها مباشرة

 للشركة.

 املنشااآت أو امل سسااات مفهااوم عاان احمليااا: مساااعد .د وقااال

 امل سسااة بااني العالقااة طبيعااة معرفااة املهاام ماان أن أظاان الصااغرية؛

 ... متتلكها اليت والشخصية

 تظال  لكنهاا  قليال،  عادد  سوى فيها يعمل ال م سسات هناك

 نادعم  أن حنتاا   حنان  .. حولاه  مان  احليتان كل يلتهم ًاكبري ًاحوت

 الاايت هااي الصااغرية األمساااك التقاضااي؛ وأنظمااة التشااريعات عاارب
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 هلاام ومت اال والعااامالت العاااملني ماان الكاا ري تسااتوعب أن ميكاان

  جيد. رز  مصدر

 اإللكرتونياة  بالتجارة املعنية امل سسات ندعم أن حنتا  كما

 معهاا  ويتفاعال  حيتاجهاا  كا رية  أعماال  لبواباات  الطريق اليوم فهي

 ... جمتمعنا

 التجارياة  الغارف  يف القارار  صناعة علم يهيمن الأ فعاًل حنتا 

 وسايخرجون  إلايهم،  ي رز شيت كل سيجعلون فهم التجار، كبار

 ... هلم كله البحر ليكون السو  من الصغرية األمساك

 أصابحت  وكياف  الصغرية، اإللكرتونية للمنشآت م ال هذا

   لصاحبها... جيد د ل مصدر

 ثاام صااغرية، باادأت اليااوم العمالقااة املشااروعات ماان الكاا ري

 .. عليها لتستحو  الكبرية الشركات جاتت ثم كربت

 .. االست مارية أ رعها أحد ولتكون

 البيئاة  ماع  يتناساب  الصاغرية  االست مارات وجود أن ًاأيض أظن

 يعاين  الكابرية  الشاركات  فرتكاز  للمملكاة؛  الواسعة اجلغرافية

 لكااااان ؛ الصاااااناعية أو الكااااابرية املااااادن يف الوظاااااائف احنساااااار

 ونساائية  رجالياة  وظاائف   لاق  تتيح واملتوسطة الصغرية املشروعات

 الناوع  هاذا  أهمياة  فكارة  مان  يعازز  مما اململكة، مدن خمتلف يف

 به. املتعلقة الصعوبات وتذليل دعمه وأهمية االست مار، من

 املنشااا ة تعرياااف عااان ًاوبعيااد  أناااه الرديعاااان  الاااد .د وأوضااح 

 عادد  هاو   هناه  إىل يتباادر  ماا  أول فا ن  املتوساطة  واملنشا ة  الصغرية
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 ويف .التعريااف يف بااه لأل ااذ ًامناساب  ًامقياساا يكااون فقااد العماال، 

 هاااذه تواجاااه الااايت العقباااات بعااا  إىل أشاااار فقاااد اإلطاااار هاااذا

 :التالي النحو علم يراها واليت ًاعموم امل سسات

 أساباب  لعادة  و لا   ،الوافادة  العمالة علم التام االعتماد -1

 .الغالاب  يف الساعوديني  قبال  من اليدوي للعمل الدونية النظرة ومنها

 كاان  للخاار   حتويلاها  ياتم  طائلة مبال  استنزاف  ل  عن نت  وقد

 موحاد  نظام غياب أن كما .البلد يف وتدويرها بقائها املمكن من

 هاااذه يف العمااال عااان ينصااارف الساااعودي  عااال لألجاااور وصاااارم

 الرمسيااة، العماال بساااعات االلتاازام عاادم عاان ناهياا  امل سسااات،

 غااري كااان وإن حتاام للوافااد، يوكاال الااذي العماال وتنااوع وك اارة

 هاااذه يف العمااال مااان ينفااار الساااعودي  عااال مماااا فياااه؛ متخصااا 

 .امل سسات

 التجااري  السجل يف التصاريح وتنوع والتخب  العشوائية -2

 نشاااطات؛  عاادة يضاام التجاااري السااجل أن ماا اًل نلحاا  .الواحااد

 يااادفع مماااا التجزئاااة؛ وبياااع واملقااااوالت والتصااادير كاالساااترياد

 وبالتاااالي هاادى،  غااري  علاام  نشاااطاته  تنويااع  إىل املنشاا ة  بصاااحب 

 بالساااو  االساااتمرار علااام قدرتاااه عااادم ثااام ومااان جهاااوده، تشاااتيت

 .ومنظم علمي بشكل

 يفارت   الايت  الصارامة  باذات  وليسات  مرنة العمل قوانني -3

 تغااايري وعااادم واجلدياااة امل اااابرة علااام املنشااا ة صااااحب تسااااعد أن

 ،"واهااارب اضااارب" سياساااة -عاااادة – الساااعودي يطباااق .نشااااطه

 يكااان م لاااو حتااام الكساااب، باااداعي الساااريعة الفااار  ويهتبااال
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 دراسااة  ااري ال ًاغالباا هااو .بااه القيااام يااود مااا جناااح ماان ًامت كااد

 يتحارك  ولكناه  فياه،  االخنارا   ياود  الذي للمشروع علمية جدوى

 السااو  أن نظريااة ماان ًاانطالقاا ماادروس، غااري وبشااكل بالربكااة

 الايت  املفروشاة  الشاقق  نشاا   يف ما الً  نشااهده  هذا .للجميع يتسع

 .النشا  هذا يف ًافائض أوجد مما مدروسة غري بصورة انتشرت

  ال  بشكل السعودي النسائي العنصر من اإلفادة عدم -4

 عمااااًل تتطلاااب والااايت املكتبياااة، املهااان و اصاااة املهااان، بعااا  يف

 ببعبااااع تتعلاااق  اجتماعياااة  اعتباااارات  بسااابب   لااا   وكااال  ،ًاورقّيااا 

 واملتوسااطة الصااغرية امل سسااات أصااحاب قاادرة وعاادم اال ااتال ،

 مشااكلة عاان ناهياا  اجلنسااني، بااني العاازل شاارو  تااوفري علاام

 عملاها  إىل تنتقال  لكي للسيارة املرأة قيادة عدم بسبب املواصالت

 .بسهولة

 والشاقق  املنتجاة  األسار  مشااريع  هل :الع مان  الد .م وتساتل

 املنشااآت هاي  وغريهاا  كيا   الكاب  وحماالت  واملطااعم  املفروشاة 

 ،!. نريدها اليت الصغرية

 حاجاات  لسد ومعترب مشروع هدف مادي عائد حتقيق بالطبع

 الكلااي االقتصاااد هيكاال مسااتوى علاام لكاان .. احلياتيااة الناااس

 وسلساالة املعااارف يف قيمااة حتقااق مضااافة قيمااة  ات منشااآت نريااد

 االقتصاد. منظومة وتكامل التزويد

  الصووووووغرية الوووووورتق املسووووووتقبلية ملعاجلووووووة أو ووووووا  املنشووووووآت 

 والناشئة: واملتوسطة

 يتعلااق فيمااا املهمااة النقااا  ماان ًاعاادد الع مااان  الااد .م أورد

 :يلي كما واملتوسطة الصغرية املنشآت واقع بتطوير
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 الصاااغرية املنشاااآت هيئاااة علااام واحلتماااي الضاااروري مااان •

 للمنشاااآت ًاوحمااادد ًاواضاااح ًاتعريفااا تضاااع أن الوليااادة واملتوساااطة

 عادم  إىل باالنظر  و لا   اململكاة،  يف والناشائة  واملتوسطة الصغرية

 ماان بااه تتساام ومااا احلاليااة، التعريفااات أحااد تاابين جاادوى فعاليااة

 االقتصاادية  ومكوناتاه  جمتماع  كل خبصوصية ترتب   صوصية

 متاس  الايت  والعوامل امل ثرات من وغريها والسكانية واالجتماعية

   .التعريف وكفاتة صلب

 تضااااع أن ًاأيضاااا اهليئااااة علاااام واحلتمااااي الضااااروري ماااان •

  ات متكاملاااااة ًاو ططااااا بااااارام  تتضااااامن شااااااملة اسااااارتاتيجية

 .املااااادى وطويلاااااة ومتوساااااطة وقصااااارية عاجلاااااة زمنياااااة أهاااااداف

 ماااااع االسااااارتاتيجية هاااااذه تتكامااااال أن يعاااااين هناااااا والتكامااااال

 األ اااارى اجلهااااات عماااال وباااارام  التنميااااة اساااارتاتيجيات جمماااال

 .بها والت ثر فيها بالت ثري

 الت سيس يتطلب واملتوسطة الصغرية املنشآت قطاع جناح •

 الوظيفااة عاان البحاا  ثقافااة ماان واالنتقااال اجملتمااع، ثقافااة لتغاايري

 يف  اصاة  احلر، والعمل األعمال ريادة ثقافة إىل الوظيفي واألمان

 حتجاااايم وسياسااااات م(،2030  اململكااااة رؤيااااة توجهااااات ظاااال

 األماان  عان  البااح ني  قبلاة  العاادة  يف هو الذي احلكومي التوظيف

 ت قيفيااة جبرعااات الشااباب تسااليح ًاأيضاا الضااروري ماان .الااوظيفي

 -امل سسااي والعماال األهاداف،  وحتديااد العمال،  أ القيااات حاول 

 والرتوياا  التسااويق وأساساايات -السااريع للااربح السااعي ماان بااداًل

 .  ل  وغري
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 امل سساات  مان  كابري  عدد وجود اجملال هذا يف املشاهد •

 الصاغرية  للم سساات  موجهاة  ًاأدوار ت دي اليت واحلاضنة التمويلية

 امل سساااات هلاااذه احلقيقاااي األثااار ولكااان والناشااائة، واملتوساااطة

 والتكامااال التنسااايق إىل يفتقااار كوناااه مساااتدام، وغاااري ضاااعيف

 تاااوفري إىل تساااعم الااايت الرؤياااة ساااطوة نإ .واحلوكماااة والرقاباااة

 ب نهاا  واالعتاداد  املاضاية  السانوات  يف املالياة  الوفرة ظل يف التمويل

 الساابب  هااي  كاناات أعماااهلم  لت ساايس  للشااباب الكااايف  السااند

 كاهلااهم أثقلاات وأعبااات ديااون يف الشااباب أولئاا  غاار  يف الاارئيس

 الادور  احنساار   لا   يف والسابب  .بالفشال  الشاعور  لاديهم  وضخمت

 األدوار منظوماة  وغيااب  للحاضانات  احلقيقاي  والتا هيلي  اإلرشادي

 . لاا  بعااد ومااا صااغرية إىل ناشاائة ماان املنشاا ة  ااو لاادورة الداعمااة

 وأدوات مكتبياااة مسااااحات بتاااوفري اكتفااات األعماااال حاضااانات

 شااركات إىل انتهاات التقنيااة أوديااة شااركات غااري، ال وجتهياازات

 هياكال  لدينا ليس هلا، املخصصة باألراضي تتاجر عقاري تطوير

 ،(Venture Capital) املغاامر  املاال  لارأس  وم سسية حقيقية عمل

 املتخصصاة  واحلاضانات  (،Angel Investors  املالئكة واملست مرين

 مكوناات  من  ل  وغري (،Mentors  م هلني مرشدين تضم اليت

   .املنظومة

 حااول الرئيسااة الورقااة أوردتهااا الاايت األرقااام ضااخامة مااع •

 السااحقة  غالبيتهاا  أن إال التصانيف،  هاذا  يف الواقعة املنشآت عدد

 أو املسااتهل  علاام يعتمااد وكالهمااا  دميااة، أو اسااتهالكية إمااا

 واملنافساة  والطلب العر  لظروف  اضعة و علها النهائي الزبون
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 ناراه  ما نإ .أعماهلا أدات يف مرجعية معايري إىل االحتكام ويفقدها

 واملقاااهي واملطاااعم األغذيااة حملااالت مكاارر ساارطاني شاايوع ماان

 واعادة  أم لاة  يعاد  ال االساتهالكية  األنشاطة  مان  وغريهاا  واملشاغل

 القطاااع هااذا ماان جعاال الااذي األم اال البااديل .القطاااع هلااذا وناجحااة

 القطاعاات  إىل توجيههاا  هو العاملية االقتصادات يف الفقري العمود

 و اااادماتها منتجاتهااااا تقاااادم  علااااها مبااااا واإلنتاجيااااة الصااااناعية

 ًاراساخ  ًااقتصااد  حيقاق  متنااغم  هرمي هيكل يف أكرب لكيانات

 واملتوسااااطة الصااااغرية للكيانااااات يضاااامن مااااا وهااااو ،ًاومسااااتدام

 تعاقادات  علام  ساتعتمد  أنها إىل بالنظر أعماهلا يف ًانسبّي ًااستقرار

 صاناعية  منظوماات  يف تاد ل  الايت  واملاواد  املكونات لتوريد طويلة

 وهكذا. أكرب

 الصااغرية  املنشااآت  تواجااه  الاايت التحااديات  أهاام  أحااد إن •

 امل سسااات خمتلااف بااني جتاههااا النظاارة تباااين يف هااو واملتوسااطة

 كيانااات تعااد ناحيااة ماان فهااي .والتمويليااة واخلاصااة احلكوميااة

 والعقاود،  التمويال  علام  للحصاول  الضامانات  بتقاديم  ملزمة جتارية

 اإلجاراتات  من وغريها والزكاة السعودة متطلبات بتحقيق وملزمة

 ويف .وكبريهاا  صاغريها  امل سسات كل ش ن ش نها احلكومية،

 إجنااااز علااام قااادرتها يف دونياااة نظااارة مااان تعااااني فهاااي ، املقابااال

 حتااام معقااادة ت هيلياااة متطلباااات حتقياااق منهاااا ويطلاااب أعماهلاااا،

 أو بتعاقااادات والفااوز  الكاااربى الشااركات  منافساااة ماان  تااتمكن 

 بعا   أن كماا  .والعملياة  املالية وقدراتها  رباتها بها تبين تعهدات

 املنظمااااة التشااااريعات يف مجااااة تعقياااادات ماااان تعاااااني القطاعااااات
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 املهنياااة اخلااادمات قطااااع مااا ال: ومنهاااا واساااتدامتها، لت سيساااها

 Professional Services،) فهاو  احلارة،  بااملهن  يعارف  ماا  أو 

 العادلااة، غااري واملنافسااة والتشااتت الفرديااة يكاارس لنظااام خيضااع

 ًاجا با  ًاقطاعا  جتعله اليت والتداول التوري  حقو  من حتم ومينعه

 واحملاسابني  واحملامني املهندسني نرى النتيجة ويف فيه، لالخنرا 

 يفضااالون املهنياااة التخصصاااات هاااذه م ااال أصاااحاب مااان وغريهااام

 ت سااايس يف املعانااااة ماان  بااادال آمناااة ثابتااة  وظاااائف علااام احلصااول 

 .اخلاصة املهنية كياناتهم

 هااو ًاأيضاا القطاااع هااذا تواجااه الاايت التحااديات أهاام أحااد •

 عاارب والفرصااة الرغبااة بااني اهلااوة جساار علاام الشااباب قاادرة عاادم

 كياناات  إىل وبشادة  حنتاا   .فق  التمويل وليس والتوجيه اإلرشاد

 مدعماة  الشباب، أمام وطرحها وهيكلتها الفر   لق علم تعمل

 مان   لا   وغاري  واإلرشااد،  والتوجياه  والرتا ي  التمويلية باحللول

 رمبااا .العماال يف االخناارا  علاام ايقاادمو حتاام واألدوات األساالحة

 وصاغار  املباادرين  ربا   هو الكيانات هذه أدوار أحد ًاأيض يكون

 التعاااااون بهاااادف األ اااارى الاااادول يف نظاااارائهم مااااع املساااات مرين

 لتوطينهاا  واإلباداع  واخلاربة  املعرفاة  ونقال  األسوا  وفتح والتكامل

 للشاركات  االسات مار  ساو   فاتح  ماع  ينساجم  ما وهو اململكة، يف

 املناتجني  صغار علم عملها هياكل يف تعتمد اليت الكربى العاملية

 .اخلدمات ومقدمي واملوردين

 مان  احلماية إىل حيتا  واملتوسطة الصغرية املنشآت قطاع •

 حكومياة  جهاات  مان  منافساة  كانات  ساوات  العادلة، غري املنافسة
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 الدا لية أنشطتها خلدمة اخلاصة شركاتها وت سيس لبنات تسعم

 أو مهمااة، سااو  فرصااة واملتوسااطة الصااغرية امل سسااات يفقااد مبااا

 تارا ي   باال  وأنشاطة  أعمااالً  متاارس  قائمة كيانات من املنافسة

 الشاركات  وبعا   اجلامعياة  األحبا  مراكز  ل  يف مبا نظامية

 الر يصاة  املساتوردة  املنتجاات  من املنافسة أو وغريها، احلكومية

 ماان . هائلااة وإنتاجيااة صااناعية ًافرصاا املنااتجني صااغار تفقااد الاايت

 تباااع الطااابع وروحانيااة دينيااة منتجااات جنااد أن واملضااح  العجيااب

 ماان آتيااة املنااورة واملدينااة املكرمااة مكااة يف واملعتماارين للحجااا 

 الوقات  يف متدنياة،  وجاودة  ر يصاة  ب ساعار  أ رى ومصادر الصني

 ًاحرصاا واملدينااة مكااة منتجااات يشاارتون أنهاام أولئاا  يعتقااد الااذي

 أن ماا ال ميكاان أال . إال لاايس م ااال جماارد هااذا .. الربكااة علاام

 ألبناات  ًافرصا  خيلاق  حتام  املنافساة  مان  وأم الاه  القطااع  هاذا  حيمم

 الرمحن،!. ضيوف عنه يبح  ما لتوفري املقدستني املدينتني

 الصاااغرية املنشاااآت هيئاااة علااام أن إىل التنبياااه املهااام مااان •

 عان  والبحا   باألرقاام  اللعاب  مان  احلاذر  كال  حتاذر  أن واملتوسطة

 هلا تضع أن اهليئة علم . جوع من تغين وال تسمن ال رقمية منجزات

 احلقيقااي األثاار  الهلااا ماان تلمااس ملموسااة، نوعيااة أدات مقاااييس

 ،ًاعموماا واالقتصاااد ًا صوصاا القطاااع و ااو الشااباب، حااال علاام

  لا   يف مباا   لا ،  وغاري  الشارحية  هلاذه  االجتماعياة  احلالة وتطور

 هااذا أصااحاب يناادر  الااذين الااد ل متوسااطي شاارحية  ااو قياااس

 اجملتماااع ر اااات واتسااااعها  وهاااا يعكاااس والااايت فيهاااا، القطااااع

 .واستقراره
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 وتوفري واإلجراتات التشريعات تبسي  ف ن حال أي وعلم •

 .. الشاارائح ملختلااف النجاااح فاار  سااتحقق التحتيااة والبنيااة الاادعم

 يف الواعادة  الفر  علم العيون وفتح االهتمام توجيه املهم من إ ا

 الطاقاة  ملاديه  الشاباب  مان  الكا ري  .. واإلنتااجي  الصناعي القطاع

 الواعدة. للفر  التوجيه إىل وحيتاجون والقدرة

 واعادة  ناشائة  كيانات خللق القنوات أهم أحد ف ن ًاأيض •

 ب تسااميته ميكاان ملااا باارام  وجااود هااو للنجاااح جياادة فاار   ات

 ؛ (Commercialization) كلماااة عااان نقااااًل التجاااارة مااان "التاااتجري"

 والدراساات  البحاو   عان  الناجتة واإلبداعات األفكار أ ذ مبعنم

 واملعاهااد اجلامعااات يف واملختااربات واملعاماال األحبااا  مراكااز يف

 قابعاة  تبقام  أن بادالً  ،ًاجتارّيا  فيهاا  واالسات مار  واحتضاانها  وتبنيهاا 

  ااا   هناااك .. مباادعيها علاام عائااد وال جاادوى بااال الرفااوف علاام

 شاركات  رمحهاا  من  ر  ناجحة "تتجري" لربام  العام يف ممتازة

 االقتصاد. يف وأثر وزن  ات وأصبحت وترعرعت  ت مهمة

 النفااق نهايااة يف ضااوت أي هناااك لاايس حبااريي: حسااام .م وقااال

 احلاالي  النظاام  يطور مام والصغرية املتوسطة املنشآت هذه لوضع

 هااذه الدولااة تعتمااد أن وأمتااين املوجااودة، التحااديات مااع ليتماشاام

 وقوانني تشريعات إصدار يف احملليني واملختصني اخلربات علم املرة

 .واملهم احليوي القطاع هذا متس

 لادعم  بشادة  امل يدين من أنها الغامدي نوف .د أوضحت بينما

 ًاقوّيا  ًااقتصااديّ  هايكالً  تكوِّن ألنها والصغرية؛ املتوسطة املنشآت

  لااق علام  ويساااعد بعاد،  فيمااا عمالقاة  مل سسااات حتويلاه  ميكان 
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 امل ااال ساابيل علاام افرتضاانا ولااو _ الكااربى فالشااركات وظااائف؛

 بهاا  يعمال  بينماا  تقريباًا،  رياال  ملياار  (326  أصاوهلا  حجم _ ساب 

 يقابلااه واحااد موظااف كاال :أي مباشاار؛ موظااف ألااف (32  حااوالي

  .....! ريال مليون (10  با أصول

 نبحا   ما بقدر اقتصادية دكاكني دعم عن نبح  ال فنحن

 إىل وحتويلها معريف، ب ثرات مميز إبداعي وفكر منشآت دعم عن

 مرحلاة  إىل ( seeds stage  الاا  مرحلاة  مان  تنتقل ضخمة مشاريع

 Advanced Stage ).... لااادعم الصاااناديق تكاااوين مراحااال 

 ماان تنتهااي مبدعااه فكاارة باادايتها واملتوسااطة؛ الصااغرية املنشااآت

 التنمية. يف يسهم اقتصادي عمال  إىل الدعم مراحل  الل

 املرحلااة، هااذه يف أنااه احلمااود صااا  باان اهلل عبااد .د ويعتقااد

 السااالع مااان جانبياااه يف الساااعودي الساااو  يتضااامنه ماااا ضاااوت ويف

 املتناهياة  باملنشاآت  يسمم عمَّا نتحد  أن هنا لنا البد واخلدمات،

 .الصغرية دون ما :أي الصغر؛

 ألنشااااااطتهم األعمااااااال رواد ت ساااااايس عنااااااد تتم اااااال وهااااااذه

 يسااااامم ماااااا ميارسااااان الالتاااااي الفتياااااات وكاااااذا االقتصاااااادية،

 فهااااذه املناااازل، دا اااال ماااان العماااال أو املنتجااااة، األساااار ب نشااااطة

 ماااان أسااااباب، لعاااادة بهااااا العنايااااة يفاااارت  الاااايت هااااي الفئااااات

 يفاااارت  مماااان بهااااا نيسااااتها ال ًاأعااااداد تشااااكل أنهااااا أهمهااااا:

 األدات مساااااتوى مااااان الرفاااااع أو األعماااااال، رواد ساااااوات دعمهااااام

 قنااااوات عاااارب حتاااام أو املناااازل، عاااارب اآلن يعملااااون ملاااان اخلاااادمي

 .م ال كاالنستجرام االجتماعي التواصل
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 حناااو حقيقياااة النطالقاااات بداياااة هاااي النماااا   هاااذه فااادعم

 تكاااوين إىل وصااوالً  احلقيقااي  باااملفهوم  صااغرية  منشااآت  تكااوين 

 .متوسطة منشآت بت سيس مرورًا كربى منشآت

 مااان الباااد املطهياااة الغذائياااة األنشاااطة مسااا لة فااا ن كاااذل 

 يف إليااه التوصاال ميكاان مااا ملعرفااة آليااة وإ اااد عناادها التوقااف

 أنشاااطة يزاولاااون الاااذين أن فاإلشاااكالية العاماااة؛ الصاااحة قضاااية

 حيتاا   أمار  وهاذا  الرقيب، أعني عن بعيدون هم منازهلم يف الطهي

 شااارو  بهاااا ويتاااوافر دقاااة أك ااار منتجاااات لناااا تضااامن حلااول  إىل

 الصحية. السالمة

 للمشااريع  داعماة  بيئة تهيئة من البد البكر: فوزية د..أ وقالت

 الايت  املنزلياة  املشاريع م ل تد ل إىل حيتا  بعضها لكن الصغرية؛

 وأري طيباة  إىل أ هب حني العامة.. للصحة ًاحفظ تنظيم إىل حتتا 

 يعارفن  ما الستخدامهن هلن أفرح األطعمة يبعن حبافظاتهن النسات

 كياف  أتسااتل  لكاين  التساول،  عان  بداًل د ل، علي احلصول يف

 إخل،. حتف  وكيف امل كوالت هذه تطبخ

 االنساااتجرام، عااارب الصاااغرية املشااااريع آالف هنااااك كاااذل 

 ضاريي  نظاام  يوجد ال ألنه ؛ًامالّي وال ًاقانونّي ال منظمة غري لكنها

 د وهلم. بتسجيل اجلميع ويلزم الفردي، الد ل حيصر

 م األنظمة أن هو النظر يلفت ما أن احمليا مساعد .د وأوضح

 تنظيمااات تضاع  فالبلدياة  املنتجاة؛  األساار م ال  مشاروعات  تساتوعب 

 هااذا ًاوطبعاا إنتاجهااا، تسااو  أن املنتجااة األساار متنااع  الهلااا ماان

 تتساق  أن يصاعب  املعاايري  هذه لكن تطبيقها، ترى مبعايري مرتب 
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 أن حااد  باال دعمهااا؛ يتعااذر وبالتااالي املنتجااة، األساار مفهااوم مااع

 لاذل .  املخصصاة  املعاار   أحاد  يف أسار  منتجاات  البلدياة  صادرت

 متناع،  مان  ومنهاا  تسامح  من فمنها البلديات؛ فيه تتمايز املنع وهذا

 عاارب منتجاااتهم تسااويق متنااع طويلااة لفاارتة ظلاات الزلفااي بلديااة ماا اًل

 األهاالي  مان  عدد ومطالبات تويرتية محالت بعد لكنها احملالت،

 دعاام يااتم أن وإ ااا تساامح، أن فقاا  لاايس األهاام .ًاماا  ر رضااخت

 القرو . و التمويل عرب املشروعات هذه

 مدينااااة يف بقولااااه: احلمااااود صاااا   باااان اهلل عبااااد .د وعقاااب 

 كاااابري انتشااااار يالحاااا  طيبااااة، أسااااوا  يف ًاوحتديااااد الريااااا 

 طااااارح  يف وميك اااااون املنتجاااااة، األسااااار هاااااذه ملنتجاااااات ًاجاااااّد

 لاااياًل عشااارة احلادياااة السااااعة حتااام املتساااوقني أماااام منتجااااتهم

 ماااا أصااادرت البلدياااة أن يالحااا  وم .ًاعصااار الرابعاااة مااان ًابااادت

 لكااان .اجلنساااني مااان هااام والباااائعني البياااع، مزاولاااة مااان ميااانعهم

 املنتجااات هااذه عاار  ماان  ااري فمااا التنظاايم، مااع أنااا حقيقااة

 املنظمااااة الفوضاااام ماااان ًاشاااايئ يعااااد طيبااااة أسااااوا  يف ًا صوصاااا

 منتجاااات مااان يعااار  ماااا أن يالحااا  ًاأيضااا العارضاااني، لك ااارة

 الشاااعبية اخلصاااو  وجاااه وعلااام منهاااا الساااا نة بالاااذات غذائياااة

 تاااوافر عااادم بسااابب الصاااالحية منتهياااة تعاااد أنهاااا خيشااام أيضاااا

 .كهذه بيئة يف صحي ختزين

 لكاان مطلااوب؛ التنظاايم أن احمليااا مساااعد .د أوضااح وباادوره

 فهام  يف البلاديات  باني  اال اتالف  فا ن  وبالطبع ملشكلة، يقود املنع

 احمل . هو وتطبيقها التعليمات
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 مساتوى  ارتفااع  أن من خيشم أنه إىل كردي أسامة .م و هب

 املنتجااة األساار وأعمااال املتوسااطة و الصااغرية امل سسااات ( تنظاايم  

 امل سساات  هاذه  تعجاز  ومتطلباات  إدارياة  تعقيادات  إىل الطرياق  هو

 الااتحكم ولاايس واملساااندة الاادعم هااو املطلااوب .. بهااا الوفااات عاان

 .والسيطرة

 الصااغرية امل سسااات تنظاايم يف التوسااع ماان حااذر فقااد وعليااه

 إدارات وتعايني  عليهاا،  والرقاباة  املنتجاة  العوائل وأعمال واملتوسطة

 جماال  يف امل سسات هذه سيد ل هذا ألن أعماهلا؛ ملتابعة خمتصة

 الفسااااد وأناااواع احلكومياااة، والبريوقراطياااة اإلدارياااة التعقيااادات

 هاااااذه علااااام والسااااايطرة الاااااتحكم علااااام وساااااريكز املختلفاااااة،

 .بها واالهتمام ودعمها مساندتها من بداًل امل سسات،

 مفهوم تبين إىل ودعا بقوة التحذير هذا الع مان  الد .م وأيد

 الرقاباة  مان  شايت  مان  الباد  وباالطبع  .. التنظايم  عان  بداًل التمكني

 االنفالت. من القطاع لضب  املنظمة

 ينماو  القطااع  هاذا  تارك  ضارورة  الرديعاان   الاد  .د يارى  بينما

 عادم  إىل مييال  فهاو  ثام  ومان  تنظيماه،  ميكان   لا   وبعاد  ويتقدم،

 البريوقراطية. بالتعقيدات القطاع هذا تقييد

 .م إليااه  هااب مااا مااع احلمااود صااا  باان اهلل عبااد .د واتفااق

 مناشا   تنظيم آليات يف التوسع عدم خبصو  ، الكردي أسامة

 .املنتجاااة األسااار أعماااال ًاو صوصااا واملتوساااطة الصاااغرية املنشاااآت

 نسعم أن هو منه، نتحف  توسع عن ًاعوض يكون أن البد ولكن

 املنشااآت، تلاا  أنشااطة يف القااائم والتوسااع تتفااق آليااات تااوافر إىل



18

 –2016     60 

 دعمهاااا بعاااد يتجااااوز م والااايت املنتجاااة األسااار مناشااا  ًا صوصااا

   .التعاونية وكذا اخلريية اجلمعيات لدن من إال بها واالهتمام

 ماا  الادعم  يف وتكامال  حتارك  هنااك  يكاون  أن البد هنا من

 هلااذه االجتماعيااة والتنمياة  والعماال واالساات مار التجاارة  وزارتااي باني 

 الواقاع  يف املنتجاة  األسار  أنشاطة  األهلياة،  املناش  تل  أو املنشآت

 ماان عقااود عليهااا مضاام أنشااطة هااي باال اجلديااد، بالشاايت ليساات

 املفارت   اجلهاات  مان  العدياد  لادن  من بها االهتمام وعدم ، الزمن

 تااراوح مناشاا  أصاابحت  الهلااا ماان الااذي األماار عليهااا اإلشااراف

 مرحلاة  بناات  إىل نساعم  كناا  ماا  إ ا له ي سف أمر وهذا مكانها،

 فضاالً  األعماال،  رواد قطااع  ختدم متكاملة منظومة وبنات جديدة

 .العمل لطالب وظيفية فر  توافر عن

 لبيئاااااة والتشاااااريع التنظااااايم أن البعياااااز إباااااراهيم .د ويااااارى

 احلكوماااااة، مسااااا ولية مااااان بالت كياااااد الصاااااغرية امل سساااااات

 مسااااااا ولية مااااااان لااااااايس واللوجسااااااايت املاااااااالي الااااااادعم لكااااااان

 م سسااااااات مساااااا ولية يكااااااون أن يفاااااارت  باااااال احلكومااااااة،

 يف هاااااي  الصاااااغرية  امل سساااااات .اخلاااااا   القطااااااع  وشاااااركات

 الكاااربى الشاااركات لنجااااح ومهماااة أساساااية شاااريكة الواقاااع

 الصاااااغرية امل سساااااات هاااااذه جنااااااح .عملاااااها جمااااااالت مبختلاااااف

 ماااان الكااااربى الشااااركات ملنتجااااات العمااااالت ماااان املزيااااد يعااااين

 الكاااربى الشاااركات مثناااه تااادفع قاااد وفشااالها و ااادمات،  سااالع

 باااال (؛ lose of opportunities  فاااار   سااااارة يف فقاااا  لاااايس

 يااااتم م ومااااديونيات مسااااتحقات إىل يصاااال أن إىل  لاااا  يتجاااااوز

  .سدادها
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 بالتاادريب يعناام ًابرناجماا تاانظم الكنديااة اجلامعااات إحاادى

 للم سساااااات والتساااااويقي والقاااااانوني واملاااااالي اإلداري واإلرشااااااد

 الغرفااااة وتتاااوىل  املساااات مرين، لصاااغار  ًاجماناااا ويقااادم  الصاااغرى، 

 أن تعتقاااد اسااارتاتيجية بنظااارة ألنهاااا بالكامااال؛ متويلاااه التجارياااة

 امل سسااااات كاااال مثنااااه سااااتدفع اساااات ماري مشااااروع أي  سااااارة

  .مباشر غري أو مباشر بشكل املنطقة يف والشركات

 صااااغرية م سسااااات باااادايتها يف أرامكااااو شااااركة جتااااد م

 وم حتتاجهااااااا، الاااااايت اللوجسااااااتية واخلاااااادمات الساااااالع تقاااااادم

 بااااادرت باااال م سسااااات، هكااااذا دعاااام احلكومااااة ماااان تطلااااب

 إلنشااااااات السااااااعوديني وعماهلااااااا موظفيهااااااا ماااااان بعاااااا  ب قناااااااع

 ًادعماااا هلاااام ووفاااارت واخلاااادمات، الساااالع تلاااا  تقاااادم م سسااااات

 علااام ًاجاااّد حريصاااة أرامكاااو وكانااات ،ًاإدارّيااا ًاوإرشااااد ًامالّيااا

 واخلااادمات للسااالع مصاااادر غيااااب تعاااين  ساااارتهم ألن جنااااحهم

 بذلتاااه وجهاااد دعااام لكااال وضاااياع عنهاااا، االساااتغنات ميكااان ال

 .دعمهم يف الشركة

 الصاغرية  املنشآت قضية أن دهيأ بن  الد .د أوضح حني يف

 اقتصااادي وضااع ملعاجلااة مهمااة قضااية احلقيقااة يف هااي واملتوسااطة

 منظومتنااا تطااوير يف وتسااهم جمتمعنااا، ماان كاابرية شاارحية ميااس

 تقااديم املهاام ماان فاا ن لااذل  البطالااة؛ نساابة وختفااي  االقتصااادية

 املنشاااآت هيئاااة ت سااايس مرحلاااة يف  اصاااًة واحللاااول، املقرتحاااات

 املنشاااآت معانااااة ملعاجلاااة املقرتحاااات ومااان واملتوساااطة. الصاااغرية

 :واملتوسطة الصغرية
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 ،ًاحالياا القائمااة التشااريعات كافااة مبراجعااة اهليئااة قيااام -1

 الاوطين  التحاول  برناام   توجهاات  ماع  يتناساب  مبا صياغتها وإعادة

 (، ٪35 إىل  ٪20  ماان  الااوطين النااات  يف مساااهمتها  نساابة بنقاال

 مبشاااركة الت ساايس ومرحلااة التموياال تاادعم الاايت تلاا  و اصااة

 .التجارية الغرف من أعضات

 هاذه  وتشاجيع  لادعم  احلكاومي  القطااع  شاراكة  توسيع -2

 .املنشآت

 والت هياال التاادريب علاام بااالرتكيز التجاريااة الغاارف قيااام -3

 واالقتصاادية  اإلدارياة  اجملااالت  يف املنشاآت  بهذه والعاملني للمالك

 .والتسويقية والتمويلية

 جودة رفع يف تسهم اليت األمنة التجارية البيئة اهليئة توفر -4

 .األعمال استمرارية وضمان املخاطر وتقييم واملنتجات اخلدمات

  االل  مان  التقنياة  وتاوطني  نقال  يف املنشآت هذه مساعدة -5

  منش ة. لكل املناسبة التقنية االستشارات تقديم

 اجلاااادوى ودراسااااات احلدي ااااة املعلومااااات قواعااااد تااااوفري -6

 .االقتصادية

 يف العاملااة للمنشااآت احلكااومي القطاااع منافسااة إيقاااف -7

 .العلمية واجلمعيات اجلامعات م ل االستشارات جمال

 The Small  واملتوسطة الصغرية املنشآت هيئة إنشات من اهلدف

and Medium Enterprises،) مانظم  تكون لكي  Regulator ،)  وبالتاالي 

 املنشاآت،  هذه  الله من تعمل رمسي تنظيم هناك يكون أن البد
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 وتطااوير لتعااديل الصااالحيات ماان هااامأ للهيئااة يكااون أن املهاام

 يا دي  ماا  كال  لصا  اإلجرائية التعقيدات عن بعيدًا عملها آليات

 وجا باة  أمنة بيئة يف أعماهلا ملزاولة املنشآت هذه وتشجيع دعم إىل

 .واخلاصة احلكومية القطاعات كافة من ومدعومة

 وبدقاااٍة اجلمياااع أوضاااح احلاااارثي: علاااي .د قاااال جانباااه ومااان

 القطاااع هاااذا وإ اااات لنماااات واملعوقاااات املشااااكل مجياااع متناهياااة

 لاو  احمللاي  الناات   يف جيادة  نسابه  مي ال  قد الذي املهم، االقتصادي

 والصاغرية  الناشائة  للمنشاآت  الوليادة  اهليئاة  وعلام  النجااح،  لاه  ُقٍدر

  ودعاام لتحفيااز النجاااح أسااباب االعتبااار بعااني ت  ااذ أن واملتوسااطة

 املعوقااات تاااليف علاام وتعماال املنشااآت، هااذه م اال إلنشااات الشااباب

 يف واملرتهلاااااة املتجسااااادة والبريوقراطيااااة  والتنظيمياااااة التشااااريعية 

   .احلكومية والدوائر الوزارات

 وهااي والكاابرية، العائليااة الشااركات علاام مالحظااة هناااك

 لتخاادم ومتوسااطة صااغرية وم سسااات شااركات إنشااات يف توسااعها

 والفر  والدعم القرو  علم وتستحو  الكبرية، شركاتها بها

 للشااااركات تاااارتك وال احلكوميااااة، واجلهااااات الصااااناديق ماااان

 اخلاااادمات تقااااديم علاااام للمنافسااااة دور أي املماثلااااة وامل سسااااات

 السااااو  يف حصااااتها علاااام تنافسااااها باااال الكاااابرية، لشااااركاتها

  .الريح مهب يف بها تعصف حتم والتسويق

 ألصاحاب  االحتكار هذا من حتد أن اهليئة علم املفرت  من

 .خلدماتها وصغرية متوسطة شركات إلنشات الكبرية الشركات

 لقطااع شااركات لااديها الساايارات، وكاااالت شااركات ماا اًل  ااذ
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 شاااركات كاااذل  .بهاااا يتصااال وماااا الصااايانة وشاااركات الغياااار

 واملفار   اجلملاة  التغذية وشركات والتقنيات الكهربائية األجهزة

 وال هلاااا األنظماااة تسااامح الاايت  احلكوماااة املنافساااات يف والااد ول 

 .ك ري وغريها واملتوسطة والصغرية الناشئة للمنشآت تسمح

 املشكالت حجم إدراك ضرورة علم احلارثي  الد .أ وأكد

 ليساات التقليديااة واألدوات التاا ني وأن القطاااع، منهااا يعاااني الاايت

 مان  الشاباب  يعانياه  ماا  فداحاة  مان  يقلال  طرح أي وأن ،ًاأبد جمدية

 العااام، املااال ماان نصاايبهم يف وشاح  وغااالت زجاجيااة وسااقوف بطالاة 

 احلكوميااة املبااادرات عاان والعاازوف واالحتقااان التااوتر يزيااد إ ااا

 .. إجراًت ومعقدة ًازمن طويلة لكنها جادة كانت مهما

 أننااا أعتقااد وال (وهاان هاام  هااو عليااه تعارفنااا كمااا الشااباب

 املنشااآت قطاااع يف االعتبااار بعااني (وطنيااا علينااا تعااود نااون  ن  ااذ

 بالشااكل القطاااع هااذا يف اإلنااا  مشاااركة واملتوسااطة الصااغرية

  ..ًاوتوزيع ًاعدد مي لهن الذي

 قطاااااع د اااال حياااا  كااااربى، إشااااكالية يف حناااان ًاأيضاااا

 علاااااام املساااااايطرين كبااااااار القطاااااااع متوياااااال ماااااان االساااااارتزا 

 مااان هلاااا يساااتهان ال نسااابة باااذل  متنااااوهلم يف وأصااابح السااايولة،

 االد اااااار صاااااندو  بااااارام  بفضااااال ًاأيضااااا العاااااام املاااااال سااااايولة

 اجملتماااع؛ ملبااااد  تناقضاااها عااان فضااااًل احملساااوبة وغاااري املتهاااورة

 عائلاااة أو فااارد باسااام حكاااومي إقااارا  صاااندو  تسااامي فعنااادما

 ًاحائطااا  املساااتفيد وباااني بينااا  وتااابين بلاااة، الطاااني تزياااد ف نااات

   العظيم. الصني كسور
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 (disruptive ideas  ملرحلااة احلاادي  بهااذا يااذهب أنااه وأوضااح

 معااه (نفسااها السااابقة النُّااون  نتعاماال الااذي القطاااع حالااة لتغاايري

 والتناوع  واالساتقرار  التنمية يف ًاأساسي وليس هامشي قطاع ك نه

 "اإلنساااان وحتااام والتنموياااة والتحولياااة الرؤيوياااة أهااادافنا وكااال

 حقوقية".

