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 سعد الشهراني .اللواء د الرئيسة: الورقة: 

مبن عقيبدتنا    أصبيل   ف يف األرض، هباا جبزء   سبتخل  اإلنسان ُم

ز اإلنسبان عبن   مي ب ، ومبا يُ كبري    قرآنبيٍّ  وبنصٍّ-املسلمني -حنن

ه ميلبببل الفكبببر والعقبببل والقبببي     نَّبببأة قي خملوقبببات احل احليَّببب ببببا

ولبببه  ،واخلبببري والشبببر ،ز ببببني املفيبببد وغبببري املفيبببدمي بببوُي ،روالتبببدبُّ

فه احل حتبت تصبرُّ   قبد جعبل   ، وا خلب  احل مَّب السلطة عل  ما عداه ِم

نن احل من القدرات الااتية واملوارد بشت  أنواعها. ومبن ُسب   الكثري 

الببباات  ب بلبببت علببب  ُحببب  الطبيعبببة البشبببرية جُ  وأنَّ ،عالتبببداُف ُةسبببنَّ

 ،ا عل  املوارد مبن جهبة  د صراًعولِّوهو ما ُي ،لواالستكثار والتملُّ

ببل بيبنه  وببني البي بة      ،من جهة أخبرى  ا بني البشر أنفسه وصراًع

 وما عليها. 

ببني   العقالنبي   والفبين   هو حمصلة الدمج البديناميكي   اإلنتاُج

أي ببني العمبل ورأ     ،واملبوارد األخبرى املتاحبة لبه     ني العمل اإلنسبا 

والنظريببة االقتصببادية وصببنوها االقتصبباد    ،املببال وتقنيببات اإلنتبباج 

مبببن هببباه العوامبببل يف  لٍّيقبببوالن الكبببثري حبببول دور ُكببب السياسبببيُّ

مت قببد تقببدَّو العوامببل.مببن هبباه  نسببب إأ أيٍّومببدى مببا ُي ،اإلنتبباج
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 ،وزادت املبداخيل  ،األمبوال  وتراكمبت الثبروات ورؤو    ،البشرية

 ،نت مسببببتويات املعيشببببة مببببن خببببالل العمليببببات اإلنتاجيببببة وحتسَّبببب

املسبببتمر منبببا نبببزل آدم وحبببواء علببب  هببباا     وتطويرهبببا وحتسبببينها 

 .الكوكب

 و اإلنتاج أنواع: 

قد يؤدي يف مراحل متبأخرة منبه    وتقينٌّ وعلميٌّ فكريٌّ إنتاج  (1

 .جودة أو حتسني منتجات مو ،إأ تطوير منتجات جديدة

 كثريًة. ًةماديَّ وخيفي وراءه منتجاٍت ،ستخدمُي خدميُّ إنتاج  (2

وهببباا ميثبببل  األسبببواق،شبببرتى يف بببباع وُتُت لسبببلع  مبببادي  إنتببباج  (3

ا حجًمبب األكببرب و ،للقيببا  ا وقابليببًةوضببوًح اإلنتبباج األكثببر  

 اإلنسانية.للحاجات  إشباًعاو وقيمًة

ظهببور  إال أنَّ ه إنتبباج خببا ٌّنَّببأو األصببل يف النشببان اإلنتبباجي  

خبببدمات )الدولبببة   مقبببّدلكبببي ُت ؛اا وضبببروريًّربًرالدولبببة أصبببب  ُمببب 

وال  ،اوهي خدمات مكلفبة جبدًّ   ،احلارسة العدل واألمن والدفاع(

الدولة جتاوزت  إال أنَّ .ها يف األسواقها وتبادُلها وطلُبمكن عرُضُي

ودخلببت يف النشببان اإلنتبباجي اخلبببدمي     ،وظيفتهببا األصببلية هبباه   

 ،بسببببب الفكبببر االجتمببباعي والسياسبببي واالقتصبببادي ؛والسبببلعي

)و  ا يف القبرن املاضببي ا وشبيوعيًّ   اشبرتاكيًّ الباي أخبا ينحبو منًحبب   

حت  يف البدول  . قد فشلت وانهارت النظ  الشيوعية إأ غري رجعة(

الت يف التوازنبببات بسببببب التحبببوُّ ؛االغربيبببة تبببدخلت البببدول كبببثريً 

والفجببببوات يف  ،وبسبببببب قصببببور األسببببواق ،السياسببببية الداخليببببة

ل كانبت لبه عيوببه    أن هاا التبدخُّ  إال ،ل الرأمساليةوتغوُّ ،الدخول



22 

 

 –2017  2015  
11 

( )ترمبيًة حنن نشهد موجًة ها، وفظهرت موجة التخصيص ،اأيًض

هباا   أيبن كبلُّ  . يف السنوات القادمة الغربيَّ ها ستجتاح العامل كأنَّ

مبن اإلنتاجيبة يف االقتصباد    كبالل أيبن   و ؟من اإلنتاجيبة كمفهبوم  

 : أقول عودي؟الس

 ؛كثبر أا إال مبقاربات إحصبائية ال  جدًّ قيا  اإلنتاجية صعب  (1

ا فضبلً ، ي يف حلظبة معينبة(  أا )سبتاتيكيًّ األن القيا  صبعب  

 وذلبل ألن مثبل    ؛رهبا املسبتمر(  )أي متابعبة تغيّ  اعن ديناميكيًّ

 ل وتقيي  كبل إنتباج فبردي يف ُكب     هاا القيا  يتطلب معرفة 

وهبببباا  ،حلظببببة وعببببرب الببببزمن  ل نشببببان اقتصببببادي يف ُكبببب 

 .لالل يلجأ الباحثون إأ املقارنات؛ ومستحيل

 ا علببب  إنتاجيبببة العامبببل مبببع التثبيبببت  دائًمببب احلبببدين ينصببببُّ (2

وتقنيببات  ،رأ  املببال :)التحليلببي( للعبباملني املهمببني اآلخببرين 

 .اإلنتاج

عدد قا  إنتاجية العامل بقسمة اإلنتاج الكلي عل  قد ُت (3

 .ه إأ العمل!( لُُّك نسب اإلنتاُجل ُييف النشان )و بال لالعما

توزعبة  اإلنتاجية يف االقتصاد السعودي مثل أي اقتصاد آخبر مُ 

وببببني العامبببل السبببعودي ونظبببريه  ،بببني القطببباعني العبببام واخلبببا  

وببببني اإلنتاجيبببات  ،وببببني إنتببباج اخلبببدمات وإنتببباج السبببلع ،الوافبببد

 ،والصبحية  ،والتجاريبة  ،والصناعية ،القطاعية املختلفة )الزراعية

  :واقعنا االقتصادي يقول بأن. وغريها( ،والتعليمية

  .اجدًّ ضعيف  نا املاديَّإنتاج  (1
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يف القطببباع احلكبببومي  أنَّهببباا مَّبببإ ؛معظببب  العمالبببة السبببعودية (2

هبا عاطلبة   أو أنَّ ؛بالبطالة املقنعبة  أصًلااخلدمي بطبعه واملوبوء 

 . ا(لة نسبيًّعط )العمالة النسائية ُم لةعطَّوُم

يف القطاعبببات االقتصبببادية اإلنتاجيبببة تعتمبببد علببب       مالبببُةالع (3

 .العمالة الوافدة

 .مع بعض االستثناءات نتجةعاملة وطنية ُم ال توجد طبقٌة (4

)االسببتخراج !( النفطببي باإلنتبباج  متضببخ   نببا الببوطينَّناجت  نَّأ (5

لقيبببا  متوسببب    إطالًقبببا  وال يصبببل  ،النفطيبببة  والعائبببدات

 .اإلنتاجية

 ،ونتيجبة لكبل ذلبل    هبو سببب    الرعبويَّ  -الطابع الريعيَّ نَّأ (6

 األقل.ه عل  لِّأو جُل

ا مَّب  ؛الدولة أنفقت الكثري عل  البنب  التحتيبة والتقنيبات    أنَّ (7

 .كان جيب أن يرفع إنتاجية العامل السعودي

يف تعمببي   واحببدًة سبباعًة عببادُلإنتاجيببة السببعودي تُ  القببول بببأنَّ 

صبببرنا ذلبببل علببب   ق ْنإحتببب  و ،ومفهبببومي وخطبببأ منهجبببيٍّ  لٍِّخبببُم

قببا  اإلنتاجيببة ال ُت هوحتبب  هببا  ،العبباملني يف القطبباع احلكببومي 

، املتوسبب  كمؤشببر لجنتاجيببة   نببتج يف الببزمن بببل مبببا يُ  ،بببالزمن

ا فكيببف إذا كببان ذلببل مصببحوبً   ،اخادعببة جببدًّ  فضببال عببن أنهببا 

يف  اإلنتاجيببببة  أنَّ نببببا قببببد نسببببتنتُجنَّإ :أن نقببببول  األصبببب ُّ بببببالتعمي !

هبا  لألسبباب البيت ذكرتُ   ؛اجدًّ وضعيفٌة ضعيفٌة االقتصاد السعودي

مبببنهج ُم حنتبباج إأ مشببروع حبثببيٍّ   ؛ لببباا وألسببباب أخببرى   ،اسببابقً 

 .قطاع ل لقيا  وتقدير اإلنتاجية يف ُك
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 د. عبدالسالم الوايل األول: التعقيب: 

حببت.   اقتصباديٌّ  -كما هبو مالحب    -موضوع قضيتنا إنَّ

أو  ،ا مبببن قبببل االقتصببباديني إمَّبب  ؛دنبببا علبب  طرقبببه ا مببا تعوَّ وكببثريً 

ا نطلًقب تعقبي  مُ  ي سبأكتبُ باستخدام أدواته  ومفاهيمه . غري أن ب 

هبباا التعقيببب  لبباا فبب نَّ ؛جيببدهي ُأفببرتض أن ببومببا ُي ،صببيمببن  ُص

 سيكون من زاوية سوسيولوجية.  

املختصون يف عل  االجتمباع قضبية اإلنتاجيبة.     لما تناوا كثرًي

وعية النظبام االقتصبادي السبائد يف    عل  ن وترتكز النقاشات عادًة

 شببار عببادةً عنببه مببن أخالقيببات وقببي  عمببل. ويُ   جمببا ينببت و ،اجملتمببع

 ل الريبعُ شبكِّ ولباا يُ  ؛للمجتمعات العربية بوصبفها جمتمعبات ريعيبة   

 ،ها الريعية. وليست الدول النفطية وحد ها اإلنتاجية ه قيم ومفاهيُم

ا، ريعيببة أيًضبب هببي  -امثًلبب –فالببدول الببيت تعتمببد علبب  السببياحة    

 ا للدخل. ا أساسيًّحين متثل آثار الغابرين مصدًر

 درُّة يف اإلنتبباج، حيببن ُتبب ا ريعّيببنببتج أخالًقبباالقتصبباد الريعببي ُي

يف االقتصباد   :الطبيعة، وليس اإلنتاج، عوائد عاليبة. بعببارة أخبرى   

اإلنتاجي، الاي هو نقبيض االقتصباد اإلنتاجيبة، يكبون االعتمباد      

من أعمال. فيما يكون االعتمباد   البشُر هينتُج مايف املداخيل عل  

األرض. لبباا،  همببا ُتنتجببيف املببداخيل بالنسبببة لجنتبباج الريعببي علبب  

ه املميببزة لببه. مسببة األخببالق الريعيببة يف     لالقتصبباد الريعببي أخالُقبب  

 ا، أو أنَّة مثًلبببا غبببري متواصبببلة، مومسيَّبببهبببا إمَّبببأنَّ جانبهبببا اإلنتببباجي 

يف  األفبببراد أنَّ هنبببان قناعبببًة . لببباا، فببب نٌَّةة قليلبببإنتاجيتهبببا اليوميَّببب

 .قليلٍة إنتاجيٍة واالقتصادات الريعية ذو
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شبواهد   إيبرادُ مكبن  ه ُي، ف نَّب جمتمعنا السبعوديّ  وفيما خيصُّ

ناقضببها. وفيمببا وكببالل شببواهد ُت ،النظريببة  د هبباه املقدمببة عض ببُت

ا للضببعف اإلنتبباجي،  شببار إأ القطبباع احلكببومي باعتببباره موئًلبب  ُي

قطاع صناعة النف  والبرتوكيماويبات يشبهدان علب  إنتاجيبة       نَّف

 .  عالية للمواطن السعودي 

مات شبيهة مبا سلَّانطلقت من ُم 2030رؤية  و من الواض  أنَّ

رح أعبباله. وتأمببل برفببع إنتاجيببة الفببرد مببن أجببل رفببع إنتاجيببة         ُطبب

، اإلنسبان مبن عوائبد     همبا ينتجب  وبالتالي االعتمباد علب     ،االقتصاد

وال  مبن  آ نبا، غبريُ  ئ، الاي هبو أسبا  رخا  العائد النفطيَّ باعتبار أنَّ

 ه من األفضل إجياد موارد متأتية عن اإلنتاجية. وأنَّ ،ستقرُم

ضببعف الطبيعببة  لسببذخا الصببادرات غببري النفطيببة كمؤشببر     

بني مراجعببببببة اإلنتاجيبببببة لالقتصبببببباد السببببببعودي ككببببببل. إذ ُتبببببب 

لنقببببد وهي ببببة اإلحصبببباءات االقتصببببادية الصببببادرة عببببن مؤسسببببة ا

 ،واضببحًة اإلحصبباءات علبب  مببدار العقببود األربعببة املاضببية حقيقببةً   

 إمجبالي ساهمة الصادرات غري النفطية من ع نسبة ُمتتمثل يف تراُج

تكببون يف  النبباتج ايلببي يف فببرتات ارتفبباع أسببعار الببنف ، حيببنُ   

ا. فيما ترتفع هاه النسبة يف فبرتات احنسبار   % تقريًب8إأ  7حدود 

مسباهمة هباه الصبادرات     في الربع املاضي قفبزتْ ف، أسعار النف 

ع واردات تراُجبب إأ ا يعببود ذلببل  %. وغالًببب 11يف النبباتج ايلببي إأ  

ه مببن غببري ع النبباتج ايلببي ذاتببه. وبببرغ  أنَّبب الببنف ، وبالتببالي تراُجبب 

الواض  مدى مسباهمة الفبرد السبعودي يف إنتباج هباه الصبادرات،       

حببد ذاتهببا  يف األرقببام  فبب نَّمقارنببة مبسبباهمة العبباملني األجانببب،    
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 د لغبةُ ؤكِّب عل  الاي "ننتجبه" ونقبدر علب  تصبديره. وتُ     قل  ُم مؤشر 

قيمة صادراتنا غبري النفطيبة    عما يرف عل  حقيقة أنَّ األرقام أكثر 

لت هاه الصادرات حوالي ها هو سعر النف . ففيما شكَّأو خيفض 

 2010ملبببة الصبببادرات يف السبببنوات اخلمبببس ببببني   % مبببن ُج14.5

 ،)من ورقة عمل ألمحد البكر من مؤسسة النقبد(  م2014وحت  

مجلبببة   % مبببن 18.5سببباهمة هببباه الصبببادرات ارتفعبببت إأ     ُم فببب نَّ 

الصبببادرات شبببهر سببببتمرب املاضبببي )مصبببلحة اإلحصببباءات(. هببباه   

   احلقيقة الشهرية عن الطبيعة الريعية لالقتصاد. وض األرقام ُت

نهبببا. بي ئ  أعببباله وُتد احلقببباعض بببمسبببوح القبببوى العاملبببة تُ   إنَّ

بببع هي ببة اإلحصبباء عببن القببوى العاملببة يف الرُّ   إحصببائياتفبحسببب 

% مببن هبباه القببوى تعمببل يف   60 الثالببن مببن هبباه السببنة يتضبب  أنَّ   

والتعلبببي .  ،واخلبببدمات االجتماعيبببة ،والبببدفاع ،اإلداريبببة األعمبببال

ا يف قطببباعي التشبببييد وجتبببارة  كبببان حضبببور السبببعوديني ضبببعيفً  

وهببي قطاعببات حتتبباج إنتاجيببة عاليببة، مقابببل     اجلملببة والتجزئببة، 

ن هما املستقطب األعل  لشغل القبوى العاملبة   ان القطاعاكون ها

% مببببن نسبببببة اشببببتغال غببببري   46غببببري السببببعودية، حيببببن احببببتال   

السعوديني. ومع التوجه لتشبجيع الشبباب علب  خبوض جمبال ريبادة       

ن ، باعتباره املنش  الواعد لتوظيف هؤالء الشببان ببدال مب   األعمال

ا إأ قطبباع مثببل سببتقبًلمكببن النظببر ُمه ُيالقطبباع احلكببومي، ف نَّبب

جتببببارة اجلملبببببة والتجزئبببببة، مببببثاًل، عبببببرب املؤسسبببببات الصبببببغرية   

ا علببب  مبببدى تزايبببد إنتاجيبببة ا معقوًلبببواملتوسبببطة، ليكبببون مؤشبببًر

 املواطن يف النشان االقتصادي. سننتظر ونرى.
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 أ. خالد الوابل الثاني: التعقيب: 

حببول مببن جمتمببع مسببتهلل إأ جمتمببع  كيببف نت :السببؤال هببو

 منتج؟

ولكبن قبلبها الببد     ،هاه حتتباج إأ اسبرتاتيجية طويلبة املبدى    

املكون الرئيس  وسببها ،يف اإلنتاجية أن نعرتف أن لدينا مشكلًة

هباه ابا عالقبة     أنَّ عتقبد أو. يف هاا املوضبوع هبو العنصبر البشبري    

وكبالل   ،ادبسهولة االستري  ما يتعّلا خصوًص ،بتشريعات الدولة

عيه افت  بباب االسبترياد علب  مصبر    ، فسهولة استقدام اليد العاملة

وفبت  ببباب االسبتقدام يقضببي علب  فرصببة    ، يقتبل الصبناعة ايليببة  

 ااملواطن وإنتاجيته أصبح. فإنتاجية املواطن وحصوله عل  الفرصة

ات ييف منتصبببف السببببعين األوأبعبببد الطفبببرة  للتسببباؤل اموضبببوًع

يف موضبوع االسبتقدام    همبا ذكرُتب  ز عبز  وهباا يُ . تايب وبداية الثمانين

 واالسترياد.

هبببببو وجبببببود احتبببببادات عماليبببببة تسبببببع    همبببببا حنتاجبببببلببببباا 

ها ويقابلببببه يف اجلانببببب اآلخببببر   ئللحفبببباظ علبببب  مصببببلحة أعضببببا   

اببببباه االحتبببببادات علببببب  هي بببببة  فيضبببببات   حكبببببوميٌّ تشبببببجيع 

ا مقبولبببة اجتماعيًّببب  عماليبببٌة حتببب  يكبببون لبببدينا طبقبببةٌ    ؛وببببدالت

ففبببي  ،مبببن جهبببة الدولبببة انا ريعيًّبببوإن كبببان اقتصببباُد ا؛ديًّواقتصبببا

ذا اسببببتثنينا إ -نشببببان القطبببباع اخلببببا   املقابببببل جتببببد معظبببب   

 أراضببببييتمحببببور حببببول العقببببار "  -البنببببون وشببببركات الدولببببة 

 لجنتاجيببببة قيمببببًة مال ُتقببببد وهبببباه  ،ووكبببباالت جتاريببببة ،بيضبببباء"

 .ضافًةُم
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 قضية: حول املداخالت 

 يف االقتصاد السعودي واقع ومعوقات اإلنتاجية: 

 االقتصببببباد داخلتبببببه إأ أنَّأشبببببار د. خالبببببد الرديعبببببان يف مُ  

 ،ع علبب  اإلنتبباج شببج ا ال يزدهببران يف بي ببة ال تُ والرأمساليببة عموًمبب 

األخرية ليسبت ضبمن مسبات اجملتمبع     فب أو املبادرة الفرديبة.   والنزعة

 اجتماعيبة  اهنبان شبروطً   لكي يتقدم اإلنتاج ف نَّف عموًما؛ العربي

طبيعبة   :م. يبأتي علب  رأ  الشبرون االجتماعيبة    وفردية اباا التقبدُّ  

د. ُعة عل  كافة الصُّب نحه من حرّيميومدى ما  االجتماعي، ماالنظ

ببل يف اجملتمعبات البيت     ،الدول الريعية عبادةً  وهاا لن يتأت  يف ظل 

لألفببببراد  وتكببببون فيهببببا امللكيببببُة ،تتنببببوع فيهببببا وسببببائل اإلنتبببباج

لدولة كما يف حالة دول النف . ملاذا ا كية وليس مل ،والشركات

 ،يف اإلنتباج  البديها تنوًعب   مت كوريا اجلنوبيبة ؟ ألنَّ تقدَّ -مثال –

، وال متتلبل مجيبع   اعل  عمليبة اإلنتباج متاًمب    الدولة ال تسيطُر وألنَّ

ا بسببب  فبت كبثريً  كوريا الشمالية  لَّ ، يف حني أنَّوسائل اإلنتاج

البباي يقتببل احلببافز عنببد   االشببرتاكي والنظببام ،تطبيقهببا للتببأمي 

 امللكية الفردية مبعناها الواسع.غياب  األفراد يف ظل 

 الكببري  اإلنتباج  قواُمهبا بكلمبة أخبرى منبو الرأمساليبة والبيت      

mass production   تتطلب نظاًما اجتماعيًّا ِمرًنا يؤمن باحلريبات

دْعببُه ميببر علبب  كببل الصُّببُعد سياسببيًّا واقتصبباديًّا وثقافيًّببا. نظريببة " 

دْعُه يعمل" هي حجُر الزاوية يف املوضبوع. اإلمبارات تحبت تاًحبا     

منقطع  البنَّظري يف هباا البباِب ُمقارنبًة ببدول اخللبيج األخبرى، البيت         

ُتكب ببل اقتصببادياِتها بريوقراطيببٌة حكوميببُة، إضببافًة إأ استشببراء 

 الفساد، وغياب اياسبة والشفافية.
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ومعببايري   اعمليببة اإلنتبباج قيًمبب  علبب  املسببتوى الفببردي تسببتلزم    

إليهبا  يفتقبر   وهي أمبور   ،زة عل  املنافسة والفردانيةحفِّاجتماعية ُم

حيبُن املببادرات   ، egalitarian" اكليًّ الكونه "جمتمًع ؛ناجمتمُع

الفردية ليست ضمن القي  الفردية.. هنان شاوذ  عن هاه القاعبدة  

افر الفببرديُّ؛ بببالطبع، لكببن يف العمببوم األفببراد ميببوت لببديه  احلبب  

 بسبب معوقات ثقافية واجتماعية حتدُّ من انطالقه  ومبادراته .

 ،احبًثب  أشبعناهافقد  ،ث عن "ثقافة العيب" يف العمللن أحتدَّ

الببباين يبحثبببون عبببن  األعمبببالإأ مشبببكلة رجبببال  ولكبببين أشبببرُي

ب عمالبة  ل ب ضغوطه  عل  احلكومبة جل    َّومن ث  ،العمالة الرخيصة

 تبوجُّهه  ا ف  من مشكلة البطالة يف جمتمعنا. أيًضب ما فاق ؛وافدة

وتغييبببب  ،ا(حنبببو األنشبببطة غبببري اإلنتاجيبببة )التجبببارة والتوزيبببع مثًلببب

علببب   امتنامًيببب ااعتمببباًد عنبببد اجلمهبببوِر هببباا خلببب   فببب نَّ ،التصبببنيع

يعببتين  ْنهببا هببي م بب وأنَّ ،ا كببّر  ريعيببة اقتصببادها مَّببِم ؛احلكومببة

القبي  االجتماعيبة    ذاته فب نَّ  تالوقيف بأفرادها يف مجيع الظروف. 

 هبا هبي كبلُّ   ن أو ،ظر إأ احلكومة بهاه الطريقبة األفراد للنَّ تدفُع

 workingر طبقة عاملة إأ عدم تبلُو كالل أشار البعض شيء.

class  د لبديها  ر طبقة عاملة سيولِّتبلُوباملعن  امُلتعارف عليه. إذ إن

 ،تغبيريات سياسبية   داث إحب بأهمية دورهبا؛ مبا يسبتلزم     اطبقيًّ اوعًي

وهاا شرن غري متحقب  لطبيعبة    ،وظهور نقابات واحتادات عمالية

 .االجتماعي التقليدي نظامنا

املوضبببوع واسبببع ومتعبببدد    نَّإوببببدوره قبببال د. ناصبببر القعبببود:   

ز علبب  إنتاجيببة االقتصبباد السببعودي بشببكل  ركِّببفهببل ُي ؛باجلوانبب
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يبببة العامبببل  أم علببب  إنتاج ،قطببباع ل أم علببب  إنتاجيبببة ُكببب  ،لبببيُك

 ا عنبدما أكبدَّ  نًعا . وقبد أحسبن د. سبعد ُصب    ا كبان أو وافبدً  سعوديًّ

السيما مع وجود  لي عل  صعوبة قيا  اإلنتاجية يف االقتصاد الُك

وهل يتضمن ناتج املبوارد   ،خالفات نظرية يف مفهوم الناتج الكلي 

ولسبنا يف حاجبة    ؟القطباع العبائلي   ضاف إليه إنتباجُ وهل ُي ؟الناضبة

علببب  إنتاجيببة وتنافسبببية   القطببباع النفطببي السببل     كيببد تببأثري  لتأ

عرف باملرض ااولنبدي . ومبع   ُي أو ما ،القطاعات اإلنتاجية األخرى

ر اإلنتاجيببة يف تغيُّبب دراسببةمكببن ه ُيصببعوبة قيببا  اإلنتاجيببة ف نَّبب   

ر لتغيُّب  ؛أو إنتاجيبة العامبل يف قطباع معبني عبرب البزمن       ،قطاع معبني 

 وبببّن ،ا عامببل التقنيببة والتببدريب املناسببب السببيم األخببرىالعوامببل 

 أخالقيبببات العمبببل وإضبببافة احلبببوافز الالزمبببة . و ِممّ بببا هبببو جبببدير    

مسببباهمة قطببباع اخلبببدمات يف االقتصبببادات املتقدمبببة  أنَّ باإلشبببارة

ا مَّب ِم ؛يفوق بكثري مساهمة القطاعات اإلنتاجية يف النباتج القبومي  

النجباح   السبيما أنَّ  ،يعليها يف االقتصباد السبعود   الرتكيز  ُبيتطّل

ر مزايببا نسبببية للقببدرة علبب     يف القطاعببات اإلنتاجيببة يتطلببب تببوفُّ   

الصببناعات املعتمببدة علبب   ر أنَّفس بباملنافسببة العامليببة، األمببر البباي ُي

 ل غالبيبببة صبببادرات القطببباع الصبببناعي    شبببكِّف  ومنتجاتبببه ُتالبببن 

 . السعودي 

مببع مببا   ءيالشبب بعببض  ه خيتلببُفوأوضبب  م. خالببد العثمببان أنَّبب   

األنشببطة الرعويببة ليسببت مببن  أنَّ ذكببره د. عبببد السببالم؛ فصببحي  

إنتببباج البشبببر كمبببا هبببو احلبببال يف الثبببروات الطبيعيبببة واملعبببامل        

إدارتهببا وتشببغيلها وتوظيببف مكتسببباتها لببيس     . لكببنَّالسببياحية.
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بل هو منتج عمل بشبري بامتيباز .. املعبامل السبياحية      ،اا رعويًّمنتًج

وخدمبببة  ،ن مل تنشبببأ حوابببا صبببناعة إلدارتهبببا   إا   عائبببًدحقِّبببال ُت

 ،والرتفيبببه عبببنه  ،وتثقبببيفه  ،وإطعبببامه  ،وإسبببكانه  ،زوارهبببا

ا يقع يف إطار اخلدمة السياحية .. األمبر نفسبه ينجبر    مَّوغري ذلل ِم

فهبي   ،القطاعات اليت وصبفها د. عببد السبالم بالرعويبة     ل عل  ُك

 .بشريا بااتها دون جهد ا إنتاجيًّ  عائًدحقِّال ُت

خيبارات صبياغة    أنَّ ومن جانبه قبال أ. خالبد احلبارثي: أعتقبدُ    

منببوذج العمببل وأدوات الرقابببة واياسبببة حتببدد إأ شببكل كبببري  

ر فيهبا بشبكل كببري مسبتوى     ؤث ، كما ُيب واألداءظاهرة اإلنتاجية 

 ن لجنتاجية. حر احتساب اإلنسان كمحور وُم

واجملتمببع إأ  ل بببني قطاعببات العمببلالتكاُمبب اُنيببدعوني فقببد

"تكامبل اإلنتاجيبة    :تسلي  الضوء عل  هاه الصِّلة، حتت العنبوان 

 .يف االقتصاد السعودي بني احلكومة واجملتمع "

اسببتمرار الدولببة يف إنشبباء مشبباريع كببربى يف    يف تصببوري أنَّ

ودعببب  التشبببريعات البببيت تنحببباز دون   ،البنيبببة التحتيبببة والصبببناعية 

، واإلنسببان السببعودي،  واإلبببداع التبببا  إأ اإلنتاجيببة واالبتكببار 

وتطببببوير بببببرامج احلببببوافز )االسببببرتاتيجية( للمشبببباركة األهليببببة    

ز عبز  هو السببيل الباي يُ   -واجملتمعية يف العملية اإلنتاجية ككل

 ويرفع ويصنف اإلنتاجية يف االقتصاد السعودي.  

وتدشبني عبدد كببري مبن      ،بعد زيبارة امللبل سبلمان للمنطقبة    ف

ولية كببربى ؤناعات البرتوليببة تببأتي مسبب  مشببروعات الطاقببة والصبب  

علبب  وزارة العمببل لبنبباء جسببور بببني الوظببائف الببيت  لقهببا هبباه         
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ل عنصببر تببوطني  مث بباملشببروعات وبببني الشببباب السببعودي، حيببن يُ  

والتبأثري اإلجيبابي يف    ،يف تنميبة اإلنتاجيبة   كببريةً  الوظائف أهميبةً 

 ودع  ميزان املدفوعات.   اإلمجالي،الناتج القومي 

ا التنميببة االجتماعيببة الببيت ال تببزال   تتببوأ الببوزارة أيًضبب  كمببا

توليهبا إدارة الضبمان    عتقد أن أو ،للتنمية ال مأزًقشكِّوُت ،مشلولة

ا دًّاالجتمببباعي هبببو سببببب تعطلبببها وشبببللها، والتوقيبببت مناسبببب ِجببب 

ليستقل الضمان االجتماعي عن وزارة العمل والتنمية االجتماعيبة،  

 واألنشببطةج التنميببة االجتماعيببة ْمبب  د وتقببوم الببوزارة بببالرتكيز علبب

ات الوطنيببة الكببربى مببن التعاونيببات وتأسببيس املنصَّبب ،االجتماعيببة

الشبراكات مبع وزارة   و ،واجلمعيات األهلية ،)حوافز اسرتاتيجية(

 وتكثيف أنشطتها . ،البلدية لتطوير مراكز األحياء وتكثيفها

 تباري   مبن اإلتبازات يف   اكببريً  ااجملتمع السعودي حيمبل إرًثب  

البشرية، واختالف شبكل قيبا  اإلنتاجيبة مبن جمتمبع ريعبي إأ       

يف وعببي  وتشبويش   معبريفٌّ  هببو حتبدٍ  -يف نظبري -جمتمبع معبريف  

 ؛يف االحنيبباز لببه   ااحلاضببر، ويتطلببب متكببني هبباا الببوعي عزًمبب     

 ؤمن به. اه شرائ  اجملتمع وُتلتتبنَّ

ريب   ليهبا عبن ط  إعرب عتقد أن بناء منظومة حتسني اإلنتاجية ُيأ

 .واملشاركة اجملتمعية ،واحلوافز ،مثلن التشريعات

 مبببا ببببنيز مي بببر د. محيبببد املبببزروع ف ننبببا حنتببباج أن نُ ويف تصبببوُّ

وببني اإلنتباج الفعلبي الباي يتطلبب حتويبل        ،التجارة وطرق تسويقها

 معني . استخداممنتجات ذات إأ دخالت( خام )ُم مواّد
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ا عبن  كبثريً   تلُف يف تقديره ال واجلمعيات التعاونية كمثال 

اإلنتباج   التكافلي بني أفراد اجملتمبع، يف حبني أنَّ   االقتصادمفهوم 

 تنافسي . املنتج يف وضع  إلبقاءيتطلب التحويل والتطوير املستمر 

ة يبببز د. خالبببد ببببن دهبببيش مداخلتبببه حبببول تبببدني إنتاج  وركَّببب

ر املوظف السعودي يف القطباع احلكبومي، وقبال فيهبا: "لقبد كُثب      

ول عببن كببل مببا  ؤن الببوزير املسبب إهبباا التببدني حتبب   احلببدين عببن 

د ونشبر معلومبة   يتعل  باملوظف السعودي بالقطباع احلكبومي أكَّب   

إنتاجيتبه يف   غري دقيقة عن إنتاجية املوظف احلكبومي تتضبمن أنَّ  

البرغ  مبن   علب   اليوم يف حدود ساعة واحبدة مبن سببع سباعات !!!     

 تدني يف اإلنتاجية .وزارته هي املسؤول األول عن أسباب هاا ال أنَّ

ن إنتاجية املوظف احلكبومي غبري متدنيبة، ولكبن     إ :ال أقول

جمموعبة مبن العوامبل     ةن تبدني إنتاجيبة املوظبف هبي ضبحي     إ :أقول

تبدني اإلنتاجيبة لبدى     إأت أدَّ االجتماعيبة والتنظيمية و االقتصادية

هبببب  يف  ْنة م ببببخاصَّببب  احلكببببومينينسببببة كبببببرية مبببن املببببوظفني   

  لَّتببدني ُسبب :أهبب  هبباه العوامببل ْنسببطة واألقببل، وِمبباملسببتويات املتو

 تدني إنتباجيته ، كمبا أنَّ   إأى فهو عامل أدَّ ،الرواتب ااه الف ة

للمعرفببببة علبببب  حسبببباب   امببببتالكه ) تببببدني املسببببتوى التعليمببببي 

وفببر  التببدريب، ومببن العوامببل املهمببة    ،وقلببة اخلببربة  ،املهببارات(

 امبتالكه  عن مدى  بغض النظر ،عدم التساوي يف األجر :للتدني

ببببني األعمبببال البببيت  فهنبببان تسببباو  للمهبببارات والقبببدرات املطلوببببة،

 لُّا، فُكببا معرفيًّبباألعمببال الببيت تتطلببب جهببًدوا ا بببدنيًّتتطلببب جهببًد

يف  نفيتساوو ،ن عل  املرتبة السادسة أو السابعةعيَّخريج جامعي ُي
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بتطبيبببب  التخطببببي   االهتمببببام افتقبببباده تببببب، ناهيببببل عببببن ااملر

 بتطبيقبه ( يف القطاع احلكومي مقارنة Career Pathفي )الوظي

مثببل البنببون يف تطبيقهببا التخطببي  الببوظيفي      ،بالقطبباع اخلببا  

ا مبن البزمن وهبو    بشكل رائع . فباملوظف احلكبومي ميضبي ردًحب    

هباا البوزير أن   ب، فكبان األجبدر   نفسبه  الروتيين اململ يؤدي العمل 

يف  اويكبون دقيًقب   ،مبا يزيبد مبن إنتاجيبة املوظبف      ل يعمل علب  ُكب  

 ني،تبببب املبببوظفاه يعمبببل علببب  خفبببض مر يفخبببر بأنَّببب الوأ ،صبببفهو

بببل يسبباعده  علبب   ،مببنه  ةوسببحب املزايببا التشببجيعية والتحفيزيبب 

 زيادة اإلنتاجية".

القطبباع اخلببا    خيببصُّ اه فيمببوأوضبب  م. أسببامة كببردي أنَّبب  

نظرائبببه يف  عًا باملقارنبببة مبببإنتاجيتبببه مرتفعبببة جبببدًّ السبببعودي، فببب نَّ

بل وباملقارنبة مبع الكبثري مبن نظرائبه يف البدول صباحبة         ،قتنامنط

اخلببربة الطويلببة يف دخببول القطبباع اخلببا  للمجببال االقتصببادي ...   

وحسبببب معرفتبببه باإلنتاجيبببة االقتصبببادية، فهبببي تكببباد تكبببون      

ا إنتاجيبببة املوظبببف ونوعيبببة منتجاتبببه، ويف بعبببض األحيبببان  حصبببريًّ

سبببان .. وعلبب    حُلألسببباب حمببددة تببدخل إنتاجيببة رأ  املببال يف ا    

نبه  أ إالالرغ  من وجود العديد من مراكز اإلنتاجية حول العبامل،  

ال يوجبد مثببل هبباا املركبز يف اململكببة علبب  البرغ  مببن حمبباوالت    

القطاع اخلا  إنشاءه بتمويل منه أو من احلكومة .. وبالعودة إأ 

 ،وتدريببه  ،العامل تتعل  بعلمبه  فهي فيما خيصُّ ،تعريف اإلنتاجية

إلنتباج وحبدات العمبل املتوقعبة منبه، كمبا        ؛ظي  وقته يف العمبل وتن

  مبناخ عمله املباشر وغري املباشر )الراتب واملميزات( .. وفيما تتعل 
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وتطابقبه مبع    ،نوعية املنبتج  بدراسةاملنتج،  تص اإلنتاجية  خيصُّ

 ،وإمكانيببات تطببويره  ،وسببعره وتكاليفببه  ،املواصببفات املطلوبببة 

بكميببات تتناسببب مببع احلاجببة لببه يف    سببواقاألومببدى وصببوله إأ 

مراكببز تنميببة   إنشبباءكببل سببوق .. ومجيببع هبباه العوامببل تتطلببب    

 .وتطوير اإلنتاجية

خرجببات . دخالت وُماإلنتاجيببة ُمبب وذكببر د. علببي احلببارثي أنَّ

املبببببورد البشبببببري،  امتعبببببددة، أهمهبببببدخالت مبببببواد ومبببببوارد امُلببببب

د واملبببواد . نببباتج العمليبببة الديناميكيبببة للمبببوار :هبببي ،واملخرجبببات

 يف -متطبببور أو أي جمتمبببع نبببام   نقبببص اإلنتاجيبببة يف  زيبببادة أوو

 واالقتصبببادية االجتماعيبببةمرتبطبببة مبجمبببل القضبببايا  -اعتقبببادي

حت  إن تبوفرت العناصبر الثالثبة البيت أشبار       ،والسياسية والثقافية

فب ذا  . سعد )العمل اإلنساني، ورأ  املبال، وتقنيبات اإلنتباج(    د.اا 

ومبا   ةوجتهيبزات وآليبات حديثب    ةلة صناعات عصبري الدو يفمل يق  

وانفتببباح  ،، وتسببهيل إجبببراءات عمببل  ةيلزمهببا مبببن تقنيببات متطبببور  

سياسببي للنقابببات، وتببوفري خببدمات اجتماعيببة وصببحية وتعليميببة      

بببني  ةوكفبباءة تشببغيلية  ببدم العالقبب  وترفيهيببة، وتببدريب متميببز،

ار لتخفيض كلفبة اإلنتباج و فبيض األسبع     ؛املدخالت واملخرجات

 وسبباعات العمببل، فسببتكون النتيجببة الفشببل . العنصببر األهبب  يف     

قيبببا   ل عليبببه يفعبببوَّاملبببواطن هبببو املُ  أوًلبببا.العمليبببة هبببو اإلنسبببان  

، ةأي حلظببب ل يفت ومتحبببّوالعامبببل األجبببن  مؤّقببب   ألنَّ ؛اإلنتاجيبببة

سبة جلبودة   اسبة اإلنتاجيبة هبي در   ادر كثري من اخلبرباء يبؤمن ببأنَّ   و

املقببدرة واملهببارة  اذ االجتمبباعيرأ  املببال  ااملببوارد البشببرية بصببفته
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 ةاإلداريببة والفنيببة والتنظيميببة البباي يسببتطيع حتقيبب  إنتاجيببة عاليبب  

مبن ذلببل ؟ دول كبثريه لبيس لببديها    حنبن   فببأين وبكفباءة متميبزة .  

 وقبببوًة ،مقدمبببة البببدول رخببباءً  هبببا يفولكنَّ ة،لبتبببأثبببروات طبيعيبببة 

نتيجبًة لبنباء    ًة؛ليب عا وكفباءةً  ة،نوعي ةوجود ا،وتصديًر ًة،اقتصادي

 واملعريف .  ي،واملهار ،والعملي ،اإلنسان الفكري

 توصيات لرفع مستوى اإلنتاجية يف االقتصاد السعودي: 

جببل رفببع مسببتوى   أه مببن د. سببعد الشببهراني أنَّبب  اللببواء ذكببر 

 اإلنتاجية يف االقتصاد السعودي، حنتاج إأ:

 .إعادة بناء الطبقة العاملة الوطنية (1

لينببتج منتجببات   ؛قطبباع الصببناعي وتطببويره  إعببادة هيكلببة ال  (2

   .العاملية األسواقحديثة ميكن أن ننافس بها يف 

إلببزام القطبباع اإلنتبباجي اخلببا  مبيزانيببات سببنوية للبحببن        (3

أجل ضمان استمرار تطوير منتجات جديبدة أو   التطوير؛ منو

فكثري من املنتجات يتقبادم عليهبا العصبر     ،املنتجات احلالية

 .دورة حياة املنتج() ومتوت ،والتقنيات

ولببدة ا امُلاالسببتمرار يف تطببوير قطاعببات اخلببدمات خصوًصبب     (4

 ،للفبببر  الوظيفيبببة اجلاذببببة للعمالبببة السبببعودية )السبببياحة     

 ،والغبببااء ،والصببحة  ،وخببدمات التعلببي    النقببل، و ،والسببفر 

 .غريها(التجزئة، ووجتارة  ،والبناء

ه وبصبدد احلبدين عبن حتفيببز    م. خالبد العثمبان إأ أنَّب    وأشبار 

تبربز   -ة منسوبي القطاع احلكبومي اإلنتاجية لدى العامل وخاصَّ
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ومبدأ الثواب والعقاب .. إذا كان كل املبوظفني   ،فكرة التحفيز

احلكوميني حيكمه  كادر وظيفبي قبائ  علب  مراتبب ودرجبات      

ز املببوظفني حفِّببفمببا البباي يُ  ،ز بببني إنتاجيببة شببخص وآخببر   مي ببال ُت

مببن الكسببل   ام خيلبب  حالببةً للتنببافس علبب  اإلنتاجيببة ؟ هبباا النظبب   

 ،حين اجلميع حيصبلون علب  عوائبد متسباوية     ،لد والتواُكوالتبلُّ

كالل ف ن تنمية . بغض النظر عن تفاوت معدالت اإلنتاجية بينه 

وأهميبة دور   ،ووحبدة اابدف واملصبري    ،ولية الوطنيبة ؤالشعور باملس

وتنميبببة روح العمبببل اجلمببباعي    ،اكبببل فبببرد مهمبببا كبببان صبببغريً    

 كل هاه عوامل مهمة لرفع إنتاجية العاملني. ؛والتكاملي

ه لرفع إنتاجيبة املوظبف السبعودي يف    ويرى أ. مسري مخيس: أنَّ

مبببببن املمكبببببن االسبببببتعانة ف ،القطببببباعني احلكبببببومي واخلبببببا 

رمحبه   -الوهباب املسبريي   باملصطل  الاي نقله لنا الدكتور عببد 

يهببود  فاملسببريي يصببف ل يف "اجلماعببات الوظيفيببة"..تمث ببامُل - احل

بببا باجلماعببات الوظيفيببة الببيت كانببت تسببتأثر باألعمببال الببيت   وأور

لببو أسببقطنا هبباا   كانببت تببأنف منهببا جمتمعببات أوربببا املسببيحية..   

ا مبن السبعوديني يبأنفون العمبل     املصطل  عل  واقعنا لوجدنا كبثريً 

نبا  ومببا أنَّ  يف الكثري من األعمال العتبارات اجتماعيبة يف الغالبب..  

فقببد حبانببا احل بببالكثري مببن     ، ببدة النببا  مهببوى لكببثري مببن أف  

الثقافات املختلفة ألم  اختارت العيش بني ظهرانينا، فلبو اسبتغللنا   

ومنحنببببباه  اجلنسبببببية  ،منبببببا وضبببببعه  املعيشبببببيونظَّ ،وجبببببوده 

لبدوا  ألصب  الكبثري مبن هباه األعمبال يشبغلها أنبا  وُ       ،السعودية

فببل ا عببن جحابوا قببي  هبباا الببوطن الكبببري عوًضبب   وعاشببوا وتشببرَّ 



22 

 

 –2017  2015  
27 

ال تلببن هباه الوظببائف البيت يببأنف      َُّثبب ،املسبتقدمني واملسبتقدمات  

لتبأمني العبيش    مناسببةً  ا  ووسبيلةً  منها السعوديون أن تتحول قبلًة

  املنافسة املأمولة اليت تزيد من ل األمر الاي من شأنه خ  ؛الكري 

ا مثلمببا إنتاجيببة املببواطن يف القطبباعني احلكببومي واخلببا  متاًمبب   

ببببا عنببدما أصببببحت الصبببدارة لألعمببال البببيت كبببان   حببدث يف أور 

 ا.يأنفون منها سابًق

ه البببد مببن حتفيببز القطبباع اخلببا  وتببرى د. نببوف الغامببدي أنَّبب

السعودي؛ وذلبل لبدوره املهب  وايبوري يف      االقتصادلدع  إنتاجية 

للنمببببو واالسببببتقرار  ليكببببون قبببباطرًة ؛ النظببببام االقتصبببباديريتغببببي

املبببزمن علببب  املبببورد   اإلدمبببان االقتصبببادي يف السبببعودية ببببدال مبببن 

 ،ل سبلس حنبو القطباع اخلبا     النفطي. والبد من التمهيد إأ حتوُّ

ببالقوى   اإلضراروالتصفية التدرجيية ملنشذت القطاع العام من دون 

ه  يف مشاريع متوسبطة وصبغرية تلقب  البدع      ر زج ب ع  ،العاملة فيه

امج بقيبت  معظ  هاه البرب  أنَّ إالرحت هنان برامج ُطواحلكومي. 

كونهببا كانببت وصببفات     ؛ا لعببدم واقعيتهببا نظببرً  ؛ا علبب  ورق حببرًب

بعيببدة عبن الواقببع   ، غبري أنهبا  ل حنببو القطباع اخلببا  جباهزة للتحبوُّ  

 االقتصادي يف السعودية ومتطلباته.

 املأمول. ودوره اخلاص لقطاع( ا1

ا دوره الريادي ْختعزيز دور القطاع اخلا  وحتفيزه عل  أ  نَّإ

االختنبباق  وفببلِّ ،  يف تنشببي  االقتصبباد الببوطين  سببهمكببن أن ُيُي

 :أتي املالي الاي نعاني منه من خالل ما ي
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 األعمببارالعاملببة وبشببت    األيببدياسببتيعاب عببدد كبببري مببن     (1

ر  عمبل متنوعبة يف شبت  قطاعبات     ر ُفنظًرا لتوفُّ ؛واملهارات

االقتصادية تتناسب مع معظ  املهارات املتوفرة، وبالل يرفبع  

عن كاهل احلكومة مسؤولية تبوفري فبر    القطاع اخلا  

 عمل جلميع الباحثني عنها.

ارتباطًا بالنقطة السابقة، يؤدي امتصا  البطالة عرب فر   (2

مها القطبببباع اخلببببا  إأ حتقيبببب  دخببببول قببببد العمببببل الببببيت ُي

ال قببادر علبب  حتفيببز النشببان تتحببول إأ طلببب فعَّبب ،للعبباملني

نفبببباق االقتصببببادي بببببدال مببببن ارتبببببان القطبببباع اخلببببا  باإل 

 ف .سعر الن يف بات بالتقلُّ أساًساواملرتب   ،احلكومي

ت احلكوميبببة غبببري القبببادرة علببب    ذبيبببع الشبببركات واملنشببب  (3

تبببباع مبببنهج املشببباركة مبببع القطببباع اخلبببا ،    ااإلنتببباج، أو 

ا لتوقببف الببدع  نظببًر ؛ر للحكومببة مببوارد ماليببة جيببدة وفِّسببُي

مببن  أعمااببام ابباه الشببركات ألجببل مارسببة قببدَّالسببنوي امُل

جهببببة، واحلصببببول علبببب  مبببببال  كبببببرية مقابببببل بيببببع هبببباه   

 (.ة)اخلصخص أخرىالشركات من جهة 

نهضبببة القطببباع اخلبببا  واضبببطالعه مبهمبببة تبببوفري السبببلع       (4

واخلببببدمات يف البلببببد، مببببع محايببببة مجركيببببة مببببن قببببببل       

مبن   من السلع ايليبة حتبدُّ   عريضًة ر جبهًةوفِّاحلكومة، سُي

 ،اد املبباهل مببن جهببة بسبببب االسببتري  األجنبيببة؛نزيببف العملببة  

 خرى.أوحتق  األمن الغاائي للبلد من جهة 
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استحواذ القطاع اخلا  علب  جبزء أكبرب مبن عمليبة اإلنتباج        (5

عل  حساب تقليص دور الدولة سبيزيد مبن كفباءة اسبتعمال     

 املوارد االقتصادية.

ن نهضببة القطبباع اخلببا     فبب ،بفعببل التشببابكات القطاعيببة   (6

ا مببببن القطبببباع  ل ببببُك ز بببببدورهحفِّا( سببببُي)الصببببناعي حتديببببدً 

وغريهبببا مبببن القطاعبببات  ،واخلبببدمي ،والتجببباري ،الزراعبببي

 االقتصادية.

 اخلاص. القطاع انطالق حتديات( 2

عببباني مبببن جمموعبببة مبببن املشبببكالت     القطببباع اخلبببا  يُ  نَّإ

ره مببا يف ذلبل، علب  سببيل املثبال ال      والعوائ  اليت حتبول دون تطبوُّ  

 احلصر:

رار السياسبي يف العبامل   وعبدم االسبتق   ،ور الوضع األمينتدُه (1

 والوطن العربي حتديدًا.

 ،االفتقار إأ سياسات واسرتاتيجيات تدع  القطباع اخلبا    (2

ما م وتقادم وتعقيبد اإلطبارين القبانوني والتنظيمبي اللباين ُصب      

 ا.  مركزيًّخطَّالقتصاد ُم

وطببول املببدة الالزمببة   ،عببدم كفايببة مصببادر التمويببل املتاحببة   (3

 ة.للحصول عل  قروض استثماري

وعبدم كفايبة إمبدادات الطاقبة      ،انهيار البنية التحتية املاديبة  (4

 واملياه.

 لة السيما العمالة املاهرة.ؤهَّة املوارد البشرية امُلحَُّش (5
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 اع القرار.نَّسوء إدارة امللف االقتصادي من لدن ُص (6

 وعدم قدرة املنتج ايلي عل  املنافسة. ،االسترياد املنفلت (7

وتفشبي ظباهرة الفسباد املبالي      ،طيةتعقيد احللقات البريوقرا (8

 واإلداري.