 الصااغرية  املنشااآت أنشااطة  خياا  وفيمااا   اتااه، الساايا  ويف

 الفااااوائ  بوجااااود احلااااالي ظرفنااااا ويف أنااااه أوضااااح واملتوسااااطة،

 األنشااطة فاا ن التكلفااة الر يصااة األجنبيااة العمالااة ماان الكااربى

 .. واملتوسطة الصغرية املنشآت أمام ًاجّد حمدودة وتصبح تتقل 

 (ناساااا  .. والعااااملي الااادولي النماااو   علااام نااابين أن وميكااان

 ماوظفني  عشرة املوظفني عدد يتعدى ال مقاولني صغار لديها يوجد

 ..  واالبتكار واالكتشاف العلمي البح  يف يعملون معظمهم

 شااركات وحتاام الكهربااات، وشااركة وساااب ، أرامكااو،

 الصااااغرية للمنشااااآت تتاااايح ًاقاااادمي كاناااات والااااوزارات اإلمسناااات

 ًاو صوصااا قااادراتها ماااع يتناساااب مباااا معهاااا التعاقاااد واملتوساااطة

 ملااد التقاعااد بعااد يسااعون الااذين نفسااها اجلهااات ماان املتقاعاادين

 هلا. عملوا اليت اجلهات مع الوطين واجلهد التعاون أواصر

 علاام  مكاات  أنااا حقيقااة :احلااارثي  الااد .أ قااال اخلتااام ويف

 شاائتم نإ أو القيمااة، ومبشاااركتكم بكاام، (االستحسااان ساابيل

 إدراكاي  من زادت املتنوعة مشاركاتكم ، حقيقة (.بكم حفي 

 األجهاازة ماان ًاسااريع ًاحتركاا تتطلااب والاايت القائمااة، للتحااديات

 صااوتي أضاام كمااا ،(Disruptive Effect) الااا إحاادا  بهاادف املعنيااة
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 بهاذا  أسابارية  ورقاة  إعاداد  يف دهيأ بن  الد الدكتور صوت إىل

 الساااايدات ماااان املقدمااااة بااااالتحليالت اإل ااااالل دون اخلصااااو ،

 األجهااازة وفعالياااة ألدات القااايم املطاااول والنقاااد األعضاااات والساااادة

 قضااايا ثااال  علاام الرتكيااز أود ،  الااد .م قدمااه الااذي القائمااة

 بااآ ر، أو بشااكل بهااا ارتبطاات القضااايا بقيااة أن أعتقااد أساسااية

 : وهي

 أن ينبغاي  غائباة  هيئاات  هنااك  :والرقاباة  املنِظمة اهليئات •

 وهيئااة واملتوسااطة، الصااغرية للمنشااآت التجااارة غاارف :م اال تولااد

 التسااارت، ومكافحاااة االحتكاااار ومكافحاااة املنافساااة يف رقابياااة

 .م هلااا أشااار الاايت التنظاايم يف التوسااع إشااكالية يف نقااع ال وحتاام

 املنشااآت عماال تقااو  الاايت التهدياادات حناادد أن ينبغااي كااردي،

 والتيسري وتوسعها، وتنوعها وانتشارها و وها واملتوسطة الصغرية

 إىل وأعاااود عليهااا،  والتشاااجيع املبااادرة  لباادت  املاااواطن يلقاااه  الااذي 

 امل سساة  باني  العالقاة  طبيعاة  معرفة املهم من أن" مساعد .د تعقيب

 وزارة بهاا  تقوم اليت الرقابة نإ حي  ..." متتلكها اليت والشخصية

 هاااذا يف متواضاااعة التااازال وامل سساااات الشاااركات علااام التجاااارة

 للشااااركات  اهلزيلااااة البنيااااة لتنااااامي  ًامااااربر وقاااادمت اجلانااااب،

 الشااركة مالاا  يعمااد .اخلااا  القطاااع يف الااوظيفي واالسااتقرار

 تضاارب  تكتنفاه  معلن غري حمدد لغر  شركاته بع  لتوظيف

 نفار   أن ، ًاأيض .لنفسه ياإلدار القانون خمالفات ويربر املصا ،

 وهناا  واملتوساطة،  الصاغرية  املنشآت قطاع وبني "املنتجة األسر" بني

 يسااري  أن لالقتصاااد  ميكاان  ال" املرزوقااي حااامت  .د عبااارة  أسااتعري
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 الايت  بالدرجاة  مالئام  غاري  الارب   نإ حيا   ،"االجتماع عن ًامنفك

 اعتبااارات ماان ًاجاازت املنتجااة األساار تكااون أن :أي .االحتااوات تالئاام

 ًاأيضاا  .واملتوسااطة الصااغرية املنشااآت يف االساات مار لبااذور التقياايم

 ماان الباااطن عقااود" أسااامة أ. سااعادة هلااا أشااار مهمااة نقطااة هناااك

 ماا،  حدٍّ إىل جمزية العقود هذه تعترب فبينما الكربى، الشركات

 حتمااال علاام  (واملتوسااطة  الصااغرية   الشااركات  هااذه  قاادرة  أن إال

  ات الكاربى  بالشاركات  مقارناة  ضاعيفة  تعتارب  الدفع يف الت  ري

 مشاكالتها  تعااظم  إىل بادوره  يا دي  السبب وهذا األموال، رؤوس

 وهاذا  "املعدات لتوريد الالزمة والسيولة العمالة، مشكلة فيها مبا

 الصاااغرية املنشاااآت حقاااو  غياباااه يف تضااايع حبااات تنظيماااي شااا ن

 اجلهاااة لااادى البااااطن مااان املتعاقاااد تساااجيل وينبغاااي واملتوساااطة،

 يتآكااال ال حتااام بشاافافية  والعمااال أهليااة  أو حكومياااة املسااتفيدة 

 إىل أشاري  كماا  . ل  من أك ر واملتوسطة الصغرية املنشآت قطاع

 حجام " اعتباار  يف مطشر أستا  هلا أشار اليت احلقيقية الرقابة نوع

 لتحدياد  أسااس  كعنصر (working capital  التشغيلي املال رأس

 .عليها والرقابة ،(وتصنيفها الشركة هوية

 تبتلاااع رئيساااة قناااوات ثاااال  إىل أشاااري وهناااا  :التمويووول •

 حناو  املك اف  احلكومي اإلقرا  توجيه أوهلا التمويل، مشكلة

 املالياااة للم سساااات اجملاااال وفاااتح واملتوساااطة، الصاااغرية املنشاااآت

 ساااو   مطشااار أساااتا  مقااارتح  اااالل مااان التمويااال أدوات لتطاااوير

 التحادي  يبقام  والساندات  الصاكوك  لتاداول  نشا   ثاانوي  سعودي

 رؤوس وانتقااال التمويليااة األنشااطة منظومااة اكتمااال أمااام األكارب 
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 البنياااة تطاااوير وال الااا  ،(القطاعاااات لكافاااة ووصاااوهلا األماااوال

 اإلشاارة  مان  باد  ال هنا .أشكاله بكافة اجلماعي للتمويل التحتية

 وباني   (Venture Capital  اجلري املال رأس بني الطبيعة ا تالف إىل

 (. Crowd funding  اجلماعي التمويل

 .د لتعقيااب أعااود وهنااا :العموول وأنظمووة االسووتقدام تقوونن •

 .ود حساااام م. ومشااااركات ناااوف .د وتعقياااب صاااا  بااان عباااداهلل

 علااام االعتمااااد جماااال يف الساااري أن حيااا  ، محياااد .ود الرديعاااان

 املفعااااول أظهاااار "املك فااااة العمالااااة" تتطلااااب الاااايت االساااات مارات

 املاااهرة العاملااة واليااد واجملتمااع، االقتصاااد بنيااة علاام العكسااي

 تضاغ   حيا   ومزمناة  كا رية  ضغو  تواجه السعودية يف األجنبية

 علام  واألساوا   احلكومياة  باالعقود  املست ثرة الكربى الشركات

 املنشااآت حصااول دون وحتااول التعاقااد، وشاارو  األجااور مسااتويات

 باسااتقدام هلااا يساامح تفاوضااي مركااز علاام واملتوسااطة الصااغرية

 العمااال وزارة أن عااان فضاااال عليهاااا، احملافظاااة أو املااااهرة العمالاااة

 خياات   فيمااا  اخلااا   القطاااع  وشاارائح  فئااات  كاال  بااني  تساااوي

 والنوعياات  األعاداد  ترشايد  ويلازم  .خمال  تعمايم  وهذا بالت شريات،

 واملناافع،  األجاور  وموازناة  معادلاة  ميكن حتم ًاأيض الت شريات يف

 .عليها واإلقبال املهنة توطني ميكن وبالتالي
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 احلمود صاحل بن اهلل عبد. الورقة الرئيسة: د 

 وأهااام أحاااد باعتبااااره لإلنسااان  مشاااروع كحاااق العمااال ياا تي 

 العمااال وثقافاااة للمجتمعاااات، أساساااية وركيااازة احليااااة مقوماااات

 العملياة،  حياته يف جوانب عدة اكتساب للعامل تعين أنها حبكم

 مان  النيال  إىل وصاوالً  اجتماعياة،  عالقاات  بناات  أو اإلنتاا   يف ساوات 

 أن إال لااه، اهلل منحهااا الاايت وقدراتااه تتفااق عاادة وجتااارب  ااربات

 حيتاا   ف ناه  وظيفيااً  يصانف  أن قبال  العامال  با ن  خيات   هناا  األمر

 .إليه املوكل العمل بطبيعة تتعلق  اصة ثقافة إىل

 للعمااال العاماااة ال قافاااة اكتسااااب عااان لااايس هناااا واحلااادي 

 ومااا حقااو  ماان للعاماال مااا معرفااة وجااوب آ اار مبعناام أو فحسااب،

 كيفياة  مادى  علم الضوت تسلي  من البد بينما واجبات، من عليه

 يقاوم  أن ميكان  الاذي  الادور  وعان  العامال،  علم العمل ثقافة ت ثري

 ألكارب  األعماال  توطني إىل سعيًا نفسه والعامل املشرع من كل به

 ساوات  حدٍّ علم العمل رأس علم هم وممن العمل طالي من شرحية

 .كلية والعمال العمل ملنظومة أساس كهدف

 يبذلاااه  الاااذي احلركاااي واجلهاااد  الطاقاااة يعاااد العمااال وألن

 .وجملتمعه له معينه حاجات إشباع م داه إنتا  من للنيل االنسان
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 ثقافااة الكتساااب أنااه الت كيااد ماان البااد هااذه واحلالااة ف نااه

 إمياان  إىل الوصاول  مان  الباد  أناه  باه،  واإلمياان  العمال  حباب  ترتب 

 للعماال حقيقيااة قااوة إلعطااات بااه واإلميااان العماال حبااب يتعلااق مطلااق

 بعناصار  اإلتيان يتطلب ظين يف األمر ف ن  ل  والكتساب نفسه،

 :كالتالي وهي عدة

 .كانت مهنة ألي عيبًا وليس شرف العمل ب ن اإلميان •

 .وأداًت ًاسلوك احرتامه واجب العمل ب ن اإلميان •

 .العاملني أعنا  يف أمانه العمل ب ن اإلميان •

 ولاااو تتحاااد  أن الورقاااة هاااذه مبقااادور لعااال لاااذل  ًاوإيضااااح

 :آت هو مبا ال ال  العناصر تل  عن ب  از
 

 :كانت مهنة ألي عيبًا وليس شرف العمل بأن اإلميان -1

 عيبااًا، ولاايس شاارف هااو بالعماال اإلميااان أن عاان حتاادثنا فاا  ا

 رساالة  تظال  فهاي  العامال،  عااتق  علم امللقاة املهنة تكن مهما وأنه

 بداياة  يعاد  فذاك بواجباتها، بالقيام واملفا رة بها االعتزاز يفرت 

 للوصاول  العامال   اك أو هاذا  مان  امل مال  احلقيقاي  اإلنتاا   انطالقة

 .منتجة عمل بيئة إىل

 قباول  دون يتا تم  أن ميكن ال األمم بنات أن نعي أن البد وهنا

 أن الباد  املفهاوم  هاذا  ولتعزياز  صانوفها،  وبكافة الشريفة األعمال

 والتنميااة العماال وزارة لاادن ماان مدروسااة إعالميااة إرشااادات تتااوافر

 قباول  علام  حتا   الصاناعية،  التجارياة  الغرف وكذا االجتماعية،

 علام  شاريفة  مهناة  ألي العمل حب ثقافة وتغليب الشريفة، األعمال
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 شاارفًا املهاان أغلااب يعاام أضااحم والااذي االجتماااعي العيااب ثقافااة

 . ًاواعتزاز
 

 :وأداًء ًاسلوك احرتام  واجب العمل بأن اإلميان -2

 أمر فذاك وأداًت، ًاسلوك احرتامه واجب العمل ب ن ولإلميان

 بالعمال  التقياد  دون أناه  نادرك  أن يفارت   قويم لنه  أساسًا اعتربه

 يف املنظمااة عمااالت مااع التعاماال وطيااب الساالوك وحساان وأنظمتااه،

 فا ن  العمال،  زماالت  ماع  وكاذا  العامال  فيهاا  يعمال  الايت  العمال  بيئة

 ختادم  ال مسارية  يف باب ت  تساري  قد أو أداؤها يتوقف اإلنتا  مسرية

 يعاد  وهاذا  ،ًاوقياسا  ًامعياار  هلاا  حادد  مبا املطلوبة اإلنتاجية العملية

 مااان الباااد وهناااا ككااال، للمجتماااع واقتصاااادي اجتمااااعي ضااارر

 ومنزلتهاااا مكانتهااا  وبياااان العماال،  أ القياااات أهميااة  إىل التنبيااه 

 والصادقية  وال قاة  واإلنتا ، االتقان علم الكبري وأثرها العظيمة،

 والااذي العماال، أ القيااات ماان للنياال أساااس تعااد األمااور تلاا  باا ن

 .ناجحة عمل لبيئة العامة لل قه كسب م داه
 

 .العاملن أعناق يف أمانة العمل بأن اإلميان -3

 يف العماال أن إىل نشااري أن  ااب ًاأيضاا هنااا ، العماال وألمانااة

 وإعطااات العماال يف واألمانااة العاااملني، أعنااا  يف أمانااة يعااد األصاال

  لا   يعتارب  وحتم ثقافة، يسمم أن قبل مشروع أمر هو حقه العمل

 ماانه  يكااون ولكااي اكتسااابه، بالضاارورة مطلااب وهااو ثقافااة

 يااا من أن يتطلاااب األمااار فااا ن املطلوباااة، األماناااة حتقياااق يف يساااهم

 .به يكلف عمل أي علم م متن ب نه العامل
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 يعاف   لاق  وهاي  اخلاوف،  وزوال النفس طم نينة هي واألمانة

 حقااو  ماان عليااه مااا وياا دي حااق، بااه لااه لاايس عمَّااا اإلنسااان بااه

 .وواجبات

 عااادة  ات مبنظوماااة تااارتب  سياساااة هاااي الوظاااائف وتاااوطني

 التوظياف،  ألجال  والت هيال  التدريب ي تي ومنها قنوات، أو عناصر

 تااوافر فاار  عنااد ًا صوصاا اخلااا ؛ للقطاااع املباشاار والتوجيااه

 بينمااا فحسااب، الوطنيااة املشاااركة بهاادف العماال لطااالي وظااائف

 وهاو  ماا،  حادٍّ  إىل ًانوعّيا  يكاون  رمباا  بطارح  أتات  هاي  الورقاة  هذه

 .الوظائف، توطني يف دور عامة العمل ل قافة يكون كيف

 العناصار  مان  بابع   اإلتياان  مان  األمسام  اهلادف  كاان  حيا  

 التنظيماي  بالشا ن  هلاا  عالقة ال أمور عن احلدي  أو التقليدية غري

 القاول،  صح نإ والعمال العمل سياسة حتم أو الوظائف سياسة يف

 تااوطني إىل تصاال بهااا والتقيااد اكتسااابها عنااد مفاااهيم إبااراز هااو

 .عامة والعمال العمل ملنظومة م مل حقيقي

 العماال ثقافااة الكتساااب أن نااتفهم أن لنااا البااد اخلتااام وقباال

 ومنهاا  وأ القياة  دينياة  أبعااد   ات كلماات  يتضامن  مشولي مبفهوم

 وأدات بسااالوكيات والتقياااد ب نواعهاااا، الشاااريفة األعماااال تقبااال 

 مفهاوم  وتطبياق  العمال،  بيئاة  تفرضها ضواب  إىل ًااستناد األعمال

 أ و جااً  تعاد  األماور  تلا   كال  (العااملني  أعنا  يف أمانة العمل أن

 تااوطني  إىل بنااا  تصاال  عماال  ثقافااة  ماان  للنياال  اجلميااع  ماان  ماا مالً 

 .حقيقي
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 احلارثي: خالد. التعقيب األول: أ 

 املساااتمر التضاااليل ورات ًاكااا ري ننساااا  نااااأن أعتقاااد بداياااة،

 األكادمييااة األوساا   بعا   يف حتام  نلمحاه  أن وميكان  واملنتشار 

 العياب  وثقافاة  العمل بني عالقة إ اد حتاول مشهورة مغالطة حول

 األكاااادميي يتبنااااه أن م ساااف أمااار وهاااو الساااعودي، اجملتماااع يف

 .استحيات علم ولو وامل قف

 ًامنهجّيااا وال ًاعلمّيااا يصاااح ال : العياااب وثقافاااة العمااال شااارف

 واملغالطاااة الشااانيع الوصاااف بهاااذا الساااعودي اجملتماااع يوصاااف أن

 العربيااااااة اململكااااااة أجنااااااز الااااااذي اجملتمااااااع وهااااااو الكااااااربى،

 والعماااال الدولااااة، أجهاااازة بنيااااة يف اليااااوم نراهااااا الاااايت ةالسااااعودي

 اخلااااااا  والقطاااااااع الشااااااامخ، العااااااام والقطاااااااع احلكااااااومي،

 قاااادرة أو بصااااحة التسااااليم علاااام ياااارد فحسااااب هااااذا .احملااااوكم

 اجملتماااع يف والعمااال العياااب ثقافاااة باااني عالقاااة بوجاااود الفرضاااية

 مااااربر هااااو املغالطااااات هااااذه مبناقشااااة القبااااول وأمااااا .السااااعودي

 والنضااا  الاااوعي علااام تشاااو  أ ااارى مغالطاااات لتاااداول كااااف

 العربيااااة اململكااااة يف القاااارارات وصااااناعة دراسااااات أوسااااا  يف

 ألحاااااد حياااااق ال إنساااااانية قيماااااة هاااااو العمااااال شااااارف .الساااااعودية

 ثقافاااة يف املتم ااال بضااادها اجملتماااع واتهاااام اجملتماااع، مااان سااالبها

 والتقلياااال وتعييبااااه العماااال احتقااااار  ااااارس كنااااا إ ا إال العيااااب

 قواعااااد العلمااااي النظاااار عاااان ًابعيااااد إليااااه وننظاااار شاااا نه، ماااان

 .ومستقر ومنتظم مقنن بشكل املضافة، القيمة
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 يقارر  مان  أجار،!  مقابال  عمال  بالندياة  يقار  العمال  شرف أليس

 وظيفاة  وأجار  التطاوعي  العمال  أجار  باني  يفار   الاذي  اجلاائز  األجر

 الدائم،!. التفرغ

 ولااايس اجملماااوع تطالاااب األجاااور مساااتويات تكاااون عنااادما

 عادم  بسابب  األ ارى  املوظاف  ماوارد  مان  الوظيفاة  بتمويال  االست نات

 معااايري حسااب للشااخ  املعيشااية التكلفااة لتغطيااة األجاار كفايااة

 تقااع الااذي اإلطاار  يف النظاار يسااتدعي فهاذا  االجتماااعي، املتوسا  

 الساخرة  ضامنها  ياد ل  والايت  العمل صاحب من املمارسة هذه فيه

 هلاااام املقابااال  دفاااع  دون املماااولني  أمااااوال ا اااتالس  األقااال  علااام  أو

 .قر  بسند أو بشراكة

 :(وأخالقيات  العمل واجبات) العمل واجبات  

 عاااان الرمسيااااة األرقااااام وواقااااع العمليااااة التجربااااة واقااااع ماااان

 يف مسااااتقرة وأ القياتااااه العماااال فواجبااااات الااااوظيفي االسااااتقرار

 يف املساااهمة  والشااركات العااام، والقطاااع  احلكااومي، القطاااع

 ماان العظماام الغالبيااة مي اال السااعودي والشااباب اخلااا ، القطاااع

 .فيها املوظفني

 الفردياااااة امل سساااااات يف نفساااااه املعياااااار وعلااااام املقابااااال يف

 رغام  رئيساية  معانااة  الوظيفي االستقرار يعترب العائلية والشركات

 ليساات وهااذه .املااوظفني يف العظماام الغالبيااة هاام السااعودي غااري أن

 نتيجاة  بال  وأ القياتاه؛  واجباتاه  يف الساعودي  غاري  إىل موجهاة  تهمة

 ومجهورهاا  احمللاي  ُبعادها  وهو الوظيفية يف األكرب للمقوم طبيعية
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 االساااتيعاب ماان  متكنااه  ساايظل  السااعودي  غااري  أن حياا   احمللااي 

 .ًاجّد ًاوبطيئ ًاجّد ًاحمدود احمللي بالبعد واإلملام

 العمل: ومسؤولية أمانة

 الرئيساة  الورقاة  يف احلماود  صاا   بان  عباداهلل  .د مان  أستعري

 حاق،  باه  لاه  لايس  عماا  اإلنساان  باه  يعاف   لاق  هاي   لألمانة تقريبه

 الشاااباب أن وأعتقاااد ، (وواجباااات حقاااو  مااان علياااه ماااا ويااا دي

 ثقافاة   توظياف  نساتطيع  ًااجتماعّيا  متدفق معني من ينهل السعودي

 الياد  ماد  عان  نهاي  العيب ثقافة ففي ، ًاصحيح ًاتوظيف فيه (العيب

 أو التعااادي بغياااة اآل ااارين ملمتلكاااات النظااار أو اآل ااار، ماااال إىل

 والتوجيااااه لالسااااتخدام الصاااااحلة القاااايم ماااان والعديااااد الضاااارر،

 .العيب ثقافة خمزون من نستمدها اإل ابي

 الااذي التساااؤل هااذا وأسااتعري الرئيسااة، للورقااة ًاجماادد أعااود

 ل قافاة  يكون كيف  القضية يف الك رية التفاصيل غايات  مع

 .(الوظائف، توطني يف ًادور عامة العمل

 للربااع االجتماعيااة للت مينااات العامااة امل سسااة تقااارير حسااب

 اخلااا   القطاااع يف املشاارتكني  عاادد فاا ن  م(،2016  ماان األول

 ملياااون (1.7  الساااعودي الشاااباب مي ااال مشااارتك، ملياااون (10.3 

 مقبولااة تعاقديااة شاارو  وفااق يعملااون فقاا  ماانهم (،%8  مشاارتك

 .شرائحه بكافة للمجتمع املعيشية احلياة واقع تعكس وأجور

 املنطاق  تعزيز يف وأماًل العمل، سو  واقع من حيتض ما حسب

 فياه  وأودع اهلل  لقاه  كماا  اإلنساان  معاه  يساتجيب  الاذي  الصحيح

 ثااال  فهااذه وجمتمعااه  اتااه أمااام نفسااه عاان هيرعااا ومااا  ااري، ماان
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 علاااام التغلااااب حنااااو ياااادفع الااااذي األثاااار حتماااال مركزيااااة نقااااا 

 :للمتغريات واملواكبة والتطوير التحديات،

 جماااال يف األعماااال حوكماااة سياساااات وتوجياااه تطاااوير -1

 عادم  حالاة  يف العااملني  ماع  والشاراكة  واملناافع،  األجور مستويات

 األجااار عااان املساااتحق األدنااام باحلاااد الوفاااات علااام املنشااا ة قااادرة

 .والتعويضات

 التقنياات  باعتمااد  الوظاائف  تطوير يف والدعم االست مار -2

 .األعمال يف الرقمية التطبيقات واستخدام احلدي ة

 وزارة م ال  العمال  سو  يف املنظمة للجهات األدوار تطوير -3

 لتعلااب البشاارية، املااوارد وصااندو  االجتماعيااة، والشاا ون العماال

 املااهرة،  غاري  بالعمالة السو  إغرا  لوقف ميتد أهمية أك ر ًادور

 بكاماال يضاار والااذي ًاساانوّي الضااخم الساايولة تساارب ماان وللحااد

 .الوطنية وال روة اجملتمع

 الغامدي: نوف. التعقيب الثاني: د 

 بعناوان  ساعود  املل  جامعة أجرتها حدي ة دراسة هناك حقيقة

 (% 80  أن (السااعوديني املااوظفني عاان اخلااا  القطاااع انطباعااات 

 كفااتة  يف ًانقصا  هنااك  أن يارون  اخلاصاة  الشاركات  ماديري  من

 السااعوديني، واخلر ااات اخلاار ني لاادى العماال وثقافااة و ااربات

   .اخلا  القطاع يف العمل فر  عليهم يضيع ما وهو

 الشااااباب أغلااااب أن إىل االقتصااااادية املصااااادر بعاااا  وتشااااري

 باااحرتام ينظاار وال للعماال، الصااحيحة ال قافااة ميلاا  ال السااعودي

 ساابيل فعلاام عااال ، د اال  ات كاناات وإن حتاام األعمااال، لاابع 
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 تطارح  عمال  فرصاة  ألاف  (20  مان  أك ر السعوديون يرف  امل ال

 نقال  علام  تقاوم  احلا   موسام   االل  ًاسنوّي السعودي العمل سو  يف

 للعمال  الساعوديني  رفا   ويرجاع  املقدساة،  األراضي دا ل احلجا 

 رياال  ملياون  (120  باا  يقادر  سانويا  د االً  تادر  الايت  الوظائف بتل 

 نظاااارتهم علاااام (العيااااب ثقافااااة  ساااايطرة إىل (دوالر مليااااون 32 

 وظاائف  األعماال  تلا   يعتاربون  حي  عليهم، تعر  اليت للوظائف

   .متدنية  دمية

 اإلماام  جامعاة  عان  صادرة حدي ة اجتماعية دراسة بينت كما

 الساعودية  األسارة  أفاراد  من (% 70  أن اإلسالمية سعود بن حممد

 احتياجاااتهم تااوفري يف األساارة رب علاام ويعتماادون منااتجني، غااري

 أفرادها تربي ال السعودية األسرة أن أيضا الدراسة وتقول كافة،

 حيملااون منااتجني ًاأفااراد ليكونااوا الصااحيحة العماال ثقافااة علاام

 متيياز،  دون األعماال  وملختلاف  الصاغر  منذ للعمل اإل ابية النظرة

 أقال  أنه اعتبار علم احلكومي للعمل تتطلع  اصة نظرة هناك بل

 يتضاح  هاذا  أن الدراساة  وتابني  .متطلباتاه  يف مروناة  وأك ر ًاالتزام

 وهاام العمليااة حياتهمااا السااعودية املوظفااة أو املوظااف يباادأ عناادما

 نتيجاااة متعاااددة أ طاااات يف يوقعهماااا قاااد مماااا باالرتبااااك يشاااعران

   .والواجبات واحلقو  العمل وثقافة بقوانني جهلهما

 املوظفاون  منهاا  يعااني  إشاكالية  الاوظيفي  الرتا ي ظاهرة إن

 للعمال؛  ليسات  لاديهم  القيمياة  فاألولوياة  احلكومياون،  السعوديون

 الدرجاة  يف يا تي  العمال  أن حني يف أ رى، اجتماعية العتبارات بل

 أشااع  مما ومكانته، الفرد متّيز أولويات سلم يف الرابعة أو ال ال ة
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 املهان  يقبل وال العمل، حيب وال يعمل، ال شعب أنهم مفاده ًااعتقاد

 الوظيفااة د اال يتجاااوز املااادي مردودهااا كااان وإن حتاام اليدويااة

 .احلكومية

 يف السااعودي املوظااف لاادى العماال قيمااة تقاادير عاادم ويتضااح

 والتسااايب الالمبااااالة ثقافاااة وأن  العمااال، مراحااال بعااا  أو كااال

 الساااعوديني  املاااوظفني لااادى كااابري  بشاااكل مرتساااخة الاااوظيفي

 العامااة  بااالنظرة  الباااح ني  ماان  كاا ري  بررهااا  وقااد  احلكااوميني، 

 األعماال  عان  اجملتماع  حيملاها  الايت  التارخيياة  اجلاذور   ات السلبية

 الادوائر  يف وتفشيها احلدي ة اإلدارية البريوقراطية وهيمنة املهنية،

 كااااذل  األدات، يف الااااوظيفي الساااالوكي والااااب ت احلكوميااااة،

 أغلاااااب أن إىل إضاااااافة املقصااااارين، ومسااااااتلة حماسااااابة ضاااااعف

 واملهاارات  القادرات  تطاوير  ب همياة  ي مناون  ال واملاوظفني  املس ولني

 مراحلاااه بكااال العمااال إتقااان  لضااارورة باااااًل يلقاااون وال الوظيفيااة، 

 للحاد  هلاا  االلتفاات  وعادم  املختلفاة  العوامال  هذه وبرتاكم  ,املختلفة

 النتاااائ  مااان عااادد ظهااار الصاااحيح، بالشاااكل ومعاجلتهاااا منهاااا

 يف واملتم لاة  الباهظاة  فواتريهاا  يادفع  اجملتماع  يزال ال اليت الو يمة

 فيماا  الرمساي  الوقات  وإضاعة العام، املال وهدر اإلنتاجية، ضعف

 وفااق  وتطااويره العماال لتحسااني اإل ابيااة املبااادرات وقتاال  , يفيااد ال

 .واملهنية الكفاتة علم املبنية واملعايري الشرو 

 مفااهيم  احلكاومي  الوسا   يف تتفشم أن ًامستغرب يكن م

 بااداياتها رصاادت وإداريااة ومهنيااة اجتماعيااة وساالوكيات وظااواهر

 مع لترتسخ احلدي ، اإلداري مبفهومها الدولة أجهزة ت سيس منذ
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 مناااذ تساااتوعب م سااالبية عمااال ثقافاااة وتشاااكل السااانني مااارور

 اإلداريااة، واحملاساابة بالرقابااة املعنيااة اجلهااات قباال ماان الباادايات

 عااادم حناااو صااارحية ًاوأحيانااا مبطناااة دعاااوات لتصااابح فرتاكمااات

 فالطبااااع .عاااام بشاااكل للموظاااف املوكلاااة املهاااام أدات يف  اجلدياااة

 باه  احملاي   الاوظيفي  وساطه  مان  املوظف يكتسبها اليت والصفات

 إجنااز  يف للرتا اي  تادعوه  مجيعها يومي بشكل معه يتعايأ الذي

 بفوقيااااة، معااااه والتعاماااال املراجااااع  دمااااة يف ولإلهمااااال العماااال،

 األدات وضااعف العماال، صااميم ماان ليساات أ اارى باا مور واالنشااغال

 وهااو - امل اال  ساابيل علام  - املراجااع يشاعر  حتاام عاام،  بشاكل 

 بال  عمله، يف راغب غري موظف كل ب ن حكومية إدارة أي دا ل

  ااملني  ماوظفني  أربعاة  إىل ثالثاة  من الواحد الشباك علم  د قد

 اكارتا   دون الطاولاة  علام  ويرمونهاا  املراجع من املعاملة يتسلمون

 تقااااول كمااااا هااا الت،  أم ااااال أن احلقيقاااة  ويف .واإلنتااااا  بالوقااات 

 الاادوائر خمتلااف يف ينتشاارون ك اار هاام املتخصصااة، الدراسااات

  اطئاة،  املهنياة  ومفاهيمهم سلبية، العمل عن قيمهم احلكومية،

 أو ، الصاحيحة  العمال  ب قافاة  وعايهم  لضاعف  يعرفونهاا  ال قاد  وهم

 اجملتمااع مصااا  يعطلااون وبهااذا يعرفونااه، مااا حاادود هااو هااذا أن

 ًاسايئ  م ااالً  ويضاربون  التنمية، تطور عرقلة يف ويسهمون والوطن،

 .األدب أسات العقوبة أمن من ب ن اجلميع أمام

 عاان احلكوميااة دوائرنااا يف واضااحة إشااكالية أنهااا شاا  ال

 السااانوات أو الياااوم وليااادة ليسااات وهاااي الصاااحيح، العمااال مفهاااوم

 منااذ االجتماعيااة مفاهيمنااا يف مرتسااخة هااي باال املاضااية، القليلااة
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 النظارة  تكاون  يف أساهمت  حدي اة  عوامال  عادة  هلاا  يضااف  القدم،

 إىل البااح ني  مان  كا ري  أرجعهاا  والايت  العمال،  عان  السالبية  العامة

 يف كابري  أثار   لاه  والاذي  لادينا،  التعلايم  طبيعاة  أهمها أسباب عدة

 .وإتقانااه وحبااه لااه ونظاارتهم للعماال اجملتمااع وفهاام عقليااة تشااكيل

 احلاب  مان  الناوع  هاذا  م ال  ت صل ال  - يقولون كما -فاملناه 

 مان  ًاجزت السعودية األسرة تتحمل كذل  فيه، والتفاني الوظيفي

 نفاوس  يف الصاغر  مناذ  غرساها  وعدم العمل، ثقافة غياب مس ولية

 غياااب يف ًادور احلاد  عاان الزائادة  اجملتماع  رفاهيااة وتلعاب  .األطفاال 

 احملفاز  هاي  االقتصاادية  احلاجاة  تعاد  فلام  الصحيحة، العمل ثقافة

 لاادى الطمااوح يضااعف ممااا رز ، كمصاادر العماال وحااب إلتقااان

 والتشاااريعات األنظماااة معرفاااة يف نقااا  هنااااك ًاأيضااا .املاااوظفني

 األدات علام  قاادر  غاري  املوظاف   عال  مماا  العمل، مبجاالت املتعلقة

 الواحاد،  الفرياق  روح لغيااب  يا دي  الذي األمر املطلوب، بالشكل

 واملسااااتلة احملاسااابة وعااادم الوظيفياااة الرقاباااة ضاااعف إىل إضاااافة

 رمسياة  قاوانني  سان  وعادم  عاام،  بشاكل  االنضبا  وغياب اجلادة

  .فيه املوظف وحتبب العمل ثقافة نشر يف تسهم

 نشاار يف يسااهم ًاكاابري  لاااًل تعاااني احلكوميااة األجهاازة إن

 السالوك  يف الشخصية لالعتبارات امليل وهو السلي، العمل مفهوم

 املاديرين  بعا   قبل من املوضوعية االعتبارات حساب علم اإلداري

 ال الاذي  الكابري  باعتبارهم إليهم النظر يفضلون الذين السعوديني

 إىل والتمياز  للتقدم تدفع طاقة من املدير يتحول وبالتالي حياسب،

 القباول  ويشايع  اإلتقاان  يغياب  مما املوظف، طريق يف حقيقية عقبة
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 التكاتم  أسلوب إىل إضافة .جمال كل يف لألدات املتدني باملستوى

 ياادور مااا يعلاام ال فاااملوظف العماال، حمااي  يف والساارية املااربر غااري

 للمكااان، ينتمااي ال ب نااه يشااعر  علااه ممااا معلومااات، ماان حولااه

 .املاراجعني  ترضي أفضل  دمات تقديم أو تطوره يعنيه ال وبالتالي

 واملياال املااديرين لاادى التخطيطااي الفكاار منهجيااة غياااب كااذل 

  .املزا  حسب أو التساهيل أو احل  علم واالعتماد للتواكل

 وتربياارات مسااوغات شاايوع أن الباااح ني ماان عاادد ياارى كمااا

 تكااليف  وتزاياد   , األجاور  كضاعف  الوظيفياة  والالمبااالة  اإلهمال

 األكفاات  غاري  وحمابااة  الفسااد  وانتشاار  والواساطة   , املعيشة وأعبات

 تلعاب  العمال  ونوعياة  حجام  باني  التناساب  وعادم   , وترقيتهم وتعيينهم

 .السعودي املوظف لدى الصحيحة العمل ثقافة غياب يف ًادور

 يف كااذل  تسااهم احملليااة اإلعااالم وسااائل أن ياارى ماان هناااك

 ماااواد مااان تقااادم فيماااا الصاااحيحة وقيمهاااا العمااال ثقافاااة ضاااعف

 ب نااه املااتقن األمااني العاماال أو املوظااف جتسااد دراميااة ومسلسااالت

 النصااب  املوظاف  أن حاني  يف احليااة،  يف لاه  مكان وال مسكني،

 ت كال  أيان  مان  يعارف  ألناه  يكساب  الاذي  هو ًادائم يعمل ال الذي

 .الكتف

 وإتقاناه  العمال  حب ثقافة حتسني إىل مستقباًل األمل وحيدونا

 أفكار بوضع البدت  الل من السعودي، اإلداري الوس  أغلب يف

 حنااو اإل ابيااة اجملتمااع نظاارة أواًل تعاازز جدياادة إداريااة وأساااليب

 العصار  حتاديات  مع ًاثاني وتتماشم ومعايريه، قيمه وحتمي العمل،

 وعمااًل،  قاوالً  احلسانة  القادوة  إباراز  طريق عن و ل  ومستجداته،
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 ونشااار املقصااار، حماسااابة يف واجلدياااة العمااال، ب وقاااات والتااازام

 املواطنااة هااو العماال أن مباادأ علاام املاابين للعماال الصااحيح املفهااوم

   .الصحيحة

 القابال  وغاري  الاواقعي  غاري  التانظري  يف اإلساراف  عدم كذل 

 التوعيااااة نشاااار علاااام واحلاااار  املساااا ولني، قباااال ماااان للتنفيااااذ

 ثقافاة  تشاكيل  أجال  مان  واآللياات،  الوساائل  مبختلاف  االجتماعية

 حااب عاان راسااخة قناعااة إىل تتحااول العماال عاان إ ابيااة اجتماعيااة

 الاوطن  مساتقبل  مي لون الذين الصاعدة األجيال يف السيما العمل،

 .وقوته

 توووطن يف ودورهووا العموول املووداخالت حووول قضووية: )ثقافووة 

 الوظائف(:

 ثقافة العمل واإلشكاالت املرتبطة بها: 

 الورقاااة تضااامنته ماااا إىل أضااايف الصاااحاف نصااار .م.د قاااال

 بدرجاة  - برأيه - يسهم مهم موضوع عليها والتعقيبات الرئيسة

 اإلعاقاة  يشاكل  ماا  وهاو  السالبية،  الظااهرة  هذه تفاقم يف كبرية

 مزاولااااة يف (بالتحديااااد احلكوميااااة الاااادوائر يف  للماااادير التامااااة

 إنتاجيتاااه إىل ًااساااتناد ماااا موظاااف  ااادمات إنهاااات يف صاااالحياته

 .!! عدمها أو العملية

 طويلااة لسانوات  احلكااومي العمال  ومزاولااة اخلاربة  واقااع ومان 

 أفضال  هاو  مناتجني  ولكان  أقل أفراد بعدد العمل ب ن أجزم أكاد

  !! ملتاازمني وغااري ك اار مااوظفني عاادد بوجااود العااام العماال ملنااا 
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 أماا   !! ها الت  ياد  علام  املنتجني بقية فساد أو ختريب إىل باإلضافة

 امللتازم  غاري  املوظاف  نقال  علام  املوافقاة  ساوى   حيلة بيده فما املدير

 باني  منافساة  أقال  _ أ ارى  بيئاة  إىل ترقيته مبعنم _ أ رى إدارة إىل

 الكاااال ألن تقاااااعس أي يظهاااار فااااال اخلاااااملني اآل اااارين أقرانااااه

 .!كذل 

 العماال يف واالنضاابا  اإلنتاجيااة عاادم أسااباب أهاام أحااد هااذه

 معااني حكااومي جهاااز يف امل ااال ساابيل علاام أ كاار !! احلكااومي

 املاادرات أن والتقنيااة بااالعلوم يتعلااق مااا كاال يف بالبنااان إليااه يشااار

 باني  فار   ال ممتاازة  كلاها  ملوظفياه  تقييماات  لدياه  فيمن يتنافسون

 اإلجااراتات هااذه عاان املاادرات هاا الت مااع حتاادثت  !!واخلاماال املناات 

 غااري  ومكافئااة  املنااتجني،  إحبااا   يف وأثرهااا  الو يمااة  وعواقبهااا

 كوكاب  مان  هبطات  با نين  حلظتهاا  شاعرت  نتيجاة  بدون املنتجني

 .!!! عليه هم ما تغيري علي الستنكارهم آ ر

 باااالطبع مدا لتاااه: يف الرديعاااان  الاااد .د قاااال جانباااه ومااان

 بااا ن جمادلتاااه خياا   فيماااا احلااارثي   الاااد أ. مااع  ًاجاااذرّي ا تلااف 

 علاااام باملشااااكلة رمياااه  ثاااام وماااان ،ًامعوقااا  ليساااات العيااااب ثقافاااة 

 هاااااااذا يف احلكومياااااااة التشاااااااريعات كااااااانق  أ ااااااارى جهاااااااة

 .اجلانب

 وتعد ومتجذرة جمتمعنا يف أصيلة هي بتقديري "العيب ثقافة"

 باابع  اإلمساااك حناااول الاايت "السااعودية  صوصاايتنا" ماان جاازت

 .العيب ثقافة ومنها جوانبها

 العمل،. خت  اليت العيب ثقافة أتت أين من هو والس ال
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 الرتحالياااة الباااداوة إر  :ًاحتدياااد مصااادرين مااان جااااتت هاااي

 pastoral nomadism) بطاار  مالحمهااا بعاا  إنتااا  نعيااد الاايت 

 جمتمعناا  يف سائدة كانت اليت (slavery  العبودية وإر  خمتلفة،

 (.م1962 عام ألغيت  مضت سنة مخسني حتم

 عاادا  مهنااة  صاااحب  كاال ميقتااون  كااانوا  فالباادو  وتفصااياًل

 تسامم  فئاة  غريهام؛  إىل ًاأحيانا  يوكل الرعي نإ بل والغزو؛ الرعي

 كاان  الاذين  املعادمني  البدو فقرات وهم "شويان" ومجعها "الشاوي"

 احتقااار وساابب .مفارقااة وهااي هلاام احلاجااة رغاام بااازدرات هلاام ينظاار

 فماان العماال؛ تقساايم يف بنظااامهم ختاال أنهااا هااو املهاان ملعظاام الباادو

 خياال ماا ال كالزراعااة االسااتقرار تتطلااب مهنااة أو صاانعة ميااارس

 مهنتاه  ُوصامت  هناا  ومان  التنقال  من اجملموعة ويعيق الرتحال بنظام

 اجملااااال لاااايس اجتماعيااااة عقوبااااات عليهااااا يرتتااااب متدنيااااة ب نهااااا

  .لتفصيلها

 قيااادها مااان الفكااااك نساااتطع وم اساااتمرت العقلياااة هاااذه

 د لااات إنهاااا بااال حااادة؛ أقااال كانااات وإن موجاااودة، فهاااي ًامتامااا

 منظوماااة منهاااا جااازٍت يف تشاااكل الااايت االجتماعياااة القااايم ضااامن

 نسااااجها مت العيااااب ثقافااااة .. الهلااااا ماااان نتفاعاااال الاااايت ال قافااااة

 فاملساااااا لة وبااااااالطبع ال قافااااااة، مكونااااااات ك حااااااد ب حكااااااام

 ًاجاااازت لكاااان منهااااا ختلاااا  فااااالبع  ؛ًاوأثنّياااا ًامناطقّياااا تتباااااين

 تغاااري رغااام منهاااا الاااتخل  يساااتطيعوا م الساااعوديني مااان ًاكااابري

 للعماااال النظاااارة علاااام ياااانعكس مااااا وهااااو واألحااااوال، الظااااروف

 .اليوم
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 املهاين،  التصانيف  مان  ًانوعا   لق اآل ر فهو العبودية إر  أما

 يقاااوم الاااذين للعبياااد ًاتقريبااا املهااان كااال يوكااال "العااام" فالسااايد

 العام  بنساات  االحتكااك  يتطلاب  عملاهم  كان إ ا بعضهم "خبصي"

 رباا  عنااه ناات  للعبيااد العماال إيكااال أي املمارسااة هااذه ..الساايد أو

 .ًااضاطرار  إال ميارساونه  ال السادة وأن بالعبيد ًاعموم والعمل املهن

 مبعناهاا  لل قافاة  فشايئا  شيئا نفذ واملمارسات العقلية هذه من جزت

 كمااا املكبلااة االجتماعيااة القاايم منظومااة و اصااة األن ربولااوجي

 .الرتحالية البداوة إر  بقايا يف أسلفت

 جلد أنه نقول أو ًاإطالق يغضبنا ال أن يفرت  كهذا وكالم

 وماا  وثقافياة،  اجتماعياة  علل لدينا .وصفه للبع  حيلو كما  ات

 .لنا مكبلة فستبقم نعاجلها م

 مقايم  لاي  رواهاا  كما العيب ثقافة علم ًاصغري م ااًل س عطي

 .السعودية يف ميين

 املهاان كاال ممارسااة نسااتطيع ال الاايمن يف حناان :املقاايم يقااول

 لكنناااا العياااب، بسااابب و باااازين طباااا ني املطااااعم يف كالعمااال

 تا ثري  مان  ناتخل   أنناا  حبكام  السعودية يف هنا املهن هذه  ارس

 وجئنااا هنااا غربااات فكلنااا ؛ االجتماااعي الوصاام وقضااية "اجلماعاة "

 ...!!املال جلمع

 أود بقولاه:  الرديعان .د طرحه ما علم احلارثي  الد .أ وعقب

 العمال  وبني العيب ثقافة بني للعالقة رؤييت أخل  أن للتشتت منعا

 إطاااار يف يتشاااعب أن لال اااتالف يسااامح سااايا  يف تنساااجم حتااام

   .التوطني معوقات عن املس ولية
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 قاايم  (تعماايم   مبكااان  الصااعوبة  ماان  أن اعتقااادي يف :أواًل •

 العيااااب ماااان العماااال واعتبااااار والنهااااب، والساااالب الغاااازو تكااااريم

 العربياااة، اجلزيااارة جمتمعاااات يف القااايم منظوماااة يف والنقيصاااة،

 رئيسني: لسبيبني

 مقارناة  العربية اجلزيرة سكان عدد يف أقلية البدو مي ل -

 تكان  م وباالطبع  والواحاات،  واملادن  واحلواضر والبلدات بالقرى

 السالطة  وجاود  عان  فضاالً  الغالباة،  القايم  هاي  واالعتدات الغزو قيم

 وكانات  املختلفاة،  احلواضار  هاذه  يف العصاور  مار  علام  احلاكمة

 الطريااق قطااع ميااارس ماان ومعاقبااة مالحقااة وتارخيهااا مهامهااا ماان

 البادياة  صاعالي   مان  صاعلوك  مكاناة  علات  مهماا  والنهاب  والسلب

  .منزلته وارتفعت

 احلواضاار هااذه يف العماال بعاادم الشاارف اقاارتان اسااتحالة -

 للوفاااات وك يفاااة متعاااددة املهاان  كانااات حيااا   العاااامرة، والقاارى 

 رزقهاام مصاادر والتجااارة الزراعااة يف املتم اال االقتصااادي باااحلراك

 االقتصاادية،  الادورة  مكوناات  بقياة  علياه  ترتكاز  الذي الرئيس،

 مااان العاملاااة األيااادي واساااتئجار والتااازيني البناااات عنااادهم واشاااتهر

 الاازرع ملواساام الاابع  لبعضااهم األراضااي وتاا جري و ويهاام أبنااائهم

 برعاااي واشاااتغاهلم العاااام، طاااوال واملتعاااددة ةاملتكااارر واحلصااااد

 لصااانع إتقاااانهم اشاااتهر كماااا وبقااار، ومااااعز ضااا ن مااان املاشاااية

 بقااايم مرتبطاااة وهاااي وإصاااالحها، وساااالحهم وآالتهااام مالبساااهم

 أو بالصناع يصنفون من وأما .الذاتي واالكتفات واإلتقان اإل ابية

 يف استنقاصااهم ورات ماان هااي الصااناعة فليساات حكمهاام يف ماان
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 أصااوهلم معرفااة وعاادم وأنسااابهم، أحسااابهم كاناات باال اجملتمااع؛

 ،ًاأرضاا ميلكااون ال أنهاام لت بياات التصاانيفات؛ تلاا  علاايهم فتطلااق

 .هلا ينتمون محولة هلم وليس

 هل بالعمل، العيب ثقافة من حترر الذي طرف أي :ثانيًا  •

  اًل وعاي  غاري  عان  أو باوعي  وجعلاه  العمل شرف من انتق  من هو

 ماان الرقيااق لااه (اسااتقدم  لااه واسااتجلب حقااو ، وأكاال وسااخرة

 أن العربياااة اجلزيااارة أر  إنساااان وطالاااب األر ، يف احملااارومني

 اجملتماااع هاااذا إلر  نظااار دون العبودياااة، شااارو  لااانفس خيضاااع

 اعتبااار دون النسااات علاام املخلااة الشاارو   ات وأجاارى باال وقيمااه،

   .ومستقبله وحاضره ماضيه يف اجملتمع يرعاها قيمة ألي

 يعيااااق مااان  حااااول قبااال   ي ماااان أوضاااح  الفكاااارة أن أعتقاااد 

 ش ن،!. هنا العيب ل قافة وهل التوطني،

 يف واحااد باادوي يوجااد ال أنااه الرديعااان .د أكااد جديااد وماان

 (.إخل وغاازو.... ترحااال  الفيزيقيااة البااداوة مبعناام العربيااة اجلزياارة

 حواضارنا  إىل تسالل  الاذي  ال قيل إرثها هو البداوة من بقي ما كل

 ثقافاة  وهاي  بصاددها  حنان  الايت  اإلشاكالية   لق ما وهو ومدننا،

 القااديم كاال ولاايس بعاا  تلفاا  فهااي متااوت ال ال قافااة ..العيااب

 .اجلديد بع  وتكتسب

 ثقافاة  با ن  كابرية  ثقاة  علام  أناا  :احلارثي  الد .أ قال وبدوره

 إضاافة  مناه،  باالنتقاا   منهاا  أك ار  العمال  بشرف مرتبطة العيب

 غااازو وأبرزهاااا القااايم مااان كااا ري غربلااات ب زماااات مررناااا أنناااا إىل

 عادد  بلا   ونياف  عقاد  منذ نعيشها اليت والعوملة تالها وما الكويت
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 وظااائف ماان بضااعف أك اار اخلااا  القطاااع بوظااائف امللااتحقني

 احلكومة.

 والعمل العيب ثقافة أن أظن السهلي: هيا .أ قالت جانبها ومن

 اإلشاارة  متات  م لماا  ورفاهيته اجملتمع ترف حسب وتتباعد تتقارب

 .سلفًا

 وهاام ًاعاماا واخلمسااني األربعااني زيتجاااو ال قااد عنااا بعيااد غااري

 أجارة،  سائقي (كدادين  يعملون كانوا بيننا الزالوا أشدات رجال

 آ ره ويف النهار، أول عليها (يكد   اصة سيارة ميل  من ًاوغالب

 السابعينات  نهاياة  حلات   طاب  إ ا ويزو  أسرته، ش ون بها يقضي

 ساايارة ماان أك اار ميتلاا  الرجاال أصاابح بعاادها ومااا وال مانينااات،

 اقتصاادية  طفارة  يف ود لنا مضاعفة أضعاف إىل املعاشات وقفزت

 .!األجني حمله وحل السعودي التاكسي السائق وتالشم

 اساتوطنتها  الايت  الوظاائف  بساعودة  هرعناا  ثام  البطالاة  تفشت

 ًاشايئ  تضامن  الريااالت  مان  بقية اجليب يف والزال آسيا شر  عمالة

 . قليل ترف من

 غاري  الساعودة  وظاائف  يف نفسه إحالل السعودي الشاب حاول

 إال يراهاا  ال وهاو  لغتها، ويفهم ًاوحش تراه هي  يرفضه اجملتمع أن

 . ( حمارمنا

 .! يزوجوه م ودين خبلق آتاهم لو إن فضال

 تاكسي لسائق ابنته يزو  منكم من اآلن أنفسكم واس لوا

 بسااائق ترضاام ابنتااه وماان !!، تعاملااه يف  لااو  عملااه، يف شااريف

 .!، تاكسي
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 باال  سانوات  أرباع  وظال  اجلامعاة،  يف ختار   لاي  ًاأ  أن أ كر

 وعمال  ورشاة،  يف فعمال  عمل، بدون يبقم أن يرف  لكنه عمل،

 .سعودته قرارات إبان الذهب سو  يف

 أناه  لاو  القباول  وأعلان  بنااتهن،  لنخطاب  أسارة  مان  أك ر أتينا

 دينااه قبلااوا ضاااب ، أو ماادرس أنااه لااو حكوميااة، بوظيفااة توظااف

   .!عمله ورفضوا و لقه،

 واخلمسااينات األربعينااات يف أك اار القاادم يف بكاام وساا عود

 باألسااتا ، البنااات وخيطاا  يشاارف ماان علاام يطلااق كااان امليالديااة

 والااتن اللاان وحيماال ياابين ماان نفسااه اجملتمااع أفااراد ماان وكااان

 والعماال واحلاجااة الفقاار كااان وياازو ، يعاااب وال (اهلل أعاازكم 

 .!الناس تسول من  ري الشريف

 ( والرباقااااع ، والبياااازة الاااادراريع،  ختااااي  ماااان النسااااات ماااان

 ! (القرصان  ختبز وبعضهن

 الدراسااية واجباااتهم أهملااوا إ ا ألطفالنااا نلقنااه الااذي التهديااد

 وم اال البلديااة عمااال م اال مصااريك ساايكون وإال  اكاار هلاام نقااول

 .!الشغالة

 اسااااتحقار دون ولكاااان العلياااا  بالوظااااائف التحفيااااز ميناااع  ال

 .!الدنيا الوظائف

 لااه نقااول هاال وظيفااة،  ااد وال اجلامعيااة الشااهادة حيماال قااد

 .!، ل  حالل لقمة يضمن شريف عمل تعمل علي  عيب
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 ثياودور  اليونااني  املا ر    كره ما إىل املزروع محيد .د  وأشار

 لعاارب االجتماعيااة اجلوانااب ألباارز وصاافة يف ،(م. 400  الصااقلي

 وال ،ًامثااار يااا تي ًازرعااا يزرعاااون ال} بااا نهم ،(األنباااا   الشااامال

 علااي اسااتمرأ فعاال ماان وإن ،ًابيتاا ايشاايدو  وم ،ًامخاار يعاااقرون

 .{اجلربوت لقوى  االستسالم عليه وهان مل ،

 وصااف يف املوضااح واالجتماااعي التااارخيي الساايا    ااالل ماان

 حياة اا تارو الشمال عرب ب ن لنا يتضح ،(م. 400 ثيودور امل ر 

 كماا  االول، باملقاام  حاريتهم  لضامان  الرعاوي  واالقتصادي البادية

 الاذي  والقبلاي  االجتمااعي  النم  هلذا الت سيس يف ًادور للبيئة وأن

 .األساسية املهن عن بنفسه ن ي

 ومااا املدينااة حبياااة ًاقاادمي العربااي رغبااة عاادم ،  لاا  عاان ناات 

 عارب  علاي  ينطباق  ال شا   دون وهاذا  وأعمال، مهن من بها يرتب 

 .اجلنوب

 فارتة  منذ العربي عقلية يف االجتماعية األعراف هذه استمرت

 لعااادم باملااادن تااارتب  الااايت املهااان عااان العااازوف ومنهاااا اجلاهلياااة،

 أو بشااكل واسااتمرت والرتحااال، البادياة  حياااة ملتطلبااات مناسابتها 

 . الرديعان د.  كر كما احلالي الوقت حيت بآ ر

 إىل اجملتماع  حتول مع تنتهي أن  ب األعراف هذه أن ش  ال

 وهاي  واملعاريف،  الصاناعي  لالقتصااد  والتوجه احلدي ة املدنية حياة

 م اال  الصااناعية  باملاادن   اصااة  ،ًاتاادر يّ  تناادثر  باادأت  باحلقيقااة

 . وأ ري وينبع اجلبيل
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 ب قافاة  املرتبطاة  القايم  فا ن  البعياز  إباراهيم  .د نظر وجهة ومن

 ا اااتالف علااام والنّ ااااس ،(اقتصاااادية تكلفاااة  قيماااة هلاااا العمااال

 علايهم،  االقتصاادية  وتكلفتهاا  القايم  تلا   باني  يفاضلون أجناسهم

 علااايهم، ًااقتصاااادّي ًامكلفااا سااايكون بهاااا التمسااا  أن رأْوا فااا ن

 منهااا، سيتخلصااون التكلفااة تلاا  ياادركون مماان ماانهم فالغالبيااة

 أمااامهم، الكرميااة احلياااة فاار  ماان حتااد الاايت القاايم تلاا  أي:

 اجملتمعاات  حتولات  حيا   كاربى،  أهمياة  النظرية هذه م ل وت  ذ

 التمدن. من متقدمة مستويات إىل البدائية من

 فيهااا الرغبااة عاادم نتيجااة املهاان لاابع  الاابع  تاارك فاا ن لااذا

 - املاارأة عماال ماا ال املااالي؛ مبردودهااا القناعااة عاادم وهاا مااا بقاادر

 القبليااة، االنتماااتات كاال ماان األساار ماان الكاا ري جتاااوزت حياا 

 يف العمال  علام  اإلقباال  نساب  أن درجاة  إىل بالعمال  لبناتها ومسحت

 اآلن ازديااااد يف الصاااحية والرعاياااة التماااري ، م ااال: املهااان بعااا 

  لت. بسنوات مقارنة

 بعا   تكلفاة  حاول  البعياز  د. طرحه ما مع الرديعان .د واتفق

 فالعاماال االقتصااادية؛ باخلسااارة تتساابب وأنهااا االجتماعيااة، القاايم

 كا ري  تغاري  يف حامسة عوامل واخلسارة الربح وحساب االقتصادي

 االقتصاااادية واحلاجاااة الربامجاتياااة باااداعي الاااتفكري أ اااا  مااان

 .كذل 

 الااوفرة عاماال بساابب بااب ت ولكاان جمتمعنااا يف حيااد  هااذا

 بغاريه  مقارناة  ،مقباوالً  االقتصاادي  وضاعه  يظل فالسعودي النسي؛

  او    باسات نات  إفريقياا  مشاال  كادول  العربياة،  الدول شعوب من
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 بهاا  تقاوم  ليبياا  يف املهان  فمعظام  كبري؛ حدٍّ إىل يشبهنا الذي ليبيا

 أن ننسااام ال ...أفريقياااا دول بعااا  ومااان مصااار مااان وافااادة عمالاااة

 ماا  علايهم،  واضاح  الباداوة  تا ثري  مبعنام  قبلية؛ بنيته الليي النمو  

 ًاسياسايّ  ًاوضاع  واجهناا  لاو  فيماا  مآالتنا أتصور عندما ًاقلق  علين

 بالنااا عاان يغيااب ّلاااأ  ااب .اآلن ليبيااا يف حيااد  كمااا مسااتقر غااري

 دولاة  فليبياا  وبيناه؛  بينناا  فيما السمات تشابه بسبب الليي النمو  

 عناد  ما الً  جناده  ال اسارت ات  مان  سكانها ويعاني كذل ، نفطية

 ماوارد  هلام  تاوفرت  لاو  فيماا  ًاممتااز  ًا و ج نراهم الذين التونسيني

 .مستقر سياسي ووضع كافية اقتصادية

 نربطهاا  الايت  واإلنتاا   للعمال  املعيقاة  القايم  هاو  احلادي   مدار

 وضاااع ظااال يف ًاأحيانااا منهاااا الفكااااك يصاااعب موروثاااة مبعوقاااات

 واملهاان للعماال نظاارتهم تغاايري ماان السااعوديني مينااع مااريح اقتصااادي

 .ًاعموم

 ناااتغري، حتاام  اقتصااادية  كارثااة  إىل اهلل مسااح  ال حنتااا   هاال 

 فااوات قباال نااتغري وأن اآلن حيااد  ممااا أسااوأ حيااد  ال أن نتمناام

 .األوان

 كاان  اململكاة،  توحياد  وقبال  أنه إىل احلارثي علي .د وأشار

 البااادو . وحضااار، بااادو، : قسااامني إىل ينقسااام الساااعودي اجملتماااع

 ومااا والصاايد، بااالرعي ملتصااق للعماال ثقااايف مااورو  وهلاام الرحاال

 .والعبياد  املارأة  شا ون  مان   لا   معتربين للرجولة ًامنافي يعترب عداه

 مان  عاداها  وماا  ًاأيض والصيد  والتجارة الزراعة موروثهم واحلضر

 أحناات  يف خمتلفاة  مساميات  هلم له أصل ال ومن والعبيد املرأة ش ن
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 حيا   العيب، ثقافة يف البدو من أ ف احلضر كان وإن .اجلزيرة

 م اال: اجلاادب عنااد املاادن يف العماال عاان للبحاا  يااذهبون جناادهم

 يف ويعملون والعرا ، والشام، واملدينة، وجدة، والطائف، مكة،

 وفم املتاجر أصحاب عند والعمل والنجارة كالبنات متعددة أعمال

 أسس وتبدلت التعليم انتشر أن إىل ًاسائد املورو  هذا ظل .املنازل

 زالاات ال واحلضاار الباادو عنااد القبليااة النزعااة كاناات وإن العماال،

  لا   علام  ِزد . املهن من لك ري العيب مبورو  ومتمسكٌة مت صلة

 وانعادام  واتكاليٍة اسرت ات من مكوناته بكافة اجملتمع أورثه ما

 بعاد  ثرات من هلم حتقق ملا وإناثًا ًا كور أبنائهم عند املس ولية روح

 أبناااائهم  يف العمااال حاااب غااارس  عااان وابتعاااادهم األوىل، الطفااارة

 الصاغرية  بشا ونهم  للقياام  مكاان  كال  مان  اخلدم وجلب وبناتهم،

 والكباار  والصاغار  األطفاال  فيه أصبح الذى احلد إىل والكبرية،

 ونتااا   واخلادمااة، السااائق ساافر عنااد  يبكااون واإلنااا  الااذكور

 االسارت ات  وإرهاصات يقولون، كما بًلة الطني زاد املعريف التعليم

 العماال ب قافااة البتَّااة االهتمااام وعاادم ،ًاجزئّياا العماال عاان والغياااب

 الفساااااااد إىل باإلضااااااافة وأداًت، ًاوساااااالوك ًاوإجرائّياااااا ًاتشااااااريعّي

 العمال  يف اآلنياة  املصاا   عان  والبح  األمانة، وعدم واحملسوبية،

 الاايت واملشاااكل الضااالالت هااذه ماان ًاكاا ري رسااخت احلكااومي

 حتققاات الاايت اإل ابيااات بعاا  هناااك .احلاال مستعصااية أصاابحت

 مان  اململكاة  إلياه  وصالت  فيماا  وأًثارت  قاادت  الايت  هي ضئيلٍة لفئٍة

 امل ز ،. هذا من اخلرو  كيف.... إجناز
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 واالقتصااادي السياسااي اجلااذري اإلصااالح يف احلاال يكماان 

 تبادأ  الايت  الدقيقاة،  وتفصيالتها وال قايف، والتعليمي واالجتماعي

 واخلناوع  والوسااطة  الفسااد  انتهاات  إىل تفضاي  حايت  اهلرم رأس من

 مكتااب وماادير واملاادير والوكياال الااوزير ماان واخلااوف واخلضااوع

 إىل انتقال  والاذي  احلكومياة،  الادوائر  أروقاة  يف "املعشعأ" املدير

 .ينجلي،! أن الليل هلذا نآ أما .اخلا  القطاع

 الرديعاان   الاد  .د أوضاح  احلاارثي  علاي  د. طرحه ملا ًاوامتداد

 الاابع  وأصاابح ؛ًاسااابق العبيااد حماال حلاات قااد الوافاادة العمالااة أن

 عماال وك نااه ومطلوبااة متعااددة أعمااال ماان بااه تقااوم مااا إىل ينظاار

 الااذي االساارت ات ماان  لاا  وكاال ...السااعودي بااه يقااوم ال معيااب

 بعا    لقات  اليت النف  ومدا يل الوفرة بسبب ًاسابق إليه أشرت

 .دونية نظرة والبسي  املهين للعمل النظرة ومنها السلبيات،

 النظار  وجهاات  يف التضاارب  أن إىل البكار  فوزية د..أ و هبت

 وباني  السعودي، املوظف بسلبية اخلاصة االدعاتات يرف  من بني

 يف يغاو   مان  وبني الوصفية، الدراسات بع  عرب يستعرضها من

 وهااي املعاصاار، املوظااف واقااع يف تاا ثريه وماادي التااارخيي عمقهااا

 عاادة، جوانااب ماان املوضااوع إيضاااح علااي ساااعدت جوانااب كلااها

 املطلوباة  العمال  ل قافاة  القيماي  اهلارم  بناات  يف ًاأيضا  تساعدنا ورمبا

 .و اصة حكومية السعودية امل سسات يف

 أحادثت  رمباا  الطروحات، بع  يف التعميم من درجات هناك

 املنشااااآت ماااان الكاااا ري أن نااااري حااااني ففااااي الضاااابابية؛ بعاااا 

 العمال  قايم  تادني  مان  الشكوى مر تشتكي واخلاصة احلكومية
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 مان  الكا ري  أن نري السعودي، الشباب من الك ري لدي اإل ابية

 وساعوديات  ساعوديني  أكتاف علي قامت واخلاصة العامة املنشآت

 من هم ه الت أن املالحظة لكن جوهر، كل من أمثن أنهم أثبتوا

 املبذول، العمل يوازي جمدي د ل  ات مستقرة وظائف يف يعملون

 يف واإل ااال  االسااتمرار للموظااف حتبااب كرميااة حياااة وحيقااق

 املتوساااطة األعماااال  وي مااان تااا تي الشاااكوى أن حاااني يف عملاااه،

 دا ال  القارار  صاناعة  مان  واملساتبعدة  احملدود الد ل  ات واملتدنية

 بها. يعملون اليت امل سسات

 يف ًاكابري  ًادور يلعاب  احلكومي التوظيف نظام ف ن كذل 

 باه  العناياة   اب  ًاثاني ًابيت العمل اعتبار وعدم الالمباالة قيم تفشي

 مان   طاردي  علاي  قاادر  أحاد  ال أن أعارف  كنات  ف  ا األسرة، م ل

 وإ ا أقلاق،!  فلماا ا  علياا،  جهاات  مان  بقارار  إال تسيبت مهما العمل

  ات علاي  سنحصال  األ ارى  الزميلاة  أو والزميل أنين أعرف كنت

 حوافزنااا أو رواتبنااا علااي  لاا  ياا ثر ولاان الساانوي، التقياايم نظااام

 القلقّ،!. فلما ا

 ثغااارات هنااااك أن الشاااهراني ساااعد .د اللاااوات أوضاااح حاااني يف

 :أهمها من العمل سو  يف وفجوات

 العااام القطاااعني بااني األجااور فجااوات باال األجااور، فجااوة -1

 واألجني. السعودي وبني واإلنا ، الذكور وبني واخلا ،

 االقتصااااد يف املرياااع اخنفاضاااها علااام  اإلنتاجياااة فجاااوة -2

 وغاااري الساااعودي وباااني واخلاااا ، العاااام القطااااعني باااني (الاااوطين

 اإلنتاجية. والقطاعات اخلدمية القطاعات وبني السعودي،
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 واخلا . العام القطاعني بني الوظيفي األمان فجوة -3

 ك سااباب  العواماال  هلااذه املفرغااة   احللقااة يف تااد لنا  وهااذه

 العمل. وثقافة قيم ال تالل ونتائ 

 التسااؤل:  املهام  من أن الرديعان  الد د. يرى  اته السيا  ويف

 القطااااع يف العمااال علااام احلكاااومي العمااال الشاااباب يفضااال ملاااا ا

 اخلا ،!.

 وقلاة  احلكاومي،  العمل يف الراحة هو تقديره يف سبب وأهم

 حتم متوفرة فهي الوظيفي األمان قضية أما ...واإلجازات اإلنتاجية

 هاروب  أن إال ...اجتماعية ت مينات نظام فهناك اخلا ؛ القطاع يف

 أن ومعارفتهم  لالسارت ات  تفضايلهم  هو احلكومي للقطاع الشباب

 .للكسل مدعاة القطاع هذا

 احلكومياة  الوظيفة ش ن من تعلي اجتماعية قيم هناك أيضا

 .!!ًاأمان أك ر أنها بداعي متدنيا د لها كان لو حتم

 وهناااك مرتهاال، اإلداري العماال و اصااة احلكااومي القطاااع

 قاايم مااع ًامتاشااي وزارة كاال حاجااة تفااو  الوظااائف عاادد يف زيااادة

 وختفياااف للعمااال الشاااباب حاجاااة باااني املواتماااة حتااااول اجتماعياااة

 .البطالة مستويات

 أن حااول الرديعااان د. مااع الشااهراني سااعد .د اللااوات وا تلااف

 فاااملوظف واخلااا ؛ العااام القطاااعني يف متماثاال الااوظيفي األمااان

 أدائاااه علااام حياسااابه أحاااد وال وظيفتاااه مااان فصاااله يصاااعب العاااام

 يعيشاون  الاذين  اخلاا   القطااع  موظفي معظم بعكس وإنتاجيته؛

 واإلنتاجياة  األدات مان  أدنام  ًاحادّ  مانهم  ويطلاب  الفصال  تهديد حتت
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 أو معهاام العقاود  بانتهاات  الفصال  عان  فضاالً  متدنياة،  رواتاب  مقابال 

 أو اخلصاو   وجاه  علام  املقااوالت  لشاركات  التنفياذ  عقود انتهات

 امللكية. تغري أو اهليكلة إعادة أو اإلفالس

 األجاور  يف للفجاوات  ونتيجاة  سابب  املتدنياة  العمال  وثقافاة  قيم

 اإلداري القياادي  والسلوك والتعاقد اخلدمة نظم ويف اإلنتاجية ويف

 الوظيفي. األمان يف فجوة عنه ينت  مبا والتنظيمي،

 يرفاع  بسالوك  العاام  املوظاف  با لزام  إال الفجوات هذه تغلق وال

 فمصاريك  وإال والتازم  وانت  اعمل مفهوم تطبيق  الل من إنتاجيته

 برفاع  اخلاا   القطااع  والازام  ، (Shape up or ship out  الفصال 

 والرواتب. الوظيفي األمان مستوى

 تصااحيح إىل تاا دي شاااملة سياسااات وتنفيااذ اعتماااد واألهاام

 العمل. سو  تشوهات

 اخلااا   القطاااع موظااف  فاا ن البعيااز  إبااراهيم .د تصااور ويف

 يعمااال احلكاااومي املوظاااف بينماااا ال اااواب علااام للحصاااول يعمااال

 اإلنتاجيااة حمدوديااة يفساار مااا هااذا ولعاال العقاااب، ماان للسااالمة

 العام. القطاع موظفي لبع 

  آليووووات تطوووووير ثقافووووة العموووول وتفعيوووول دورهووووا يف توووووطن

 :الوظائف

 بعااد إال العماال ل قافااة ننتبااه م أننااا البعيااز إبااراهيم .د ياارى

 باني  و اصاة  املاضايني،  العقادين   االل  البطالة بسخونة االكتوات

 للتنشااااائة طبيعياااااة نتيجاااااة العمااااال ف قافاااااة .اجلامعاااااات  ر اااااي
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 وهنااا  العلمااي،  الت هياال  مثاارة  (األهاام  وهنااا   لكنهااا  االجتماعيااة

  .منه نعاني الذي الفشل أو اخللل مكمن

 واملهاارات،  املعاارف،  :حمااور  ثالثة للتعليم يكون أن يفرت 

 يف تعليمنااا (والوقاات واإلجناااز، واملنافسااة، العماال، قاايم  والقاايم

 املهاارات  وأهمال  املعاارف،  علم أساس بشكل ركز مراحله كل

 تسعفه. لن قدراته ف ن العمل يف رغب لو حتم جيل وختر  .والقيم

 أهمياة  علام  اثناان  خيتلاف  ال أناه  إىل كاردي  أساامة  .م وأشار

 يف البطالاة  مشكلة حل علم املباشر وت ثريها العمل ثقافة موضوع

 واجلامعااة املدرسااة مهمااة فهااو ال قافااة هااذه نشاار أمااا .. اململكااة

 .والبيت

 مهناة  أو وظيفاة  كل أن دهيأ بن  الد .د أضاف جانبه ومن

 تسااااتمد أن البااااد أمااااة وكاااال أ القيااااات، هلااااا يكااااون أن البااااد

 وحناااان ومقوماتهااااا، قيمهااااا ماااان مهنهااااا أو وظائفهااااا أ القيااااات

 وماان اإلسااالمية عقياادتنا ماان نسااتمدها وظائفنااا قاايم كمساالمني

 لقااد    -وساالم عليااه  اهلل صاالم - وقاادوتنا  نبينااا األول معلمنااا

 والياوم  اهلل يرجاو  كاان  ملان  حسنة أسوة اهلل رسول يف لكم كان

 مان  وأن العمال،  علام  مقبال  أناه  اإلنساان  يعي عندما لذل  (.اآل ر

 يّطلاع  أن املفارت   مان  اليت العمل ب  القيات يلتزم أن العمل ثقافة

 هااي الاايت األ القيااات بهااذه يلتاازم سااوف أنااه باااهلل ويقساام عليهااا،

 يلتازم  أن علياه  ياتعني  اليت الفاضلة والسلوكيات احلميدة السجايا

 احملاددة  عملاه  مهاام  حتقياق  يف ًاوسالوك  ًافكار  بهاا  ويتحلام  بها،

 .وعمالئه هومرؤوسي رؤسائه مع تعامله وآليات  ،ًاسلف
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 أ القيااات مي ااا  والتعلاايم الرتبيااة وزارة أعاادت أن ساابق فقااد

 املي ااا   لاا  علاام باملوافقااة سااامي توجيااه وصاادر التعلاايم، مهنااة

 املادارس  علام  وعمام  وطبع املدارس، يف املعلم وظيفة علم لتطبيقه

 مبي ااا  االلتاازام يلاازم مااا يصاادر أنااه نتمناام .املي ااا  بهااذا لاللتاازام

 عناادما الطبيااب يقساام كمااا .وظيفااة علاام معااني كاال عليااه يقساام

 تنظيمااات  حكوميااة جهااات لعاادة صاادر وقااد كليتااه، يف يتخاار 

 العماال، بااوزارة مفااتأ وظيفااة م اال مهنتااه، أدات علاام بالقساام تلاازم

 علام  القسام  عليهاا  املعاني  يلازم  مهنة لكل مي ا  هناك يكون وأن

 اإلساالمية  قيمناا  وفق مهامها أدات يضمن مبا الوظيفة مبهام القيام

 .واخلا  احلكومي القطاعني يف

 ساوات  برمته يتحمل الرتبوي النظام أن الرديعان  الد .د ويرى

 أثقلناا  قد كنا وإن األوضاع، إليه آلت ما الرمسي غري أو الرمسي

 ليسات  االجتماعية والقيم .له املوجه النقد بك رة النظام هذا علم

 هاذه  أن إال ،ًاعموما  ال قافة وكذل  تغيريه، ميكن ال ثابت صنم

 عنادما   اصاة  الرتباوي،  النظاام  منهاا  األكرب القسم يتحمل املهمة

 .للتنفيذ قابلة غري ومواع  معلومات يصبح

 القاااايم ماااان ًاكااا ري  يغاااارس أن األولاااي  التعلاااايم يف ويفااارت  

 والنظااارة بالعمااال يتعلاااق ماااا فيهاااا مباااا الناشااائة لااادى الربامجاتياااة

 .له

 وعاداتهاااا األسااارة هاااي أيااان :دهااايأ بااان  الاااد .د وتسااااتل

 كاال ساابب هااو دائمااًا الرتبااوي النظااام ملااا ا وموروثهااا،. وتقالياادها

 مشاكلنا،.
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 املدرساااة  الرمسياااة الرتبياااة قصاااد أناااه الرديعاااان .د وأوضاااح

 واجملتمااااع األساااارة  الرمسيااااة غااااري الرتبيااااة وكااااذل  (واجلامعااااة

 النظااااااام تشااااااكل القنااااااوات هااااااذه فجميااااااع (.إخل واملسااااااجد...

 .الرتبوي

 ماان وتتضاامن العماال ثقافااة عناصاار كااردي أسااامة .م وحاادد

 نظره: وجهة

 يتعلاق  فيما سوات اإلنسان، حياة يف العمل ب همية القناعة -1

 يتعلااق فيمااا أو جملتمعااه، ب هميتااه اإلنسااان لاادى الاادا لي بالشااعور

 .كرمية حياة مينح د ل بتوفري

 مكوناااات  مااان مهااام ًاجااازت  باعتبااااره بالعمااال االهتماااام -2

 .العائلة هي كما اإلنسان

 هاو  ( القبيلاة  رئايس    احلكوماة  لادي  العمل ب ن االقتناع -3

 .. ( القبيلاة  أعضاات    اخلاا   القطااع  لادى  العمل أهمية نفس علم

 .اململكة يف (Tribal Syndrome  ال حول نظرييت :ًاالحق

 الوضااع هااي والعمااال املااوظفني بااني املنافسااة أن القناعااة -4

 بسااعات  االلتازام    العمل أ القيات أنو العمل، موقع يف الطبيعي

 هاي  ( وغريهاا  العمل يف واالبتكار املنفذ العمل نوعية رفع العمل،

 .لنموها األمم تتطلبها طبيعية أمور

 املدنيااااة اخلدمااااة نظااااام تعااااديل إىل حاجااااة هناااااك أن كمااااا

 جلعاال احلكوميااة الوظيفااة يف الااوظيفي األمااان مسااتوى لتخفااي 

 .إنتاجية أك ر املوظف
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 مركاز    ب نشاات  العمل وزارة تقوم أن املالئمة املقرتحات ومن

 يف العمال  ثقافاة  لادعم  لاه؛  املاساة  حلاجتناا  و لا   ؛( اإلنتاجياة  دعم

 بهاااذه ملااايت والعاااام البطالاااة، ختفاااي  يف ولتااا ثريه اململكاااة،

 . رباتها من لالستفادة املراكز

 :العمل ل قافة األ رى العناصر بع  الرديعان .د وأضاف

 .ًاوشريف ( حالاًل مشروعا كان طاملا عبادة العمل -

 لصاا   ولكان  فحساب،  الكساب  أجال  مان  ليس العمل -

 .وبقائه اجملتمع

 إدرا  املفياد  مان  لعال  ب نه احلمود ناصر بن عبداهلل .د وعقب

 ال حبياا  واملفصاال؛ الصااارم العااام النظااام أو القااانون خياا  شاايت

 باااا  ال  إال عماااال وال بعماااال، إال د اااال وال بعماااال، إال كسااااب

 هناا  نظامياة؛  تغطياة  له يكون ال د ل أو تربح أي وجتريم وأمانة،

 علاام كلااها التبعااة إلقااات أمااا العماال، ثقافااة مسااتوى رفااع ميكاان

 العالياة  املادا يل  تادر  (ونهابة  حمدود د له عمل بني احملتار الفرد

 رأيه. يف عمل ثقافة عن للحدي  فضات ..فال

 عمال  ثقافة صناعة  طوات بع  البكر فوزية د..أ و كرت

 :يلي ما علم وتشتمل متقدمة

 الوظيفااة  عاال الااذي احلكااومي التوظيااف نظااام إلغااات •

 سااان إىل يصااال حتااام فيهاااا املوظاااف بقاااي ماااا أبدياااة احلكومياااة

 بالوظيفاة  البقاات  يرب  تعاقدي توظيف بنظام واستبداهلا التقاعد،

 .ونوعه اإلنتا  بكمية
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 أحد توظيف عدم يضمن لألجور األدنم للحد نظام وضع •

 ماان األدناام احلااد حتقااق ال وظااائف يف ( سااعودي غااري أو سااعودي  

 .اإلنسانية املعيشة متطلبات

 اجلدياد  للموظاف  (الوظيفياة  الرعاياة   املنتاور  نظاام  وضع •

 تتحقااق حتاام ساابق مماان رعايتااه تااتم حبياا  يكااون، موقااع أي يف

 جازت  جعال  علاي  الرتكياز  ماع  العمل، ملنا  ومستدامة صحية تهيئة

 والتنمياة  للتادريب  عائادة  %15 عن يقل ال ما   امل سسة ميزانية من

 .( العمل رأس علي

 كبلاات الاايت اهلائلااة البريوقراطيااة اآلليااة ماان التخفيااف •

 هلاااام يسااامح  ال حبياااا  الوساااطي؛  املواقااااع يف اإلدارياااني  الرؤساااات 

 سالبية  ظاواهر  بتفشاي  يسامح  مماا  يديروناه  من عقاب أو مبكافاة

 .لألسف بعضهم خت  وال املوظفني تعم

 : اآلتي هي احلاضر عصرنا يف املطلوبة العمل قيم ضمن من

 عالية. بفاعلية اآل رين مع التواصل علم القدرة •

 الفريق. لعمل واالستعداد التوجه •

 معنام   ات عالقاات  بناات  يف االجتماعياة  باملهارات التسلح •

 اآل رين. مع

 يف املااااااتغريات ماااااع  التكياااااف  علاااااام بالقااااادرة  التااااازود  •

 إىل املعرفاااااة وحتويااااال االجتماعياااااة، احليااااااة ويف العمااااال عاااااام

 إدارة وعلاااام للعماااال، جدياااادة فاااار   لااااق وعلاااام ابتكااااارات،

 حدوثها. عند وحلها األزمات
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 سياسااات املطلااوب فاا ن الشااهراني سااعد .د اللااوات تصااور ويف

 العمال  ساو   وتشاوهات  ا اتالالت  لعال  بعناية ومدروسة متكاملة

    العمل. وثقافة قيم تدني مظاهرها أهم من اليت

 املتوساا   التعلاايم صااياغة إعااادة السياسااات  هااذه أهاام وماان

 سااو  لااد ول للشااباب  املبكاارة التهيئااة تكااون حبياا  وال ااانوي؛

 قاايم غاارس ويكااون التعلايم،  هااذا ماان ًامهما  ًاجاازت ًاتطبيقّياا العمال 

 هاو  ماا  حسااب  علام  لايس  التعلايم،  هاذا  حماور  املنت  العمل وثقافة

 .معه جنب إىل جنب بل ومعريف فكري

 بعاا   هباات كماا  - واألجاار الااوظيفي األمان  فاا ن كاذل  

 نعطااي ال مبعناام باإلنتاجيااة؛ ماارتبطني يكونااا أن  ااب - اآلرات

 الوظااائف  أغلااب  يف احلااال هااي  كمااا  يناات   ال ملاان ًاوظيفّياا  ًاأمناا

 .(احلكومية

 عاداتنااا نقااد يف اإلغاارا  بعااد أنااه إىل مخاايس مسااري .أ وأشااار

 التوضايح  املهم من املس ولية من ًاكبري ًاقدر وحتميلها االجتماعية

 عاام  بشكل العمل ل قافة املعيقة االجتماعية عاداتنا من ًاك ري أن

 وقاات يف بوادرهااا ظهاارت الاايت اهلائلااة النفطيااة ال ااروة عاان نشاا ت

 أباارز ماان كااان حياا  وال مانينااات؛ الساابعينات يف ًانساابّي قياسااي

 لالضاطالع  األجنبياة  العمالاة  مان  مهولاة  أعاداد  استقدام مظاهرها

 ..لدينا التنمية مبهمة

 "وظيفيااة مجاعااات" إىل حتااول مااا ساارعان املهااول العاادد هااذا

 ثاروة  عان  ناجتاة  أنفة منه؛ السعودي ي نف كان مبا للقيام مستعدة

 ..موروثة وتقاليد عادات عن ناجتة منها أك ر نفطية
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 ترساخت  ثاروة  هكذا عن الناجتة لآلثار استشراف عدم ومع

 ..ومقدراته الوطن القتصاد ًاكبري ًاهدر تشكل عمل ثقافة لدينا

 اجلماعااات" هااذه أوضاااع حتسااني يف للنظاار الوقاات حااان رمبااا

 اجتمااعي  دور مان  باه  تضاطلع  ملاا  التقادير  بعني والنظر ،"الوظيفية

 لاااادينا العماااال ثقافااااة تغاااايري يف امل لاااام الطريقااااة إنهااااا إ   طااااري،