 .وسياسات التحفيز املطلوبة اخلاّص، القطاع (3

ببببدأت الدولبببة يف دعببب  هبببباا القطببباع مبببن خبببالل مبببببادرات       

وذلببل مببن خببالل إطببالق مبببادرة جديببدة لتطببوير القطبباع   م،2020

اخلببا  يف سببياق املنهبباج احلكببومي لجصببالح االقتصببادي. مببع       

عبدد كبببري مبن الببربامج احلكوميبة الببيت     خفبباقإشبار إأ  ذلبل، يُ 

ُنفات خالل العقد املنصرم لبدع  القطباع اخلبا  وتباليل عقببات      

وال تنبببدرج ضبببمن اسبببرتاتيجية   ،أةجبببزَّألنهبببا كانبببت مُ  ؛انطالقبببه

أو خطة تتضبمن إجبراءات متعاقببة ميكبن أن تسبتعملها       ،مرتابطة

 احلكومة يف معاجلة املشكالت البيت تعرقبل ظهبور قطباع خبا ّ     

ن تطببببوير مكانببببة وأداء القطبببباع اخلببببا  يعتببببرب قضببببية إ عبببل. فا

مببن  ،جوهريببة يتوجببب أن ترتكببز عليهببا السياسببات االقتصببادية    

ثلبب  لتطببوير القطبباع اخلببا  تعكببس     خببالل تبببين اسببرتاتيجية مُ  

الفهبب  الصبببحي  والتصبببور الواضبب  آلليبببات وسببببل تفعيبببل دوره يف   

ة مبن  لاا ينبغبي علب  احلكومبة إطبالق حزمب      ؛النشان االقتصادي

لتحفيببز وتعزيببز هبباا القطبباع يف   ؛املناسبببة واإلجببراءاتالسياسببات 

 أبرزها: لعلَّ ،املرحلة الراهنة

البدء حبوار بني احلكومة والقطباع اخلبا ، حيبن تتشباور      (1

أو مببن خببالل جملببس االقتصبباد  ،احلكومببة )جملببس الببوزراء
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أو  ،والتنميبببة( مبببع القطببباع اخلبببا  عنبببد وضبببع سياسبببات      

مبن خببالل لقبباءات ونببدوات   ،و تعليمبباتأ ،أو أنظمببة ،قبوانني 

ملراجعبببة وتبسبببي  اإلطبببار القبببانوني والتنظيمبببي    ؛مشبببرتكة

تباليل العراقيبل البيت تعبوق     و ،املتعل  بنشان القطاع اخلبا  

يف هبباا  اخاصًّبب ان برناجًمببنسببتحدث اآل ،وحقيقببة ،انطالقببه

 ه .ل( لدع  هاا التوجُّ  )نقطة حتوُّسمَّايور حتت ُم

عببرب إصببدار قببوانني  لكببايف للقطبباع اخلبباّ تببوفري التمويببل ا (2

وحتسببني فببر  هبباا   ،وإزالببة التعقيببدات الروتينيببة  ،جديببدة

القطبباع يف احلصبببول علببب  متويبببل مالئببب  يتناسبببب والفبببر   

االسببتثمارية، والعمببل علبب  اسببتحداث آليببات متويببل جديببدة     

تكبببون متاحبببة ملعظببب  الشبببركات واملؤسسبببات اخلاصبببة،      

 وسطة.السيما املؤسسات الصغرية واملت

ضرورة توفري مناخ مالئ  وحمفز يساعد عل  تنشي  القطاع  (3

واحلمايبة   ،من خالل تبوفري البنيبة التحتيبة املطلوببة     ،اخلا 

 األمنية للمشروعات واملؤسسات العاملة .

تسببه  يف متكببني  ،تبببين بببرامج متقدمببة للتببدريب والتأهيببل   (4

حبيبن تكبون    ،ورفبع مسبتوى مهارتهبا    ،قوة العمل السعودية

لببربامج متجانسببة ومتناغمببة مببع متطلبببات سببوق العمببل   هبباه ا

د القطبباع اخلببا  بأيببد عاملببة متنوعببة    ف ببألجببل ر  ؛السببعودي

 تتالءم واحتياجات السوق. ،املهارات

 ،مببببن  تصبببباري  االسببببتثمار إجببببراءاتالعمببببل علبببب  تسببببهيل  (5

 ،املطلوببببة للمشبببروعات االسبببتثمارية   األراضبببيو صبببيص 
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ألجببل متكببني   ؛اثلببة  محايببة مجركيببة مببن السببلع املم   ْنوم بب

ومنافسببة  ،ايليببة األسببواقالقطبباع اخلببا  مببن النفبباذ إأ   

وتطبيب    ،ايليبة  األسبواق واالسبتحواذ علب     األجبن ، املنتج 

 سياسة إحالل الواردات .

لتحقيببب   ؛إحبببداث شبببراكة ببببني القطببباعني العبببام واخلبببا   (6

ومبببببا خيببببدم كببببال    ،التكامببببل يف النشببببان االقتصببببادي  

 ،نمبببو دينببباميكي للقطببباع اخلبببا   س لؤس بببالقطببباعني، وُي

ومبن   ؛نه من احلصول عل  فر  أفضل لتوسيع نشاطهمكُِّي

مبببا يعببود بالفائببدة علبب  النشببان  ،تعزيببز مكانتببه وأدائببه  َّث بب

 االقتصادي ككل.

سببوق تنافسببي واجتمبباعي بعيببد عببن االحتكببار، مببن     إجيبباد (7

وتزيببد مببن  ،ايليببة األسببواقر عمببل قببوانني تببؤطِّ خببالل سببن 

 يف  صيص املوارد. كفاءتها

الرتكيز  نوف، بأنَّ   أ. مطشر املرشد عل  ما طرحته د.وعلَّ

ويف جمبباالت  ةواملتوسببط ةعلبب  توسببيع قاعببدة الصببناعات الصببغري  

إنتاجيببة االقتصبباد  مبببا خيببصُّ ًةنوعيبب ًةث نقلببحببِدسببوف ُي ة،متنوعبب

ه ويف أنَّب  إالوالتقدم يف اجتاه رفع مستوى إنتاجية الفرد ..  ،الوطين

 هباا القطباع    لوضع احلالي للقطاع اخلا  ال يتف  مبع البرأي ببأن    ا

أصبب    لألسبف  نا اخلا ُّ، فقطاُعُهأصب  قادًرا عل  التحلي  وحد 

، احلكبومي  واإلنفباق عل  البدع    - وبشكل مفرن -يتكل 

وينتظببر الفرصببة   ،" ااجملتمببع "رعويًّبب  أطيببافأي أصببب  مثلببه مثببل   

 ةعلبب  قطاعببات قامببت الدولبب لالنقضبباض حنببو االسببتحواذ  ةاملواتيبب
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ة. وصرفت املليبارات لكبي تصبب  تلبل األصبول مرحبب       ،بتجهيزها

يببن أولبيس مببن   ،حنببن جيبب أن نعببود لنقطبة انطببالق   ،ويف اعتقباده 

 ،ننبببا جيبببب أن نضبببع األنظمبببة والتشبببريعاتأن، أي وانتهببب  اآلخبببر

وكبببل هببباه  ،لجنفببباق احلكبببومي ًةوخنتبببار اسبببرتاتيجية واضبببح 

 .زة عل  اإلنتاجيةحفُِّم جيب أن تكون اإلجراءات

إنتاجيببة املوظببف العببام   د. سببعد الشببهراني أنَّ اللببواء وأضبباف 

نبه  أببالرغ  مبن    ،ه  من اإلنتاجيبة يف االقتصباد  ومكون ُم موضوع 

للقيبادات اإلداريبة األثبر    ومنبه عنبدنا يف نظبر الببعض!       ميبؤو مر أ

وإنتاجيبببة  ،الببببال  يف رفبببع مسبببتوى إنتاجيبببة األجهبببزة احلكوميبببة 

اختيببار هبباه القيببادات يعتمببد علبب  سببرية   ليببت أنَّ؛ وظببف العببام املو

طلببب مببنه   ه ُينَّببأليببت واملرشببحني وجتبباربه  الناجحببة يف اإلدارة،  

وحتسبني بي بة العمبل     ،ة لرفع اإلنتاجيبة ّطم خُبعند التكليف التقدُّ

وتقدي  تقرير مببدى تاحبه يف    ،)مبا يف ذلل العالقات اإلنسانية(

كبالل إيبالء   ومبن املهب    . ا( مبن التكليبف  ثًلب تطبيقها بعبد سبنة )م  

هنبان   أنَّ :منهبا  ،لعبدة أسبباب   ؛االهتمام الكايف ب نتاجية املوظف

 قببلُّأ يف القطبباع العببام إنتاجيببة املببوظفني العببامني ا لفرضببية أنَّقبوًلبب

من إنتاجية العاملني يف القطاع اخلبا  يف مجيبع دول العبامل علب      

 ا أنَّودليببل ذلببل أيًضبب   ،اعيببةاخببتالف األنظمببة السياسببية واالجتم  

أهببب  أسبببباب انهيبببار البببنظ  الشبببيوعية واالشبببرتاكية هبببو        أحبببد 

وسببلب إرادتهبب  يف  ،وضببعف حتفيببزه  ،اخنفبباض إنتاجيببة العمببال

ببني إنتاجيبة املوظبف     يف اململكة ليس هنان رابٌ  .دل والتفرُّالتملُّ
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ا علبب  اإلنتاجيببة بببل قببد يكببون بعببض املببوظفني عبً بب ،العببام وأجببره

 :ف من زاويتنيكّلفهو ُم ،عامة للجهاز الاي يعمل فيهال

 ايأخا راتًب. 

 هئا عل  إنتاجية زمالر سلًبؤث ُي. 

  جتعبببل إنتاجيبببة معظببب  مبببوظفي الدولبببة    أخبببرى مثبببة  أمبببور  و

 .امنخفضة جدًّ

 كيف نرفع إنتاجية املوظف العام؟ 

  ق تقليديبببة  رميكبببن زيبببادة إنتاجيبببة املوظبببف العبببام بعبببدة طببب

 :أهمها ة،ومعروف

 .ا التدريب عل  رأ  العملال خصوًصالتدريب الفعَّ (1

 .تفعيل الرقابة عل  األداء بكل أنواعها (2

ويلتبزم   ،تطبي  نظبام الفصبل ملبن ال يبؤدي واجباتبه الوظيفيبة       (3

 . Shape up or ship out بأخالق وضواب  العمل وساعاته

ص أي الببتخلُّ ،القضباء علب  البطالبة املقنعبة يف أجهبزة الدولبة       (4

ا علب  اخلدمبة كمًّب    إطالًقبا ؤثر تب ة الزائدة اليت لبن  من العمال

 .اوكيًف

التوصبببببببيف الكامبببببببل والبببببببدقي  للواجببببببببات الوظيفيبببببببة      (5

مبببببببا يف ذلبببببل حجببببب  العمببببببل    ،اليوميبببببة لكبببببل موظبببببف   

أو عببببببدد  ،)عببببببدد املعببببببامالت املنجببببببزة إتبببببباُزهاملطلببببببوب 

 .ا(اخلدمات املقدمة مثًل
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نعبببرف أن بعبببض هببباه السياسبببات صبببعبة االعتمببباد والتنفيبببا  

ا مببا أمَّبب ،ولكببن هبباا مببا جيببب أن يكببون    ،اا واجتماعيًّببياسببيًّس

 خر.آمكن فهاا أمر ُي

ويببرى د. خالببد الرديعببان أن حتفيببز إنتبباج القطبباع اخلببا  قببد 

والتبأمني   ،كساعات العمل ؛نظام العمل برمتهيف يستوجب النظر 

مببا علبب   أونظببام احلببوافز فيمببا خيببص املببوظفني.      ،بعببد التقاعببد 

هببو  ومببا ،فرتض وجببود خطببة واضببحة ملببا نريببداملسببتوى األعلبب  فببُي

حنتباج كبالل إأ    ن يت  تشجيعه بعدة وسبائل. أو ،اإلنتاج املطلوب

ه نَّب أو ،رفع وعي املواطن بأهمية ما يقوم ببه يف العمليبة االقتصبادية   

وقبببد تكبببون فكبببرة . لبببيس جمبببرد عامبببل أو موظبببف ببببل شبببريل 

ار د. وأشببب التعاونيبببات أحبببد احللبببول لببببعض القطاعبببات اإلنتاجيبببة.

صحيفة البيبان حبول أسبباب تباح التجرببة       نشرتهالرديعان إأ ما 

 فيها اإلماراتية االقتصادية وقدرتها عل  اإلنتاج وزيادته. حين جاء

، وهببي نسبببة ضبب يلة    ٪5ف  يشببكل فقبب   االعتمبباد علبب  الببن    أنَّ

الببيت أسسببت لنجبباح   األسبببابلخببص ألهبب   كمببا يتضبب . وأدنبباه مُ 

 اإلمارات:

وهباه الالمركزيبة    ،فاإلمارات دولبة احتاديبة   ،الالمركزية (1

 صتها من البريوقراطية املعيقة.خلَّ

 اسبببتيعابوقبببدرة اإلمبببارات علببب    ،تأصبببيل ثقافبببة التسبببام   (2

 .جنسية 200إذا يعيش عل  أرضها  ،اآلخرين

ا ال الباين يشبكل وجبوده  دخًلب     ،القدرة عل  جباب السبياح   (3

 ستهان به يف الناتج القومي لجمارات.ُي
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 األمين للدولة. راراالستق (4

واحلريببة للشببركات واملسببتثمرين  ،ضبمان احلريببات الفرديببة  (5

 .األجانب

 وأصحاب املواهب. ،واملطورين ،توفري بي ة مناسبة للمبدعني (6

 ،واملطببارات  ،والطببرق  ،تشببمل املرافبب   ،وجببود بنيببة حتتيببة   (7

 خل..إ

 التشريعات املرنة والسريعة. (8

ا.. مبارات اقتصباديًّ  م اإلا يف تقدُّساعدت كثرًي أعالهالعوامل ف

وأضببباف د.  وبالتببالي زيبببادة إنتاجيبببة اقتصببادها مبختلبببف جوانببببه.  

ا فكبببرة الالمركزيبببة يف ه قببد لفبببت انتباهبببه كببثريً  الرديعببان أنَّببب 

قببت ب لببو ُط، ففهببي عامببل مسبباعد يف حتسببن اقتصببادها ،اإلمببارات

ويف بعبض   ،اجزئيًّب  األقبل هاه الفكرة عل  منباط  اململكبة علب     

علبب   إجيابيببٌة ذلببل قببد تكببون لببه آثببار   فبب نَّ ؛صبباديةاملناشبب  االقت

لتبباين منباط     ؛قنبا الالمركزيبة فسبننج    لبو طبَّ  ا.االقتصاد عموًم

املنبباط  صبببالحيات   ب عطبباء وذلببل   ،اا واجتماعيًّبب اململكببة ثقافيًّبب  

 ،ال تغيببب عببن البببال   ،ا للموضببوع حمبباذير سياسببية  واسببعة.. طبًعبب 

 مناسب. ه حلٌّلكنَّ

املنبباط  يف   دعبب     بببن صبباو احلمببود أنَّ   ويعتقببد د. عبببد احل  

فرصبة االختيبار واخليبار الواسبع،        ْنعل  حدة، وم  السعودية كلٌّ

 ا أنَّ. ومعبروف عامليًّب  األوجبه ظهر لنبا نتباج اقتصبادي متعبدد     سوف ي 

وحسبب الطبيعبة    امنه منطقة وحمافظة ومركز وريف، كلٌّ لَُّك

 ل هنبا وهنبان، لُكب    جمتمبع صبغري   ل ا عبن ثقافبة ُكب   البي ية، فضبلً 
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ع عطبي التنبوُّ  مبنتجبات تُ  مكن اإلبداُعُي هاإلرث الاي من خالل امنه

 والتنافس بني بي ة وأخرى.

لشببركات  دَّه الُبببد. نببوف الغامببدي أنَّبب  مببن جديببد، أكببدت و

اإلدارة  :مثبل  ،القطاع اخلا  أن تعمل علب  تعزيبز بعبض اجلوانبب    

 يبرادات. كبالل فب نَّ   وحتقي  اإل ،وخفض النفقات ،ثل  للمواردامُل

ومببن خببالل  ،ة مببع خفببض النفقببات اإلدارة الفاعلببة للمببوارد احلالّيبب 

ض يف اإلنتاجيببة واالسببتدامة . ف ببالتخطببي  املناسببب سببيؤدي إأ خ 

أن يبببنهض ويسببباه  يف تلبيبببة     لببباا جيبببب علببب  القطببباع اخلبببا       

مببن خببالل  ،احتياجببات االقتصبباد البباي يعبباني مببن ظببروف صببعبة  

وتطببوير األداء واإلنتاجيببة.  ،االبتكببار :مثببل ،تعزيببز جوانببب معينببة

ا لجهببدار املتكببرر يف  حببدًّ أن يضببع  جيببب علبب  القطبباع اخلببا     

ا يف دول اخللببيج العربببي  وهببو األمببر البباي كببان سببائدً    ،األصببول

خالل فرتات ارتفاع أسعار  ،بشكل عام والسعودية بشكل خا 

بقببباء  نَّإاإلنتببباج. لفببة  ض ُكف بببا علبب  خ  ف . جيبببب العمببل أيًضببب الببن  

ض ف بببالكببثري مببن الشببركات يف السببوق يعتمببد علبب  قيامهببا خب        

 وإعادة هيكلة النشان. ،نفقاتها

مكن لعملية الالمركزية االقتصادية أن ُيويف اإلطار نفسه، 

وإلببزام  ،ة لتشببجيع احلركببة التجاريببة رَّ  منبباط  ُحببل ببتبببدأ عببرب خ 

 ،النقبببلوامليببباه، وبعبببض القطاعبببات املنتجبببة كقطببباع الطاقبببة،     

وغريها من القطاعات، ومبساهمة فاعلبة مبع البلبديات     واألشغال،

-B.O.T.(Build-Operateبالشببراكة مببع القطبباع اخلببا  أو الببب     

Transfer.) َّعمليبة االنتقبال مبن     نَّ ، فاالسرتاتيجيةا من الناحية أم
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النظام االقتصادي املركبزي إأ النظبام االقتصبادي الالمركبزي     

وحتويله من اقتصاد خبدماتي إأ   قتصادلالتبدأ عرب عملية حتوير 

ا علب  مببدأ زيبادة    اقتصاد إنتاجي، يكون عموده الفقري مرتكًز

ووضبع   ،الصادرات. ولكن هباه العمليبة حباجبة إأ تفعيبل اإلنتباج     

، -الصناعية والزراعيبة  -حمددات ضمن القطاعات اخلدماتية

، ب حصول أي نبوع مبن التنبافس السبل     يف االعتبار جتنُّ األخامع 

أي املنافسببة القائمببة علبب  عنصببر األسببعار واخلببدمات واملنتجببات      

عببرف ، والرتكيببز علبب  مفهببوم مببا يُ   األخببرىاملماثلببة مببن املنبباط    

إذ تعمببببل  ،Comparative Advantageبببببامليزة التفاضببببلية 

السلطة ايلية فيها عل  تطبوير القطاعبات االقتصبادية، وتفعيلبها     

خببدمات متميببزة وتسببويقها، عببرب الرتكيببز علبب  إنتبباج منتجببات أو 

 تصب  من ضمن  صصها فق .

الرتكيبببز يف  وأشبببار د. عببببد احل ببببن صببباو احلمبببود إأ أنَّ  

ع القطباع  شبرِ ؛ ولبالل الببد أن يُ  قبلة عل  القطاع اخلبا ّ املرحلة امُل

 ،الضبببببمان والء العببببباملني إنتاجيًّببببب  ؛ه كهببببباايف توجُّببببب اخلبببببا ُّ

صبببل يف ذلبببل أن تببببدأ   واأل واسبببتمرارية االنتسببباب إأ منشبببذته .  

  مببا يتفب  الشركات الكربى من اآلن يف إعبادة هيكلبة أنظمتهبا    

شبببل سبببتعود منافعبببه علببب  املبببالن      والببباي ببببال  ،هوهببباا التوجُّببب 

ننسبب  أن للمسببتهلكني منببافع تعببود إلببيه  بسبببب     والعبباملني، وال

 .جيدًة ده  عل  التعامل من منشذت تضمن ا  خدماٍتتعوُّ

كثبر علب    أالرتكيز  م الوايل إأ أنَّالسال بينما ذهب د. عبد

عرب مشاريعه  اخلاصبة البيت قبد تكبون      ألنفسه توظيف الشباب 
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ا للظبباهرة. ا عالًيببم تببأطرًيقببد ُت األعمببالصببغرية. مفبباهي  كريببادة  

ة جبببل أن تبببنج  املشببباريع الببببد مبببن اجلدّيببب ألكبببن كالعبببادة مبببن 

 واإلنتاج.

آخببر مهبب  مببن  بي ببة العمببل حببافز  وأوضبب  م. خالببد العثمببان أنَّ

حببببوافز رفببببع اإلنتاجيببببة .. أحببببد النمبببباذج الناجحببببة يف القطبببباع       

احلكومي التطوير الاي أحدثه د. توفي  الربيعبة علب  بي بة العمبل     

 يف وزارة التجارة إبان توليه مهامها.

أهميببة حتفيببز وتشببجيع املؤسسببات     د. ناصببر القعببود وأكَّببد 

ه ف نبب ،ربالقطبباع اخلببا  األكبب  بشببأن ا الصببغرية واملتوسببطة، أمَّبب 

تيحببت لببه العديببد مببن    أ. مطشببر، فقببد أُ يتفبب  مببع مببا ذهببب إليببه    

 ،صببنادي  التنميببة الصببناعية والزراعيببة والعقاريببة  ب جيببادالفببر  

ل وحتمُّببب ،ه اإلببببداعحيبببن ينقُصببب  ،ومل تبببنعكس علببب  إنتاجيتبببه  

يف  اًنهنبان حتسُّب   بأنَّ املخاطرة يف املشروعات طويلة املدى . وأختُ 

القطببباع   وعودي، سبببواًء يف القطببباع العبببام أ  إنتاجيبببة العامبببل السببب  

ن اخلبدمات البيت تقبدمها وزارة    حتسُّب  :اخلا ، وعل  سببيل املثبال  

رت الوقت واجلهد بل وفَّ ،الداخلية، فل  تزد إنتاجية املوظف فق 

تتببي  لببه زيببادة إنتاجيتببه،    َّومببن ث بب ؛للمسببتفيد مببن هبباه اخلببدمات 

ببال الشبباب السبعودي    قال عن القطباع املصبريف، وعلب  إق   وباملثل ُي

 .  إبداعيةومتوسطة  ،ا عل  مشاريع صغريةا وإناًثذكوًر
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 خالد الرديعان .د الرئيسة: الورقة: 

 التعاونيبببات مبببباد  ثببب ، التعاونيبببة اجلمعيبببة سبببأعر ف بدايبببة

 بعببببض يف التعاونيببببات مسبببباهمة عببببن األرقببببام وبعببببض ،(عامليًّببببا)

 اجلمعيبببات عبببن حببببدين املداخلبببة ُأنهبببي ثببب  البببدول، اقتصبببادات

 .مشكالتها وأه  السعودية، يف التعاونية

 التعاونية )اجلمعية التعاونية(: تعريف

 ألشبببخا ( احلكومبببات عبببن) مسبببتقل ذاتبببي جتمُّبببع هبببي" 

 االقتصببببببادية وطموحبببببباته  احتياجبببببباته   حتقيببببببإأ  يهببببببدفون

 حنبببو علببب  ملوكبببة منشبببأة خبببالل مبببن والثقافيبببة، واالجتماعيبببة

 ؛15: 2011 إليببببا ،" )دميببببوقراطي بأسببببلوب وُتببببدار مشببببرتن،

 12 يتقببببدمأن  يكفببببي السببببعودية ويف (.22:  2013 الرديعببببان،

 تبرخيص  علب   للحصبول  العمل والتنميبة االجتماعيبة   لوزارة شخًصا

 .الحًقا اا سأعرض اليت الشرون بعض مع ةتعاوني إنشاء

 التعاونيات: أهمية

 للتعاونيببات؛  دوليًّببا عاًمببا 2012 العببام  املتحببدة األمبب  أعلنببت

 االجتماعيببببة التنميببببة يف اجلمعيببببات هبببباه بأهميببببة منهببببا إقببببراًرا



22

 –2017     
42 

 وتبوفري  البطالبة،  معدالت وخفض الفقر، من وللحد واالقتصادية،

 االقتصبباد وُيسببمَّ . العببامل جبباءأر خمتلببف يف االجتمبباعي االنببدماج

 االقتصببببادين بببببني منزلببببة يف فهببببو) الثالببببن باالقتصبببباد التعبببباوني

 (.واالشرتاكي الرأمسالي

 بعض األرقام: 

 مليبببون 800 العببباملي الصبببعيد علببب  التعاونيبببات قطببباع يضببب ُّ -

 .بلٍد 100 من أكثر يف عضو 

 مسبتوى  علب   وظيفبة  مليبون  100 مبن  أكثبر  التعاونيات ُتوفِّر -

 .ملالعا

 البدول  لببعض  اإلمجبالي  ايلي الناتج من التعاونيات ُتشكِّل -

 يف  ٪22 ثبببب ،  ٪45 كينيببببا يف مثًلببببا تبلبببب  مرتفعببببًة، نسببببًبا

 . نيوزيلندا

 كوريبببا يف األمسبببان إنتببباج مبببن  ٪71ببببب التعاونيبببات ُتسبببه  -

 .الربازيل يف الزراعي اإلنتاج من  ٪40 ونسبة اجلنوبية،

 تنتجهببببا كهرببببباء نمبببب يسببببتفيدون بنغالديشببببي مليببببون 28 -

 .تعاونيات

 تعاونية 900 من كهرباء عل  حيصلون أمريكي مليون 37 -

 .كهربائية

 149 لنحبو  خدمات أوروبي تعاوني مصرف 4200 حنو ُيوفِّر -

 .احلج  ومتوسطة صغرية مؤسسات ذلل يف مبا عميل  مليون
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 تعاونيببة، مجعيببات يف أعضبباء السببكان مببن  ٪70 كنببدا يف -

 .فرنسا يف  ٪35 وحنو،  ٪62 ةالنسب تبل  فنلندا ويف

. تعاونيبة  مجعيبات  هب   فرنسا يف الزراعيني املنتجني من  75٪ -

 وحنبو  تعاونيبات،  أعضباء  هب   النبروجييني  مبن   ٪58أن  كما

 .تعاونيات أعضاء أمريكي مليون 35

 اللحبببوم مبببن  ٪74 إنتببباج عببن  مسبببؤولة التعاونيبببات فنلنببدا  يف -

 مببببن  ٪50و الغاائيببببة، املنتجببببات مببببن  ٪96و ومصببببنعاتها،

 .املصرفية التعامالت من  ٪34و البيض،

 فرنسببا، يف يببورو مليببار 181 بنحببو التعبباوني القطبباع يتعامببل -

 مبن   ٪40و املصبرفية،  التجزئبة  جتبارة  مبن   ٪60 عل  يهيمنو

 .التجزئة جتارة من  ٪25و والغاائي، الزراعي اإلنتاج

 .تعاوني قطاع هي التجزئة جتارة من  ٪70 الكويت يف -

 قطببباع هبببي نيوزيلنبببدا يف اليوميبببة املنتجبببات سبببوق مبببن  95٪ -

 سببوق مببن  ٪70و اللحببوم، سببوق مببن  ٪70 ويشببمل تعبباوني،

 .البقالة سوق من  ٪62و األمسدة،

  ٪55 كبالل و تعاونيبات،  األلببان  سوق من  ٪96 النرويج يف -

 احلببوب،  مبن   ٪52و الببيض،  مبن   ٪68و األجببان،  إنتاج من

 .التأمينات قسو من  ٪30و البناء، مواد من  ٪15و

 (:م1895 مانشسرت) األساسية التعاون مباد 

 .التعاونية يف ومفتوحة اختيارية العضوية :(1)مبدأ  -

 .دميوقراطية لتعاونيته  األعضاء إدارة :(2) مبدأ -
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 ويببببدير وبعدالببببة، اقتصبببباديًّا العضببببو مسبببباهمة :(3) مبببببدأ -

 .دميوقراطيًّا تعاونيته  األعضاء

 .ومستقلة ذاتية ونيةالتعا يف اإلدارة :(4) مبدأ -

 نشببببان مببببن جببببزء واإلعببببالم والتببببدريب التعلببببي  :(5) مبببببدأ -

 .التعاونية

 .أساسية مسألة التعاونيات بني التعاون :(6) مبدأ -

-5: 2007 النمببورة،) ببباجملتمع التعاونيببة تهببت  :(7) مبببدأ -

9.) 

 بالتعاونيبببات، معنيبببٌة راسبببخة عامليبببة منظمبببات سببببُع وهنبببان

 جبهببود م1981 عببام وتأسَّببس ،"العربببي يالتعبباون االحتبباد" ومنهببا:

 التعبباوني  املببؤمتر  انعقبباد  بعببد م1956 عببام  منببا  بببدأت  مصببرية،

 .املصري

 :السعودية العربية اململكة يف التعاونيات

 تأسبيس  مبع  م1959 عبام  السبعودية  التعاونيبة  احلركبة  بدأت

 انتقلبت  ثب   اململكبة،  مشبال  القريبات  مدينبة  يف تعاونية مجعية أول

 امللكبي  املرسبوم  صبدر  م1962 عبام  ويف .أخرى مدن إأ الفكرة

 إشببراف حتببت التعاونيببة اجلمعيببات بتأسببيس اخلبباّ ( 26) رقبب 

 العامبببة اإلدارة" ُتسبببمَّ  بببب دارة االجتماعيبببة والشبببؤون العمبببل وزارة

 ومبرور مجعية، 36 التعاونيات عدد بل  م1965 عام ويف". للتعاون

 عبببدد يزيبببد ة،مجعيببب 165إأ  م2012 عبببام العبببدد وصبببل الوقبببت

 فب نَّ ( م2016) حديثبة  إحصبائية  ويف. عضبو   ألبف  ٥٠ عن أعضائها
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 بلبب   تعاونيببة، جلمعيببات  ينتسبببون شببخص  ألببف  200 مببن أكثببر

 تعاونيبة  مجعيبة  48 منها: تعاونية؛ مجعية 212 اململكة يف عددها

 لصببيادي مجعيببات 8و األغببراض، متعببددة مجعيببة 143و زراعيببة،

 اسببببتهالكية، مجعيببببات 4و خببببدمات، مجعيببببات 7و األمسببببان،

 إسبكان  واحبدة  ومجعية تسويقية، وواحدة مهنية، واحدة ومجعية

 .تعاوني

 :السعودية التعاونيات مشكالت

 علب   يبأتي  مشكالت عديدة، من السعودية التعاونيات تعاني

 خيببلُّ مببا االجتماعيببة؛ والتنميببة العمببل لببوزارة  ضببع أنَّهببا رأسببها:

. االسببتقاللية وهببو الببدولي، تالتعاونيببا مببباد  يف أساسببي مببببدأ

 حلمايببة نقابببة بصببورة مسببتقل تعبباوني احتبباد وجببود ُيفببرتض كببان

 :املشكالت أه َّ أدناه وُأمجل. التعاونيات

 التعاونيبات  وتعباني  للغايبة،  ضعيفة التنموية التعاونيات مسرية (1

 توزيعهبببا سبببوءإأ  إضبببافة والنشبببان، الفاعليبببة ضبببعف مبببن

 .اململكة يف جغرافيًّا

 الئحببببة يوجببببد) التشبببريعات  ضببببعف مبببن  لتعاونيبببباتا تعببباني  (2

 رقب   امللكبي  باملرسبوم  وُعبد لت  هبب 1384 للعام تعود تشريعية

 فالالئحببة ذلببل مببع.  هببب3/9/1429 بتبباري  الصببادر 14/م

 النشببان فببروق تببراع ومل التعاونيببات، بببني سبباوت التشببريعية

 مبببن يناسببببه مبببا نشبببان لكبببل ُتخص بببص ومل بينهبببا، فيمبببا

 .التشريعات
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. أحيانبا  وتغييبهبا  السبعودي،  اجملتمبع  يف التعاون قافةث ضعف (3

 لبببوزارة ملحببوظٌ  نشببباٌن هنببان  يكبببن مل املثببال:  سببببيل علبب  

 للرتويبج  ؛(التعاونيبات  سبنة ) م2012 عبام  االجتماعية الشؤون

 .التعاون لثقافة

 اإلدارات، وجمببببالس املسبببباهمني بببببني املسببببتمرة اخلالفببببات (4

 لعبببدة وذلبببل ؛أنفسبببه  اإلدارة جملبببس أعضببباء ببببني وأحياًنبببا

 .الفساد وته  الشفافية، نقص منها: أسباب،

 باملبببدأ إخببالل وهبباا نفسببها، التعاونيببات بببني التنسببي  نقببص (5

 من املنافسة قوة ذلل يصاحب. العاملية التعاون مباد  من( ٦)

 .التعاونية غري األخرى القطاعات

 يف والشخصبنة  اجملبامالت،  وسبيادة  اجلبادة،  اياسبة غياب (6

 .ونياتالتعا إدارة

 

 م. خالد العثمان األول: التعقيب: 

 شبببؤون يف وُمتبّحبببر ُملِّببب   الرديعبببان خالبببد. د أنَّ الواضببب  مبببن

 تعانيببه ومبا  اململكبة،  يف السببابقة وتطبيقاتهبا  التعاونيبة  اجلمعيبات 

 يف معببه متاًمببا وأتفبب .  عقبببات مببن تواجهببه ومببا مشببكالت، مببن

 والتنموي القتصاديا الدور تفعيل طري  يف األه  العقبة بأنَّ القول

 هبببي اجملتمبببع، متطلببببات تلبيبببة يف دورهبببا وتعظبببي  للتعاونيبببات،

 بسببطوة سببواء، النظببام عليهببا فرضببها الببيت احلكوميببة السببطوة

أو  التعاونيبببة، اجلمعيبببات علببب  االجتماعيبببة والتنميبببة العمبببل وزارة
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 ونظَّمهبا  قننهبا  البيت  التعاونيبة  الشركات عل  التجارة وزارة سطوة

 .  اجلديد الشركات نظام

 مببببع تتعببببارض التعاونيببببات علبببب  احلكوميببببة السببببطوة هبببباه

 وخلقبببت، أساًسبببا التعاونيبببات فكبببرة عليبببه قامبببت الببباي املببببدأ

 احلقيقبببي البببدور عطَّلبببت وُمكب لبببة، مقيبببدًة رقابيبببًة أطبببًرا بالتبببالي

 مارسببببات فبببب نَّ أخببببرى، جهببببة ومببببن.  التعاونيببببات مببببن املببببأمول

أو  وغيببببببباب ارة،اإلد وسبببببببوء الشخصبببببببي، والرتبُّببببببب  الفسببببببباد،

 -التعاونيبببببات  يف واملاليبببببة الفنيبببببة واملعرفبببببة  التأهيبببببل قصبببببور

إأ  احلبببباالت بعببببض يف سبببببًبا كانببببت مشببببهودة، حبببباالت متثببببل

 املنتجببببببببات جببببببببودة تقليببببببببلأو  املسبببببببباهمني، أمببببببببوال إهببببببببدار

   واخلدمات.

 داخبببل  ونزاعبببات خالفببباتإأ  فقببب  يبببؤدي ال الواقبببع هببباا

 اايكبل،  هباا  علب   التحفُّ  إأ أيًضا أدَّى بل التعاونية، املؤسسة

إأ  يقببوُد مببا وهببو املمارسببات، هبباه مثببل تكببرار مببن والتخببوُّف

 ومحايبببة الفسببباد حمارببببة حبجبببة احلكوميبببة الرقاببببة تكبببريس

 زيبببادة علببب  القبببائ  اخللبببل تعميببب  يف يزيبببد ث ببب َّ ومبببن املسببباهمني،

 الفسبباد حبباالت ومعاجلببة.  التعاونيببات علبب  احلكوميببة السببطوة

 مالئمببة  حوكمببة  ُنُظبب   تتطلببب التعاونيببات  داخببل  ليواملببا اإلداري

 السبببطوة عبببن بعيبببًدا التعاونيبببات هببباه عمبببل طبيعبببة مبببع تنسبببج 

 يف للتعاونيبببات القبببائ  النظبببام إليبببه يفتقبببر مبببا وهبببو احلكوميبببة،

 هباا  يف الدوليبة  التجارب من والتعلُّ  االسرتشاد ويتطلب اململكة،

 . التحديد وجه عل  اجلانب
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 األهب َّ  االقتصبادي  اابدف  إأ أنَّ إلشبارة ا أيًضا الضروري من

 بتكلفتبه  املنبتج أو  اخلدمبة  عل  احلصول تيسري هو التعاونيات من

 البيت  كتلبل  ملموسبة،  غبري أو  ملموسبة  رحبية أعباء دون احلقيقية

 درجبة  يف ُتصب  بالل وهي.  التقليدية التجارية املمارسات يف ُتبن 

 اخلبريي  والعمبل  لرحبيبة، ا علب   القائ  التجاري العمل بني متوسطة

 هباا  املسبتفيد.  عبن  منهبا  جبزء أو  التكلفبة  كامل رفع عل  القائ 

 يكبون  البيت  القضبايا  يف ناجًعا حًلا التعاونيات جيعل ما هو اادف

 القضبببايا يف ولبببيس املسبببتهلل، علببب  تكلفبببًة أكثبببر  املنبببتج فيهبببا

 توظيبف  ف نَّ املثال، سبيل وعل  البسيطة. االستهالكية واملنتجات

 يف هائبل  أثبر   لبه  سبيكون  اإلسبكان  قطباع  يف التعاونيبات  هيكل

 خيضبببع القطببباع هببباا كبببون اململكبببة؛ يف اإلسبببكان أزمبببة حبببل

 وعلبب .  تببديُره البيت  التجاريببة املؤسسببات مبن  احتكاريببة ملمارسبات 

 حتقيبب  مببن متكَّنببت وتببونس كببالنرويج دوًلببا فبب نَّ املثببال، سبببيل

 مباشبرة  نتيجبة ؛ ك% 80  طبت  جبدًّا  عاليبة  مساكن متلل نسب

أن  املناسبب  مبن  يكبون  وربَّما.  القطاع هاا يف التعاونيات لتوظيف

 أول تأسببيس علبب  املسببتثمرين مببن عببدد مببع اآلن نعمببل أنَّنببا أعلببن

 ُمسببمَّ  حتببت اململكببة يف التعبباوني التببأجريي لجسببكان برنببامج

 بب ذن  - قريًببا  عنبه  سبُيعل ن  برنامج وهو ،"التكلفة إجيار" برنامج

 .والنظامية واملالية، الفنية، أركانه اكتمال ال ح -احل 

 

 خالد احلارثي .أ الثاني: التعقيب: 

اجلمعيبات   لقضبية  الرديعبان  أطَّرت الورقة الرئيسبة لبد. خالبد   

 يف التطبيببب  يف مشبببكالتها وحبثبببت علمبببي، التعاونيبببة بشبببكل 
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 يف بالقضبببية التوسبببع أودُّ هنبببا مبببن السبببعودية، العربيبببة اململكبببة

 بالقبدر  والوظبائف  االقتصباد  علب   واألثبر  النقدي، اإلداري اجلانب

 الورقة. موضوع عل  التعقيب به يسم  الاي

 منعبببت البببيت الرئيسبببة العناصبببر مبببن ثالثبببة هنبببان أنَّ أعتقبببُد

 مكانهببببا وأْخببببا اجملتمببببع يف الظهببببور مببببن التعاونيببببة اجلمعيببببات

 :ودورها امله  الصحي 

 تعاونيبببةال اجلمعيبببات وقبببوة ودور ملفاعيبببل، البدائيبببة النظبببرة (1

أو  رأمساليبة  سبواء  االقتصبادية،  النظريبات  كل يف وأهميتها

 املستحسببن ببباألثر اجلهببل وخصوًصببا غريهببا،أو  اشببرتاكية

 اجلانبب  يف التعاونية اجلمعيات تقدمها اليت النوعية لجضافة

 احتكببببار مببببن واحلببببد واإلداري، واالقتصببببادي االجتمبببباعي

 املعبببريف يروالتطبببو واإلنتببباج، لبببجدارة، الصبببحيحة املمارسبببة

 يف ظهبببرت البببيت القدميبببة العماليبببة العالقبببات وفببب  املهبباري و

 يف الصبناعية  والتجمعبات  املبدن  يف عشر التاسع القرن أواخر

 .أوروبا

 ميارسبه  الباي  املنافسبة  ومنبع  االسبرتاتيجية،  السبلع  احتكار (2

 اجلمعيبات  متكُّبن  دون حبال   الباي  األمبر  املستوردين، كبار

 شبراهة  و فيبف  املنتجبات،  يرلتطبو  احلضبور،  مبن  التعاونية

 يف أسبه   مبا  األسبعار؛  يف والتحك  واالستقدام، االسترياد

 االسبببببترياد علببببب  االعتماديبببببة آتبببببون يف باالقتصببببباد البببببزج

 واإلنتببباج التطبببوير مببببادرات وح ْجبببب وتقلبببيص واالسبببتقدام،

 ايلي.
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 املتقبببدم العبببامل يف االقتصبببادية البنيبببة ببببني العميقبببة الفجبببوة (3

 دور الأن  البببعُض معببه اعتقببد ِممَّببا ململكببة؛ا يف واالقتصبباد

 مبببن  وزاد الفبببارق،  تقلبببيص يف التعاونيبببة  للجمعيبببات  هنبببان

 متَّ حيبن  التعاونيبة،  اجلمعيات وظهور متكني فر  تقليص

 مهًمببا رافببًدا ولببيس والفقببراء، الفقببر حلببول حتببت تصببنيُفها

 واملنافسة. لالقتصاد

 يف التعاونيببة اجلمعيببات أهميببة نبباكرأن  املناسببب مببن ولعلَّببه

 :املتقدمة بالدول مقارنًة بالاات، السعودي اجملتمع

 وقبي   ُنُظب   صبياغة  يف املرجعيبة  واسبع  بنطاق اجملتمع امتالن (1

 للحقيقبة  القلبة  احتكبار  عن بدًلا االقتصاد ومقومات العمل،

 االقتصباد،  بنية عل  سلبية آثار  من ذلل وما يرتكه وللمال،

 سبببيل  علبب  - بريطانيببا يف.  واإلنتبباج العمببل وثقافببة وقببي 

مبببا  التعاونيبببة اجلمعيبببات يف املكتتببببني عبببدد يبلببب  -املثبببال

 ُرببع  مبن  أكثبر  بهبا  ويشبتغل  السبكان،  عبدد  ُثلبن  مبن  يقرب

 .بريطانيا يف العمل قوة

 اإلدارة يف واملعرفيبببببببة االقتصبببببببادية التنميبببببببة يف املسبببببباهمة  (2

 احتياجبببات حسبببب واخلبببدمات احللبببول وابتكبببار واإلنتببباج،

 .ليةاي البي ات

 ودمببج اسببتيعاب يف متقدمببة مفبباهي  لتطببوير اململكببة حاجببة (3

 وفر  التيسري يف عامة أطر وإنتاج املختلفة، العمرية الف ات

 دون والكسببب املسببتمر الببتعلُّ  بببني واجلمببع الببدخل، زيببادة
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 باحليببباة  التضبببحية أو  منهمبببا،  ببببأيٍّ  التضبببحية إأ  احلاجبببة 

 .والرتفيه االجتماعية

 يف التعاونيببة  اجلمعيببات  صببنادي   مببن  الكببثري  تقببوم ، أخببرًيا

 مببن كببثري وتنميببة متويببل يف بببالفوائض باملسبباهمة املتقببدم العببامل

 وتطببببوير  والزراعببببة، والصببببناعة،  التعلببببي ، مثببببل:  القطاعببببات،

 املبتكببرة واحللببول ايليببة، البي ببات احتياجببات وتبببين املنتجببات،

 .واالقتصادية

 مشببروع أنَّ تقببُدأع الببوطين التحببوُّل وبرنببامج الرؤيببة ظببل وِفببي

 التحوُّل. إحداث يف األثر أكرُب له سيكون العمالقة التعاونيات

  

 قضية: حول املداخالت  

 نشأة وتطور فكرة التعاونيات  : 

 املختصبببر احلمبببود أنَّ املفهبببوم صببباو ببببن احل عببببد. ذكبببر د

 مببن تتكببون مسببتقلٌة منظمببٌة التعاونيببة ُيشببري إأ أنَّهببا   للجمعيببات

 االجتماعيبببة املنفعبببة أجبببل مبببن طوًعبببا؛ تبببداًءاب يتعببباونون أشبببخا 

 مبن  ببه  الببأ   عبدد  يقطنهبا  اليت ايافظةأو  للمدينة واالقتصادية

 تكبون إأ أن  ذلبل  ُيصار ث  َّ ومن ايافظة،أو  املدينة تلل جمتمع

 املسبتهلل  خدمبة إأ  املبؤدي  التجباري  الطبابع   تأخُا اجلمعيات هاه

 أربببباح اكتسببباب عبببن فضبببًلا ايلبببي، للسبببوق منافسبببة بأسبببعار

 حمببدودة أرباًحببا كانببت وإن تعاونيببة، مجعيببةأي  يف للمسبباهمني

 ومبن  .واقتصبادي  اجتمباعي  دعب ُ  هبو  األساسي اادف  أنَّ إال، جدًّا
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، االسببتهالكيةأو  التعاونيببة اجلمعيببات إلنشبباء السببامية األهببداف

أو  املدينببببة أهبببالي  خلدمبببة  األوأ الدرجببببة مبببن  اقتصبببادي  هبببدف 

، متعبددةً  صبعوباتٍ  تواجه اجلمعيات هاه ولكن ية،املعن ايافظة

 األمببران وهباان  اإلداري، األداءأو  املبالي،  الببدع  ناحيبة  مبن  سبواء 

 .  اجلمعيات هاه مثل انطالقة أسا  يعّدان أنَّهما الشلَّ

 ية تارخيية:

الرديعبببان اسبببتكماًلا ملبببا طرحبببه يف الورقبببة   خالبببد. وأشبببار د

 ICA للتعاونيببببببات الببببببدولي احللببببببف الرئيسببببببة، إأ أنَّ تعريببببببف

International Co-operative Alliance التعاونية:"جنيف:  ومقره 

 لتحقيببببب  طواعيببببة؛  يتحببببدون  ألشبببببخا  مسببببتقلة  مجعيببببة  هببببي 

 والثقافيبببببة واالجتماعيبببببة االقتصبببببادية وتطلعببببباته  احتياجبببباته ، 

 بطريقبة  ُتبدار  مجاعيًّا، ا  ملوكة منشأة طري  عن املشرتكة،

 ".دميوقراطية

 الرأمسببباليني لسبببطوة فعبببل كبببردة جببباءت التعاونيبببات  وقبببد

 املببببباد  بعببببض يسببببتله  اقتصببببادي كببببنم  وذلببببل وجشببببعه ،

 .التعاونيات نشأة يف اجلهود أه َّ أدناه وأعرض. االشرتاكية

 االقتصببادي  هببااإأ  ُيعببزى( م1866 -1808) أويببن روبببرت 

 وشببببببه الزراعيبببببة التعاونيبببببات نشبببببأة يف الفضبببببل اإلتليبببببزي

 خبرب  حيبن  ونسبيج،  غبزل  مصبنع  يف أويبن  عمل وقد. الصناعية

 17 مبن  العمبل  سباعات  بتخفيض فبدأ وشقاءه ، العمال بؤ 

 تشببغيل ومن ببع  األجببور، وزاد سبباعات، 10إأ  اليببوم يف سبباعة

 السببببلع لبيببببع حمببببالت بفببببت  وقببببام العاشببببرة، دون األطفببببال
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 ألبنباء  أطفبال  رياض أنشأ كما منخفض، بثمن االستهالكية

 .العمال

 علبببب   الظببببروف اشببببتدت عنببببدما(. م1842) روتشببببيدل رواد 

 عبببام اإلتليزيبببة روتشبببيدل قريبببة يف العاملبببة الطبقبببة عبببائالت

 القريببة تلببل يف النسببيج عمببال مببن عببامال 28 م اجتمببع 1842

 السبي ة  أوضباعه   مناقشبة  وبعبد ". روتشبيدل  رواد" علبيه   أطل 

 تزويبد  مهمُتهبا  تكبون  تعاونيبة  مجعيبة  إنشاء عل  الرأي استقر

 بسببعر وكسبباء غببااء مببن إليببه حيتبباجون مببا بُكببل  اءهاأعضبب

 وبنباء  العمبال،  أبنباء  تعلبي  إأ  اجلمعيبة  هدفت كما. منخفض

 عبام  ويف. ألعضبائها  البااتي  االكتفاء يتحق  لكي املساكن؛

 عبببام ويف. بهبببا خاصًّبببا حمًلبببا اجلمعيبببة هببباه أنشبببأت م1844

 أنشبببأت م1853 عبببام ويف. للحببببوب مطحنبببًة أنشبببأت م1850

 يف االسببتهالكي التعبباون تطببور بعببدها اجلملببة، لتجببارة قسببًما

 .التعاونية ومجعيته  روتشيدل رواد بفضل إتلرتا

 ُمفكِّببببًرا  فوريببببه  كببببان (. م1837-1772) فوريببببه  شببببارل 

 اإلنتباج  زيادة عل  الرتكيزإأ  دعا وقد. فرنسا من اشرتاكيًّا

 يأمبل  وكبان . الزراعيبة  املنتجات يف وفورات وحتقي  الزراعي،

 .اإلنتاجي يف الفائض تتصرف الغرض، ااا تعاونية إنشاء يف

 يف امُلفكِّبر  هباا  ظهبر (. م1888 -1818) رايفايزن فردريل 

 طريبب  عببن واملببزارعني العمببال وضببع بتحسببني ونببادى أملانيببا،

 األفبراد  ُيقرض وكان. واإلقراض للتسليف تعاونية بنون إنشاء

. واملببالن املببرابني مببن حلمببايته  شخصببية بصببفة صببغرية مبببال 
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 مهمببة؛ تاحببات شببولتز وزميلببه رايفببايزن جهببود اعُتببربت وقببد

 التسببليفي، التعبباون يف رائببدًة بعببد فيمببا أملانيببا أصبببحت حيببن

 .العامل من خمتلفة أحناءإأ  بعد فيما انتشر الاي

 :بالتعاونيات املعنية واإلقليمية العاملية وفيما خيصُّ املنظمات

 .م1895 عام شأون، ica الدولي التعاوني احللف -

 ونشبأ  التذزريبة،  التعاون ومجعيات للتعاونيات الدولي االحتاد -

 .م1922 عام

 .م1922 عام وقامت الدولية، التعاونية املصرفية اجلمعية -

 الصبببناعية واخلبببدمات اإلنتببباج لتعاونيبببات الدوليبببة املنظمبببة -

 .بلًدا 57 وتض  واحلرفية،

 لتوزيبببع،ا أجبببل مبببن االسبببتهالن لتعاونيبببات الدوليبببة املنظمبببة -

 .م1971 عام وتأسَّست

 .م1971 عام وتأسَّس االئتمانية، تباالحتادا العاملي اجمللس -

 قببام لكنَّببه م،1956 عببام وبببدأ العربببي، التعبباوني االحتبباد -

 .املصرية اجلهود بفضل م1981 عام رمسيًّا

 التعبببباوني؛ العمببببل يف ناجحببببة دوليببببة جتببببارب عببببدة وهنببببان

 وكنببببدا، والسببببويد، وإيطاليببببا، وفرنسببببا، إتلببببرتا، كتجربببببة

 يف الكويتيبببببة التجرببببببة أنَّ كمبببببا .وإيبببببران والصبببببني، واانبببببد،

 تظبلُّ  أنَّهبا  إال املشبكالت  وبعبض  اا امُلوّجه النقد ورغ  التعاونيات

 فب نَّ  العربيبة،  اخللبيج  لبدول  وبالنسببة  .اخللبيج  دول يف رائدة جتربًة

 يف رائببدة وجتاربهمببا والبحببرين، الكويببت، يف توجببد التعاونيببات
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 وإْن تعاونيبة،  مجعيات فيها يوجد فال عمان سلطنة أمَّا. الباب هاا

 دمبببج متَّ فقبببد لقطبببر، وبالنسببببة. إلدخاابببا جهبببود  هنبببان كبببان

 (.املرية شركة) ُمسمَّ  حتت واحدة شركة يف تعاونياتها

 مبن  ببدأت  وقبد  م،1941 لعبام  وتعبود  رائبدة،  الكويت جتربة

 36إأ  الحًقبا  رتطبوَّ  مدرسبي،  مقصبف  بصبورة  املباركيبة  مدرسة

 قبانون  صبدر  ثب   ذلبل،  بعبد  عبددها  وزاد وتوسَّبعت  تعاونية، مجعية

 التعاونيبة  للجمعيبات  كوييت احتاد وجود مع م1962 عام تنظيمها

 وزارة وتشبرف . العرببي  واالحتباد  للتعاونيات الدولي باحللف يرتب 

 إشببببراف بصببببورة ولكببببن الكويببببت، تعاونيببببات علبببب  الشببببؤون

 حبي  كل يف وتقريًبا، .للتعاونيات وييتك احتاد لوجود فضفاض؛

 اسببتهالكية مجعيببة وغالبببا تعاونيببة، مجعيببة الكويببت أحيبباء مببن

   .عالية وجبودة منافسة، بأسعار السلع ُتوفِّر

 االجتيباح  أزمة إبان مهًما دوًرا الكويتية التعاونيات لعبت وقد

 وغريهبب  األعضبباء احتياجببات بتببوفري قامببت إذ للكويببت؛ العراقببي

 نشبببان جتميبببع يف مهًمبببا دوًرا لعببببت كمبببا التموينيبببة، اداملبببو مبببن

 أفرادهبا،  الجتماع املتاح املكان كانت حين الكويتية، املقاومة

 علبب   الغاائيببة  املببواد  بتوزيببع  يتعلبب   مببا  ومنهببا  القببرارات،  وا بباذ

 .السرية العسكرية األعمالأو  السكان،

 عبببامإأ  التعاونيبببات جترببببة وفيمبببا خيبببصُّ البحبببرين فتعبببود  

 مجعيبات  قيامإأ  إضافًة التعويضات، صندوق إنشاء بعد م1954

 عن فضًلا التالميا، احتياجات بتوفري اهتمت املدار ، يف تعاونية

 عبام ( 8 قبانون ) للتعاون قانون أول صدر وقد. االجتماعية أنشطتها

 التعاونيببة، اجلمعيببات تأسببيس مببن الغببرض حببدَّد حيببن م،1972
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 ألعضبباء واالجتمباعي  االقتصببادي املسبتوى  مسببتوى رفبع  يف املتمثبل 

 .  التعاونية

 عببببام اسببببتهالكية مجعيببببة أول نشببببأت 8 القببببانون ظببببل ويف

 15294 أعضببائها عببدد بلبب  مجعيببة، 11إأ  زادت ثبب  م،1972

 م،1977 عببام  زراعيببة تعاونيببة أول تأسَّسببت  كمببا. م1993 عببام

 أربًعبا،  اخلبدمات  مجعيبات  عدد وبل . م1985 عام عملها وباشرت

 اجلمعيبببات عبببدد وبلبب  . م1993 عبببام 1046 عضببائها أ عبببدد وبلبب  

 تعاونيببة، 20 جمموعببه مببا 2008 عببام حبلببول البحرينيببة التعاونيببة

 ومجعيبببة  وتسبببليف، تبببوفري  مجعيبببة 11و اسبببتهالكية،  8 منهبببا:

 .واحدة زراعية

 1جملس اجلمعيات التعاونية يف اململكة 

هبب   9/4/1430 بتباري   التعاونيبة  اجلمعيبات  جملبس  إنشاء متَّ

 الصببادر التعاونيببة اجلمعيببات نظببام مببن( 29) املببادة مبوجببب هببب،

، هببببب 9/3/1429 وتبببباري  ،(73) رقبببب  الببببوزراء جملببببس بقببببرار

 اجلمعيبببات ميثلبببون عضبببًوا، عشبببر سببببعة مبببن اجمللبببس ويتكبببون

 العالقببة ذات واجلهببات السببعودية، العربيببة اململكببة يف التعاونيببة

 .التعاوني بالعمل

 :الرؤية

 لُيصبب   اململكة؛ يف التعاوني للعمل جعواملر الروَّاد نكون أن

 العربيبببة اململكبببة يف مسبببتدامة تنميبببة لتحقيببب  ومتطبببوًرا، فعَّاًلبببا

 .م2020 حبلول السعودية

                                                           


 tp://www.cscs.org.sa/AboutCouncil الرابط: المصدر: مجلس الجمعيات التعاونية، 
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 :الرسالة

 اجلمعيبببات ودعببب  ملسببباندة واملببببادرة الريبببادي، البببدور تببببين

 اجلمعيببات  جملببس دور تفعيببل  خببالل مببن  اململكببة، يف التعاونيببة

 وماليبة  بشبرية  قبدرات  وبنباء , التعباوني  لعمبل ا ثقافة ونشر, التعاونية

 مببا  التعباوني  العمبل  ثقافة لرتسي  فاعلة شراكات وإرساء, وتقنية

 .الوطين واالقتصاد للمجتمع بالنفع يعود

 :األهداف

  أو  االزدواجيبببة، التعاونيبببة؛ لبببتاليف اجلمعيبببات ببببني التنسبببي

 .ُتقد مها اليت اخلدمات يف التعارض

 اجلمعيبات  ببني  اخلبربات  وتببادل  رات،والزيا التواصل تشجيع 

 .التعاونية

 أجبل  مبن  واملتعثرة؛ املتوقفة التعاونية اجلمعيات أوضاع دارسة 

أو  اختصاصببها، بتعبديل  التوصببيةأو  بهبا،  للنهببوض املسباعدة 

 تباليل  علب   والعمبل  تصفيتها،أو  أخرى، مجعيات مع دجمها

 القائمببة، اجلمعيببات تواجببه قببد الببيت واملعوقببات الصببعوبات

 .أهدافها حتقي  عل  وتؤثر

 يف تتماثبببل البببيت اجلمعيبببات ببببني اجلغبببرايف النطببباق حتديبببد 

 .وأنشطتها أهدافها

 لتبببادل للجمعيببات؛ دوريببة سببنوية لقبباءات تنظببي  علبب  العمببل 

 مببع بالتنسببي  باجلمعيببات العمببل لتطببوير واخلببربات األفكبار 

 .الوزارة
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 ةوالتأهيليببب التدريبيبببة البببربامج ودعببب  إقامبببة علببب  التشبببجيع 

 والدراسبات  ببالبحوث  والقيبام  التعاونية، باجلمعيات للعاملني

 .كفاءتها ورفع اجلمعيات أعمال تطوير يف ُتسه  اليت

   التعاونيبة  اجلمعيبات  ُتقبد مها  البيت  واخلبدمات  اجلهبود  تنسبي 

 .املعنية اجلهات مع بالتنسي  والكوارث الطوار  حال يف

 اجلمعيببببات مببببوارد لتنميببببة االسببببتثمارية؛ الوسببببائل اقببببرتاح 

 ثابتبببة ماليبببة مبببوارد إجيببباد علببب  العمبببل وتبنيهبببا التعاونيبببة،

 .لدعمها

 وتسبهيلها  اجلمعيبات،  ببني  والبيانبات  املعلومات تبادل تشجيع 

 .حمدودة آلية خالل من

 معه والتفاعل التعاوني، العمل لدع  اخلا  القطاع تشجيع. 

 هل التعاونيات قطاع رحبي؟ 

 رحبيًّبا  قطاًعبا  يظبلُّ  التعاوني عالرديعان أنَّ القطا خالد. د يرى

 هدفببه لببيس الببرب  حبكبب  أنَّببه يتضببمن نشبباًطا اقتصبباديًّا، لكببن 

 .االجتماعي والتكافل التعاون بل األساسي،

 نشبانٌ  األسا  يف الغامدي إأ أنَّ التعاونيات نوف. د وذهبت

 ولكببن رحبببيٌّ، عائببد  اببا يكببونأن البببد  وبالضببرورة اقتصبباديٌّ،

 فتحويلبها  األول، املقام يف األرباح حتقي  هو سياألسا اادف ليس

 هببدفها عببن وحتويلببها مسبباهمة، عنببوان حتببت رأمساليببة ألنشببطة

 وبالتبببالي اجملتمبببع، وخدمبببة أعضبببائها عبببن واحنرافهبببا البببرئيس،

 التعاونيات. قطاع عل  سل  تأثريها
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 دائًمبببا التعاونيبببة اجلمعيبببات تواجههبببا مشبببكلة وتظبببلُّ أهببب  

 للجمعيببات خالًفببا الكببربى، وذلببل التعاونيببة املشبباريع يف التمويببل

 التنميببة صببندوق لوجببود املشببكلة؛ تلببل تواجببه ال الببيت الزراعيببة

 صبندوق  إلنشباء  حماوالت . وهنان بتمويلها يتكفل الاي الزراعي

بعد؛ ومن ث ب َّ يكبون التسباؤل     ُيفّعل ول مَّا اجلمعيات، بتلل يتكفل

 !التعاونية؟ اجلمعيات وتصنيف حوكمة عن ماذا: املطروح

 األساسبي  اابدف  أنَّ احلمبود  صباو  بن احل عبد. د بينما يرى

اقتصببادي،  اجتمبباعي هببدف هببو التعاونيببة اجلمعيببات إنشبباء مببن

 التكبببباليف، بأقببببل السببببلع تقببببدي إأ  األوأ الدرجببببة يف يهبببدف 

 مداخيلبها؛  أدنب   يف نسببّية  األربباح  تكونأن  الطبيعي من وبالتالي

 مبببا مسببباهمة؛ شبببركاتإأ  تعاونيببباتال حتويبببل ال ميكبببن واببباا

 دائبرة  عبن  اخلبروج  عبن  فضبًلا  التكباليف،  يف زيادةإأ  ذلل يؤدي

 .اجلمعيات هاه من امُلتوخَّاة األهداف

 التعاونيبات  وصبف  يصب ُّ  ال العثمبان أنَّبه   خالبد . يف حني يبرى م 

 تببوفري علبب  يقببوم اقتصبباديًّا التعاونيببات الرحبببي ؛ فهيكببل بالقطبباع

 نصبفُ  أرباح. وعندما دون احلقيقية بتكلفتها ماتواخلد املنتجات

 يف ُحجتهببا ُيضببعف األمببر هبباا فبب نَّ رحبببي قطبباع  بأنَّهببا التعاونيببات

 صبببفة إبعببباد الضبببروري مبببن..  التقليبببدي التجببباري القطببباع مقاببببل

 يتضبمن  التشبغيلي  هيكلبها  كبان  لبو  حت  التعاونيات عن الرحبية

 الااتية.  تشغيليةال وتكاليفها عملياتها لتمويل أرباح حتقي 

 عبن  األعبباء  لتقليبل  التعاونيات لنشأة دافًعا الفقُر يكون ُربَّما

 ُيشبريُ  هباا ..  التقليبدي  الرحبي النموذج التجاري مقابل املستفيدين
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 اجملتمبببببع علببببب  املسبببببيطرة االسبببببتهالكية والثقافبببببة البببببنم إأ 

 طاملبا  بالتكلفبة،  اكرتاث وعدم اتكالّية من فيها مبا السعودي،

 فقبببراء ببببه لبببيس جمتمبببع يوجبببد ال يغطيهبببا. لكبببن م بببْن هنبببان أنَّ

 احلياتيبة  ملتطلباتهبا  تكلفبة  وأقبل  أجدى بدائل عن تبحن وطبقات

 اجلمعيببات مبن  الكبثري  فيببه ذلبل  ومبع  غببين، بلبد  مثًلبا  الكويبت .. 

 لكبببل شبببائًعا مجعيبببة لفببب  صبببار حتببب  االسبببتهالكية التعاونيبببة

 االستهالكية. التجارية ايالت

 ملعاجلبببة رئبببيس فهبببي مطلبببب   احلوكمبببة مسبببألة أمَّبببا بشبببأن 

 جببراء كببثرًيا اهتببزت الببيت التعاونيببات، عمببل مصببداقية مشببكلة

..  القائمبة  التعاونيبات  بعبض  عمبل  شبابت  البيت  الفساد حاالت بعض

 تقييبدي  طابع ذو وهو يصل ، ال باحلوكمة احلكومة قيام لكن

 يًّببا،دول امُلمببار   الواقببع دراسببة الضببروري مببن لببالل..  العببادة يف

 القطاع. هاا إلدارة املقرتحة ااي ة مهام أحد هاا يكون ورمبا

 هبببي التعاونيبببات أنَّ الرديعبببان إأ أنَّ الشبببائع خالبببد. د وأشبببار

 دوليببة جتببارب هنببان. دقيًقببا لببيس وهبباا الزراعببي اجملببال يف فقبب 

 تعاونيبات  ومنهبا:  التعاونيبات،  بها تقوم اليت املناش  نوع يف ماهلة

 مبن  ذلبل  وغبري  االتصباالت،  قطاع يف وتعاونيات ء،الكهربا إلنتاج

وهبو   جيدة، أرباًحا ُتحقِّ  التعاونية أنَّ يعين وهاا .املنتجة األنشطة

 وخبصبو  الفقببر  .بهبا  العباملني  ونزاهبة  إداراتهبا،  حُلْسبن  يعبود  مبا 

 كافًيببا؛ سبببًبا لببيس فهببو التعاونيببة، اجلمعيببات إلنشبباء كُمحفِّببز

 كببري  عدد لديها والنرويج، ويد،كالس كثرية؛ غنية دول  فهنان

التعاونيبببات للحبببد مبببن االحتكبببار، وارتفببباع أسبببعار السبببلع،    مبببن

 وتعمي  النزعة اإلنسانية التعاونية يف اجملتمعات ايلية.
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 ُتقبد م  التعاونيبة  الشهراني أنَّ اجلمعيبات  سعد. وأوض  اللواء د

 فيهببا مبببا التكلفببة مببن قريبببة بأسببعار فقبب  ملسبباهميها خببدماتها

 عموًمببا، للمسببتهلكني مفتوحببة كانببتإذا التشببغيل. و كبباليفت

 مببن أقببل  فيضببات تعطببيه  للمسبباهمني عضببوية بطاقببة فهنببان

 التعاونيبة  أعلب . واجلمعيبات   بأسعار لآلخرين تبيعو السوق، أسعار

 تسبتهدف  ال -اخلصبو   وجبه  علب   - االستهالكيةو الزراعية

 لكببنه و شببر،مبا بطريبب  ملسبباهميها خببدماتها تقببدي  مببن الببر ب  

 مببن عليببه حيصببلونو يشببرتون ملببا التكلفببة خفببض مببن يسببتفيدون

 بببأ  الو تكسببب، فاجلمعيببات خبصببو  غريهبب ؛ خببدماتها. أمَّببا

 ميكن الو جيوز ال األعضاء منه ، لكن غري املشروع ترحبها من

 قبدم  علب   التعاونيبة  اجلمعيبات  مبيعبات و خبدمات  مبن  يستفيدواأن 

 رأمسااا. يف يساهمواأن  غري املساهمني من مع املساواة

  بتصُّ  أمبور  ثالثبة  كبردي، فب نَّ هنبان    أسبامة . م ويف تصبوُّر 

 :التعاونية، جيب التأكيد عليها، وهي اجلمعيات بها

 الزراعيبة،  اخلدمات تقدي :  ألعمااا الضي و ايدد اادف (1

أو  حمبببدد منببتج  حتبب  أو  االسببتهالكية،  املنتجببات  تببوفري أو 

 التجاريببببة،  الشببببركات فخبببببال) بعينهببببا حمببببددة خدمببببة

 .(املصانعو املقاوالت،و

أو  احلي، سكان مثل:  فيها املساهمني بني املباشرة العالقة (2

أو  عائلببةأو  حمببددة، قريببةأو  مدينببةأو  منطقببة يف املببزارعني

 .حمددة قبيلة
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 اخلدمبببة  تبببوفري إأ  تهبببدف  ببببل  البببرب ، إأ  تهبببدف  ال أنَّهبببا (3

 م. ذكرها النقطة هوها. )املباشرة وغري املباشرة، بتكلفتها

إأ  تهببدف ال اجلمعيببات إأ أنَّ اإلشببارة بببدون العثمببان خالببد

 .(الرب 

 :أسباب القصور يف العمل التعاوني 

 احلمبود، فب نَّ مبا يعيب      صباو  ببن  احل عببد . د نظبر  وجهة من

 حاليًّبببا تبببرتب  ال احلاليبببة الثقافبببة أنَّ هبببو اجلمعيبببات هببباه مسبببرية

 خصوًصبا  التجاريبة  األسبواق  أنَّ الرئيس والسبب كهاه، مبشاريع

أو  مدينببةأي  أحيبباء كافببة ُتغطببي ،(ماركببت بالسُّببوبر)  مببا ُيسببمَّ

 اجلمعيبات،  تلبل  تضباهي  البيت  املاليبة  املبالءة  عبن  فضبًلا  حمافظة،

 اجلمعيبات  اباه  كببرًيا  منافًسبا  تعبدُّ  اليت اإلدارية الكفاءة وأيًضا

 . أيًضا

 مبن  شبكل   هبي  عاونيةالت اجلمعيات أنَّ العثمان خالد. ويرى م

 يف القصببور  وهبباا ..  اقتصببادي  هببدف  ذو املببدني  العمببل  أشببكال 

 اململكة. يف املدني العمل قصور من جزء هو التعاوني العمل

 مبن  التحليبل  هااإأ  الاهاب أنَّ احلارثي خالد. أ بينما يعتقد

 يف لألهبداف  الوصبول  يضبلل  قبد  املبدني  اجملتمبع  مؤسسات منظور

 واالعتماديبة  الرب  من النوع أدوارها؛ فهاا نم التعاونيات متكني

 واملقرتحات. احللول تطوير وبني بيننا ُيحول قد املسبقة

 بببني  العالقببة هبباه  كببردي إأ أنَّببه ال يببرى   أسببامة. م وذهببب

 القببوة ارتفبباعإأ  مرجُعببه التعبباوني العمببل يف النشبباطني؛ فالقصببور

 الببدع   ارتفبباعو املعيشببة، تكبباليف اخنفبباضو للفببرد، الشببرائية
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 عببدم عبام  بشبكل و اخلبدمات، و املنتجببات مبن  احلكبومي للعديبد  

 السبوق  يف املنافسبة  مستوى ارتفاع أنَّ للتعاون. كما جمتمعنا توجُّه

للعمببل،  التعاونيببة للجمعيببات الفرصببة ميببن  الو األسببعار، ُيخفببض

التعاوني، كمبا أنَّ   العمل صمود أسباب أه  هو االحتكار ويبق 

 فسببيت  فرصببة ُوجببدتإذا  التحفيببز،إأ  تبباجال حي التعبباوني العمببل

 استغالاا.

 خلبب  بببل حتفيببًزا، لببيس أنَّببه العثمببان خالببد. م وبببدوره أكببد 

 غببببري احلاليببببة ، فالنمبببباذجSuccess storiesناجحببببة  منبببباذج

 بلة. الطني زادت مشجعة، والبريوقراطية

 لنقبببان الرديعبببان. د أشبببار لقبببد: الوايبببل عبدالسبببالم. وقبببال د

 محبا   لضبعف  إضبافة  التشبريعية،  البنيبة  عفضب  هبي  تلبل  مهمة،

 أنَّ أظبنُّ . االسبتقاللية  عبدم و ،"االجتماعيبة  التنميبة " املختصة اجلهة

 ثقافبة  يف التعاونيبات  حضبور  تواضبع  أسبباب   تشرح قد النقان هاه

 .  السعودي اجملتمع

 حًلبا،  ابا  تبد  ال عويصبًة،  جمتمعية مشاكل نواجهو واجهنا

أن  لبببو  يلبببوا. ابببا احللبببول جريببببلت التعاونيبببات نهبببج نطبببرق ملو

 قامببت و تعاونيببة، مجعيببة كوَّنببوا الريبباض يف إسببكان حمتبباجي

 كيبف  مبزودًة باخلبدمات،   مطبورةً  أرًضبا  مبنحه  اإلسكان وزارة

 يتجباوز  لبن  الوحبدة أن  أظبنَّ  سبتكون؟  اإلسكان مشكلة كانت

 .ألف 400 بناءها تكلفة

 هبببي تقبببوم السبببكن، حمتببباجي ِمبببن مجعيبببة هنبببان أنَّ ليبببت

 ن بْزع  اإلسكان لوزارة ميكن كان. شركةأو  مقاول مع بالتعاقد
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 جلمعيبة  بيعبه و تطويرهو منخفضة، تكلفتهو مثًلا، عريض ملكية

. الوحبببدات ببنببباء اجلمعيبببة لتقبببوم التكلفبببة؛ سبببعر ببببنفس كهببباه

 مبببرت 400 مبببن فبببيال لبنببباء. كبببثرًيا الوحبببدة ُتكلبببف لبببن عنبببدها

 لببألرض 140: ألببف 600إأ  550 حببدود يف التكلفببة سببتكون

 قببببلو حاليًّبببا، عبببريض مبببرت سبببعر أنَّ أسبببا  علببب  للبنببباء، 400و

 ُيكلِّببف التطببوير سببعر عببادة. املتوسبب  يف 200 مببن أقببل التطببوير

 .تعاونية حيتاج كهاا فمشروع. للمرت رياال 150

 التعاونيببات أنَّ منطلبب  كببردي قولببه: مببن   أسببامة. وأضبباف م

 نهببببج نَّإ وُل:يقببب  م بببنْ  مبببع  فأنبببا اختلبببف  ..  حببببت  اقتصبببادي  عمبببل  

 علبب   بببالتعرُّف مببرتب   هببو بببل. جمتمعنببا.  يف مطلببوب التعاونيببات

 األفراد. من حمددة جمموعة  دم جتارية، فر أو  فرصة

 ربببب  مبببأزق يف الوقبببوع احلبببارثي، فببب نَّ  خالبببد. أ ويف تصبببوُّر

 اململكبببة؛ يف التعاونيبببات جبببدوى عبببدمأو  باملنافسبببة، التعاونيبببات

 واقببع ينبباقض وهبباا مشببروطة، ولكحلبب للتعاونيببات ننظببر جيعلنببا

 االقتصاد. يف مه  رافد  أنَّها

أن  ُبببدَّ كببردي بببأنَّ التعاونيببات ال  أسببامة. م ومببن جديببد علَّبب  

 مببن املسبتفيدون  فيهبا  ليسبه   اقتصببادية؛ جببدوى  تكبون مشبروطةً  

 االقتصاد. يف مهًما رافًدا تكون بالتالي. ومولوها.و خدماتها

 علببب  ُتبنببب  ال نَّ التعاونيببباتأ العثمبببان خالبببد. م يف حبببني يبببرى

 واملنافسبة،  اجلبدوى  عوامبل  تفبرتض  حبتة، رحبية اقتصادية أسس

 والتكافببل التعبباون النببا  مببن عببدد خيتببار أْن يصبب ..  ذلببل وغببري

 هباا . للغبري.  رحبيبة  أعبباء  دفبع  وتفبادي  بهب ،  خاصبة  منفعة لتحقي 

 االقتصادية. باجلدوى وال بالفقر، ال له عالقة ال منوذج
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 ُتحقِّب   التعاونية كانت كردي أنَّه إذا أسامة. أكَّد م وبدوره

 للغبري،  رحبيبة  أعبباء  دفع يتفادون جتعله و مُلالّكها، خاصة منفعًة

 !! االقتصادية اجلدوى عني فهاه

إذا  التعاونيات تلل تستمر وكيف: الغامدي نوف. د وتساءلت

 واملسبببببؤولية اخلبببببريي العمبببببل! السبببببتدامتها؟ منفعبببببة ُتحقِّببببب  مل

 بالفشل. عليه حمكوم عوائد دون جتماعيةاال

 مبببع ذلبببل، لكنَّبببه أضببباف أنَّ هببباه  العثمبببان خالبببد. م وات فببب 

 التقليدية. االقتصادية بالطرق ُتقا  ال اجلدوى

 اجلمعيبببات يف األربببباح القعبببود إأ أنَّ توزيبببع ناصبببر. د وأشبببار

 وشبببراء اجلمعيبببة، مبببع التعامبببل علببب  األعضببباء ُيشبببج ع التعاونيبببة

أو  األرببباح مببن األكببرب اجلببزء ُيببوزَّع حيببن وخببدماتها، منتجاتهببا

 األربباح  مبن  واملتبقبي  عضبو،  لكبل  املشرتيات حلج  وفًقا الفائض

 املال. رأ  من العضو حلصة وفًقا ُيوزَّع

 التعاونيبة  اجلمعيات غياب أسباب عقيل أنَّ أحد مها. وتعتقد أ

 متَّ حوابا، وللتبدليل علب  ذلبل، تسباءلت: هبل       نقبا  أي  غياب هو

 وأنظمببة أسببس موضببوع ضببمن التعاونيببة اجلمعيببات موضببوع طببرح

 الشبورى،  جملس يف ذلل مناقشة أثناء وتفعيله يف املدني، اجملتمع

 الوزراء؟ جملسأو 

 قد التعاونية اجلمعيات حجازي ف نَّ عائشة. د ومن وجهة نظر

 األسببر، علبب  االقتصببادية الضببغون مببن للتخفيببف وسببيلًة تكببون

 األفبراد  مسباعدة  يف -بعيبد  حبد إأ  - ملبؤثرة ا العوامل من وهي

 رغببة  جبراء  مبن  تبأتي  اليت والضغون األعباء بعض من التخلص يف

 املعيشة. غالء ظل  يف املعيشية مستلزماته تأمني يف الفرد
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 اليت احلياة تعين اليت -النفسية الصحة عن نتحدث وعندما

 ببني  يبة الاات والكفباءة  واجلبدارة  واالسبتقالل،  الرفاهيبة،  تتضمن

 وكببببالل والعاطفيببببة، الفكريببببة الفببببرد وإمكانببببات األجيببببال،

 مبع  والتعامبل  قدراتبه،  إدران عل  القدرة تشمل اليت الفرد رفاهية

 نبدرن  ف ننبا  -اجملتمبع  ومساعدة واإلنتاج العادية، احلياة ضغون

 اما فيهب  بكل - التعاونية اجلمعيات تلعبهأن  ميكن الاي الدور

 العببيش متطلبببات لتببأمني كبباتفوتت تتحببد مجاعببات تكببوين مببن

 النفسبية،  الصبحة  تعزيبز  يف -أفرادهبا  جلميبع  اآلمبن  االقتصادي

 بسبب الكثري منه يعاني قد الاي والقل  التوتر عن األفراد وإبعاد

  . الكرمية احلياة متطلبات وتوفري احلاجة، سد عل  القدرة عدم

 عملبال الوعي عدم عن ناتج  النا  بني الشائع الثقة إن فقدان

 والنببا  مثباره،  جلببين وقبت إأ  حيتباج  والبباي وفائدتبه،  اجلمباعي 

 املتتابعة. االقتصادية املتغريات ظل يف السريعة الثمار عل  اعتادت

 ُيشبارن  م ْن هنان كان الغامدي، ف نَّه إذا نوف. د ويف تصوُّر

 املفهبببوم هببباا وصبببول عبببدم يف االجتماعيبببة والتنميبببة العمبببل وزارة

 تلببببل يف العمببببل يف مشبببباركته  وضببببعف  ،النبببباإأ  التعبببباوني

 ومصبببادر وسبببائلها بكبببل اإلعالميبببة، املؤسسبببة فهبببو اجلمعيبببات،

 هباه  يف احلاجبة  فب نَّ  وبالتبالي .. عليهبا  تعتمبد  اليت اإلعالمي الض  

 مببن كببلٌّ إلنتاجهببا تتعبباون تشببريعات إلجيبباد ُملحببة تكببون احلالببة

 املؤسسببات فيهببا وتشببارن اإلعببالم، ووزارة والتنميببة، العمببل وزارة

 جبزء  هبي  التعاونيبة  اجلمعيبات  أنَّ باعتبار فاعلة، بصورة اإلعالمية

 .األصل يف املدني اجملتمع يتوالها اليت األنشطة من
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 اجلمعيببببات أنَّ أظببببنُّ: اييببببا مسبببباعد. د ومببببن جانبببببه قببببال 

 فشبًلا  أظهبرت  جمتمعنبا  يف -االسبتهالكية  وخباصة -التعاونية

 الصببامدة النمبباذج ا، وأكثببركببثرًي تراجعببت أنَّهببا كبببرًيا، ويبببدو

 علبب  سبباعدت قبليببة،أو  مناطقيببة،أو  اجتماعيببة، عوامببل هنببان

 الهتبزاز  تتعبرض  الكويبت  يف فاجلمعيبات  استمرارها. وباملناسبة،

 لبديه ، ببل   الصحافة تناولته فساد منها عدد عمل كبري، ويشوب

 اإلدارة؛ جمبببالس مبببن 20 قراببببة االجتماعيبببة الشبببؤون وزارة حلبببت

 واملالي.  اإلداري سادالف بسبب

 التعاونيببة؛ اجلمعيببات بنجبباح كبثرًيا  ورمببا ال ميكببن التفبباؤل 

 أدوات امبتالن  علب   اجلمعيبات  هاه قدرة عدم منها: أسباب، لعدة

خرييببة،  مجعيببة تكببونإأ أن  منهببا عببدد وميببل االحببرتايف، العمببل

 وإهمبال  القبرار  ميتلكبون  م بنْ  هب   ببأنَّه   التنفيايبة  إدارتهبا  وشعور

 علبب  القائمببة التعبباوني العمببل ثقافببة أنَّ لببالل اهمني، ُيضببافاملسبب

 حيدث ما غالب العملية؛ إذ بي تناإأ  تتسلل مل االنتخابي األسلوب

 . تعاونية مجعية باس  خريية مجعية سُتصب  أنَّها هو

 مبن  الكبثريين  إحجام أسباب أحد هي الفاشلة التجارب ولعلَّ

 بربامج الثقة هاه ُيعيد ملن تاجحن تعاونية. حنُن مجعيات يف الدخول

 املراكبز  مبن  بعدد اخلاصة التنظيمات عل  مقنعة. واملطلع وأنظمة

 التنظيمببات، تضببع الببوزارة سببلطة أنَّ جيببد واجلمعيببات االجتماعيببة

 واملعبارف  للشبللية  يتبي   مبا .. تفسبريها.  وفب   ابا  تطبيًقا متار  ث 

 اب   مَّبن ِم الببعض  صباو  يف ُتصبب   مواقبف  علب   احلصول اخلاصة

 هببباه مبببن مؤسسبببي  . وكبببثري مجعيببباته  ألداء خاصبببة تفسبببريات
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 جتعبل  ال كببرية،  غبري  مبببال   مشباركون أو  متطوعبون  اجلمعيات

 ُيفضببل حقوقببه؛ لبباا علبب  احلصببول يف كبببرية جهببوًدا يبببال املببرء

 ال بطريقببة اجلمعيببة ُتببدار االنسببحاب، السببيما حببني أو  السببكوت

 مصلحي. حنو عل  فهاأهدا تفسري يت أو  أهدافها، مع تتف 

 اجلمعيبببات التعاونيبببة قضبببية ُتمث بببل: احلبببارثي  خالبببد. أ وقبببال

 ومببروًرا التجببار تشببمل اجملتمببع، يف متنوعببة لف ببات قائًمببا حتببديًّا

 ودعبب  تنفيببا بببه امُلنببان الرمسببي املوظببف وحتبب  ،باألكببادمييني

 تصبلُ  البيت  االتهامبات  مبن  الكبثري   التعاونيبات  تلقت وقد.  األنظمة

 بتهمبببة التعبببالي وعنصبببرية السياسبببي، االقتصببباد اديولوجيأيبببإأ 

 أهميتهبا،  وتقلبيص  قدرها، من احل ُّ شأنه من وهاا. الفقر حلول

وجتبدُر  . غاياتهبا  عكبس  وتوظيفهبا  ببل  مقاصبدها،  عن واحنرافها

 يف التعاونيبببات ببببني ودقيًقبببا رفيًعبببا فارًقبببا اإلشبببارة إأ أنَّ هنبببان 

 :وبني ناحية، من املفاهيمي املستوى

 .  اخلريية واالستثمارات الصنادي  مفهوم -

 وخفبببببض األربببببباح تعظبببببي  يف التجاريبببببة النظريبببببة مفهبببببوم -

 .  التكاليف

 .  التكافلي والتأمني التكافل صنادي  مفهوم -

 نظببر وجهببات وتبببين االلتبببا ، احتماليببة ُيعظِّبب  الفببارق هبباا

 والتبأثري  بوظيفتهبا،  تقوم ناجحة تعاونيات والدة لتأخُّر اجملال تفت 

 علب   إجيبابي  بشبكل ( اجلزئبي  واالقتصباد  الكلي، االقتصاد) يف

 .  االجتماعية والتنمية األفراد، اقتصاديات



22 

 

 –2017  2015  
69 

 ُيخرجهبا  النبوع  هباا  مبن  ولببس  خلب   أيُّ النظبري   اإلطار ففي

 وُيبؤث ر  الصِّبلة،  ذات غري األخرى املفاهي إأ  التعاونيات مفهوم من

 جمبدًدا،  ملفباهي  ا تلبل  لتتكبر   والعملبي،  التطبيقبي  املستوى يف

 املفهبوم  واحتكبار  القلبة،  خلدمبة  التعاونيبات  مفهبوم  قبدرة  وتباهب 

 . مبتغاه أداء قصور يف وتتسبب وتشويهه،

 ليسبببت ناميبببة جمتمعبببات بصبببفتها العربيبببة البببدول وجتبببارب

 البدخل  حلبول  ووصبمة  ببالفقر،  مرتبطبة  ألنهبا  وذلل ؛ جدًّا ُمشج عًة

 حتلبل،  ومل تفنبد،  مل منتشبرة،  ومغالطات ومصطلحاته، ايدود

 الشببباب دفببعأو ، "العمببل سببوق تناسببب ال التعلببي  خمرجببات" مثببل:

 العلبوم  حمبل  لتحل رنَّانة عبارات توظيف فيت  التجاري، العمل حنو

 ضحيتها يقع وجاذبية سحر من العبارات ااه مبا املعرفة، وقواعد

 تقببزي  علبب  وتعمببل، جمتمعنببا يف واملفكببرين العلمبباء مببن الكببثري

 وتببراك  واملهببين، الببوظيفي العمببل دور وتهمببيش جلامعببات،ا دور

 .  اخلربات

 املعرفبببة جمتمبببع جتبببارب هبببي التعويبببل عليهبببا البببيت التجبببارب

 يلببي اململكببة، وفيمببا يهبب ُّ البباي املنظببور وهببو املعرفببة، واقتصبباد

 الشببببخص يتعببببدىأن  ميكبببن  البببباي الكببببري،  التشببببويش أمثلبببة 

الفببرتة  يف العلميببة. والببدرجات الوظيفيببة الرتببب أعلبب إأ  املتوسبب 

 القببول   فبيض  علب   سيعمل أنَّه اجلديد العمل وزير أعلن املاضية

 علبب  عزمبه  التعلببي  وزيبر  وأعلبن .  امل ببة يف 50 بنسببة  اجلامعبات  يف

 ببالت  اململكبة  أنَّ حني العمل؛ يف سوق تناسب ال  صصات إلغاء

 حمبو  منجبزات  علب   واجلبوائز  التقبدير  به حازت مسبوق غري جهًدا
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مببا  يببزال وال م،2014 عببام  ٪96 مببن أكثببر وصببلت الببيت ميببة،األ

 ُتقلِّبببص املببباهرة وغبببري األميبببة العمالبببة مبببن  ٪20 -  ٪15 بيقبببار

 هباه  علب   العمبل  وزارة تب   ومل، تقريًببا   ٪75إأ   ٪96 من املنجز

 علب   العمبل  مبن  ببدًلا  منهبا  ُيخفِّض مسار يف تسري بل املكتسبات،

 املباهرة،  وغبري  األميبة  األجنبية عمالةال استقدام من احلاد التقليص

 وشببببروطه بي ببببات العمببببل  لتطببببوير املنجببببز تتبنبببب أن  مببببن وبببببدًلا

 -التعاقدّيببة العالقببات وصببيغة األجببور، ومسببتويات، ومواصببفاته

 والتعلبببي ، اجلامعبببات واتهمبببت لألمبببام، ببببااروب ذلبببل اسبببتبدلت

 ووهب  البدور،  بهباا  تقبوم  اسبرتاتيجيًّا  التعاونيبات . الشبباب  وخيارات

 رسبوم  مبن  اإلعفباء  ولبيس  العمبل،  بي ات وتطوير الوظائف، توطني

 . اإلقامة ورسوم العمالة، استقدام

 االنضبببمام نسبببب علببب  بالقيبببا  التعلبببي  وزارة تقبببوم وعنبببدما

 وبي بببببة مكتسببببببات متجاهلبببببًة املتقدمبببببة البببببدول يف للجامعبببببات

 لببتمكني خطًطببا وتضببع املعرفببة، واقتصبباد جمتمببع واقتصبباديات

 علب   تضبيع  كارثبة  فهباه  العمبل،  وزارة مبع  لتنسبي  با النسبب  هباه 

 التحول جسور إلتاز املعريف؛ والرتقي العلمي، التحصيل جمتمعنا

 أمبببام األببببواب مبببن الكبببثري تغلببب  وبهببباا. املعرفبببة جمتمبببع حنبببو

 احلبدين  املفهبوم  يف التعاونياتن إ حين اجلامعات، يف التعاونيات

 يف التيسبببري هجمنبببا تتبنببب  -العربيبببة البببدول جترببببة يشببببه ال -

 خيرجبا أن  يصبعب  منهجبان  وهمبا  املستمر، التعلي  وتتبن  اإلدارة،

 تطويرهمببا مببن واألكببادمييني اجلامعببات متكببني دون النببورإأ 

 والتشبريعات  العامبة،  السياسبات  يف ودجمهمبا  وتأطريهمبا  وثقلهما

 .والتعلي  بالعمل اخلاصة
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 خلًطبا  نبان الشهراني إأ أن ه سعد. أيًضا فقد تطرَّق اللواء د

 :بني

 احلقوقية. اجلمعيات -1

 املهنية. اجلمعيات -2

   اخلريية. اجلمعيات -3

 التعاونية. اجلمعيات -4

 اخلبا   القطباع  مبن  ليسبت  مجيًعبا  أنَّهاإأ  يرجع ذلل رمبا و

 التنظبببي  خبببارجو ،(األهلبببي القطببباع مبببن كانبببتن إ)و التقليبببدي

 فلجشبببببرا تنظيماتنبببببا يف ُأخضبببببعتن إ)والرمسبببببي  احلكبببببومي

. (العامليببة التجببارب معظبب  متاثببل ال بدرجببة احلكوميببة السببلطةو

 منظبور  مبن  ملتببس و واضب   غري اجلمعيات هاه وضع أنَّ عن فضًلا

 مببع) مقارنببة دراسببةإأ  حنتبباج املببدني. اجملتمببع منظمببات مفهببومو

 هباه  حبول  (منهبا  يناسبنا ماو الدولية، التجاربو املمارسات أفضل

 اململكة. يف مستقبلهاو تطورها،و طبيعتها، حين من اجلمعيات؛

 يف احنصرت التعاونيات معضالتأن  احلارثي علي. د والح 

 :أمور ثالثة

 التشبببريع علببب  الدولبببة وسبببيطرة االسبببتقاللية، مببببدأ انتفببباء (1

 احلي، ُتميت معضالت وكلها والرقابة، والدع  والرتخيص

  غيبوبة. يف جتعلهأو 

 اجلمعيبببات رافببب  الببباي والرقبببابي، واإلداري املبببالي الفسببباد (2

 اجملتمبببع مبببن الغالبيبببة عنبببد الرغببببة أمبببات ِممَّبببا املرخصبببة؛

 . ذلل يف للمشاركة
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أو  رحبيببة تكببونأن  بببني مببا واألهببداف املببباد يف  الغمببوض (3

أن  وبببني  شببركة؛أو  مؤسسببة تكببون أن  وبببني رحبيببة؛ غببري

 أو حلبي،  لعائلبة،  االنتمباء  وحمبدودة  للجميع، مشاعة تكون

 ذلل. أو غري لقبيلة،أو 

 اململكة: جنوب يف( شهران سرحان آل) قبيلة جتربة 

 سببرحان آل) لقبيلببة ناجحببة جتربببة الشببهراني ليلبب . أ ذكببرت

 مببن التعاونيببة مجعيتهببا تكببون وقببد اململكببة، جنببوب يف( شببهران

 مييزهببا ومبا  .أكثبر أو  عاًمبا  لببثالثني متتبد  ُربَّمبا  اجلمعيبات،  أقبدم 

 األكثبببر يلبببةالقب تبببدها لبببالل ؛(الكلمبببة واجتمببباع، التنظبببي )

 من جتنيه وما منه، بالتسوق القبيلة أفراد يدعمه سوقها اكتفاًء،

أو  املعسبببر، تبببزويجأو  القبيلبببة، فقبببراء دعببب  علببب  يعبببود مشببباريع

ولعبل   العبالج،  يسبتطيع  ال م بنْ  وعبالج  واملبباني،  املدار  استصالح

 األول املقبام  يف تعتمبد  خرييبة  مجعيبات  ف بْت   مبن  بكثري أفضل هاا

 والعمبل  التعباون،  مبدأ ُتحقِّ  التعاونية فاجلمعيات ات،التربع عل 

 السبببؤال مالَّبببة  احلبببيأو  القبيلبببة مبببن امُلحتببباج وُتجن بببب والرتاحببب ،

 .أبنائها وتوظيف مشاريعها، بتنوُّع العمل أبواب  وتفت  بل والطلب،

 آل لقبيلبة  التعاونيبة  اجلمعيبة  اادل  بأنَّ عبد الرمحن. د وعلَّ 

 ووصببل اإلقليميببة،إأ  ايليببة مببن انتقلببت شببهران، مببن سببرحان

 بعشرات املخي  سكان دع  خالل من الزعرتي، خمي إأ  خريها

 السكنية. الكرفانات

 العامليببةإأ  ايليببة مببن عقيببل أنَّ االنتقببال  مهببا. أ وأوضببحت

 لتحظبب   عليهببا؛ اإلعالمببي  الضببوء تسببلي   وجيببب مهمببة،  جتربببة
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وليًّا؛ مبن ث ب َّ يكبون التسباؤل     ود حمليًّا واإلشادة الدع ، من مبزيد

 شبهران  سرحان آل قبيلة جتربة من االستفادة ميكن امله : كيف

 وتعميمها؟  -امُلشار إليها سلًفًا  –

 -حبول هباه النقطبة األخبرية      -الشبهراني   ليل . أ وأشارت

 تعببي بي ببات يف إال تببنج أن  ميكببن ال التعاونيببة إأ أنَّ اجلمعيببات

 ُيسبببمَّ  مبببا يوجبببد القبائبببلأو  ألسبببرا مبببن كبببثري ففبببي أهميتهبببا،

 تبقب   ُثب َّ  املبوظفني،  مبن  ماليبة  مببال   فيبه  ُتجمع( العشرية صندوق)

أو  لقاتبل ( الدية) دفع يف ُتصرف وغالًبا البنكي، احلساب حبيسة

 أمَّبا  . معسبر أو  فقبري  واقبع  تغبيري  يف ُتصبرف  نراها ما وقليًلا معتد،

 تاح لقصص ودراسة عتتبُّ فتحتاج التجربة، من االستفادة كيفية

 البداية. من اجلمعيات بعض

 شببباب، عليببه قببام ُمببنظَّ  مؤسسببي عمببل:  سببرحان آل مجعيببة

 رمبزي  مبالي  مببل  كلُّه  القبيلة أبناء فيه ُيشارن صندوًقا وضعوا

 بنبزين  وحمطبة  سوًقا به افتتحوا البدايات يف منه جتمَّع ما شهريًّا،

 والعقاريبة،  والزراعية جاريةالت أعماا  تتوسع بدأت ث  للسيارات،

 خبطبوة،  ببدأ  ميبل  األلبف  يف شركات. ومشبوارها  أصبحتإأ أن 

 والستنسباخ  احلصباد،  مرحلبة  يف اآلن دخلبوا  حت  لسنوات واستمر

 واجتمباع  دؤوب، وعمبل  جبادة،  نيبة  مبن  أكثبر  حتتباج  فبال  التجربة

 اجلمعيبة  سبلة  يف ُيوضبع  مبا  بكثبرة  العربة فليست، وأمانة كلمة،

 يبؤتي  لبن  وإال وتنميته، واستثماره تصريفه كيفية يف بل مال، من

 أكله.

 -نظبري  الشهراني يف مداخلة الحقبة: لفبت   ليل . وأضافت أ

 دببببي مجعيببة " - اخللبببيج يف التعاونيببة  اجلمعيببات  عبببن أقببرأُ  وأنببا 
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 م،1989 عببببام يف تأسَّسببببت الببببيت ،"األمسببببان لصببببيد التعاونيببببة

 دببببي؛ إمبببارة يف ينالصبببياد ببببني التعببباون روح تنميبببة منهبببا واابببدف

 ماديًّبا  دعًمبا  ووجبدت  واالجتماعية، االقتصادية أوضاعه  لتحسني

 ومهمتهبببا، رؤيتهبببا، أعجببببتين راشبببد، ببببن حممبببد مبببن ومعنويًّبببا

 : حماور ثالث يف حددتها واليت وأهدافها،

 والبحريات. األمسان وجتارة الصيد، مهنة تنظي  -

 رفببع خببالل مببن دبببي، إمببارة يف الصببيد مهنببة وتببوطني محايببة -

 .للصيادين املقدمة والتسهيالت اخلدمات، مستوى

 . الصيادين بني التعاون روح وتنمية الصيد، مبهنة االرتقاء -

 حولنبا  مبن  التعاونيبة  اجلمعيبات  عمبل  يف اجلميلة النماذج هاه -

 توطني) ،(الصيد توطني) عندنا، التجربة تكرار عل  ُيحفِّز

 دواجنالبببب قطبببباع تببببوطني) ،(الزراعببببة تببببوطني) ،(التجببببارة

 يف تبببوفري -شبببل ببببال - ستسببباه  وغريهبببا، ،(واللحبببوم

 تعاونيببة جمتمعببات وسببتخل  الوظيفيببة، الفببر  مببن الكببثري

 . عاملة

 وحتمية. حضارية ضرورة التعاوني العمل 

 نبصَّ ورقبة عمبل مهمبة عبن التعاونيبات،       العثمبان  خالد. أورد م

 التعباوني  العمبل  شبيوخ  مبن  احلربي، وهو عليثة بن محود أ. كتبها

 حضبببارية ضبببرورة التعببباوني اململكبببة، حتبببت عنبببوان: " العمبببل  يف

ونصببها  الشببامل"، مبعنبباه الرفبباه لتحقيبب  وسببيلة وأكفببأ وحتميببة،

 كاآلتي :
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 ؟ التنمية مفهوم هو ما أواًل

 تببباُلها الببيت اجلهببود كببل تعببين: الشببامل مبفهومهببا التنميببة

 كافبببة اسبببتغالل بقصبببد واخلاصبببة؛ العامبببة وقطاعاتهبببا الدولبببة،

 حيبباة تطببوير بغيببة املتاحببة؛ والبشببرية املاليببة وطاقاتهببا هببا،موارد

 واألمبن  الرفباه  وحتقيب   املسبتويات،  أعلب  إأ  ببه  واالرتقاء اجملتمع

 هببببباه حيمبببببي الببببباي والعسبببببكري، واالجتمببببباعي االقتصبببببادي

 واقتصبباديًّا؛ واجتماعيًّببا نفسببيًّا مناًخببا للمجتمببع ويهيبب  املنجببزات،

 علب   القضباء  يف ويسبه   امي،السب  اادف هاا حتقي إأ  للوصول

 . قاطبة العامل دول منها تعاني اليت املشكالت من كثري

 . القطاع بهاا الدولة اهتمام: ثانيا

 التنميبة  ُأسبس  مبن  واعتربتبه  التعباوني،  بالعمبل  القيادة اهتمت

 للببرواد الفرديببة اجلهببود بببدع  بببدًءا, للتببوطني ووسببيلة وركائزهببا

 وتسبببببجيلها تنظيمهبببببا ُثببببب َّ التأسبببببيس، مرحلبببببة يف االجتمببببباعيني

 1380 عببام االجتماعيببة الشببؤون وزارة ُأنشبب ت عنببدما كجمعيببات

 ثب   هبب،  1382 عبام  التعاونيبة  اجلمعيبات  الئحبة  نظبام  وصبدور  هب،

 جملببببس وإنشبببباء, اجلديببببد التعبببباوني النظببببام بصببببدور ذلببببل ُتببببو ج

 وتباري  ( 73) رقب   املبوقر  البوزراء  جملس بقرار التعاونية اجلمعيات

 ببببببدع  الكبببببري  السبببببامي األمبببببر وصبببببدور, هبببببب 29/3/1429

 سبببنويًّا، ريبببال مليبببون مائبببة( 100.000.000) مببلببب  اجلمعيبببات

 عبدد  لتأسبيس  واحبدة؛  ملرة عاجلة ريال مليون ثالثني مببل  ودعمها

 توجُّببه ُيؤكِّببد ِممَّببا منهببا؛ القببائ  ودعبب  اجلديببدة، اجلمعيببات مببن

 معاجلببة يف ألهميتببه القطبباع هبباا بببدع  الكببري  السببامي األمببر

, والغبببالء, البطالبببة) ومنهبببا: الكببببرية، املشبببكالت مبببن الكبببثري
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 البدول  ُتبؤّرق  البيت  املشباكل  مبن  وغريهبا (...... واجلهل, واالحتكار

 إحبدى يف  املبوقر  البوزراء  جملبس  وافب   فقبد  لبالل  كاهلها؛ وتثقل

 إنشبباءيف  التوسببع علبب  االجتماعيببة الشببؤون وزارة حبببن جلسبباته

 وزارة ببدع   التوجيبه  مبع  هاا وتزامن عمها،ود التعاونية اجلمعيات

 نظبببام تطبيببب  مبببن لتمكينهبببا وماديًّبببا بشبببريًّا والصبببناعة التجبببارة

 املختصبببة اجلهبببات وقيبببام وجبببه، أحسبببن علببب  التسبببرت مكافحبببة

 والصببناعة. التجببارة وزارة وإبببال  التفتيشببية، اجلببوالت بتكثيببف

 مببن  وإمنببا فببرا ، مببن يببأت مل احلببالتني بببني فببالرب  شببل وبببال

 للتوجهبببات وتأكيبببد التعببباوني، العمبببل بأهميبببة القيبببادة حسبببا إ

 أشكااا مبختلف التعاونية اجلمعيات بأنَّ للمملكة االسرتاتيجية

 واالجتماعيبببة، االقتصبببادية التنميبببة يف املبببواطنني مشببباركة ُتعبببز ز

 التنميبببة عوامبببل مبببن رئيًسبببا عامًلبببا تصبببب  ألْن طريقهبببا يف وأنَّهبببا

 اخلببدمات،و املعيشببة مسببتوى وحتسببني واالجتماعيببة، االقتصببادية

 البطالبببة، علبب   القضبباء  يف الفعَّببال  واإلسبببهام الفقببر،  مببن  واحلببد 

 التجاريبة  األنشبطة  مفاصبل  علب   الوافدة العمالة سيطرة من واحلد

 عامليبة  وجتبارب  نتائج حنصد التوجُّه بهاا وحنن واملهنية. والزراعية

 االجتماعيبة  ظمبات املن أوسبع  التعاونية اجلمعيات أنَّ أثبتت ناجحة،

 األنظمبببببة خمتلبببببف ظبببببل  ويف العبببببامل، يف انتشببببباًرا واالقتصبببببادية

 واالجتماعية. االقتصادية

 االقتصببببادية يف التنميببببة التعاونيببببة اجلمعيببببات دور ثالثببببا:

 ؟ واالجتماعية

 الركببببائز أهبببب  متثببببل التعاونيببببة اجلمعيببببات أنَّ املعلببببوم مببببن

 حتقيب   يف شبيدة الر حكومتنا تطلُّعات لتحقي  والوسائل واألسس
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 النبببواحي؛ كافببة  مببن  السببعودي  اجملتمبببع مسببتوى  ورفببع  التنميببة، 

 اآلتية: لألسباب

 كافببة مببن الشببعبية للمشبباركة اجملببال  ُيتببي  التعبباوني العمبل  (1

 الببببدخول شببببرحييت أصببببحاب  وخاصببببة اجملتمببببع، شببببرائ 

 مببببن نسبببببة أكببببرب متببببثالن اللببببتني وايببببدودة، املنخفضببببة

 .السكان

 .لالستثمار ةومتنوع جديدة جماالت فت  (2

 مجعيببة كببل يف األعضبباء بببني والتببذزر التكبباتف روح تنميببة (3

 الوجدانيبة،  واملشباركة  البوالء  تعميب  إأ  يبؤدى  ِممَّا تعاونية؛

 العامببببة، والتعاونيببببة الفرديببببة األهببببداف حتقيبببب  وبالتببببالي

 . التعاوني العمل ُتواجه اليت املشاكل لكافة والتصدي

 طريب   عبن  األفبراد  لبدى  الدميقراطيبة  املفباهي   وتنمية تطوير (4

 من بها والعمل اللجان، وتشكيل اإلدارات، جمالس انتخاب

 واخلدمات. لجنتاج العادل التوزيع خالل

 واجتماعيًّبا  اقتصباديًّا  ايبدود  البدخل  ذوي مسبتوى  من الرفع (5

 يشببكلون أنَّهبب  السببيما دخببوا ، زيببادة خببالل مببن وثقافيًّببا

 السكان. ثلثي من أكثر

 أخطارهببببا وعببببالج البطالببببة معببببدالت خفببببض يف املسبببباهمة (6

 كافببة علبب  يشببتمل التعبباوني العمببل حبكبب  أنَّ الكببثرية،

, والتبببببدريب, والنقبببببل, والتعلبببببي , الزراعبببببة يف التخصصبببببات؛

...... ,  وغريهبا , االسبتهالكي  واجملبال , والصناعة, واإلسكان

 اخلبربات  ومبختلبف  العباملني،  مبن  كببرية  أعبداد إأ  وحيتاج
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 القطاع ألن تتوقف؛ ال إليه  واحلاجة ت،واملستويا واملؤهالت