 .االجتماعية عاداتنا تغيري يف واملساهمة

 العاجلاااة الغاياااات أن علااام احلاااارثي  الاااد .أ أكاااد ًاوأ اااري

 واملشااااركة الشااافافية مااان الكااا ري املقابااال يف تتطلاااب واملك فااة 

 الشباب. من املوسعة
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 البكر: فوزية د. .الورقة الرئيسة: أ 

 أسااس  هو إ  الطبيعة؛ يف املوجودة املوارد أهم أحد املات يعترب

 أمااام ا تفااات وبشاااحه احلضاااارات، أهااام قامااات وبقرباااه احليااااة

 شيت كل املات من وجعلنا  تنزيله حمكم يف تعالي قال .وسالالت

 ماا  أن إال األرضاية،  الكارة  مان  (%70  يغطاي  املات أن ورغم (.حي

 .(%0.01  يتجاوز ال منه استخدامه لإلنسان ميكن

 لإلنسااااان ميكاااان الاااايت املائيااااة املااااوارد تصاااانيف ميكاااان

 وماوارد  واألنهاار،  األمطاار  كميااه  متجاددة  ماوارد  إىل استخدامها

 جيولوجياة  تكويناات  فااي  املوجاودة  اجلوفياة  كامليااه  ناضابة مائية

 الااايت وهاااي جارياااة، مائياااة وماااوارد واألنهاااار، باألمطاااار تتغاااذى ال

 إ ا البحار  الاي  تاذهب  أو احلارارة،  بفعال  باالتبخر  إما سدى تذهب

 . السدود تنش  م

 :اململكة يف املياه مصادر

 .للشرب صاحلة عذبه مياه إىل وحتويلها البحر مياه حتلية •

 األر  ساطح  علام  تكاون  اليت املياه وهي :السطحّية املياه •

 إقامااة  ااالل ماان منهااا ويسااتفاد األمطااار مياااه  ااالل ماان وتتكااّون

 . السدود
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 ويااتم األر  باااطن يف املوجااودة املياااه وهااي :اجلوفيااة املياااه •

 .االرتوازية اآلبار حفر  الل من عليها احلصول

 حمطااات إنشااات عاارب املزروعااات لااري اجملاااري مياااه حتليااة •

 .حتلية

 :اململكة يف املياه استهالك مستويات

 االساااتهالك مساااتويات العاملياااة الصاااحة منظماااة حاااددت •

 كاالسااتهال وياارتاوح ًايومّياا لاارتًا (83  ب للفاارد الرشاايد الصااحي

 يساتهل   حاني  يف ،ًايومّيا  لرت (200 إىل 150  بني ما للفرد العاملي

 حنااو أي الاارقم هااذا أضااعاف ثالثااة يعااادل مااا اململكااة يف الفاارد

 ،(م2016 واس، والكهربااات، املياااه وزارة  اليااوم يف لاارتًا (256 

 اسااتهالك مسااتوى يف عامليااًا ال ال ااة املرتبااة اململكااة احتلاات وبااذا

 .وكندا األمريكية املتحدة الواليات بعد للمياه الفرد

 للمياه استهالكا العام عواصم أك ر من الريا  تعترب •

 .الواحد اليوم يف للفرد ًالرت (330  حبوالي

 (1.8  تبلاا  البحاار ميااه  حتليااة ماان املكعاب  املاارت تكلفاة  •

 (.م2011 املاحلة، املياه لتحلية العامة امل سسة  دوالر،

 احملااااالة املياااااه إنتاااا   يف العااااام دول السااااعودية تتصااادر  •

 املياااااه ماااان مكعااااب ماااارت ماليااااني وسااااتة ًامليااااار جتاااااوز ب نتااااا 

 امل سسااااة تاااازال وال .العاااااملي اإلنتااااا  ماااان (%18  بنساااابة ساااانويًا

 علاااااام حتاااااااف  السااااااعودية يف املاحلااااااة املياااااااه لتحليااااااة العامااااااة

 ب نتااااا  العااااام، يف احملااااالة للمياااااه مناااات  كاااا كرب مكانتهااااا

 مليااااون (495.3  منهااااا مكعااااب، ماااارت مليااااون (1006.6  بلاااا 
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 بنسااااااابة الشااااااارقي السااااااااحل حمطاااااااات مااااااان مكعاااااااب مااااااارت

 حمطاااااااات مااااااان مكعاااااااب مااااااارت مليااااااون  (511.3 و ،%(49.2 

 تصاااااادير  إمجااااااالي ماااااان %(50.8  بنساااااابة  الغربااااااي الساااااااحل

 يف املولاااااادة  الكهربائيااااااة الطاقااااااة  حجاااااام وبلغاااااات  .امل سسااااااة

 عاملاااااة حتلياااااة حمطاااااة (27  عاااااددها البلااااا  التحلياااااة حمطاااااات

 حتليااااااة  اساااااات مارات  الساااااااعة  يف ميجاااااااوات (24.884.807 

 (.م2014 الوئام، اململكة، ميزانية يف املياه

 أك ار  بلا   قد اإلنتا  كان م(،2015  مارس شهر حتم •

 ماان أك ار  يغاذي  .ًاساانوّي احملاالة  امليااه  مان  مكعااب مارت  ملياار  مان 

 _ الوشاام _ ساادير _ الريااا  منهااا وقريااة، وحمافظااة مدينااة (40 

 _ املنورة املدينة _ اخلري رأس _ العليا قرية _ النعريية _ الباطن حفر

 بلغات  وقاد  ..احلناكياة  – الصاويدرة  _ املهاد  حمافظة _ البحر ينبع

 م(2015  عاااام حتااام امل سساااة نفاااذتها الااايت املشااااريع تكااااليف

 مشااريع  تكااليف  تبلا   كماا  ساعودي،  رياال  ملياار  (120  حوالي

 أك ار  ًاحاليا  تنفياذها  اجلااري  األنابياب  و طاو   التحلية حمطات

 تكاااليف تصاال أن املتوقااع وماان سااعودي، ريااال مليااار (44  ماان

 مان  أك ار  إىل القادماة  سانوات  اخلماس   االل  املساتقبلية  املشاريع

 امليااه  لتحلياة  العاماة  امل سساة  حمااف    ساعودي  ريال مليار (120 

 (.م2015 اجلزيرة، املاحلة،

 اجلوفياة  امليااه  دراسات نتائ   عمل ورشة نتائ   لصت كما

 م(2016  يونيااة واملياااه الزراعااة وزارة عقاادتها والاايت (اململكااة يف

 :اآلتي إىل
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 حناو  م(2015  عاام  اململكة يف املياه استهالك حجم بل  •

 ةوالصااناعي الزراعيااة القطاعااات علاام توزعاات ،3م بليااون (4.8 2

 :كاآلتي والبلدية

 .3م بليون (20.8  الزراعي القطاع يف -

 .3م بليون (1  والصناعي -

 .3م بليون (3  والبلدي -

 (21  م(2005  عااام اململكااة يف املياااه اسااتهالك كااان -

 أمااا ،3م بليااون (18.6  الزراعااي القطاااع نصاايب وبلاا  ،3 م بليااون

 البلااادي القطااااع بلااا  فيماااا ،3 م بلياااون (0.7  الصاااناعي القطااااع

 .3م بليون (1.7 

 بنساابة النمااو يف اململكااة يف املياااه اسااتهالك حجاام ازداد -

 عاام  وحتام  م(2004  عاام  بادأت  اليت الدارسة فرتة  الل (% 18 

 الزراعاااي القطااااع األول قطاعاااات ثالثاااة علااام وزعااات م(،2015 

  اوه  نسابة  بلا   الاذي  الصاناعي  وقطاع (%10   وه نسبة بل  الذي

 .(%75   وه نسبة بل  الذي البلدي والقطاع (،42% 

 متجاادده غااري مياااه مصااادر ماان (%77  نساابته مااا تاا تي -

 .(م2015 

 الزراعااي  القطاااع  ماان  ياا تي املياااه  اسااتهالك  ماان (84%  -

 .(م2015 

 : اململكة يف املياه استخدامات يف التحديات أهم

 يف احلصاني  عباداهلل   الساابق(  والكهرباات  امليااه  وزيار   كر

 احلاالي  االستهالك جمموع أن (م2016  ال امنة برنام  يف مقابلته
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 منهاا  ونصاف  واحاد  امليااه،  مان  مكعاب  مارت  بليون (24  علم يربو

 مان  والبااقي  املتجاددة  املياه من عشرة من وواحد احملالة، املياه من

 القطااااع وأن االساااتهالك، يف ال لااا  ومت ااال متجاااددة، غاااري ميااااه

 .االستهالك هذا من (%83  مي ل الزراعي

 الريااااا ، م اااال ًاجااااّد عااااالي املناااااطق بعاااا  اسااااتهالك •

 الايت  امليااه  حجام  كاان  حائال  يف فم ال وتبوك. وحائل، والقصيم،

 ماا  املاضاية  سانة  عشارة  اخلمساة   االل  زراعياة  ملشاريع استخدمت

 .!عام أللف املنزلي االستخدام يوازي

 االساااتهالك يعاااادل ماااا امليااااه مااان األعاااالف اساااتهلكت •

 .عام (700  ملدة اململكة يف املنزلي

 مان  واحاد  لارت  نإ إ  للماات  ًارهيبا  ًامستهلك احلليب يعترب •

 .!املات من لرت (500  يكلف احلليب

 (700  يساتهل   البطايخ  مان  كيلاو  :البطايخ  أ وه ويتبعه •

 تساتهل   كيلاو  عشارين  حبجام  واحادة  بطيخاة  نإ أي: املات؛ من لرت

 .!! املات من ًاصهر 

 :للمياااه العااالي االسااتهالك مصااادر أحااد النخياال زراعااة •

 يف سانويا  التماور  مان  كيلاو  بلياون  تنات   خنلاة،  ملياون  ثالثون لدينا

 عشاارة يعااادل مااا ساانويا أي :متاارة مائااة حيماال الكيلااو اململكااة،

 الواحادة  التمارة  الياوم،  يف للفارد  متارات  عشار  مبقادار  متارة  بليون

 .!املستهل  فم إىل تصل حتم ًاسنوّي املات من ًالرت (50  تستهل 

 املاشااية ماان حلاام كيلااو :ترشاايدها  ااب األغنااام تربيااة •

 .!عام  الل املات من لرت ألف (25  يكلف احمللية
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 تسااااارب أضاااااعاف ب الثاااااة أك ااااار املناااااازل يف التسااااارب •

 وصاااوهلا قبااال الشااابكة يف التسااارب نسااابة (%15  الشااابكات،

 .للمستهل 

 تنظيااااف أو االسااااتحمام يف اخلاطئااااة املنزليااااة العااااادات •

 أحاااد والصاااحون املالباااس غسااايل أو (مفتاااوح الصااانوبر  األسااانان

 .املياه إهدار أسباب

 :املواجهة اسرتاتيجيات

 :والصناعية الزراعية االستخدامات مستوي معل :أواًل

 الاوطين  بااألمن  وثيقاة  صالة   ا باعتبااره  املائي األمن إىل ينظر

 عاام  املتحدة األمم تعريف حسب املستدامة للتنمية م شر أنه كما

 م(.2013 

 االسااارتاتيجيات لوضااع  السااعودية  احلكوماااة سااعت  لااذا  •

 كامليااه،  نادرة ل روة الضارة االستخدامات مشكالت تعاجل اليت

 ديسااامرب يف الاااوزرات جملاااس قااارار صااادور رأساااها علاااي وكاااان

 القادمة. سنوات اخلمس  الل األعالف زراعة ب يقاف م(2015 

 يشاكل  قاد  مبا الصناعية األنشطة يف التوسع من احلذر •

 هاذه  تكاون  عنادما  سايما  ال املاائي،  األمان  وعلم املياه علم ًا طر

 حتتااا  الاايت ال قيلااة الصااناعات م اال حتويليااة صااناعات الصااناعات

 امليااه،  مان  ضاخمة  كمياات  إىل حتتاا   التربياد  وعملياة  تربيد، إىل

 احلاجااة االعتبااار يف تضااع وعاجلااة عامااة إجااراتات ماان هنااا بااد وال

 املاساة  واحلاجاة  للنضاوب  قابال  كمصادر  املات إىل النظر يف املاسة

 حلمايته.



18 

 

 –2016  2015  
115 

 مااع يتناسااب مبااا والرعويااة الزراعيااة القطاعااات ترشاايد •

 مااان وغريهاااا التماااور زراعاااة يف كماااا احمللاااي، االساااتهالك حجااام

 .والرعوية الزراعية األنشطة

  :املنزلية االستخدامات مستوي علم :ثانيًا

 امليااااه وزارة أعااادتها اململكاااة مساااتوى علااام دراساااة أشاااارت

 مااان (٪68  أن إىل ساااينوفيت شاااركة ماااع بالتعااااون والكهرباااات

 يف املياااااه مصااااادر يف ًاشااااّح هناااااك أن يعلمااااون ال العينااااة جمتمااااع

 أن واتضاااح املسااا لة، هاااذه مااانهم (٪32  يااادرك بينماااا اململكاااة،

 املياااه، حتليااة تكلفااة يعرفااون ال واملقاايمني املااواطنني ماان (99٪ 

 أي يطبقون ال الدراسة مشلتهم ممن (٪82  أن الدراسة وأوضحت

 أن الدراسااة  ااالل ماان وتاابني املااات، تااوفر أن شاا نها ماان إجااراتات

 شخصااً  (120  أفااد  فيماا  اإلجراتات، هذه يطبقون فق  (18٪ 

 يقوماون  أنهام  املنازل  دا ال  نباتات لديهم الذين من العينة أفراد من

 طرياق  عان  الشاهر  يف ًالارت  (59,8  معادهلا  يبل  مياه بكمية بالري

 العمال  هلاذا  املمارساني  مان  (٪70  يساتخدمه  والاذي  امليااه   رطوم

 .مرة كل يف دقيقة (11,4  وملدة

 يف متاات دراسااة يف .ملواجهتهااا ًاجااّد مهاام باملشااكلة التوعيااة

 تااوفري حنااو الساالوك ثاام االجتاااه، الااوعي، : عنااوان حتاات بريطانيااا

 أن مان  وباالرغم  أناه  (م 2015  وآ رون كيلي(  ديفيد وجد املياه

 اسااتهالك ترشاايد يف الرغبااة لااديهم كاناات العينااة أفااراد معظاام

 لكمياات  تفكاري   رة أي إعطاات  إىل يدفعهم م هذا أن إال املياه،

  لاا  الباحاا  وأعاااد اليوميااة، حياااتهم يف يسااتخدمونها الاايت املياااه
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 امليااه  وقلاة  كلفاة  حاول  للمساتهلكني  دقيقاة  بيانات توفر عدم إىل

 اسااتخداماته يف املااواطن ساالوك أن يعااين هااذا .يسااتخدمونها الاايت

 مبقادار  سارتتب   الايت  امليااه  مبشاكلة  وعياه  مبادي  تارتب   اليومية

 املختلفاة،  االجتماعياة  امل سساات  عارب  لاه  تقدم اليت التوعية برام 

 م اال  االجتماعي، التواصل ووسائل واملسجد املدرسة رأسها وعلي

 مان  لايرتات  (6  حيفا   األسانان  تنظياف  أثناات  املات صنبور إغال  :

 ًالاايرت (15  حيفا   املاات  يانق   صاانوبر وإصاالح  الدقيقاة،  يف امليااه 

 السنة. يف ليرت (5500و  اليوم يف املات من

 أفااااراد وعااااي تشااااكيل يف ًامهّماااا ًادور األم وعااااي يلعااااب •

 معظام  تا دي  الايت  لاديها،  املنزلية العاملة وعي تعزيز ويف أسرتها،

 إصادار  حيتم مبا املياه، باستخدامات العالقة  ات املنزلية األعمال

 وساائقي  عاامالت  باني  املساتخدمة  اللغاات  بكافاة  توعياة  كتيباات 

 .املنازل

 امليااه   اراطيم  اساتخدام  جتارم  اليت القوانني سن ضرورة •

 تضاام الاايت أساارتاليا ففااي احلاادائق سااقي أو الساايارات غساايل يف

 (15  ماارور وبعااد م(2007  عااام احلكومااة قاماات األنهااار آالف

 حادائقهم  ساقيا  مان  النااس  فيهاا  منعت قوانني بسن مطر دون ًايوم

  .املنزلية املسابح تعبئة أو سياراتهم غسل أو

 باار   متياازت الاايت املياااه أسااعار مااع حبكمااة التعاماال •

 مان  للميااه  املدفوعاة  بالقيماة  املعناوي  الاوعي  ضاعف  إىل أدي شديد

 باالوزارة  أطاحات  الايت  األساعار  فوضاي  جااتت  ثام  احلكومة، قبل

  اآلن. حيت حل دون املياه سعر سر وبقي
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 تشاي  يتحقاق  حبيا   امليااه  ألساعار  التدر ي الرفع احملتم من

 الوطن. قبل من املدفوعة املادية بالقيمة الوعي من

 العثمان: خالد. التعقيب األول: م 

 العااملي،  األمان  قضاايا  أهم أحد  -حبق – القضية هذه تعد

 ساتكون  فهاي  وقعات،  نإ املقبلاة  العاملياة  احلارب  فا ن  يقال وكما

 ماان فقاا  تتاا تم ال القضااية هااذه يااةأهم فاا ن لااذل  املياااه، بساابب

 أيضااا باال ، فحسااب واالسااتهالكي والتمااويلي االقتصااادي جانبهاا 

 علام   لا   كال  وتا ثري  والتوزياع  والتخازين  اإلنتاا   آلياات  ناحية من

 . ًاعموم املائي واألمن والتعرفة الوفرة

 بشاااكل تعتماااد اململكاااة أن ورقتهاااا يف فوزياااة د. أ.  كااارت

 بهاذه  اإلنتاا   تكلفاة  أن و كارت  املاحلاة،  امليااه  حتلية علم رئيس

 يف التكلفاااة وهاااذه املكعاااب، للمااارت دوالر (1.8  هاااي الطريقاااة

 والتخااازين النقااال تكلفاااة تشااامل ال إنهاااا إ  حقيقياااة؛ غاااري الواقاااع

 .د أم اال  املختصاني  بعا   ويذكر . ل  وغري احلاصلة والتسربات

 اململكاة  يف احملالة املياه إلنتا  احلقيقية التكلفة أن بشنا  عادل

 وهااو ، الاارقم هااذا أضااعاف ثالثااة هااي املسااتهل  إىل وصااوهلا عنااد

 للفاارد اجلااائر االسااتهالك معاادل االعتبااار يف أ ااذنا إ ا هائاال رقاام

 التقنيااات حااول تساااؤالت ياا ري الواقااع هااذا .اململكااة يف املياااه ماان

 ، اململكاة  يف امليااه  حتلياة  لعملياات  التنفيذياة  واهلياكل والوسائل

 هااذا يف واخلااربة املعرفااة وتااوطني امااتالك احنسااار ظاال يف  اصااة

 هااذا يف عامليااة شااركات مااع للتعاقااد امل سسااة واضااطرار اجملااال،

 (40  مان  ألك ر التحلية علم اململكة اعتماد من بالرغم اجملال،
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 عمالقاة  حمطات ب نشات ًاحالي تتم املياه حتلية أن اآل ر األمر .سنة

 ضااخمة اساات مارات يتطلااب مااا وهااو كاابرية، إنتااا  طاقااات  ات

 اإلنتاجيااة الطاقااات تزايااد مااع تتزايااد كاابرية تشااغيلية وتكاااليف

 طويلة ملسافات املياه تل  لنقل احلاجة تضخم ومع احملطات، لتل 

 تااابين ياااتم ال ملاااا ا هاااو، املطاااروح والتسااااؤل . اململكاااة مااادن إىل

 إىل اململكاااة تقسااايم عااارب امليااااه لتحلياااة خمتلفاااة إنتاااا  هياكااال

 املساتوى  علم وغريها احملالة املياه إنتا  وتوطني جغرافية قطاعات

 وأجاادى أقاال إنتااا  وبطاقااات الااوطين، املسااتوى ماان بااداًل احمللااي

 لكال  الفعلياة  االحتياجاات  ماع  ًاوانساجام  مالئمة وأك ر ًااست مار

 والتخازين  النقال  تكلفاة  لتقليال  أواًل ت ساس  الطريقاة  هذه .منطقة

 علااام التعرفاااة لفااار  ًاأيضااا وت ساااس ،ًاحاليااا حاصااال هاااو كمااا 

 بادالً  منطقاة  كال  يف لإلنتاا   احلقيقياة  التكلفة وفق املستهلكني

 املنطقاي  غري من يبدو .اجلميع علم ًاأفقّي التعرفة أسعار توحيد من

 املقايم  يادفعها  الايت  نفساها  امليااه  تعرفاة  الرياا   يف املقيم يدفع أن

 الطاائف  يف املقايم  يدفعها اليت أو التحلية، حمطة جبوار الدمام يف

 مسااتوى إىل املياااه لرفااع ميكانيكيااة ضااخ وسااائل تتطلااب الاايت

 العصاور  يف امليااه  وتوزياع  إنتاا    او    نستلهم هنا من .جبلية مدينة

 والعااااني العزيزيااااة عااااني  كاااارى ونستحضاااار األوىل، اإلسااااالمية

 الوقااااف تبتطبيقااااا وارتباطهااااا احملليااااة إدارتهااااا وآليااااات الزرقااااات

 والتقياايم بالدراسااة جاادير  ااو   وهااو .احملليااة واإلدارة والتكافاال

 القيماااة وحتدياااد وتوزيعهاااا امليااااه إنتاااا  آلياااات يف الاااتفكري عناااد

 . املواطنني علم تفر  اليت للتعرفة والعادلة احلقيقية
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 م سساة  افتقاار  هاو  -  كرت كما - اآل ر اجلانب 

 احملاالة،  امليااه  إنتاا   يف التقنية واملعرفة اخلربة امتالك إىل التحلية

 بااالرغم طااوال، ساانوات منااذ التقنيااات  ات تسااتخدم زالاات ال فهااي

 الغاار ، هلااذ ومتطااورة حدي ااة وتقنياات  ا اارتاع بااراتات ظهااور مان 

 جامعاااة يف وناضاااجة متطاااورة جتاااارب ًاشخصاااّي أناااا شاااهدت وقاااد

 وهاي  احلاراري،  التباادل  باساتخدام  احملاالة  امليااه  إلنتاا   كتالونياا 

 حمطااات تسااتهلكها الاايت الطاقااة ماان ًايسااري ًاجاازت تسااتهل  تقنيااة

 وهنااااك م اااال، جمااارد هاااذا .اململكاااة يف ًاحاليااا القائماااة التحلياااة

 يف األحباا   مراكاز  تطويرهاا  علام  تعمل أ رى تقنيات بالت كيد

   .املتقدم العام دول من وغريها واليابان تايوان

 الصااناديق وبصااندو  للمياااه تقنيااة وبشااركة بامل سسااة حااري

 تلاا  يف االساات مار إىل ًامجيعاا ايعماادو أن ًاماا  ر عنااه أعلاان الااذي

 حلقااااو  املالكااااة الشااااركات يف حصاااا  وامااااتالك التقنيااااات

 اململكاة  يف وتبنيهاا  وتوطينهاا  نقلاها  ثم ومن الفكرية، ملكياتها

  كرتاه  ماا  وفاق  احلجام  ومتوساطة  صاغرية  حملياة  مستويات وعلم

  .املدا لة هذه من األول اجلزت يف

 ورد ملا اإلضافة معر  يف إليه التطر  أود الذي األ ري األمر

 نقاال موضااوع هااو القضااية هااذه حااول ماادا الت ماان ًاالحقاا وسااريد

 بعاا  المسااه موضااوع وهااو ،(Water Transportation  املياااه

 للدراسااة طريقااة  ااد أن دون سااابقة أوقااات يف واملبااادرة االهتمااام

 ظال  يف تنفياذه  آليات وتطوير تطبيقه جدوى حول واملتعمقة الوافية

 فكاارة يااذكر كلنااا .اجملاااالت شااتم يف املتسااارع الااتقين التطااور
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 مهاادها يف ماتاات فكاارة وهااي ،ًاسااابق طرحاات الاايت اجلليااد جباال

 وحبساب  .واعادة  إمكاناات  وحتمال  جريئاة  فكارة  أنها من بالرغم

  زاناات  يف امليااه  لنقال  تتطبيقاا  هنااك  فا ن  املتواضاعة،  معلوماتي

 اساتخدامها  ًاساابق  جارى  أو  اري  ًانسابيّ  صغرية ب حجام مطاطية

 علاام اطلعات  أناين  كماا  . "إساارائيل" إىل تركياا  مان  امليااه  نقال  يف

 ماا  أشابه  حاوياات  يف امليااه  لنقال  أسابانية  شركة به تقدمت مقرتح

 باملياه أنهارها تفي  اليت واهلند باكستان من بالغواصات تكون

 العربااي، اخللااي  شااواط  علاام املطلااة املاادن إىل البحاار عاار  يف

 امليااه  إنتاا   بتكلفاة  مقارناة  املشاروع  هاذا  جادوى  الشركة وأثبتت

 إال التكلفاة،  ناحياة  من اجلدوى بهذه تكن م لو وحتم . احملالة

 املاائي  األمان  وحتقياق  االسرتاتيجي، للخزن ًاواعد ًا يار مت ل أنها

 الصاندو    اار   األفكاار  مان  فكارة  كمجرد .البعيد املدى علم

 توساع  ظل يف قلت كما  اصة والتمحي ، الدراسة تستحق اليت

 ًاعموماا النقاال وساائل  ومنهااا املختلفااة، واالباداعات  التقنيااات وتناوع 

 . ًا صوص البحري والنقل

 

 املري: سامل. التعقيب الثاني: م 

 تعرياااااف فحسااااب  ،ًاجاااااّد حاااار   اململكاااااة يف املياااااه  وضااااع 

 (500  تاااوفر هاااو للماااات املطلاااق الفقااار  ااا  فااا ن الااادولي البنااا 

 فاااا ن وعليااااه املتجااااددة، املياااااه ماااان للفاااارد ًاساااانوّي مكعااااب ماااارت

 القاارن ماان األ ااري العقااد منااذ اخلاا   لاا  حتاات تعتاارب اململكااة

 .املاضي
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 ك همياة  أوردتاه  مماا  الكا ري  يف فوزياة  د. أ. ماع  اتفاقي ومع

 بااا ن أعتقاااد أناااين إال التوعياااة، وأهمياااة امليااااه اساااتهالك ترشااايد

 املاواطن  ودور بكا ري،   لا   مان  أعماق  اململكاة  يف امليااه  مشكلة

 حياد   أن ميكن وال احلاضر، الوقت يف ثانوي املوضوع يف الفرد

 خيصاها  مباا  الدولة يف املختصة اجلهات تضطلع مام يذكر ًافرق

   املوضوع. من

 االسااتهالك ماا ال؛ فوزيااة د. أ. أوردتهااا الاايت األرقااام فحسااب

 مااان ًاتقريبااا  (٪12  زيتجااااو ال امليااااه مااان البلدياااة لالساااتخدامات

   (٪84  والزراعاة   (٪4  الصاناعية  واالساتخدامات  املياه استهالك

 علاام يااذكر ًاتاا ثري هلااا أرى فااال ال قيلااة الصااناعات أمااا ،ًاتقريباا

 ميااه  اساتخدام  وباإلمكاان  طويلة، شواط  هلا اململكة ألن املياه؛

 امليااه  وحتلياة  الكهرباات  صاناعة  يف فعاالً  يتم وهذا للتربيد، البحر

 فتشامل  للفارد  االساتهالك  معدل عن املتداولة األرقام أما .والبرتول

 يف أ اااذنا وإ ا .للدقاااة ًاكااا ري وتفتقاااد الفاقاااد مااان كااابرية نسااابة

 مااا فاا ن املسااتهلكني كبااار وهاادر الشاابكات تسااريب االعتبااار

 عالقااااه الفاااارد للمااااواطن لاااايس كااااذل  .يسااااري املااااواطن خياااا 

 هلااا كااربى شااركات طريااق عاان يااتم باال الزراعااي؛ باالسااتهالك

 فيهاا  مباال   األرقاام  مان  وكا ري   .الدولاة  قبل من ممنوحة امتيازات

 وغريهاا،  واجلحاة  احللياب  وكا س  املاات،  مان  اخلروف كلفة م ل

 تقصاري  عان  العاماة  انتبااه  إبعااد  الوزير بها قصد إعالمية أرقام هي

 .!الوزارة
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 لكان  امليااه،  اساتخدامات  يف والاتحكم  التقانني  مطلوب نعم

 الغاااذائي  األمااان  مااان أدنااام  حاااد تاااوفري  ياااةأهم نراعاااي  أن  اااب

 .الري تقنيات أفضل باستخدام

 تقصااري هااو رأيااي يف املشااكلة ماان ًاكاابري ًاجاازت فاا ن وعليااه

 الاذي  املشكلة من اجلزت علم والرتكيز احلقائق، وقلب الوزارة،

 اجلاازت وإهمااال املااواطن، ودور الرتشاايد وهااو بااه الااتحكم يصااعب

 وهااو الأ فيااه، قيتحقاا مااا وقياااس بااه الااتحكم ميكاان الااذي املهاام

 كااوزارة املختصااة الدولااة أجهاازة بااه تقااوم أن ميكاان الااذي الاادور

 الشابكات  يف التساريب   فا   م ال؛  ل  ومن والكهربات، املياه

 املااات إنتااا  يف الوقااود اسااتخدام كفاااتة ورفااع التحليااة يف والتوسااع

 احلقيقااي الوضااع ملعرفااة املائيااة الدراسااات وإكمااال والكهربااات،

  .البالد يف املياه ملخزون

 م(،1422  عااام الشااورى جملااس د لاات منااذ ف نااه وللحقيقااة

 توضاح  دراساة  ب نهات الوزارة تطالب اجمللس يف املتخصصة واللجان

 واملعلوماات  هاذا  يومناا  حتام  ولكن املتوفرة، املياه كميات جبالت

 املسا لة  تازال  وماا  املوضاوع،  عان  واضاح  شايت  يعلن وم متناقضة،

 يااتم وم للميااه  نظاام  ب صاادار الاوزارة  مطالباة  متاات كماا  .ضابابية 

  شيت.

 ملاا ا  مناا  أي تسااتل  هال  .امليااه  شبكات كله  ل  من وأهم 

 يف املياااه علاام املااواطن وحيصاال األحيااات يف مياااه  زانااات يوجااد ال

 املاات  املاواطن  لتخازين  احلاجاة  دون املتحضر، العام دول م ل املدن

 البياارات،  مان  املتساربة  باملياه مياهه ختتل  األر  حتت  زان يف
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 الاااوزارة، يف العمااال هاااذا عااان املسااا ولني مااان تقصاااري بسااابب إناااه

 الفاقااد، بساابب مسااتمر بشااكل الشاابكات السااتخدام وحتاشاايا

 يتبااكون  الايت  امليااه  وتوزياع  ختازين  مسا ولية  أ اذ  يف رغبة وعدم

 وندرتها. شحها علم

 الاابرتول شااركة بشاابكاتها اعتناات صااغريه ماادن يف عشاات

 مان  ماحلاة  امليااه  كانات  نعام  .والظهاران  وبقياق،  تنورة، رأس م ل:

 مناطق يف كبرية  زانات يف وخمزنة نظيفة ولكنها سطحية آبار

 الاوزارة  تفعال  ال فلماا ا  املناازل،  علم وتوزع تعب  املدينة من خمتلفة

 املدن،!. يف نفسه الشيت

 للماراحي   املساتخدمة  امليااه  ب ن مقتنعة الوزارة كانت وإ ا 

 للميااه   طاني  تنشا   م فلماا ا  اهلادر،  طار   أكارب  هاي  واحلدائق

 ًاو طا  واالساتحمام،  والشرب كالطبخ اآلدمي لالستخدام ًاواحد

 مشااريع  أيان  ، !، تادويره  إعاادة  ميكن واحلدائق للمراحي  آ ر

 الوضااع هااذا تواجااه أن ميكاان الاايت اخلاصااة النوعيااة  ات الااوزارة

 .للمياه،! اخلطري

 با جرات  الشورى جملس يف واملياه اخلدمات جلنة وقامت سبق

 أن باساااتنتا  منهاااا  رجااات والكهرباااات، املاااات إنتاااا  عااان دراساااة

 حتتاجااه  مااا  إلنتااا  كافيااة  الكهربااات  إنتااا  مااع  املهاادرة  الطاقااة

 الاوزرات  جملاس  من قرار  ل  يف وصدر احملالة، املياه من اململكة

 نظااااااام لتعااااااديل هجااااااري (4/7/1432  وتاااااااريخ (204  رقاااااام

 ًاإلزامّيا  والكهرباات  للمات املزدو  اإلنتا  يكون حبي  الكهربات؛

 أو الشواط  علم تقام اليت الكهربات وإنتا  التحلية مشروعات يف
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 شاركة  ومازالات  به، االلتزام يتم م ولكنه .الساحلية املناطق يف

 لتحلياة  العاماة  وامل سسة  ططها حسب الكهربات تنت  الكهربات

 ال واملاات  الكهرباات  تنظايم  وهيئاة   ططهاا،  حساب  املاات  تنات   املياه

 الكهربااات  طااة فحسااب !منهمااا أي علاام شاايت فاار  تسااتطيع

 يقااارب مااا سيضاايفون م(2024  إىل م(2014  ماان ساانوات لعشاار

 تناات  ال أحاديااة كهربااات إنتااا  حمطااات ماان وا  ميجااا ألاف  (28 

 بسابب  لايس  والكهرباات  املاات  إنتاا    ط  بني التناغم وعدم .املياه

 بالعمال  القياام  يف جهاة  كال  رغباة  بسابب  أناه  أزعام  ولكان  تقين،

 جهاااة هنااااك لااايس أناااه كماااا .وتناسااابها ترحيهاااا الااايت بالطريقاااة

 ت  اذ  موحادة   طاة  لفار   والصاالحية  اإلمكانياة  لديها مرجعية

 هااذه مصااا  علاام وتقاادمها احلساابان، يف أواًل الوطنيااة املصاالحة

   .املختلفة اجلهات

 الضاياع  هاذا  علام  تدل واليت املضحكة املبكية األم لة ومن

 جاادة، يف والكهربااات املااات إلنتااا  الشااعيبة حمطااة اشااتغلت عناادما

 املااااات تناااات  واحملطااااة للمياااااه، احلاجااااة ب شااااد املدينااااة كاناااات

 ،ًاأيض للكهربات حباجة الكهربات شركة وكانت والكهربات،

 االتفاااا ، حساااب التشاااغيل يرياااد واملسااات مر جااااهزة، و طوطهاااا

 يكان  م الشابكة  إىل احملطاة  من املات ينقل الذي األنبوب ولكن

 اإلدارة، جملاس  رئيس والوزير التحلية تمس وليا من وهو ،ًاجاهز

 البحار،  يف احمللام  املاات  ورمي الكهربات، إلنتا  الشعيبة فاشتغلت

 بتكااليف  البحر عر  يف احملالة املياه إلنتا  بارجة استئجار ومت

 للمياه،. املواطن هدر علم الرتكيز يتم  ل  ومع .باهظة
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 ياتم  فجا ة  ثام  لعقاود،  ساعودية  ب يادي  يدار املياه قطاع وكان

 للشاركة  فخماة  ومكاتب لتشغيله، فرنسية شركات مع التعاقد

 باحملسااوبية املنااتقني املااوظفني ماان مهااول وعاادد للمياااه، الوطنيااة

 أو القطاااع، لااد ل زيااادة أو يااذكر، تغاايري دون  ياليااة، وبرواتااب

  .املياه قطاع  سائر ضاعف مما مضافة، قيمة

 هااا(22/1/1430  ًاقارار  أصاادر قاد  الشااورى جملاس  وكاان 

 نظااام غاارار علاام للمياااه شااامل نظااام ب عااداد اإلسااراع علاام ياان 

 مراعاااة ضاارورة مااع التخصااي ، مبراحاال الباادت قباال الكهربااات

 عاار   وأهميااة  املياااه،  قطاااع  صخصااة  عنااد  االجتماااعي  البعااد

 .يتم م  ل  ولكن الشورى جملس علم اخلصخصة مراحل

 يكاان م التحليااة، علاام الااباليني ملئااات الدولااة صاارف ومااع

 السانوية  التقاارير  فحساب  الفعلاي،  اإلنتا  يف تذكر زيادات هناك

 (1085  م(2004  عاااام الفعلاااي السااانوي اإلنتاااا  كاااان للتحلياااة

 ماارت مليااون (1248  بلاا  م(2015  عااام ويف مكعااب، ماارت مليااون

 ألن سااانة؛ (11  بعاااد فقااا   (٪15  قااادرها زياااادة أي: مكعاااب؛

 السادود،  علام  ركزت -للوزير شخصي رأي وبسبب - الوزارة

 ري، شابكات  تنشا   وم امليااه،  من التقليديني املزارعني فحرمت

 الااايت التقليدياااة الزراعياااة احلياااازات وأهلكااات اآلباااار، فجففااات

  لاف  امليااه  ومجعات  ،(السايول   السطحية املياه علم قائمة كانت

  .!املات تبخر الطمي تراكم ومع السدود،

 واملياااه، الكهربااات قطاااع يف اإلدارة جملااالس ننظاار وعناادما

 أساباب  أحاد  _ وماازالوا  – كاانوا  الاذين  املعمارين  من ًاعدد سنجد
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 فتجااد املناصااب يف احملسااوبية  لا   إىل أضااف القطاااع، يف الارتدي 

  وي إال يعرفهااا ال ساارية حبااااًل هناااك ولكاان خمتلفااة، األمسااات

 .اال تصا 

 الساايطرة _ املساا لة هااذه لعااال  _ ًاجااّد املهاام ماان ف نااه ولااذل 

 بشااكل  وإدارتااه فيااه الااتحكم ميكاان الااذي اجلانااب علاام أواًل

 بامليااااه املختصاااة الدولاااة أجهااازة تمسااا وليا باااذل  ونعاااين فعَّاااال،

 ملشااكل  الساحري  احلل وك نَّه التعرفة لرفع اللجوت أمَّا .والطاقة

 القطااع،  يف حقيقاي  إداري إصالح بدون ألنه صحيح؛ فغري القطاع

 الفسااد  فجاوات  يف ستتالشام  التعرفاة  برفاع  اجملموعة األموال ف ن

 باااحلرية والشااعور احلنااق ماان مزيااد إال شاايت يتحقااق ولاان واهلاادر،

 اهلاادر ملنااع التعرفااة تصااحيح ماان البااد نعاام .اجلمهااور لاادى والتااذمر

 بعااد ًاالحقاا ياا تي  لاا  ولكاان معقااول، بشااكل الكلفااة ولتغطيااة

 :ومنها القطاع يف األساسية اإلصالح خبطوات القيام

 نتائجهاا،  موثوقية من والت كد املائية الدراسات إكمال -1

 .املياه من احلقيقي املخزون ملعرفة وإعالنها

 األساسااااية البنيااااة واسااااتكمال للمياااااه، نظااااام إصاااادار -2

 وت بيتهاا  عليهاا،  واالتفاا   االسارتاتيجيات  صاياغة  وإعاادة  للقطاع،

 .املس ول عن النظر بغ  املعنية اجلهات لتتبعها

 طااار  بكافاااة احملاااالة امليااااه علااام الشااارب يف االعتمااااد -3

 يصاعب  الايت  النائية األماكن است نات إمكانية مع املتوفرة التقنية

 علام  الكهرباات  إنتاا   قصار  علم الرتكيز مع بالشبكة، إيصاهلا
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 لتااوفري ًاكافيا  ساايكون وهاذا  والكهربااات، للماات  املاازدو  اإلنتاا  

 .الطبيعية الظروف يف الشرب مياه

 وميااه  الساطحية  امليااه  علام  الزراعية االستخدامات قصر -4

 املعتماادة واملشااريع  باحملاصاايل قائماة  وضاع  مااع املعاجلاة،  الصارف 

 واقتصااد  الغاذائي  األمان  متطلباات  حساب  بهاا،  املسموح املياه علم

 .الدولة

 كخاااازن املتجااااددة غااااري اجلوفيااااة املياااااه علاااام احلفاااااظ -5

 يف فقااا  الشااارب والساااتخدامات القادماااة، لألجياااال اسااارتاتيجي

 .الطارئة احلاالت

 كاااالبرتول مهماااه وطنياااة ك اااروة للماااات ينظااار أن  اااب -6

 حبياا  الدولااة؛ ملاا  عليااه القائمااة االساات مارات وتكااون وغااريه،

 .العامة للخزينة عوائدها تكون

 إحااااداهما الشاااابكتني؛ نظااااام وإتباااااع ساااان يف الشااااروع -7

 وجعاال واحلاادائق، املياااه لاادورات واأل اارى اآلدمااي، لالسااتخدام

 التجاريااااة واملشاااااريع واألسااااوا  اجملمعااااات يف ًاإلزامّياااا تطبيقهااااا

 .اجلديدة واملخططات

 امليااااه ومعاجلاااة الصاااحي، الصااارف شااابكات إكماااال -8

 .الزراعي للري تدويرها وإعادة

 القاااديم احلااارس مااان والاااتخل  القطااااع هيكلاااة إعاااادة -9

 والبحاا  املسااتفيدين، وفضااح اإلداري، الفساااد ومالحقااة املعماار،

 .ومقتدرة خملصة شابة كفاتات عن
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 املهماة  الرئيسة للمناصب إدارية إحالل قوائم استحدا  -10

 اخلاااااربات أصاااااحاب وصاااااول لضااااامان احلياااااوي؛ القطااااااع هلاااااذا

 ماااان احتياااااطي خماااازون وبنااااات العليااااا، للمراكااااز واملسااااتحقني

 .املدربني املس ولني

 قبااال مااان املساااتخدمة الساااطحية امليااااه مااان االساااتفادة -11

 التشاجري  مان  ناوع  اساتحدا   طرياق  عان  املادن  تشاجري  يف البلديات

 كالنخياااال حمليااااة م ماااارة أشاااجار  باسااااتخدام ًااقتصااااادّي املفياااد 

 لشااركات وتسااويقها زرعهاا  وإيكااال وغريهاا،  والرمااان والليماون 

 .للدولة مملوكة أو است مارية

 

 اهلل: اجلار فوزية. التعقيب الثالث: أ 

 املختصاني،  من الك ري ويدركها يعلمها م كدة حقيقة مثة

 توزيعهاااا وأن حمااادودة، العاااام يف العذباااة امليااااه كمياااة أن وهاااي

 ملوجاات  املناطق بع  تتعر  حي  أ رى، إىل منطقة من يتفاوت

 للجفاااف أ اارى مناااطق تتعاار  فيمااا الفيضااانات، ماان متكااررة

 نتيجااة املتزايااد للتلااو  املياااه هااذه تعاار  إىل إضااافة املياااه ولناادرة

 إىل يا دي  والاذي  املرشد، غري االستخدام أو اجلائرة، للممارسات

 وغااري املتجااددة اجلوفيااة للمياااه احلاملااة التكوينااات بعاا  نضااوب

 املنااا ي، الااتغري عاان الناجتااة الضااغو  إىل إضااافة هااذا املتجااددة.