 الببيت اخلمسببية واخلطببة الببدوام، علبب  ومتطببور نببام التعبباوني

 مجعيبة، ( 5211) تأسبيس  خالابا  مبن  سبيت   اجمللس وضعها

 احل. حبول مليون نصف من أكثر وتوظيف

 السببنوات يف ظهبرت  البيت  واالحتكبار  الغبالء  ظباهرة  حمارببة  (7

 كلفبببة ارتفببباع مبببن يتعبببان العبببامل دول وأصببببحت األخبببرية،

 يقتطببع والسببكن الغببااء تببأمني صببار اململكببة ويف املعيشببة،

%  60 يفببوق مبببا السببعودية األسببرة ميزانيببة مببن كبببرية نسبببة

 علب   التوريبد  اقتصبار إأ  ذلل ويعود األسرة؛ دخل من تقريًبا

 انتشبببارإأ  أدَّى ِممَّبببا التجزئبببة؛ وقطببباع االسبببترياد شبببركات

 معاجلبة إأ  سبيل وال تكار،االح وهي خطرية أخرى ظاهرة

 أهبب  ُيمث ببل البباي التعبباوني، العمببل وانتشببار بتطببوير إال ذلببل

 قيبام  طريب   عبن  الظباهرتني،  هباتني  علب   القضاء يف العوامل

 االسببببببتهالكية السببببببلع باسببببببترياد التعاونيببببببة اجلمعيببببببات

 يف املنتشببرة التعاونيببة اجلمعيببات علبب  وتوزيعهببا واألساسببية،

 سبببعر عبببن يزيبببد ال معقبببول سبببعرب, اململكبببة أحنببباء كافبببة

 املسبباهمني علبب  البسببيطة األرببباح بعببض وتوزيببع التكلفببة،

 الصغرية. املدنأو  األحياء تلل من فيها

 التعاوني: العمل معوقات :رابًعا

 رفببع يف  التعبباوني  العمببل  أهميببة  عببن  تفصببيُله  سببب   ِممَّببا إذن

 الكببرية:  املشبكالت  مبن  كبثري  وعبالج  اجملتمبع،  معيشة مستوى

, وتببدريًبا, ونقًلببا, وسببكًنا, وتعليميًّببا, واجتماعيًّببا, واقتصبباديًّا, اأمنيًّبب)

  ذلل. وغري( ..... وصحًة



22 

 

 –2017  2015  
79 

 بالعمببببل الرشببببيدة احلكومببببة اهتمببببام مببببن رأينبببباه ومببببا 

 انتشبار يف  والتوسبع  بدعمبه،  والتوجيه, عاًما مخسني منا التعاوني

 هباا  لتحقيب   اخلليجبي  التكامبل إأ  والسبعي  التعاونيبة،  مجعياته

 الكبثريون  يتسباءل  ذلبل  لكبل  ومبنظ ؛  تكباملي  بشبكل  لغرضا

 إنشباء  يف والتبأخر  منوه، وتباطؤ التعاوني العمل ضعف أسباب عن

 الببببديين وثقلببببها اململكببببة، ألهميببببة مواءمتببببه وعببببدم, اجلمعيببببات

 فمبببا.....  العبببامل دول ببببني ومكانتهبببا والسياسبببي، واالقتصبببادي

  ؟ األسباب

  الرتاخيص: ءاتإجرا وتيسري وحتدين تطوير عدم( 1

 اجلمعيببات نظببام علبب  عاًمببا مخسببني مببن مببرور فعلبب  الببرغ 

 إنشبببباء يف بالتوسببببع السببببامية والتوجيهببببات وحتديثببببه، التعاونيببببة

 لججببراءات تطببوير ذلببل يواكببب مل أنببه إال ودعمهببا، اجلمعيببات

 فنظببببام, املختصببببة اجلهببببات لببببدى اجلمعيببببات إلنشبببباء واآلليببببات

 التيسببري اجتبباه يف تغببيريأي  عليببه يطببرأ مل وتعقيداتببه الرتاخببيص

 تقريبببر أكَّبببده مبببا وهببباا...  الكرميبببة األوامبببر لتنفيبببا والتسبببهيل

 أنَّ رصببد ، البباي(إيفباد ) للتنميببة الببدولي الصبندوق  خلببرباء حبدين 

 –وبسبرعة   – يتطلبب  الباى  األمبر  العبامني،  تتجباوز  الرتخيص مدة

 إطبببار ب نشببباء البببدولي العمبببل منظمبببة توصبببية وتنفيبببا معاجلتبببه،

 وسببببريعة، آليببببة بطريقببببة اجلمعيببببات بتسببببجيل يسببببم  ,مؤسسببببي

 حولنبا  من العامل نرى أنَّنا خاصة,  مكلفة وغري مبسطة وإجراءات

 املؤسسبني  مبن  اإلخطبار أو  الطلبب،  رفبع  مبجبرد  الرتاخبيص  يعتمد

 وبأسببرع الطريقببة، بببنفس علببيه  والببرد اإللكرتونببي، الربيببد عببرب
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 يف واملصبانع  والشبركات  املؤسسات التجارة وزارة وترخص.  وقت

   معدودات. أيام

 اابببببدف ُنحقِّبببب   لبببببن الواقببببع  ظببببل  يف بأنَّبببببه قناعببببة  وتسببببود 

  ببتص  هي ببة إأ  اجلمعيببات  جملببس  يتحببول  مل مببا  االسببرتاتيجي

 املتقدمببة، الببدول يف سببائد هببو مببا غببرار علبب  التعبباوني بالقطبباع

 أنشببطة ومتويببل لببدع  التعاونيببة؛ للتنميببة خببا  صببندوق إنشبباءو

 لتحقيب   مسبرتدة؛  ميسرة قروض شكل عل  ة،التعاوني اجلمعيات

 للمواطنني والطمأنينة الرفاهية توفري يف التكاملية الدولة أهداف

 بأهميببة املببواطنني شببعور وتعزيببز التعاونيببة، اجلمعيببات خببالل مببن

 وإخبببراج أهبببدافها، حتقيببب  علببب  وقبببدرتها التعاونيبببة، اجلمعيبببات

إأ  ملسببرتدة ا غببري  اإلعانببات  علبب  االعتمبباد  مببن  التعبباوني  القطبباع

  .بسدادها امللزم امليسرة والقروض اإليرادات، عل  االعتماد

 تكويُنببه حيببن مببن هي ببًة ليكببون ُمهّيببأ اجلمعيببات وجملببس

 بتببباري ( 73) املبببوقر البببوزراء جملبببس فقبببرار أعضبببائه، وقبببدرات

 مبن ,  التعاونيبة  للجمعيات جملس بتكوين قض  هب، 9/3/1429

 ميثلببون عضببًوا عشببر أحببد( 11) بيببنه  عضببًوا، عشببر سبببعة( 17)

 اجلهبببببات ميثلبببببون أعضببببباء وسبببببتة( 6)و,  التعاونيبببببة اجلمعيبببببات

 .  العالقة ذات احلكومية

أو  املسؤولني جانب من سواء التعاوني العمل مفهوم غياب( 2

 : املواطنني

 تلبل  لدى وحت  الشديد، األسف مع املسؤولني لدى ذلل نرى

 املاليبة،  وزارة عبدا  يمبا فف اجمللبس،  يف املمثلة العالقة ذات الوزرات
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 عليهبا  العمبل  اجلباري  واجلهبود  اإلسكان، ووزارة الزراعة، ووزارة

 بالسياسببة الوطنيببة املعنيببة الببوزارات ببباقي فبب نَّ -العمببل وزارة مببع

 يف التعاونيببات ال تتصببرف مبببا يتسبب  مببع هبباه السياسببة، مبببا   إزاء

 معيبات اجل اعتمادها الرمسية مواقعها عرب ُتعلن اليت الوزارات ذلل

  أهدافها. حتقي  يف التعاونية

 أنَّ ببدليل  املفهبوم؛  غيباب  يؤكِّبد  التعباوني  العمبل  تبباطؤ  نع ،

 يف -لديببببه املتقببببدم العببببامل أنَّ فبببباملعلوم واضببببًحا، خلًلببببا هنببببان

 التعبباوني  العمببل علبب   منصبببٌّ االهتمببام  -التنميببة اسببرتاتيجيات

 يبباتاجلمع يفببوق التعاونيببة اجلمعيببات وعببدد اخلببريي، مببن أكثببر

 كيانبات  التعاونيبة  اجلمعيبات  باعتبار مضاعفة، بأضعاف اخلريية

يف  واسبرتاتيجيات،  خطب   وابا  التنميبة،  ركبائز  ومبن  اقتصادية،

 اإلعانبات  علب   تعتمبد  تطوعيبة  كيانات اخلريية اجلمعيات حني أن

 أكثر فعندنا ذلل، ومع األزمات، يف تستجيب ال قد اليت واابات

 التعاونيببة اجلمعيبات  تتجباوز  ال بينمببا خرييبة،  مجعيبة  تسبع م ببة  مبن 

 كمببا -لببدينا  مقلببوب فبباارم الشببديد، لألسببف مجعيببة، 191

 بينمبا  اابرم،  أسفل املستدامة التنمية أنَّ أي -التنمية خرباء يقول

  اارم. قمة يف اآلنية املساعدات

 واجلمعيبات  التعاونيبة  اجلمعيبات  بني املفهوم اختالن أنَّ كما

 ببأنَّ  خاط بة  وقناعبةٌ  فهب    فلبديه   القرار، نَّاعُص بعض لدى اخلريية

 علًمبا  املتوسبطة،  والطبقة الفقراء إال ُينش ها ال التعاونية اجلمعيات

 ببببأن صبببري   التنفيايبببة والئحتبببه باململكبببة اجلمعيبببات نظبببام ببببأنَّ

 حتسني بهدف أفراد؛ ُيّكونها مجعية كل هي التعاونية:" اجلمعية
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 االسبتهالن،  أم اإلنتاج، نواحي يف ةواالجتماعي االقتصادية احلالة

 حتقيبب  بهببدف التعاونيببة؛ املببباد  وفبب  اخلببدمات، أم التسببوي ، أم

 املشبرتكة  وجبهبوده   للمسباهمني،  واجتماعيبة  اقتصادية مصاو

 حتسبينها أو  خبدمات، أو  منتجبات  تكلفبة  مثن  فيض عنها ينتج

أو  املنببببتجني أعمببببال املسبببباهمني مبزاولببببة وذلببببل للمسببببتهلكني؛

 ستفيدين.  امل

 الببدائل  صبناعة  أنَّ ُتوكِّبد  العامليةو ايلية الشواهد أنَّ كما

 تبوفري  إنَّمبا  الفقبر،  ضبغ   حتبت  تقبع  اجتماعيبة  لف ات مهمًة ليست

 كانبت  طاملبا  ابا،  االحنيباز  من الف ات هاه سُيمكِّن البدائل هاه

 سببكانيًّا، جمموًعببا ُيطببال وعائببد أرخببص، وأسببعار جبببودة تتمتببع

 اليوميببة. ومببن  احتياجاتببه لتببوفري تعاونيببة عمليببة شبب ينأن  حيبباول

 غباب  طاملبا  املبواطنني  لدى التعاوني العمل مفهوم يغيبأن  الطبيعي

 ال املببواطنأن  جانبب إأ  االسببرتاتيجيات، وواضبعي  املسببؤولني عبن 

 احتياجاتببببه والمببببس  الواقببببع، أرض علبببب  را هإذا  إال بشببببيء يهببببت 

 علببب  جمببرد  إنَّ. يوميبببةال ومشببكالته  همومبببه وعببا   األساسببّية، 

 تتجبباوز تعاونيببة مجعيببة لتأسببيس الرتخببيص إجببراءات أنَّ املببواطن

 الثقافبببة لنشبببر الراميبببة اجلهبببود كافبببة بنسبببف كفيبببل  العبببامني

 مشاكله، عالج يف أهميتها عن واحلدين املواطن، لدى التعاونية

 وإداراتها. إنشائها يف واملساهمة لالخنران ودعوته

 التعاونية للجمعيات تاإلعانا صرف ضواب ( 3

 اإلعانببات ُتصبرف  الأ والبثالثني  الرابعبة  مبادتبه  النظبام  تضبمَّن 

 علب   اجلمعيبة  قبدرة  مبن  البوزارة  تتأكبد أن  بعد إال بالنظام الواردة

 بعبدم ) ذلبل  الالئحبة  فسَّبرت  وقد أهدافها، وحتقي  العمل مواصلة
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 وإدراج ملشببببباريعها، اجلمعيبببببة تنفيبببببا بعبببببد إال اإلعانبببببة صبببببرف

 اسببببتفادة مببببن حببببدَّ مببببا ؛(ميزانيتهببببا يف منصببببرفة يفالتكببببال

 115البالغببة التعاونيببة للجمعيببات السببنوية اإلعانببة مببن اجلمعيببات

 اخلرييبببة للجمعيبببات البببدع  لتعزيبببز منهبببا %70 وحتويبببل مليبببون،

   .(مليون450)من  أكثر سنويٌّ دع  اا املخصص

 دعب   األجبدى  من ف ن الناجحة، العاملية التجارب عل  وقياًسا

 علبب  -عببام  بشببكل - التعبباوني والقطبباع التعاونيببة جلمعيبباتا

 مباشببببرة؛ ماليببببة إعانبببباتأو  هبببببات ال ميسببببرة، قببببروض شببببكل

 أراض  صبيص  علب   اإلعانبات  وق ْصبر  املبال,  رأ  عل  للمحافظة

 مببن باالنتفبباع اجلمعيببات حببب   التفضببيلي والببدع . املقببرات وبنبباء

 وتسبهيل  التعاونيبة.  واألنشبطة  املشاريع إلقامة احلكومية األراضي

 اإلقببراض صببنادي  مراجعتهببا عنببد ا اُذهببا امُلطلببوب اإلجببراءات

 املتعلقببببة اإلجببببراءات تسببببهيل فيهببببا مبببببا املختلفببببة، احلكوميببببة

 اجلمركيبة  الرسبوم  مبن  التعاونيبة  اجلمعيبات  وإعفباء  بالضمانات،

 كببان ملببا وفًقببا األساسببية، واملعببدات واملببواد السببلع مببن لواردتهببا

 الساب . التعاونية اجلمعيات منظا يف معتمًدا

 برنبامج  يف الزراعبة  وزارة جترببة  مبن  االسبتفادةُ  ُيمكن كما 

 الزيتبون،  معاصبر  مشبل  والباي  الزراعيبة،  للجمعيات العيين الدع 

 زراعيبة  ومعبدات  نقبل،  وشباحنات  البثلج،  ومصانع التمور، ومعامل

 القطببباع متقاعبببدي مبببن املتطوعبببون الوطنيبببون خمتلفبببة. فببباخلرباء 

 جمللببببس السببببنوي التمويببببل نقببببص ُيبببباللون واخلببببا   مياحلكببببو

 اجلمعيات.
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 الشبببببؤون وزارة مببببن  للمجلببببس  املخصببببص  السببببنويُّ  الببببدع  

 اخلمسبية  اجمللبس  واسرتاتيجيات وخط  ،(ماليني 5) االجتماعية

 التعباوني  العمبل  ونطاقات جماالت لتوسيع الوزارة من عليها املواف 

( 2511) تأسببيس ( ,م2018 -2014) مببن اعتببباًرا اململكببة يف

 خمتلبببف يف تعاونيبببة مجعيبببة عشبببرة وإحبببدى ومخبببس م بببة  ألفبببني

 عمببل، فرصببة مليببون نصببف مببن أكثببر إلجيبباد والسببعي, اجملبباالت

 الوصبببولإأ  سبببعًيا سبببعودي؛ ريبببال مليبببار 15 قبببدرها ومبيزانيبببة

 دول عشببر أفضببل ضببمن لتكببون متقدمببة، مراكببزإأ  باململكببة

  التعاوني. االقتصاد يف

 باململكبة  التعاونيبة  للجمعيبات  العموميبة  عيبة اجلم طالبت وقد

( ريببال مليببون 100) السببنوية اإلعانببة مببن% 20 بتخصببيص الببوزارة

 البيت  التعاونيبة  واملشباريع  البربامج  لدع  السامي؛ املقام من املعتمدة

 علبب  الكلببي التعبباوني القطبباع لصبباو اجلمعيببات جملببس ينفبباها

 التعاونيببة الببنظ يف  ُمتب ببع هببو مببا علبب  قياًسببا اململكببة، مسببتوى

 اململكبببة انضبببمام وكنبببدا. فعبببدم وأمريكبببا، األوربيبببة، بالبببدول

 مببن االسببتفادة مببن حرمنببا والعربيببة الدوليببة التعاونيببة لالحتببادات

 جلنببة ومببن والعربيببة، الدوليببة االحتببادات وبببرامج وأحببباث جتببارب

 العرب. التعاون خرباء

 بتقبدي   العمبل والتنميبة االجتماعيبة    وزارة قيام من الرغ  عل 

 متطلببببات واسبببتيفاء التعاونيبببة، اجلمعيبببات إلنشببباء املبببالي البببدع 

 بتببوفري إال تببت  لببن التعاونيببة النهضببة أنَّ أغفلنببا أنَّنببا إال التأسببيس،

 العامليبة  التجبارب  أثبتبت  فلقبد  للتعاونيبات،  الرشيدة العلمية اإلدارة
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 ناملببدر الببواعي التعبباوني فاإلنسببان ،(تعبباونيني بببال تعبباون ال أنَّببه)

 البوعي  بُكبل   ُتشباِرن  قبوة  لبناء األول الضمان هو التعاون ألهداف

  التعاوني. العمل أهداف وتنفيا ورقابة قيادة يف والفعالية

 الدوليبة  التعاونيبة  لالحتبادات  اململكبة  انضبمام  عدم أنَّ كما

 بشبكل  ميزانياتهبا  مبن  كبري جبزء اململكة تساه  اليت والعربية

 جتببارب مببن االسببتفادة مببن حرمنببا قببد -مباشببر غببريأو  مباشببر

 خببرباء جلنببة ومببن والعربيببة، الدوليببة االحتببادات وبببرامج وأحببباث

 ببني  بالتنسبي   تهبت   البيت  العربيبة،  البدول  جامعبة  يف العرب التعاون

 املهمبة  قضاياها ومعاجلة العربية، األقطار يف التعاونية احلركات

 رباتاخلبببب وتبببببادل التعاونيبببة،  املصببببطلحات وتوحيببببد واملصبببريية، 

 ومبا  التعباوني،  للقطباع  الدوليبة  واملهبارات  املعبارف  ونقبل  واخلرباء،

 . باململكة التعاوني للعمل وتطوير ومشورة، فين دع  من ُتوفِّره

 باإلمكانيبات  النهبوض  علب   الرتكيبز  مبن  لنا فالُبدَّ هنا ومن

 روح مبع  تنسبج   وآليبة  بشبكل  العريضبة  التعاونية للقاعدة البشرية

 التعببباوني للتبببدريب مراكبببز خبببالل تأسبببيس مبببن املعرفبببة، عصبببر

 تتببببوأ بببببأن اخلببببا ، التعبببباوني املبببببدأ تنفيببببا تتببببوأ باملنببباط ، 

 واملبديرين  املنتخبني، واملمثلني أعضائها، وتدريب تعلي  التعاونيات

 : خالل من تعاونياته ، تنمية يف بفاعلية يسهموا لكي واملوظفني؛

 .التعاونيني واملدربني املهنية الكوادر إعداد -

 وصببببقل احلبببباليني، اإلدارات جمببببالس أعضبببباء تببببدريب -

 ؛(احلسابات – املراجعة – التسوي ) جماالت يف مواهبه 
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 الالزمببببة واملهببببارة املعرفببببة مببببن األدنبببب  احلببببد لتببببوفري

 .اإلدارة جملس عضوية يف الستمراره 

 إدارات يف جمببالس للببدخول املرشببحني األعضبباء تببدريب -

 كشبببببرن بللتبببببدري اجتيبببببازه  واعتمببببباد اجلمعيبببببات،

أي  قببول  وعبدم  الرتشبي ،  إجبراءات  الستكمال أساسي

أو  التعاونيببببببة  اجلمعيببببببات جملببببببس  لعضببببببوية مرشبببببب 

 يف تدريبيبة  دورة علب   حصبل  قد يكن مل ما اجلمعيات،

 باجتيبباز مجعيببة ألي الرتاخببيص ور ْببب  التعاونيببة، اإلدارة

 .  التعاونية لجدارة تدريبية لدورة إدارتها جملس

 أعضبببباء  مببببن التعاونيببببة جمعيبببباتلل املنتسبببببني تببببدريب -

 بها. والعاملني العمومية، اجلمعيات

  أين؟إأ  التعاونية املبادرات

 تسبه   تنمويبة،  مؤسسبات  التعاونيبة  اجلمعيات أنَّ من انطالًقا

 وُتجم ببببع للببببدول، واالجتماعيببببة االقتصببببادية التنميببببة حتقيبببب  يف

 وألنَّ الببوطين، االقتصبباد لببدع  وتوجههببا واإلمكانيببات القببدرات

 ايليبببة،  اجملتمعبببات  وتنميبببة  تطبببوير  يف أساًسبببا  أصبببب   التعببباون

 حيبباة شببؤون خمتلببف يف حيويببة ملرافبب  اقتصببادية خببدمات وحتقيب  

 والتمببببوين احلرفيببببة، واملهببببن الزراعببببة، جمبببباالت يف املببببواطنني:

 املوارد وتنمية األطفال، ورياض الطبية، والعيادات االستهالكي،

 أطلببب  -املتعبببددة  والتنمويبببة االجتماعيبببة واألغبببراض البشبببرية،

االجتماعيبة   الشبؤون  وزارة مع بالتنسي  التعاونية اجلمعيات جملس

 عبدد  واجبه  فقبد  تقليدية، غري تعاونيات وألنَّها تعاونية، مبادرة 13
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 التعاونيببة  اجلمعيببات وببباألخص  والببروتني، املفهببوم  عراقيببل منهببا

 تشارات،واالس التدريب ومجعيات والسياحية، والتعليمية الصحية

 التعاونيبببباتو والعمببببرة، احلببببج خلببببدمات التعاونيببببة واجلمعيببببات

 إجببراءات واقببع نَّإ البشببرية. املببوارد تنميببة وتعاونيببات اإلعالميببة،

 تعاونيببة مجعيببات إنشبباء علبب  املبببادرين ُتحفِّببز ال لببدينا التأسببيس

 ومبا  إطالُقها، متَّ اليت التعاونية املبادرات جمال يف خاصة جديدة،

 .عقبات من اا ادريناملب واجه

وزارة  ببببببببني متبببببببأرج   ملبببببببف  االسبببببببتهالكية اجلمعيبببببببات

 اجمللبببببس موقببببع  فببببأين  االجتماعيببببة،  الشببببؤون  ووزارة ،ةالتجببببار 

 اإلعراب؟ من

 البدولي  اليبوم  مبناسببة  املتحبدة  لألمب   العبام  األمبني  رسالة من

 علب   املتميبز  تركيزها خالل من -التعاونيات "أثبتت للتعاونيات:

أن  وميكنبه  البقباء،  مقومات له مرن، جتاري منوذج هاأنَّ -الِقي  

 علبب  النجبباح هبباا سبباعد وقببد. الصببعبة األوقببات يف حتَّبب  يزدهببر

 هبوة  يف االنبزالق  مبن  ايليبة  واجملتمعبات  األسبر  مبن  العديد محاية

 لتبوازن  النجباة؛  حببل  العامُل اعتمده عموًما التعاوني القطاع. الفقر"

 واحلرمبان  الفقر قاعإأ  املتوسطة ةالطبق سقون وتوقُّف اجملتمع،

 أمَّبا .  وأمنيبة  اجتماعيبة  آثبار  مبن  عليهبا  يرتتبب  ومبا  البطالة، وبراثن

واحلرمببان،  بالصببدقات املعالببة املتزايببدة البشببرية املوجببات ظهببور

 االجتماعيبة  التنمويبة  السياسات لضعف ومؤشًرا معياًرا أصب  فقد

 التعاونيبات ) بشبعار  منادًيبا  لألخطبار  إعبالن  وناقو  واالقتصادية،

 .(احلل هي
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، 7938 رقببببببب  الكبببببببري  السبببببببامي األمبببببببر علببببببب  وبنببببببباًء

 التعاونيبة  اجلمعيبات  جملس بدع  القاضي هب،4/3/1435وتاري 

 األسببواق مببن عببدد لتأسببيس واحببدة؛ ملببرة ريببال مليببون( 30)مببلبب  

 مببن الصببرف يببت  ولكببي منهببا، القببائ  ودعبب  اجلديببدة، التعاونيببة

 قطبباع قيببام تضببمن الببيت اآلليببة املناسبببة  لببساجمل قببدَّم املبلبب  هبباا

 ضببمان مببع املنافسببة، علبب  قببادر رشببيد قببوي تعبباوني اسببتهالكي

- نفسبه  اجمللبس  قيبام  فضبًلا عبن   العامبة،  األمبوال  عل  ايافظة

 التعاونيبة  األسبواق  تأسبيس  متويبل  بعمليبة  -احلكومة من وبدع 

 األجبل  طويلبة  بعقبود  مسبتأجرة أو  للجمعيات، ملوكة أراض عل 

 البضبائع  علب   التعاونيبة  اجلمعيات حصول ولضمان للتجديد. قابلة

 أيًضبا  الطريب   ولسبد  مناسببة،  وبأسعار جيدة، مبواصفات والسلع

 املسبؤوليات  سبيتوأ  اجمللبس  ف ن - الفساد أنواع من نوعأي  أمام

 :  اآلتية واملهام

أو  اجلديببدة التعاونيببة األسببواق مواقببع حتديببد اجمللببس يتببوأ (1

 ال حسبن  قبرض  تقبدي   خبالل  مبن  دعمهبا،  سيت  يتال القائمة

 ريببال ومليببون اجلديببدة، لألسببواق ريببال مليببون( 2) عببن يزيببد

 مبدة  خبالل  أقسبان  شبكل  علب   ُيسدَّد اا، القائمة لألسواق

 .سنوات( 10) تتجاوز ال

 يف متخصصببببة إدارة خببببالل مببببن الشببببراء عمليببببات توحيببببد (2

 ينيببببةالتمو للسببببلع املوحببببد التببببأمني عمليببببة تتببببوأ اجمللبببس، 

 .  األساسية

 التأمينيببة اخلببدمات لتقببدي  التببأمني؛ شببركات مببع التعاُقببد (3

 .التعاونية لألسواق
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 مجيبع  يبرب   آلبي،  نظبام  خبالل  من واملبيعات املخزون مراقبة (4

 التجبببببارة وزارة وُتمكِّبببببن اجمللبببببس، يف التعاونيبببببة األسبببببواق

 املخبزون  حجب   ملعرفبة  النظام؛ هااإأ  الدخول من والصناعة

 .البيع وأسعار سواق،األ هاه لدى

 علب   االسبتهالكية  السبلع  لتوزيع وخط  اسرتاتيجيات وضع (5

 توزيبببع قنببوات  عببرب  االسبببتهالكية التعاونيببة  األسببواق  مجيببع 

 .املستوى وعالية متطورة،

 رئببيس كمببنظ  املعتببدة االعتباريببة، اجلهببة صببفة اكتسبباب (6

 يف االسبببتهالكية التعاونيبببة اجلمعيبببات عمبببل عبببن مسبببؤول

 .السعودية العربية اململكة

 مباشبببرة، بصبببورة املشبببروع وتشبببغيل بببب دارة اجلمعيبببة تلتبببزم. (7

 وعلبب  املشببروع، علبب  الدائمببة الرقابببة مببن اجمللببس ُتمكِّببنو

 وقببد. والتجهيببزات البضببائع مببن خمزونهببا وعلبب  حسبباباتها،

 والبدليل  التعباوني،  اإلقبراض  الئحبة  إعداد اجمللس استكمل

 لببه املخطبب  اجلمعيببات، ومببن طلبببات واسببتقبال اإلجرائببي،

 هبببباا مببببن األول الرُّبببببع يف التعاونيببببة األسببببواق أول تدشببببني

 .هب1436العام

 واملسرح. لجعالم التعاونية اجلمعيات 

 امللكيبة  جمبال  يف الناجحة الدولية التجارب من العديد توجد

 كمببا بببر ، األسيوشببياتد كوكالببة اإلعببالم، لوسببائل التعاونيبة 

لوسبببائل  التعاونيبببة امللكيبببة يف للتوسبببع عامليًّبببا اجتاًهبببا هنبببان أنَّ

 م العبام  2012 عبام  املتحدة األم  إعالن مع هاا ويتواف  اإلعالم،
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 للملكيببة البببارز للببدور دعًمببا يشببكل البباي للتعاونيببات، الببدولي

 عببدد امببتالن علبب  الببنم  هبباا ويقببوم التنميببة، دعبب  يف التعاونيببة

 وينتخببون  صبغرية،  ألرصبدة  الوسبيلة  هباه  يف املساهمني من كبري

 مبببن البببنم  وهببباا. عبببنه  ُيعب بببر إدارة وجملبببس عموميبببة، مجعيبببة

 التببأثر عببن مبعببزل اإلعالميببة الوسببيلة أداء علبب  ُيحبباف  امللكيببة

 زيبادة  أنَّ كمبا  املبالن،  مبن  قليل عددأو  حمدد مالل باسرتاتيجية

 مناعتهبا  مبن  يزيبد  العموميبة  اجلمعيبة  دور ازدياد مع املالكني عدد

 . املنافسة عل  وقدرتها

 تضبب ُّ تعاونيببة مجعيبة  لتأسببيس املببواطنني مبن  عببدد تقببدَّم قبد و

 فبببيه  مببببا اإلعبببالم، وتكنولوجيبببا اإلعبببالم يف يعملبببون أعضببباًء

 بهبدف  التعاونيبة؛  اجلمعيبات  بنظام ملتزمني االعتباريني األشخا 

 يف ومتبببعني ألعضببائها، واالجتماعيببة االقتصببادية احلالببة حتسببني

 فبر   تبوفري  أهمهبا:  مبن  داف،أهب  لتحقيب   التعاونيبة؛  املباد  ذلل

 أوسببع علببي التعبباوني واإلعببالم الفكببر نشببر يف واإلسببهام العمببل،

 وعقببد  عليهببا، امُلتعببارف العلميببة لألسبباليب  وفًقببا مكببن نطبباق

يف  املتخصصبببة اإلعالميبببة الكبببوادر لتأهيبببل التدريبيبببة البببدورات

 االحبرتايف  اإلنتباج  جمباالت  يف والتعباون  وتقنياته، التعاوني اإلعالم

 واإلرشبببادية، التثقيفيبببة كببباألفالم املختلفبببة؛ اإلعالميبببة لبببربامجل

 البيت  والبصبرية  السبمعية  الوسبائل  وكافة واملعارض، وامللصقات،

 .اجملاالت كافة يف اجملتمعي الوعي نشر شأنها

 .رؤية استشرافية ملستقبل التعاونيات، وآليات تطويرها 

 نشببببان الشبببهراني إأ أنَّ التعاونيبببات   سببببعد. أشبببار اللبببواء د  

 الفوائدو الفر  من الكثري فيهو جدًّا، اجتماعي مه و اقتصادي
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 علببب و ،(املنببباط و الف بببات،و األفبببراد،) اجلزئبببي املسبببتوى علببب 

 البيت  الفوائبد و النتبائج و اآلثبار  الكثري من الكلي. وهنان املستوى

 انتشبر  و ُدع ،و ُعم  ،و القطاع، هاا ُفع لإذا  تتحق أن  املتوقع من

 :منهاو الوطن، مساحة عل 

 تنويبببعو التضبببخ ، معبببدالتو األسبببعار مسبببتوى علببب  اآلثبببار -

 تكبباليف اخنفبباضو املسببتهلل، أمببام اخليبباراتو املنتجببات،

 املعيشة.

  البطالة. معدالت خفضو الوطنية، العاملة اليد تشغيل -

 اجلزئبي  املستوى عل  ليس الدخل، مصادر تنويع يف اإلسهام -

   أيًضا. الكلي املستوى عل  بل فق ،

التقليببديني   املببزارعنيو الزراعببات و الزراعببي القطبباع  إنعببا  -

  الكبار. املزارعنيو الشركات من حجًما األصغر

   املنتجة. األسر دع  نشان -

  االحتكار. حدة  فيف -

أن  ُيمكبن  كببري  حبي  كبلُّ و كببرية،  مدينبة  (مثًلبا ) الريباض 

 اإلدارة بشبرن  تبنج  أن  ميكبن و اسبتهالكية،  مجعيبة  لبه  تكبون 

 الصبارم  اخلبارجي و الداخلي الرقابي النظام ذلل يف مبا، الكفؤة

 املصبباو ذويو الكبببري السببمل م ْنببعو الدولببة، دعبب و الشببفافية،و

أن  بالضببرورة لببيس الدولببة إفشببااا. كمببا أنَّ دعبب  و التهامهببا مببن

 قانونية. محايةو ب عفاءات بل مباشًرا،و ماليًّا يكون

 تنويبع  يف القائمبة  تللتحبديا  احلارثي أنَّه نظًرا خالد. أ وذكر

ف نبه يعتقبد    املعرفة؛ جمتمع حنو للتحول اجلسور؛ وبناء االقتصاد،



22

 –2017     
92 

 للتغلُّبب  كببري  ببدور  سبتقوم  البيت  املنظومبة  صبيغة أو  أنَّ التنظيمات

 يف أساسبببي بشبببكل واملسببباهمة القبببائ ، الوضبببع حتبببديات علببب 

 التنميبة  وزارة خبارج  املنصبة  تكبون أن  ُتحبت   -لألهداف الوصول

 املطلبوب  البدور  فب نَّ  أيًضبا . تبام  باسبتقالل  حتظب   وأن ة،االجتماعي

 أْن يطبرح  وهباا  مبا،  نوًعبا  ضبي   املتباح  والوقبت  ومهب ،  كبري منها

 إأ أنَّ إضببافًة املهمببة، محببل تسببتطيع leverage برافعببة حتظبب 

 ال قبد  الصبنادي   هباه  يف للمسباهمة  املبواطنني  يبد  يف السيولة وفرة

 هببباه ابببا املببباكورة افعبببةالر تكبببون أن  فيلبببزم كافيبببة، تكبببون

 . األثرياء سيطرةأو  القلة حتكُّ  عل  الفرصة ُتضي ع اليت القدرة

 تقبببوم أْن والرافعبببة املنصَّبببة هببباه لتنصبببيب منبببوذج أقبببرب إنَّ

 قببروض  بتقببدي   لألفببراد  املوجهببة  احلكببومي  اإلقببراض  صببنادي 

للسببنوات  متسباوية  حبصبص  التعاونيببات صبنادي   يف مباشبرة  تضب ُّ 

 حنبو  التعاونيبات  بي بات  وتبتغري  البنباء،  يتماسبل  ريثما أاألو العشر

 .والتمكُّن التحسُّن

احلبببببارثي أنَّ  خالبببببد. وفيمبببببا خيبببببصُّ احلوكمبببببة، يعتقبببببد أ

 اجلهبببباز عببببن التعاونيببببة اجلمعيببببات باسببببتقالل تبببببدأ احلوكمببببة

 لضبببمان واألنصببببة احلصبببص بتقبببنني ثببب  البببوزاري، احلكبببومي

 لسبببلطة الواسبببع اراالنتشببب وضبببمان للملكيبببات، العبببادل التوزيبببع

 ف نَّنبا  للتصنيف، بالنسبة أمَّا. التعاونيات جمالس يف القرار صناعة

 ُيتيحهببا الببيت احلصببصأو  واألنصبببة العببدد لتقببنني أيًضببا حباجببة

 جمتمًعبا  لنكبون   نرنبو  نامًيبا  جمتمًعا وبصفتنا، فرد لكل التنظي 

 سبُيمكِّن  الضبواب   هباه  مراعباة  فب ن  العاجل، القريب يف متحوًلا
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 بعبد  املعرفة جملتمع يقودنا الاي امُلبتغ ، الدور لْعب من لتعاونياتا

 التحوُّل. جمتمع

 ُتمث ببببل التعاونيببببة الغامببببدي أنَّ اجلمعيببببات نببببوف. د وأكَّببببدت

 السببوق اقتصبباد عببن بببديًلا سببيكون البباي التضببامين، االقتصبباد

 اقتصبباًدا يكببونأن  ب مكانببه ولكببن حاليًّببا، العببامل يف املهببيمن

 التبوازن  وإعبادة  امُلدمج، النمو ديناميكية حترير عل  دًراقا موازًيا

 االجتماعيبة،  والفبوارق  التفاوت حج  من احلد طري  عن للمجتمع

 تبببتفه  ال اجملتمعببات  شببرائ   مبببن مببدمج؛ فالعديببد   منبببو أجببل  مببن 

 واالقتصببببباد والتعببببباوني االجتمببببباعي للعمبببببل الفلسبببببفي املفهبببببوم

 وبطبيعبة ....  املسبتدامة  التنميبة  وسبائل  أه  من أّنه مع االجتماعي،

 نَّإ(( .... كلَّبه  وليس االقتصاد، من قطعًة)) يكونأن  جيب احلال

 القتصباد  الفقبري  العمبود  يكبون  أْن جيبب  بقوانينه السوق اقتصاد

 مبع  تبتالءم  ملوازنبة  منهجيبة  هنبان  تكبون أن  جيبب  ولكن بلد،أي 

 ظببل  يف خصوًصببا التنميببة، لسياسببة والثقببايف االجتمبباعي االجتبباه

 االقتصادي. الركود

 بصببببفتها للتعاونيببببات احلببببارثي أنَّ النظببببر  خالببببد. ويعتقببببد أ

 اقتصبادي،  مبأزق  يف يضبعنا  -بديًلاأو  مستقًلاأو  موازًيا اقتصاًدا

السياسبي.   واالقتصاد االقتصاد يف بها ُيعتد اليت النظريات خيالف

 واالقتصببباد االقتصببباد يف النظريبببات مجيبببع ومبببن وجهبببة نظبببره أنَّ

 دورة تببدفُّ  وقنببوات االقتصبباد، لببدورة مسببارات نصبببت السياسببي

 ودور وظيفبببة ضبببمنها ومبببن واخلبببدماتي، واملعبببريف املبببادي اإلنتببباج

 الضبعف  هاا..  االصطالح حسب ُمسمَّاها اختلف وإِن التعاونيات،

 يف للتعاونيبببات والوظيفيبببة والتشبببغيلية التحتيبببة البنيبببة يف الكببببري



22

 –2017     
94 

 بُكبببل  التضبببخ  أثبببر فاقمبببت أزمبببات يف تسببببب الببباي اململكبببة،

 فأصبببحت غريهببا،أو  األسببعار،أو  السببيولة، يف سببواء أشببكاله؛

 التقليدية. احللول عل  وعصّيًة معقدًة مشكالتنا

  ببتل  ال الغامببدي أنَّببه وحتبب   نببوف. د ومببن جديببد أوضببحت 

 الباي  الظبالم  اقتصباد  هبو  املبوازي  فبباالقتصاد  املصطلحات، علينا

 ألي  ضبع  ال اليت كاألعمال االقتصادي؛ الركود من عادة ينتج

 مث بببببل اخلفببببباء يف ُتبببببدار البببببيت كاألعمبببببال حكوميبببببة، رقاببببببة

 ابببا. وعنبببدما  سبببجالت ال البببيت اخلفيفبببة واألعمبببال السبببباكني،

 عببن نتحببدث فببنحن التضببامينأو  التعبباوني االقتصبباد عببن نتحببدث

 مثبببل: السبببوق، اقتصببباد جنببببإأ  جنًببببا ببببالتوازي يبببدع  اقتصببباد

 للببرئيس تصببري  التعبباوني. وحسببب القتصببادوا املعببريف، االقتصبباد

عبببد  بببن سببلمان بببن سببعود/ األمببري التعاونيببة للجمعيببات الفخببري

 مببن تكببونأن  م2020 عببام حبلببول حريصببٌة اململكببة أنَّببب العزيببز

 .)*(التعاوني  االقتصاد جمال يف دول عشر أه  

 باقتصباد  ُيسبمَّ   مبا  الرديعان أنَّ هنبان  خالد. د وبدوره أوض 

، informal economic sector الرمسبي  غبري  االقتصباد أو  الظبل ، 

 مبن  يفلبت  الرمسبي  غبري  االقتصباد . عنبه  نتحبدث  عما خمتلف وهاا

 بيببع وكببل املتجببولني، الباعببة أمثلتببه: ومببن والضببرائب، الرقابببة

وتسبببجيل، ويسبببتخدم النقبببد )الكبببا (     قيبببود دون يبببت  وشبببراء

 لجفالت من العمليات البنكية.

                                                           
 http://www.alhayat.com/m/story/12310873)*(. نص التصري  منشور يف الراب  التالي: 
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 اإلعبالن  علب   عبادةً  تقبوم  فهبي  عبالم، اإل وسبائل  خيبص  وفيما

 قبدرة  علب   تتبوفر  ال قبد  التعاونيبات  أنَّ حبني  يف نشباطاتها،  لتمويل

 .عموًما التعاوني النشانأو  لنفسها، للرتويج اقتصادية

 ف نه: التعاونية اجلمعيات تاح ومن جهة أخرى ف نَّه لضمان

 عنهبا  وتدافع نشاطها، تراقب( هي ة احتاد،) جهة وجود يلزم 

 والتنميبة  العمبل  وزارة ِمظّلبة  حتبت  الوقت نفسبه ؛ فبقاؤهبا   يف

 مثببل هببي املقرتحببة ااي ببةأو  االحتبباد. إطالًقببا اببا مفيببد غببري

 أْن ُيفببرتض كببان وإْن عموًمببا، وظيفتهببا يف التجاريببة الغرفببة

   .السبعة التعاون مباد  تطبي  يف أوسع بدور تقوم

  نيبببببب وصبببببل حلقببببة  تكبببببونأن  تسببببتطيع  ااي بببببة أنَّ كمببببا 

   .للتعاونيات والداعمة املمولة واجلهات التعاونيات،

  الوقبببت؛ ببببنفس تعاونيبببة مصبببارفأو  بنبببونإأ  أيضببا حنتببباج 

أوسبع )ببني البنبون وسبائر      بصبورة  التشبيل مفهوم يت  لكي

 التعاونيات(.

" االحتباد " أو "ااي بة " هباه  تسبتطيع  هل: عقيل مها. أ وتساءلت

فأغلبب   مبا؟  وزارة مظلبة  تحت تكونأن  من دون باستقاللية العمل

 وزارة تتببع  التجاريبة  الغرف بالل، حت  تسم  ال أنظمتناأن  الظن 

 التجارة.

 قانوًنببببا سببببنَّت العمببببل الرديعببببان أنَّ وزارة. وبببببدوره ذكببببر د 

 القيبام  تسبتطيع  ال كببري  بريوقراطبي  كجهباز  لكنَّهبا  للتعاونيات؛

 العمببل رةوزا عببن العبببء ُتخفِّببف مببن املقرتحببة وااي ببة .شببيء بكببل

 وبقببول آخببر: فبب نَّ .احلركببة علبب  قببدرة أكثببر وتكببون والتنميببة،
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 احتبباد بوجبود  إال يتحقبب  مبا ال  وهبو  محايببة،إأ  حتتباجُ  التعاونيبات 

 عمببل مبن  كبببري جبزء  كمبا يظببلُّ  .النقابببة يشببه  شببيء للتعاونيبات؛ 

 اجلهببات عببن نبعببدها أْن ُيفببرتض ولببالل حبًتببا؛ جتاريًّببا التعاونيببات

 الباي  التعاونيبات  فنظبام  .سببيل   ذلبل إأ  كبان  كلمبا  احلكومية

 أبببواب، مخسببة علبب  حيتببوي فهببو سببيً ا، لببيس العمببل وزارة سببنَّته

 التطبيب ،  يف املشبكلة  تظبلُّ  لكبن  عملبها،  لتنظي  مادة 43 وحنو

 .نشاطها خيصُّ فيما التعاونيات وشفافية واملراقبة،

 ونيببةتعا مجعيببة عببن( متخيًلببا) الرديعببان مثاًلببا  خالببد. وقببدَّم د

 جمموعبة  لدينا أنَّ تنشأ؟ حين قال: لنفرض وكيف استهالكية،

 ارتفبباع مببن تعبباني وأنَّهببا مببا، حببي يف الببدخل املتوسببطة األسببر مببن

 هبباه بعببض إضببافية، دخببل مصببادر لببديها ولببيس السببلع، أسببعار

أو  األسبه   يف اسبتثمارها  ُيمكبن  ال صبغرية  مبدخرات  لديها األسر

يف األسببه   رأنَّ املسببتثم بسبببب -املثببال  سبببيل علبب  - العقببار

 أْن األسبر  اباه  ميكبن  هنبا  .والعقارات قد حيتاج إأ مبال  كبرية

 حيبن  ،(تكببرًيا أو سبوبر ماركب    دكاًنبا ) تعاونية مجعية ُتؤس س

 مببدخراته ؛ حسببب أسببه  بصببورة مالببه بببرأ  مجيًعببا يتشبباركون

 بصبورة  املال رأ  من جزء بتقدي  الدولة وتقوم. قدرته حسب كلٌّ

 :يأتي ما سيحققون احلي فسكان ذلل يت  عندما .عون

 بببببببائعني،) وظببببببائف يف السببببببوبر ماركببببببت عببببببدة خلقببببببوا 

 هبببباه م ببببْن  ويببببت (. إخل ..وسببببائقني، وعمببببال، وحماسبببببني،

 .وأبنائه  للمساهمني الوظائف
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 ايببالت  كانببت  فبب ذا مببنخفض؛  بسببعر  سببلع علبب   حصببلوا 

 اجلديبدة  فالتعاونيبة  ، ٪20 حببدود  ربب   هامش تعمل األخرى

 وربَّمببا  ،٪10 بنسبببة سببتكتفي( السببوبر ماركببت التعبباوني)

 .لبضائعها املنخفض السعر بسبب أقل؛

 جبراء   التعاونيبة  مبن  سبنوية  أربباح  علب   احلبي  سبكان  حيصل 

 .فيها مساهمته 

 هببباا ُيعبببز ز مَّبببا دميبببوقراطي؛ بأسبببلوب تعببباونيته  يبببديرون 

 .عنده  املفهوم

 إجياًببا  نعكسيب  التبذزر،  من مستوى احلي سكان بني ينشأ 

 .حياته  من  عل 

 بتوسببيع األرببباح مببن األعضبباء يسببتفيد فقببد الوقببت، مبببرور 

 .أخرى أعمالإأ  ليمتد تعاونيته  نشان

    ،يبببت  تعزيبببز فكبببرة األمبببن اجملتمعبببي يف احلبببي، واالنتمببباء

واحلفببباظ علببب  املمتلكبببات العامبببة يف احلبببي، وتعزيبببز قبببي   

 العمل واإلنتاج.

 ُكّنا  آخر، حين قال: عندمادهيش مثااًل بن خالد. د وذكر

 باملدرسببة  كببان املتوسببطة  واملرحلببة االبتدائيببة  املرحلببة يف طببالب

 التعببباوني العمبببل خالابببا مبببن تعلَّمنبببا التعاونيبببة، املقصبببف مجعيبببة

 نبدفع ) العبام  نهايبة  يف الرب  عل  حنصل كيف وتعلَّمنا باملقصف،

 ربب   معهبا و الريباالت  عشبرة  لنبا  تعباد  العبام  نهاية ويف رياالت عشرة

 ففقد ملتعهد )رجل أعمال(، املقصف تشغيل حتوَّل لألسف ،(جمز 
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 يف واملسباهمة  التعاونيبة،  املقصبف  جبمعيبة  التعاوني العمل الطالُب

 .  رأ  ماله

 ببنفس  إدارتهبا  متَّبت  لبو  باألحياء التعاونية اجلمعيات أنَّ أعتقُد

 عبببن بعيبببًدا املدرسبببي، املقصبببف ببببه ُيبببدار كبببان الببباي احلمبببا 

 األحيباء  أبنباء  أبعبدت و التعاوني، العمل خنقت اليت ريوقراطياتالب

 الطببرح مناسبببة أرى لبباا اسببتهالكية؛ تعاونيببة مجعيببات إنشبباء مببن

 يشبارن  هي ة التعاونية اجلمعيات عل  يشرفأن  ضرورة يرى الاي

 .الناجحة اجلمعيات من أعضاء  إدارتها جملس يف

 د توجُّببهحببول: مببا مببدى وجببو    عقيببل تسبباؤًلا  مهببا. أ وطرحببت

 يف التعاونيبببة اجلمعيبببات دور م ؛ لبببدع  2030 رؤيبببة مبببع وخاصَّبببة

 للمملكة؟ والتنموي االقتصادي اجلانب

 الرديعبببان يف هببباا اإلطبببار أنَّبببه مل جيبببد يف  خالبببد. د وأوضببب 

 قضبايا  يف األمبر  هبو  كما متاًما، مباشرة ذللإأ  يشري ما الرؤية

 يف وظيفيبة   فبر  وخل  للخصخصة، نتوجه أنَّنا مبا لكن .أخرى

 يف لببدورها التعاونيببات؛إأ  االلتفببات فببُيفرتض اخلببا ، القطبباع

 هببو إليببه ماّسببة حباجببة حنببن مببا .الفقببر مببن كببالل وللحببد ذلببل،

   .التشريعات ولبعض بها للنهوض التعاونية؛ للجمعيات احتاد

 خلب  أي  ذلبل،  يف النهبائي  القرار اا بالتأكيد إنَّ احلكومة

 علببب  اإلشبببراف يف واسبببعة الحياتصببب وإعطائبببه احتبببادأو  هي بببة

 هيمنبة  مبن  اخلبروج  يف كبثرًيا  التعاونيبات  يسباعد  هباا . التعاونيات

 سبتظلُّ  التعاونيبة  اجلمعيبات  أنَّ ننسب   ال. احلكوميبة  البريوقراطية

 حركتببه مببن حيببدُّ احلكببومي باجلهبباز وتقييببده رحبيًّببا، قطاًعببا

 عليبه  ُنطل ول للتعاونيات، التجارية الغرف مثل شيً ا نريد. ونشاطه
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 كببالل ف نَّببه ُربَّمببا لببو  .املسببميات حلساسببية احتبباد مببن بببدًلا هي ببًة

 مبن  جبزًءا  حلللنبا  التعاونيبة  املصبارف أو  البنبون  بعبض  هنبان  كان

 .التعاونيات بني التعاون مبدأ ولتطبي  التمويل، مشكلة

 التوعببببوي خبصببببو  اجلانببببب -العثمببببان خالببببد. م وذكبببر 

 مهمبببة، قضبببيٌة أنَّ التوعيبببة -التعاونيبببة اجلمعيبببات لبببدور الثقبببايف

 لبيس  التعاونيبات  قطباع ..  مسبؤوليتها  وحيمل رايتها يرفع م ْن لكن

. ترعببباه. ال لكنهبببا وتراقببببه، تنظمبببه والبببوزارة..  ترعببباه جهبببة لبببه

 تشببكيل حمببل التعاونيببات أصببحاب مببن تببأتي الببيت والطروحببات

 جهببة وجببود مببن املهب  ..  أساًسبا  أهببدافه  يف التشبكيل  علبب  قبائ  

 عبن  بعيبًدا  أعمالبه  وُتطبو ر  شبؤونه،  وتبدير  القطباع،  ترعب   مرجعية

 بأهميبببة  توعيُتبببه  جتبببب  م بببْن أول وبالتبببالي ..  البببوزارة  بريوقراطيبببة

 هبباا تأسببيس بأهميببة يببؤمن حتبب  القببرار؛ متخببا هببو التعاونيببات

 وجود ه. ويدع  الكيان،

 للجمعيببببات الشببببهراني إأ أنَّببببه بالنسبببببة  ليلبببب . أ وتطرقببببت

 اجلمعيببات احتبباد) لببديه  أنَّ يكفببي، الكويببت دولببة يف التعاونيببة

، الدولبببة مبببن ومبببدعوم مبببنظ  فعملبببه  ،(االسبببتهالكية التعاونيبببة

 يكبون أن  بالضبرورة  االسبتمرارية. ولبيس   ابا  كتبب  ما هاا ورمبا

 جيعل ما هو وتسهيالت حكومي غطاء وجود لكن ماليًّا، الدع 

 مكًنا. املستحيل

 تببباح أسببباب  أهبب   دالغامببدي فببب نَّ أحبب   نببوف . د ويف اعتقبباد 

 وتوفريهبببا شبببؤونها، يف الدولبببة تبببدخُّل عبببدم الكويتيبببة التجرببببة

 ا اذ يف تدخُّلها وعدم أعمااا، عل  وإشرافها باجملان، األراضي
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 يف الصبغري  الربملبان  مبثاببة  تعاونيبة  مجعية كل جعل ما بها؛ القرار

 غبري  سياسبًيا  دوًرا تلعبب  التعاونيبة  واجلمعيبة  .سبكنية  منطقة كل

 السياسبيني،  القبادة  لتخبريج  األول البيت مبثابة تعترب فهي اشر،مب

 للحصببول املنطقببة؛ أبنبباء فيهببا يتنببافس الببيت االنتخابببات خببالل مببن

 لتجديببد عببام كببل تببت  الببيت اجلمعيببة، إدارة جملببس عضببوية علبب 

   .اجمللس أعضاء ثلن

 يف مهًمبا  دوًرا تلعبب  الكويت يف التعاونية اجلمعيات أنَّ كما

 عل  الشعب تعويد خالل من اجملتمع يف الدميقراطية ي الق ترسي 

 اجملتمببع مؤسسببات فضببًلا عببن كونهببا مببن   بنفسببه، مرافقببه إدارة

 اجلمعيبة  ميتلبل  بأنَّبه  املبواطن  شعور إأ أنَّ املهمة؛ باإلضافة املدني

 للقبانون،  فطبًقبا  الكويتيبة.  التجرببة  تباح  يف مه  أثر  له التعاونية

 ميتلكبون  الباين  املسباهمني  بوجبود  إال اجلمعية تأسيس ميكن ال

 إدارة جملببس خببالل مببن ويببديرونها التعاونيببة، اجلمعيببة يف أسببهًما

 االستشبارية  املكاتبب  دور كالل من امله  التأكيد عل  .منتخب

 منهببا املتعثببرة خصوًصببا التعاونيببة، اجلمعيببات دعبب  يف املتخصصببة

 مبا  مثبل  التخصصبية،  واجملباالت  والقانونيبة،  اإلداريبة  النبواحي  من

 املهنية. النواحي لدع  بالبي ة يتعل 

 شببببركاتإأ  التعاونيببببات حتويببببل أمَّببببا خبصببببو  فكببببرة 

 املصبلحة   بدم  وال جبدوي،  ابا  لبيس  فكرة فهي عامة، مساهمة

 أسببا  علبب  تقببوم للتعاونيببات العامببة السياسببة ألنَّ وذلببل العامببة؛

 لبه،  والتصبدي  املصبطنع  الغبالء  وجبه  يف والوقبوف  املواطن، خدمة

 هببدفها الببيت املسبباهمة، الشببركات مببع يتحقبب  لببن ااببدف وهبباا

 األول. املقام يف وأصحابها الشركة ومصلحة الرب ، فق 
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 احلكومبببة قببببول البكبببر إأ أنَّ عامبببل فوزيبببة د.وخلصبببت أ

 مبن  النبوع  هاا عليها يقوم اليت( دميقراطية الشبه) للمباد  نفسها

 اببا واملببادي وجسببيتالل الببدع  سببُيوفِّر مببا التعاونيببة هببو اجلمعيببات

 ثقافببة عببن متاًمببا املختلفببة ثقافتهببا ينشببر مبببا األحيبباء، يف لتنتشببر

 ماركت. السوبر

 اجلمعيبات  يف احلمبود أنَّ التوسُّبع   صباو  بن احل عبد. ويرى د

 يببدودي خصوًصببا وطببين مطلببب  هببو االسببتهالكيةأو  التعاونيببة

 اتتاحببب لتحقيببب  ولكبببن. فقبببراء ُيعبببدون ِممَّبببن وأيًضبببا البببدخل،

 لبدن  مبن  ومعنويًّبا  ماديًّبا  دعًمبا  اجلمعيبات  هباه  تنالأن  الُبدَّ مأمولة

 اجلمعيبات،  هباه  علب   كمشبرفة  االجتماعية والتنمية العمل وزارة

 .اجلمعيات ااه واإلدارية املالية باملشاركة األهالي حتفيز مع

 السبعي  وهبو  به، نقومأن  يفرتض ما أحوُج املرحلة هاه يف إنَّنا

 تعاونيبة  سبواء  أهليبة،  واقتصبادية  اجتماعيبة  كيانبات  تأسيس حنو

 وليسبببت -تبببدع  بأفعبببال تتسببب أن  شبببريطة  خرييبببة،أو  مهنيببة أو 

 .واملواطن الوطن  دم جليلة خدمات حنو -فحسب  تسه 

 القبول  يف والصبدق  اجلديبة  طبابع  أخبا  ْنإ التوجُّبه  هاا مثل إنَّ

 .ولببةمأم اجتماعيببة تاحبباتإأ  نصببل سببوف، العمببل يف واألمانببة

 الغببالي وطننببا وبنببات أبنبباء مببن العديببد علبب  الواجببب فمببن وابباا

 مببن بببالوطن النهببوضإأ  تقببود قنببوات تببوفري حنببو سببريًعا التحببرُّن

 فاعلة. مدني جمتمع مؤسسات خالل

 يسبع   وِممَّبن  الببالد،  هاه مثقفيإأ  رسالة احلقيقة يف وهي

 فيهبا  يبرى  ،أوجبه  عبدة  يف ودعًما تطوًعا واإلسهام اخلري، ُحب إأ 
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 خببدماتإأ  للوصببول مبببادًرا يكببون عنببدما العامببة املصببلحة مببن

 اجلميبع؛  ببني  والتكباُتف  املؤازرة روح تظهر واقتصادية، اجتماعية

 .واملواطنون الوطن ويرجوها ينشدها اجتماعية لعدالة كسًبا
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 عبداهلل بن ناصر احلمود .د الرئيسة: الورقة: 

 حمباور،  مخسبة  خبالل  مبن  هباه القضبية   موضبوع  ُأقد م سوف

 :يأتي كما

 توط ة. أواًل:

 تتبوافر  ةاململك أنَّ املتخصصة املصادر من عدد مراجعة تفيد

 االجتماعببات لعقببد مناسببب مكببان 500 مببن أكثببر علبب  حاليًّببا

 آالف األمباكن  هباه  وتستضبيف . واملبؤمترات  الندواتأو  الكبرية

 .احلياة شؤون شت  يف االجتماعات

 البحببوث، ملراكببز تابعببة أمبباكن بببني األمبباكن تلببل وتتنببوع

 والشببببركات احلكوميببببة، والببببوزارات وااي ببببات، واجلامعببببات،

 .اخلا  القطاع يف واملؤسسات

 الربنببامج بتشبكيل  قببراًرا مبؤخًرا  الببوزراء أصببدر جملبس  وقبد 

 تنمويبببة منظمبببة مبثاببببة ُيعبببدُّ الببباي واملبببؤمترات للمعبببارض الببوطين 

 واملؤمترات، األعمال، وسياحة لالجتماعات، رئيًسا عاما ومنظًما

 .اململكة يف واملعارض
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 تطبوير  غبرض ب الربنبامج  تأسبيس  متَّ أنَّبه  النظبام  ديباجبة  وتفيد

 القطاعبببببات مبببببع يتماشببببب  مببببببا واملبببببؤمترات املعبببببارض تنظبببببي 

 .اململكة يف وغريها واالقتصادية، والثقافية، االجتماعية،

 اململكة يف املؤمترات أهميةثانيًا: 

 يف املتخصصببببببة املعرفببببببة إثببببببراء علبببببب  لقببببببدرتها إضببببببافة

 املشببببكالت مببببن للعديببببد احللببببول وتقببببدي  كافببببة، اجملبببباالت

 تبببببببببدع  والثقافيببببببببة،  الفكريببببببببة  قيببببببببدات والتع اجملتمعيببببببببة، 

 حيبببببن االسبببببتثماري، االقتصبببببادي التنويبببببع عمليبببببة املبببببؤمترات

 حبببببدإأ  - ُتسبببببه  ضبببببخمًة عائبببببداٍت ُتولِّبببببدأن  باسبببببتطاعتها

 مبببن العديبببد بيبببع نتيجبببة ايلبببي؛ اإلمجبببالي يف النببباتج -كببببري

 تصبببببب  وبالتبببببالي. والبعديبببببة واملتزامنبببببة، القبليبببببة، اخلبببببدمات

 . الوطين لالقتصاد أساسيًّاُمحر ًكا املؤمترات

 صببببناعة تطببببوير يف األهبببب  النفعيببببة القيمببببة ُربَّمببببا هببببي تلبببل 

 علب   جبدًّا  مهب   اقتصبادي  موقبع  فللمملكة. اململكة يف املؤمترات

 .املنطقة يف وريادي العامل، مستوى

إأ  عقببود  منببا  التنمويببة  خططهببا  دائًمببايف  اململكببة  وتسببع  

 االقتصببادي، إنتاجهببا درمصببا وتنويببع االقتصببادية، القاعببدة تنويببع

 الببن ف  علبب  االعتمبباد تقلببيص بهببدف اخلببا  ؛ القطبباع منببو ودعبب 

 . الوطين لالقتصاد رئيس كمورد

 التحببوُّل برنببامج يف كبببري بوضببوح الغايببة هبباه ظهببرت وقببد

 .م2030 اململكة رؤية ويف الوطين،
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 اململكة يف املؤمترات صناعة تطوُّر عوامل أبرزثالثًا: 

 يف املبؤمترات  صبناعة  تطور عل  ساعدت ئيسةر عوامل هنان

 :يأتي ما أبرزها اململكة،

 والفكببر التعلبي   مؤسسبات  يف والفوقيببة التحتيبة  البنب   تقبدُّم  -

 .عام بشكل اململكة يف والثقافة

 .اململكة تشهدها اليت والعمرانية االقتصادية النهضة -

 .القوية التحتية والبنية واخلدمات، املراف  توفُّر -

 يف االسبببتثمار علببب  القبببدرة لبببديها قويبببة طاعببباتق امبببتالن -

 .االجتماعات صناعة

 .عام بشكل االقتصادية التنمية لدع  الدولة توجُّه -

 لسياسبات  متبنًيا يبدو حين اخلا ، القطاع يف نوعي تطوُّر -

 .مهمة تطويرية

 عبدد  يف اجلودة عالية الفنادق وبالاات الالزمة، املراف  وفرة -

 .البحوث ومراكز واجلامعات ية،احلضر واملناط  املدن من

 .االقتصادية والقوة السكان وفرة -

 الرعايبببات تقبببدي  علببب  اخلبببا  القطببباع لبببدى عاليبببة قبببدرة -

 .والدع 

 الشبرق  يف ايلي الناتج لنمو معدل أعل  عل  اململكة توافر -

 .األوس 

  .اإلنرتنت وخدمات االتصاالت، جمال يف قويَّة حتتية بنية -
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 امللحوظات أبرز: رابعًا

 البرغ   علب   أنَّهبا  اململكبة،  يف املبؤمترات  واقبع  استقراء يفيد

 أنَّه إال اململكة، يف املؤمترات صناعة تطور حول ذكره سب  ما

 أمبور  ذلبل  مؤشبرات  وأببرز . القصبور  من شيء  الصناعة تلل يشوب

 :هي ثالثة،

 منًطبا  املبؤمترات  تكبون  فتكباد  والتنفيا، التخطي  منطية -

 بريب   منهبا  عبدًدا  أفقبد  مبا  لتفاصبيل؛ ا مبن  العديد يف واحًدا

 .والفاعلية والتأثري واالبتكار، اجلدة

 مجاهرييببببة يف احلبببباد  بببببالنقص تتعلبببب  ظبببباهرة إشببببكاالت -

 عبببدد قلبببة وبالتبببالي اململكبببة، يف عبببام بشبببكل املبببؤمترات

 بالقبدر  املبؤمترات  تلبل  لفعاليبات  واحلاضر املتفاعل اجلمهور

 .اجلماهريية أهميتها يفقدها الاي

 ال عامبببة، بصبببياغات توصبببياتإأ  املبببؤمترات معظببب  هبببيتنت -

 .الواقع أرض يف للتنفيا طريقها جتد

 يف جديبببد منببب .. م6    البببدولي أسببببار خامًسبببا: منتبببدى

 اململكة يف املؤمترات صناعة

 مدينبببة يف ُعقبببد الببباي م2016 البببدولي أسببببار منتبببدى ظهبببر

 ةجديببد بريببادة م 2016 ديسبمرب  8إأ  6 مببن املبدة  خببالل الريباض 

 هباا  تفاصبيل  كافبة  ساعدت وقد. اململكة يف املؤمترات لصناعة

 الصببناعة هبباه يف الريببادة مسببتوى علبب  أهميتببه تعزيببز يف املنتببدى

 .اململكة يف ومكني جديد مبنظور
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 :يأتي ما أبرزها عديدة، ذلل أمور شواهد ومن

 مركبز  مبن  حصبيفةً  مببادرةً  م2016 الدولي أسبار منتدى جاء -

 حيببن الريبباض، مبدينببة واإلعببالم بحببوثوال للدراسببات أسبببار

 اخلبباّ  القطبباع مؤسسببات دور اقتصببار حبباجز املنتببدى كسببر

 يف حيًّبا  منوذًجبا  ليقبدم  الفعاليبات؛  تنظبي   من الرتبُّ أو  الرعاية

 حّيبز إأ  الفكبرة  بهباه  والباهاب  وطبين،  منتبدى  فكبرة  تبين

 األمببر وهبباا. مباشببر مبباديٍّ رببب  حسببابات دون املببتقن التنفيببا

 .ابتداًء الرتبُّ  فكرة عل  القائ  اخلا  القطاع يف د ث ُمستح

 وأببرز  م،2030 اململكة رؤية منطلقات من عدًدا املنتدى تبن  -

 يف -خبا ٍّ  كقطباع  - أسببار  مركبز  ُمسباهمة  ذلبل  يف ما

 وتنمويببة  اقتصببادية قيمببة ذي وطببين  مشببروع وتنفيببا  طببي 

 فبة، املعر اقتصباد  جمبال  يف املنتدى موضوع جاء حيُن كربى،

 .قوة املعرفة هو منطوًقا، شعاًرا وتبن 

 مببن للمنتببدى، العببام للمسببتوى عاليببة حببدوًدا امُلنظِّمببون وضببع -

 السبتقطاب  توجَّبه  حيبنُ  واملتحبدثون،  اجللسبات،  رؤساء حين

 موضبوعه،  يف والسبعودية  والعربيبة  العامليبة  الشخصبيات  أفضل

 مبن  عبال   قبدر  عل  امُلنتدى هاا ُمخرجاِت جعل الاي األمُر وهو

 .واجلدوى التخصصّية

 اسبتقطاب   بهبا  ظهبر  البيت  العامبة  اجلودة نتيجة  املنتدى استطاع -

 لقبد . فعالياتبه  حضبر  الباي  الّنبوعي  اجلمهبور  من كبريٍة أعداٍد

 يف نوعيًّببا، مهتًمببا 750 االفتتبباح حفببل احلاضببرين عببدد جتبباوز

 حلفببل التبباليني اليببومني جللسبات  احلاضببرين عببدد جتبباوز حبني 
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 ُمهببببتمني بقببببوا الببباين  والنسبببباء، الرجبببال  مببببن 300 االفتتببباح 

 اجللسببببات ليببببومي مسبببباًء 6إأ  صببببباًحا 9 مببببن ومتفبببباعلني

 .كاملني

 شخصبببيات مبببن للمنتبببدى الطبببوعي باحلضبببور االهتمبببام وهببباا -

 األوأ للمرة حيدث بأنَّه اجلزُم ُيمكن ومتفاعلة، مهتمة نوعية

 .املؤمترات من النوع هاا ملثل واسعة دولية نطاقات عل 

 عبدد  أنَّ إال اجللسبات،  مبع  عمبل  ور   6 تزاُمن من الرغ   عل -

 رقبب  وهببو. مشببارًكا 150 جتبباوز الببور  تلببل مببن املسببتفيدين

 .شلٍّ دون قياسيٌّ

 ودقيقببة واضببحة حمببددة هويببة بوضببع للمنتببدى املنظمببون اهببت  -

 بألوانهبا  واضبحة  حمبددةٌ  للمنتدى هويبةٌ  أصب  وبالتالي. ومعربة

 األسود اللونني استخدمت التعبريية، وحدودها املرئية وأبعادها

 .وجاابة ومعربة معاصرة بتصميمات والاه 

 مؤسسببات مببن عببدد مببع شببراكات بنبباء علبب  املنتببدى حببر  -

 املنتبببدى علببب  أضبببف  أمبببر وهبببو واخلبببا ، العبببام القطببباعني

 .رائًدا تنمويًّا وفضاء مهمة وطنيًة شرعيًة

 فبببت  اخلبببرباء، مبببن عبببدد  املنتبببدى يف شبببارن الببباي الوقبببت يف -

 الباي  األمبر  وهبو  الشبباب،  مبن  األعمبال  لبرّواد  جلساته املنتدى

 .للمنتدى اإلجيابية التنموية العوائد عمَّ 

 والبربامج  املببادرات،  من مجلةإأ  االنتهاء ضرورة املنتدى تبن  -

 جمبرد  عبن  عوًضبا  وذلبل  والواضحة؛ واملفيدة ايددة التنفياية
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 حتقَّب   مبا  وهباا . كبثرًيا  ُتفيبد  ال قد عامة توصياٍتإأ  االنتهاء

 .املنتدى يف أثناء مبادرات عشر حنو إطالق متَّ حين فعًلا،

 املرتتببة  الوطنيبة  الكليبة  بالعوائبد  كببرًيا  اهتماًما أوأ املنتدى -

 هببباا خيبببرجأن  يف الرؤيبببة تلبببل سببباعدت وقبببد.. تنظيمبببه علببب 

 الفكببببرة، ريببببادة بببببني مجعببببت مهمببببة، مبركبببببات املنتببببدى

 املشبببباركات، و صصببببّية ،اجملتمببببع مؤسسببببات وشببببراكة

 .املنتجات وفاعلية

 عامبه  يف البدولي  أسببار  منتبدى  بريادة القوُل أمكن..  وبالل

 رؤيبة  مبع  املتكاملة الفعاليات مقدمة يف جيعُله ِممَّا م؛2016 األول

 اخلبا   القطباع  مؤسسبات  حتفيبز  يف وكالل م،2030 اململكة

 والبحبوث  تللدراسبا  أسببار  مركبز  تبنباه  الباي  املنهج ذاتبه،  حلاو

 .واإلعالم

 

 د. عبداهلل بن صاحل احلمود :األول التعقيب: 

 كمفهبببوم املبببؤمترات مفهبببوم عبببن أحتبببدَّث يف البدايبببة ولعلبببي

 يهدف مجاعًيا، عمًلا ُيعدُّ أنَّه املؤمترات تنظي  ؛ فاألصل يف رئيس

 نوًعببا، كببان مببؤمتر ألي امُلببنظِّمني األفببراد بببني مببن التكامببلإأ 

 عمببل فريبب  ضببمن إداري أداء خببالل مببن وذلببل، ءاألدا يف وطبيعببًة

 بببروح  والعمببل  والتكبباتف بالتضببامن  الفريبب   هبباا يتسبب   واحببد،

إأ  وصببوًلا األداء، يف الدقببة بتببوخي احلببر  مببع الواحببد، الفريبب 

 . مأمول تاح منه يتحق  إخراج
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 أعمبببال يتصبببدر الببباي البببرئيس البببدور عبببن حتبببدَّثنا مبببا وإذا

 ُتعببببدُّ والعمليببببة العلميببببة اجللسببببات أنَّ فنجببببد، عامَّببببة املببببؤمترات

 مبن  املتوخَّباة  املصبادر  لنبا  ُتنبتج  خاللبه  مبن  الاي األساسي املرتكز

 املتحبدثني  مبن  امُلقدَّمبة  العمل أوراق واقع من وذلل املنعقد، املؤمتر

 .األهداف املتعددة اجللسات هاه أعضاء

 بطبيعبة  -يرتكبز  تاحاتهبا،  وحتقيب   املبؤمترات  قوام وألنَّ

 تسبببمية بعببد  تأسيسبببها يببت ُّ  جلببان  علببب  -ومناشببطها  تهببا تنظيما

 ومبببدة، لبببه الرئيسبببة األهبببداف ومعرفبببة انعقببباده، املزمبببع املبببؤمتر

 . انعقاده

 هي: اللجان، هاه وغالبًا

 .املؤمتر إدارة جملسأو  العليا اللجنة (1

 العلمية. اللجنة (2

 التنظيمية. اللجنة (3

 املالية. اللجنة (4

 واإلعالم. العامة العالقات جلنة (5

 املؤمتر. مقر داخل التنظيميَّة للجنةا (6

 املؤمتر. مقر داخل النسائيَّة اللجنة (7

 والتسجيل. الفنيَّة اللجنة (8

 .والرعاة املعرض جلنة (9

 أْن الُبدَّ مؤمتر ألي مؤملة تاحات ولتحقي  نظري وجهة ومن

 إلظهبار  الدقبة،  درجبات  بأقصب   اللجبان  هباه  بتفعيبل  املؤمتر يتس َّ
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أن  وددُت مقدمببة تلببل . عليببه القببائمون يببهإل يتطلببع مبببا مببؤمترأي 

 علبب  تطبيقاتهببا وطبيعببة املببؤمترات، ملفهببوم عامًّببا مببدخًلا تكببون

 . الواقع أرض

 ناصبر  ببن  عببد احل  .د يف ورقبة  عليبه  التعقيب أودُّ ما أه  ومن

 العربيببببة اململكببببة يف املببببؤمترات أهميببببة عببببن حديثببببه احلمببببود،

 االقتصببببادي تنويببببعال لعمليببببة املببببؤمترات دعبببب  وهببببو السببببعودية،

 ايلببببي النبببباتج يف تسببببه  عائببببدات توليببببد بهببببدف االسببببتثماري؛

 والشبلَّ  والبعديبة،  واملتزامنبة  القبليبة  اخلبدمات  بيبع  عنبد  اإلمجالي

 الببببوطين، لالقتصبببباد فاعًلببببا وُمحر ًكببببا مسببببلًكا ُيعببببدُّ ذلببببلأن 

 مصبببادر تنبببوُّع حنبببو فيهبببا نسبببع  البببيت املرحلبببة هببباه يف خصوًصبببا

 االقتصبببادية؛ املعرفبببة مفهبببوم تطبيببب  األسبببا  يف ومنهبببا البببدخل،

 .  الن ف  وهو الرئيس، املصدر عل  االعتماد من تفادًيا

 حبببول احلمبببود، ناصبببر ببببن عببببد احل .د أيًضبببا هوعمَّبببا ذكبببر

 اسبتكمال  منهبا  والبيت  املؤمترات، صناعة لتطوُّر الرئيسة العوامل

 .  جمال من أكثر يف عالية بنسبة والفوقية التحتية البن 

 يتطلببب األمببر فبب نَّ منتببدى،أي  إخببراج يف تكاُمببل ولتحقيبب  

 اجلهبات  تكبون أن  ومنهبا:  عامبة،  للمبؤمترات  ومساندة د ْع  تواُفر

 املباشببببببببرة غببببببببريأو  املباشببببببببرة العالقببببببببة ذات -احلكوميببببببببة

 وبهبباا مببؤمتر،أي  نشببوء ملتطلبببات وملبيببًة حاضببرًة -ببباملؤمترات

 مببن بببدًءا وفاعلببة، عةسببري اسببتجابة ذو دور  هنببان يكببونأن  الُبببدَّ

 تأشبببريات إصبببدار وكببباا مبببؤمتر،أي  قيبببام علببب  املوافقبببة أ ْخبببا

 العربيبة  اململكبة  خارج من القادمني املتحدثني لألشخا  الدخول
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 احلكببببوميني  املسببببؤولني مشبببباركة اسببببتجابة مببببع السببببعودية،

 ُمنظِّمبببي لبببدن مبببن املبببؤمتر جلسبببات يف كمتحبببدثني املسبببتهدفني

  .املؤمتر

 القطاعببات  مببن  بعببض  علبب   ُيعببول  أنَّببه  ُنببدرن أن  الُبببدَّ  وابباا

 خيبرج  حتَّب   املبؤمترات  مُلنظِّمبي  واملساندة الدع  تقدي  احلكومية

 عببن أهميببًة لُّال تقبب أخببرى أمببور  وهنببان لببه. ُخطِّبب  كمببا املببؤمتر

 الدولبة  يف تتوافرأن  وهو آنًفا، إليه أشرُت الاي احلكومي الدع 

 اخلببا  القطبباع علبب  ُيعببوَّل هنبباو املببؤمترات، لعق ببد مناسبببٌة بي ببات 

 للمببؤمترات، متخصصببة قاعببة تأسببيس حنببو االسببتثمار يف التوسببع

 .للمؤمترات متخصصة منفردة قاعةأو  فنادق، داخل سواء

 شبهر  ( من8،7،6األيام ) يف عقد الاي الدولي أسبار ومنتدى

 بببه قببام البباي األول املببؤمتر ُيعببدُّ ولكونببه، م2016 لعببام ديسببمرب

 أتببب  كونبببه للغايببة؛  ُمشبببر ف مبظهبببر ظهببر  فقبببد أسببببار، مركببز 

 هبباه ملثببل الرئيسببة املتطلبببات حنببو ومشوليببة عاليببة بدرجببة ُمحقًِّقببا

 ُتعبدُّ  والبيت  املالحظات، من بعض  لديَّ كان ذلل وأمام .املؤمترات

 أسبببار مببؤمتر انعقبباد عنببد احُلسبببان يف ُتؤخبباأن  أرجببو مقرتحبباٍت

 : منها واليت ،احل شاءن إ -الثانية نسخته يف الدولي

 واملبدة  أشبخا ،  5 جلسبة  كبل  يف املتحبدثني  كانت أعبداد  (1

 حببدود يف زمببن جلسببة لكببل أنَّ مببن احلببال بطبيعببة حمببدودة

 مبن  املتحبدث  ُيمكِّبن  مل األمبر  وهباا  دقيقبة،  وأربعني مخسة

 غالبيبة  أنَّ عن فضًلا، تقدميه يريد مَّا كان مزيًدا ُيقد مأن 

أو  أسبببب لته  لطببببرح فرصببببًة احلضببببور تعبببب  مل اجللسببببات

 . عامة ومداخالته  استفساراته ،
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 يف أشببخا  ثالثبة  عبن  املتحبدثني  عببدُد أال يزيبد  أقبرتحُ  واباا 

 ببني  مبا  يكبون  حبيبن  العبدد،  ذلبل  من ُيستثن  وقد جلسة، ُكل 

 ُتقد مبه  مبا  ألهمية اخلتامية؛ اجللسة يف متحدثني سبعةإأ  مخسة

 عادة. اخلتامية اجللسات

 بباملؤمتر،  للتعريبف  رئيسبة  بواببة  ُيعبدُّ  االفتتباح  حفل تقدي  إنَّ (2

 الراعيبة  واجلهات الرئيس، احلفل براعي الرتحيب عن فضًلا

أن  هنببا أقببرتُح وابباا، عامببة واحلضببور واملتحببدثني للمببؤمتر

 معروًفبا  إذاعيًّاأو  تلفزيونيًّا مايًعا االفتتاح حفل ُمقد م يكون

 عببن ميتبباز بببه  ّيجهببور وصببوت امُلتقنببة، العربيببة بالغتببه عنببه

 .غريه

 مببؤمتر  للظهبور  الرئيسبة  العوامبل  كأحبد  املباليُّ  الدع  يأتي (3

 هنبببا ولعلببي  املببؤمتر،  وقببوة  لطبيعبببة العببام  املسببتوى  يعكببس 

 وسببعًيا، بداياتببه يف الببدولي أسبببار منتببدى ولكببون -أقببرتُح

 أفبراد  مبن  متعددة شرائ  ومن أكرب، حضور استقطاب حنو

 سبعودي  ريبال ( 1500) االشبرتان  رس  يكونأن  -اجملتمع

 شخصببية نظببر وجهببة فمببن أمريكببي، دوالر 400 لمببا يعبباد

 . املؤمتر ُرعاة هما يدفع مع خصوًصا مناسب، مبل  أنَّه أرى

 مبا و الوليبد  البدولي  أسبار مؤمتر نَّإ أقواا: حّ  شهادة وأخرًيا

. د املنتبدى  إدارة جملبس  رئبيس  بقيبادة  مشبهودة  تاحبات  مبن  حققه

 قبببد -والبببزمالء  البببزميالت ومسببباندة، ثياحلبببار العراببببي فهبببد

 ُيعببدُّ وبنجبباح والفببت، قببوّي بظهببور -واملنببة احلمببد وحل -خببرج

 . احلضور من العديد بشهادة ُمشر ًفا أمنوذًجا



22 

 

 –2017  2015  
115 

 د. نوف الغامدي :الثاني التعقيب 

 أسبا ُ  الفكرّيبة  ااندسبة  فب نَّ  عببد احل  د. ورقبة  علب   تعقيًببا 

 صببناعة يف ُمببؤّثر العببب يالبشببر والعنصببر االقتصببادي، النهببوض

 ف ة حتت السّياح من فق %  5 يندرج الراهن الوقت ويف املعارض،

 سبببوق باسبب   كببالل  ُتعببرف  البببيت واملببؤمترات،  املعببارض  سببياحة 

 صببناعة يف رحبّيببة القطاعببات أكثببر وهببو ،"االجتماعببات سببياحة"

 حلضبور  بلدإأ  يسافرون الاين األعمال رجالن إ حين السياحة،

 مببن بكببثري أكثببر اإلنفبباقإأ  مييلببون مببؤمتر،و أ جتبباري معببرض

 مكاًنببا نفسببه مببن جيعببل البباي البلببد ومبقببدور. اآلخببرين الببزوار

أن  واملبببببؤمترات، واملعبببببارض االجتماعبببببات الستضبببببافة متميبببببًزا

 نَّإ. األجانبب  األعمبال  رجال من الزّوار من كبرية أعداًدا يستقطب

 سبببوق يف السببباحنة الفبببر  هببباه اغتنبببام علببب  السبببعودية قبببادرة 

 االجتماعات.

 سببنويًّا، فعاليببة 92,500 الببب ُيقببارب مببا اململكببة وتستضببيف

 مبعببدالت زائببر، مليببون 4,7 حببوالي فيهببا يشببارن حمليببة، أغلبهببا

 مبن %( 94) فيها املشاركني ومعظ  ريال، مليار 2.2 حوالي إنفاق

 العبرض  حركبة  يف تبأثريه   نسببة  تصبل  الاين الواحد، اليوم زوار

 بينمببا اإلنفبباق، حجبب  إمجببالي مببن% 29إأ  قالسببو ابباه والطلببب

 السبببّياح مبببن وهببب  -%6 املشببباركني بقيبببة إنفببباق معبببدالت متثبببل

 مبن % 71 -أكثبر أو  واحبدة  ليلة يبيتون الايًن والدوليني ايليني

 50 مبن  اململكبة  تستضبيف  كمبا . السبوق  هاا يف اإلنفاق إمجالي

% 4 نسببته  امب  يشكل واستهالكيًّا، جتاريًّا دوليًّا معرًضا 60إأ 

 .  السوق هاا فعاليات من
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 التببادل : منهبا  الصبناعة،  اباه  مباشبرة  اقتصبادية  آثار  وهنان

 املعببببارض خببببالل تعقببببد الببببيت والصببببفقات واملعببببريف، التجبببباري

 واملببؤمترات للمعببارض الببدوليني الببزوار ومصببروفات واملببؤمترات،

 زيببادة أيًضببا السببياحية، واخلببدمات واملواصببالت، السببكن، علبب 

 إنشباء  تتضبمن  والبيت  واملبؤمترات،  املعبارض  قطاع يف ماراتاالستث

 إدارة وشببركات واملببؤمترات، املعببارض ومرافبب  ومراكببز، مببدن

 الفعاليبببات، تنظبببي  وشبببركات واملبببؤمترات، املعبببارض مراكبببز

. الوجهبببببات إدارة وشبببببركات للفعاليبببببات، املبببببوردة واملؤسسبببببات

 هبباتاجل وإيببرادات للمببواطن، الوظيفيببة الفببر  زيببادة وبالتببالي،

 ورسبوم  الرعايبات، : مثبل ) واملؤمترات، للمعارض واملنظمة املالكة

 إعالميبببة، حقبببوق وبيبببع للعارضبببني، مسببباحات وبيبببع التسبببجيل،

 املبوردة  اجلهبات  إيبرادات إأ  باإلضبافة  ،(اابدايا  وبيع والغرامات،

 .الدعائية األنشطة زيادةو املنتجات وتسوي  واملؤمترات، للمعارض

 زّوار إنفبباق: منهببا مباشببرة، غببري قتصبباديةا آثببار  أيًضببا وهنبان 

 الكهربببباء،: مثبببل العامبببة، اخلبببدمات علببب  واملبببؤمترات املعبببارض

 املعببببارض زوار إنفبببباق للسببببيارات، ووقببببود واالتصبببباالت، واملبببباء،

 ااببدايا، وشببراء والتسببوُّق، واملقبباهي، املطبباع ، علبب  واملببؤمترات

 يف اإلسبهام  أيًضبا  اخلدمات، وموردي واملصانع املزارعني ومبيعات

 الفببببر  وإبببببراز التحتيببببة، البنيببببة وتطببببوير احلضببببارية التنميببببة

أو  املعبرض  فيهبا  املقام الوجهة االستثمارات يف وحتفيز االستثمارية

 املؤمتر.

 ُتوّلببدها الببيت الكبببرية االقتصببادية اآلثببار مببن الببرغ  وعلبب 

 إسببهام حببول يببدور احلببدين أنَّ إّلببا االجتماعببات، صببناعة وجتلبهببا
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 فعنبدما . األزمات من وانتشاله االقتصاد، تنشي  يف اعةالصن هاه

 حالبة  يفأو  الرتاجبع،  طور يفأو  للخطر، ُمعرًَّضا االقتصاُد يكون

 وسبببيلة وأفضبببُل. للتحفيبببز ماسَّبببة حاجبببة هنبببان يصبببب  الركبببود،

 عمليببة يف العامببة مشبباركة خببالل مببن هببي التحفيببز هبباا إلجيبباد

 وتببباُدل املهببين، لتطببويروا واالسببتثمار، والتعلببي ، املنببتج، تطببوير

 ببه  تقبوم  مبا  ُجبلُّ  هبو  وهباا . اجلديدة والتقنيات واملنتجات األفكار

 .واالجتماعات واملؤمترات املعارض

 ُيعببدُّ حيبن : واملببؤمترات املعبارض  لقطباع  سببياحية آثبار   وهنبان 

 أنواعهبا  بشبت   واملؤمترات املعارض حضور بهدف القادمون السياح

 عاليبة،  شبرائية  قبوة  ولبديه   نفباق، اإل حيبن  مبن  السياح أكثر من

 اخلبببدمات علببب  الطلبببب زيبببادة علببب  واملبببؤمترات املعبببارض وتعمبببل

 تبوفري  وبالتبالي  السبياحي،  الركود أوقات يف السياحية واملنتجات

 مببدة زيببادة وبالتببالي السببائ ، جتربببة وتعزيببز الوظيفيببة، الفببر 

 البيت  تالفعاليا روزنامة وإثراء للوجهة، الزيارة تكرارأو  اإلقامة،

 هوياتهببا، وإبببراز الوجهببات تسببوي إأ  باإلضببافة الوجهببة، يف ُتقببام

 السببياحية الببرحالت ُمنظِّمببي وبببرامج خببدمات علبب  الطلببب وزيببادة

 .السياحيني واملرشدين

 واملبؤمترات،  املعبارض  لقطباع  الثقافيبة  باآلثبار  يتعلب   فيمبا  أمَّا

 املعرفبة،  وطنيوتب  اخلرباء ج ل ب يف حموريًّا دوًرًا القطاع هاا فيلعب

 واخلبربات  والعلوم باملعارف الوطنية الكفاءات إكساب خالل من

 عنصبًرا  القطباع  هاا وُيشكِّل. املطورة املهنية واملمارسات اجلديدة

 لتطببوير وسببيلًة بوصببفه املعرفببة، علبب  القببائ  االقتصبباد مببن رئيًسببا
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قطاعببات األعمببال واجملتمعببات املهنيببة واألكادمييببة. فبباملؤمترات     

 متميببزًة عببّد وسببيلًةُت -علبب  سبببيل املثببال -وات واملنتببديات والنببد

تطبببببوير قبببببدرات األشبببببخا  العببببباملني يف مجيبببببع القطاعبببببات     ل

 ،ا وسبببيلة فعالبببة لتببببادل الثقافبببات احلكوميبببة واخلاصبببة، وأيًضببب

 وإحياء التقاليد والرتاث. ،وإبراز احلضارات

 بة  بي أنَّهبا ومن اآلثار االجتماعية لقطاع املعارض واملبؤمترات:   

خصبببة ملشبباركة اجملتمببع، وببباألخص تنميببة التواصببل والرتاببب        

ببباجملتمع ايلببي، واجملتمعببات ذات املصبباو املشببرتكة، وبالتببالي 

رأ  املبال االجتمباعي مثبل     عبدُّ تنمية رأ  املال االجتماعي. حين ُي

ل أحببد األصببول الببيت   شببكِّغببريه مببن أشببكال رأ  املببال. فهببو يُ    

وقببد تنضببب، ولببيس مببن السببهل  مكببن اسببتخدامها، فقببد تببزدادُي

املعبارض واملبؤمترات    إأ ذلل، تعبدُّ  ها أو تعويضها. إضافًةاستبداُل

مببا   -جبميبع ف اتبه   -إلشغال أوقات فرا  أفراد اجملتمبع   وسيلًة

العمببل  هببو مفيببد لببه مببن النببواحي التعليميببة والتدريبيببة. كمببا أنَّ     

إلشبغال أوقبات    اهًما ُمعنصًر عدُّالتطوعي يف املعارض واملؤمترات ُي

 الشباب، واحلصول عل  اخلربة اجليدة.

قطاع املعارض واملبؤمترات سبيكون مبن أولويبات      د أّنومؤّك

ل الببوطين لتنويببع مصببادر   الدولببة، وذلببل يف إطببار برنببامج التحببوُّ    

ليكببببون قطبببباع صببببناعة االجتماعببببات مبثابببببة البببببديل      ؛الببببدخل

كلي،  ف  بشكلاالقتصادي الاي يضمن عدم االعتماد عل  الن 

ره مبن فبر  عمبل جديبدة للمبواطنني، وحبسبب       وّفإأ ما ُي إضافًة

القطبباع السببياحي ثباني أكببرب دخببل للدولببة بعببد   التوقعبات سببيحتلُّ 
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 كبببري  وجببزء  .وذلببل علبب  مببدى السببنوات القليلببة املقبلببة    ،ف الببن 

وفبببور االنتهببباء مبببن البنيبببة  ،سبببيعتمد علببب  "سبببياحة االجتماعبببات"

ا علب   توقع أن تنتهي قريًبب اليت من امُل ،يةاألساسية للسياحة الداخل

مسبببتوى مجيبببع املنببباط ، سبببتكون صبببناعة املعبببارض أحبببد أهببب     

وذلبببل فبببور انتهببباء مجيبببع     ،ل البببوطيناملصبببادر اجلديبببدة للتحبببوُّ  

وواعبد وداعب     متطلبات البنية التحتية يف البالد. فهاا القطاع ثبريّ 

كافبة  إأ تبوفري فبر  العمبل ل    رئيس لالقتصباد البوطين، إضبافةً   

 شرائ  اجملتمع.

ها علب   خرجاُتأن تنعكس ُم ولنجاح صناعة االجتماعات البدَّ

 حبين تكون: ،التنمية االجتماعية واالقتصادية

 للوظائف الدائمة واملؤقتة. اكبرًي مورًدا (1

 ل التجاري واملعريف والصفقات.ا للتباُدمصدًر (2

 وتطوير البنية التحتية . ،يف التنمية احلضرية مساهمة (3

 ،لتبببببادل املعرفببببة بببببني اخلببببرباء الببببدوليني وايلببببيني     بي ببببًة (4

 وأصحاب القرار . ،نييواملهن

وتببادل   ،تطبوير العباملني يف مجيبع القطاعبات    مساعدة علب    (5

 اخلريات.

 رأ  املال االجتماعي.ل وتنميًة تطويًرا (6

 .وهويتها السياحية الوجهات لتسوي  جمال (7

 ،اجبببدًّ  مهبببا: انعقببباد منتبببدى أسببببار يف هببباا التوقيبببت ختاًمببب

ل لتكببون ذراع مسبباند للتحببوُّ  ،ة مببن أسببباروكانببت خطببوة ذكّيبب 
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حبج  أسبار كفيبل ببدع  التوجهبات     Think Tankفب  ،والرؤية

وبوصببلة فبباخرة لُصببنّ اع القببرار . فخببورة بهبباا  ،الفكريببة للمجتمببع

ميببزة يف  وأصببب  بصببمةً  املنتببديات، فكببر ٓالبباي غّيببر  ،املنتببدى

 آلن هو:واأله  ا ،صناعة االجتماعات

 ومتابعة تنفياها. ،مراجعة التوصيات -

 ،تكببوين فريبب  استشبباري للمنتببدى يعمببل بصببورة مؤسسببية    -

والبعبد عبن    ،لضمان جودة املخرجبات  ؛ويتابع اللجان املختلفة

 فردية القرار.

العمببببل علبببب  اسببببتدامة املنتببببدى مببببن خببببالل تفعيببببل أدواره       -

لتكببوين  ؛G2Bو B2Bوحتويببل املخرجببات إأ  ،القطاعيببة

وحتويببل املخرجببات ألعمببال تببرى النببور    ،ت حقيقيببةشببراكا

 عل  أرض الواقع .

حنبببو بدايبببة قويبببة النطبببالق املنتبببدى العبببام القبببادم  ،بببب ذن احل

ليصبب    ؛تصبنع بوصبلة التغبيري احلقيقبي     ،خبطوات تنفيايبة مبؤثرة  

 ودولي. ،إقليمّيو، حملّي تأثري  امنتدى أسبار ذ

 قضية:ال حول املداخالت  

 ورصد لبعض جوانب اخللل ،متراتأهمية صناعة املؤ: 

ا سبب   هباه القضبية خمتلفبة عمَّب     أشار أ. مسبري مخبيس إأ أنَّ  

املنتبدى يعبيش نشبوة تباح مبؤمتره       األول: أنَّ ،لعباملني  ؛من قضايا

األول حبسببب شببهادة القببائمني عليببه واحلاضببرين لببه واملشبباركني  

ء الببيت هبباا النقببا  سببيفت  اجملببال إلبببداء اآلرا   فيببه، والثبباني: أنَّ 



22 

 

 –2017  2015  
121 

وأضباف: "اهتممنبا بتنميبة البنيبان دون      تضمن اسبتمراريته وتبأثريه.  

ر عبن مبأزق   قبد تعب ب   بنهضبة اإلنسبان" مقولبةٌ    أن يوازي ذلبل اهتمبام   

ل عل  هاه ثقايف نعيشه يف اململكة إذا افرتضنا بصحتها.. هل نعّو

 ة بني التنميتني؟املؤمترات يف جتسري ااّو

املببؤمترات تببأتي   احلمببود أنَّوأوضبب  د. عبببد احل بببن صبباو    

ة ببببني التنميبببتني بالفعبببل. كأحبببد العوامبببل الرئيسبببة لتجسبببري اابببّو

 عبدُّ االهتمبام بهبا يُ  فواباا   ؛ع )اجتماعي وثقايف(املؤمترات هي جتمُّ

 بعد اكتساب تنمية حقيقية. يف النهاية حضارًة

دين عببن "صببناعة األنسببب احلبب وذهببب أ. أجمببد املنيببف إأ أنَّ

األحبداث   الفعاليات"، كونها أمشل من املؤمترات، وتستوعب ُجلَّ

واملناسبببات. وعلبب  اجلانببب اآلخببر؛ وباإلضببافة لكببون الفعاليببات      

  وظببائف دائمببة ووقتيببة؛ فهببي تقببوم خبلبب     أحببد أهبب  املببوارد خلل بب  

وتوريببد األفكببار، الببيت تصببنع مشبباريع متوالببدة، تتطببور وتببتغري       

الفعاليببات مببن وسببائل التببأثري غببري املباشببرة،   دُّعببا. كببالل ُتسببريًع

ب مكبن كْسب  والتسوي  الاكي، واالحتواء للدول، ومن خالاا ُي

 اع القرار، وقادة الرأي واإلعالم يف العامل.ف صّنتعاُط

اسبببتخدام   ل أن نتوافببب  علببب فض بببوقبببال د. محيبببد املبببزروع: أُ 

ال نسبتخدم   صبنع ؟ ملباذا  املصطل  املناسب، هل بالفعل املبؤمترات تُ 

ع للتنبوُّ  فعاليبة قابلبةً    مصطل  إدارة املؤمترات باعتببار املبؤمتر يبقب   

)مببببؤمتر، نببببدوة(، وقببببد تهببببت  مبعاجلببببة موضببببوع أو موضببببوعات 

متداخلبببة، وحتتببباج إدارة هببباه الفعاليبببة إأ تنفيبببا جمموعبببة مبببن     

ا ألوليببات تقببدي  هبباه  الضببواب  اإلجرائيببة املتصببلة بببالتنظي  وفًقبب  

 لية .االفع
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هببا كلمببة صببناعة تعببين أنَّ   ر م. خالببد العثمببان فبب نَّ  صببوُّويف ت

قطبببباع متكامببببل متعببببدد اجلوانببببب واملببببؤثرات واالختصاصببببات     

واجلهبببات ذات العالقبببة ببببه .. ولبببيس القصبببد املفهبببوم الصبببناعي       

 .Industry rather than Manufacturingاإلنتاجي 

)صببببناعة  األفضببببل اسببببتخدامُ  وتببببرى د. نببببوف الغامببببدي أنَّ  

 ،ينببدرج حتتببه املببؤمترات  ،عببام الفعاليببة مصببطل   ألنَّ ؛الفعاليببات(

 وغريها. ،واالجتماعات ،واملنتديات

صبناعة املبؤمترات    ومن ناحيته أوض  د.م. نصبر الصبحاف أنَّ  

حتبب  يف  رحبببيٌّ واببا مببردود مبباديٌّ  ،ا صببناعة حبببد ذاتهببا هببي فعًلبب

 American -علبب  سبببيل املثببال -ومنهببا  ،املببؤمترات العلميببة 

Geophysical Union،     والببباي زاد عبببدد احلضبببور يف نسبببخته

 مبدى  علب   حماضبرة  17.000 مبن  وأكثبر  ،24.000األخرية إأ 

 .دوالًرا 850 إأ 400وترتاوح تسعرية التسجيل ما بني  أسبوع،

صببناعة املببؤمترات لببدينا    وأشببار د.م. نصببر الصببحاف إأ أنَّ  

 : عديدة عاني من أمورُت

 ضوع املؤمتر.عدم االستعداد الالئ  والكايف مبو -

غياب روح العمل اجلماعي والتكاملي كفري  واحبد ضبمن    -

 اللجان املنظمة للمؤمتر.

االسببببتكانة مببببن قبببببل املببببدراء علبببب  املببببوظفني يف حتقيبببب      -

 دون متابعة جادة. من التفاصيل الدقيقة 

وتبربز يف ضبعف    ،ن العادات والتقاليد الغربية عن ايليبة تباُي -

ني األجانبب لبدى فريب  العمبل     اإلملام بأهمية الوقت للمشارك

 أو اللجان ايلية.  
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كببالل ضببرورة وضببع ميزانيببة حمببددة وإعببالن ذلببل ألعمببال  -

والعمبببل وفببب  مقتضبببيات هببباه امليزانيبببة بشبببفافية     ،املبببؤمتر

 ووضوح.

أهميببة اسببتيعاب اجلهببات الرمسيببة والراعيببة ملوضببوع املببؤمتر    -

مبا  وإنَّ ؛لبيس ألجبل شخصبية حمبددة     ،وحرصها عل  إتاحبه 

وبالتببالي املسبباهمة بتفعيببل  ،برسببالة املببؤمتر وضببرورته ن إميببا

كما ذكر أحد املشاركني األجانب يف  ،قراراته وتوصياته

 اللقاء اخلتامي.  

واملصببداقية يف النقببد الببااتي  ،املقببدرة علبب  التعبببري بشببفافية -

 عن الشخصنة. ابعيًد ؛وااادف

 الربنامج الوطين للمعارض واملؤمترات 

الربنبببامج البببوطين للمبببؤمترات  دي أنَّذكبببرت د. نبببوف الغامببب

( http://www.secb.gov.sa/ar/pages/home.aspxواملعارض ورابطه كالتالي )

هبببو اجلهبببة البببيت ُتشبببرف علببب  تبببراخيص املبببؤمترات واملعبببارض        

واببببا دور كبببببري يف تسببببهيل إجببببراءات الرتاخببببيص   ،والفعاليببببات

للمعببارض رؤيببة الربنببامج الببوطين   نَّإ ودعمهببا مببن اجلهببات املعنيببة. 

ا يف تطببوير قطبباع  ا رائببًدواملببؤمترات تتبلببور يف أن يكببون برناجًمبب  

، فهبو  وإنتاجيبةً  فاعليًة صب  القطاع أكثر املعارض واملؤمترات، لُي

يعمبببل علببب  تطبيببب  أفضبببل املمارسبببات يف اإلشبببراف علببب  قطببباع    

املعارض واملؤمترات باململكة، والعمل عل  تطوير البي ة الداخليبة  

لتحقيببب  أهبببداف القطببباع االقتصبببادية،   ؛فيبببه ةثرواخلارجيبببة املبببؤ

ز ركِّببوالربنببامج ُي والثقافيبة، واالجتماعيببة، والبي يببة، والسياسبية.  

 من خالل منظومة سياحة املعارض واملؤمترات عل  أربعة أجزاء:
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 ،جمموعببة أساسببية مببن منتجببات املعببارض واملببؤمترات      أواًل:

اح املعببارض رج  أن تسببتقطب سببّيوقببوة اقتصببادية واضببحة مببن امُلبب  

دن اململكببة، وتتمحببور حببول األنشببطة التجاريببة   واملببؤمترات يف ُمبب

واالقتصبببادية امُلنفببباة فيبببه، ودراسبببة احتياجبببات املنببباط  لتعزيبببز     

 :مثببل ،سببياحة املعببارض واملببؤمترات إأ منشببذت اجتماعببات الئقببة 

مراكبببببز املعبببببارض أو املبببببؤمترات، أو قاعبببببات االجتماعبببببات يف   

أو املبببباني  ،املتببباحف :مثبببل ،ليديبببةالفنبببادق، أو أمببباكن غبببري تق 

 أو اجلامعات. ،التارخيية

خببببدمات املعببببارض واملببببؤمترات سببببواًء األساسببببية أو    :ًاثانًيبببب

وهبب   ،م اخلببدمات األساسببية مببن قبببل الوسببطاء   املسبباعدة، وتقببد  

ُمنظمبببببو املبببببؤمترات والشبببببركات وشبببببركات إدارة الوجهبببببات     

و طبي    ،اتا الستضبافة االجتماعب  م عروًضاليت تقد  ،السياحية

 وتقدي  اخلدمات اللوجستية يف املوقع. ،الفعاليات

عوامل متكني قطاع املعبارض واملبؤمترات، البيت تشبري      ا:ثالًث

إأ جمموعبببة متنوعبببة مبببن العوامبببل البببيت تنطبببوي علببب  التخطبببي  

ا ا مهًمببب والتسبببوي  واملبيعبببات والبحبببوث. وُيمثبببل التخطبببي  عامًلببب      

ملببببؤمترات حيببببن تببببرتب  خطبببب  املعببببارض وا   ،بشببببكل خببببا ّ 

 باسرتاتيجية السياحة الوطنية عل  املدى الطويل.