 رؤيااااة  بعنااااوان ماجسااااتري رسااااالة ضاااامن وردت املعلومااااات هااااذه

 فاا    الاد  :إعاداد  من (السعودي املائي األمن لتحقيق اسرتاتيجية

 . م(2014- ها1435  العتيي،
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   املائي: األمن تعريف

 شاخ   كال  عناد  فيهاا  يكاون  الايت  احلال هي املائي "األمن

 بالقاادر وم مونااة نظيفااة مياااه علاام احلصااول علاام قاادرة أو فرصااة

 يانعم  حيااة  يعايأ  أن مان  يتمكن حتم املناسب، وبالسعر الكايف

 علاام احلفااظ  مااع اإلنتاا ،  علاام والقادرة  والكرامااة بالصاحة  فيهاا 

 :املاااائي بااااألمن فيقصاااد ،ًاإجرائّيااا أمَّاااا ".( اإليكولوجياااة الااانظم

 عنادما  السعودي للفرد يتحقق الذي املات من الكفاية من "املستوى

 املتجاددة  املصاادر  من العذبة املياه من السنوي الفرد نصيب يكون

 .مكعب" مرت (1000 

 يف مبااا احلااالي، وقتنااا وحتاام املاضااية، الساانوات ماادى علاام

 وامل لفاات  الكتاب  مان  الكا ري  صادر  الياوم،  هذا يف قضيتنا  ل 

 وسايلة  باعتبااره  امليااه  اساتهالك  ترشايد  حول والدراسات والتقارير

 عاباادين : لألسااتا  دراسااة :الدراساات  هااذه تضاامنت .املااائي لألمان 

 جامعاااة يف (امليااااه  لكرساااي الااادولي املستشاااار صاااا ، حمماااد

 :م ل االستهالك ترشيد يف عاملية جتارب تضمنت وقد  اخلرطوم،

  وأسارتاليا،   واإلماارات،  واألردن، العربياة،  مصار  مجهورية جتربة

 .وغريهاا  ، املتحادة  األمام  ومنظمات وأملانيا،  الالتينية، وأمريكا

 ناجحاة  وساائل  إحادا   علام  القادرة  إمكانياة  أثبتت التجارب هذه

 :اجملاااااالت كافااااة يف املياااااه ماااان الفاقااااد معاااادل لتقلياااال متفوقااااة

  .املنزلي االستخدام وكذل  البلدية، الصناعية، الزراعية،

 يف وردتاااااا هاااااامتني نقطاااااتني علااااام هناااااا أركاااااز وساااااوف

 فوزيااااااة .د أ. و كرتهمااااااا والكهربااااااات املياااااااه وزياااااار حاااااادي 
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 امليااااه نقااا  يكاااون الأ أمتنااام :وأقاااول .ورقتهاااا ضااامن البكااار

 هاااي الااايت احملاصااايل لااابع  الزراعاااة تنوياااع عااان للتوقاااف ًاسااابب

 أننااااااا إىل إضااااااافة الصااااااحراوية، بالدنااااااا إمكانااااااات إطااااااار يف

 املصاااانع إنشاااات  اااالل مااان ولتطويرهاااا للصاااناعة ماساااة حباجاااة

 يف عامليااااة جتااااارب علاااام أم لااااة يلااااي وفيمااااا .املنتجااااات ملختلااااف

  : االستهالك ترشيد

 صاااااافائح مصاااااانعي أكاااااارب ( INTEL  إنتياااااال جتربااااااة -1

 البكريكاااااي مديناااااة يف شاااااركة وأكااااارب اآللاااااي، احلاساااااب

 .املتحااااااادة بالوالياااااااات اجلديااااااادة املكساااااااي  والياااااااة عاصااااااامة

 تسااااتهل  حيااا   امليااااه؛  مساااتهلكي  أكاااارب مااان  تعتااارب  وكانااات 

 تساااااعة ري ميكناااااه ماااااا تاااااوازي امليااااااه مااااان كمياااااة السااااانة يف

 اسااااارتاتيجية الشاااااركة اتبعااااات وقاااااد الغولاااااف، للعباااااة مياااااادين

 تساااتهل  الشاااركة كانااات االساااتهالك، هاااذا خلفااا  مك فاااة

 هااااذا زيااااادة املتوقااااع ماااان وكااااان ،ًايومّياااا جااااالون مليااااون (2.8 

 توسااااااع بساااااابب ًايومّياااااا جااااااالون مليااااااون (10  إىل االسااااااتهالك

 هااااذه   فضاااات  الرتشاااايد  سياسااااة بفضاااال  أنهااااا  إال الشااااركة،

 تكااااون  وبااااذل  اليااااوم؛  يف جااااالون مليااااون  (3.86  إىل النساااابة

 ًاساااابق الشاااركة وكانااات (،%61.4  بلغااات قاااد التاااوفري نسااابة

 سياسااااة  مااااع ولكاااان عملياتهااااا، لكاااال نقيااااة مياااااه تسااااتخدم

 (. recycle   املياااااه اسااااتخدام دوران تعيااااد أصاااابحت الرتشاااايد

 بقيااااة أمَّااااا بااااالتبخر، املياااااه ماااان فقاااا  (%15   ًاحالياااا ويفقااااد

   .املدينة جماري لشبكة ونقلها معاجلتها، فتتم املياه،
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 :الصينية التجربة /الزراعي اجملال يف الرتشيد -2

 وقااد الزراعااة، يف املياااه ماان هائلااة كميااات الصااني تسااتهل 

 ميااه  لادعم  املعاجلاة  الصاحي  الصارف  ميااه  اساتخدام  تشجع بدأت

 الصارف  ميااه  مان  مكعاب  مارت  بليون (2.9  تستخدم حي  الري،

 اسااتخدام الصااني يف ًاماا  ر جنحاات الاايت الربامااا  وماان .املعاجلااة

 التقليدياااة، الغمااار طريقاااة ماان  باااداًل األرز لزراعاااة حدي اااة تقنيااات 

  الواحاد،  للاهكتار  املياه من مكعب مرت (1500  توفري مت وبذل 

 التقنياة  هاذه  تعمايم  مان  الصاني  متكنات  إ ا ب نه الدراسة وت كد

 سااتوفر أنهااا يعااين فهااذا أراضاايها، ماان هكتااار مليااون (20  يف

 تبلاا  اإلنتاا   يف وزيااادة ،ًاسانويّ  املياااه مان  مكعااب مارت  بلياون  (30 

 .األرز من طن بليون (7.5 

 كناا  لاو  ب نه أجزم أكاد الغالية لبالدنا بالنسبة :مالحظة *

 ًاتصاريف  املهماة  واحملافظاات  الرئيساة  مادننا  كافاة  يف اعتمدنا قد

 املتقدمااااة، الاااادول يف متبااااع هااااو كمااااا األمطااااار، ملياااااه ًامتطااااور

  اصاة  ،ًاسانويّ  األمطاار  من هائلة كميات علم احلفاظ الستطعنا

 املناااطق يف احلااال هااي كمااا األمطااار بغاازارة املتمياازة املناااطق يف

 .اجلنوبية

 وتقونن  احلقيقيوة  القيمة.. املداخالت حول قضية: )املياه 

 االستهالك(:

 أبعاد قضية املياه يف اململكة: 

 لااادينا املاااائي اهلااادر ظااااهرة أن الشاااهراني ليلااام .أ أوضاااحت

 بتقنني حتذيرات ًايومّي ونسمع نقرأ أننا مع وخميفة، مقلقة ظاهرة
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 حجااام ناااع م اآلن إىل أنناااا ويبااادو بيوتناااا، يف املاااائي االساااتهالك

 الفئاة  دول ضامن  تقاع  اململكة أن خمصو  وجه وعلم املشكلة،

 بعاد _ توفره علم األكرب فاعتمادنا ، املياه يف ًاشّح األك ر األوىل

 حااال ساايكون فكيااف التحليااة، حمطااات علاام هااو _ تعاااىل اهلل

 ساوت  _ اهلل قدر ال _ حصل لو البحار هذه من البعيدة املناطق بع 

   .احملطات لتل  عطل أو

 املسااتوى  علاام ال جديااة  حلااول لاادينا يوجااد  ال لاايس لألسااف

 بزيااادة اكتفاام فاملساا ول الفااردي، املسااتوى علاام وال احلكااومي

 عاان البساايطة التوعويااة الرسااائل بعاا  وبباا  االسااتهالك، رسااوم

 .املياه ترشيد علم يساعد جبديد القديم املات صنبور تغيري يةأهم

 األحياان  بعا   يف اخلانقاة  امليااه  أزماة  مان  يشتكون واألفراد

 أفاااراد أو اخلادمااة  تفعلاااه الااذي  اهلاادر  علااام للاانفس  حماساابة  دون

 جارات  مان  مساتنقعات  إىل تتحاول  األحياات  بعا   :املناازل  يف األسرة

 بالدا ل، هدره يتم عما ناهي  السيارة، حتم أو املنزل فنات غسل

 يكتفاااي ال والااايت اخلاصاااة، املساااابح وجاااود ًاساااوت األمااار ويزياااد

 إفااراغ إىل يتجاوزهااا باال والتعقاايم؛ الفلاارتة معاادات بوضااع الاابع 

 ًاما  ر  التوساع  أن كماا  جدياد،  من وتعبئته دوري بشكل املسبح

 املخاازون حبااق جرميااة هااي املنااازل دا اال االرتوازيااة اآلبااار حفاار يف

 هااو املخاازون هلااذا الاابع  اسااتخدام العلاام مااع للمملكااة، اجلااويف

 .ملحة ضرورة وليست كمالية ألشيات

 م ال  للميااه  اجلائر واستنزافها التجارية للشركات ف ن أيضا

 اإلهمااال أن كمااا اهلاادر، هااذا يف دور وغريهااا األلبااان شااركات
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 تناات  والاايت احلاصاالة، التسااريبات ملتابعااة األمانااات ماان احلاصاال

 حفريااات أي أو الصااحي الصاارف أو الكهربااات مشاااريع بعااد عااادة

 وباملناسابة   املشاكلة،  أساباب  مان  هاو  نفاق  حفار  أو طريق لتوسعة

 األعماال  لاذل    دمياة  أنفاا   فيها توجد ال اليت البلدان من فبلدنا

 ساايمر اهلاااتف لت ساايس ليحفاار والطماار، احلفاار علاام تقااوم ًاغالباا

 األحياات  بعا   يف  اك، سيفسد حتما هذا وليصلح املات بتمديدات

 إصااالح، دون تنهماار أليااام تبقاام قااد املياااه ماسااورة كساارت إ ا

 (.منها األر  تبتلعه وما الطر ، يف يهدر ما حجم ختيل وعلينا

 األمطااااار ميااااه  ماااان لالساااتفادة  علميااااة  طااا   لاااادينا لااايس 

 وهلل بغاازارة األمطااار تساااق  مااع األ اارية الساانوات يف ًا صوصاا

 األنفاا   مان  شافطها  ياتم  الايت  امليااه  تلا   مان  يساتفاد  فهال  احلمد،

 املساااحات أو املاازارع سااقيا يف منهااا واالسااتفادة معاجلتهااا ب عااادة

  ،. املشجرة

 باااالكالم فقااا  نكتفاااي أن األحاااوال مااان حباااال ميكااان ال

 وقد -املشكلة هذه ملواجهة جادة  طوات نرى أن دون والتحذير

 يسارف  مبان  فكياف  -جاار"  نهار  علم كنت ولو تسرف "ال :قيل

 .!جافة، صحاري وس  وهو

 املياااه قضااية أن مدا لتاه  يف الشااهراني ساعد  .د اللااوات و كار 

 طااابع هلااا الاايت الوطنيااة قضااايانا -أهاام تكاان م نإ -أهاام ماان

 يف أنهاا  شا   ال والايت  الوقات؛  مبارور  احلادة  يف والزيادة االستمرار

 يعاي  ال مان  هنااك  يكان  م ماا  أيادينا  صانع  مان  منهاا  األهم اجلزت

 (.ًامدقع ًافقر  ًامائّي فقرات أننا
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 (minutes 60  ماااااااذيع كاااااااان امليالدياااااااة ال مانيناااااااات يف

 يف كعااادتهم اململكااة عاان ًاتقرياار يقاادم برادلااي(  إد األمريكااي

 يصااب رشااا  أمااام يقااف وكااان آل اار، وقاات ماان ًاإعالمّياا غزونااا

  جند.. صحاري يف قمح مزرعة مسي ما يف ًاصب املات

 نضاوب  بال  الانف ؛  نضوب السعوديني مشكلة تعد م   قال:

 .(املات

 العب اااااااي واالساااااااتهالك االساااااااتنزاف ازداد بااااااال واساااااااتمر؛

 لعصااور مااائي خماازون ماان اهلل أودعااه مااا فاسااتنزفنا الالعقالنااي،

 .أربعة أو عقود ثالثة غضون يف ًاجّد طويلة جيولوجية

 .!، بعدنا ملن تركنا ما ا 

 اساااااتهالكنا وألن ،(ًامااااادقع ًافقااااار  ًامائّيااااا فقااااارات وألنناااااا

 ال كاااان  املائياااة  وملواردناااا ًاعمومااا  ملواردناااا وإدارتناااا  واساااتنزافنا

 العقااود  ااالل ممارساااتنا وألن ديننااا، لتعاااليم وخمااالف ،ًاعقالنّياا

 إدارة يف الفسااااد أناااواع بكااال ومشاااوبة متخلفاااة كانااات املاضاااية

 األراضااي توزيااع يف الفساااد لتنااذكر  العامااة واألمااوال املمتلكااات

 لكاال ،(معااروف هااو ممااا وغريهااا واإلعانااات والقاارو  الزراعيااة

 .(البحر من نشرب  أصبحنا  ل 

 باال إليااه؛ اإلشااارة ساابق ملااا  فقاا  لاايس قاادرنا شاا  وال وهااذا

 .!(التمدن بالضرورة وليس  والتحضر السكاني للنمو

 أن أعتقاد  ال احلماود:  صاا   بان  اهلل عباد  .د قاال  جانباه  ومن

 لكااان ..املنزلياااة العاملاااة أو الساااائق لااادينا امليااااه هااادر مشاااكلة

 :اآلتي يف تتلخ  املشكلة



18 

 

 –2016  2015  
135 

 .املات نعمة تقدير عدم -1

 قدمياة،  شابكات  للمساكن الدا لية الشبكات غالبية -2

 .املياه من  كبرية كميات تسرب بسبب صيانة إىل حتتا  وأغلبها

 وهناااا للميااااه، الياااومي االساااتهالك عناااد املفقاااود الاااوعي -3

 بهاا  قاام  للصاالة،  الوضاوت  يف واملتم لاة  واحدة جتربة إليكم أسو 

 أن وماااا ( املغطااس    البااانيو  حنفياااة مسااتخدما  األشااخا ،  أحااد 

 هاذا  (،%80  بنسابة  ممتل  واملغطس إال للصالة الغسول من انتهم

   .باالستحمام بال  فما فق ، تللوضو االستخدام وكان

 االسااارتاحات وكاااذا الكاااربى واملااازارع املصاااانع تااارك -4

 أساعار  عنهاا  ليقاا  ماا  أقال  وب سعار املياه تستهل  األفراح، وقصور

 .جمانية أسعار امسه مصطلح من هناك كان نإ جمانية

 تكان  م الايت  القارارات  من ًابعض دهيأ بن  الد .د و كر

 والايت  صاحيحة  تكان  م الايت  املعلوماات  وكذل  نظره يف موفقة

 تلا   أدت وكيف مملكتنا، يف املائية الوفرة إىل تطرقت أن سبق

   اململكة. يف املياه نق  إىل القرارات

 يف واملياااااه للزراعااااة سااااابق وزياااار ظهاااار عناااادما : أوهلااااا •

 يف الااااااوزارة توجااااااه ياااااادعم  ال مانينااااااات يف تلفزيونيااااااة مقابلااااااة

 األمااااان باااااداعي القماااااح زراعاااااة يف الالحمااااادود الااااادعم تقاااااديم

  طااا  مااان عظمااام دولاااة وزيااار مااان  تنبيهاااه مااان باااالرغم الغاااذائي

 وتااااوفري اجلوفيااااة املياااااه علاااام احملافظااااة يااااةأهمو التوجااااه هااااذا

 ومااان املاااات فقااادنا لألساااف والنتيجاااة .أ ااارى وسااايلة بااا ي الغاااذات

 .القمح زراعة أوقفنا ثم
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 يعلاان واملعااادن للاابرتول فهااد امللاا  جامعااة ماادير :ثانيهمااا •

 نهاار جمااري يعااادل مااا املياااه ماان بهااا اململكااة أن الاابالد ملاا  أمااام

 يف أساهمت   اطئة، معلومة كانت ولألسف سنة، (600  ل النيل

 .والنخيل القمح زراعة دعم بداعي املياه استنزاف من املزيد

 دراساااات علااام وبنااااًت سااانة (12  حاااوالي قبااال : ثال هماااا •

 تضاااارب جتناااب بهااادف امليااااه عااان الزراعاااة  فصااال تقااارر مقارناااة

 قطاااع حساااب علاام الزراعاة  قطاااع انتعااا  إىل أدى الااذي املصاا  

 .أ رى ملربرات أ رى مرة  املياه مع الزرعة دم  أعيد واآلن املياه،

 .األن مثنها ندفع ومعلومات قرارات كانت لألسف 

 التصورات واحللول املقرتحة : 

 متلا   ال امليااه  وزارة أن الواضاح  مان  :البكار  فوزياة  د..أ قالت

 يف اجملتماااع م سساااات بااااقي إشاااراك أو للتوعياااة واضاااحة  طاااة

 التوعيااة مان  جاادوي ال ًاوأيضا  واملدرساة،  املسااجد، وهاي  التوعياة، 

 ثاام مفاهيمهااا تتبلااور حاايت وقاات إىل حتتااا  توعيااة أي ألن امل قتااة؛

 ًاشاريك  تكون أن ميكن التعليمية وامل سسة سلوك، إىل تتحول

  ل . يف ًارئيس

 اململكاة  يف وشاحها  امليااه  بقضية الشعي الوعي أن املشكلة

 .املتابعة القلة علي إال ًاجّد حمدود

 ميكاان املنزليااة االسااتخدامات كاال فاا ن نفسااه، اإلطااار ويف

 ماان باملائااة (80  أن الواضااح ماان لكاان .بهااا الااوعي عنااد تقنينهااا

 ترشيد. إىل حيتا  الذي الزراعي القطاع يلتهمها املياه استخدامات
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 تواصالت  أنهاا  البكر فوزية د. .أ  كرت الحقة، مدا لة ويف

 والزراعااة واملياااه البيئااة وزارة يف يعملااون مماان الاازمالت بعاا   مااع

 بعا   هذا فكان  املياه مشكلة ملواجهة الوزارة به تقوم ما ملعرفة

  : اليه أشاروا مما

 املياه: استهالك ترشيد دعم يف الوزارة إجراءات

 شارات  عان  التوقاف  مت :القماح  زراعاة  تقلاي   علام  العمل -

 لصااوامع العامااة امل سسااة قباال ماان ًاحملّياا املناات  القمااح حمصااول

 قااارار حساااب هاااا(،1436  عاااام  اااالل الااادقيق ومطااااحن الغاااالل

 هااا(؛9/11/1428  وتاااريخ (،335  رقاام املااوقر الااوزرات جملااس

 لصاوامع  العامة امل سسة علم" :أن منه األوىل الفقرة تضمنت حي 

 ًاحملّيا  املنات   القماح  شارات  عان  تتوقاف  أن الادقيق  ومطااحن  الغالل

 %(".12.5  سنوي مبعدل سنوات مثان أقصاها مدة يف ًاتدر ّي

 سيصااادر بينماااا :األعاااالف زراعاااة تقلاااي  علااام العمااال -

 مينااااع ساااانني منااااذ ف نااااه األعااااالف، زراعااااة ملنااااع تنظاااايم ًاقريباااا

 حسااااب اسااااتريادها تيسااااري مقاباااال املزروعااااة األعااااالف تصاااادير

 ميناااع" أناااه علااام اخلامساااة الفقااارة نصااات الاااذي الساااابق القااارار

 اساااتريادها، تيساااري ماااع املزروعاااة األعاااالف تصااادير ًاقاطعااا ًامنعااا

 زراعااااااااة يف للمساااااااات مرين االئتمانيااااااااة التسااااااااهيالت وتقااااااااديم

 تصاااااااديرها لغااااااار  اململكاااااااة  اااااااار  اخلضااااااارات األعاااااااالف

 تتحمااال " :أن علااام السادساااة الفقااارة نصااات كماااا  " .للمملكاااة

 مجياااااااع باساااااااترياد اخلاصاااااااة اجلمركياااااااة التعرفاااااااة الدولاااااااة

 .واألعالف" القمح  ل  يف مبا الزراعية املنتجات
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 الزراعاة  تشجع الوزارة :للمياه املرشدة الري نظم تشجيع -

 اإلعاناات  تقديم  الل من للنخيل، بالتنقي  الري نظام باستخدام

 املوافقاااة صاادرت  حياا   الااري،  مااان النظااام  بهااذا  املااروي  للنخياال 

 ماان التمااور شاارات سااعر بزياادة  هااا(1427  عااام الكرميااة الساامية 

 مان  ًابادت  و لا   الواحاد،  للكيلاو  ريااالت  مخساة  إىل ريااالت  ثالثة

 شارات  سعر حتديد الزراعة وزارة تتوىل أن علم ها(،1428  موسم

 وهااذه .احلدي ااة الااري نظاام تاابين وماادى نوعيتهااا، حسااب التمااور

 .املياااه اسااتخدام ترشاايد يف تسااهم الاايت الااري نظاام تشاامل الاانظم

 بتااااريخ  (،92  رقااام املاااوقر الاااوزرات جملاااس قااارار صااادر كماااا

 اإلعاناااة نسااابة رفاااع علااام باملوافقاااة اخلاااا  هاااا(،2/4/1432 

 تكلفااة مان  ( %70 إىل %25  مان  احلدي اة  الاري  لوساائل  الزراعياة 

 .احملدثة الري أنظمة

 التجااارب دعاام :والبح ااي واإلرشااادي اإلعالمااي الاادعم -

 وإعطائهااا للمياااه، احملاصاايل اسااتهالك برتشاايد املتعلقااة واألحباا  

 اإلعالميااة الااربام  دعاام كااذل  .األحبااا  كافااة علاام األولويااة

 االرشااااادية، الناااادوات وإقامااااة ،(واملسااااموعة واملرئيااااة املقااااروتة 

 واإلعالنااات واملطويااات، الكتيبااات ونشاار التدريبيااة، والاادورات

 اساااتهالك ترشااايد طااار  ب فضااال التوعياااة خبصاااو  اإلرشاااادية

 .للمياه الزراعة

 بعاادها وماان املياااه، وزارة أن العمااري ساالمان .أ الحاا  بينمااا

 .والتوعياااة لإلعااالن  الريااااالت ماليااني  صااارفت الوطنيااة  الشااركة 

 بعا   تعااون  عادم  أن اكم املدفوعة. باملبال  ًاقياس صفر والنتيجة
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 ال هألنا  .ًاكبري  لاًل أوجد الصحيح بالشكل احلكومية اجلهات

 اجلميااع. تعاااون باادون التوعويااة احلمااالت هااذه م اال جناااح ميكاان

 .بهاااا املختصاااة وقنواتهاااا ومناشاااطها أعماهلاااا حبساااب جهاااة لوكااا

 أفعااال كاردود  تكاون  دائمااا اململكاة  يف محالتناا  أن ومشاكلتنا 

 مشكالت. حدو  عند

 من واالستفادة احملافظة اآلن حتم نستطع م أننا تصوره ويف

 وأن .الصااحيح واملعناام بالشااكل للاابالد كمخاازون األمطااار مياااه

 الروتني يكون وقد هلا، حلول إ اد نستطع وم ثغرات مثة هناك

 . ل  يف رئيس سبب املقيت

 الاوزارة  جهاود  كال  أن يعاين  هاذا  با ن  الع ماان   الاد  .م وعلق

 القطاعااات بقيااة بينمااا الزراعااي القطاااع يف الرتشاايد علاام منصاابة

 حاااددوها والنااادوات األحباااا  حتااام ،ًاحالّيااا األجنااادة عااان غائباااة

 للمياه. احملاصيل استهالك برتشيد باملتعلقة

 علاام املياااه لتحليااة  اصااة حمطااات (4  هناااك أن إىل وأشااار

  امل سسة. يف منها وأجدى أقل فيها اإلنتا  وتكلفة األمحر البحر

 التمحاااي  يساااتحق مهااام مطلاااب ًاحملّيااا امليااااه إنتاااا  تاااوطني

 اخلااااا  القطاااااع ملساااااهمة ًاباباااا يفااااتح أنااااه كمااااا والدراسااااة،

 االسات مارات   ات الضاخمة  احملطاات  عن بداًل معقولة باست مارات

 البليونية.

 وتكرار الزراعي، القطاع استهالك نسبة ضخامة ف ن أيضا

 لاادى اخلمااول ماان جااوٍّ إشاااعة يف يسااهم الاارقم، هااذا عاان احلاادي 
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 املسارفة  األ اا   مان  والتقليل الرتشيد دعوات كل مقابل الناس،

 املنزلي. االستهالك يف

 املياااااه، ماااان ( ٪90-80  تسااااتهل  الزراعااااة كاناااات وإ ا

 إلزعاا   داعاي  وال القطاع هذا يف االستهالك ترشيد علم فلنركز

 االسااتهالك أ ااا  وانتقاااد االسااتهالك، ترشاايد باادعوات الناااس

 املنزلي.

 .. الدراساااة  يساااتحق  فعااااًل موضاااوع  امليااااه  نقااال فااا ن  ًاأيضااا

 بعااا  ودراساااة متحاااي  نااارف  أنناااا - برأياااه - مشاااكلتنا

 قدمتاه  الاذي  املشاروع  .. تقبلاها  أو استساغتها عدم جملرد األفكار

 تنفيذيااة حلااواًل قاادم هلااا، اإلشااارة متاات الاايت اإلساابانية الشااركة

 .. الاادمام إىل باكسااتان ماان املياااه لنقاال مغريااة وبتكاااليف مبدعاة 

 هائل. مائي بفائ  وتتمتع النروي  من إلينا أقرب بلد وهي

 األوىل النقطااة و اصااة عبااداهلل .د مااع عقياال مهااا .أ واتفقاات

 بلاد  يف أنناا  تادرك  ال النااس  وكا ن  امليااه،  نعماة  تقادير  عادم  حول

 حياتناا  يف امليااه  مان  الكا ري  نهادر  حنان  .شاحيحة  واملياه صحراوي

 محااالت كاناات كاليفورنيااا يف كنات  عناادما وأضااافت: .اليومياة 

 تارك  عادم  م ال:  أم لاة  وإعطات العام، طوال مستمرة باملياه التوعية

 الاااذقن، حالقاااة أو األسااانان تفاااريأ أثناااات ًامفتوحااا امليااااه صااانبور

 هاذه  وأصابحت  إخل، الباانيو...  يف الغطاس  بدل د  أ ذ واألفضل

 ي اار ْون فهاام الشااعب نلااوم أن  ااب ال ولكاان .بيتنااا يف عااادة األمااور

 والقصاااور العاماااة املرافاااق يف املهااادرة والكهرباااات امليااااه كمياااات
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 احلكومااة علاام االتكااال ثقافااة لاادينا أنااه إىل باإلضااافة اخلاصااة

 مبادرات. لنا يكون أن دون املس ولية وحتمل املشاكل كل حلل

 أن ميكاان ال أنااه إىل احلمااود صااا  باان اهلل عبااد .د وأشااار

 .ًاجذرّي حالًّ ليس فذاك الزراعي، القطاع يف الرتشيد من نتمكن

 ال الايت  احملاصايل  بعا   زراعاة  إيقااف  نظاره  وجهاة  مان  احلل

 أعاالف  زراعاة  مان  ةالفائاد  فماا  عليهاا؛  امليااه  ساقيا  إنتاجها ييساو

 .املنت  هلذا احلقيقية القيمة أضعاف مياه تلتهم

 زراعاااة ترشااايد  اااب كماااا :البكااار فوزياااة د. .أ وأضاااافت

 تصال  حايت  املياه من ًالرت (50  الواحدة احلبة تستهل  اليت النخيل

 التمار  ر ا   ماع  اإلنتاا   غزارة األيام هذه ونري املستهل ، فم إىل

 مات. من عليه صرف ما مثن حيت يساوي ال الذي

 يف احلقيقااة االنطالقااة أن إىل :املاازروع محيااد .د  هااب بينمااا

  حفار  يف هاي  واألر ا ،  األساهل  تقاديره  يف تعد واليت املياه توفري

 اجلنوبيااة،  باملناااطق الكاابرية  األوديااة ُبُطااون  يف كاابرية  زانااات

 لفارتة  وإدارتهاا  ختزينهاا  استيعاب احلالية السدود تستطيع ال واليت

 عاماال  أن ًاعلماا ، (flood water   ب يعاارف مااا   اصااة طويلااة،

 . احملجوزة املياه ا تفات بسرعة ًاأيض ي ثر التبخري

 التخزينياة  القادرة  مضااعفة  علاي  تسااعد  اخلزاناات  هاذه  م ال 

 .األمطار مياه من االستفادة قيمة من وتعظم السدود، هلذه

 املقرونااااة التوعيااااة فاااا ن ، األ اااارى للمناااااطق بالنساااابة أمااااا

 امليااه  لتحلياة  احلقيقاة  بالتكااليف  واملقيم املواطن بدفع باملساهمة

 . الرتشيد أدوات ك حد ًاملّح ًاأمر أصبح ونقلها
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 منااع مت اآلن لاادينا ًاطبعاا :احمليااا مساااعد .د قااال جانبااه وماان

 مان  للحاد  تصاديرها  مناع  ومت الزراعياة،  املنتجاات  مان  عادد  زراعاة 

 أو عدادات لوضع ستتجه الزراعة وزارة أن ويبدو ... املياه استهالك

 اسااتهالك حجاام ماان للحااد مزرعااة كاال يف بئاار كاال علاام حنوهااا

 ... املياه

 الشاااالالت مااان املتدفقاااة امليااااه حجااام الناااروي  يف شااااهدت

 النروي  إ  العديدة البحريات يف تصب حي  األنهار، ثم الك رية،

 .. عذبة حبريات غالبها

 دولاة  مان  امليااه  جلاب  هل والفنية اهلندسية الناحية من الس ال

 .. التحلية،! عملية من تكلفة أقل العذبة باملياه تز ر

 دون زراعاي  مشاروع  أي تضاع  أن ميكان  البلادان  هذه م ل يف

 أمااام أصاابحنا لاادينا لكاان ، اهلل باا  ن .. املااات مسااتقبل ماان  ااوف

 مياااه؛ مشااروعا لاادينا الزلفااي يف حناان فماا ال كاابرية؛ مياااه أزمااة

 إىل العذباااة مياهنااا  يصااادر املشااروع  وهااذا  حيااااة، مياااه  أحاادهما: 

 .. اخللي  دول بع  وإىل اململكة مناطق من ك ري

 ضاب   إىل احلاجاة  عان  عامني قبل تويرت عرب كتبت ًاشخصّي

 امليااه  وجاود  نسابة  علام  حتااف   آلياة  وفاق  يكون وأن اإلنتا ، هذا

 نفسااه والشاا ن اجملاااورة واملناااطق املنطقااة أبنااات منهااا ليفيااد العذبااة

 حساااب علاام تاااجر منهااا فيفيااد تسااتنزف وألَّااا .. أ اارى ملشااروعات

 ..مواطنني مد رات

 سياسة وفق توزيعها يكون وأن املياه، تصدير  نع أن حنتا 

 بالنساااابة نفسااااه واألماااار املياااااه، نسااااب علاااام حتاااااف  جغرافيااااة
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 مارت،  (700  بعاد  علام  فيهاا  املاات  أصبح املزارع فبع  للمزارعني؛

 .. مرت (900  ل تصل وبعضها

 هناااك أن هااو معرفتااه متخصصااني ماان أحتااا  الااذي الشاايت

 وأن املااات، ماان حبااار علاام يقااع اململكااة مشااال أن تقااول معلومااات

 تكاون  أن أ شااه  ماا   لا ،  عان  كشاف  هنااك  املازارع  مان  ًامزيد

 االطمئناان  بعا   ليب اوا  املازارعني  مان  التجاار  كبار معلومات هذه

 الزراعي. إنتاجهم تقييد يتم ال حتم

 الشاامالية املاادن معظاام أن الرديعااان  الااد .د أوضااح وباادوره

 عرعاار، ومنهااا: مااات، فيهااا لاايس وبعضااها مياااه نقاا  ماان تعاااني

 دوماة  مديناة  أماا  أ ارى،  أمااكن  مان  هلاا  املات جلب ويتم وطريف،

 عيااون ماان مزارعهااا تسااقي ساانة (30  قباال كاناات فقااد اجلناادل،

 العيااون تلاا  مجيااع اآلن ...سااحب مكااائن إىل حاجااة دو ااا تنبااع

 .عميقة ارتوازية آبار حبفر يتم املزارع وسقيا جفت

 شاااامل مساااح يوجاااد الأ :الشاااهراني ساااعد .د اللاااوات وتسااااتل

 يقاال  لكاي  النفطاي؛  املخازون  غارار  علام  املائياة  ملخزوناتناا  ودقيق

 واحملتمال  مكعب، مرت تريليون ... يبل  امل كد املائي املخزون ب ن

   .سنوات لعدة يسيكف معينة استنزاف مبعدالت وأنه ، ..

 إ او االحصااائيات، هااذه م اال املعنيااة اجلهااات لاادى أن البااد

 عليها،!. العمل يتم ال فلما ا توجد، ال كانت

 ومطمئنااة، ومعلوماة  ًاجادّ  كابرية  املائيااة املخزوناات  با ن  يقاال 

 كانااات لاااو حتااام اسااارتاتيجية؛ ألساااباب إعالنهاااا ياااراد ال ولكااان
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 واقتصاااادية بيئيااة  عواماال  فهناااك  ًاجاادّ  كاابرية  املائيااة  املخزونااات 

 باملات. وعالقتنا وممارساتنا سياساتنا تغيري حتتم وجيلية

 كااابري جااادل فهنااااك السااادود، جااادوى حاااول التسااااؤل أماااا

 :ًاحتدياد   اجلنوبياة  املنااطق  يف األقال  علم ألنها اجتماعي؛ وغضب

 وقتلاات أماتاات (وجنااران جااازان، مناااطق وبعاا  والباحااة، ،عسااري

 اآلباار  كال  وجفات  الساد  حتات  ملاا  األودية أسافل تقع اليت املناطق

 أعمااق آبااار حفاار إىل املواطنااون واضااطر الساادود، حتاات التقليديااة

 الزراعاة  وماتت األ رى هي جفت ثم ،(ممنوعة ألنها ارتوازية غري 

 أن تلبا   ال األمطاار  نزول بعد وحتم املطر مواسم يف إال واالشجار

 اآلباااار حتااام يغاااذي ال السااادود وخمااازون جبلياااة األراضاااي جتاااف.

 الطمي. ولرتاكم السبب لذل  منه القريبة

 مان  املتخصصاني  أحد  كره ما إىل البعيز إبراهيم .د وتطر 

 لضامان  باملاات  حمملاة  بال  فارغاة؛  إليناا  تصال  ال نفا   ناقلاة  كل أن

 باااالنف ؛ تعبئتهاااا قبااال املاااات تفريااا  ياااتم ثااام رحلتهاااا أثناااات توازنهاااا

 برميال  لكل أن يعين هذا - ملوثة تكون املياه هذه أن املشكلة

 ألااايس - شاااواطئنا يف ملاااو  ماااات برميااال هنااااك نصااادره نفااا 

 امللوثة. املياه هذه من حتمينا وقوانني تشريعات تسن أن باإلمكان

 اجلاار  فوزياة  أ. إلياه  أشاارت  ماا  علم الرديعان  الد .د وأكد

 وهاو  األمطار مياه من اإلفادة بقضية يتعلق فيما تعقيبها ضمن اهلل

 يف العملياة  املقرتحاات  ومان  .بلادنا  يف القصوى ب هميته يعتقد  يار

 مبسااحات  حمكماة  إمسنتياة  أرضاية   زاناات  بنات اخلصو  هذا

 األمطااار مياااه إليهااا تتساارب حبياا  األوديااة  لااف تكااون كاابرية
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 علام  عاادل  توزياع  بنظاام  الزراعاة  يف واساتخدامها  دا لاها  حلفظها

 صااحراوي منا نااا أن ناادرك حناان .بسااي  رساام دفااع مااع املاازارعني

 األوديااة ساادود  لااف حجزهااا يااتم الاايت املياااه ومعظاام ًاجااّد وحااار

 اإلفاادة  ياتم  وال سطحية كمياه األر  باطن إىل تتسرب أو تتبخر

 .م الية بصورة منها

 وتشاايد املنخفضاة  املنااطق  يف حفرهااا ياتم  املقرتحاة  اخلزاناات 

 وتكاون  األرضاية  البياوت   زاناات  يف نفعل كما ًامتام باإلمسنت؛

 كال   لاف  كابري  واحاد   ازان  بناات  تعاذر  وإ ا ..كبرية مبساحات

 يف صاااغرية  زاناااات عااادة عمااال عندئاااذ فااايمكن مسااايل أو وادي

 ياذهب  الايت  األمطاار  ميااه  حلفا   السايل  جمرى من متقاربة مواقع

 أن بعاد  البخار  مان  املاات  حتفا   املقرتحاة  اخلزاناات  ..ًاهدر معظمها

 واألشجار. الطني د ول ملنع بفالتر مدا لها تزود

 تقلااااي  بتقااااديره اخلطاااا  ماااان ف نااااه الزراعااااة وخبصااااو 

 الغاااااالت علااااام تركاااااز أن يلااااازم والااااايت الزراعياااااة املسااااااحات

 ميكاااان ولكاااان والنخياااال، واألعااااالف كااااالقمح االساااارتاتيجية

 كابرية  كمياات  تساتهل   الايت  املنتجاات  بعا   زراعاة  عان  التوقف

 زراعتهااا، عاان تقاال بتكلفااة اسااتريادها ميكاان والاايت املياااه، ماان

   .والفواكه كاخلضروات اجملاورة الدول من و ل 

 األلبااان ومنتجااي الزراعيااة، الشااركات لااوبي هناااك وبااالطبع

 مانخف   يف و اصاة  املياه، استنزاف يف مريع بعمل يقومون الذين

 ولكاان الوطنيااة، باملصااا  يعباا ون وال اململكااة، مشااال بساايطات

 إ ا احلكومياة  القارارات  مان  ًاكا ري  تعياق  قد التجارية مصاحلهم
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 ًاجازت  يصدرون أنهم حبكم التجارية، مصاحلهم ضد أنها شعرت

 .العربي اخللي  دول إىل منتجاتهم من به يستهان ال

 حنااو فاا ن امليالديااة التسااعينات منااذ التقااارير أشااارت وكمااا

 هاو  فوزياة  د. أ. لاه  أشاارت  وماا  للزراعاة،  تذهب مياهنا من  (90٪ 

 ال املنزلاي  االساتهالك  أن يعين ما ًاجّد كبرية نسب وهي  (،84٪ 

 هو له االلتفات  ب ما ف ن وبالتالي ،ًاإطالق مقلقة نسبة يشكل

 حدي اة  طار   إىل اللجاوت  وضارورة  املزروعات، ري وطريقة الزراعة

 تقانني  أو املنتجات بع  زراعة عن االستغنات مع املات توفر الري يف

 .زراعتها

 فتجاادهم عقالنااي غااري الصااغرية املاازارع مااالك معظاام ساالوك

 ...!! "املات توفر" ب منهم ًااعتقاد شيت كل يزرعون

 حاول  متعاددة  إشاكاالت  مثاة  أناه  إىل احلاارثي  علاي  .د وأشار

 للمااات، عااالي وحيااواني وزراعااي صااناعي اسااتهالك .املياااه قضااية

 وفااام .املشااااريع هاااذه مااان والتخفاااي  بالرتشااايد يناااادي واجلمياااع

 .نفسااها اجملاااالت يف الكاابري باالساات مار يطااالبون اآل اار اجلانااب

 األباارز، هااو اآلدمااي االسااتهالك علاام اإلعالمااي الرتكيااز وأصاابح

 .واحللاول  التوجاه  يف تناقضاات  للماات،  ًااساتهالك  األقال  هاو  بينما

 املادن  إىل إيصااله  لكان  .األساس هو التحلية علم اململكة اعتماد

 لطاااول ًاجاادّ  عاليااة  كلفتااه   لااا  علاام  املرتتبااة  والصاايانة  والقاارى 

 والقارى  املدن من لك ري صعبة وجغرافيات احملطات من املسافات

 يف تفكاااري هنااااك كاااان .والتشاااغيل اإلنشاااات كلفاااة عااان فضااااًل

 املمكاان وماان األمحاار، والبحاار اخللااي  بااني حبااري نهاار مشااروع
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 اجملاال  وختادم  كا رية  وقارى  مادن  مان  قريبة حتلية حمطات إنشات

 هااااي مااااا نعلاااام ال والسااااياحي واحليااااواني والزراعااااي الصااااناعي

 الشاباب،  وتوظياف  لالقتصااد،  احليوياة  اجملااالت  ألنهاا  املعوقات،.