عوامببل متكببني النظببام الببيت تشببري إأ تعامالتنببا مببع      ا:رابًعبب

أبعاد األمن والصحة والسالمة واالستدامة البي ية والبنية التحتيبة،  

 وهي مهمة لقدرتنا الشاملة عل  املنافسة عل  األعمال الدولية.

ظبروف النظاميبة القائمبة لتشبجيع     يهدف إأ تطبوير وتهي بة ال  

االستثمارات يف قطاع املعارض واملؤمترات باململكة، والعمل علب   
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تطوير مراكز ومدن للمعارض واملؤمترات لتعزيز قدرات اململكة 

علبب  إقامببة فعاليببات كبببرية وذات جببودة عاليببة، كمببا يعمببل علبب   

كببة تطببوير املعببايري اخلدميببة يف قطبباع املعببارض واملببؤمترات باململ  

للرقببببي جبببببودة فعاليببببات األعمببببال، وتببببوفري املعلومببببات القّيمببببة      

للمستثمرين واملسبتفيدين، باإلضبافة إأ قيبا  اآلثبار االقتصبادية      

الناجتببة مببن قطبباع املعببارض واملببؤمترات، ونسبببة مسبباهمتها مببن       

ا تبوفري الفبر  الوظيفيبة، وتطبوير     الناتج ايلي اإلمجالي، وأيًض

صب  من مصبادر البدع  األساسبية يف    لُت املوارد البشرية السعودية،

قطببباع املعبببارض واملبببؤمترات، كمبببا يهبببت  باسبببتقطاب معبببارض       

سببببه  يف تطببببوير القطاعببببات االقتصببببادية    ومببببؤمترات متميببببزة تُ 

وإبببراز مكانببة اململكببة علبب  املسببتويني     ،واخلدميببة يف اململكببة 

اإلقليمببببي والببببدولي، ومببببن أهبببب  مبادراتببببه األكادمييببببة الدوليببببة 

والتوعيبببببة  ،تطبببببوير البنيبببببة الفكريبببببة  :ؤمتراتللمعبببببارض واملببببب 

االجتماعية بأهمية هاا القطباع مبن خبالل املنتبديات البيت يعقبدها       

وتفعيببل نظببام التأشببريات  ،كببل عببام، وإعببادة هيكلببة الرتاخببيص

هبببا وحتويلبببها إأ  ئوتصبببنيف الفعاليبببات لتحسبببني أدا   ،السبببياحية

 وتعزيبببز مشببباركة املبببرأة كعارضبببة وزائبببرة   ،صبببناعة ابتكاريبببة

 وعاملة.

 وإشكاالت أخرى ذات صلة ،العقبات احلكومية 

مبببن العمبببل   اًسبببهنبببان توّج ذهبببب د. خالبببد الرديعبببان إأ أنَّ  

 ،يشببمل املببؤمترات والنببدوات ،الفكببري لببدى اجلهببار احلكببومي

وأن ُتبزال العراقيبل    ،فرتض وجود مرونة يف هباا اجلانبب  وبالتالي ُي
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 ،تقاللية اجلامعبات فبرتض اسب  البريوقراطية أمام عقد املبؤمترات. يُ 

؛ فهبببي شبببؤونها مبببن قببببل أي جهببباز حكبببومي  يف ل وعبببدم التبببدخُّ 

تستضببيف عببدًدا كبببرًيا مببن املببؤمترات والنببدوات، الببيت البببد مببن  

 .التصري  اا رمسيًّا؛ مَّا يستغرق وقًتا طويًلا

ه يف امللتقيببببات الطبيببببة وأوضببببحت أ.د. سببببامية العمببببودي أنَّبببب 

يص وموافقبببات علببب   مشبببكلة التبببأخري يف احلصبببول علببب  تبببراخ  

لاا حيجب  الببعض عبن     ؛املواضيع طبية حبتة رغ  أنَّ ،الشخصيات

 عقد املؤمترات.

نا أمام حالة حكومية تعوق وقال أ. مسري مخيس: إذن يبدو أنَّ

ل خبوّ تنظي  املؤمترات، كيف ميكن ترشيد هاا املعبوق؟ ومبن املُ  

كاجلامعبببات وخالفهبببا؟ أم   ؛لبببه؟ هبببل جهبببات حكوميبببة أخبببرى    

 وخالفها؟ أم جهة أخرى ثالثة؟ ،اجملتمع املدنيمؤسسات 

منببع أي مببؤمتر علمببي أو   وقببال د. علببي احلكمببي: مل ولببن يُ   

فهبباه  ،ج لفكببررّوا املببؤمترات الببيت ُتببعلمببي، أمَّبب مهببين علبب  حببّد

 نا أؤيد حرية الرأي املنضبطة.  أالرأي فيها للجهات املختصة. و

 ،هلر مبببن سبببنوات. اآلن تنظبببي  املبببؤمترات أسببب    الوضبببع تغّيببب 

ز عببز نصببفني. وأن ُنع اإلجببراءات. أرجببو أن نكببون مُ والربنببامج سببرّ 

فهبي مسبألة نسببية. فبال      ،االسبتقاللية  ا فيما خيصُّاإلجيابيات. أمَّ

هببا ألنَّ ؛اجلامعببات يف اململكببة بشببكل كامببل  مكببن أن تسببتقّلُي

 ا. لكن نسبة معقولة من االستقاللية مطلوبة.ة أصًلحكومّي

تنسببيب االسببتقاللية مسبببألة    إأ أنَّ وذهببب م. خالببد العثمبببان  

 تلف باختالف معايري ومستويات التنسبيب .. الواجبب أن    ،جدلية
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ولية البيت يتحملبها   ؤحتت طائلبة املسب   املؤمترات متاحًة تكون كلُّ

ومتنبع   ،لبة ومعيقبة  كّبشباركون .. الرقاببة السبابقة مُ   مون وامُلنظِّامُل

 ا.ا وتنمويًّاديًّر املأمول ااا القطاع امله  اقتصالتطوُّ

مسببببألة  يف حببببني يببببرى د. عبببببد احل بببببن صبببباو احلمببببود أنَّ 

أن  بلببد. األهببب ُّ  ل يف ُكببب وضببروريٌّ  حتمبببيٌّ املوافقببات األمنيبببة أمببر   

تكبببون هنبببان سبببرعة يف االسبببتجابة عنبببد طلبببب املوافقبببة. ومبببن      

ث إذا كبببان للجهبببات  تحبببد مشبببارن أو ُم رفبببُض الطبيعبببي أن يبببت ّ 

غري مرغوب فيها. فباان   شخصيًة أو يعدُّ ،عليه األمنية مالحظات 

 ؟ال حنر  عل  ذلل   يف األمن الوطين، فِل يدخُل

ومببادام أن الربنببامج الببوطين للمببؤمترات واملعببارض هببو حلقببة    

الوصل بني اجلهات املختصة وطال  عقد املؤمترات، فهباا سبوف   

 ع ويضمن إقامة أي فعالية يف وقتها.سر ُي

 الشبأن األمبين مظلبة عامبة تهب ُّ     أنَّ مبان  بينما يرى م. خالد العث

اجلميببع .. جيببب أن تكببون اياسبببة هببي وسببيلة الضببب  ولببيس       

الرقابة السبابقة. وبشبأن املوافقبات مبن املهب  التسباؤل: ومبا معبايري         

هبا ال تتببع رغببات أو مواقبف     مثل هاه املوافقات؟ وكيف نضمن أنَّ

ن هبو غرببي   ز الزائد من كل مشخصية؟ .. ناهيل عن حالة التحّر

 وغريب.

ه أوضببب  د. عببببد احل ببببن صببباو احلمبببود أنَّببب     ،ومبببن جديبببدٍ 

 ،موافقببببات كهبببباه تببببأتي مببببن قمببببة ااببببرم األمببببين  ال يعتقببببد أنَّ

وبالتبببببالي ال يكبببببون فيهبببببا مبببببن الشخصبببببنة سبببببواء لصببببباحب       

 .الدعوة أو املدعّو
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  م. خالد العثمان: إذن هو التعطيل؛ فموافقات قمة اابرم  وعّل

 ل بالسرعة املطلوبة.املنا ليست سهلة 

الربنامج الوطين  ستدرن د. عبد احل بن صاو احلمود بأنَّاو 

للمؤمترات أسه  ويسه  يف تاليل كل مبا مبن شبأنه خدمبة إقامبة      

 املؤمترات والندوات واملعارض.

الربنبامج   كما أنَّ ،ذلل صحي  وأضافت د. نوف الغامدي أنَّ

ت مبع البوزارات املعنيبة    الوطين للمؤمترات يقبوم علب  إببرام اتفاقيبا    

 حيبن متَّ  ،للوصول لفائدة قطاعية .. آخرها كان مع وزارة التعلي 

قامببة يف االتفبباق علبب  اعتمبباد السبباعات التدريبيببة لببور  العمببل املُ  

وهبباا يسبباعد يف رفببع   ،املنتببديات واملببؤمترات للعبباملني يف القطبباع 

 ا استقطاب أفضبل للف بات املسبتهدفة. كمبا    وأيًض ،نسبة احلضور

ا املوافقببات الرمسيببة عامببة. وتأخببا    الربنببامج مسببؤول عببن أْخبب    أنَّ

ألخببا التصببري    ؛املوافقببات مببن أسبببوع ألسبببوعني كحببد أقصبب    

والتقبببدي  علببب  التصبببري  النهبببائي قببببل إقامبببة الفعاليبببة   ،املببببدئي

بشببببببهرين؛ هبببببباا بالنسبببببببة للمنتببببببديات واملببببببؤمترات واملعببببببارض 

تراخيصبها خبالل   االستهالكية، أما ور  العمبل فاحلصبول علب     

الربنببببامج يببببدع  املببببنظ  يف حصببببوله علبببب   أنَّ كمببببا. سببباعة  48

تأشببببريات الببببدخول للقببببادمني مببببن اخلببببارج مببببن خببببالل البوابببببة     

 اإللكرتونية.

وقال د. خالد الرديعان: يهمين التسهيالت وسرعة ا اذ قرار 

املوافقة عل  املؤمتر؛ فدبي تتفوق علينا يف ذلل مبراحل. واألكثبر  

هب  يعملبون وهب     ن يعتقبدون أنّ مَّب ندنا ه  البريوقراطيون ِما عإزعاًج

 شيء. لون كلَّعّطيف الواقع ُي
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ه صبببت مبببن ذلبببل كلِّبببدببببي  ّل ويعتقببد أ. خالبببد احلبببارثي أنَّ 

ونظبببًرا  ،ه الببباي ا اتبببه يف فبببت  أبوابهبببا للجميبببع  بفضبببل التوجُّببب 

 يدودية القيا  الاي ال ينطب  عل  اململكة.

فهنبان بعبض العقببات البيت      ،ملنيبف ومن وجهة نظر أ. أجمبد ا 

أو مببا أمساهببا الفعاليببات يف النقببان    ،تعببرتض صببناعة املببؤمترات  

 :تيةاآل

 ؛صبورية  : كل األنظمة املوجودة إلقامة الفعاليبات، تظبلُّ  أواًل -

أصغر موظف يف اإلمارة قبادر علب  إلغباء الفعاليبة، حتب        ألنَّ

دى ا يفقببد الثقببة لبب مببع وجببود كببل الرتاخببيص الواجبببة.. مَّبب   

 املستثمر، أو املنظمة، يف خل  مشروع استثماري مستدام.

: ال تزل هنان الكثري من العراقيل )غري املنطقية( جتباه  اثانًي -

ا،   ذلبل أمنيَّب  ا املبرأة، وميكبن تفهُّب   زيارة األجبن ، وحتديبدً  

علب  سببيل   -لكن املبالغة يف التقصي غري منطقية، فبدبي  

عشبرات املبؤمترات    ا أنَّرغ  صرامة األمن فيهبا، إلَّب   -املثال

 ا"، مبشاركة وحضور م ات اجلنسيات.عقد "يوميًُّت

الفعاليببة حتتبباج   : رغبب  وجببود "الربنببامج الببوطين" إال أنَّ   اثالًثبب -

وموافقببة  ،ا، فبباألمر حيتبباج مباركببة "ااي ببة" ا متشببعًبتنسببيًق

 ث عن الشيء الطبيعي."اإلمارة"، وغري ذلل، وأنا أحتّد

واضحة، أو حياة فعليبة، ميكبن أن    : عدم وجود برامجارابًع -

مبواز  للفعاليبة    للزائر، حبين يكون له برنبامج   تكون مغريًة

 شارن فيها.اليت ُي
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داخلبببة   م. خالبببد العثمبببان علببب  النقطبببة الرابعبببة مبببن مُ   وعلَّببب

مون حلضببور املببؤمترات ار البباين يقببد الببزوَّ يببرى أنَّ أجمببد، حيببُنأ.

  يف حضببور املببؤمتر أو ر نشبباطهع حْصببوالفعاليببات ال ميكببن توقُّبب

ا مبببن عبببوا ألجلبببها .. فهببب  يريبببدون شبببيً موا أو ُدالفعاليبببة البببيت قبببدَّ

والسببياحة .. وهبباا هببو أحببد مكاسببب   ،واالستكشبباف ،الرتفيببه

مبببا حتدثببه مببن تنشببي  يف القطبباع السببياحي    ،صببناعة الفعاليببات

ار خيارات سياحية متاحبة يف  والرتفيهي.. وحت  يكون ألول ل الزّو

 عبدُّ وضع هاا املنش  مبن ضبمن ببرامج الفعاليبات يُ     ف نَّ ،املستقبل

واسبببتقطاب  ،وقبببوة دفبببع فاعلبببة لنجببباح الفعاليبببات  ،اا مهًمبببمطلًبببب

 ،املشبباركني.. كمببا هببو احلببال يف سببياحة مببا بعببد العمببرة واحلببج 

ويبرى د. الرديعبان    جيب أن يكون هنان سياحة ما بعد الفعاليبات. 

ر ْصببوعببدم ح  ،فيببةهبباا يسببتوجب إعطبباء الضببيوف فببرتة كا     أنَّ

 الوقت بفرتة املؤمتر. 

االهتمبام بهبا    هاه نقطة يت ُّ وأوضحت أ.د. سامية العمودي أنَّ

يف إطار جامعة امللل عبدالعزيز؛ حين يت  ترتيبب رحلبة للمسبلمني    

ترتيببب رحلببة إأ جببدة القدميببة   ولغببري املسببلمني يببت ّ  ،ألداء العمببرة

 ا يبببت ُّلبحببر، وأحياًنببب ا يف اعمببل عشببباء أحياًنببب  والبلببد، كمبببا يبببت ُّ 

 وهدايا تراثية رمزية. ،إحضار فرق شعبية

وإن ربطنببا مؤمتراتنببا    -هيف حببني يببرى أ. مسببري مخببيس أنَّبب    

ر باخلري؛ فب ذا كانبت هي بة السبياحة     بش فالوضع ال ُي -بالسياحة

 عاني يف جاب املواطن، فهل ستنج  مع غريه؟ُت

السبببياحية تأشبببرية البببدخول  بينمبببا يبببرى م. خالبببد العثمبببان أنَّ

فبرتض أن تتبي  اجملبال للبقباء يف البلبد بعبض الوقبت، وال        باألصل ُي
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  التأشريات ملدة الفعالية بالضبب ، هباا مبن جهبة، ومبن      ْنُيتوقع م 

واببب    ،اضبببيوف املبببؤمترات معروفبببون مسببببقً    جهبببة أخبببرى فببب نَّ  

ا باحلبدث الباي قبدموا ألجلبه .. وهب  ببالل       اهتمامات حمددة غالًب

أخبرى مببن السببياحة قببد يببتحف    أصببنافون عببن ن يبحثببمَّببليسبوا مِ 

عليهببببا البببببعض؛ ولببببيس مببببن مهببببام هي ببببة السببببياحة جبببباب أحببببد  

للمؤمترات.. هاا يرجع ملضمون املؤمتر أو احلدث وجاذبيته. وكل 

للرتفيبه   مكبن أن يكبون مبادةً   مدينة فيها حمتوى ثقبايف تبارخيي يُ  

ا ميكبببن نا وثقافاتنبببا زاخبببرة ببببالكثري مَّبببعبببن الضبببيوف، ومبببدُن

وفببر  عمببل  اح .. وهببو بببالل أيضببا خيلبب  صببناعاتٍ قدميببه للسببّيت

 مساندة غري مباشرة.

واجبه صبناعة   املعوقبات البيت تُ   دت أ. فاطمة الشريف أهب َّ وحّد

 املؤمترات يف الوقت احلالي فيما يلي:

وعدم وجبود فبرته زمنيبة ثابتبة للحصبول       ،الرتاخيص الرمسية -

 عليها.

وكثببرة   ،لفعاليببات ا لصببعوبة تسببوي  بعببض ا   نظببرً  ؛التمويببل  -

 وحمدودية جهات التمويل أو الرعاية. ،املنافسة

لنبببببدرة الشبببببركات  ؛ارتفببببباع التكببببباليف الفنيبببببة والتقنيبببببة -

 وقلة األجهزة احلديثة. ،ايرتفة

 ،حمدوديبببة األفكبببار اخلاصبببة بنبببوع الفعاليبببات وحمتواهبببا     -

 وتكرار معظمها.

واسبتهداف   ،عدم حتديد مجهور مسبتهدف ملعظب  الفعاليبات    -

جودة املؤمتر يف خصخصة مجهبور حمبدد وإن    مع أنَّ ،ةالعام

 ه.عدُد قلَّ
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وتسببببباءل أ. مسبببببري مخبببببيس حبببببول ماهيبببببة دور العالقبببببات       

 والوزن االجتماعي يف تاليل العقبات احلكومية؟ ،الشخصية

العالقببببببات  ويف هببببباا الشبببببأن يبببببرى م. خالبببببد العثمبببببان أنَّ     

هبي   ،والوزن االجتماعي يف اجملتمعبات غبري املؤسسبية    ،الشخصية

وسببيلة شببائعة لتجبباوز العقبببات البريوقراطيببة يف خمتلببف األمببور ..    

ع توّقب وتوظيفها يف حالة منتدى أسبار الدولي وحمافل أخرى أمبر مُ 

مؤسسبي   ومفهوم وغري مستغرب .. املطلوب أن يكون هنان مسبار  

 ،وتبباليل العقبببات الببيت تواجههببا ،ال لرتخببيص املببؤمتراتمببرن فعَّبب

ل الربنببببامج الببببوطين  مث ببببمببببا ُيبَّظاميببببة .. وُروتببببوفري متطلباتهببببا الن 

حتببب   ؛حمتملبببة لتطبببويره وهيكلتبببه  ًةللمعبببارض واملبببؤمترات مظّلببب

يصببب  مظلببة نظاميببة شبباملة كاملببة إلدارة هبباا القطبباع مبفهببوم       

 النافاة الواحدة.

 غياب العمل املؤسسي 

 العمبل املؤسسبي املسبتدام غائبب      أشار م. خالد العثمان إأ أنَّ

ويغلبب علب     ،ناعة املؤمترات والفعاليات يف اململكةا عن صعموًم

ها املنظور الرحبي قصبري املبدى .. وكمبا ذكبر د. عببد احل ببن       لُِّج

أحببد أهبب  مفبباتي  تبباح   فبب نَّ ،ناصببر احلمببود يف ورقتببه الرئيسببية 

هبو احلببر  الكببري مبن القببائمني     ،مبؤمتر منتبدى أسبببار البدولي   

ي  اابببدف الرحببببي وحتجببب ،عليبببه علببب  قيمبببة ايتبببوى واملضبببمون

 أمببام مببؤمتر منتببدى أسبببار الببدولي فرصببةً    املباشببر .. وبببالل فبب نَّ 

  منبببببوذج مؤسسبببببي مسبببببتدام يف قطببببباع صبببببناعة ل بببببحقيقيبببببة خل 

واملتابعببة  ،وتببوطني اخلببربة  ،  مببباد  االسببتدامة حقِّببُي ،املببؤمترات
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 ،والتوثيبب  واملتابعببة ،وبنبباء اخلببربات ،الدائمببة والتحببدين املسببتمر

رمبا يكون من املناسبب البتفكري يف تسبجيل املبؤمتر     وغري ذلل .. 

 كمؤسسة أو شركة اا هيكل نظامي وفري  عمل وأمانة عامة.

 ،وتبببراك  اخلبببربات ،بالعمبببل املؤسسبببي تتحقببب  االسبببتدامة 

واجملبببامالت  ،وتغيبببب املصببباو قصبببرية املبببدى ،والتطبببور املسبببتمر

 عبباب علبب  معظبب ا ُيمَّببوكببثري ِم ،والبهرجببة الشببكلية ،الشخصببية

 املؤمترات واملنتديات اليت نراها يف اململكة.

نبببا باململكبببة يف الغالبببب  ق د. خالبببد ببببن دهبببيش إأ أنَّ وتطبببرَّ

يقاببل   ،نصرف الكثري مبن املبال واجلهبد والوقبت علب  املبؤمترات      

وتكرارهبا مبن أكثبر مبن      ،ذلل ضعف يف موضبوعات املبؤمترات  

وعببدم تغطيتهببا لتلببل ايبباور     ،وضببعف صببياغة حماورهببا   ،جهببة

إأ ضعف احلضور الباي يتنباقص بالتبدريج     بشكل جيد، إضافًة

باادف من مشاركة املعنيني واملهبتمني   من يوم آلخر بشكل خيّل

ا إأ وهباا يبؤدي أيًضب    ،ضعف احلبوار والتوصبيات  ا ُيمَِّم ؛باملوضوع

ا يت  استدعاء غري مهبتمني لتعب بة   استياء اياضر، ولألسف أحياًن

إحبدى اجلامعبات الكبربى بالريبباض     أنَّ :املقاعبد. ومبن مالحظاتبه   

الشبهر علب    يف قبل سنوات قريبة كانبت تعقبد أكثبر مبن مبؤمتر      

بتسخري إمكانات هباه اجلامعبة اباه املبؤمترات      ،حساب الطالب

واببا أهببداف أخببرى بعيببدة عببن ااببدف أو     ،الببيت بعضببها إعالميببة 

 موضوع املؤمتر.

علبب   ه ال خيفبب ومببن جهتهببا أوضببحت أ. فاطمببة الشببريف أنَّبب   

ة إأ وجبود فهب  أعمب  واحرتافيبة     لّحاحلاجة أصبحت ُم اجلميع أنَّ
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يف  طبببي  وإدارة الفعاليبببات واملبببؤمترات، وقبببد تشبببكل لببببدى      

القيببادات العليببا يف إدارات القطبباع احلكببومي واخلببا  قناعببات    

ه حتب  جتبين أي جهبة مثبار هباه الفعاليبات واملبؤمترات        تفرتض بأنَّ

 ميزة وفاعلة.  اا بصورة خطِّجيبب أن ُت

واليببوم تعتببرب خببدمات تنظببي  املعببارض واملببؤمترات االحرتافيببة   

تلبيببًة لكثببرة  ؛مببن األنشببطة الببيت تزايببد عليهببا الطلببب يف اململكببة

الفعاليبببات البببيت تقبببوم بهبببا خمتلبببف الشبببركات واملؤسسبببات ببببل     

ى ذلببل لتخصببص بعببض  واملنظمببات، وملختلببف األهببداف، وقببد أدَّ 

تلبيببة للطلببب املتزايببد عليببه.  ؛اديببًدالشببركات يف هبباا النشببان حت

وهو ما تبعه ظهبور احلاجبة لوجبود فبرق عمبل قبادرة علب   طبي           

حيقب  أهبداف املنظمبة     ،الوتنفيا تلل األحداث بأسلوب علمي فعَّ

 من تنظي  هاه الفعاليات واملؤمترات.

ويببببرى غالبيببببة املعنببببيني بتخطببببي  وتنظببببي  وإدارة األحببببداث  

يمي لتلل الفعاليات يعتمد بصفة أساسبية  النجاح التنظ اخلاصة أنَّ

 عل  ما ميلكه فري  العمل من معرفة وخربات مرتاكمة.

أو  ،وسواء كانت هاه الفعالية لغرض إطالق منبتج أو خدمبة   

بغببرض علمببي تنمببوي وعببرض اإلتببازات، إال أن إدارة الفعاليببات     

ا يف ا وإغراًقبببوالتخطبببي  ابببا تبقببب  مبببن أكثبببر اجملببباالت تعقيبببدً   

للكبب  ااائببل مببن املهببام واإلجببراءات الببيت جيببب    ل نتيجببًةالتفاصببي

والتنسي  من أجل توفريها وإكمااا؛ فتبدأ مبن خبالل    ،األخا بها

وطبيعبة   ،حتديد األهداف اليت يسع  احلدث أو املؤمتر لتحقيقهبا 

وامليزانيبببة البببيت  ،والعبببدد املتوقبببع حضبببوره  ،اجلمهبببور املسبببتهدف
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واألفكبار حبول    ،مويبل املبالي  صدت لتنفيا الفعاليبة وكيفيبة الت  ُر

ثب  يبأتي بعبد     ومبا إأ ذلبل،    ،ومستوى التمثيل الرمسبي  ،التسوي 

واخلطببة  ،ذلببل تقببدي  خطببة متكاملببة تتضببمن مقرتحببات التنفيببا 

 والتكاليف. ،واملتطلبات الفنية ،الزمنية

 قصور البنية التحتية.   

ع علب  عقبد املبؤمترات،    شبج  فيما يتعل  بالبنية التحتية البيت تُ 

 920هنببان  ه مبقارنببة سببريعة تببد أنَّذكببر د. خالببد الرديعببان أنَّبب

الرياض أكرب  يف الرياض، مع أنَّ فندًقا 450يف دبي مقابل فندًقا

 وعدد سكان. مساحًة

 يف 450 بالفنادق الب  وأضاف د. عبد احل بن صاو احلمود أنَّ

 .مؤمترات إلقامة مهي ة غري غالبيتها الرياض

العببربة ليسببت بببالك ، بببل  نَّإالببدريس: "يف حببني قببال د. زيبباد 

بالكيف. فاملؤمترات اليت تكثر فيها املشاو والفالشات تكون 

 ا أقل جدوى من غريها! دوًم

ا مقولبببة مسعتهبببا مبببن أحبببد اخلبببرباء    ي ال أنسببب  دوًمببب إن ببب  َُّثببب

 يف السببعودية مشببكلة ليسببت: قببال سببنة، 20االسببرتاتيجيني قبببل 

 !"over studied أنها يف بل واألحباث، الدراسات نقص

احل يف  قالببت أ. عليبباء البببازعي: ذكببر د. عبببد  ،ومببن جانبهببا

ؤمترات...هنببا امللتتفيببا  مقببر مهيببأ 500عرضببه وجببود أكثببر مببن  

واألهب    ،ك  عدد الغرف الفندقية اجملاورة ااه املقبرات  :نتساءل

 ما "مستواها؟"

م قا" ُيcec "council for exceptional childrenهنان مؤمتر 

ا يف أمريكببببببا وحيضببببببره آالف املختصببببببني مببببببن أحنبببببباء  سببببببنويًّ
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وشرن اختيار املدينة هو  ،قام كل سنة يف مدينة خمتلفةالعامل...ُي

 ،غرفة فندقية يف حمي  تنفيا الفعالية 7000وجود ماال يقل عن 

هباه العقببة    ا علب  األقبدام.. ولعبلَّ   ل أن تكون مشبيً فّضوغالبا ما ُي

لكبببن  ،"اشببي علببب  األقببدام "مسبببتحيلً  كبببرية يف مبببدننا...ليس امل 

 وجود العدد الكايف يف حال إقامة فعالية بهاا املستوى.

 صناعة املؤمترات وحرية الفكر 

، neglected issueق د. خالد الرديعان إأ نقطة يراها مهملبة  تطرَّ

وحريبة   ،وحريبة الطبرح   ،والنقطة املاكورة تتعل  "حبرية الكبالم 

تنباول موضبوع مبا "كاميبة" مبؤمتر.       ةحرّيب  عقد أي مؤمتر" أقصبدُ 

املوافقة علب  موضبوعها مبن قببل      فبعض املؤمترات برأيه قد ال تت ُّ

ة حضبببور الوفبببود مبببن خبببارج   اجلهبببات الرمسيبببة، وكبببالل حرّيببب  

علب  جلبان    اململكة ومن داخلها؛ فأمساء املشاركني الببد أن متبرَّ  

 ا،خمالًفب  اوهاا حيمبل فكبرً   ،ال يصل  ْنيصل  وم  ْنتقرر م  ،فرز

ذاتبببه علببب  عقبببد النبببدوات  وينطبببب  األمبببُر خل.إوهببباا ال حيمبببل ... 

املوضوعات قد جتد مقاومة من الببعض   الفكرية واألدبية؛ فبعُض

 ،من ذلل ندوة فكرية وأدبية صغرية يف تناواا أو طرحها.. أذكُر

تتنباول   ة،األدبيب  أحبد األنديبة  ها قببل سبنتني يف   فرتض عقبدُ كان ُي

وقببل   ،احل القصبيمي )متبوف (   السبعودي عببد  ر فكِّامُل أطروحاِت

مبارة املنطقبة دون اعتببار    إبقبرار مبن    إلغاؤهبا  الندوة بيبوم واحبد متَّ  

عقبد يف  النبدوة تُ  يف حبني أنَّ  ،إلدارة النادي واحلضور واملشباركني 

 ة وزارة الثقافة واإلعالم.صرح ثقايف يعمل حتت مظّل

يف نطبباق  نالبباكاء هببو التحببرُّ   ويببرى د. علببي احلكمببي أنَّ  

ز مبؤمتر أسببار. فمبؤمتر أسببار ضببخ      متّيبب املسبموح ببه. وهباا سبرُّ    

 ومؤثر يف النطاق املسموح به. 
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املبؤمترات مثلبها مثبل الصبحافة      م. خالد العثمان فب نَّ  ويف ظن 

واإلعالم .. التكبيل املسبب  يقتلبها يف مهبدها .. ملباذا ارتفبع سبقف       

 ا يف املؤمترات؟ا جدًّما زال منخفًض يف حني ،احلرية يف اإلعالم

    وضؤؤؤؤؤياع « الشؤؤؤؤؤللّية»املؤؤؤؤؤؤمترات العلمّيؤؤؤؤؤة اخلليجّيؤؤؤؤؤة بؤؤؤؤؤ

 .املرجعّية

 احتبت هبباا العنببوان أعبباله، أورد د. فبايز الشببهري مقببااًل لببه ذ  

ا صببلة مباشببرة بقضببية صببناعة املببؤمترات، جبباء فيببه: مل يعببد سببرًّ   

مهببببا املؤسسببببات نظِّأن معظبببب  املناشبببب  العلمّيببببة الببببيت ُتبببببالقبببول  

ة "لشببلل" جّيبة اخلاّصببة والعاّمببة باتببت مثبل "ايمّيببات" اخلاّصبب  اخللي

سبببواء مبببن  ،وتتواصببب  علببب  أمسببباء حمبببّددة ،تتنبببادى فيمبببا بينهبببا

املتحّدثني العرب أو الضيوف اخلليجيني احلصبرّيني. ومبن العجيبب    

فهببب   ،أمسببباء هببباه "الشبببلل" ال تتغّيبببر حتببب  بتغّيبببر املوضبببوعات أنَّ

وبعببدها يف  ،اللببهجات اخلليجّيببة"حاضببرون ببباواته  يف نببدوة عببن "

ا خبرباء مبؤمتر "الرببع اخلبالي     وجتبده  أيًضب   ،ملتق  "تقنية النبانو" 

ومتحببدثني متواجببدين يف لقبباء "السببالم العبباملي    ،واألمببن الغبباائي"

"ربعببي" جتمعهبب  "قروبببات"   :والقببوة الناعمببة". يقببول أحببد الظرفبباء  

قبببباهي ومنببببه ينتثببببرون إأ م ،الوناسببببة علبببب  تطبيبببب  "الواتسبببباب"

 املؤمترات والندوات.

ولكببن يف  ،واإلشببكال هنببا لببيس يف تكببرار األمسبباء فقبب  

وهبدر املبال ببال     ،وانتهبان التخصبص العلمبي    ،اجرتار املوضبوعات 

خببالل الثمانيببة أشببهر املاضببية وصببلتين    :طائببل. علبب  سبببيل املثببال  

 20مبا يزيبد علب      -حبكب  االهتمبام    -وتابعت  ،بضع دعوات

ء الوحيببد الثابببت فيهببا هببو تكببرار أمسبباء  الشببي ،مناسبببة خليجّيببة
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و"العببّل" يف ذات القضببايا دون إضببافات تسببتح  كببل    ،املتحببدثني

 هاه "اايلمة".

منّسببقة نببدوة عببن اإلعببالم اجلديببد تواصببلت معببي   أنَّ وأذكببُر

وملبببا اسبببتفهمت منهبببا عبببن املشببباركني املرشبببحني       ،للمشببباركة

املنّسبقة  ذكرت أمساء ليس بينها خمتّص أو حمبرتف. الطريبف أن   

نشبباطها يف اإلعببالم  ذكببرت اسبب  سببّيدة مشبباركة ينحصببر كببلُّ 

لقطات "سناب شات" لغرف الفنادق اليت ُتستضاف  اجلديد يف بن 

 فيها يف املناسبات اخلليجّية )الكثرية(.

ا يف "طببرق ا متخّصًصببأكادمييًّبب وّمببا ُيبباكر )فُينكببر( أنَّ  

ه  يف نبدوة  التدريس" طلب ترشبي  أمسباء إعالمبيني رّواد لتكبرمي    

فاعتبار عبن قببول اسب       ،فباكرُت لبه بعبض مبن أعبرف      ،خليجّية

ه أحببد أعضبباء اّكرا إّيبباي بأنَّببُمبب ا،لعببدم قناعتببه بهمبب ؛اثببنني مببنه 

مبا   -جلنة الرتشي  للجوائز اإلعالمّية! هاا األكبادميي اجلهببا   

يتنقببل مببن مدينببة إأ    ،ضببيف كببل مببؤمتر خليجببي   -شبباء احل 

 وحت  حقوق املرأة! ،واالقتصاد ،اتا يف الصراعمدينة حماضًر

غايببة أي مببؤمتر أو نببدوة علمّيببة هببو    نَّإ :يقببول املنطبب  السببلي  

لبحبببن  ؛اجتمببباع متخّصصبببني وحمرتفبببني أمبببام خبببرباء ومهبببتمني     

ومناقشة قضبايا يهبتّ  بهبا مبنّظ  هباه الفعالّيبة. وايصبلة النهائّيبة         

-علمّيبة  )املفرتضة( أن خيرج هاا )املؤمتر( أو النبدوة بتوصبيات "  

البحبن والنقبا .    عملّية" حتمل اجتاهات جديدة يف املوضوع حمبلّ 

املنبببافع البببيت ينبغبببي اسبببتهدافها وحتصبببيلها يف هببباه       ومبببن أقبببلّ 

إشبببهار اسببب   أو علببب  األقبببّل ،املناسببببات إظهبببار الوجبببوه اجلديبببدة

ويف احلبد   ،املؤسسة املستضبيفة مبن خبالل إطبالق مببادرات رائبدة      

 ا.ا وثقافيًّستضيفة اقتصاديًّاألدن  إفادة املدينة امل
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 آليات تطوير صناعة املؤمترات يف اململكة. 

 د د. عبد احل بن صاو احلمود عل  أهمية ما يلي:أكَّ

يف نقبببل   اكببببريً  اعلببب  الغبببرف التجاريبببة الصبببناعية دورً    أنَّ -

 املفهوم الرئيس لصناعة املؤمترات.

كبببري بببني جملببس الغببرف التجاريببة   أن يكببون هنببان تعبباون  -

للنهبببوض  ؛ووزارة التجبببارة واالسبببتثمار ،لصببناعية السبببعودية ا

بصبببببناعة املبببببؤمترات كأحبببببد الوجهبببببات الرئيسبببببة للنمبببببو   

 االقتصادي يف البالد.

واجبات متعددة جتاه أكثر من جهة وأيضا هنان مسؤوليات  -

 :حكوميببة للببدع  والنهببوض بهبباه الصببناعة النوعيببة، مثببل      

تأشببببريات  وزارة الداخليببببة مببببن ناحيببببة التسببببهيل يف إصببببدار

الببدخول للمتحببدثني يف املببؤمترات، وهي ببة السببياحة والببرتاث   

 ؛متعبددة  الوطين يف حتفيز القطباع اخلبا  حنبو تبوافر مقبارّ     

 إلقامة املؤمترات عل  مستوى اململكة العربية السعودية.

تطبببوير النظبببرة احلكوميبببة جتببباه صبببناعة    ب  أمبببا مبببا يتعّلببب   -

 ،تيجية واضبحة املؤمترات؛ فمن املهب  أن يكبون لبدينا اسبرتا    

مببن النمببو االقتصببادي يببأتي  اكبببرًي اد للجميببع أن جببزًءتؤكِّب 

 ،ع يف عقببد املببؤمترات مببن النبباحيتني )الكبب     بسبببب التوسُّبب 

 والكيف(.

وجببود قاعببات وبنيببة حتتيببة لعقببد    ويببرى د. خالببد الرديعببان أنَّ 

ببل   ،املؤمترات والنبدوات ال يكفبي للنهبوض "بصبناعة" املبؤمترات     

 لعقد املؤمتر .كاٍف من احلرية اخ ر منالبد من توفُّ
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نببببا ينبغببببي علينببببا تصببببنيف  وتعتقببببد أ.د. سببببامية العمببببودي أنَّ 

أمبا الثقافيبة أو    ،كتف  باجلامعبة فالعلمية أو الطبية ُي ،املؤمترات

أو ما فيها من أمور خالفية رمببا هنبا حتتباج إأ تنظبي       ،الفكرية

 آخر.

املبؤمترات   وأضباف أنَّ  ،د د. علي احلكمي الرأي السباب  وأّي

   ب شراف مؤسسات حكومية.نظَّالفكرية البد أن ُت

احللبببول بالتشبببريع،  ومبببن وجهبببة نظبببر أ. أجمبببد املنيبببف فببب نَّ  

 والرغبببة احلكوميببة، واإلميببان ببباملورد قبببل كببل شببيء. كمببا أنَّ  

األفكار كبثرية، وعناصبر اإلبهبار أكثبر.. املهب  دعب  الصبناعة،        

 ووضع األرضية والنظام.

 العثمان مبع هباا الطبرح األخبري، ففبي رأيبه أنَّ      واتف  م. خالد 

وبعبببدها سبببيقدم القطببباع   ،يصبببنع الفرصبببة ْنالتشبببريعات هبببي م ببب 

علب  الدولبة أن   واخلا  عل  تنمية هاا القطباع واالسبتثمار فيبه ..    

تتطلببب الببدع  ورفببع   ،هبباا القطبباع صببناعة متكاملببة   أنَّبببؤمن ُتبب

ة الببيت تعببول العقببات البريوقراطيببة يف ظبل توجهببات الرؤيببة الوطنيب   

 عل  متكني القطاع اخلا .

كما تبربز مسبألة تأهيبل الكفباءات البشبرية يف جمبال إدارة       

، وهببو  صببص Event Managementالفعاليببات .. وباإلتليزيببة 

أصببب  لببه منبباهج أكادمييببة علبب  مسببتوى البكببالوريو  وحتبب       

إن مل يكبببن   -الدراسبببات العليبببا .. بينمبببا يف اململكبببة معظببب      

ا للعمبل يف  يف هاا اجملبال غبري مبؤهلني أكادمييًّب     العاملني -كل

ومجعبببوا مهببباراته  وتأهيلبببه  بببباخلربة املبنيبببة علببب    ،هببباا اجملبببال

 Try and Error  بالتجربة واخلطأ والتعلُّ ،املمارسة العملية
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ويف ضببوء ذلببل ميكببن التوصببية ببب دراج هبباا التخصببص يف      

هببا ة أنَّوالتببدريب علبب  خمتلببف املسببتويات.. خاّصبب   ،منبباهج التعلببي  

 ا للشباب والشابات السعوديني.ا وماديًّأعمال مالئمة اجتماعيًّ

مببن  همببةوأوجببز د.م نصببر الصببحاف جمموعببة مببن النقببان امل   

سببببواء يف  ،واقببببع جتربتببببه الشخصببببية يف التحضببببري للمببببؤمترات  

 :يأتي كما ،السعودية أو الواليات املتحدة

وفب    لتحقي  النجباح يتوجبب الببدء يف االسبتعدادات للمبؤمتر      -

 عل  أقل تقدير قبل املوعد املقرر بسنة.   ،أجندة معينة

 ،األوأ األربعبببة شبببهراألتببببدأ باجتمببباع كبببل أسببببوعني يف ا  -

  َّومبن ث ب   ،وتزيد وتريتها بعد ذلل لتصل إأ كبل عشبرة أيبام   

 قبل احلدث .ين ا يف الشهرين األخريتزداد حت  أسبوعيًّ

حيببن  ،ةصببغرية وكبببري  نبباقش يف هبباه االجتماعببات كببلُّ  ُي -

 تكمن اخلفايا يف التفاصيل الصغرية.  

عطب  كبل   أثنباء الفعاليبات؛ فيُ   يف أما فيما يتعل  بباإلجراءات  -

لقيبا  مبدى رضباه أو سبخطه      ؛سبلفاً  اعبدً ُم امشارن اسبتبيانً 

ا وتالفيهببببا لتسبببباعد يف حتليببببل النتببببائج الحًقبببب ،عببببن املنببببتج

 ا.مستقبًل

لقائمني علب   وإعطاء املوظفني وا ،مراعاة التفاصيل الصغرية -

أو احللبول   ،هب  ئحتضري املواد الفرصبة الكاملبة يف إببداء آرا   

 اليت يرونها مناسبة. 

واسرتاتيجية اإلعالن عن املوعبد   ،الدعاية/ اإلعالم املدرو  -

 ايدد للمؤمتر. 
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    جتربؤؤؤؤؤة منتؤؤؤؤؤدى أسؤؤؤؤؤبار الؤؤؤؤؤدولي: أسؤؤؤؤؤباب النجؤؤؤؤؤا  ومقومؤؤؤؤؤات

 .االستمرار

 أسبببار .. ال حيتبباُجتبباح منتببدى  ذكببر أ. سببعيد الزهرانببي أنَّ

هو موضع بهجبة عميقبة نعيشبها إأ هباه اللحظبة..      فإأ استشهاد.. 

وهببو فببرح مبنجببز خنبببوي مجبباهريي.. هنببا مكمببن التحببدي.. أن       

ث حتظبب  فعاليببة خنبويببة حبضببور مجبباهريي.. فاألرقببام الببيت حتببدَّ   

فببة قصببدت لَّؤُمألببوف ر إأ عنهبا الببدكتور احلمببود يف ورقتببه تؤش ب  

بالتأكيبببد  ،ضبببور األلفبببوي هبببو حضبببور مجببباهريياملنتبببدى.. واحل

 وأضببباف: عنبببدما أقبببولُ  أن يسبببتهويه. اسبببتطاع املنتبببدى النخببببويّ 

 هنبان منتبدياتٍ   خنبوي فأنبا أعبين الداللبة الفعليبة للمصبطل .. ألنَّ     

.. مثااببا ا بالنخبويببة فيمببا حقيقتهببا شببعبوي قبب ّ    تكتسببي ظاهريًّبب 

 ونببببوايك مل.. آالف 3البببباي يتجبببباوز حضببببوره    ،منتببببدى شببببوف 

حضروا لوال مشاعر اإلعالم اجلديد الاي وصب  بلعنتبه املفباهي     لي

  ا يف مثل تلل املنتديات!حت  بات النج  رمًز

ر لنجاحببببات تبببباح منتببببدى أسبببببار يف دورتببببه األوأ .. يؤش بببب  

مسببتقبلية كببربى.. وهببو األمببر البباي يسببتلزم الببتفكري يف طريقببة    

الوقببت  إنَّ ى..منتببًدا وبهببر ألسبببار مركببزً التعامببل مببع املسببتقبل املُ 

ال تببرتهن لالسبب  الكبببري د.  مسبباهمًة حببان ليصببب  أسبببار شببركًة

 ل اليوم يف أسببار كبلَّ  مث فهد العرابي احلارثي.. هاا االس  الاي ُي

فسببيغيب  -ال مسبب  احل  -شبيء.. وحببني يغيببب حتبت أي ظببرف   

ضبببمن ألسبببار اخللبببود  شبببيء مجيببل يف أسببببار.. يف حببني سيُ   كببلُّ 

ل إأ نظببببام املأسسببببة ا ومنتجببببات حببببني يتحببببوّ وتأسيًسبببب فكببببرًة

رنا منتببببدى أسبببببار الوليببببد.. مبنتببببدى دافببببو  اّكوُيبببب الكامببببل..
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السياسي واالقتصادي الشهري.. من جمرد فكبرة لرجبل اقتصبادي    

 ،واخلطاببة  ،والبتفكري  ،واملبال  ،لبت إأ تظباهرة للعلب    حتوَّ ،ناببه 

ا قوقبل عبن   ا. حيبدثن ا واقتصباديًّ وقيادة العبامل سياسبيًّ   ،والصفقات

 ،وعضبببويًة ،ادافبببو  بأرقبببام مب بببات األلبببوف الدوالريبببة اشبببرتاًك

 وحنوها.. وهو فوق هاا منتدى غري رحبي. ،وشراكات

مببن أسببباب تبباح مببؤمتر    ر د. خالببد الرديعببان فبب نَّ  ويف تصببوُّ

 :أتيأسبار ما ي

 العام للدولة ورؤيتها. فهو يتس  مع اخل ِّ ،أهمية موضوعه -

 وخيدم الصاو العام. ،ادًّج لّ موضوع املؤمتر ُم -

ومعرفببة الدولببة بتوجهاتببه  ،شخصببية الببدكتور فهببد العرابببي -

 ،إأ قدراتبببه الفببباة يف احلشبببد للمبببؤمتر   الوطنيبببة، إضبببافةً 

 وإقناعه  بأهمية املؤمتر. ،والتواصل مع الرعاة

 اا أعطبباه زمًخبب مَّببِم ؛افتتبباح املببؤمتر مببن جانببب أمببري الريبباض    -

 .اكبرًي اإعالميًّ

 ر املميزين بتخصصاته .ضيوف املؤمت -

ملثبببل هببباه    ومهيبببأ  ،اعقبببد املبببؤمتر يف مكبببان مثبببالي جبببدًّ      -

 املناسبات الكبرية.

الطببباق  الفبببا الببباي عمبببل مبببع البببدكتور فهبببد مبببن البببزمالء  -

 والزميالت يف أسبار.

 احل بن ناصر احلمود:   قال د. عبد ،ويف هاا اإلطار

ه عببن غنيببل حممببودُ ُي ا.. شبب ت واكتسببب أدًببب   ْنن ابببن م بب ُكبب

 .  سِبالّن
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عنببدما أراد مركببز أسبببار أن يفعببل.. فعببل .. وجتبباوز كافببة      

 ة.. فببباإلرادة تبببتحط  أمامهبببا كبببلُّ العقببببات احلكوميبببة واخلاّصببب 

 العقبات.

ا يف املبببببؤمترات خصوًصببببب وأشبببببار م. خالبببببد العثمبببببان إأ أنَّ

مببؤمترات ترعاهببا  :تكببون أحببد صببنفني  اململكببة يغلببب عليهببا أنْ 

جلانب احلكومي عل  احلبدين  ويسيطر فيها ا ،جهات حكومية

واملبدني مسبتمعني    ويبقب  القطباع اخلبا ّ    ،والكلمات واجللسات

صببامتني إال مببن بعببض املببداخالت املسببتجدة .. ومببؤمترات يرعاهببا  

ا إال مبن  ا تامًّب فيغيب عنها اجلانب احلكومي غياًبب  القطاع اخلاّ 

 فعاليات حفل االفتتاح الاي تغلب عليبه املشباو والفالشبات ودروع   

 ،من السباحة  ما يلبن الوجود احلكومي أن خيتفي   َُّث ،التكري 

ويبق  النا  والقطاع اخلا  حياورون أنفسبه  حبوار الطرشبان ..    

وهبباا  ،ن مببن أن يكسببر هبباه العزلببة مببؤمتر منتببدى أسبببار متكَّبب 

واحلببدين بببني خمتلببف الطوائببف      ،االنفصببام يف حضببور املنتببدى   

ن املنتبدى يف  ل أن يبتمكّ املؤّمب  ة .. ومنة واملهنّياحلكومية واخلاّص

ن توسيع وتفعيل هاا احلوار املشرتن ضبمن إطبار   دوراته القادمة ِم

والنقببا   ،ا أوسببع للحببوار مببع اجلمهببور  املببؤمتر .. وأن يتببي  جماًلبب 

ثني واملتحبباورين بببدال مببن إلقبباء أوراق خطابيببة  املتبببادل بببني املتحببد  

ها البببعض عببدُّة ُيا مسببتقبلّيوتعببرض رؤى ووعببودً  ،تسببوق لبباواته  

 وغري ملموسة. حاملًة

الباي عمبل علب  إدارة     وبالرتكيز علب  موضبوع الطباق  الفبا     

 وتنظببي  وتنفيببا مببؤمتر منتببدى أسبببار الببدولي .. هبباا الطبباق  جببزء  

منبه يعبود لشبركات ومؤسسبات متخصصبة مبهبام وأدوار معينبة ..        
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مبدفوع   قاببل أجبر   شكرون علب  عملبه  الباي قباموا ببه مُ     وهؤالء ُي

من العقود املربمبة مبع شبركاته  .. واجلبزء اآلخبر التبابع للجهبة        ض

وه  يف غالبيته  متطوعون ومستشارون وخرباء  ،املالكة للمؤمتر

عملببوا علبب  مببدى عببام كامببل يف تهي ببة وجتهيببز       ،غببري متفببرغني 

ومتابعبة الفبرق والشبركات املختلفبة، ومبن املهب         ،وتنظي  املبؤمتر 

خبربات ومهبارات وجتبارب حتب      حتفيزه  وتوثي  ما اكتسبوه من 

لتحقيبب  مزيببد مببن النجاحببات للمببؤمتر يف      ؛عليهببا مكببن البنبباءُ ُي

ه ال أحببد سببيقبل إال أن يبقبب  املببؤمتر علبب   نَّببإالببدورات املقبلببة .. إذ 

 -ال مس  احل -أن يرتاجع بله من اجلودة والنجاح  ذاته املستوى

. 