 مااان والتخفياااف اهلااادف حيقاااق أن ميكااان الأ . الغاااذائي واألمااان

 .،! املات ُشح حول العارم اخلوف

 بساابب وحتقيقهااا الفكاارة بصااعوبة الرديعااان  الااد .د وعلااق

   .مرتفعة األر  وبقية هابطة فالبحار (األر  طبوغرافية 

 يف ليساات اإلشاكالية  باا ن الشاهراني  سااعد .د اللاوات  وأضااف 

 حبلااااها؛ كفيلااااة احلدي ااااة والتقنيااااات حلااااول فلااااها الطبوغرافيااااا

 االقتصادية. اجلدوى يف تكمن اإلشكالية

 حباجاااة لااايس املوضاااوع أن إىل الع مااان   الاااد .م  هاااب بينمااا 

 ميكاان ممااا الكاا ري هناااك .. النااوع هااذا ماان دراماتيكيااة حللااول

 احللول. هذه م ل طرح قبل عمله

 هااي .. ًاأيضاا أ اارى قطاعااات ورمبااا .. املياااه قطاااع مشااكلة

 بالعقليااة واملفعمااة القطاااع هلااذا املركزيااة لااإلدارة الضاايقة النظاارة

 املركزيااة، هااذه تفكياا  الضااروري ماان .. اإلدارة يف احلكوميااة

 اإلنتا  وتوطني احمللية، اإلدارة دور لتفعيل القطاع؛ هيكلة وإعادة

 مان  بادالً  احمللاي  املستوى علم التعرفة وحتديد والتوزيع، والتخزين

 الوطين. املستوى

 متضاادة  املطروحاة  احللاول  معظام  أن احلارثي علي .د وأوضح

 الاايت السااحرية العصااا وك نااه املااواطن، جيااب املقصااودة والنتيجااة

 .املشكلة ستحل
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 وزياار قاادمها الاايت احملاضاارة إىل الصااحاف نصاار .م.د وأشااار

 كرساااااي وصااااااحب  نيكساااااون(، عهاااااد يف الساااااابق اإلعاااااالم

  االل  بالرياا   هناا  دييجاو(   ساان  جامعاة  يف األمان  اسرتاتيجيات

 صارح  حيا   م(،2001  نهاياة  يف الذكياة  املادن  ملا متر  افتتاحيته

 بلااده يف احملااي  مياااه حتليااة لربنااام  وبااديل متقاادم برنااام  بوجااود

 ميااااه برتشااايح و لااا  العالياااة، والبيئياااة االقتصاااادية الكلفاااة  ات

 علاام أم لااة عاادة وضاارب ،"للشاارب" واسااتخدامه الصااحي الصاارف

 علااام اهلوياااة جمهولاااة عيناااات عااادة اساااتعرا   اااالل مااان  لااا 

 .!!اللون او املذا  يف الفر  عن وس اهلم السكان،

 حبيا   مراحال،  عادة  علم اجملاري مياه ترشيح ميكن ًاعلمّي

 .!الزراعي لالستخدام وتصلح مرحلة كل يف التكلفة تزيد

 القماااح زراعاااة إيقااااف قااارار أن كاااردي أساااامة .م  ويعتقاااد

  اب  األعاالف  زراعاة  إيقااف  وقارار  ،( 335 برقم الشهري القرار 

 اآلن جناوع   هاو  القارارين  يف املساتخدم  املبادأ  .. فيهما النظر إعادة

 حتام  ساتنتظرنا  اجلوفياة  امليااه  وكا ن  ،( مستقباًل نعطأ ال حتم

 ماع  للحادود  عاابرة  هاي  اجلوفياة  امليااه  مصاادر  أن ونساينا  حنتاجها

 .املياه هذه لتوفري برام  لديها ليس اليت وااْلردن وعمان العرا 

 أساااليب نتبااع أن علينااا كااان .. الزراعااة نوقااف أن ماان وبااداًل

 السادود،  وبناات  السايول،  ميااه  حصاد  م ال  .. امليااه  توفري يف أفضل

 واالسات مار  تكاليفهاا،  لتخفاي   امليااه  حتلية تقنية يف واالست مار

 يف الاتحكم  وحتام  بال  ؛.. للميااه  القماح  احتياا   ختفي  حبو  يف
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 ًااسااتخدام األقاال احملاصاايل ا تيااار وعامااة النخياال زراعااة حجاام

 .للمياه

 أمنناا    علام   طار  فياه  املساتورد  القمح علم الكلي االعتماد

 مااان والباااد مرتابطاااان املاااائي واألمااان الغاااذائي األمااان .. ( الغاااذائي

 .بينهما التوازن

 ماان باسااتهالكها تااتهم األلبااان شااركات زالاات ومااا كاناات

 الايت  األعالف لزراعة ًا ارجّي است مر منها الكبار أن حتم املياه،

 .اململكة إىل استريادها ثم حيتاجونها

 امليااه  حتلياة  حمطات وصناعة تقنية يف ًافقر األك ر اململكة

 للميااه  املنتجاة  الادول  أكارب  أنهاا  ضوت يف حتتاجه ما كل وتشرتي

 الشااااركات ماااان الضااااخم العاااادد ماااان الاااارغم وعلاااام .. احملااااالة

  لا   يف مباا    اخلا  للقطاع منافسة إنشائها مت اليت احلكومية

 حكومياة  شاركة  أي نر م ف ننا ( !!! املدرسية املقاصف شركة

 املطلاوب،  املال رأس ارتفاع إىل بالنظر و ل  الغر ، هلذا أنشئت

 مااع .املناات  هلااذا الوحيااد العمياال تكااون تكاااد احلكومااة وكااون

 يف الواقااع املياااه حتليااة هليئااة التااابع األحبااا  مركااز إغفااال عاادم

 .البسيطة وجمهوداته اجلبيل

 أمننااا علاام  طاار فيااه املسااتورد الغااذات علاام التااام االعتماااد

 مان  لالساتهالك  عرضاة  اجلوفياة  املياه مكامن أن كما الغذائي،

 هاذه  اساتخدام  لرتشيد برام  بها يوجد ال اليت اجملاورة الدول قبل

 .املياه



18

 –2016     150 

 ضامن  للميااه  تقنياة  شاركة  هنااك  :الع ماان   الاد  .م وأضاف

 للعلااوم العزيااز عبااد امللاا  ملدينااة التابعااة القابضااة تقنيااة جمموعااة

 إجناز. بال كالم ًاطبع لكن والتقنية؛

 ماان ًاحقيقّياا ًااهتماماا ياار م أنااه كااردي أسااامة .م وأضاااف

 بالتوعياة  (احلكوماة  متلكهاا  اليت منها وبالذات   اإلعالم وسائل

 ماان  (٪68  أن إىل أدي ممااا املياااه اسااتخدام ترشاايد حااول العامااة

 عاان  يعلمااون  ال (أعاااله  فوزيااة  د. أ. أنظاار    الدراسااات  أحااد  عينااة

 يف التوعيااة نشاااطات ماان العديااد رأياات ولكااين .املياااه مااع أزمتنااا

 .املياه من يكفي ما لديها أن نرى اليت األ رى الدول

 ضامن  بالعمل تشرف أنه احلمود ناصر بن عبداهلل .د وأوضح

 بضااعة قباال م(2025  للمياااه اململكااة اساارتاتيجية ملراجعااة فريااق

 مت بالفعاال اساارتاتيجية هناااك أن .. لالطمئنااان ياادعو وممااا أشااهر،

 مراجعاااة فرياااق عااارب توطينهاااا ومت ..الااادولي البنااا  عااارب إعااادادها

 حتادد  وهاي  النهائية؛ صيغتها يف الوزارة اعتمدتها كفت، وتوطني

 بكافااة اململكااة يف املياااه مصااادر خلارطااة الااراهن الوضااع بعنايااة

  ..نضوبها وخماطر الزمين ومداها ..تعقيداتها

 االساارتاتيجية الباادائل ماان ًاعاادد االساارتاتيجية حتاادد كمااا

 ختفاي  وال الاالزم،  الرتشيد  و ط  السحب، وسياسات للتد ل،

 للميااه  اجلاائر  االساتخدام  علم املرتتبة املخاطر حجم االسرتاتيجية

 للشرب. الصاحلة املياه هدر علم وال اجلوفية،

 قااد الااوزارة كاناات إ ا فيمااا ..ًاجااّد فعالااة وحلوهلااا بدائلااها إن

  ل . طور يف أنها أو ..للتطبيق بالفعل أ ضعتها
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 جملااس  لاادول  األعلاام  اجمللااس  أن القعااود  ناصاار  .د وأضاااف 

 للميااه  شااملة  اسارتاتيجية  املاضاي  ديسامرب  يف أقار  كذل  التعاون

 اجمللس. دول يف

 ًامهّمااا ياااراه ملاااا مباشااارة الشاااهراني ساااعد د. اللاااوات وتطااار 

 إىل تهااادف وسياساااات ومبااااد  كمنطلقاااات وممكناااا ًاوضااارورّي

 حتام  التاوازن،  بعا   والساتعادة  ( املاائي  أمننا   لا النسي التحقيق

 يلي: ما  ل  ويشمل .ًاجّد الطويل املدى ويف ،ًانسبّي ولو

 جوفيااة،  مائيااة  خمزونااات  ماان  تبقاام  مااا  علاام  احملافظااة -1

 وألي اسااتنزاف، ألي (املناسااب الوقاات يف  املطلااق الوقااف مبعناام

 .(ًاالحق هلا املشار البدائل ت مني بعد  غر 

 السااطحية؛ املياااه ماان والعااام الفااردي االسااتهالك ضااب  -2

 باانفس  الطبيعااي التعااوي  معاادالت االسااتهالك يتعاادى ال حبياا 

 .(أعاله الشرو 

 وتنقيتهاا  امليااه  حتلياة  وتقنياات  لصاناعة  الكامال  التوطني -3

 ماان أو التقنيااة وهااذه الصااناعة، هااذه سااادة ماان نكااون أن  ااب 

 مئاااات بااال عشااارات؛ إقاماااة علااام والعمااال ،(األقااال علااام ساااادتها

 احللوة. املياه الستنزاف البديل لتكون اإلنتا  وزيادة احملطات،

 مااان (جيباااه  يف والالعقالناااي العابااا  املساااتهل  ضااارب -4

 الوعي لفر  التكلفة حتم تتجاوز تصاعدية ورسوم أسعار  الل

 واملصانع  املنازل  يف واخلاا   العاام  االستهالكي القرار متخذ علم

 مبان  نبادأ  أنو ،ًاشافاف   لا   يكاون  أن بشر   وغريهم، واملزرعة
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 توجاااه أن وعلااام أصااااًل، يااادفعها ال ومااان بالتكااااليف يعبااا ون ال

  املائي. واألمن املائية االسرتاتيجية حتقيق لصا  العائدات

 والزراعياة  الصاناعية  االقتصاادية  النشااطات  نقال  تشاجيع  -5

 الساواحل،  مان  قريباة  لتكاون  كا رية  مياها تستهل  اليت وغريها

 ماان أو اخلاصااة مبحطاتهااا مااات ماان حتتاجااه مااا بتااوفري وإلزامهااا

 احملطااات هااذه مل اال الرت اي   وميكاان مر صااة. جتاريااة حمطاات 

 كاان؛  حي ماا  والزراعاي  الصاناعي  املساتهل   إىل األنابيب ولتمديد

 تكاااليف يف احلقيقيااة بتكاليفهااا املياااه تكاااليف تااد ل وبااذل 

 املنتجات. وتسعري اإلنتا 

 يلي: مبا املطالبة علم احلارثي  الد .أ أكد وبدوره

 وتقنياااات امليااااه يف األحباااا  مراكاااز وتك ياااف توسااايع •

 .املياه نقل وتقنيات البحر مياه حتلية تكلفة  ف 

 التصاميم يف تنظيمي بشكل االستدامة اعتبارات تقديم •

 . املستويات كل يف

 شاحها  ماع  التاوازن  إىل املائياة  املاوارد  يف االست مارات رفع •

 .السعودية الطبيعة يف
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  :د. فايز الشهريالورقة الرئيسة: 

 مقدمة 

 .يقتاال  ال السااالح  " األمريكيااة  السااالح  مجعّيااة  شااعار  يقااول

 (.'Guns don't kill people. People do'  " لا   يفعلاون  من هم الناس

 تفساد  ال االجتمااعي  التواصال  شابكات  ف ن احلال، هي وهكذا

 هاااذه . لااا  يتعمااادون مااان هااام النااااس الصاااور، تشاااّوه وال النااااس

 املنااابر هاذه  العااتالت (الفرصاة   للجمياع  تقاادم االتصاالية  اخلادمات 

 ًاإ  .يشااؤون  عّماا  يشاؤون ما ليقولوا واجملانية؛ احلرة اإللكرتونية

 .آثاره يف تتحكم وال احملتوى خترتع ال الشبكات

 ملاا  مستخدميها واحنياز الوسائل حيادية فرضية من ًاوانطالق

 التسااؤالت  بعا   ن ار  األطروحة هذه ستحاول أفكار من يعتنقون

 وحتدياتاه  اجملتماع  صاورة  صاناعة  وخمرجاات  ماد الت  يف والارؤى 

 وفايس  تاويرت،    االجتمااعي  التواصال  شابكات  حمتاوى   االل  من

 جماااااًل املوضاااوع سااايكون وحيااا  .وتفاعالتهاااا (ويوتياااوب باااوك،

 يف األكادميياة  الصارامة  عان  التجااوز  من ب س فال العام، للنقا 

 هاذه  اساتخدامات  واقاع  واستحضاار  والوساائ   الوسائل توصيفات
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 والتواصااال للرتاساال  األشاااهر التطبيقااات  معيتهاااا ويف الشاابكات، 

 .حكمهما يف وما "شات وسناب" "آب الواتس" م ل:

 اإلجيابية: الصورة: والرتاسل التواصل تطبيقات 

 فقااد ،ًاومجاهريّياا ًاتقنياا و اات الوسااائ  هااذه ظهاارت حااني

 الااذي ال ااوري الااتقين للمنجااز يانعااة طبيعيااة مثاارة شاا  بااال كاناات

 اإلنرتناااات جمااااال يف ًاتقريباااا الاااازمن ماااان عقاااادين  ااااالل حصاااال

 يف النااس  اخنار   والتوساع  النمو وبهذا .واستخداماتها وتطبيقاتها

 وساايلة أول يف والتجااارب الشااعوب فالتقاات االفرتاضااي العااام هااذا

 يف املتسااااوية الفااار   ات األر  شاااعوب كااال منحااات جمانياااة

 عصاار يف كااربى إشااكاالت هناااك تعااد م .للمعلومااات الوصااول

 "التعابري  يف واحلاق  ،"االتصاال  يف احلاق " م ال:  مفااهيم  يف اإلنرتنت

  .قيود أو حواجز دون "املشاركة يف احلق" حتمية عن ناهي 

 تطاور  ماع  ترافقات  أ ارى  إ ابياة  ظهارت  الاتقين  اجلانب ويف

 املاذهل  النماو  يف مت لت الذكية، واألجهزة اهلواتف وأجهزة أنظمة

 تاادني مااع متصاااحبة التطبيقااات هلااذه اجلماهرييااة لالسااتخدامات

 الشاعوب  فالتقات  معقواًل، يبدو بشكل للشبكات الوصول أسعار

  او  أماا  .نادرة تارخيية صورة يف لوجه ًاوجه التقين املشهد هذا يف

 األسااباب إىل منطلقاتااه أهاام عاازو فاايمكن االسااتخدامات وتوسااع

   :اآلتية

 مااان صااااحبها وماااا اإلنرتنااات خلااادمات العااااملي االنتشاااار -1

 جمتمعاات  يف الشارائح  معظام  من عليها واضحة اعتمادية

 .اليوم
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 ماان الذكيااة اهلواتااف تطبيقااات يف اهلائاال الااتقين التطااور -2

 .والن  والصورة الصوت وتسخري السرعة حي 

 .واحلف  والرتاسل العر  طر  يف امللموسة اجلودة -3

 األفكاااار وعاملياااة التوظياااف ومروناااة االساااتخدام ساااهولة -4

 .واالستخدامات

 لكال  املتخصصة اخلدمات وتقديم اللغات خمتلف  دمة -5

 .جغرافية ومنطقة لغة

  اادمات وجمانيااة اإلنرتناات خلاادمات التكلفااة اخنفااا  -6

 .االجتماعي التواصل ومنصات تطبيقات

 مشاااارك لكااال يعطاااي حااار واتصاااالي معلومااااتي فضاااات -7

 .الفروقات كل ًامتجاوز وصورة ًاصوت الب  يف واحلق الفرصة

 واملنصووووووات اخلوووووودمات عوووووور اجملتمووووووع صووووووورة صووووووناعة 

 اإللكرتونية:

 ماا   االل  مان  عاادة  للمجتمعاات  الذهنية الصورة الناس يصنع

 ماان أو الوسااائل، عاارب املتلقااي الشااخ  يشاااهد أو يساامع أو يقاارأ

 الذهنيااة الصااور يرسااخ مااا أمااا .املباشاار والتواصاال االتصااال  ااالل

 الرساائل  تلا   حتدثاه  اليت الرتاكمي األثر  ل  فهو ،(كانت ًاأّي 

  هاان يف  اتهااا والقناعااات األفكااار تعزيااز  ااالل ماان (احملتااوى 

 .املتلقي

 هاذه  علام  العاام  شاعوب  أنشا   مان  هم السعوديني نإ وحي 

 صاناعة  نأ فالباد  املشااركة،  أو املتابعاة  حيا   مان  ساوات  املنصات
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 من يضخون ما علم أساس بشكل تعتمد السعودي اجملتمع صورة

   .حمتوى

 ، اإللكرتوني فضائنا يف  ري عما تساتلت سابق طرح ويف

 وي بات  ألوانهاا  وخيتاار  يرمسهاا  ومان  صاورتنا  حاول  إجاباات  وطلبت

 أو ضااوت شااعاع عاان ًاحب اا اإلنرتناات  اادمات تتصااّفح أناات إطارهااا،.

 باني  ًاتسااحم  أك ار  اجتماعّياة  وعالقاات  أفضال،  حليااة  أمال  بريق

 شااواهد تقوهلااا السااريعة النتيجااة جتااد، فمااا ا قااادم جياال شاارائح

 تظهاار الاايت (التواصاال شاابكات اليااوم  العربّيااة اإلنرتناات حمتااوى

 وقباال للساا ال، تاادعو (سااوداوّية  بصااورة وعالقاتااه اجملتمااع صااورة

 احلااال بهااذه جمتمعنااا صااّير الااذي مااا ُتاارى .واحلاارية احلاازن  لاا 

 وتضااخيم الع اارات وتصااّيد والتكااا ب التشاار م ماان اإللكرتونيااة

 يف ال قااايف ومنجزنااا حياتنااا كاال ُتختصاار نأ  ااوز هاال اهلفااوات،

 .،(شااللّية  وتنظيمااات فكرّيااة تيااارات بااني يااومي كرتااوني صااراع

 املشاااهد مجاااال حولااات الفكاااري الصاااراع سااااحات نأ امل كاااد

 مساارح إىل اإلنرتناات شاابكة علاام (الكااوني  وال قااايف اإلعالمااي

 .األر  سكان كل الرديئة عروضه علم (يتفّر   (عب ي 

 اخلالصة: 

 ميكان  الاذي  الكابري  اإل ابي الدور إلنكار اليوم جمال ال

 هااذه عاارب وترساايخها املرغوبااة الذهنيااة الصااورة لصااناعة اساات ماره

 وسااابق .االجتمااااعي للتواصااال املكرساااة والتطبيقاااات الشااابكات

 فرصااااتنا هااااو اجلديااااد اإلعااااالم" نأ فحواهااااا فكاااارة وطرحاااات

 بناا  يلياق  مباا  أنفسنا ونقّدم العام حناور كي (الوحيدة  التارخيّية
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 صااور يف قااّدمونا طاملااا الااذين الشاار وسااطات علاام الطريااق ونقطااع

 هاااا الت يصااانعه  ماااا  ولكااان  .واإلرهاااابيني  املاااتخلفني  الشاااهوانيني 

 .جهد كل سيضيع التقنية شعاب يف (مّنا  التائهون

 شااوارع لاادينا باا ن وأعلاام اجملتمعااات، كاال م اال ب ننااا أعلاام

 ماان املسااتور وتكشااف الغبااار، تاا ري أصااوات منهااا ختاار   لفّيااة

 أن حيزن ومما .وعجب س ال م ار صارت احلال ولكن تقصرينا،

 وناز   ماراهقني  حياات  وقّلاة  مشااغبات  علام  تتوقف م اإلشكاالت

 بغااال ب جسااام ورجااال ونسااات كهااول مقاااطع رأياات فلقااد شااباب،

 اجلدياد،  لإلعالم وينقلونه  و  وقّلة ببذاتة بينهم فيما يستظرفون

 والادين  اجملتماع  عن راسخة صورة العاملّية احلوارات لربام  فينتقل

 .واحلضارة

 ضامنها  فقاد  والتعابري  االتصاال  حرّياة  يف هناا  املشكلة ليست

 أمااام ودنياا  ًادينا  أصابحنا  أّننااا املشاكلة  للجمياع،  اجلدياد  اإلعاالم 

 يازول  ال بصاورتنا  بعضانا  يصانعه  وماا  .له سابق ال حضاري امتحان

 الشاعوب   اكارة  مان  حماوه  ميكن وال الرمسّية، باالتفاقيات أثره

 .تفاهم مبذكرات واحلواسيب

 مرجعيااات يف أصااياًل ًاجاازت وسيصاابح أصاابح الركااام هااذا

 يصاانعها ماان حناان صااورة وهااي عّنااا، الذهنّيااة الصااورة تشااكيل

 برتويااا  املشاااتهرين هااا الت أن هاااو أك ااار يدهشااا  وماااا .ب يااادينا

 واالستضاااافات والتهليااال التصااافيق مااان ًاقااادر  ااادون (الوقاحاااة 

 أياان تعلاام ال ألجيااال وقاادوات ًارمااوز تصااديرهم ليعاااد اإلعالمّيااة،

  !.الطريق،



18

 –2016     160 

 :أسئلة ثالثة يف املوضوع يتلخ  أن ميكن هنا ومن 

 االجتماعي،. التواصل شبكات علم صورتنا يصنع من -

 بتا ثري  العاام  يراناا  وكياف  ، الصاورة  هاذه  مكوناات  ما -

 ،. الرسائل من الكبري الرتاكم هذه

 اإللكرتوناااي حضاااورنا ليكاااون نصااانع أن ميكااان ماااا ا -

 احلضاارية  الصاورة  يف العاام  معاه  ويرانا إ ابية، أك ر

 بنا،. تليق اليت
 

 املنيف: أجمد. التعقيب األول: أ 

 أي ماع  التعااطي  عناد  مهام،  ألمار  نشري أن ًاجّد الضروري من

 ومبختلاااف أشاااكاله بكافاااة الرقماااي، بااااإلعالم تتعلاااق قضاااية

 الارؤى  أن يعاين  ماا  التشاكل،  طور يف نزال ال أننا وهي تسمياته،

 الذاتيااة، املمارسااات ماان - الغالااب علاام - نابعااة واالسااتنتاجات

 أن  اصااة ثابتااة، اتصااالية نظريااات تعتاارب وال املتسلساالة، والرقابااة

 إعاادة  معهاا  متات  كبرية، تغري مرحلة يف ككل االتصال صناعة

 م مسااتجدات مبصاااحبتها وبزغاات األشاايات، ماان الكاا ري تعريااف

 .تقدير أقل علم حدي ة أو م لوفة، تكن

 حيااتم االجتماااعي، التواصاال مواقااع يف صااورتنا عاان احلاادي 

 عليناا  يساهل  حتام  املواقاع،  هلذه استخدامنا لكيفية اإلشارة علينا

 لادينا  حياد   ماا  أن  اصاة  والفردياة،  اجلمعية املنطلقات تفكي 

 بالعااااام، مكااااان أي يف حيااااد  ال االجتماعيااااة الشاااابكات يف

 بعاادد املتعلقااة الرمسيااة، باألرقااام م باات وهااذا متنوعااة، ألسااباب



18 

 

 –2016  2015  
161 

 ب ننااا نقاار أن  ااب لااذل ، .النمااو بنسااب أو التفاعليااة احلسااابات

 يكااااون وقااااد االفاااارتا ، عااااام يف احلقيقيااااة احلياااااة  ااااارس

 السياسااي، أوهلاا  ..كا رية  أصاعدة  علام  حقيقاة،  أك ار  االفارتا  

 أن يفارت   الاذي  رأيه عن يعرب - الشبكات هلذه - فاملستخدم

 تكااون وقااد مت لااه، الاايت بطريقتااه االقاارتاع، صااناديق يف يكااون

 يوجااد ال ،ماا اًل اإلعالمااي الصااعيد ويف تكااون، ال وقااد صااحيحة

 هااذه م اال يف ينشااره قااد مااا بقااول لااه يساامح الااذي احلريااة هااامأ

 ،ًاأيضاا .احلريااة ال بااالفر  ًامتعلقاا األماار يكااون أو الشاابكات،

 يف حقيقيااة فعاليااات توجااد ال والرتفيهااي، ال قااايف املسااتوى علاام

 .ك ري  ل  وغري حياته،

 العاام،  كال  بعفوياة  األماور  ماع  نتعامال  أن كاذل   املهام  من

 عراقيال  نتجااوز  لكاي  ،"املالئكاي  اجملتماع " فرضاية  عان  ولنبتعد

 والتخاوين،  التصانيف  مطبات ونعرب الشبكات، هذه علم االنفتاح

 التشااااابيح" عااااان مبنااااا ى أحادياااااة، اساااااتخدام طريقاااااة وفااااار 

 الاايت املزيفااة، اهلامشااية بالقضااايا ننشااغل ال حتاام ،"اإللكرتونااي

 .كغيمة تتالشم ثم واجلهد، الوقت ت  ذ

 أكاون  أن وأمتنام  _ إلغاات  ثام  أك ر، وغريه أعاله، لألسباب

 النخاااب أو ،"النخاااب"باااا يسااامم ملاااا- اإللغاااات وصاااف يف ًادقيقااا

 وال تسااتقبل، وال ترساال كاناات الاايت تقاادير، أقاال علاام التقليديااة

 بااادائل وحضااارت اآل ااار، تعرياااف باااا تالف اآل ااار، ماااع تتفاعااال

 النخباوي  مكاان  أ اذت  وتطاور،  وحيوياة  تفاعلياة  أك ار  ك رية،

 ووجاود  متفرعاة،  جمتمعاات  عادة  وجاود  إغفاال  عدم مع التقليدي،
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 واملتلقااااي املنصااااة حبسااااب ختتلاااف  فاألشاااايات متخصصااااة، خناااب 

 .واحملتوى

 هاااذا كااال ورغااام سااابق، ماااا كااال ومبصااااحبة أناااه أعتقاااد

 يف فشاااالت اجلهااااود هااااذه أن إال الرقمااااي، اإلعااااالم يف احلضااااور

 بصاااورة األ ااارى، اجملتمعاااات يف االنااادما  أو اخلاااار ، خماطباااة

 هلاا  كان دا لية، و طابات تناحرات يف أغرقت وإ ا افرتاضية،

 .وأكرب أفضل بشكل وتوظف تست مر أن

 سااوات املنظمااات، قباال ماان مت ياال ضااعف قابلااه هااذا، كاال

 متواضاااااع حضاااااور جباناااااب اخلاصاااااة، أو احلكومياااااة كانااااات

 بشاااكل معهاااا تعاملااات الااايت التقليدياااة، اإلعالمياااة للم سساااات

 متجاهلاة  تنافساي،  عمل أنه منها ًااعتقاد األمر، بداية يف مناه 

 .ت ثريها أفقد الذي األمر وهو حلضورها، متدد أنه

 هاااذه حياااال التحاااديات أهااام إىل نشاااري أن املهااام مااان لاااذل 

 :القضية

 مرجعيااااة وجااااود وعاااادم والتشااااريعات، األنظمااااة ضااااعف -

 واضحة.

 اساات نائية وجااود وعاادم اإلعالمااي، الساافارات عماال ضااعف -

  املنصات. هذه عرب تذكر

 اإلعالميااة امل سسااات لاادى املتطااور اإلداري الااوعي غياااب -

 التقليدية.

 بذل . املتعلقة "اإلعالم وزارة" مبادرات انعدام -
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 :هي التوصيات أهم أن أرى وعليه

 اجلهود. توحد جامعة مظلة وجود ضرورة •

 امل سساتية. الصبغة ومنحها الفردية املبادرات دعم •

 يف واالساااات مار اإلعالمياااة،  للم سسااااات أكااارب  انفتااااح  •

 أوسع. بشكل والرقمية التقنية البيئة

 حرياااة هناااك  تكاااون أن بااد  ال هاااو هااذا،  كااال ماان  واألهاام 

 الفرديااة اجلهااود لااتمكن السااابق، ماان أعلاام بهااامأ للمعلومااات،

 الشااعارات عاان ًابعيااد ..ًا ارجياا للقبااول قاباال حمتااوى تقااديم ماان

 الدا لية. والقناعات التقليدية،

 احمليا: مساعد. التعقيب الثاني: د 

 حاول  حدي اه  يف أثراناا  الاذي  الشهري فايز للدكتور الشكر

 اإللكرتونياااة"، الشااابكات عااارب االجتمااااعي والتواصااال "صاااورتنا

 .. هي رئيسة تساؤالت ثال  ب ثارة  تمها واليت

 االجتماعي،. التواصل شبكات علم صورتنا يصنع من -

 بتاا ثري العااام يرانااا وكيااف الصااورة، هااذه مكونااات مااا -

 الرسائل،. من الكبري الرتاكم هذه

 اإللكرتوناااي حضاااورنا ليكاااون نصااانع أن ميكااان ماااا ا -

 احلضااارية الصااورة يف العااام معااه ويرانااا إ ابيااة أك اار

 ،. بنا تليق اليت

 الشابكات  تا ثري  جانب يف أننا هو  ل  حول إضافته أود وما

 ..صنفني.. نشاهد أن ميكن صورتنا، يف االجتماعية
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 لغاااار  الشاااابكات هااااذه يسااااتخدم أضااااحم قساااام : األول

 ًاجمتمعاا للمملكااة أو اململكااة جمتمعااات ماان مااا جملتمااع التشااويه

 املهااااين للتوظيااااف احناااادار لألسااااف هااااذا ويف وقيااااادة، وهويااااة

 نشا   الايت  واحملافظاة  واجلميلاة  النقياة  اجملتمعية وللقيم واأل القي

  .. اجملتمع هذا عليها

 الرحبااااي ورمبااااا الشخصااااي، البعااااد أن لااااه ي سااااف وممااااا

 الشبكات عرب آ رين منافسة ضوت يف الشبكات هذه الستخدام

 هاذه  حمتوى صناعة يف ًات ثري األك ر اهلاجس أصبح االجتماعية،

 مااا عاان والبحاا  والتهااري ، االبتااذال يف التنااافس هااو الشاابكات

   .أك ر عيبي ما باإلعالم هنسمي

 عاان يبح ااون الااذين وخباصااة اجلمهااور،  عاال اجلانااب هااذا

 للقاااايم ًاوانتهاكاااا ًاإساااافاف حيماااال كااااان ولااااو حتاااام الرتفيااااه،

 مقادمي  أمحال  كنات  وإن هناا  وأنا متقباًل. أو مقبواًل واأل القيات

 أن إال تاويرت؛  أو االنساتجرام  أو الساناب  عارب  وخباصة احملتوى هذا

 حبجاام  الااذين  فهاام اجلمهااور،  علاام هااو  األكاارب واحلماال  العاابت

 .. مجاهريية ًارموز منهم يصنعون التافهني هل الت متابعتهم

 اإللكرتوناي  النشار  أنظمة تفعيل يتم أن حيتاجون فئة وه الت

 يتجاااوز ماان كاال حماساابة تااتم كااي .. يقاادمون مااا وحبااق حبقهاام

 أقااال القضاااايا هاااذه تكاااون وألَّاااا الشااابكات، هلاااذه باساااتخدامه

 أو جهالااة أو محاقااة يرتكااب ماان فكاال الشاا ن؛ هااذا يف ًااهتماماا

 تااتم أن ينبغااي م سساااته، أو أفااراده أحااد أو اجملتمااع حبااق جرميااة

 حتاام املااأل؛ علاام  لاا  نشاار يااتم وأن غليظااة، حماساابة حماساابته
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 علام  باحملافظاة  إال يكتمال  ال اجملتماع  ف من له؛ عربة غريه يكون

 هاااذه ت اااوب حتااام العااااب ني؛ أمااان مااان وصاااونها اجملتماااع حقاااو 

 والرتبوياة  الدينية وقيمه للخلي  انتماتها وتعيد لرشدها احلسابات

 واالجتماعية.

 قباال ماان تاادار احلسااابات هااذه تكااون مااا ًاكاا ري ولألسااف

 اجتماعياااة لقااايم تنتماااي مغرضاااة حملياااة وغاااري حملياااة شخصااايات

 يف املسااتقرة واأل القيااة االجتماعيااة القاايم لاابع  مغااايرة وثقافيااة

 احلازم  هو  ل  الستصالح الطريق ف ن لذا ؛.. اخلليجية جمتمعاتنا

 اجلديادة،  واملاتغريات  تتساق  تنظيماات  وصاناعة  األنظماة  تطبيق يف

 وأ القياة  قيمياة  فوضم اجملتمعات جتعل تكاد اليوم فالشبكات

 عان  أحتاد   وأناا  حقيقياة،  غاري  صاورة  عناا  وتنقال  جمتمعنا، تشوه

 اجلميلاة  الصاورة  وحياب  وطناه  حياب  وملتزم حماف  كبري جمتمع

 ومساا وليته اجلمهااور أمااام االجتماعيااة مساا وليته ويستشااعر.. عنااه

 . اهلل أمام

 اجلمهااور، ماان املزيااد لتكسااب احلسااابات هااذه ناارتك ال وأن

 قيمااه  اجملتمااع حساااب علاام أنفسااها تسااويق ماان املزيااد وبالتااالي

 ..  ومستقبله

 لنظريااة ًاوفقاا االنتشاار  ماان املزيااد هلام  يتاايح هاا الت تارك  إن إ 

 لتقااول احلسااابات؛ تلاا  توظفهااا الاايت واالشااباعات االسااتخدامات

 وهاذه  .. اجلمهاور  يرياده  ملاا  اساتجابة  هاو  يقدموناه  ما ب ن للجمهور

 الااذين اجلمهااور أفااراد كاال وعلاام اجملتمااع، قاايم علاام تقفااز لغااة

 السي . ورمبا اجليد، غري احملتوى و ل  املواد، تل  ت ملهم
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 الاااذي اخلااا  عااان  رجااات خناهلاااا فئاااة هااام :ال ااااني الناااوع

 الواقاااع لكااان جتااااوزه، عااادم علااام النخاااب واعتاااادت اعتااادناه،

 حمتااواه  مااع  ا تلفنااا وإن منااه  نقلااق لَّااا أ ينبغااي  طبيعااي تطااور  أنااه

.. 

 الاايت الصااورة طبيعااة عاان فيااه نبحاا  الااذي الوقاات يف فاانحن

   جمتمعنا. عن االجتماعية الشبكات تنقلها

 الااذي اجملتمااع طبيعااة عاان لنااا كشاافت أنهااا ناادرك أن ينبغااي

 مساااااميات حتااااات ومشاااااكالته أ طائاااااه مااااان ًاكااااا ري ياااااداري

 انتماتاتاه  أو متيازه  أو فردانيتاه  أو خبصوصايته  تتعلاق  ومصطلحات

 ... املناطقية أو القبلية

 ربقاة  مان  خنر  ستجعلنا حرة تدريبية دورة هو اليوم  ري ما

 الناااس يعيشااه الااذي الواسااع احلريااة عااام إىل والتساالطية الذاتيااة

 .. العام يف كلهم

 يشاغل  لَّاأ فرد ولكل ول  لي كيف الدورة هذه من وسنتعلم

 يف الاااد ول يف نفساااه يغاار   أن عااان فضااااًل كلااه  أو بعضاااه وقتااه 

 .. أحواهلم ويف اآل رين  صوصيات

 مااع  التماااهي  علاام  قاادرة  أك اار  ساانكون  ماادة  بعااد  أ النااا

 عنها.. معزولني كنا مهما أ رى جمتمعات ثقافات

 بااإلفرا   نوغال  فنحن ؛ًاإ ابّي الشبكات هلذه أنظر هكذا

 أن يف ورغبتنااا ساالوكنا ماان جاازت وهااو ساالبيتها، عاان باحلاادي 

 .. واحد وهمي    يف تنتظم
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 ،ًاواجتماعّيااااا ًاوثقافّيااااا ًافكرّيااااا تاااااتغري لااااادينا اجملتمعاااااات

 .. التغيري أدوات أهم أحد أصبحت والشبكات

 أي نقااول أن ميكننااا .. ًاومتاحاا ًاممكناا شاايت كاال أصاابح

 ..وواسع كبري تغري إنه شيت؛ أي عن نتحد  وأن شيت

 أن _ ماادة قباال لكاان _ ًامتاحاا يكاان م أنااه تفكاار أن لاا 

 أحااادى يف اململكاااة رأي ينااااقأ كتياااب بااا ي للمملكاااة تاااد ل

 علاام خيطاار ماااال كاال اليااوم واقعهااا، عاان يتحااد  أو القضااايا،

 ... أمامهم ًامتاح أصبح النأت أ هان

 أو اجلانااب تغفاال أن ميكنهااا ال اإل ابيااة النظاارة شاا  دون

 أننااا يعااين الساالي اجلانااب يف اسااتغراقنا لكاان الساالبية؛ اجلوانااب

 أن ينبغااي مفااردات وهااذه إخل، ... واحلااد باااملنع الااتفكري حناااول

 عاادم علاام يتفااق الاايت الدينيااة باملسااائل يتعلااق فيمااا فقاا  تكااون

 النااااااس وحبقاااااو  للدولاااااة، العلياااااا وباملصاااااا  بهاااااا، املسااااااس

  لاا  سااوى ومااا اآل اارين، وياا  ي الفتنااة ياا ري ومبااا وأعراضااهم،

 وعلام  عليناا  الشابكات  هاذه  إ ابياة  دائارة  نوساع  أن حنتا  فنحن

  ..صورتنا

 يشااوه أراه كناات ممااا ينشاار ومااا يكتااب مااا ًاكاا ري أت ماال

 والواقااع الواقااع، ينقاال هااذا أن واحلقيقااة اآل اارين، أمااام صااورتنا

 حنتاا   فانحن  ًاسايئ  الواقع كان ف ن لنا؛ صورة به نقبل أن يفرت 

 صاورتنا  لتصاحيح  الطرياق  فهاو  الواقع، لنغري أكرب ًاجهد نبذل أن

 شيت. كل يف األفضل حنو
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   االجتموواعي والتواصوول املووداخالت حووول قضووية: )صووورتنا 

 :اإللكرتونية( الشبكات عر

 االجتماعي عر شبكات التواصل تقييم واقع صورتنا: 

 بتعقياب  ورد ما علم تعليقه يف الشهري فايز .د نظر وجهة من

 دراسااة يف Model فيااه صاامم وقااد _ النخبااة سااقو  أن أجمااد، أ.