كثافبة عقبد    فيبه أنَّ  ا الشلَّمَّه ِموذكر د. حامد الشراري أنَّ

املبببؤمترات والنبببدوات وحلقبببات النقبببا  وور  العمبببل واللقببباءات     

العلمية والدراسات واألحبباث وغريهبا، هبي ظباهرة صبحية إذا مبا       

تفعيبببل خمرجاتهبببا يف الوجبببه  ومتَّ ،حكمبببت أهبببدافها ومربراتهببباُأ

عقبد  األمثل خلدمة الوطن واقتصاده. هباه املناشب  املختلفبة البيت تُ    

نهبببا م بببات التوصبببيات واألفكبببار اجلبببديرة     ع ا، يبببتمخضّ سبببنويًّ

خدمبببة البببوطن واملبببواطن بشبببكل    يف  هبببا يصببببُّ وجلُّ ،باالهتمبببام

مباشببر، آخرهببا منتببدى أسبببار الببدولي، ومنتببدى مسببل اخلرييببة      

الببدولي ... هبباه التوصببيات واألفكبببار تتفبباوت أهميتهببا وقيمتهبببا      

ُببال فيهبا    ،وظروف طرحها، وهي خالصة جتبارب عمليبة وعلميبة   

رفبع  ا، هباه التوصبيات أو األفكبار تُ   الوقت واملبال. طبيعيًّب  اجلهد و

 ؛األخا بها كثري من تلل التوصيات ال يت ُّوللجهات ذات العالقة، 

جباءت يف  أنَّهبا  أو  ،عدم إمكانيبة تطبيقهبا   :منها ،ألسباب كثرية

كمثبببل نقبببص يف اإلمكانيبببات املاليبببة أو   ،ظبببروف غبببري مناسببببة 
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أو عدم القناعة بأهميتها أو  ،هاالكوادر البشرية الكفيلة بتنفيا

أو الضعف يف صياغتها، أو مت تفعيلبها منبا فبرتة...إخل،     ،واقعيتها

األدراج. هاه التوصيات البيت مل ُيؤخبا    ونتيجة لالل تصب  حبيسة 

وتكببون الظببروف مواتيببة  ،تناسببب يف وقببت آخببر -رمبببا -بهببا 

ُيسبتفاد   وتصب  قابلة للتنفيبا، أو  ،لتنفياها، أو إعادة النظر فيها

كمؤسسبببات اجملتمبببع  ؛منهبببا يف جهبببات أخبببرى ليسبببت حكوميبببة

ا، مبببا أو القطببباع اخلبببا . تقنيًّببب ،ةأو املؤسسبببات اخلريّيببب ،املبببدني

أحدثتبببه ثبببورة االتصببباالت وتقنيبببة املعلومبببات مبببن سبببرعة وسبببهولة   

الوصبول للمعلومبة والسبعة التخزينيبة العاليبة مبع تكلفبة رخيصبة،         

 -ة وحنببن مببن هبباه التقنيببات خاصَّبب ثلبب علينببا االسببتفادة امُل حيببت ُّ

ا مقارنبة مبع كبثري مبن     لدينا بنيبة تقنيبة مناسببة جبدًّ     -حبمد احل

عل  مركز أسبار إجياد مسبتوع وطبين إلكرتونبي     الدول. فأقرتُح

( كقاعبدة معلومبات لتلبل التوصبيات     Thinks Tankأو رقمبي ) 

غيباب   واألفكار والرؤى اليت ُتطرح علب  مسبتوى البوطن، يف ظبل     

سسبات خاصببة تقبوم بهبباا الببدور كمبا هببو معمبول بببه يف بعببض     مؤ

البببدول الغربيبببة كأمريكبببا، ومل يبببت  األخبببا بتلبببل التوصبببيات       

بببة بطريقببة علميببة بّوفة وُمصببّنألسببباب مبباكورة أعبباله، تكببون مُ 

ومن خالل تلل  ،ميكن الرجوع إليها بسهولة وسرعة عند احلاجة

وُيبوفر   ،ختبزل البزمن  بشبأنها، وبالتبالي يُ   القاعدة يت  معرفة ما متَّ

اجلهد واملال من خالل االستفادة امُلثل  من ذلل املستودع للمهبتمني  

 .وصنَّاع القرار بوجه خاّ 

ه بالنسبببة ملببؤمتر منتببدى   ر د. خالببد بببن دهببيش ف نَّبب  ويف تصببوُّ

ه مببن إعببداد مركببز  ة أنَّببأسبببار الببدولي فقببد تبب  بامتيبباز خاصَّبب   

. ومبن الطبيعبي أن ال   مبشاركة تطوعيبة مبن أعضباء منتبداه     خاّ 

 ة للمؤمتر القادم.خيلو مثل هاا العمل من مالحظات تطويرّي
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ر مبا سبب  ذكبره    كبرّ ومن جانبه قبال د. علبي احلبارثي: لبن أُ    

وبالاات عندما يكون يف النسخة األوأ، ببل   ،من النجاح والتميز

 ؛ةة تببباح مبببؤمتر دولبببي حضبببرته أكثبببر مبببن مبببرّ   سبببأذكر قّصببب 

متر أسببببببار. املبببببؤمتر العببببباملي   لنسبببببتخلص بعبببببض الفوائبببببد ملبببببؤ  

لجصببالحيات والسببجون، منظمببة أهليببة بببدأ باجتمبباع مهببتمني مببن  

واآلن أعضبباؤه متنوعببون مببا بببني     عاًمببا،18هبباه القطاعببات قبببل   

حيضبره  و ،اقبام سبنويًّ  ُي ،أفراد ومؤسسات حكومية وقطاع خاّ 

تتخللبه   ،أيبام  مخسبة برناجمبه   دولبة،  100مهتمون من أكثبر مبن   

جتببارب وعببروض لواقببع األنظمببة واإلجببراءات    ،ةحماضببرات علميبب

 ،قببام خاللببه ور  عمببل  وُي ،واملشبباكل واإلتببازات واإلخفاقببات  

 ؛لبالل، تتسباب  دول ومبدن الستضبافته     اكل مشارن يدفع مقابًل

 ة . ملا يعود عل  الدولة أو املدينة من فوائد مالّي

رغبنببببا يف استضببببافته حالببببت العوائبببب  األمنيببببة والسياسببببية    

نتخبببببة يف املركببببز  يببببة واملاديببببة دون ذلببببل، لببببه إدارة مُ   والتنظيم

 ،ونشباطات إقليميبة وحمليبة    ،وفروع يف أكثبر مبن دولبة    ،الرئيس

إقامبة معبارض كبببرية    :وأهمهبا  ،وكبثري مبن الفعاليبات املصبباحبة   

عن التجهيزات واالخرتاعات واالستشارات التطويرية . من الالفبت  

دول املتقدمبببة، بدايتبببه  أغلببببه  مبببن البببني أو املشببباركنياملهبببتم أنَّ

واآلن مؤسسببة أهليببة دوليببة تسبباندها هي ببة األمبب   ،كانببت بسببيطة

املتحببدة، وهنببان مببؤمترات دوليبببة وإقليميببة مشببابهة يف جمببباالت      

مبا جيعلنبا    ؛تأخانا نشوة الفرح مبا حصل من تباح  الشت . جيب أ

ليصبب  ذ ا شببأن   ،نسبرتخي عبن اسبتمرار النجبباح والتميبز والدوليبة     

 قرتح أن يبدأ العمل للسنة القادمة من اآلن.دولي. وامل
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 د. نوف الغامدي. الرئيسة: الورقة 

خلببري احلمببد حل علبب  مببا مببّن احل بببه علينببا وعلبب  بالدنببا مببن ا

 ،ستعملها أولياء األمبر يف خدمبة الببالد والعبباد    اف ،الكثري والنع 

 وبالشكر تدوم النع .

مببع رؤيببة  متفقببًة م2017جبباءت ميزانيببة اململكببة ابباا العببام   

تسبتهدف   ،، ومشلت برامج اقتصبادية واجتماعيبة وتنمويبة   م2030

 ا  اقتصبباًدحقِّببف ، وذلببل ُياالنتقببال بالسببعودية ملرحلببة مببا بعببد الببن 

، ميزانيببة هبباا العببام   اطموًحبب اووطًنبب ا،حيويًّبب اوجمتمًعبب ا،مزدهببًر

يف  هببباأقبببرب مبببا تكبببون إأ ميزانيبببة ببببرامج، علببب  البببرغ  مبببن أنَّ

شكلها العام ما زالت تقوم عل  البنبود، كمبا أن أفب  امليزانيبة ال     

فق ، بل ميتد سنوات قادمة، ف طاللتهبا   م2017ينحصر يف عام 

حبببدثها ؤمبببل أن ُيريات البببيت مبببن املُ تسبببتوعب التغبببي  م2020لعبببام 

ل البوطين، ولتحقب  تلبل املنظومبة مبن ببرامج الرؤيبة        برنامج التحوُّ

 .  م2030السعودية 

واختالف امليزانية هاا العام عبن سبابقاتها يشبمل مرتكبزات     

ل اقتصببببادية، وليسببببت ماليببببة حبتببببة. مبعنبببب  جْعبببب   -اجتماعيببببة 

امليزانيبببة، االقتصبببادية تقبببود هيكلبببة   -املعطيبببات االجتماعيبببة  
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ولببببيس العكببببس. فامليزانيببببة العامببببة اآلن أداة لتحقيبببب  "الرؤيببببة     

 ". جاءت امليزانية لتحمل رسالتني:م2030السعودية 

مببن أجببل تعزيببز ثقتببه يف     ،الرسببالة األوأ كانببت للمببواطن   -

 القبرارات املاضبية كانبت تصببُّ     د أنَّولتؤكِّ ،اقتصاد بالده

 يف الصاو العام .

يببة فهببي للخببارج بببأّن االقتصبباد السببعودي      ا الرسببالة الثانأمَّبب -

مببن االقتصبباد  -وخبطبب  تنفيايببة -ا ل فعليًّببويتحببّو ،خبببري

والدع  احلكومي املباشر  ،الريعي القائ  عل  رعاية الدولة

 ،واملنافسبة  ،إأ االقتصاد التنافسي القائ  عل  اخلصخصبة 

 .  وقيادة القطاع اخلاّ 

د كبببري، وعلببب   جبباءت ميزانيببة السبببعودية اسببتثنائية إأ حببب   

عكس ميزانيات اململكة يف السنوات املاضبية، تلتبزم احلكومبة    

السعودية من خالاا بتطوير سياسات الشفافية واالسبتدامة املاليبة   

عرب عدد من الربامج واخلط  اجلديدة، اليت جيري تطبيقها ألول 

ة يف السعودية، فقد أعادت امليزانية اجلديدة توزيع البدع  علب    مّر

  سبتحّ ُم ني السعوديني بشكل عادل، حين سيحصل كبلُّ املواطن

للدع  عل  حاجته، وسيصل الدع  إأ مستحقيه بالشكل الباي  

ب الببدع  إأ الف ببات غببري املسببتحقة )األثريبباء(، كمببا    مينببع تسببرُّ 

ن مكِّطببب  طويلبببة األمبببد سبببُتاشببتملت امليزانيبببة اجلديبببدة علببب  خُ 

ه وأولوياتببه املببواطن السببعودي والقطبباع اخلببا  مببن ترتيببب أمببور     

لسنوات مقبلة، وذلل بضمان خلو السنوات املقبلة من أي أعبباء أو  

  مل تركز يف هاه امليزانية. ،التزامات مفاج ة
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ا مبتكببرة للخببروج ببباكاء مببن عجببز     م امليزانيببة حلوًلبب وتقببد 

امليزانيبة، وتبوفري السبيولة املطلوببة لتحقيب  النمبو االقتصبادي عببرب        

اوزت هباه امليزانيبة األسبوأ،    حزمة إصالحات مبتكرة، كمبا جتب  

ة السببعودية يف براجمهببا االقتصببادية اإلصببالحية،   وكشببفت جدّيبب 

دون التهببببام األرصببببدة اخلارجيببببة  وذلببببل بالشببببكل البببباي حيببببوُل

ه ال توجبد  للمملكة، وحبسب الربامج اليت أعلنتها احلكومبة ف نَّب  

تطبيقها بأثر رجعي، ولن يت  فرض ضريبة دخبل علب     قرارات يت ُّ

 .نني أو القطاع اخلاّ املواط

اململكببة  قببد ذكببرت خببالل توقعبباتي للميزانيببة بببأنَّ     كنببُت

بالعببام  مقارنببًة امليبباًر 198تحببت يف تقلببيص عجببز امليزانيببة إأ   

مبببن  ،% مبببن النبباتج ايلبببي  7.7أي بنسبببة   ا،مليببباًر 297املاضببي  

مثببببل: تطبيبببب  السياسببببات  ،خببببالل االسببببتخدام األمثببببل ألدواتهببببا

وتفعيببببببل دور الوقببببببف  ،لقيمببببببة املضببببببافةالضببببببريبية وضببببببريبة ا

 واالستمرار يف االنتقائية ملشاريع البنية التحتية . ،والصكون

والسبؤال   ا،امليزانية حدث اجتماعي قبل أن يكبون اقتصباديًّ   

امله  هنا: ماذا تعين كل تلل األرقام للمواطن ؟ وما اخلط  البيت  

وبالنسبببة  ،س ببُتنجز لتحسببني معيشببته ؟ فامليزانيببة هببي لغببة أرقببام     

للمببواطن هببي احتياجببات أساسببية يريببد أن يسببمع تفاصببيلها مببن       

فهبببو يريبببد أن يعبببرف عبببن اإلسبببكان والتعلبببي       ،معبببالي البببوزراء 

والصحة وغريهبا مبن األمبور البيت ابا تبأثري مباشبر علب  معيشبته،          

ا كلمبات البوزراء فهبي مازالبت علب       أمَّ ،ومع األسف األرقام تتغري

 !نفسها الوترية
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الكبري هو قدرة األجهزة التنفيايبة املختلفبة علب      التحدي إنَّ

 إنَّ التنفيببا وفبب  أسببلوب وآليببة تضببمن حتقيبب  املؤشببرات املطلوبببة.   

رتجب   أرقام امليزانية وضبخامتها ال تعبين للمبواطن أي شبيء إن مل تُ    

يبنعكس حبجب  مشباريع تنمويبة تعمبل       ،إأ واقع حقيقي وملمو 

ر له مسبتوى مبن اخلبدمات    وتوفِّ ،عل  التحسني من حياته املعيشية

ا مبا  عاته، فنحن كمحللني اقتصاديني دائًمب ا ُيل  طموحه وتطلُّمَِّم

لكننببا ال  ،ل امليزانيببة بتحلببيالت إجيابيببة منطقيببة يف الغالببب  جم ببُن

والبحببن عببن أثببر ومببردود امليزانيببة  ،نبباهب إأ العمبب  يف التحليببل

 ،ادي الكلبي عد االقتصطبقاته، ناهب إأ الُب ل عل  اجملتمع بُك

 ونغفل عن البعد االقتصادي اجلزئي .

ا يف تنفيببباها للمشببباريع  ًعة توسُّبببفببباملواطن يريبببد مبببن الصبببحّ  

ا للمعانباة  وجيبد العبالج دفًعب    ،ليجد السرير وقت احلاجبة  ؛الصحية

يريببد أن تعطيببه املببؤمترات والنببدوات الصببحية الببيت  ،الببيت يعيشببها

ألمبببراض املزمنبببة نفببب  عليهبببا الكبببثري نتبببائج ملموسبببة يف عبببالج ا ُي

يريبد مبن األرقبام املرصبودة أن تبؤتي أكلبها يف        ،ورعاية أصبحابها 

هبباا  صَّر بعببد أن ُخبب رّبإذ ال يوجببد ُمبب  ،االرتقبباء بالوضببع الصببحي  

القطبباع مبزيببد مببن االهتمببام ليحصببد األرقببام الببيت تؤهلببه لوضببع      

ولن يقف عائ  أمامبه مبا دامبت النوايبا      ،اا وأكثر رقيًّأكثر تطوًر

   ا لتحقي  الغاية.ا صحيًحفت توظيًفظِّجلهود ُووا ،خملصة

 ؛ا يف بنباء املبدار  احلكوميبة   ًعاملواطن يريد من التعلي  توسُّب 

ا ملعاناة الطالب مع املباني املستأجرة، وال جيبد للقبائمني عليبه    رفًع

 ،ته امليزانيبة للتعلبي  مبن أرقبام ماهلبة     ا بعبد أن أدرن مبا خّصب   عاًر
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 درن سر عدم مواءمبة العمبل مبع الكب      ا بعد عام، وال يتزداد عاًم

الرقمي الاي يكمن خلفه كالل التأخري يف التنفيا، أضبف إأ  

ع اخلطببب  ْضبببذلببل عبببدم االسبببتثمار الصبببحي  لتلببل األمبببوال يف و   

هببا ال تببزال  دت الدراسببات أنَّالببيت أكَّبب  ،املناسبببة لتطببوير املنبباهج  

  تعتمد عل  حشو عقول التالميا عن طري  التلقني.

ب البلديات يريبد املبواطن التعجيبل مبشباريع تصبريف      ويف جان

ى عببدم االهتمببام بهببا إأ كببوارث ال تببزال     ميبباه األمطببار الببيت أدَّ  

ومنهببا  ،آثارهببا املؤملببة تدفعببه إأ املطالبببة باالهتمببام بهبباا اجلانببب  

ا مل تسبببتطع رفبببع حيبببن يبببرى أرقاًمببب ،مشببباريع الصبببرف الصبببحي

ا مَِّم ؛الشوارع دون تصريفمعاناته مع مياه اجملاري اليت متتل  بها 

ر مببا  نباِ   الضبنل سبوى نتاجبه املُ   ّمب ومبا حُ  ،ى إأ التلوث البي يأدَّ

  هو أخطر.

املببواطن يريببد مببن وزارة التعلببي  العببالي مثلببة يف اجلامعببات      

وارتفعببببت  ،ع يف إعببببدادهاالتوسُّبببب ا يف القبببببول بعببببد أن متَّ توسببببًع

ويضبببع  ،ن يتسببباءللبببه أ وحببب َّ ،ميزانياتهبببا إأ مليبببارات الريببباالت

يف  ،صبد ابا مبن مبببال    أكثبر مبن عالمبة اسبتفهام حبني يبرى مبا رُ       

فمبا جبدوى الزيبادة إذا     ،القبول ال يزال يف أضبي  احلبدود   حني أنَّ

وأشببد مببا يعانيببه   ،وهببو مببا يعنيببه  -سببتثمر يف هبباا اجلانببب  مل ُت

ا علبب  األجيببال مببن ضببياع سيعيشببونه إن مل حتتببويه  خطبب     خوًفبب

 ؟!يةاملؤسسات التعليم

نجبببز يف البببزمن  املبببواطن يريبببد مبببن تلبببل األرقبببام مشببباريع تُ     

فهببو  ،احلببد مببن مببزاد املنافسببات   ذاتببه ويف الوقببت ،القياسببي اببا 



22

 –2017     
154 

ليببدفع اجملتمببع مثببن    ،السبببب الببرئيس لتببأخري املشبباريع لسببنوات    

وهبو مبا    ،د مبن البباطن  ع التعاُقْنولن  رج احللول عن م  ،تأخريها

نتيجببة عببدم القببدرة علبب     ؛بالتببأخري ى إأ سببوء التنفيببا املقببرتن أدَّ

 ت تتناقص إأ أن وصلت للمنفا األقل.األداء بتكلفة ظّل

ا لبنبود امليزانيبة حسبب أوجبه     ا صبحيحً املواطن يريد اسبتثمارً  

عباد يف نهايبة العبام دون أن    د مببال  تُ ْصب فمبا الفائبدة مبن ر     ،اإلنفاق

عام  كلَّ تت ُّ املناقشة اليت أنَّ وأعتقُد ؟ه يف مكانها الصحي وجَُّت

بببببني وزارة املاليببببة ومثلببببي اجلهببببات احلكوميببببة مببببن مصبببباو      

ت جيببب أن تشببتمل املببربرات واألسببباب الببيت أدَّ  ،ومؤسسببات عامببة

فعودتهببببا يف نهايببببة  ،إأ عببببدم االسببببتفادة مببببن املبببببال  املرصببببودة 

ا يتمثببل يف العجببز هنبان خلًلبب  احلسباب اخلتببامي للميزانيببة يعببين أنَّ 

د تلببل ا مّجببمَّببِم ؛لتخطببي  لببدى اجلهببة املعنيببة  وسببوء ا ،عببن األداء

 واليت كان باإلمكان االستفادة ِمْنه ا. ،املبال 

طلقبببت مبببع امليزانيبببة التبببوازن املبببالي مبببن أهببب  البببربامج البببيت ُأ

وحساب املبواطن وهبي لتحقيب  األمبان االجتمباعي، ولبو        م،2020

والبباي  -علبب  سبببيل املثببال   -أخببانا برنببامج حسبباب املببواطن    

ل لتحّمب  ؛ع  املواطنني من ذوي البدخل املتوسب  وايبدود   يهدف لد

ة والبباي سببيت  مببن خببالل املنّصبب   ،أعببباء الصببالحيات االقتصببادية 

والتسبببببجيل يف الربنبببببامج بطريقبببببة  ،املوحبببببدة حلسببببباب املبببببواطن

إلكرتونية، هل سيت  فت  مكاتبب ملسباعدة راغب  التسبجيل وال     

 -قببرى كسببكان ال ؛ميلكببون الوسببائل الالزمببة واإلمكانيببات 

ملن يتكسبون عل   ةجديد احت  ال خنل  سوًق -عل  سبيل املثال
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قبرار البدع  احلكبومي يف     حساب هباه الف بة ؟ وِفبي اجملمبل فب نَّ     

 مثل فساد يشوبه مل إذا عل ألج من ذوي الدخل ايدود إأ االتدرُّ

 . اعظيًم قراًرا سيكون حافز

مبببببد امليزانيبببببة السبببببعودية تعت  احلبببببالي؛ الوقبببببت يف حقيقبببببة  

فببببرض ضببببرائب علبببب   :علبببب  مصببببدرين لزيببببادة مواردهببببا املاليببببة

ورفببببببببع رسببببببببوم اخلببببببببدمات احلكوميببببببببة علبببببببب   ،الوافببببببببدين

املببببواطنني، فعلبببب  سبببببيل املثببببال: فببببرض ضببببريبة عاليببببة علبببب        

منتجبببات التبببب  واملشبببروبات الغازيبببة لبببن يقضبببي علببب  التبببدخني،    

وثيقببببة امليزانيببببة  إنَّ فقبببب  سببببريتفع دخببببل املؤسسببببات الضببببريبية.

خببببة، فقبببد أصبببدرت وزارة املاليببببة    عبببام ليسبببت وثيقببببة للنُّ  هببباا ال 

ا نسبببخة لغبببري املتخصصبببني إلدارة التواصبببل مبببع املبببواطن،       أيًضببب

يف « شبببريل »وامليزانيبببة هببباا العبببام تتطلبببب دخبببول املبببواطن كبببب       

 إتاح برامج الدولة املالية. 

ا لبببببدى ا وفكريًّبببببا نفسبببببيًّاملرحلبببببة القادمبببببة تتطلبببببب حتوًلببببب

هبببببا لعمبببببل احلكومبببببة، وأحبببببد    يوسبببببع فهمهبببببا ورؤيت  ،النبببببا 

املبببببداخل إلحبببببداث هببببباا التحبببببول يتحقببببب  عبببببرب رفبببببع مهبببببارات  

األسببببرة للتعامببببل مببببع إدارة مببببوارده  املاليببببة، فبببباملواطن حباجببببة  

ا ضببببببرورات ألن يعببببببرف الضببببببرورات للببببببدع ، ويعببببببرف أيًضبببببب  

ل هببببببباا الرسبببببببوم علببببببب  اخلبببببببدمات، ويعبببببببرف أهميبببببببة ُكببببببب  

لالقتصببببببباديات احلديثبببببببة البببببببيت تواجبببببببه تغبببببببريات اجتماعيبببببببة  

واسبببتثمارية، فبببنحن نتحبببول مبببن ثقافبببة اإلسبببراف إأ الرتشبببيد،   

 ومن االستهالن لجنتاج .
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 د. محيد املزروع األول: التعقيب: 

عببات املببواطن(، هببي  قضببية )امليزانيببة بببني فكببر الدولببة وتطلُّ 

بشببكل مباشببر مسببتقبل  ومتببسُّ ،بالفعببل قضببية يف غايببة األهميببة 

سببأركز  تصببادي.األسببرة السببعودية وسببلوكها االجتمبباعي واالق   

 :أتيوهما ما ي ،حمورين أساسيني ل مداخليت ع

ا مبن تطبيب    تصنيف الشرائ  االجتماعيبة األكثبر تبأثرً    :اواًل -

، باعتبارهبببا أول ميزانيبببة معياريبببة    م2017امليزانيبببة املاليبببة   

 . م2030لتجسيد رؤية اململكة

و فيبف آثارهبا    ،عبة توّقثبار األزمبات املاليبة املُ   آمعاجلة  ا:ثانًي -

ي ف ات اجملتمع املتأثرة بشبكل مباشبر مبن تطبيب  ببرامج      عل

امليزانيبببة، ومبببا قبببد يرتتبببب عليهبببا مبببن تبببداعيات اجتماعيبببة     

تسبري   وة األمن االجتماعي، الفقر والبطالة، متنوعة، خاّص

ا العمالببة املببرتب  بسبببب تطبيبب  بببرامج اخلصخصببة، وأخببريً   

 علببي إدارة االقتصبباد الكّلببي للبببالد،  قببدرة القطبباع اخلبباّ 

 وقدرته علي توليد وظائف بشكل منتظ  .

 :أتيهي ما ي،ا الشرائ  االجتماعية األكثر تأثًر -

 الضمان االجتماعي. منسوبو (1

 ريال. آالفة الاين يستلمون أقل من ستة ن، خاصَّاملتقاعدو (2

 عببدة ولببديها) فقبب  الزوجببة أو الببزوج بهببا يعمببل الببيت األسببرة (3

 (.أبناء

 ن عن العمل.العاطلو (4
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واملقبببرتح  ،عبببرف حبسببباب املبببواطن إدارة مبببا ُي يف تقبببديري أنَّ

ا نظببًر ؛اتنفيبباه بعببد حببوالي مخسببة أسببابيع سيصببعب تنفيبباه عمليًّبب 

يف لصعوبة تطبي  املعبايري املرتبطبة برصبد وتقيبي  مجيبع احلباالت       

وللصعوبات اإلجرائية اليت سبتظهر بسببب اسبتحالة     نفسه، الوقت

لبالل أقبرتح    ؛ائب  املواصلة يف حتدين البيانات ومتابعتها بشبكل د 

بهاا اخلصبو ، ولتقليبل األثبر االقتصبادي واالجتمباعي علبي        -

الشرائ  االجتماعية ذات البدخل املبنخفض )الضبمان االجتمباعي،     

 . ٪15خصص أو الراتب بنسبة زيادة امُل -ى(املتقاعدين، أخر

، واملتوقببع ارتفاعهببا مببع ٪12ة أرقببام البطالببة احلالّيبب ا: أنَّثالًثبب

سريعة،  ارامج اخلصخصة ملراف  الدولة تتطلب حلوًلبداية تنفيا ب

لفببت   ؛أن تبببدأ الدولببة بتنفيببا بعببض املبببادرات االقتصببادية   وأقببرتُح

 : أتي، وإجراء ما ي٪3وتعزيز النمو لريتفع إأ  ،سوق العمل

تسببببهيل التشببببريعات واإلجببببراءات املرتبطببببة باالسببببتثمار  -أ

عمبببل داخبببل  جللبببب الشبببركات العامليبببة املتخصصبببة لل    ؛األجبببن 

اململكة، خاصة للمشاريع االقتصادية البيت تتبوفر موادهبا األوليبة     

 ال .الستحداث الوظائف الالزمة بشكل فعَّ ،باململكة

سببرعة تفعيبببل االقتصببباد اخلبببدمي والسبببياحي، وإزالبببة   -ب

 املعوقات املرتبطة به، خاصة معوقات التمويل املالي . 

خلدمبببة اعتمببباد نظبببام العمبببل اجلزئبببي ضبببمن الئحبببة ا      -ج

املدنيببة، وحتديببد األجببور بنظببام السبباعة أسببوة بعببدد مببن الببدول         

 ،سبوق العمبل  يف لتشجيع املبواطنني لالخنبران املبكبر     ؛الصناعية

 ا أنَّواكتساب املهارات الالزمة، وكالل لرفع دخل األسرة. علًمب 
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، م2017ا للسببنة املاليببة  الدولببة أوقفببت التوظيببف والرتقيببة رمسيًّبب   

 املنشور بهاا اخلصو  .ا لألمر السامي وفًق

حتديببببببد احلببببببد األدنبببببب  لألجببببببور بسببببببتة آالف ريببببببال  -د

للسبببببعوديني، وإيقببببباف االسبببببتقدام بشبببببكل مؤقبببببت )باسبببببتثناء   

 الكفاءات بأنواعها(.

ا إأ اجملتمبع سبتؤدي حتًمب   يف ازدياد نسببة البطالبة والفقبر     إنَّ

مثببل  ،واستشببراء الفسبباد اإلداري ،ازديبباد نسبببة اجلببرائ  بأنواعهببا

معاجلببة األسببباب مببن البدايببة أفضببل   لببالل فبب نَّ ؛ة وغريهبباالرشببو

ظهببور مؤشببرات إحصببائية مقلقببة عببن     بكببثري مببن االنتظببار حت بب  

 تدهور أحوال األمن االجتماعي واألخالقي .

الزكباة باعتبارهبا أحبد أهب  أدوات حتقيب  العدالببة       أنَّ -هبب 

ا االجتماعية حتتاج إأ رفع كفاءة )البدخل السبنوي للزكباة حاليًّب    

(، حتصبببيلها مبببن الشبببركات واملؤسسبببات، وتوزيعهبببا   مليببباًرا 27

ما سيساعد أفبراد اجملتمبع األقبل     ؛بشكل عادل علي مستحقيها

حقبببوقه    واحلصبببول علبببي أدنببب  ،حفببب  كبببرامته    ا علبببحظ ببب

 كمواطنني.  

 

 د. اجلازي الشبيكي الثاني: التعقيب: 

دنببا مببن منتببدى أسبببار يف سببرعة مواكبببة القضببايا   كمببا تعوَّ

دنببا مببن أعضبباء منتببدى أسبببار     وكمببا تعّو ،ألحببداث املسببتجدة وا

وعضببواته مببن التميببز يف الطببرح، جبباءت ورقببة د. نببوف الغامببدي       
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  سبلِّ )امليزانية ببني فكبر الدولبة وطموحبات املبواطن( لتُ      باملعنونة ب

عبات املبواطن العبادي، حيبن     الضوء عل  هاه القضية يف ضبوء تطلُّ 

ه انعكاسات تلبل  املواطن يهّم عل  ما ذكرته د. نوف، أنَّ كِّدُأؤ

ومببدى مببا   ،امليزانيببة علبب  احتياجاتببه األساسببية وغببري األساسببية     

  قه له.حقِّميكن للميزانية أن ُت

الفرتة الزمنية اليت سبقت امليزانية بعدة أشهر فرتة اتسمت  إنَّ

 ،بالغضب والشعور باإلحبان بالنسببة لقطباع كببري مبن املبواطنني     

وذلبببل بسببببب إجبببراءات    ؛طي البببدخلة حمبببدودي ومتوسببب وخاصَّببب

اليت طالت أغلب العالوات والبدالت البيت كانبت    ،التقشف املالية

د متطلببباته  املعيشببية يف  تعببدُّ  يف ظببل  ،بالنسبببة ابب   مهًمببا ا رافببًد

وكالل كبان خلبروج عبدد مبن املسبؤولني علب         الوقت احلاضر .

ة وحببديثه  امُلحببِب  عببن أوضبباع الدولبب   ،إحببدى القنببوات الفضببائية 

 -وتدني إنتاجية املوظبف احلكبومي   ،وتوقعات اإلفال  ،املادية

 إضببافة إأ مببا يببت ُّ دور يف تأكيبد ذلببل الشببعور الغاضببب امُلحبب  .  

ة علبب  تلببل األزمببات املاديَّبب  اإلعببالن عنببه بببني فببرتة وأخببرى يف ظببل   

 ة الكبرية لعدد من الدول اجملاورة.املواطن من التربعات املالّي

ة الزمنيبة البيت سببقت امليزانيبة بالضببابية      مت الفبرت كما اتسَّب 

والببيت  ،املببواطن املعلوماتيببة حببول العديببد مببن القضببايا الببيت تهبب ُّ     

أتاحبببت الفرصبببة النتشبببار الشبببائعات غبببري املسبببتندة علببب  مصبببادر  

واليت كانت حباجة إأ ظهور املسبؤولني املعنبيني    ،رمسية معروفة

يبة بأيبام قالئبل    وقبل صبدور امليزان  بشكل مستمر لتوضي  األمور.

اجتمببع ولببي ولببي العهببد بعببدد مببن اإلعالمببيني ومشبباهري التواصببل    
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لتوضبببي  أبعببباد صبببدور القبببرارات املتعلقبببة بامليزانيبببة   ؛االجتمببباعي

وكانت معايري اختيار أول بل اجملبتمعني    ،اجلديدة بشكل مباشر

 :تيةمن وجهة نظري، املعايري اآل

 ،االجتمبباعي كثببرة أعببداد املتببابعني ابب  يف قنببوات التواصببل (1

 والقنوات التلفزيونية الرياضية.

شدة وحدة نقده  الدائ  لألوضباع االجتماعيبة واالقتصبادية     (2

 يف البلد.

ومل يكببن لببالل االجتمبباع والصببور الببيت ظهببرت بعببده لكببل   

لبدى قطباع غبري قليبل مبن       ل مقببو  ىصد-منه  مع ولي ولي العهد

ه  فيمببا ضبب  مببن تعليقبباته  وهاشببتاقات  كمببا اّت ،شببرائ  اجملتمببع 

 لعدم الرضا عن معايري ذلل االختيار.  ؛بعد

لون ظهبببور املسبببؤولني مباشبببرة عبببرب   فض بببوكبببان املواطنبببون ُي

القنببببوات اإلعالميببببة للحببببدين مببببع كافببببة النببببا  حببببول أبعبببباد     

وبعببببد صببببدور امليزانيببببة ويف    قببببرارات امليزانيببببة قبببببل صببببدورها.  

ر أشببباع حبببدين البببوزراء املسبببؤولني للنبببا  يف املبببؤمت  نفسبببه اليبببوم

ة مبببا أوضبببحوه  ا مبببن التفببباؤل واالطم نبببان، خاصَّببب  الصبببحفي جبببوًّ 

 ،ض ضبببرائب علببب  دخبببول املبببواطنني ْرحبببول عبببدم نيبببة الدولبببة ف ببب 

علبببب  الببببرغ   ،باإلضببببافة إأ طببببرح برنببببامج " حسبببباب املببببواطن" 

مبببببن عبببببدم اكتمبببببال تفاصبببببيله كمبببببا أشبببببار لبببببالل البببببوزراء     

ف النببببا  مببببن اإلعاقببببات  وُّوعلبببب  الببببرغ  مببببن  بببب  ،نواملسببببؤول

 ،الببببيت قببببد تصبببباحب ذلببببل الربنببببامج     ،وقراطيببببة اإلداريببببة البري

 . ئهوتعوق فاعلية أدا
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الببيت فببرض عليهببا ثقلببها     -اململكببة العربيببة السببعودية    إنَّ

ومكانتهببا الدينيببة والسياسببية واالقتصببادية تببولي زمببام املبببادرات   

والتبببدخالت يف عبببدد مبببن القضبببايا واملواقبببف اخلليجيبببة والعربيبببة  

أعباءهبا يف ظبل االخنفباض احلباد ألسبعار      واإلسالمية البيت أثقلبت   

الببنف  واألزمببات االقتصببادية العامليببة، إنهببا علبب  الببرغ  مببن تلببل     

لكبل مبا    تعطبي أهميبة كببريةً    -التحديات اخلارجية والداخلية 

  للمواطن مستويات معيشية طيببة تضبمن لبه سببل     حقِّمكن أن ُيُي

شباركة  وامل ،نه من تطوير نفسهمتكِّو ،العيش بكرامة ورفاهية

ذلبل إذا   -بعبون احل -يف تنمية وتقبدم ببالده، وسبيتحق  للدولبة    

 عات املواطن التالية :أخات يف االعتبار تطلُّ

تبببوفري احتياجاتبببه األساسبببية ذات األولويبببة مبببن اإلسبببكان       (1

باملسببتوى الالئبب  بذدميتببه    ،واخلببدمات العالجيببة والتعليميببة  

 قة لالل. وتوفري البن  التحتية امُلحقِّ ،وكرامته

الشببببفافية يف البيانببببات واملعلومببببات الببببيت تتعلبببب  ببببباخلط     (2

 حقوق ومعامالت املواطن. واإلجراءات اليت  صُّ ،التنموية

العببدل والنزاهببة يف تطبيبب  القببرارات والقببوانني علبب  اجلميببع   (3

 من غري استثناءات.  

  التببوازن تقويببة وتببدعي  منظمببات اجملتمببع املببدني الببيت حتقِّبب   (4

احلكببومي والتوجببه الرحبببي احلبباد    بببني بريوقراطيببة األداء  

 ،واجلمعيببببات املهنيببببة ،النقابببببات :مثببببل ،للقطبببباع اخلبببباّ 

 وغريها.
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تببوفري مراكببز دقيقببة ومتقدمببة لقيببا  الببرأي واالسببتطالع       (5

 اجملتمعي يف خمتلف اجملاالت يف خمتلف مناط  اململكة.

والسببعي لتفببويض   ،ةة احلكومّيببة اإلدارّيبب فيببف املركزّيبب  (6

 واحلقيقية إلدارات املناط . الصالحيات املتعددة 

 ،ة بشببكل حقيقببي وجبباد للمببواطن قبببل غببريه إعطبباء األولوّيبب (7

مبع   ،ومتكينه مبن الفبر  الوظيفيبة واالسبتثمارية يف ببالده     

االسبببتمرار يف االسبببتفادة مبببن اخلبببربات والتخصصبببات غبببري   

 الوطنية.
 

 م. حسام حبريي :الثالث التعقيب: 
 

ميزانيبببة عبببام   أنَّ الشبببلَّ ،مبببن منظبببوري كمبببواطن سبببعودي 

هي أكثر ميزانيبة مفصبلة يف تباري  إعبالن امليزانيبات يف       م2017

الدولببة جببادة يف مسبباعيها إلصببالح   أنَّ علبب  وهبباا يببدلُّ ،اململكببة

تبال جمهودات قوية لتنويع مصادر الدخل وتقليل أنَّها و ،االقتصاد

للدولبببة  ةكانببت سبببنة صبببعب  م2016ف . سبببنة االعتمبباد علببب  البببن  

 ،بسبببب اخنفبباض أسببعار البببرتول    ؛ل وللمببواطننيولقطبباع األعمببا 

ر اقتصادنا بشكل وتأّث ،واعتماد دخل الدولة بشكل كبري عليه

مهمبا ارتفعبت    -ف  اعتمادنا عل  البن   ض  لنا اليوم أنَّواّت ،سل 

علب    ال ضررأصب  يشكِّ -أسعاره كمصدر دخل رئيس للدولة

سياسبة اقتصبادية    مكن االعتماد عليبه يف بنباء  ألنه ال ُي ؛اقتصادنا

ولبالل اجتاهنبا لتنويبع مصبادر البدخل أصبب         ،متوازنة ومسبتدامة 

 ة. لّحضرورة ُم
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اعتمببباد املبببواطنني علببب  اإلعانبببات واخلبببدمات اجملانيبببة البببيت  

ألننببا دولببة كبببرية  ؛رهببا الدولببة لببن يسببتمر علبب  املببدى الطويببل توفِّ

حيببن   ،اسببكانية كبببرية نسبببيًّ    ةكثافبب  اتمرتاميببة األطببراف ذ 

 ،% مبن سبكان العبامل    0.41ل املواطنبون السبعوديون نسببة    شكُِّي

يف العبامل مبواطن سبعودي     اشخًصب  248مبن ببني    1 وهاا يعبين أنَّ 

سبنة, خلب  فبر  وظيفيبة جديبده       30% أقبل مبن   51ل مبنه   شكُِّي

تواجهببه اململكببة يف السببنني   للشببباب سببيكون أهبب  وأكببرب حتببدٍ 

الشببباب املقبببلني بسبببب األعببداد الكبببرية مببن اخلببرجيني    ؛املقبلببة

 البطالببة يف اقتصببادنا قنبلببة زمنيببة إذا مل يببت ُّ   فعلبب  سببوق العمببل,  

التعامل معها كما ينبغبي ستسببب لنبا مشباكل اجتماعيبة وأمنيبة       

 اا عبددً ا, اقتصادنا ايلبي الببد مبن أن يصبنع سبنويًّ     كبرية مستقبًل

والببد مبن الرتكيبز علب       ،من الوظائف عل  املدى الطويبل  اكبرًي

ليقبودوا   ؛املهارات الستيعاب العدد املتزايبد مبن جيبل الشبباب     تعلي 

ا من أن يكونوا املسبتفيدين منبه, الوقبت أصبب      اقتصاد البالد بدًل

ا سببتكون هنببان  وإذا مل نفعببل شببي ً  ،يف صبباحلنا ال يصبببُّ اعامًلبب

 عواقب وخيمة عل  اقتصادنا وأمننا الوطين. 

يف الطريب    ةخطبو ا اإلصالحات االقتصادية املعمبول بهبا حاليًّب   

دنبببا عليبببه يف ألن الوضبببع الببباي تعّو ؛الصبببحي  إلصبببالح اقتصبببادنا

املاضبببي ال ميكبببن أن يسبببه  يف االسبببتدامة االقتصبببادية للببببالد.     

وال حيظبب  بببالقبول لببدي    ،هبب  للغايببة وصببعب  إصببالح االقتصبباد مُ 

ا عل  دخل املواطن وقطاع األعمال علب   ر سلبيًّه سيؤث ألنَّ ؛الشعوب

علببب  املبببدى   االتبببأثري سبببيكون إجيابًيببب   ولكبببنَّ ،القصبببري ىاملبببد
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عامل يف إصالح اقتصاد أي دولة هو قياده سياسبية   وأه ُّ ،الطويل

ونبري ذلبل بوضبوح يف وقتنبا احلاضبر       ،ملتزمة باإلصالح وتطبيقه

ورؤيبببة  ،يف التبببزام مجيبببع أجهبببزة الدولبببة باإلصبببالح االقتصبببادي    

أي دولبة  يف اد ، وثاني أه  عامل هو التزام إصالح االقتصب م2030

 وهي: ،بأه  مباد  اإلصالح املالية للميزانيات املعمول بها

ومبصداقية ميكن  ،التعامل مع امليزانيات يف حدود واضحة (1

 التنبؤ بها يف السياسة املالية.

م بشببكل وثيبب  مببع األولويببات    ءامليزانيببات البببد مببن أن تتببوا    (2

 االسرتاتيجية متوسطة املدى للدولة.

وإمكانيببة  ،ية املتناهيببة للبيانببات املعلنببة الشببفافية واملصببداق (3

 الوصول إليها.

عل  متطلببات   وقائمًة خيارات امليزانية البد أن تكون شاملًة (4

 واقعية.

للحالبة   اوموثوًقب  اودقيًقب  اشباملً  ام وصًفقد امليزانيات البد أن ُت (5

 املالية العامة للدولة.

 ،ا  ابببخّطبببتنفيبببا بنبببود امليزانيبببة الببببد أن يكبببون بببب دارة ُم (6

 ومراقبة رقابه لصيقة. 

خل  بي ة تساند وتطلب األداء من املواطن وأجهزة الدولة قببل   (7

 تقدي  ميزانية مبنية عل  أداء ونتائج.

عتمببببد شببببفافية ُي ياسببببتحداث نظببببام حماسبببب  واضبببب  وذ    (8

  عليه.
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مبن مبباد     اكببريً  انا حققنبا عبددً  تد أنَّ م2017يف ميزانية 

 أهب  األشبياء البيت متَّ    أحبد و ،اليبة اإلصالح املطلوبة يف سياسبتنا امل 

بليبون ريبال ملسباندة     25 بإضبافة إعانبات بب    وهب  ،إضافتها للميزانية

وذلببل  ،املببواطنني ذوي الببدخل املببنخفض املتببأثرين برفببع اإلعانببات 

 ،لتحييد مشكلة تأثري رفع اإلعانات عل  مصادر دخله  ايدودة

كبان   لبو   والتأكد من اسبتمرارية مشباركته  يف االقتصباد حّتب    

صبة  ا يف النطاقبات املخصّ صبرف غالًبب  حبد أدن , هاه اإلعانات سُت

ابببا ملسببباعدة املبببواطن يف الوفببباء بالتزاماتبببه، وسبببتكون مؤقتبببة      

واحتمبببال أن  ،للتعامببل مببع الوضببع احلبببالي للسببنة املاليببة احلاليببة      

عنبببد تطبيببب  ضبببريبة القيمبببة    م2018مكبببن تعويضبببها يف عبببام  ُي

 ،تب  ومشتقاته واملشروبات الغازيبة ووضع الرسوم عل  ال ،املضافة

للدولببة اخليببار يف اسببتمرارية    عطوسببُي ،ورفببع الببدع  عببن الوقببود 

اإلعانات, زيادتها أو إلغائها يف السنوات املقبلبة حسبب التبأثري علب      

 ؛التعامل مع وقع اإلصالحات عل  املواطنني االقتصاد, هنا تد أنَّ

وزيببببادة  ،اتلتحييببببد املشبببباكل الببببيت سببببتطرأ مببببن رفببببع اإلعانبببب  

حسبببب ابببا وهببباا ُي ،موجبببود بقبببوه يف سياسبببة الدولبببة -األسبببعار

 ا.  وأسلوب ذكي يف التعامل مع مشكله ستطرأ مستقبًل ،اإجيابيًّ

كمببببواطن يهمببببين اسببببتمرارية اإلصببببالحات االقتصببببادية يف 

لصبحوة اقتصبادية    ةأمس احلاجيف ألننا  ؛البالد عل  املدى الطويل

وتنويبببع مصبببادر  ،ف اد علببب  البببن لتقليبببل االعتمببب ،طبببال انتظارهبببا

  املسبببؤولية ْروغ ببب ،والرتكيبببز علببب  التنميبببة البشبببرية    ،البببدخل

 ناولسبب ،بببأن نكبون مسباهمني يف تنميتبه    ؛االجتماعيبة حنبو وطننبا   
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تسبببتهدف  ،اعالبببة عليبببه. وأمتبببين أن أرى ببببرامج أكثبببر مسبببتقبليًّ  

 لتأهيبل املبواطنني للتعامبل مبع احلقببة      ،مواردنا البشرية يف التنمية

ولكن اخلوف من أن تتحسن أسبعار الببرتول    ،املقبلة يف االقتصاد

وتنويبع   ،ا فكرة إصبالح االقتصباد  تدرجييًّ  وتتالش ،يف املستقبل

 ونرجع للمربع األول. ،مصادر الدخل

هببو االزديبباد يف االسببتدانة مببن     -كمببواطن –مببا يقلقببين   

سبيزيد  ألن هباا   ؛البنون ايلية والدوليبة لسبد العجبز يف امليزانيبة    

حيبن سبريتفع    ،حج  اإلنفاق غبري املنبتج للوفباء بالتزامبات البديون     

بليببببون ريببببال لعببببام  9.3إأ  م2016بليببببون ريببببال لعببببام  5.4مببببن 

% مبن إمجبالي النباتج    12.3رتفع نسبة الدين العام إأ تو ،م2017

ولكبن   ،بنسبة كبرية مقارنة بالدول األخرى توهي ليس ،ايلي

تعمبببل لتفبببي   نريبببد ألجيالنبببا القادمبببة أْنهبببا يف ازديببباد, الواضببب  أنَّ

بالتزامببات الببدين العببام يف املسببتقبل أسببوة بببدول كببثرية رأت يف       

 وأصبحت اليوم رهينًة ،للخروج من أزماتها املالية االقرتاض فرصًة

ون ؤوللتبدخل يف الشب   ،للضبغ   ين ذريعًةتستخدم الّد ،لدول مدينة

النقبد الدوليببة   ناهيبل عببن شبرون صبنادي     ،الداخليبة اباه البدول   

بغبض النظبر    ،اليت ال يهمها إال اسرتجاع األموال لبنوكها الدوليبة 

عن تبعات سياسات التقشف االقتصادية اليت تفرضها عل  الدول. 

الربازيببببل, وات امليالديببببة يف األرجنببببتني, يببببورأينببببا ذلببببل يف الثمانين

 وغريها من الدول. ،وماليزيا ،تايالند, وإندونيسياوكوريا, و

وأفضبل أنبواع االسبتثمار     ،هبا ومواطن  مبورد ألي دولبة هب    أه ُّ

ليقبببودوا  ؛يف أي دولبببة هبببو االسبببتثمار يف تعلبببي  وتأهيبببل مواطنيهبببا 
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وصف بكونهبا اقتصبادات سبليمة،    اقتصاد دوا , يف الدول اليت ُت

 اقتصببادها يعتمببد بالدرجببة األولببي علبب  قطاعهببا اخلببا ّ   تببد أنَّ

القبوة الدافعبة    ونيشبكل  نايالب  ،ومهارة وحرفية مواطنيهبا  ،املنتج

مببن هبباه   لنجبباح اقتصببادها، ولببو نقببارن وضببعنا االقتصببادي بببأيٍّ    

سبببنرى أننبببا أمبببام مشبببوار طويبببل لتحقيببب  هببباا اابببدف,      ،البببدول

االستثمار يف تعلي  املواطنني، والبدء بتقليل االعتمباد علب  العمالبة    

دهبار  علب  از    بي ة بعيدة عبن القيبود حتبنُّ   ل ا، وخ األجنبية تدرجييًّ

ا يف قطببباع األعمببال الصبببغرية،  ة خصوًصبب قطبباع األعمببال اخلاصَّببب  

 ؛ا يف ازدهبار اقتصبادنا  وتبين االحرتافيبة واملهبارات عامبل مهب  جبدًّ     

 ف .وليس الن  ،ألن أه  مادة خام منلكها هي بي تنا البشرية

 

 التعقيب الرابع: د. جاسر احلربش. 

اخلبببري ببببه علينبببا وعلببب  بالدنبببا مبببن  احلمبببد حل علببب  مبببا مبببنَّ

 .فنع  ،امليزانية مشلت برامج اقتصادية وتنموية ا أنَّواالستقرار. أمَّ

معرفتها. تقسي  اجملتمبع إأ شبرائ     ا الربامج االجتماعية فأودُّوأمَّ

ا ببببالواقع ا ضبببمنيًّللتعبببويض والببببدالت قبببد يكبببون قبوًلببب     ةطبقيببب

ع يف ببببرامج تقريبببب االجتمببباعي لتوزيبببع الثبببروات. املطلبببوب التوسُّببب 

  وهاا مل أالحظه. ،وتوزيع الثروات كربامج اجتماعية ،قاتالطب

 امليزانيببة محلببت رسببالة للخببارج بببأنَّ    مل أفهبب  اإلشببارة إأ أنَّ 

االقتصاد السعودي خبري. هو احلمد حل خبري، ولكبن اخلبارج هبو    

مفهبببوم  ل.سبببه  يف تقبببدي  الدراسبببات االستشبببارية للتحبببوُّ   أالببباي 

صخصبببة واملنافسبببة وقيبببادة االقتصببباد التنافسبببي القبببائ  علببب  اخل
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لبن يكبون    -كما ذكبرت الورقبة الرئيسبة     -القطاع اخلا  

ا إال ب شراف مؤسسبات اجملتمبع املبدني املسبتقلة قببل تسبليمه       عادًل

ا كببان مَّب ا ِمافرتاًسب  فبر  اخلصخصبة، وإال نبتبت لبه أنيباب أشبدُّ      

 عليه قبل اخلصخصة.  

 إعبببادة توزيبببع البببدع  علببب  املبببواطنني بشبببكل عبببادل هبببو يف  

احلقيقة وضع مرتتب عل  وجود الفروقات االجتماعية املوروثة مبن  

واحتكببببار الوكبببباالت للشببببركات   ،واملببببن  ،جتببببارة األراضببببي 

واضب  يف امليزانيبة يتكفبل     تصحي  هاه األوضاع بنصٍّ الكربى .

 ،ا بببببدال مببببن االحتفبببباظ بهببببابتجسببببري الفببببروق الطبقيببببة تببببدرجييًّ

علبب   ين جيببب أن يببنصُّل الببوططمببوح التحببوُّ والتعببويض بالبببدالت.

اابببدف النهبببائي يف التشبببارن يف الفبببر  واخلبببدمات والسبببكن     

إن  -تقليص عجز امليزانية سوف حيصل فهباا  ا أنَّأمَّ واملداخيل .

سبببيتحق ، ولكبببن لبببيس برفبببع الكفببباءة البشبببرية      -شببباء احل

اإلنتاجية النوعية، وإمنا بالبحن عبن قنبوات مبداخيل جديبدة غبري      

كمبا تبرون مبن هباه السبطور       دة من قببل . إنتاجية مل تكن موجو

 ،تبباع التشبري  النقبدي الواضب     أين من القليلة سوف تستنتجون أنَّ

ألن ذلل هو مبا تكفبل ببه     ؛كتفي بالتأكيد عل  اإلجيابياتأوال 

 اإلعالم بطريقة أكثر من كافية .
 