 ساابب ولعاال .التقنيااات هلااذه أفضاال مبسااتقبل يبشاار ال - مسااتقلة

 علاام اخلالفاات  دائارة  وتوساايع املفااهيم  يف  اإللكرتونياة  الفوضام 

 مساا ولياتها  أهام  ماان الايت  النخبااة غيااب  هااو املشارتكات  حسااب 

  .موانفعاالته اجلماهري غوغائية ترشيد

 ًاقسااام أن _ نظاااري وجهاااة مااان _ النخباااة غيااااب مااان واألساااوأ

 أن ا تااار اإللكرتونااي املشااهد يف النخااب ماان بقااي مماان ًاكاابري

 الرؤياة  النخباوي  هاذا  يقاود  أن وبادل  .ليبقم للجماهري ًاتابع يكون

 التافاه  فيهاا  يساتوي  قضاايا  جتااه  اليومياة  االنفعالياة  عان  ًامعرب بات

   .القص  من والعظيم

 مسااعد  د. بتعقيب ورد ما علم تعليقه يف فايز .د أوضح أيضا

 يف ودوره الوقاااات مساااا لة يف التفاؤليااااة النظاااارة هااااذه حييااااي أنااااه

 احلريااة مفهااوم علاام  ااالف ال أنااه كمااا .الساالبيات ماان التخفيااف

  .املنصات هذه وفرتها اليت

 السااانوات عااارب متاا نٍّ  رصاااد ومااان التقنيااة  مساااائل يف ولكاان 

 ًامرساااخ عااااماًل ًادائمااا  كاااان الوقااات عنصااار أن القاااول ميكااان

 أننااا نظاان املناااظر هااذه علاام نعتاااد وحينمااا املسااتخدم، لساالبيات

 يف ت اااور حتااام ترتاكااام حقيقتهاااا يف وهاااي املشاااكلة، جتاوزناااا
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 ساابق أنااه -فااايز د  كاار - احلريااة مفهااوم بشاا ن أمااا .وجوهنااا

 فقاادان  ماان أسااوأ هااو مااا  أن اإلنرتناات  علمااتين :ًاقاادمي قااال وأن

 .(تتاح حينما استخدامها إساتة هو احلرية

 شابكات  أن مدا لتاه  يف احلماود  صا  بن اهلل عبد .د وقال

 وجااد  ااارجي لفضااات املنافااذ ك حااد تاا تي االجتماااعي التواصاال

 وهاذه  أقرانه، مع التواصل يف وسرعة الكتابة يف حرية فيه الفرد

  الهلااا ماان ياادلف واسااعة بوابااة أضااحت البارعااة احلدي ااة التقنيااة

 .ومسينه غ ه الكلم من هلم طاب ما وينشرون الكل،

 التواصال  شبكات من العديد ضمن قناتني هنا است نيت وإ ا

 الاواتس    وهاي  واملشارب األصناف املتعددة االفرتاضية االجتماعي

 أو التعبري لي جاز إن القناتني هاتني وبني أمام ف نين ( وتويرت ، آب

 الغالبياة  أو النسابة  أن أحلا   فا نين  بالقنااتني،  تسميتهما يف القول

 الاواتس   الشابكتني  هااتني  فلا   يف تادور  الايت  الناس من العظمم

 وأحيانااً  وكهواًل ًاوشباب صبية السعودي، الشعب هم (وتويرت آب،

 .شيو ًا

 هاااااتني  انطالقااااة  بدايااااة  وعنااااد  زماااان  منااااذ  توقفاااات  وهنااااا

 التوجااه هااذا ورات الكامنااة األسااباب عاان وتساااتلت الشاابكتني،

 حيملونهاا  قضاايا  لاديهم  أم ها الت،  أصااب  فاراغ  هاو  هال  احملموم،

  االل  مان  باالولو   إال  قضااياهم  طارح  مان  هلم منفذ ال أن ووجدوا

 .فحسب ترفيهية املس لة أن أم الشبكتني، هاتني

 ماان ًاانطالقاا هاا الت علاام املساايطر مقااام يف لساات هنااا وألنااين

 نفساه  للتسااؤل  عادت  أناين  إال (مبسايطر  علايهم  لسات   تعاىل قوله
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 علام  األعلام  أنهاا  عنهاا  يقال وبنسبة ه الت دعت اليت األسباب عن

 لتلاا  مفتاااح هااي  كيااة ألجهاازة ًاامتالكاا سااوات العااام، مسااتوى

 أنهاا  أعتقاد  والاذي  مشااركة،  أو االفرتاضاية،  االجتماعياة  البوابة

 . واملرئي واملسموع منها املقروت األمم، بني نسبة األعلم

 ماا  إىل توصالت  فقد األسباب هذه عن أحب  أن وددت وألنين

 : وهي تصورات من إليه توصلت

 ًامسالك  لاه   د وم املشكالت، من لديه من هناك أن -1

 . الهلا من للنفا  الشبكات هذه سوى

 ونصاائحه  آرائاه  نشار  وياود  مصالح  أناه  يارى  مان  هناك أن -2

 .الشبكات هذه  الل من

 بهاا  املطالباة  يساتطيع  وال ،ًاحقوق له أن يرى من هناك أن -3

 .الشبكات هذه  الل من إال

 األفكااااار ماااان ولديااااه هاااااو ، أنااااه ياااارى ماااان هناااااك أن -4

 إال يتا تم  لان  واساع  نطا  وعلم  ل  إبراز أن ويرى واالبتكارات،

 .الشبكات هذه  الل من

 االجتماعيااااة العالقااااة بنااااات أن يعتقاااادون ماااان هناااااك أن -5

 .الشبكات هذه  الل من إال ي تي ال وتعزيزها

 عيتسااا ال والاايت  األ اارى  األمااور  مااان العديااد  هناااك  وبااالطبع 

 يف هلااام األيسااار أنهاااا أصاااحابها يعتقاااد والااايت لاااذكرها، اجملاااال

  االل  مان  إال تتا تم  ال احلاال  بطبيعاة  والايت  اجملتمعية، املشاركة

 .االفرتاضية االجتماعية الشبكات هذه
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 هاااذا يف املشااااركة يف اجلمياااع ب حقياااة اإلمياااان ماااع وهناااا

 وهاو  القاائم،  التساؤل يبقم صدر، برحابة واملتسع الواسع الفضات

 املشاااركات هااذه جاارات نتجات  الاايت والساالبيات اإل ابيااات مااهي 

 كياف  ثم ،ًاأيض ًاودينّي ًاوسياسّي ًاوثقافّي ًافكرّي املتعددة البشرية

 ًا صوصا  الفضات، هذا يف املشاركني ه الت كفاتة نقيم أو يقيم

   .بالدنا ثقافة نشر يف لنا سفرات أنهم افرتضنا إ ا

  ماع  ما هو ونسائها رجاهلا من األمم به تفتخر ما أن ش  ال

 مشااااريع أو أنشاااطة مااان يقااادم ماااا أن مااان العظمااام الغالبياااة علياااه

 ما كان إ ا باملقابل ولكن إتباعه، املرغوب األ و   تعد إ ابية

 مان  فيهاا  أو احلميادة  واأل اال   املبااد   ماع  تتعار  أمور هو يقدم

 هذا جملتمع إساتة  ل  يف أن ش  فال اآل رين حقو  علم التعدي

 احلااال بطبيعااة أسااات نفسااه إىل يساايت أن قباال الااذي الفاارد  اك أو

 . جمتمعه إىل

 كال  ماع  "أتفاق  احلمود: ناصر بن عبداهلل .د قال ناحيته ومن

 د. بااه لااوح الااذي القمااع هاااجس وأساات ين تقاادم فيمااا طرحااه مت مااا

 ..القيم حتم أو التقاليد خمالفة حبجة مساعد

 منظومتهااااا واالتصااااال لإلعااااالم اجلدياااادة للبيئااااة أن أعتقااااد

 الصاناعة  هاذه  رواد أنتجهاا  منظوماة  وهاي  ..ًاوتقالياد  ًاقيم اخلاصة

 ال مجاهري باتوا هلا مستهلكني ومن ،ًارموز باتوا فيها منتجني من

 .. غبار هلم يشق

 ..  املغرفة" تطلعه اإلنات يف الشعي: "اللي امل ل يقول
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 وشااابكات اجلدياااد اإلعاااالم مااان غضااابتنا معااار  يف حنااان

 أننااااا أو .. وتناسااااينا باملغرفااااة، انشااااغلنا .. االجتماااااعي التواصاااال

  .. اإلنات .. تفتيأ من ..  استحينا

  كااره مت كمااا ًامتاماا ..حماياادة وسااائله ..اجلديااد اإلعااالم

 ..ًاسلف

 اإلنات.. يف فلنفتأ ..الوسائل تل  أغضبتنا ف ن

 مااان نالااات أو واقعناااا أو تارخيناااا الوساااائل تلااا  شاااوهت إ ا

  اإلنات. فلنصلح ..مستقبلنا

 أو ..رجالنااا أو .. شاابابنا يف ًاعااور لنااا الوسااائل تلاا  أباناات إ ا

 فلنصالح  ..م سسااتنا  أو ..مسا ولينا  أو ..وعاداتناا  قيمناا  أو ..نسائنا

 اإلنات.

 تلاااا  أظهرتااااه فينااااا عااااور ألي ..علينااااا الناااااس ضااااح  .. إ ا

 ..اإلنات فلنصلح ..الوسائل

 ...نقمعها وأَّال  ..املغرفة نلعن لَّاأ ..مساعد د يا ..علينا

 لنااا ختاار  أن تسااتطيع فااال ..بالفعاال ..نصااابها نكساار .. رمبااا

 ..ًاأبد اإلنات من شيئا

 يكااون أن ميكاان ..اهلويااة عامليااة  مبغرفااة نسااتبدهلا ورمبااا

 فتخادعنا  مربجماة  تكاون  ( لا   حناو  أو ..مغرفنازي  .. ما ال  امسهاا 

 ..أصاًل .. باإلنات له عالقة ال مما .. منها نطلبه ما لنا وختر 

 ..معه وم له .. ل  نفعل أن ميكن

 اإلنات. .. املصيبة .. لكن
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 مااان  وساااينهار  ..السااايا  و اااار   ..السااارب  اااار   .. سااايبقم

   ..يوم  ات ..أعماقه

 القيماي  اجملتمعي لإلصالح ماسة حباجة حنن األمر،  الصة

 الفكار  ويف ..التشاريع  مصاادر  من التلقي يف ..والوسائلي واملنهجي

 ...التعليم ويف ..وال قافة

 ألنااااه مغارفنااااا؛ خمرجااااات تساااارنا سااااوف حبااااق .. وحينهااااا

 املغرفة". تطلعه اإلنات يف اللي..بالفعل

 املساّلمة  األماور  من أن والش  أنه إىل العمري سلمان .أ وأشار

 ويف - والشاارائع وال قافااات، املباااد  مجيااع يف واملقااررة عقاااًل،

 وتارك  الكاالم،  قّلاة  علام  احلا   - اإلساالمية  شريعتنا مقّدمتها

 فياه  ظهارت  إ ا إال الكالم، إىل اللجوت وعدم القول، من الفضول

 مان   :وسالم  علياه  اهلل صالم  الرساول  يقول .دنيوية أو دينية مصلحة

 أن وكماا  (.ليصامت  أو  ارياً  فليقل اآل ر واليوم باهلل ي من كان

 حّ ات  ف نهاا  مصالحة،  فيه فيما إال الكالم قّلة علم حّ ت الشريعة

 ماا  كالِّ  إىل اإلصاغات  وعادم  ُيقاال،  ماا  كل من التحقُّق علم ًاأيض

 كال  تصاديق  وعادم  قاول،  كال  مان  الت بُّت وأوجبت وُيذاع، ُيشاع

 إ ا فكياف  باه،  املتحاد   وعارف  قائله، علم وإن حتم ُيقال،  رب

 فكياف  كذباه،  مان  صدقه يعرف وال قائله، جمهواًل اخلرب كان

 مصااادر ماان أ بااار ماان يساامعه مااا كاال يصااّد  أن عاقاال يستسااي 

 يف فكيااف مساتهجنًا،  املاضاي  الزماان  يف كاان  وهاذا  !.جمهولاة، 

 التواصال  ووساائل  اإلعاالم،  وساائل  فياه  تطّورت الذي هذا عصرنا

 مان  ف صابح  االجتمااعي،  التواصال  مواقاع  ومنهاا  مذهل، حنو علم
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 األ باار  وتناقل اإلشاعة، وا رتاع األكا يب، ا تال  جدًا الّسهل

  .،! والصورة بالصوت

 ماان احلااذر كااّل حيااذر أن العاقاال اإلنسااان ماان يوجااب وهااذا

 حمماال علاام وحيملااه فيهااا، ياارد مااا كاال يقباال وأاّل املواقااع، هااذه

 نظاراً  األساف،  ماع  النااس،  مان  كا ري  يفعلاه  ماا  وهذا - الصد 

 تنشاره  ماا  علام  يتهافتون فرتاهم املواقع، هذه مبخاطر وعيهم لقّلة

 كا رية  أحياان  يف تصال  مغرضاة،  واتهاماات  كا باة،  إشاعات من

 وتشااااويه شاااارفهم، ماااان والنَّياااال الناااااس، باااا عرا  املساااااس إىل

 باا من متااسُّ الشااائعات تكااون األحيااان ماان كاا ري ويف مسعااتهم،

 مماا  الشاعب،  أفاراد  باني  الفتناة  وتا ري  الوطنياة،  وبالوحادة  الوطن،

  .و يمة نتائ  له تكون

 األنشاا  حناان ملااا ا :مدا لتااه يف فقااال الرديعااان  الااد .د أمااا

 األ رىّ،!. بالشعوب مقارنة االجتماعي التواصل وسائل علم

 مااع فااايز، د. ورقااة يف قرأتااه مااا ضااوت يف أطرحااه ساا ال هااذا

 .شاافافية وبكاال اجتماااعي مبنظااور الساا ال عاان اإلجابااة حماااوليت

 والفيسابوك  تويرت علم األنش  جعلتنا أسباب عدة هناك أن أعتقد

 :التالية األسباب إىل النشا  هذا وأرجع وغريها واليوتيوب

 رمحاة  حتات  وحنان  باه  يساتهان  ال الزمن من ًاردح مك نا -1

 باااااالب ت يتصاااااف والاااااذي واملقااااانن، املوجاااااه الرمساااااي اإلعاااااالم

 مقنعااة تكاان م الاايت اخلشاابية اللغااة واسااتخدامه والبريوقراطيااة،

 يف بلاداننا  ويف عنادنا   اري  عمَّاا  نبحا   كناا  أننا لدرجة للمتلقي

 فا نين  أنسام  وإن .أ رى وإ اعات كارلو مونت وإ اعة لندن إ اعة
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 رئايس  أقيال  بساببها  الايت  املقولاة  النفاي  ووزارة النفي عادة أنسم ال

 ك ارة  بسابب  إعالمناا  وزارة انتقاد  عنادما  ساعودية  صحيفة حترير

 و اصااة سااعودية غااري إعااالم وسااائل تنشاارها حمليااة أل بااار نفيهااا

 .اللبنانية الصحف

 و اصااااة التقلياااادي إعالمنااااا يف احلريااااة هااااامأ غياااااب -2

 بعبااع ماان ًاو وفاا أمنيااة أنهااا  نااردد كنااا لاادواعي و لاا  الرمسااي،

 إىل تكاون  ماا  أقارب  حمنطاة  لغاة  مع ".الفكري الغزو"و "التغريب"

 الوساايلة تنشااره الااذي اخلاارب إىل وباإلضااافة املااواطن .الوصاااية لغااة

 م وهاذا  وحتلايالت،  إضاافية  تفاصايل  عن يبح  كان اإلعالمية

 السانوية  كامليزانية حيوية مسائل يف حتم حينه، يف ًامتوفر يكن

 يارى  كان إنه بل بنودها؛ بع  ينتقد أن الكاتب يستطيع ال اليت

 وساائل  يف شايت  كال  قاول  ميكنناا  اآلن .ًاإ ابّي ًاشيئ فيها العجز

 .رقيب من  وف دون االجتماعي التواصل

 هااو االجتماااعي التواصاال وسااائل يف لنشاااطنا مهاام ساابب -3

 مساات  ومان  كشاعب،  نعيشاها  الايت  واالزدواجياة  التنااق   كمية

 أي  املعلومااااات عااان  البااااوح يف الشاااديد  تكتمنااااا التنااااق   هاااذا 

 يطبااق الااذي الرمسااي إعالمنااا علاام ينطبااق مااا وهااو ،(معلومااات

 رغام  التكاتم  ظااهرة  مان  النااس  تاربم  ثم ومن ،"متام كله" نظرية

 .بالت مال  جاديرة  مفارقة وهي الفردي، املستوى علم هلا ممارستهم

 ال مباا  وللبوح "للفضفضة" اجلديدة الوسائل هذه نستخدم أصبحنا

 نسااتخدم ًاوغالباا الرمسيااة، صااحفنا يف كتابتااه أو قولااه نسااتطيع

 .املس ولية من ًاتهرب مستعارة أمسات
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 مااان هائااال كااام علااام كااا فراد توفرناااا هاااو آ ااار سااابب -4

 يصاعب  والايت  مشاافهة،  اجملتماع  يف تنتشار  جنادها  الايت  املعلومات

 حتاات يااد ل بعضااها  عاال ممااا الرمسيااة، القنااوات يف  كرهااا

 الفساااد  وأ بااار والنقااد اجملتمااع  كطرائااف ( gossip  "احلااأ"

 بادليل  ؛ًاعموما  الساعوديني  عناد  تتاوفر  أ ارى  مساة  هذه .والفضائح

 األ رية السنوات يف مقروئية األعلم تعد الصنف هذا من أ بار أن

 هاذا  .امل اال  سابيل  علام  سابق  صاحيفة  تنشاره  ملاا  متاابعيت  واقاع  من

 وسااائل يف نشااره ميكاان مااا ضاامن يكاان م األ بااار ماان النااوع

 .ًاسابق التقليدية اإلعالم

 وبكاااال املاااارأة مّكناااات االجتماااااعي التواصاااال وسااااائل -5

 ومراعاااة والقمااع العزلااة ماان ساانوات بعااد تريااد مااا قااول ماان قااوة

 أصاااابحت إنهااااا باااال كااااذل ؛ األماااار ولاااايس ..اجملتمااااع تقاليااااد

 رجاااال ماااع "إلكرتونياااا ختاااتل "و حقوقهاااا عااان وتااادافع جتاااادل

 دون بيتهاااا يف قابعاااة وهاااي اجملتماااع أطيااااف كافاااة مااان ونساااات

 أصاااابحت التواصاااال وسااااائل ..فيزيقيااااا اآل اااارين مااااع ختااااتل  أن

 وماان اجملتمااع، ماان عليهااا املفروضااة عزلتهااا لفاا  للماارأة وساايلة

 تااادافع أو حبقوقهاااا تطالااب  وهاااي وبقاااوة صااوتها  نسااامع بااادأنا ثاام 

 الرجاااال إىل النساااات نسااابة عااان إحصاااائية عنااادي يتاااوفر ال .عنهاااا

 نساااابة أنهااااا أعتقااااد لكااااين االجتماااااعي، التواصاااال وسااااائل يف

 .الرجال نسبة من أعلم تكون وقد ًاجّد كبرية

 التواصاااال  وسااااائل  علاااام  األنشاااا   جعلنااااا  آ اااار  ساااابب  -6

 عناادنا االتصااال فبنيااة حباات؛ ومااادي تقااين ساابب هااو االجتماااعي
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 اقتنائهااا علاام األفااراد وقاادرة الذكيااة األجهاازة تااوفر مااع ممتااازة

 .االقتصادية ومستوياتهم د وهلم عن النظر بصرف

 تويرت،!. ملا ا بقوله: الرديعان د. واستكمل

 وكلماااة األباااوي واجملتماااع القماااع علااام ترباااي الشاااباب جيااال

 ال بعضاهم  نإ بل التحد ؛ من ًا وف لديه جتد ثم ومن ، "اسكت"

 .احملكاي  الكاالم   الل من بسهولة فكرته عن يعرب أن يستطيع

 غاري  ب فكاار  يا تون  إنهام  بال  تاويرت؛  يف ًاقويا  صارا هم  جناد  ه الت

 .سنهم حبكم متوقعة

 اسااتخدام علام  وبك افاة  شاابابنا إقباال  سابب  يفساار قاد  هاذا 

 الكاالم،  علام  يعتاادوا  ملاا  وألنهام  ،...مكنوناتهم عن للتعبري تويرت

 يصار ون  إنهام  .هابطة ولغته بذيت تويرت يف يكتبون ما بع  ف ن

 .بطريقتهم ولكن

 بحياا ال جااياًل لاادينا وّلااد االجتماااعي القمااع ماان طوياال إر 

 .أصااابعهم  لااف وخيتفااون تااويرت، إىل يهربااون ثاام وماان التحااد ،

 جمموعاة  ماع  (Focus group session  مركاز  با ري  حاوار  أجريات 

 والسااعوديات السااعوديني إقبااال ساابب حااول الشااابات قريباااتي ماان

 :يلي مبا و رجت تويرت علم

 .أوسع تويرت يف التعبري حرية -1

 يااوفر ثاام وماان وغيابااه، أ اارى وسااائل يف احلااوار صااعوبة -2

 .للحوار منصة تويرت
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 ماع  التواصال  ساهولة  علم ركزت ًاعام (14  عمرها فتاة -3

 .عليه والرد تويرت  الل من "شنب أكرب"

 كال  يف إلياه  الاد ول  ميكان  إ  حمادد  وقت لتويرت ليس -4

 .األوقات

 أياة  دون ترياد  ماا  كال  قاول  يف ًاعموما  واملرأة الفتاة حرية -5

 .اجتماعية حما ير

 هااي التواصاال مواقااع يف نااراه مااا أن الشااهراني ليلاام .أ وتاارى

 بنضاا  معهاا  التعاماال نساتطيع  ال جديادة  تقنيااة ألي طبيعياة  فوضام 

 املفتاوح  الفضاات  إىل املغلقاة  اجملالس من انتقلت فالنقاشات ووعي،

 أمااام نعرضااه ومااا نكتااب، مااا مبساا ولية إحساااس أو فلاارتة دون

 عار   علام  الساعوديون  ترباع  حتام  وأطروحات، أفكار من العام

 ،(هشااتاقات  "ًاوسااوم األك اار" و "ًاتغريااد األك اار" هاام ،(تااويرت 

 ال نقاشاات  يف واالقتصااد،  والفان،  والدين، السياسة، يف جتدهم

  . متل وال تتعب وال تهدأ

 شاابه  هناااك  اصااة والسااعودية  عامااة العربيااة جمتمعاتنااا يف

 اجلامعاة،  ثام  املدرساة،  ثام  املنزل، يف احلواري، املشهد عن غياب

  اوف  هناك (أ ان هلا اجلدران  من رعب هناك بالوظيفة، وتنتهي

 لصااوت غياااب هناااك املشااروعة، واألساائلة اآلرات بعاا  إباادات ماان

 مااان بكااا ري الواقاااع يز ااارف الاااذي احمللاااي، اإلعاااالم يف املاااواطن

 بنقاد  غليلاه  إروات يرياد  الاذي  املتاابع  هاذا   ائقة يرضي وال الزيف،

 والتاا  ر الفساااد قضااايا بعاا  عاان باحلاادي  أو مقصاار، مساا ول

 التهمايأ  مان  ًامزياد  إال  اد  فاال  وشافافية،  صاد   بكل التنموي
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 إعالمياة  وسايلة  وسا   يف نفساه   اد  وفجا ة  تهماه،  الايت  للقضاايا 

 يريااد، مبااا ويبااوح يريااد، مااا يكتااب بااه،  ااا  وفضااات جدياادة

 ي  يااه للمااات الساجن   طويلااة لسانوات  نفسااه يف احنابس  مااا فا  ر  

 . (ويضنيها ي  يها للنفس والسجن ،،، ويفسده

 اإلعااااالم ويسااااتنطقهم ًادهاااار أفااااواههم يف الكلمااااة حناااابس

 مجعات  الايت  الصاغرية  القرياة  هاذه  يف ضجيجهم فيك ر اجلديد،

 .اجلميع متناول ويف االستخدام سهلة برام  يف العام

 اسااتخدم نإ الاادوات فحتاام وإ ابياتاه،  ساالبياته مناات  ولكال 

 احليااة،  علام  يقضاي  ورمباا  ينفع، مما أك ر يضر  اطئة بطريقة

 وينقال  التواصال  مواقاع  ماع  وشااباتنا  شبابنا من بسلبية يتعامل ومن

 هاا الت فم اال ،ًاجانياا يكااون أن قباال ضااحية هااو جياادة غااري صااورة

 يعطاايهم ماان طباااعهم، ياادرس ماان ماانهم، يتقاارب ماان حيتاااجون

 .ويصم يعمي اخلوف فبع  األمن،

 هو الفكري الفقر" : -اهلل رمحه - القصيي غازي يقول

 مان  نعااني  وحنان  ،"مناوشاات  يف يد ل أن إىل اإلنسان يدعو الذي

 هاو  الاتلقني  أن  اد  للتعلايم  ينظار  فمان  واملعاريف،  الفكاري  الفقر

 عجاب  ال لاذل   والطالباات؛  الطاالب  معظام  عليهاا  نش  اليت السمة

 ماان أك ار  (اجلماااهري  ظااهرة  امل ااال سابيل  علاام تاويرت  يف نارى  أن

 . (املدونني أو املغردين  ظاهرة

 أن إال ساالبيات، ماان التواصاالية املواقااع هااذه يف مااا كاال ومااع

 الااوعي  وأكسااجني املعرفااة نااور منهااا يااد ل ضااوت نوافااذ هناااك

 .صحي أمر وهو والنض 



18

 –2016     180 

 ماان وغريهااا تااويرت أن عقياال مهااا .أ  كاارت  لاا  ضااوت ويف

 وساهولة  ومروناة  حرياة  تاوفر  با تصاار  االجتمااعي  التواصل وسائل

 اإلباااااداعات إلظهاااااار وساااايلة  كونهاااااا إىل باإلضاااااافة التواصاااال، 

 عاان  ًابعيااد  بساايطة  بكلمااات للعامااة  النظاار  ووجهااات  الشخصااية

  .ومصا   اصة اعتبارات هلا تكون قد اليت النخبة

 وأفكاار  بذيئاة  ألفااظ  مساتوى  مان  اآلن جناده  ملاا  بالنسابة  أما

 وم ال  قلاة،  وهم جمتمع كل يف موجود فهذا سطحية، أو متشددة

 هااي ولألسااف غرينااا، وينشااره هيكتباا مااا يف جناادها األمااور هااذه

 ًاشخصّي .سخفها أو غرابتها أو بذائتها بسبب ًاوانتشار صدًى جتد

 باا ن كفياال اجملتمااع ألن الاارأي وحريااة اإلعااالم حبريااة أؤماان أنااا

 البداياة  يف التقادير  يف أ طا   وإن حتام  السايت  ويارتك  اجليد ي  ذ

 الوقاات مااع ف نااه وتبعااه شااخ  أو رأي أو فكاارة تبناام أو اقتنااع أو

 رأيه. ويغري األمور له ستتضح

 شاابكات عاارب البااذاتات أن القباااني احملساان عبااد .أ و كاار

 معرفااات  ماان تكااون ًاأحياناا تااويرت الساايما االجتماااعي التواصاال

 أو حكومياة  جهاات  من بآ ر أو بشكل دعم وهلا ووهمية معروفة

 األ ى إحلاااا  أو ماااا شاااخ  صاااورة تشاااويه إىل تهااادف .مسااا ولني

 .به النفسي

 وهيمنتااه الرمسااي اإلعااالم جزئيااة أن علااي باان علااي .أ ويعتقااد

 والاااذين احلاااالي اجليااال أبناااات يتجرعهاااا م والعقاااول العياااون علااام

 وزاره تقود أن بني فر  فهناك االجتماعي، التواصل مواقع يقودون

 االجتماعي. التواصل مواقع من تقاد أو اإلعالم  اإلعالم
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 ماااان هااااو املوضااااوع هااااذا فاااا ن الع مااااان  الااااد .م ظاااان ويف

 نإ .. غالبيتناا  وأن  اصاة  ياوم  كال  معهاا  نتعاايأ  اليت املوضوعات

 التواصااااال وساااااائل علااااام الناشاااااطني مااااان .. مجيعناااااا يكااااان م

 االجتماعي.

 صاورة  مان  االجتماعي التواصل وسائل يف نراه ما أن رأيه ويف

 انعكاااس هااو إ ااا ورقتااه يف فااايز .د وصاافها السااعودي للمجتمااع

 عنهاااا التعااابري فجااا ة لاااه أتااايح الاااذي اجملتماااع  صاااائ  حلقيقاااة

 والشخصايات  املساتعارة  األمساات  ستار ورات ف  بشكل وممارستها

 الشاعب  اهتماام  علم تويرت استحوا   صوصية وكم ال .. الوهمية

 تتطلاب  رمباا  الايت  التواصال  وساائل  من غريه دون ًاحتديد السعودي

 املتاااابعني مجهاااور علااام الشخصاااية انكشااااف مااان أكااارب ًاقااادر

 واملتواصلني.

 ًاسااابق الشااهرية لقاتاتااه أحااد يف أساابار منتاادى ناااقأ عناادما

 حينهاا  احلادي   معظام  كاان  اخلاارجي  اإلعالم يف اململكة صورة

 الرمسياااة اإلعاااالم ووساااائ  وساااائل تتاااداوهلا الااايت الصاااورة عااان

 التواصل وسائل حتدثه الذي األثر عن ًاجزئّي ولو وغفلنا والتقليدية

 فداحاااة أك ااار بشاااكل رمباااا الصاااورة، هاااذه علااام االجتمااااعي

   للمجتمعات. الشعبية املستويات علم ًاوت ثري ًاوانتشار

 االجتمااااعي التواصااال وساااائل أن القعاااود ناصااار .د وأوضاااح

 وهاي  السالبيات،  وبعا   اإل ابيات من الك ري فيها اإللكرتونية

 وماا  األ ارى  اجملتمعاات  إىل اجملتماع  صورة لتوصيل األدوات إحدى

 وثقاااافتهم ل قاااافتهم، انعكااااس هاااو اجملتماااع أفاااراد فيهاااا يدوناااه
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 األداة نلااوم فااال أفااراده يف اجملتمااع يغرسااه ومااا للتعلاايم، انعكاااس

 .سلبيات من حيد  فيما

 لتحساني  الساعي  عليناا  أفضال،  بصاورة  ونظهار  حنسان  وكي

 جمتمعناااا إ ابياااات بتعظااايم احلقيقياااة وصاااورتنا واقعناااا وتغااايري

 .ينضح فيه مبا إنات فكل سلبياته، ومعاجلة

 االجتمااعي،  التواصل وسائل أن إىل الشراري حامد .د وأشار

 سالوكياتهم  وإباراز  اجملتمعاات  علام  كبري ت ثري هلا أصبح والش 

 ..ًاسلب أو ًاإ اب سوات

 حولاه  واملادا الت  املوضاوع  هلاذا  األولياة  القاراتة  من وأضاف:

 عناا  سالبية   هنية صورة رمست الوسائل هلذه استخدامنا ب ن أشعر

 .األ رى اجملتمعات بني

 الشعوب نظرة عن دراسات هناك هل :للمتخصصني لوالس ا

 وساااائل يف نطرحااه  أو عنااا  يشااااهدونه مااا  علاام  بناااات لنااا  األ اارى 

 ماان جاازت أو عناادنا انطباعااات فقاا  هااي أم االجتماااعي، التواصاال

 الذات،. جلد ثقافة

 اجملتمعااات صااورة عاان دراسااات هناااك هاال : اآل اار والساا ال

 االجتماعي،. التواصل وسائل يف األ رى

 -وجادت  إن -منها جزت وعر  الدراسات هذه م ل وجود

   .املوضوع هذا ست ري ش  بال

 الشاهري  فاايز  د. تسااتل  الزهراناي:  ساعيد  .أ قاال  جانباه  ومان 

 مسااااري؛ عااارب (الشااابكي الساااعودي االجتمااااعي اخلطااااب  عااان
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 ..اخلا  السالب واالستخدام ..العام اإل ابي االلكرتوني املعطم

 قبحياة   هنياة  صاورة   لاق  عان  املس ول هو رؤيته وفق األ ري وهذا

 ..العاملي العام الرأي لدى

 مفاصاال م ريااة الطاارح  ات مااع الالحقااة املاادا الت ومتاهاات

 ..الناقد اإلطار ضمن أ رى نقا 

 اخلطاااااب  مصااااطلح حااااول القضااااية تتمحااااور تقااااديري ويف

 الايت  املوجات من مجلة عرب يتشكل الذي (اإللكرتوني االتصالي

 التواصااال وساااائل ًاوأ اااري املااادونات، ثااام املنتاااديات أهمهاااا كاااان

 األهم هو هنا واخلطاب .. الشخصي االتصال ووسائ  االجتماعي

  ..ًاوت ثري وتفاعاًل ًاواستهالك ًاإنتاج (السرعة  لعامل بالنظر

 احلااال هااذه يف وهااو  مااا  طاااب مساااتلة أو حماكمااة وعنااد

 العاام  التعااطي  شاكل  استحضاار  عليناا  (اجملتمعياة  ال قافة  طاب

 طبيعاة  تاربز  حيا   ..واالساتخدامات  املعطيات ركيزتي علم القائم

 ماا  وهاو  املك اف،  أو القصاري  املصاغر  التادوين  علام  القائمة األداة

 أصااله يف املرتكااز السااريع واالسااتهالكي اإلنتاااجي الاانم  وّلااد

 الساالبة  محوالتهاا  بكال  ..الومضة وحدة عرب اللحظوي الزمن علم

 (..الدرعمة و والتبلد والنقد للتدقيق وغياب تسطيح من

 ..امل ااال أو (النمااو    أداة حتضاار اخلطابااات نقااد منهجيااة يف

 حنااو علاام .. والنمااو   الظاااهرة طااريف عاان التااام االنفصااال يتبعهااا

 عاااان نفسااااها املسااااافة تبتعااااد فضااااائية مبركبااااة التحليااااق يشاااابه

 وبالتاالي  السامات،   ات حيمال  جاوي  وس  يف يسبحان كوكبني
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 نقاد  يف اجلابري عابد حممد املفكر وفق النقدي احلكم إصدار

 ..العربي العقل

 صااورتنا قياااس ميكاان الااذي النمااو   أو امل ااال هااو مااا وهنااا

 .!،  الله من اإللكرتونية االجتماعية االتصالية

 تبتعااد ال العااام ويف ًاعربّياا الشاابكية اجملتمعااات تقااديري يف

 أن ولاا  ..جمتمعنااا يباشاارها الاايت واالسااتخدام التعاااطي حالااة عاان

 وتقاايم غربااي جملتمااع حالااة وأي ماا اًل املصاارية احلالااة تستحضاار

 اجملتمعياااة ال قافياااة اخلطاباااات مالماااح لتتضاااح النقدياااة املقارناااة

 م ال  "أدوات :إيكاو  أمربتو مقولة حتضر وهنا ..لديها اإللكرتونية

 مماان احلمقاام ماان لفيااالق الكااالم حااق متاانح وفيساابوك، تااويرت،

 النبياذ،  مان  كا س  تنااول  بعاد  فقا   البارات يف يتكلمون كانوا

 ..ًافاور  إساكاتهم  ياتم  وكاان  للمجتمع، ضرر ب ي يتسببوا أن دون

 إنه ..نوبل جائزة حيمل من م ل م لهم بالكالم احلق فلهم اآلن أما

 ..البلهات غزو

 مادار  يكن م لو الكالم هذا ليقل يكن م إيكو أن أظن

 .. أواًل األوربي جمتمعه هو وت مله ونقده حتليله

 تتعاادد الااذي باااجلمهور ياارتب  تقااديري يف املشااكل حمااور

 الرئيساة  اجلمااهري  ومساة  ..وحنوهماا  والرعااع  العاماة  مان  مسمياته

 يظهاار أن الطبيعااي ماان وبالتااالي ..واال ااتالف والتعاادد التباااين هااي

 كفة ستكون ملن االعتبار يف األ ذ مع ..وسلي إ ابي (حمتوى 

 املكاااون وشااكل  ًااساااتخدام األعلاام  فئاااة نستحضاار  حاااني ال قاال 

 وانتهااااًت بالرياضاااة ًابااادت الساااجال علااام القاااائم الفكاااري ال قاااايف
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 ياا ن ثقافيااة شاارو ات ماان أكااوام عاان ناهياا  ..والتاادين بالقبيلااة

 ..ويالتها حتت االجتماعي جسدنا

 صاانعها،  يقلقاين  ماا  بقادر  ..الصاورة  شاكل  بش ن ًاقلق لست

 والانجم  ..الرماوز  ال النجاوم  يصانعها  ًاإلكرتونّيا  صورتنا أن والواقع

 .! ًارمز ليس

 مجيال  بقوله:  سعيد أ. طرحه ما علم الشهري فايز .د وعقب

 باتااات الااايت التناقضاااات واستحضاااار للجمااااهري التوصااايف هاااذا

 علاام ًاوضااوح أشااد باادت والاايت الواقااع يف لصااورتنا مهمااا ًامكوناا

 .االفرتاضي الواقع منصات

 أجاد  الصاورة  مان  أك ار  الصورة صانع علم القلق مس لة ويف

 مقاومة حياول ًاقلب لي ولكن الذكية، اللقطة هلذه ًامنساق عقلي

 أم االي  وياريح  توازناه  يساتعيد  جبيال  قادماات  أياام  يف أماالً  إغرائها

 .العمر ناصية علم

 اجملتماااع ثقافاااة نقااال يالاااذ ماااا :األرباااأ كاااوثر .أ وتسااااتلت

 الفضااائحي النقااد إىل "علينااا يغااري ال اهلل " مرحلااة ماان السااعودي،

 كاال ..عملااه أساارته،  ياراتااه، حياتااه، ساالوكياته، للسااعودي،

 ،. الصغرية تفاصيله

 أن خمطئاة،  أكاون  وقاد  مالحظايت،  حساب  بقوهلاا:  وأجابت

 مان  النقادي  الاوعي  هلاذا  األول املسابب  هاو  طاا   ما طا  مسلسل

 التعااطي  يف هائال  تغاري  (.سالبية   الفضاائحي  والنقد (إ ابية  جهة

 مادح  بصادد  لسات  هنا وأنا .اجللد درجات أعلم بلغت السعودي مع
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 تااا ريخ فقااا  أحااااول ماااا بقااادر ًاأياااديولوجّي أو ًافنّيااا العمااال  م أو

 جلااد الفضااائحية، النقديااة الذهنيااة نشااوت أسااباب وتتبااع املرحلااة،

 يقظاة  عناصار  ورات أفار   لسنوات ب ه مت مسلسل  .با تصار الذات

 كينونتنا جتاه واالستهتار الرتا ي  اته الوقت ويف األ طات، جتاه

  .كبشر وفرادتنا وتراثنا وهويتنا كسعوديني

 .التواصاال وشاابكات باارام  يف بقااوة األصااوات هااذه انطلقاات

 مقارنااة املشاااهدة حماادود حملااي مسلساال ماان ال قافااة هااذه لتنتقاال

   .!! العام علم املطلة تويرت بنافذة

   .مساوؤنا انكشفت هناك ..غسيلنا نشرنا هناك

 الناشاطون  :طيباة  النواياا  كانات  وإن للتشاويه،  ال اني السبب

 عاااملي ملسااتوى مشاااكلنا نقلااوا الااذين واالجتماااعيون احلقوقيااون

 الاابع  هلاام  ااد رمبااا .السااعودي البياات دا اال طرحهااا ماان بااداًل

 للتربيار  هناا  لسات  .للخاار   فنفاذوا  علايهم  التضاييق  مت وأنه ،ًامربر

  ..حال أي علم

 اهلويااة تعميااق ماان ًاوم سسااّي ًاتربوّياا عجزنااا :ال الاا  الساابب

 واللبنااني  والكاوييت،  املصري، .باألجيال الفخر وشحن السعودية

 إال بلادانهم  علام  واملالياة  السياسية األزمات تالحق رغم والعراقي،

 الفرعيااة اهلويااات ألن ملااا ا، .االعتاازاز ماان عاليااة درجااة هناااك أن

 عااتق  علام  يقاع  وهاذا  .الوطنية هويتهم من للسعوديني إغراًت أك ر

 وقاااااوة الصاااااغرى اجملتمعياااااة التكويناااااات وعلااااام ،أواًل املسااااا ول

   .تالمحها



18 

 

 –2016  2015  
187 

 كااوثر .أ مدا لااة تضاامنته مااا علاام :الشااهري فااايز .د وعقااب

 البصاار، أعماام يكااون قااد اإللكرتونيااة احلريااة وهاا  نعاام بقولااه:

  .الوها  الضوت شدة يف الطريق نتلمس اليوم فنحن

 ساوت  كابري  ميساها  م البصائر أن أمل بصي  أمل  زلت ما

 .وهناك هنا األسئلة قلق بدليل

 وهااي اآلنيااة، واألفكااار الصااغرى اهلويااات معضاالة هااي نعاام

 املشااروع غياااب يف متحققااة اآلنيااة مكتسااباتها ألن ًاجااذب األك اار

 األرواح ماادادها حصااانة (الااوطن  الكااربى للهويااة ساايجعل الااذي

 .واقفني نبقم أن األعظم ومكسبها

 قلات  أناين  أ كار  مدا لته: يف فقال الضوحيي عبداهلل .أ أما

 فبّعااادت البعياااد لتقااارب جااااتت التقنياااة " أن مااارة  ات تغريااادة يف

 ."القريب

 وانعكاساااها .. االجتمااااعي التواصااال وساااائل أعاااين وكنااات

 .. كمجتمع علينا

 القريااب بّعاادت لكنهااا .. إ ابيااة وهااذه البعيااد قرباات فقااد

 .! سلبياتها أبرز وهذه

 خيايم  صامات  أصابحت  االجتماعياة  ولقاتاتناا  وبيوتناا  جمالسنا

 .! ووسيلته جبواله نفسه مع مشغول فكل الصمت؛ عليها

  الهلااا، ماان أصاابحت الواحااد اجمللااس يف العائليااة احلااوارات

 .! الكالم يعرف ال مستقبلي جيل يولد أن وأ شم
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 تهنئااة أو مبعاياادة يكتفااون األوىل الدرجااة ماان األقااارب حتاام

 تكاااون ماااا أقااارب املشااااعر  الياااة " بيسااات كاااوبي " رمضاااانية

 .! للواجب منها للمجاملة

 الشابكات  عصار  يف أوتيناا  أين من :الشهري فايز .د وتساتل

 ، "جركل أبو" إىل "فيحان" من وجنومها االجتماعية

 التساااؤل هااذا علاام ًارد احلمااود ناصاار باان عبااداهلل .د وأجاااب

  يلي: مبا

 نقسام  أن اعتادنا  الايت  الفساطاطني  نظرياة  مان  أتيناا  رمبا -1

  أمحق. وإعالم رشيد ف عالم .قسمني إىل بها عندنا شيت كل

 دعوهاا  قاعادة  علام  بناا  مضام  عمياق  شعور من أتينا رمبا -2

 أن بعاااد إال اتصاااالنا شااابكات خمااااطر نتااابني م ..مااا مورة ف نهاااا

 ارتكازه. حمور فقدنا

 الفرضااية.. ملنهجيااة حصاايف غااري توظيااف ماان أتينااا رمبااا -3

 ًا اري  بناا  يريادون  تواصالنا  شبكات رواد يكون أن ف ما ..الواحدة

 .الدوائر بنا يرتبصون أنهم أو

 يار   فلام  .. وصاورتنا  واقعناا  يف مارة  حقاائق  من أتينا رمبا -4

  صورتنا. عن أو واقعنا عن أن اجلديد اإلعالم ليقو ما لنا

 ماان مضاام مااا يف غفوناهااا ثقافيااة غفااوة ماان أتينااا رمبااا -5

 يهددنا.  راب علم اليوم فصحونا ..أيامنا حال 

 غيبااات بالفعاال  أنهااا  أو كااادت  نرجساااية ماان  أتينااا  رمبااا  -6

 نقد. كل فو  أننا نظن فرحنا ..واقعيتنا
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 بضااااعة ساااوى لااايس عنااادنا اإلباااداع أن مااان أتيناااا رمباااا -7

 كاسدة.

 يارو   فال ..اآل ر علم الوصاية لذة مهلكة من أتينا رمبا -8

 فعلنا. أو قولنا من ليس فعل أو بقول منا نفر تفرد ًاأبد لنا

 ففسادت  (..اللغاة   احلاضانة  ال قافاة  انهياار  مان  أتيناا  رمبا -9

 تواصلنا. وسائ   ائقة

 حياا  ..االجتماااعي الصااد حااائ  تاادني ماان أتينااا رمبااا -10

  ائقااة ففساادت ..ويقرؤونااه ويساامعونه يرونااه مااا الناااس استيساار

 تواصلنا.

 ًاكاا ري فيااه  قاات الااذي الوقاات يف أننااا ماان أتينااا رمبااا -11

 نريده. الذي ما بعد نعرف ال ..اتصالنا شبكات به تنوت مما

 كنااا أننااا فلااو ..هامشااية دولااة لساانا أننااا ماان أتينااا رمباا  -12

 .بنا الناس انشغل ملا كذل 

 للمتااجرين  دقياق  فارز  بعملياة  نقام  م أنناا  من أتينا رمبا -13

 تواصلنا. شبكات يف بقضايانا

 تواصاالنا شاابكات يف املاارجفني انعتااا  ماان أتينااا رمبااا -14

 .ًاقانون أيديهم علم األ ذ وعدم

 األمماااي والئناااا يف ناااوارب النااازال أنناااا مااان أتيناااا رمباااا -15

 براتاتنا. تاهت ما م ل والؤنا اتصالنا شبكات يف فتاه ..والوطين

 بعضااهم  للناااس تعاااىل  اهلل ابااتالت ساانة  ماان أتينااا  رمبااا -16

 ببع .
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 ..املااا امرة ونظرياااات الغااازو أطروحاااات مااان أتيناااا رمباااا -17

 ..نفهمه ال مما تواصلنا شبكات يف إلينا يرد مما ًاك ري أن فنظن

 .علينا وتآمر ..غزو

 حاق  هاو  ماا  ..التعامال  بفقاه  بعضانا  جهالاة  مان  أتينا رمبا -18

 .للناس حق هو وما هلل

 ..منغلقاة  ببيئاة  وأنناا  ..اآل ار  رفا   نظرية من أتينا رمبا -19

 .منا  ري هو من فيها ليس

 التواصل شبكات استخدام يف نوغل أننا من أتينا رمبا -20

 ليساات الطبيعااي اإلنسااني  اجملتمااع هيكلاة  أن حااني يف ..اجملتمعاي 

 عندنا.

 عندنا. التعبري حرية قانون يف علة من أتينا رمبا -21

 والتواصاال املعاملااة بفنااون بعضاانا جهاال ماان أتينااا رمبااا -22

 واال تالف.

 احملتاوى  نقصاي  كياف  أبادا  نتعلم م أننا من أتينا رمبا -23

 تواصلنا. شبكات يف ضرورة إقصاؤه يكون عندما الديين

  وي غاري  فتكالاب  ..الفكرياة  بيئتناا  تياه  من أتينا رمبا -24

 سااطحية ثقافااة وسااادت ..تواصاالنا شاابكات علاام الرشاايد الفكاار

 . نظرنا وجهة من

 علااام نقااادر وال بالوساااطية نتااابجح أنناااا مااان أتيناااا رمباااا -25

 شااااااابكات يف مقيااااااات إقصاااااااائي  طااااااااب فسااااااااد ..تعريفهاااااااا

 تواصلنا.
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 ..وحساب  وساكر  تارب   عنادنا  املنكر أن من أتينا رمبا -26

 ومحية. احتساب تواصلنا شبكات منكرات من وك ري

 مدارسنا يف مقيتني وتلقني فكر مستنقع من أتينا رمبا -27

 تواصلنا. شبكات مداد فصارت ..وجامعاتنا

 جامعاتنااااا يف عليااااه احملجااااور اإلر  ماااان أتينااااا رمبااااا -28

 فصااارت ..منهااا نسااتفد م علميااة ورسااائل دراسااات ماان ومعاهاادنا

 .للجهل مراتع اتصالنا شبكات

 ..الشاابكات وتعدديااة ..الواقااع مركزيااة ماان أتينااا رمبااا -29

 .أيدينا يف ف سق 

 ياااادير كيااااف يعاااارف م إداري غلااااو ماااان أتينااااا رمبااااا -30

 اتصالنا. شبكات

 كبارناا  قادرة  وضاعف  ..التقليدياة  معارتك  من أتينا رمبا -31

 صغارنا. ابتكارات مواكبة علم سنا

 بعضانا  ورماي  ..بعضنا عند ال قة احتكار من أتينا رمبا -32

 والت. والال باخليانة

 الفاارد وساايادة ..عناادنا امل سسااية انعاادام ماان أتينااا رمبااا -33

 ًاأيض الفردية تواصلنا لشبكات  ل  يصلح فلم ..وفعاًل وقواًل ًارأي

 .الصراع فحصل ..

 النظااارة وغياااب  األفعاااال ردود مهلكااة  مااان أتينااا  رمبااا  -34

 بنا. تواصلنا شبكات تفعله ما يف االستباقية
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 مدنياة  االجتمااعي  التواصال  شابكات  أن مان  أتينا رمبا -35

 .ًاأبد مدنية بالال ينوت جمتمع يف عندنا جاتت ..بالضرورة

 التماايز  ورفا   اجملتمعاي  التماثال  فرضية من أتينا رمبا -36

 عندنا. عار فكالهما ...والتنوع

 الاااتغري يكاااون عنااادما ال باااات مصااايبة مااان أتيناااا رمباااا -37

 ضرورتني. والتحرك

 ... التفاريخ  مبهماة  أمنات  عنادنا  األسرة أن من أتينا رمبا -38

 وكفم.

 احلادس  .. ربناا  رحام  من إال مرجعياتنا أن من أتينا رمبا -39

 علاام  نعرضااه  تواصاالنا  شاابكات  تتداولااه  مااا  فكاال  ...والااتخمني 

 وختميننا. حدسنا

 ..فقا   واحليااة  للكون ليس رؤيتنا غياب من أتينا رمبا -40

 نريد. الذي لإلعالم ولكن

 شااابكات علااام نلقاااي أن فضااالنا أنناااا مااان أتيناااا رمباااا -41

 الااذي املاارآة باادور منااا إدراك دون ..وم البنااا  زايانااا كاال تواصالنا 

 الشبكات. تل  تلعبه

 وك ناه  ..املضاد اإلعالم مواجهة أطروحة من أتينا رمبا -42

 .املواجهة من منا  ال

 قتاال واإلرهااابي املتطاارف أدوات أحااد أن ماان أتينااا رمبااا -43

 جلدها. فق  وليس ..تواصلنا شبكات يف الذات
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 شابكات  يف الاويف  لشابابنا  نسمح م أننا من أتينا رمبا -44

  قمعنا. سهام عليهم فسلطنا ..للتعلم يقود الذي باخلط  تواصلنا

 حاني  يف ..واملضامون  بااحملتوى  عنيناا  أنناا  مان  أتيناا  رمبا -45

 ضال  فماا  بالشاكل  فايز د.  كر ممن الشبكات رواد بع  عين

 .غوى وما

 مسعناا  وإن نسامع  ال وأننا ..الصمت دوامة من أتينا رمبا -46

 أن  ااب ماا  لتلقيانهم  نعااود أن نلبا   فاال  ..أبناؤنااا يقولاه  ماا  نعاي  ال

  لنا. يسمعون فال ..منهم نسمعه

 مبااا كبارنااا وال شاابابنا نشااغل م أننااا ماان أتينااا رمبااا -47

 عوراتنا. تتبع عن يغنيهم

 رمااوز نصاانع كيااف نعاارف نعااد م أننااا ماان أتينااا رمبااا -48

 .وتدىل دنم ثم ..نفسه الرمز فصنع ..جمتمعنا

 بااني ماان تاا ت م اتصااالنا شاابكات أن ماان أتينااا رمبااا -49

 مان  مناا  فصار ..نقلنا وسائل ركبنا كما ركبناها بل ؛..ظهرانينا

 .بعجالتها وعب  ..بها فح 

 ال مان  فسابحان  ..بناا  اهلل أرادهاا  حكماة  مان  أتينا رمبا -50

 .عليم شيت بكل وهو شيت عنه يغيب

 رتية استشرافية  : 

 توجاااد ال احلاضااار عصااارنا ويف أناااه العماااري سااالمان .أ يااارى

 . لاا  يف أثاار االجتماااعي التواصاال لوسااائل إال اجملتمااع يف معضاالة

 تولياه  أن  ب حبي  واخلطورة، األهمية من املوضوع ف ن ثمَّ ومن
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 محلاة   االل  مان  واهتماام،  عناياة  من يستحقه ما املختصة اجلهات

 الطريقاة  هلام  وتباّين  املواقاع،  هاذه  مبخااطر  النااس  تبصار  توعوياة، 

 وإشاااعات، أ بااار ماان تنشااره مااا ومااع معهااا، للتعاماال الصااحيحة

 والدنيوية. الدينية املفاسد من عليها يرتّتب ما هلم وتوّضح

 املشاااكلة واقاااع تقيااايم عناااد أناااه الع ماااان  الاااد .م وأضااااف

 التواصاااال شااابكات  يف السااااعودي اجملتماااع  بصااااورة يتعلاااق  فيماااا 

 هاااذا ملعاجلاااة الناجعاااة الوساااائل عااان حينهاااا نتسااااتل االجتمااااعي؛

 تفعياااال  أهميااااة  مااااع  االتفااااا  ومااااع  .. الساااالبية  وجوانبااااه  الواقااااع

 أنظمااااة ماااان بهااااا يتعلااااق ومااااا واإللكرتونيااااة الرمسيااااة الرقابااااة

 املشااااااكلة هااااااذه حاااااال أن أجاااااازم أنااااااين إال وعقابيااااااة، رقابياااااة 

 إال يتحقااااق لاااان اجملتمعيااااة الساااالوكيات مشاااااكل ماااان وغريهااااا

 يف الرتبااااوي الاااادور وت صاااايل التعلاااايم هليكاااال جااااادة مبراجعااااة

 لتحجااايم ًاساااعّي األقااال علااام النشااا  سااالوكيات وتهاااذيب صاااياغة

 املقبلة. األجيال يف املشكلة هذه

 صاااااورتنا  موضاااااوع أن كاااااردي أساااااامة  .م يااااارى حاااااني يف

 االجتمااااااااعي، التواصاااااال  بوسااااااائل  ًاكاااااا ري  مرتبطااااااة  ليساااااات 

 الصاااورة لنقااال جمهاااود أي أن هاااو ياااراه الاااذي الوحياااد واالرتباااا 

 االجتمااااعي  التواصااال وساااائل يساااتخدم أن الباااد عناااا احلقيقياااة

 .أدواته ك حد

 يتااابعون عنااا احلقيقيااة الصااورة نقاال جمااال يف العاااملني ولعاال

 قياامهم  حاال  هلام  النصاح  لتقاديم  االجتمااعي  التواصال  يف النشطات

 . اطئة رسائل ب رسال
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 لنقال  األمار  كاان  إ ا :احلماود  صاا   بن اهلل عبد .د وتساتل

 التواصااااال قنااااوات   ااااالل  مااااان إال ميتاااا ت  ال احلقيقيااااة  صااااورتنا 

 ،!. ًاإ  الرمسي اإلعالم دور فما احلدي ة، االجتماعي

 التواصاال وسااائل يف ًاانتشااار األقااوى حناان دمنااا مااا ظنااه ويف

 متعاااددة تقنياااة منصاااات لناااا نيكاااو ال م احلدي اااة، االجتمااااعي

 اجلديااد، اإلعااالم هااذا نشااطات ماان عاادد ألكاارب تتسااع األغاارا 

 البيئااة تكااون حتاام رمسيااة غااري جهااات ماان املنصااات هااذه وتاادعم

 .املنطقية اآلرات وتصدير للكتابة املعلوماتية

 العباارات  انتشاار  مان  التخفياف  يف قلايالً  ولاو  يساهم   ل  رمبا

 نيكتباو  ماا  لاديهم  لايس  أشاخا   لادن  مان  بالدناا  إىل تسيت اليت

 .ومسيت تافه وه ما سوى

 هاذه  مان  االساتفادة  علم معقودة اآلمال أن إىل كذل  وأشار

  لا ،  حناو  املتباع  األ او    جمتمعناا  مان   عل مما ًاإ ابّي التقنية

  أ رى. جمتمعات ويطال جملتمعه، ضار أ و    الل من وليس

 هاذه  علم دا لي رقابي نظام توافر أن القول ميكننا هنا من

 إال وضاار،  سلي هو ما تفادي يف يسهم قد االفرتاضية الشبكات

 أن ماان بااالرغم عامااة؛ والطاارح الكلمااة حريااة روح يفقااد  لاا  أن

  .اإللكرتونية باجلرائم خيت  قانون هناك

 املتعاااددة اإلعالمياااة التوعياااة تك ياااف هاااو احلااال فااا ن وهلاااذا

 ًامسااااند يكاااون  لااا  لعااال ،(ًاوثقافّيااا ًاودينّيااا ًااجتماعّيااا  األوجاااه

 .به يليق مبظهر اجملتمع لظهور
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 مان  هنالا   أن ننسام  لَّاا أ  اب  أناه  كاردي  أساامة  .م وأوضاح 

  لا   م اال  و سالبية،  بطريقاة  لرتمجته إعالمنا جوانب كافة يتابع

 .(MEMRI  موقع

 العديااد فهناااك عناا،  احلقيقيااة الصااورة بنقال  يتعلااق فيمااا أماا 

 ال أنناا  امل كاد  مان  ولكان  .طرحهاا  جماال  هناا  لايس  الوساائل  من

 .عنا احلقيقية الصورة لنقل املطلوب اجملهود بعشر وال نقوم

 نقال  هاو  اآلن  ري ما يكون رمبا :الع مان  الد .م وأضاف

 ومميزاتاه  وأ طائه تناقضاته بكل جمتمعنا عن احلقيقية الصورة

  جممَّلاة  ، فقا   جمملاة  حمددة صورة نقل نريد أننا أم .. وسقطاته

 التجميل(. من .. وفتحها ال انية امليم بتشديد

 خياا  فيمااا احلمااود صااا  باان اهلل عبااد .د قااال جديااد وماان

 املنقطااع حضااورنا وك اارة الذكيااة، األجهاازة اقتنااات علاام قاادرتنا

 .االفرتاضي اجلديد اإلعالم أروقة بني النظري

 هاااذا يف إلياااه وصااالنا الاااذي املااادى عااان أنفسااانا سااا لنا هاااال

 األقال  علام  أو األول أننا عنا يقال الذي اجلديد اإلعالمي احلضور

   .األوائل من

 تغااين ال شخصاية  تراساالت  هاي  األكارب  النسابة  كانات  فا ن 

 مساتقباًل،  منهاا  النفاا   يصاعب  إشكالية فتل  جوع من تسمن وال

 .هلا مردود ال اجتماعية مسائل يف أنفسنا أوقعنا ألننا

 يف هااي مشاااركات اإلعااالم هااذا يف شاااركنا قااد كنااا وإن

 حيماد  أمار  فاذاك  ضائيلة  بنسابة  ولاو  األماة  وقضايا قضايانا صميم
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 لنتصاااف املنتهااام وبلاااوغ االساااتزادة عليناااا ولكااان لناااا، ويشاااكر

 .بالسلبية ال باإل ابية

 لوساااائل ًااساااتخدام األعلااام حنااان احلاااارثي: علاااي .د وقاااال

 ةالقيميااا القواعاااد هاااي ماااا ًاأيضااا مااان، باااني االجتمااااعي التواصااال

 التواصااال إعااالم  إليهاااا يسااتند  الااايت العامليااة  والدينياااة واأل القيااة 

 كاااان إ ا وعاداتناااا، وأ القناااا وقيمناااا دينناااا أهاااو االجتمااااعي،

 ماا  كال  -زال وال -الغرب وبالذات األعدات شوه فقد كذل ،

 الرديعاان   الاد  د. مع أتفق .االجتماعي التواصل منصات قبل لدينا

 يارى  مان  ماع  أتفاق  وال اإلسافاف،  بع  إىل أدت اليت األسباب عن

 السالي  الفعال  ردة فيناا  وولدت ًادهور أتعبتنا اليت واملراقبة الرقابة

 واالقتصااااادي وال قااااايف والااااديين السياسااااي احلااااوار دع .املضاااااد

 إال الكاون  أجاوات  يف يسابح  وغاريه  والعلمي والرتفيهي واالجتماعي

 ماان املسااار وسيتصااحح واآل اارين، األولااني باتفااا  اهلل حاارم فيمااا

 . ًازمن استغر  وإن حتم واهلاد  اهلادف النقد  الل

 ال "أناااات أديسااااون: يقااااول :احمليااااا مساااااعد .د قااااال وباااادوره

 الصاورة  وهاذه  عاين،  كونتها اليت الصورة تكره أنت تكرهين،

 .أنت" إنها أنا، ليست

 السااعوديون يقدمااه الااذي املعلوماااتي الضااخ حجاام نت ماال حااني

 واإلنسااتجرام، وتااويرت السااناب عاارب ونساااًت رجااااًل ًاوصااغار ًاكبااار

 ماا اًل، عربيااة دولااة أي ماان اجلمهااور حماال أنفساانا نضااع ثاام وماان

 واقااااع ماااان اجلمهااااور بناهااااا  هنيااااة ًاصااااور هناااااك أن سااااندرك

 كماااا وعاداتناااا جمتمعناااا يتصاااورون هااام ثااام ومااان مشااااهداتهم،
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 أن ساااندرك يقرؤوناااه؛ أو يشااااهدونه ماااا واقاااع مااان هااام صااانعوها

 الاايت اجلهااود بفعاال األماام ماان كاا ري لاادى تتشااكل اليااوم صااورتنا

 كل نتوقع أن علينا لذا الشبكات، هذه حمتوى عرب حنن نقدمها

 .. شيت

 هلاا  يادعم  ملتقياات  تنظايم  علام  نعمال  أن إىل أتطلاع  هناا  ومان 

 االجتماعياااة، الشااابكات يف مجااااهريي حضاااور هلااام الاااذين كااال

 وطنه جتاه فرد كل مبس ولية تتعلق مهمة حماور تناول يتم حبي 

 التوجيااه عاان يبتعااد متكافئااا ًاحااوار يشااهد وأن وقيمااه، وجمتمعااه

 ... املباشر

  هنية". صور دون من مستحيل "التفكري : أرسطو قال

 حقيقاي  بعمال  نقام  م ماا  :األرباأ  كوثر .أ أضافت وبدورها

 بااارام  يف والتشاااهريية املااارة الاااذات جلاااد مرحلاااة إلنهاااات يهااادف

 تلقاات  مان  شايت  ياتغري  لان  .امل مار  النقاد  ومنهجاة  تقانني  أو .التواصل

  ..نفسه

 واملتهااورين احلمقاام ماان املشاااهري صااناعة عاان نكااف م مااا

   ..املس ولية وعدميي

 الشااهرية  الدينيااة األمسااات بعاا  تقااديس  عاان نكااف م مااا

 حمااال جعلتناااا بطريقاااة يغاااردون الاااذين هااا الت عليناااا، احملساااوبة

   ..سخرية

 علاام  الواجهااة وطاملااا  .الواجهااة نغااري حتاام الصااورة تااتغري لاان

 .ومتطااارفني جهاااالت أو متهاااورين أو ساااا طني جمموعاااة (األغلاااب
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 ماا  إال يطفاو  ولان  الظال،  حتات  واإل ابياة  املميازة  اجلوانب ستبقم

  .!يعرف ال الذي لآل ر ه الت يب ه

 العارب  بعا   به يقوم ما يعلمون م اًل تويرت يف الناشطني كل

 األول مصادرهم  ه الت وأنَّ النواحي، كل من للسعودية حتقري من

 . ! ودعاتنا ناشطونا  .كتابنا أبناؤنا،

 ونتقبال  نتحااور  كياف  ناتعلم  أن حنتاا   أننا عقيل مها .أ وترى

 وقااد .ورقااي واحاارتام مبوضااوعية ونناقشااها خمتلفااة وآرات أفكااار

 . لا   تعلمناا  الايت  الوسايلة  هاي  االجتماعي التواصل وسائل تكون

 األوامر إتباع فق  وإ ا احلوار، نتعلم ال الصغر منذ لألسف ألننا

 تس ل. أو تعرت  أو تناقأ أن ًاأبد يسمح وال والتلقني

 هااو املناسااب احلاال أن إىل الشااهراني ليلاام .أ  هباات حااني يف

 يتعماادوا الااذين هاا الت علاام الطريااق لقطااع اهلويااة باارقم الااد ول

 املشااهري  بعا   أن ما الً  يالحا   التواصال،  شابكات  عارب  اإلساتة

 أن فمااا البذيئااة، اهلجوميااة احلسااابات ماان ترسااانة ميلاا  تااويرت يف

 هائلاة  بكمياات  لادي   املنشان  وينقلاب  إال ماا  نقطة يف معه ختتلف

 املخاااالفني إل اااراس وسااايلة وهاااي بالشاااتائم، املمتلئاااة الاااردود مااان

  .وإحراجهم وختويفهم

 آ ااار، دون طااارف علااام تقتصااار أنهاااا نقاااول أن ميكااان وال

 املساااتنقعات هاااذه صااانعت مااان هاااي املتنااااحرة األطاااراف فجمياااع

 .تويرت بيئة يف املتسخة

 للااذات اجللااد هااذا كاال رغاام أنااه الرديعااان  الااد .د ويعتقااد

 اليااوم ماان عقاادين بعااد .نتفاااتل أن  ااب أنااه إال عيوبنااا، وعاار 
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 ياراه  ماا  كال  مان  وسيساتفيد  ،ًانضاج  أك ر جيل هناك سيكون

 .األمل نفقد ال أن  ب ..منغصات من اليوم

 ماان باالقتباااس أباادأ الصااحاف: نصاار .م.د قااال جانبااه وماان

 ،"العاام  كال  بعفوياة  األمور مع نتعامل أن املهم من" املنيف: أجمد

 .، املوضاوع  يف احلساساية  هذه كل ملا ا : املتواضع برأيي وأضيف

 !! أراد كيفمااا نفسااه عاان ويعاارب يريااد مااا شااخ  كاال فليكتااب

 أماامهم  وجادوا  وفج ة ك رية، وعصور لدهور اجلميع كبت فقد

 عان  ليانفس  املعماورة؛  صاقاع  ألقصام  توصالهم  صغرية سحرية علبة

 ي  ااذ ثاام االفرتاضااي، اجملااال يف قصاارية لفاارتة صاادره مكنونااات

   .!! الواقعي اجملال يف املعتاد مكانه

 أ تلف أنين إال الشهري فايز للدكتور الشديد احرتامي ومع

 يكاون  مان  نظاري  يف مهام  غري ف نه  !! املميز طرحه بع  يف معه

 كااان سااوات االجتماااعي التواصاال شاابكات علاام صااورنا صااانع

 مشاجعة  غري العام لدى الطبيعية صورتنا ألن  ،! ًاإ ابّي او ًاسلبّي

 فصاورتنا   ! حنان  كماا  دمناا  ماا   لا   غري تكون ولن وم أصاًل،

 ازدادت أنهااا وميكاان ساابتمرب، (11  وبعااد قباال ساالبية النمطيااة

     .(9 /11  بعد سلبية

 لناا  العاام  نظارة  ناحية من ًامفرط ًاهوس لدينا أن الواضح من

 يف احلقيقااة لكاان االجتماااعي، التواصاال لوسااائل كمسااتخدمني

 مهاتم  فعاالً  العاام  با ن  ،ًاجمتمعّيا  نعتقده عما ًاكلّي ختتلف نظري

 أنفساانا أعطينااا حناان احلقيقااة يف  !!نكتبااه ال مبااا أم نكتبااه مبااا

 ال مبااا أو نكتااب، مبااا مهااتم العااام فااال  !! حجمنااا ماان أك اار
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 ألننااا هاال .،، كااذل  نكااون وملااا ا  !!همااه أكاارب فلساانا نكتبااه

 غريهااا أو البحااو  أم األدب أم الزراعااة أم بالصااناعة العااام أثرينااا

 /السياسااي /ال قااايف الصااعيد علاام نلعبااه دور لنااا يكاان فلاام .،،

  ...إخل... / االجتماعي /االقتصادي

 .! وا ح اجلواب

 يف وحنان   املسالمني  وأن الاذات  جبلد البع  سينتقدني طبعًا

 . !! قرون سبعة وقبل العلوم أساس هم (، أحفادهم السعودية

 ماا  نغاري  حتام  الاذات  جلاد  يف نستمر أن علينا  ب بالعكس

 قيمااة بتقااديم العااام دول بااني ًامرموقاا ًامكاناا ون  ااذ ب نفساانا،

 عاان الكااف األقاال علاام أو احرتامنااا علاام  ااربهم للعااام مضااافة

 .!! للكلمة معنم بكل متجانس كشعب مبقدراتنا االستهزات

 موقعناا  يهماه  ال فاالغرب  حالية أهمية  ي نكون حتم ولكن

 .! التقدم عجلة دفع يف مضت قرون قبل املاضي

 نااتعلم أن حنتااا " العقياال مهااا أ. ماان هنااا باالقتباااس وا تااتم

 مبوضاوعية  ونناقشاها  خمتلفاة  وآرات أفكاار  ونتقبال  نتحاور كيف

  ."ورقي واحرتام

 الايت  الدراساات  إحادى  يف أناه  إىل البكار  فوزية د..أ وأشارت

 التواصااال وساااائل أثااار حاااول وكانااات ( م2014   عليهاااا أشااارفت

 لطالباااات االجتماعياااة والااارؤي املواقاااف تشاااكيل يف االجتمااااعي

 الساانة طالبااات ماان باملائااة (50  ماان العينااة وتشااكلت اجلامعااة،

 أن النتااائ  وأظهاارت باجلامعااة، واألدبيااة العلميااة لألقسااام األ اارية
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 أفاراد  مواقاف  يف ًات ثري املغردين أك ر هم كانوا والدعاة الوعاظ

 .!!! العلمية األقسام طالبات علي و اصة العينة

 ميكااان الااايت للطااار  ًامهّمااا ًام شااار تعطيناااا النتيجاااة هاااذه

 عاان إنسااانية أك اار صااورة ونشاار الشااباب علااي للتاا ثري اسااتغالهلا

 الااذين الاادين رجااال  ااا   حتسااني  ااالل ماان السااعودي اإلنسااان

 أو الذاتياة  حتزبااتهم  عان  ال ديانهم  عان  ًاحقا  ليعاربوا  املاليني يتبعهم

 الشخصية. ملصاحلهم رعاية

 أتباااع هلاام والاادعاة الشاايو  بعاا  :الرديعااان  الااد .د وعلااق

 العاااودة، وسااالمان العريفاااي، حمماااد و اصاااة تاااويرت، يف بااااملاليني

 .وامل لفني الكتاب أشهر بها حيَ  م أرقام وهي ..القرني وعاي 

 يعرضاون  أو يكتباون  ماا  بسابب  بااملاليني  أتبااع  هلام  تافهني وهناك

 متابعيهم. عدد ارتفاع منها القصد مفارقة وهي تفاهات من

 عاادد يكاان مهمااا أنااه احلمااود صااا  باان اهلل عبااد .د وياارى

 ال وملاا ا  التاابعني،  مان  الكام  هاذا  كال  ملا ا الس ال: ف ن التابعني

 أو االقتصاااديني أو األدبااات يتبااع بقلياال أقاال أو العاادد هااذا نيكااو

 بطبعااااه تااااوا  اإلنسااااان أم دور للعاطفااااة فهاااال الرياضاااايني، حتاااام

 ،!.ًافطرّي

 متاابعون  هلام  أك ارهم  الرياضايني  أن احملياا  مسااعد  .د ويرى

 مان  وعدد واحملللني، واملدربني والالعبني املذيعني وخباصة ك ر،

 الكتااااب مااان وعااادد ،ًاأيضااا ك ااار متاااابعون هلااام االقتصااااديني

 ... ك ر متابعني هلم وامل قفني
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 التهاري ،  ورمباا  الرتفياه  عان  يبح  من منهم ينقسمون الناس

 اجلادة. املواد عن يبح  من ومنهم

 علام  واإلنرتنات  االجتماعياة  الشابكات  فا ن  أ ارى  جهاة  ومن

 أي هلا يكن م أن بعد الناس حيتاجه ما أهم من أصبحت ما حنو

 ساايتغري أنااه امل كااد فماان جملتمعنااا وبالنساابة قباال، ماان حضااور

 يتعلااق مااا ساايبقم ولكاان الشاابكات؛ هااذه اسااتخدام يف مسااتقبال

 تتغري. لن أنها يبدو اليت اجملتمع مسات بطبيعة

 هاااو االجتماعياااة الشااابكات سااالبيات عااان احلااادي  أك ااار

 فهااي وبالتااالي وأ القياتااه، وطبيعتااه اجملتمااع مسااات عاان حاادي 

 واالساااتقبال االرساااال يف يساااتخدمها فااارد كااال أضاااحم منصاااات

 عري  جلمهور الوصول فرصة الفرد متنح أضحت أن بعد السيما

 ... يقدمه الذي احملتوى عن وللتعبري

 ماااا اًل بالعصاااابية املتعلقااااة اجملتمااااع مسااااات داماااات مااااا لااااذا

 أو فكااااري انتمااااات أي أو بااااذل ، والفخاااار والقبليااااة املناطقيااااة،

 الايت  املنصاات  هي الشبكات هذه ستبقم باقية إخل، ... اجتماعي

 .. وتنشره احملتوى  ل  تنقل

 مستقباًل. اجلوانب تل  لديه ختف أن اجلمهور علم نعول لذا

 نساتفد  م ملاا ا  هو: الس ال أن العمري سلمان .أ يرى حني يف

 احلاال  مقتضام  حبسب متنوعة رسائل لتقديم واحتوائهم ه الت من

 ،. اخلار  أو بالدا ل هم ملن سوات

 جهااود هلاام مشاااهري هناااك أن إىل الشااهراني ليلاام .أ وأشااارت

 ينشااار ، سااااري حمماااد الكاااوييت األ  م ااال فتشاااكر، تاااذكر
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 ، الكا ريون  معاه  ويتفاعال  لكلماته، قبواًل و د توعوية سنابات

 ، أعاااله مساااعد د. تفضاال كمااا الصااباح ماجااد ساانابات ًاوأيضاا

 باني  ًاوانتشاار  ًارواجا  فتجاد  بسي  ب سلوب يقدمونها رسائل لديهم

 .الشر يف أو اخلري يف تست مر قد الشهرة التواصل، مواقع

 شبكات عرب صورتنا قضية حول السهلي هيا .أ تعقيب وجات

 السااااعودية" "اخلصوصااااية عنااااوان حتاااات االجتماااااعي، التواصاااال

 عناااد أم أنفسااانا أماااام ، مااان عناااد صاااورتنا بالتسااااؤل: واساااتهلته

  اآل ر،!.

 (!حنن  باألول فلننتهي باآل ر أنفسنا نشغل أن قبل

 مان   الكابرية  واألعاداد  الِنساب  هاذه  نفسار  أن حنااول  عندما

 فالباد  التواصال،  شابكات  اساتهالك   يف الساعودي  اجملتمع أفراد

 أو وفكهاا  حلاها  الساعودي  فيهاا  حيااول  الايت  العقدة عن نبح  أن

  .منها مزيد عقد

 جديااد اتصااالي تطبيااق يف كاابرية ًاونسااب ًاتهافتاا وجاادنا وإ ا

  .!! السعودية اخلصوصية عن ففتأ جديدة اجتماعية وشبكة

 السااعودي حياااول الاايت الاادوائر هااي " السااعودية اخلصوصااية"

 مان  قرباه  حساب  ولوناه  ومساكتاه  شافافيته  بقناع ولكن د وهلا،

  .! هلا رفضه أو اخلصوصية هذه دائرة

 يف نرمسهااااا  الاااايت الصااااورة هااااي  السااااعودية" "اخلصوصااااية

 وجتحااادها  ألسااانتنا  بهاااا  تااا من  االجتمااااعي  التواصااال  شااابكات

  .! صحيح والعكس قناعاتنا
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 أك ااار نساااجل جعلتناااا الااايت هاااي الساااعودية" و"اخلصوصاااية

 األك ااار هاااو اآلن حتااام ألناااه (شاااات الساااناب  يف وتاااداول نشاااا 

 أك ار  الشابكة  أو التطبياق  كاان  وكلماا  خلصوصيتنا، ًاا رتاق

 . ! ًاانتشار األك ر هو كان الستار  لف ملا وكشف تعرية

 البحا   حمارك  يساجلها  الايت  املفتاحياة  الكلماات  أك ار  من

  .! وفضائح فضيحة هي قوقل

 نا من  عنادما  الساعودي  التنااق   هي السعودية" "اخلصوصية

  !! قدف وحتم نقد، أو إمال   شية قواًل وجنحده ،ًايقين

 الشااابكات هاااذه رواد مااان جعلااات الساااعودية" "اخلصوصاااية

 أبنااات بزاويااة ومارة  زاويتااه، مان  ماارة زاويااة، مان  باا ك ر يلتقطونهاا 

 والعدسااات الزوايااا مبئااات احلااارة إمااام أو احلااارة أبنااات أو القبيلااة

  .! الرقيب مق  زاوية غري أنها املهم

 امساااه جباناااب واسااام معااارف ماان  أك ااار حيمااال الشااااب لااذا 

 مساتعار  واسام  القبيلاة  فياه  تراعاي  اسام  كاذل   والفتاة احلقيقي،

  .! القبيلة فيه تلعن

 إال فياه  والتواجاد  التواصال  بشبكات االحتفات هذا كل ومع

 بااااقي عاان  ساااعودية" " صوصااية  هلااا  فعاااال السااعودية  صااورتنا   أن

 .!اجملتمعات

 يقااول كمااا ألنااه واضااحة؛ مالمااح حتديااد ًاحالياا يصااعب قااد

 علام  وانفتااح  انبهاار  يف الزلناا  (عدة هلا ت  ذ اجلدة  األولون آباؤنا

 ببضاااعته، أزجاام مان  فمنااا حجمهااا، علام  نعهااد م حريااة مسااحة 

  .!ناق  زائدون أبيهم إىل ورجعوا ! املل  صواع سر  من ومنا
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 ننااازع  أن أوشااكت  الشاابكات  يف صااورتنا  أن نعااي  أن بقااي 

 جملارد  بالنقاد  نساتلذ   القضاايا  نلاوك  ؛(ال رثاارة  األماة   بلقاب  غرينا

 نارب  وكلناا  الكهاف،  ساورة  بقراتة ونوصي متدينون كلنا النقد،

 متعاااطفون وكلنااا أقاادامهم، تقباال وهااي ارؤوساان ونصااور بوالاادينا

 وإعالميااااااون ناشااااااطون وكلنااااااا اهلاشااااااتاجات، مااااااع ونتفاعاااااال

 ظاااهرة عاادنا مااا نتبخاار ثاام نغلااي ونتفاعاال، وشااعرات واستشاااريون

  .(!!غازية ظاهر  بل صوتية

  .! آ ر ومنحم شكل إىل قضايانا وتتحول ننصهر ًاوأحيان

 .!، نلتق  أن نستطيع صورة ف ي

 تويرت: تفحيط

  .!وننعيه نعيه أن  ب ما أك ر ما - ًاأيض نعي أن ونسيت

 يف الادوران  مان  انتقلوا شبابنا ملا ا نفهم أن وحناول نعي  ب

  .!!تويرت، يف الدوران إىل الكورنيأ وعلم الشوارع

 تويرت. جدار علم الشخبطة إىل اجلدران علم الشخبطة ومن

 اجلدار و ا اجلدار  ا أقبل ..ليلم دياُر الدياِر علم وأمر

 الديار سكن من حب ولكن ..قلي شغفن الديار حب وما

 وال حيبها، ليلم وال !! هلا يسعم ليلم عنده ما ولدنا أنَّ الفر 

  .! أصال يعرفها ليلم

 ولكان  العلام،  بفاراغ  أعين وال عقلي، فراغ من يعاني شبابنا

  .لتحقيقها الدهر من ًاحين هلا ضرب أهداف له ليس أعين
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 املرحلاة  وانقضاات  باملس ولية اإلحساس وعدم والفراغ فالرتف

 فاار   غري ومستقبله ك مسه يومه الشاب من جعلت تعود، ال اليت

 .!! ، وقته يسر  مكان يف إال وقته يقضي وأين يشخب  ف ين

 هااذه يسااتهل  ماان أك اار وجاادناهم ملااا أهااداف لشاابابنا لااو

 . ( صورة من أك ر والتقا  ال رثرة  يف (24/24  الشبكات

 التوصاايف هااذا باا ن تقاادم مااا علاام احمليااا مساااعد .د وعلااق

 مبساا وليتنا قيامنااا ماادى مااع تاادور املشااكلة أن ناادرك أن حيملنااا

 الشابكات  هاذه  يف كا رية  إ ابياة  صاور  مثاة  لكن أبنائنا، جتاه

 .نضر وال نضار ال حتم نستصحبها ب ن حري

 أن نريااد الاايت الصااورة أن مشااكلتنا عقياال: مهااا .أ وأضااافت

 أو عليهاا  نكاون  أن نريد أو عليها حنن اليت الصورة غري بها نظهر

 تنتهي. ال وازدواجيات ك رية تناقضات .عنا تعرب

 القاااوة    أن يبااادو  أناااه الشاااهري  فاااايز .د  كااار  اخلتاااام ويف

 أدواتهااا أهاام ضاامن والوسااائ  الوسااائل هااذه أ ااذنا إ ا (الناعمااة

 عناصار  تكتمال  حتام  إشاباع  إىل أسابار  منتادى  أعضاات  من حتتا 

   .املوضوع

 هي م(2000  عام بعد فيما األمريكية املتحدة الواليات قوة

 .تطبيقاتااه وأهاام اجلديااد اإلعااالم منصااات (كاال   امتالكهااا يف

 املعلوماااااات خماااااازن يف تصاااااب اإلنساااااانية التجاااااارب كااااال واآلن

 .مسبو  غري بشكل األمريكية
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 ).د. إبراهيم إمساعيل عبده  ُمِعّد التقرير 

 د. إبراهيم البعيز. 

 أسامة كرديم .. 

 السفري أ. أسامة نقلي. 

 املنيف. أجمد. أ 

 د. حامت املرزوقي. 

 د. حامد الشراري. 

 م. حسام حبريي. 

 د. حسني احلكمي. 

 أ.  الد احلارثي. 

 )د.  الد الرديعان  رئيس جلنة التقارير. 

 م.  الد الع مان. 

 د.  الد بن دهيأ. 

 املزروع. محيد. د 

 م. سام املري. 

 اللوات د. سعد الشهراني. 

 أ. سعيد الزهراني. 

 أ. سلمان العمري. 

 أ. مسري مخيس. 

 أ.د. عبدالرمحن العناد. 

 أ. عبداهلل الضوحيي. 
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  رئيس اللجنة اإلشرافية علم منتدى أسبار(د. عبد اهلل بن صا  احلمود . 

 د. عبداهلل بن ناصر احلمود. 

 أ. عبد احملسن القباني. 

  د. علي احلارثياللوات. 

 أ. علي بن علي. 

 د. علي احلكمي. 

 د. فايز الشهري. 

 احلارثي العرابي د. فهد. 

 .د. فوزية البكرأ. 

 أ. فوزية اجلار اهلل. 

 أ. كوثر األربأ. 

 أ. ليلم الشهراني. 

 د. مساعد احمليا. 

 أ. مسفر املوسم. 

 أ. مطشر املرشد. 

 أ. مها عقيل. 

 د. ناصر القعود. 

 د.م. نصر الصحاف. 

 .نوف الغامدي د. 

 أ. هادي العلياني. 

 السهلي. هيا. أ 
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 134 إد برادلي -

 197 أديسون -

 198 أرسطو -

 79 اإلمام حممد بن سعود -

 184 أمربتو إيكو -

 92 ثيودور الصقلي -

 128  الد فا  العتيي -

 115 ديفيد كيلي -

 200سلمان العودة  -

 129 عابدين حممد صا  -

 202 عاي  القرني -

 179 غازي القصيي -

 204 ماجد الصباح -

   202 حممد العريفي -

 203 حممد ساري -

 184 حممد عابد اجلابري -

 78 سعوداملل   -

 150، 25 املل  عبد العزيز -

 136 املل  فهد -

 184 نوبل -

 148 نيكسون -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18

 –2016     212 

 

 

 172، 170، 74، 41، 20 أبها -

 54، 11 املدينة املنورة -

 148، 129 األردن -

 أسبانيا -

 129، 116، 15، 12 أسرتاليا -

 120 إسرائيل -

 129 أملانيا -

 129 اإلمارات -

   129 أمريكا الالتينية  -

 12 إيطاليا -

 144 الباحة -

 140، 120 باكستان -

 15،16،115 بريطانيا -

 145 بسيطات -

 بقيق   -

 130 البكريكي -

 119تايوان  -

 113 تبوك -

 120 اتركي -

 144 جازان -

   149، 92 اجلبيل -

 124،205، 95 جدة -

 88،89 اجلزيرة العربية -

   129 ةمجهورية مصر العربي -

 11 جورجيا -

 113 حائل -

 111 حفر الباطن -

 111 احلناكية -

 129 اخلرطوم -

 140، 118 الدمام -

 12 الد ارك -

، 142، 18 دول اخللااااااي  العربااااااي  -

146 
 143 دومة اجلندل -

 111 رأس اخلري -

 123رأس تنورة  -

  الريا  -

 58،142 الزلفم -

 148 سان دييجو -

 111 سدير -

 12 السويد -

 95 الشام -

 111 الصويدرة -

 131 الصني -

 118، 95 الطائف -

 143 طريف -

 123 الظهران -

 95،148 العرا  -

 143 عرعر -

 144 عسري -

 118 العني الزرقات -

 118 عني العزيزية -

 41، 12 فرنسا -

 111 قرية العليا -

 113 القصيم -

 140 رنياكاليفو -

 119 كتالونيا -

 110، 12 كندا -

 174، 16 لندن -

 111 حمافظة املهد -

، 123، 111، 92، 54 املديناااااااااااة -

124 
 95، 54 مكة -
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 130 املكسي  اجلديدة -

 174 مونت كارلو -

 134 جند -

 144 نجنرا -

 142، 140 النروي  -

 111 النعريية -

 15 نيويورك -

 120، 29، 14 اهلند -

 111 مالوش -

 الواليات املتحدة األمريكية -

 119، 13 اليابان -

 87 اليمن -

 111، 92 ينبع -
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