 التعقيب اخلامس: د. علي احلكمي. 

ا الببببزمالء فهبببباه قببببد تناوابببب ،حببببديثي لببببن يتنبببباول امليزانيببببة

ز علبب  جانببب  ن بتفصببيل. لكببنين سببأركِّ ووالببزميالت املتخصصبب 

 تقوي  العائد من الصرف وفعاليته. 
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ص الكبثري مبن املبوارد املاليبة ملختلبف      خص الدولة ُت أنَّ ال شلَّ

علبب  النببواتج  بنبباًء ،ا لببألداءقطاعبات الدولببة، ويتطلببب ذلببل تقومًيبب 

عبببات. ومبببع  احلقيقيبببة لبببربامج ومشبببروعات وخبببدمات تلبببل القطا   

ل البوطين،  تركيز الدولة عل  تقبوي  األداء ضبمن مببادرات التحبوُّ    

تقبببوي  أداء املؤسسبببات    مبببن أنَّن املهببب  مبكبببان التحّقببب ِمببب إال أنَّ

وإمنببا جيببب أن  ،علبب  اإلتببازات كأرقببام  احلكوميببة ال يقتصببُر

 يتعدى ذلل ليتناول مدى حتقي  األهداف املستهدفة.  

% مبببن 30علبببي  الببباي يشبببكل  ا مبببن قطببباع الت ولنأخبببا مثاًلببب 

ميزانيببببة الدولببببة، فتببببوفري التعلببببي  ألعببببداد مببببن الطببببالب هببببو        

ه ال يكفبببي لقيبببا  فاعليبببة اسبببتخدام املبببوارد يف  إتببباز، ولكنَّببب

اكتسببببببببباب الطبببببببببالب والطالببببببببببات للمهبببببببببارات واملعبببببببببارف     

واالجتاهبببببات املسبببببتهدفة، ومبببببدى مواءمبببببة نبببببواتج التعلبببببي  مبببببع  

اءات املؤهلبببة. ومثبببال  احتياجبببات التنميبببة يف اململكبببة مبببن الكفببب  

عنبببببدما يبببببرد يف تقبببببارير   :آخبببببر مبببببن قطببببباع التعلبببببي  كبببببالل  

ا مبببن املعلمبببني، وهببباا  ببببت أعبببدادً هبببا درَّاملؤسسبببات التعليميبببة بأنَّ 

ه ال يعببببين أن ذلببببل التببببدريب للمعلمببببني إتبببباز كببببالل، ولكنَّبببب

 ،ى إأ إحبببببداث التبببببأثري املطلبببببوب يف أدائهببببب  داخبببببل الصبببببف أدَّ

هبببب . ء  الطببببالب وأدان تعلُّببببحس ببببُتوتبنببببيه  ملمارسببببات تدريسببببية  

طويبببل املبببدى وال  نبببامجومبببن ناحيبببة أخبببرى فقبببد يكبببون أثبببر الرب  

 ،يظهبببر مباشبببرة، وهببباا يتطلبببب وسبببائل أخبببرى يف تقبببوي  األداء    

ببببل تتعبببداها لتشبببمل املتوسبببطة    ،ال تنظبببر لآلثبببار القريببببة فقببب   

 . بعيدةوال
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 قضية حول املداخالت: 

 .امليزانية وحتديات الواقع السعودي

مببن أبببرز التعليقببات الببيت     ار د. حسببني احلكمببي إأ أنَّ أشبب

تلفت االنتباه ما عنونت به عدد من الصحف ووصبفه  للميزانيبة ببب    

" ميزانية الشفافية ". وقد أردفت صحيفة الشبرق اباا الوصبف "...    

وإعادة توزيع الثروة". ااه العنباوين عبدة تفسبريات تسباعد يف فهب       

ارة مصبببادر البببدخل يف الدولبببة مبببن اآلن ه العبببام إلدالرؤيبببة والتوجُّببب

مبا سبب     ا غري مباشر أنَّ؛ فالعناوين تتضمن تأكيًدم2020وحت  

وأن هنبان معلومبات كبثرية     ،من ميزانيبات مل يكبن بهبا شبفافية    

وسبببيت   ،كانبببت غائببببة عبببن املبببواطن، أمبببا اآلن فهنبببان شبببفافية  

ا ا حقيقيًّب ليكبون شبريكً   ؛وعرض البيانات عليه ،إشران املواطن

ا يف السباب  عنبدما   ل الوطين. مل يكن هاا متاًحب  برنامج التحوُّيف

ف علبب  أيببن  ورمبببا ال حيتبباج املببواطن للتعببرُّ   ،كانببت هنببان وفببرة  

 فبيض راتبب املبواطن ببأن      ا اآلن وقبد متَّ تاهب تلل املليارات، أمَّ

ة يف وقفببت العببالوة السببنوية ألول مببرّ  وقفببت عببدد مببن البببدالت وأُ  ُأ

العصبور   ها أول مرة يف التاري  عل  مبر  دية )أظنُّتاري  الدولة السعو

هنببان زيببادة يف األسببعار سببتنال جوانببب مهمببة    ا( وأنَّوالببدول أيًضبب

 ؛زيبببادة دخلبببهبدخبببل املبببواطن، املبببواطن الببباي كبببان حيلببب   متبببسُّ

 ليحصل عل  مسكن مناسب له وألسرته. 

"  :اهتسباؤل مبؤدَّ   ننا سنرى إجاببة عب  ر بأنَّعنوان الشفافية يبش 

أيببن ميزانيببة العببام املاضببي يببا معببالي الببوزير؟" والتسبباؤل هنببا عببن     

 ،صببات الببيت نسببمع عنهببا لكببل قطبباع مببع إعببالن امليزانيببة   خّصامُل
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 وال كيبف متَّ  ؟ولكن يف نهاية العام ال نعل  أين ذهبت تلبل املببال   

العامل االقتصادي عامل  !؟صرفه  وال ك  املبل  الاي متَّ ؟صرفها

 الوضببع االجتمبباعي للمببواطن؛ أوقببف عمببر   ا يفمهبب  ومببؤثر كببثريً 

ا بسبببب ا كامًلببالسببرقة عاًمبب حببدَّ -رضببي احل عنببه -الفبباروق 

لتقليص  ر الوضع االقتصادي، وهنا جيب أن نعل  أنَّوتأّث ،اجملاعة

دخبببل املبببواطن نتبببائج قبببد تكبببون سبببلبية، كبببأن تنتشبببر السبببرقة  

قبببد حنتببباج إأ  فبببيض النفقبببات خبببالل     ،ا. نعببب واجلرميبببة مثًلببب 

مراعبباة اجلوانببب   نفسببه لسببنوات القادمببة، ومببن املهبب  يف الوقببت   ا

 ا. االجتماعية أيًض

فقبببب ، فلببببها اجلانببببب    ااقتصبببباديًّ اامليزانيببببة ليسببببت جانًببببب  

 :ر ويتبأثر. اجملتمبع عببارة عبن أنسباق متعبددة      االجتماعي الباي يبؤث   

خل، كل إ...  ،ةوصحّي ،ةوأمنّي ،ةوتعليمّي ،ةواقتصادّي ،ةاجتماعّي

ر وتتبأثر ببعضبها الببعض. السياسبات االجتماعيبة      ساق تؤث هاه األن

الحب   ُتعن  بشكل كبري جبوانب الرعاية االجتماعية، وهي ما ُي

عبببن  ز عليهبببا، فهنبببان حبببدين ركِّبببل البببوطين ُيبرنبببامج التحبببوُّ أنَّ

ودعببب  ملؤسسبببات القطببباع اخلبببا   ،خصخصبببة التعلبببي  والصبببحة

ات اجملتمع ايتاجبة  لتتوأ مسؤوليتها مع ذوي الدخل ايدود وف 

واملسبببنني.  ،ةكببباوي االحتياجبببات اخلاّصببب   ؛للبببدع  االجتمببباعي 

ولبي ولبي العهبد اجتمببع     د. نبوف أنَّ  ا ذكبرتْ ومَّب  -ه ا ف نَّب وأخبريً 

 -قبل صدور امليزانية مع عدد من مشباهري التواصبل االجتمباعي    

ن لنبببا أهميبببة مبببا يبببدور يف وسبببائل التواصبببل     ببببّيهببباا االجتمببباع يُ 

 يتابعهببا صبباحب القببرار، وأنَّ  ،ات مببؤثرةهببا منّصببوأنَّ ،االجتمبباعي
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 ،ار يف ا بببباذ القببببرار اجتماعيًّبببب  ا يببببدور فيهببببا يببببؤث   ا مَّببببكببببثرًي

 ا.وسياسيًّ ،اواقتصاديًّ

يف هباه املداخلبة    ُرداخلته: أعب ا أ. خالد احلارثي فقال يف ُمأمَّ

قتببه اململكببة يف االسببتفادة القصببوى عببن التفببوق النببوعي البباي حقَّ

ضبعها البراهن( مبن مقوماتهبا االسبرتاتيجية، وأصبدرت املوازنبة        )بو

ف ، ولتسببتكمل بنبباء العامببة بأرقببام تتخطبب  مببتغريات أسببعار الببن   

مناعببة األمببان التنمببوي، البباي يضببمن للمملكببة اسببتمرار مشبباريع 

سبتقالل  يضبمن ا ف ، والنظر عن أسبعار وسبوق البن     بغّض ،التنمية

 ن امليزانية.  التنمية ومشاريع البنية التحتية ع

وتبببين  ،مت امليزانيبة العديبد مبن مسبارات الوصبول للرؤيبة      قبدَّ 

صبات قطباع   خّصحين بلغبت الزيبادة يف مُ   ،ل الوطينبرنامج التحوُّ

ا، ويف قطباع البلبديات مبا    % تقريًبب 41التجهيزات األساسية والنقل 

%، ويف قطبباع 22%، ويف قطبباع املببوارد االقتصببادية  28يقببرب مببن 

ر عببن مسببتوى عب بب%، وهبباا حبببد ذاتببه ُي11ل الببوطين برنببامج التحببوُّ

ن والتحسُّ ،تاح إعادة اايكلة اليت استهل بها امللل سلمان عهده

ر تبويببببب الكبببببري البببباي أصبببباب األداء احلكببببومي. كمببببا عبَّبببب  

م يف التطببوير ة عببن مسببارات التقببدُّ  ة واملالّيبباإلصببالحات اايكلّيبب 

هنببان  أنَّ عتقببُدأ ة.اايكلببي للمؤسسببات واإلجببراءات احلكومّيبب  

 تتمثل يف:  ،كت من خالاا امليزانية للعام القادمثالثة حماور حترَّ

وتعبببوي  الطاقبببة االسبببتهالكية   ،تقبببنني البببدع  احلكبببومي  :أواًل

للخببدمات والطاقببة لصبباو االقتصبباد الكلببي، ولببو بشببكل غببري    

 ل البن  التحتية يف النقل والطاقة. أعتقبدُ مباشر الستشراف تكاُم
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من عبور وتشبوهات    ا  كثرًيصح ر هاا النهج سُيرار وتطوُّاستم أنَّ

ين باسببتنزاف الثببروات دون عوائببد   البباي ُمبب  ،االقتصبباد السببعودي 

 عل  االقتصاد واملواطن. 

تقنني وتصحي  مستويات االنكشاف عل  العمالبة األجنبيبة    ا:ثانًي

 ،والتسببرت عببن طريبب  الرسببوم علبب  املببرافقني    ،وااجببرات املقنعببة 

واالسبتمرار يف ببرامج التبوطني     ،يل األجانبب اإلضبافية  ورسوم تشغ

الطموحبببة. يسبببتمد هببباا ايبببور مكانتبببه باجلهبببد املبببزدوج الببباي  

 ،قببه يف خفببض مسببتويات االنكشبباف علبب  العمالببة األجنبيببة   حّقُي

 ،وآثبار ذلببل علبب  حببدة مسببتويات املقاومببة لتطببوير األسببواق واملهببن 

وتعطبل   ،ستثمار واملهنةومعايري اجلودة املرتدية اليت تعي  جدوى اال

وتقباوم احللبول. واجلهبد اآلخبر يكمبن       ،وتفاق  البطالة ،التوطني

والوقوف عل  دميوجرافيات السوق السبوداء مبن    ،ز األجانبْريف ف 

العمالببببة األجنبيببببة الببببيت تتنببببوع مسببببتوياتها يف كببببل القطاعببببات    

تفوق قدرات البنيبة التحتيبة للدولبة يف     ،االقتصادية بأعداد ضخمة

وتطبوير البي بات    ،افظة عل  توفري اخلبدمات والرقبي جبودتهبا   اي

رة دّمايليببة الببيت خضببعت ابباا االسببتنزاف وآثبباره االجتماعيببة امُلبب  

 ،نقبببف بعبببد علببب  أثرهبببا الفعلبببي يف البنببباء االجتمببباعي    االبببيت ملببب 

 ومنظومة القي  السعودية.  

ات االقتصبادية  دعب  مشبروعات تنميبة البنيبة التحتيبة للمنّصب       ا:ثالًث

ل . وهبباا ايببور  الالزمببة للمشببروعات الكببربى يف برنببامج التحببوُّ  

لبت الدولبة قيادتهبا،    ل يف نظبري قبرارات صبعبة حتمَّ   شكِّبالاات ُي

ومبببن ذلبببل اإلصبببالحات اايكليبببة البببيت وقبببف ضبببدها أصبببحاب   
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ة والفردية . ومن ذلل تأسيس مكتب الدين العبام  املصاو اخلاّص

وذات حجبب   ،ادًّإلنشبباء سببوق صببكون مهمببة جبب    ،واختصاصبباته

االعتبببببببار مشبببببباريع اململكببببببة الطموحببببببة،  يف ا أخببببببًا ،كبببببببري

 ،ا يف احلوكمببةا كببريً واسبتحقاقات الرؤيبة. كمبا قطعببت شبوطً    

 ،نها مبن خفبض النفقبات العبام املاضبي     وكفاءة اإلنفاق الاي مكَّ

ومشباريع   ،وإعادة طرح املشاريع حسبب أولويبة اجلبدوى يف التنميبة    

 ل الوطين.برنامج التحوُّ

ن الاي أصاب مشبروعات التنميبة خبالل    ا، النظر للتحسُّخرًيأ

وبفضببل اإلضببافة النوعيببة املنبثقببة مببن     ،سببنوات املاضببية الالعشببر 

حتقيب  التبوازن االقتصبادي واالجتمباعي      أنَّ أعتقبدُ  ،صدور الرؤية

 ،باسببتمرار العمببل املكثببف علبب  هبباه ايبباور    والسياسببي منببونٌ 

سببلبت مببن اجملتمببع حتبب      وخفببض أعببداد العمالببة األجنبيببة الببيت    

والعالقبببات املبنيبببة علببب  املخبببزون الثقبببايف     ،ففضبببوله يف التعبببارُ 

 األصيل للمجتمع.  

أهب  عامبل يف اقتصباد أي دولبة هبو       ويرى م. حسام حببريي أنَّ 

وكمببا  ،تعليمهببا ومهارتهببا واحرتافيتهببا   ىالبي ببة البشببرية، مسببتو  

وماهيببة  ق د. علبب  احلكمببي يف مداخلتببه للتعلببي  يف اململكببةتطببرَّ

مبة نتببائج التعلبي  مببع احتياجبات التنميببة يف بالدنبا. هبباا عامببل     ءموا

وهببل  ،م للطببالبقببدَّأن نبببدأ بتقيببي  مسببتوى التعلببي  املُ   جببدًّا مهبب 

أو تنميببة مهببارات   ة،سببيفيده  مسببتقبال يف احلصببول علبب  وظيفبب  

 مهمة حنتاجها يف اقتصادنا. 
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البدول  ا يف ونبرى ذلبل خصوًصب    ،اقتصادي قوي التعلي  عامل 

األردن ومصبببر كمثبببال عمبببالته     فببب ،الفقبببرية يف عاملنبببا العرببببي  

لو مل تتوفر   حت ،ايرتفة املتعلمة مصدر دخل رئيس القتصاده 

أو اقتصباده  لبيس لديبه القبدرة      ،فر  وظيفية كافية يف بلده 

ولكبببن يسبببتطيعون االسبببتفادة مبببن احرتافيبببة      ،علببب  اسبببتيعابه  

ويصببحون مبورد    ،اخلبارج  وتأهيل مبواطنيه  مبن خبالل عملبه  يف    

سببواء مببن خببالل املسبباهمة يف االقتصبباد مببن      ،رزق رئببيس للبببالد 

وتوفري النقد األجن  الالزم لبدفع   ،ب األموال من اخلارجل خالل ج 

 فواتري االسترياد.  

  اقتصباد  ل ب دولة سنغافورة أفضل مثال عل  قدرة التعلي  يف خ 

تبوفري  لاالسبتطاعة   ه عنبده  ن هنان يتفباخرون أنَّب  واملسؤولف ،قوي

وأصببحت أرض   ،أي عمالة متعلمة ماهرة ألي قطاع يف اقتصاده 

 ،ااملسببتنقعات الصببغرية سببنغافورة مببن أغببين دول العببامل اقتصبباديًّ  

 بفضل االستثمار السبلي  يف البي بة البشبرية؛ هب  اسبتحدثوا أنظمبةً      

مسببباهمة فعالبببة يف  تسببباهم ،تقييميبببة لنظبببام التعلبببي  والتبببدريب 

 احلاجة إأ نظام ماثل. وحنن يف أمّس ،يل مواطنيه إعداد وتأه

ويف حماولببة إلضببافة بعببد   -ه وذكببر د. حامببد الشببراري أنَّبب 

وأخبببا انطباعببباته  حبببول   ،فقبببد التقببب  بببببعض الشبببباب  -آخبببر

 : أتيواتض  له ما ي ،امليزانية

 ا بامليزانية.الغالب متفائل جدًّ (1

عببت ز هببا ُوإال أنَّ ،هببي نفببس امليزانيببات السببابقة  :البببعض قببال (2

 مبسميات جديدة كقطاعات.
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 ؛النصببيب األكببرب مببن النقببا   ا، حسبباب املببواطن أخببا طبًعبب (3

ح  االنببدفاع لتحليببل  لكونببه العنصببر اجلديببد واملببثري، ولببوُ  

 ة.  وما اعرتاه من ضبابّي ،بعض الشائعات حول احلساب

البعض خيش  أن يسبري علب  هباا احلسباب مبا يسبري علب          (4

املبواطن حتبدين    صبب  هب ُّ  وُي ،"حافز" مبن إجبراءات تعقيديبة   

 بياناته أسبوعيا، أو شهريا.

عبببببن الطبقبببببات االجتماعيبببببة وحجمهبببببا..   اءلالببببببعض يتسببببب (5

 وتعريفها.! وهل ستؤصل الطبقية اجملتمعية!

ة الببديزل سببيتبعه ارتفبباع رفببع الوقببود وخاّصبب :مببنه  مببن يقببول (6

 مجيع السلع األساسية والكمالية.

 ،  والعمالبببة األجنبيبببةرفبببع الوقبببود يرفبببع األعبببباء علببب  املقبببي (7

ببب ء  و ،ا علبب  األسببعار واخلببدمات  والبباي سببينعكس سببلبً  

وبشببكل مباشببر علبب  قطبباع البنبباء     ،احلركببة االقتصببادية 

هباا   لباا ي بر ْون أنَّ   ؛واإلنشاء الاي تقوم فيبه العمالبة األجنبيبة   

ويفبببرتض أن   ،  سبببوق العمبببل علببب  املبببدى البعيبببد     صبببح سُي

 سعار األساسية.يصاحب الرفع ضب  ومراقبة شديدة لأل

امليزانية هاه وبراجمهبا تعيبد توجيبه البدع       نَّإ :منه  من قال (8

وقد تسه  يف معاجلة املعضلة الرئيسبية "البطالبة"    ،للمستح 

 املتزايدة.

أن يتزامن تطبي  رفع األسعار مع تدشني منظومة النقل العام  (9

 يف املدن اليت فيها ذلل.
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هباا   :فرصبة.. وقبال   واعتربهبا  ،ن ذلبل ِمب  ذهب أبعد  ْنمنه  م  (10

 ،القببرارات قببد تسبباعد يف ااجببرة العكسببية   هبباه ه والتوجُّبب

رفبببع أسبببعار الوقبببود    وحتقيببب  التنميبببة املتوازنبببة؛ مبعنببب  أنَّ   

 واخلببدمات األخببرى تتحملببه املببدن واملنبباط  األكثببر كثافببةً 

وتتزايببد اببا ااجببرة السببنوية، وتكببون املنبباط        ،سببكانية

وهبو   ،سعار الوقود واخلبدمات تتدرج فيها أ اواملدن األقل منًو

خبصببببو   ،الواليببببات األمريكيبببة يف  ببببه عمببببل شببببيه ملبببا يُ  

 وايافظة...( ،والوالية ،الضريبة )الفيدرالية

من أي إصالح  ياادف األساس وذهب د. ناصر القعود إأ أنَّ 

يفبوق   ،اقتصادي ينبغبي أن يكبون حتقيب  منبو اقتصبادي مسبتدام      

زيببببد( مسبببببتوى الرخببببباء  ليتحسبببببن )ي ؛معببببدل النمبببببو السببببكاني  

تزيبد مببن   مسبتدامةً  االجتمباعي واالقتصبادي . وذلبل يتطلبب تنميبةً     

وحتسببني  ،إنتاجيببة املببواطن مببن خببالل التعلببي  املتميببز والتببدريب      

زت وثيقبببة مسبببتويات الصبببحة واخلبببدمات االجتماعيبببة . لقبببد ركَّببب

علب  التبوازن املبالي     -اهاسبمَّ كما هبو مُ  -حتقي  التوازن املالي

، وأشببارت إأ تببأثريات األدوات املقرتحببة لتحقيبب  م2020إأ عببام 

التببوازن املببالي علببب  النمببو االقتصبببادي والعدالببة االجتماعيبببة دون     

حلبول مفصبلة لقضببية اإلنتاجيبة ومعاجلبة البطالببة، وهمبا قضببيتان      

 أساسيتان . 

ا يبعبن علب  الطمأنينبة    مَّب ه ِميف حني يرى م. أسامة كردي أنَّب 

 :همبببا  ،كومبببة بربنببباجمني مهمبببني   يف امليزانيبببة هبببو اهتمبببام احل   

والسببعودة. فقببد حتببدثت امليزانيببة عببن بببدء العمببل يف    ،التخصببيص
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 كما متَّ استثمارية، فر  109 بها حكومية جهة 16 صيص 

إنشبببباء مركببببز حكببببومي   -ا وبعببببد انتظببببار طويببببل  أخببببرًي -

متخصبص ومسببؤول عبن التخصببيص .. سبابقًا، كانببت كبل جهببة     

يف جمببال السببعودة .. و !!حكوميببة مسببؤولة عببن  صببيص نفسببها 

بوضببع رسببوم علبب  العمالببة    ،توصببلت امليزانيببة إأ أصببل املوضببوع  

ااا األسلوب اجلديبد يف   اكبرًي اع تاًحنفسها ومرافقيه  .. أتوّق

 السعودة.

 يف املقابببل أّن ،لكببن وبشببأن التحببديات الببيت تواجببه امليزانيببة

 ،الرؤيبة مل يكبن فباعاًل ال يف مراحبل إعبداد      دور القطاع اخلبا ّ 

وال يف مراحببل إعببداد امليزانيببة .. مل  ،وال يف إعبداد آليببات تنفيبباها 

حتببباول اجلهبببات املمثلبببة للقطببباع اخلبببا  نقبببل مرئيببباته  بشبببكل 

نبوا مبن تقدميبه يف االعتببار.     ا مبا متكّ ومل يت  أْخب  ،يضمن قبواا

واجبه تنفيببا امليزانيبة هببو   مببن ضبمن التحببديات البيت تُ   كبالل فب نَّ  

سببوقه مبرحلببة عاليببة مببن عببدم      ف  البباي ميببرُّ موضببوع سببعر الببن   

وتعببدد اجلهببات   ،والتغببيري الكبببري يف قواعببد اللعبببة    ،االسببتقرار

ن ضبمن التحبديات البيت تواجبه تنفيبا      والنشاطات املؤثرة عليه. وِمب 

دون التبأثري  من فطي   بزيادة الدخل غري الن تعّلالتحدي امُل :امليزانية

هنببان حماولببة   ن الواضبب  أنَّعلبب  القببوة الشببرائية للمببواطن .. ومبب   

حقيقيببة مببن احلكومببة ملواجهببة هبباا التحببدي عببن طريبب  )حسبباب  

االسبتمرار يف منبو القطباع     :من ضمن التحديات كما أنَّ املواطن(.

ع نسبببة مشبباركته يف النبباتج القببومي اإلمجببالي يف   ف ببور  ،اخلبباّ 

ضببوء ارتفبباع تكبباليف اخلببدمات .. وسببيكون النجبباح يف مواجهببة  
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 مليببار ٢٠٠ ببالنجبباح يف اسببتخدام مبلبب  البب    اي مرتبًطببهبباا التحببد 

مبببا يف ذلببل الببربامج    ،  لببدع  نشبباطات القطبباع اخلببا   خّطببامُل

املسببتهدف تنفيبباها للكفبباءة يف اسببتخدام الطاقببة يف القطاعببات    

 :مبببن حتبببديات امليزانيبببةو الصبببناعية التسبببعة ايبببددة يف امليزانيبببة.

 ،قببرتاض الببداخلي)اال متويببل العجببز بأفضببل وأقببل الطببرق تكلفببًة

والسببحب مببن االحتياطيببات( .. وسببتكون    ،واالقببرتاض اخلببارجي 

 ؤهإنشبا  )مكتب إدارة الدين العبام( الباي متَّ   بهاه املهمة الرئيسة ل

 يف وزارة املالية.  

هبببو يف  -رأي م. أسبببامة كبببرديبببب -و االقبببرتاض ايلبببي 

 الواقع فرصة استثمارية للقطباع اخلبا  السبعودي.. كمبا يبرى أنَّ     

جببببود عجببببز يف امليزانيببببة احلكوميببببة هببببو دليببببل علبببب  اهتمببببام   و

 احلكومببة باالسببتمرار يف الصببرف الرأمسببالي املتعلبب  باملشبباريع.    

كمببا ذكببرت د نببوف، فهنببان التحببدي األزلببي أمببام احلكومببة   و

ل يف مقدرة الدوائر احلكومية وموظفيها يف تنفيا متطلببات  تمّثامُل

أهبداف حمبددة    ةتب  بثالثب امليزانية .. والتعامل مع هاا التحدي مر

ووضببع  ،تببدريب نصببف مليببون موظببف حكببومي  :هببي ،يف الرؤيببة

والثالبن هبو وضبع مؤشبرات لقيبا  أداء       ،مؤشرات لقيا  أدائهب  

 الدوائر احلكومية نفسها.  

ملؤسسبببات اجملتمبببع   وال يبببرى م. أسبببامة كبببردي كبببالل أنَّ  

ة يف قيببا  أداء األجهببزة احلكوميببة أو الرقاببب    امهًمبب ااملببدني دوًر

عليها؛ فقيا  األداء يف نظره هبو مبن األعمبال البيت جيبب أن يقبوم       

ثبببب  يقببببوم اجلهبببباز   ،بهببببا أحببببد األجهببببزة التنفيايببببة احلكوميببببة  



22

 –2017     
180 

ا دور جملس الشورى، أمَّ :التشريعي/الرقابي بالرقابة عليها .. مثل

ولبببيس هنبببا جمبببال  ،امؤسسببات اجملتمبببع املبببدني فمختلبببف كببثريً  

 احلدين عنه.

األجن  للميزانية؛ كانت الشائعات عبن   وحول رؤية املستثمر

ولكبن مبا    ،من رغبة املسبتثمر األجبن    حتدُّ ،ميزانية انكماشية

صببدر كببان غببري ذلببل.. مببا خنشبباه هببو تببأثري رسببوم التأشببريات          

وتبببأثري رسبببوم العمبببرة  ،  االسبببتثمار املطلبببوبالتجاريبببة علببب  حْجببب

 ع يف هاين اجملالني.طات التوسُّخّطواحلج عل  ُم

مببنرية الغببدير: مببن خببالل االطببالع علبب  الصببحافة      وقالببت د.

بهبببدوء يف اإلعبببالم  خبببرب إعبببالن امليزانيبببة مبببرَّ  األجنبيبببة، يببببدو أنَّ

اخلببرب بشببكل خمتصببر يف الببوول سببرتيت      ر الغربببي مببا عببدا نْشبب   

ن بببي  إسببي  واإلندبنببدنت،  وجورنببال وكاتبببه صببحفي سببعودي،    

  حقِّبببببمل ُي Saudibudget2017#ن اااشبببببتاق إسبببببي، حتببببب   

اسببببتخدمته املواقببببع اإلعالميببببة السببببعودية    ْنوأغلببببب م بببب  ،اباًلببببإق

ا اخلببرب يف وعببدد قليببل مببن املغببردين األجانببب. طبًعبب     ،باإلتليزيببة

وكانبببت منبببدوبتها يف املبببؤمتر   ،اموقبببع بلبببومبري  أكثبببر تفصبببيلً  

الصببحفي للحبببدين عبببن امليزانيبببة، املوقبببع اسبببتخدم عببببارة ملفتبببة  

الباي   ،مبري حممبد ببن سبلمان    ل البوطين واأل وربطها بربنامج التحبوُّ 

 .يقوده

  " the biggest economic shakeup in the kingdom's 

history in a bid to reduce its reliance on oil" 
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مل تناقش األخبار القليلة االسبتثمار األجبن  يف السبعودية مبا     

سيلتفت ايللون ملناقشبة   يف اإلندبندنت، وأعتقُد عابرًة عدا مجلًة

أو أي تطببورات سياسببية   ،ع أسببه  أرامكببو وضببوع مببع بْيبب  هبباا امل

موضبببوع االسبببتثمار يف   مبببن الواضببب  أنَّ  كمبببا نعبببرف. ويببببدو أنَّ  

وال أدري إن  ،السعودية ستظلله الصور النمطية يف اإلعالم الغرببي 

للتعريببف بهبباه الفببر  االسببتثمارية بشببكل    كببان هنببان خطبب ٌ 

ف علبببب  واسببببع وتقنيببببة عاليببببة. رمبببببا قببببد تسببببيطر بعببببض املخبببباو

نشبر عبن اجملتمبع    بسبب بعض األخببار البيت تُ   ؛املستثمرين األجانب

ا قلببة املببادة التعريفيببة بببالفر    وأيًضبب ،والقببوانني فيببه  ،السببعودي

خل؛ مببا سيحصببر االسببتثمار يف شببركات  إاملوجببودة، واجملتمببع.. 

 معينة.

 قال د. خالد بن دهيش يف مداخلته: ،ويف سياق متصل

نطالبببب باسبببتبدال طريقبببة إعبببداد   نتمنببب  و ،: منبببا زمبببنأواًل

والرب  الفعلبي بينهبا    ،املوازنة من طريقة البنود إأ طريقة الربامج

مببع متابعببة فاعلببة مببن  ،وبببني خطبب  احلكومببة التنمويببة اخلمسببية

ر من خبالل ربب    وزارة التخطي ، موازنة هاا العام حصل اا تطوُّ

 ل البببببوطينوبرنببببامج التحببببوُّ   م،2030املوازنببببة برؤيببببة اململكبببببة   

واحلمبببد حل. وأيضبببا  ،وهببباا توجبببه مطلبببوب منبببا زمبببن  م،2020

ة من خالل تطبي  قيا  معبدالت  ة وقوّيجاّد سيكون هنان متابعٌة

 .KPI'sاألداء 

ه سببقتنا  توجُّ ؟!وما أدران ما اخلصخصة ،: اخلصخصةاثانًي

منهببا دول تحببت يف تطبيبب  بببرامج اخلصخصببة     ،بببه دول عديببدة 
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مشبباكل يف التطبيبب .   تأو واجهبب ،ودول فشببلت ،بِنس ببب متفاوتببة 

 جهة( 16هنان ) -ل للخصخصة االستعجال يف التحوُّ لالل ف نَّ

وخميبف   يءقبرار جبر   -تطبي  اخلصخصة عليها    أن يت َّخطَُّم

، وأرى أن يبت  اسبتخدام عببارة )توسبيع مشباركة      نفسبه  يف الوقبت 

وأن يكببون  ،ه احلكومببة يف رؤيتهبباوهببو توجُّبب ،القطبباع اخلببا (

 . وبتأن  اتدرجييًّ لالتحوُّ

ا وزارة الرتبيببة والتعلببي  سببابقً   جتربببة  أن أسببتعرض  : أودُّاثالًثبب

ع يف مشباركة القطباع اخلبا     ا يف جمال التوسُّوزارة التعلي  حاليًّ

وذلبببل حبكببب  إدارتبببي للمشبببروع إببببان عملبببي    ،التعلبببي  العببباميف 

 اا للوزارة، فقد رفعت الوزارة للمقام السبامي مقرتًحب  الساب  وكيًل

. هبببب 1428اخلبببدمات التعليميبببة عبببام   ِضيتضبببمن خصخصبببة بْعببب 

لت جلنبببة مبببن عبببدد مبببن القطاعبببات احلكوميبببة وجملبببس   كِّوُشببب

 الغبببرف، وانتهبببت اللجنبببة إأ جمموعبببة مبببن املببببادرات، وقبببد متَّ      

 اتأسيس شركة تطوير القابضة وأرببع شبركات فرعيبة ميتلكهب    

يع لتنفيببببا أربببببع مبببببادرات لتوسبببب  ؛صببببندوق االسببببتثمارات العامببببة

 وهي : ،مشاركة القطاع اخلا  يف التعلي  العام

 شركة النقل املدرسي. -

 شركة التغاية املدرسية. -

 شركة اخلدمات التعليمية. -

 شركة املباني املدرسية. -

دت الدراسبة  ا يف جمال خبدمات التعلبي  الرئيسبة فقبد أكَّب     أمَّ

عل  قيام الوزارة بالعمل عل  رفع نسبة التحاق الطبالب يف التعلبي    
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وهبباه النسبببة   م،2020 عببام يف  ٪25 إأ  ٪12عببام األهلببي مببن  ال

، ريبال  مليبار  2سوف تبؤدي إأ تقليبل تكلفبة التعلبي  ببأكثر مبن       

إأ ضبببمان حتسبببني جبببودة التعلبببي  وخمرجاتبببه، وحتسبببني  إضبببافًة

و فيبف العببء اإلداري علب      ،البي ة املدرسية واخلدمات املساندة

الوزارة بدفع الرسوم األساسبية   االعتبار قياميف مع األخا  ،الوزارة

م للجامعبات والكليبات األهليبة، وأن    قبدَّ مببا يُ  أسبوةً  ؛أو جبزء منهبا  

  ضبع املبدار  األهليببة للمعباير الببيت تضبعها هي ببة تقبوي  التعلببي .     

 ٥+٤ لألعمبار وكالل رفع نسبة التحاق األطفال برياض األطفبال  

م علببببب  أن تقبببببو م،2022 عبببببام يف  ٪46 إأ  ٪ 12 مبببببن سبببببنوات

ه البوزارة  احلكومة بدفع نسبة من الرسوم الدراسبية لتحقيب  توجُّب   

تعليميبة   جلعل مرحلة رياض األطفال )التعلي  قبل االبتدائي مرحلبةً 

مرحلبة   وكما هبو معبروف فب نَّ    ،مستقلة من مراحل التعلي  العام(

ريبببباض األطفببببال تببببؤدي إأ حتسببببني جببببودة التعلببببي  يف املراحببببل   

مبع التأكيبد    ،فبة اإلمجاليبة للتعلبي    و فض مبن التكل  ،الالحقة

 عل  ضمان حتقي  تغطية عادلة بني خمتلف شرائ  اجملتمع .

( إلسببناد تشببغيل نسبببة مببن املببدار   هنببان )دراسببًة كمببا أنَّ 

احلكومية من قبل الشركات التعليمية باململكة، وببالرجوع إأ  

ارة اادف االسبرتاتيجي الثبامن لبوز    ل الوطين تد أنَّبرنامج التحوُّ

يف التعلبي    ع مشباركة القطباع األهلبي واخلبا ّ    ف ب ن ر التعلي  تضبمَّ 

وفبب  مببا سببب  تطببويره مببن قبببل    م  2020 عببام يف  ٪ 25إأ نسبببة 

ه ال خبببوف علببب  التعلبببي  مبببن توسبببيع  ين أرى أنَّبببالبببوزارة . لببباا فببب ّن

 مشاركة القطاع اخلا  يف التعلي  العام.
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يف ج وزارات تساءل أ. يوسف الكويليت: هبل دمب   ،ومن جانبه

وزارة هو للتخلص من البريوقراطيبة واملصباريف أم جباءت لتضبيف     

قبببد ال  ،وتركيبببز الصبببالحيات بيبببد وزيبببر واحبببد ،جديبببدًة أعبببباًء

ضب  مبن دورة   وهباا اتّ  ؟يستطيع توزيع وقته عل  مهام تفوق قدراته

 العمل يف هاه الوزارات .

 كالل تسباءل أ. خالبد الواببل: هبل سبب  وراجعنبا امليزانيبات       

وأيببن ُرحلببت األمببوال   ؟ومببا ُصببرف منهببا ومببامل ُيصببرف   ،السببابقة

ومبع   ،واملتبقي منهبا واملصبروف؟ فهنبان مليبارات ُتحجبز للبوزارات      

ولبيس هنبان    ،خلبدمات هباه البوزارات    املموًسب  ارهاا ال نرى تطوُّ

  !حماسبة سواًء للمصروف أو املتبقي

ا ائًمب وبدوره تساءل د. خالد الرديعبان: ملباذا يكبون احلبدين د    

وينقطببع احلببدين عببن   ،عببة( فقبب عببن موازنببة العببام القببادم )املتوقّ 

موازنبببة العبببام  د املبببواطن أّنموازنبببة العبببام الفائبببت؟ كيبببف يتأّكببب 

مبلب    كلَّ وأنَّ ،قت األهداف اليت ُوضعت من أجلهاالفائت قد حقَّ

ومببا مقببدار مببا   ؟ه بالوجببه الصببحي صببرُف صببد جلهبباز مببا قببد متَّ ُر

 صدت اا مبال  يف العام الفائت؟   من مشاريع ُرحتّق

لكببل  اختاميًّبب اهنببان حسببابً  وأوضبب  د. خالببد بببن دهببيش أنَّ  

فببات وفبب  مببا ميزانيببة القطبباع ُن د مببن أنَّللتأّكبب ؛قطبباع حكببومي

 صدر يف قرار اعتماد امليزانية من حين اإليرادات واملصروفات.

ا جيبب، وهنبان   مَّب  الشفافية أقلُّ وذكر أ. مطشر املرشد أنَّ

إعالنببه حببول الببدخل واإلنفبباق يفببي بببالغرض     مببا يببت ُّ  عتقبباد بببأنَّ ا
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وجممبل دخبل    ،وتفاصبيل مصبروفات   ،هنان جدول أداء ة أنَّخاصَّ

 علن صايف دخل القطاع(.ا )ث  ُيكل قطاع منفرًد

  ّضب نبا يف خِ د. سبعد الشبهراني إأ أنَّ  اللبواء  ومن ناحيته أشار 

 وزحام من اخلط  :

ضبببعت أو جيبببب أن هبببا ُو)ويببببدو أنَّاخلطبببة التنمويبببة العاشبببرة  (1

 (.وضع عل  الرف ُت

 .2020ل الوطين التحوُّ (2

 .2030رؤية  (3

 ،طببب  للتبببوازن املببباليومبببا صببباحبها مببن خُ  م2017ميزانيببة   (4

وحسبببباب  ،واإلصببببالح املببببالي  ،ورفببببع الببببدع   ،والرتشببببيد

 وغريها. ،املواطن

هنببان أربعببة أنببواع مببن السياسببات   و ال بببد مببن التبباكري بببأنَّ 

 ة )من وجهة النظر االقتصادية(:  االقتصادي

قضبيتنا مبن    ب هبي يف ُلب  : و fiscal policyالسياسبة املاليبة    (1

بكببل مببا لببه عالقببة ببب يرادات   عنبب وُت ،االزاويببة الضببيقة جببدًّ

 اة وايتملة.  وآثارها املتوّخ ،الدولة ونفقاتها

ل مبا لبه   عنب  بُكب  ُت: و monetary policyالسياسة النقدية  (2

وعبرض النقبود    ،وقوتها الشرائية ،سعارهاوأ ،عالقة بالعملة

 والطلب عليها.

و هاتببببان السياسببببتان همببببا يف صببببلب النظريببببة االقتصببببادية   

وتسبببتخدم احلكومبببات مبببن خالامبببا األدوات املاليبببة      ،الكليبببة
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هنببان  والنقديبة للببتحك  يف املببتغريات االقتصبادية الكليببة. إال أنَّ  

عيببة تتببأثران   ن مببن السياسببات االقتصببادية واالجتما  ي آخببر نينببوع

 ،وأدوات السياسببتني املاليببة والنقديببة ،وتببؤثران يف نفببس املببتغريات

 وهما:

ومعهببا السياسببات  incomes policiesسياسببات الببدخول  (3

والتسبببعري  ،واإلعانبببات ،سياسبببات البببدع  :ومنهبببا ،العماليبببة

وخالفبببه، وهبببي ليسبببت بوضبببوح ومتيبببز السياسبببتني املاليبببة     

هبا مهمبة مبن    ولكنَّ ،اًضورمبا ليست بأهميتهما أي ،والنقدية

ومببببن وجهببببة نظببببر االقتصبببباد   ،زاويببببة العدالببببة االجتماعيببببة

وتوزيبع   ،وتكباليف املعيشبة   ،عن  بالبدخول ألنها ُت ؛السياسي

 والفجوات بني الطبقات االقتصادية.   ،الدخول

ف السياسبات  غلِّوهي كل ما ُي :السياسات واخلط  التنموية (4

ر والنمببو ز التغّيببفِّببوحي ،ويببوازي بببني آثارهببا ،البثالث السببابقة 

 ر.  والتطوُّ

وحتببوالت غببري   حنببن نعببايش ونشببهد يف هبباه املرحلببة تغببرياتٍ   

أمبببا السياسبببة   ،عاديبببة يف السياسبببات املاليبببة والبببدخول والتنميبببة   

النقديببة ففيهببا بطبيعتهببا عنصببر ثبببات واسببتقالل لببه طبيعببة فنيببة.     

اجلديبببدة ومبببا يتبعهبببا مبببن ميزانيبببات يف      هكببباا اقبببرأ امليزانيبببة  

وطريقبة   ،ودرجبة تدخلبها   ،ل يف دور الدولةات القادمة : حتوُّالسنو

وعلبب  الطبقيببة املتوسببطة  ،ا يببؤثر علبب  قطبباع األعمببالمَّبب ؛إدارتهببا

يتسبباق   ،وقببد نشببهد ظهببور طبقببة جديببدة بينهمببا  ،واألدنبب  منهببا

وقد ال يرتقبي ابا بعبض الفقبراء. بعبد هباه        ،فيها بعض املتوسطني
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 جانبني مهمني مسبكوت عنهمبا   ميكن التطرق إأ النظرة العامة

 اإلشارة اما يف سياقات أوسع:   توإن متَّ ،يف كثري من األحيان

: )يف سببياقاته  اجلانببب األول يتعلبب  بببأثر اإلنفبباق العببام     •

ولبيس عنبد إعبالن ميزانيبة معينبة كمبا حنبن         ،التارخيية والتنموية

السياسبات املاليبة   فيف هاه اللحظة(عل  توزيع الثبروات والبدخول .   

يف إجياد فجوات )تتسع  -بشكل مباشرو -والتنموية ساهمت 

مببن  ،باسببتمرار( يف الثببروات والببدخول بببني األفببراد وبببني املنبباط    

 خالل عدة آليات وعوامل طبعت املرحلة املاضية، من أهمها:

والزراعيبببببة   ،والعقاريبببببة التجاريبببببة  ،القبببببروض الصبببببناعية  (1

 الكبرية. 

 واإلعفاءات اجلمركية. ،اإلعانات (2

 األراضي.  مْن (3

 -الباي مبن أهب  أهدافبه      ،ف النظام الضبري  ضعف و لُّ (4

ز و فيف تركُّ ،إعادة توزيع الدخول :-يف أي دولة حديثة

عبرف بالضبرائب التصباعدية وعلب      ا مبا يُ وخصوًصب  ،الثروات

 األرباح بالاات.

 تركز التنمية يف مناط  ومدن معينة.  (5

يأخاون مبن املبال   و ، األغنياء ازدادوا غًن وكانت النتيجة أنَّ

ببقيبة املبواطنني؛    واملمتلكات العامة أضعاف نصيبه  منها مقارنبةً 

وكببان مببن أهبب  نتببائج ذلببل أن صبباحبتنا ظاهرتببا الفقببر والبطالببة   

ا مبن التخطبي  الرمسبي. وكانبت     عاًمب  50ب من عل  مدى ما يقُر
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ا أوصبلنا  مَّب ِم ؛هاه اآلليات متار  وتسبتغل ببال ضبواب  وال معبايري    

وال يبببزال هببباا موضبببوع    ،لنقطبببة املفصبببلية والتحويليبببة إأ هببباه ا

 ا.  يستح  الوقوف عنده كثرًي

 

واإلنفباق   ،يتعل  باإلنفاق عل  األمن الوطين :اجلانب الثاني -

ل نسبة كربى مث فقد كان وال يزال ُي العسكري بالتحديد:

ا مبن اإلنفباق العبام. ويف هباه امليزانيبة كانبت       واألكرب أحياًن

ا من إمجبالي تقبديرات اإلنفباق العبام للعبام      تقريًب %21 نسبته

املببالي القببادم، وهببو مؤشببر إجيببابي مببن حيببن املبببدأ يف ظببل    

ظروف احلرب واملهددات اإلقليمية. مع أن االنطباع العام عبن  

 ألنَّ ؛أن هببباا اإلنفببباق غبببري تنمبببوي انطبببباع وفهببب  غبببري دقيببب 

القطاع األمين والعسكري فيه معطيبات تنمويبة    اإلنفاق عل 

املبدن العسبكرية والقواعبد اجلويبة      أنَّ :مبن أهمهبا   ،ضحةوا

والبحرية هي مبدن تنمويبة بكبل مبا تعنيبه هباه الكلمبة مبن         

يف اململكبة قامبت    ةا ومناط  كثريمدًن ا عن أنَّفضًل ،معن 

  الريباض  ببل حتَّب   ،ونهضت بسبب وجود هاه املدن والقواعد

فكيببف  ،نفسببها اسببتفادت مببن اإلنفبباق األمببين والعسببكري

 ،وتببببون ،وحفبببر البببباطن  ،مخبببيس مشبببي   :مثبببل ،دنمبببب

 كمببببا أنَّ ؟!وغريهببببا ،وتببببران ،واآلن جببببازان ،والطببببائف

 ،إن مل تتفبوق عليهبا   ةاملستشفيات العسكرية تضاهي املدني

 وهي مفتوحة أمام ف ات كثرية من املواطنني.
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قت أ.د فوزيبة البكبر علب  الورقبة الرئيسبة حبول امليزانيبة        وعلَّ

 ،ت نظرها هو الدالالت االجتماعية ألرقام املوازنةأكثر ما لف بأنَّ

فما يعين امرأة يف الشمال واجلنوب وبعيدة عن املراكز احلضرية 

هبببو تبببوفر سبببرير البنهبببا املبببريض يف املستشبببف  القريبببب ابببا عنبببد  

واألمببر كببالل يف الببدخول  ،احلاجببة بببدل االنتظببار أو الوسبباطات

وال ميببار  التجهيببل  ،افعًلبب  علِّببع بتعلببي  ُيللجامعببات، أو حبب  التمتُّبب

ا أهميببة حماولببة األسببرة السببعودية  هنببان أيًضبب املقصببود. كمببا أنَّ

التببأقل  مببع املببتغريات الببيت ستفرضببها مضبباعفة أسببعار اخلببدمات    

وحنتبباج  ،األساسببية كالكهرببباء أو املبباء ؛ وهبباا موضببوع كبببري  

متخصصببني اجتمبباعني ونفسببيني ملسبباعدتنا علببي اجتيبباز األزمببة       

جه حتديات ضخمة بضخامة املبتغريات البيت فرضبتها    بسالم؛ سنوا

 ْنا مسبباحات البيببوت يف املببدن الكببربى ومل ببامليزانيببة اجلديببدة، مثًلبب

سبببعر  مل تضبببع يف اعتبارهبببا أنَّ ،لبببون الطبقبببة املتوسبببطة مثلنبببامث ُي

 ببة؛ واجليببل اجلديببد امل يف 300الكهرببباء سيتضبباعف خببالل عببام 

 ،مببا يريببدونعلبب  حيصببلوا  ْنن ربينبباه  معتببادون أمَّببنببا ِمئمببن أبنا

وسبببيكون  ،وعلبببيه  فقببب  رفبببع عقريتهببب  للمطالببببة بهببباا وذان   

املشببقة والسببهر، هببؤالء   د األب واألم كببلَّلببو تكبَّبب  حتَّبب احاضببًر

ويسبببافرون يف اإلجبببازات القصبببرية   ،الببباين يطلببببون مبببن أمبببازون  

نباه  عليهبا   غّير طبباعه  البيت ربيّ  للرتوي  عن أنفسبه ، كيبف سبنُ   

 ؟وقت الطفرة

ا فقد تساءلت أ. ندى القنيب : فيما يتعلب  بامليزانيبة، مبا    أيًض

 ؟  الدور املطلوب من املواطن
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قت أ.د فوزيبة البكبر علب  الورقبة الرئيسبة حبول امليزانيبة        وعلَّ

 ،أكثر ما لفت نظرها هو الدالالت االجتماعية ألرقام املوازنة بأنَّ

اكز احلضرية فما يعين امرأة يف الشمال واجلنوب وبعيدة عن املر

هبببو تبببوفر سبببرير البنهبببا املبببريض يف املستشبببف  القريبببب ابببا عنبببد  

واألمببر كببالل يف الببدخول  ،احلاجببة بببدل االنتظببار أو الوسبباطات

وال ميببار  التجهيببل  ،ا  فعًلببعلِّببع بتعلببي  ُيللجامعببات، أو حبب  التمتُّبب

ا أهميببة حماولببة األسببرة السببعودية  هنببان أيًضبب املقصببود. كمببا أنَّ

ملببتغريات الببيت ستفرضببها مضبباعفة أسببعار اخلببدمات   التببأقل  مببع ا

وحنتبباج  ،األساسببية كالكهرببباء أو املبباء ؛ وهبباا موضببوع كبببري  

متخصصببني اجتمبباعني ونفسببيني ملسبباعدتنا علببي اجتيبباز األزمببة       

بسالم؛ سنواجه حتديات ضخمة بضخامة املبتغريات البيت فرضبتها    

 ْنربى ومل ببا مسبباحات البيببوت يف املببدن الكببامليزانيببة اجلديببدة، مثًلبب

سبببعر  مل تضبببع يف اعتبارهبببا أنَّ ،لبببون الطبقبببة املتوسبببطة مثلنبببامث ُي

 ببة؛ واجليببل اجلديببد امل يف 300الكهرببباء سيتضبباعف خببالل عببام 

 ،مببا يريببدونعلبب  حيصببلوا  ن ربينبباه  معتببادون أْنمَّببنببا ِمئمببن أبنا

وسبببيكون  ،وعلبببيه  فقببب  رفبببع عقريتهببب  للمطالببببة بهببباا وذان   

املشببقة والسببهر، هببؤالء   د األب واألم كببلَّلببو تكبَّبب  حتَّبب احاضببًر

ويسبببافرون يف اإلجبببازات القصبببرية   ،الببباين يطلببببون مبببن أمبببازون  

نباه  عليهبا   غّير طبباعه  البيت ربيّ  للرتوي  عن أنفسبه ، كيبف سبنُ   

 وقت الطفرة؟

ا فقد تساءلت أ. ندى القنيب : فيما يتعلب  بامليزانيبة، مبا    أيًض

 ؟  الدور املطلوب من املواطن
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, القطاعبات  -نبود امليزانيبة, أرقبام امليزانيبة + أو     معرفة ب -

الببببيت تشببببملها امليزانيببببة, سياسببببة اإلنفبببباق واالسببببتثمار     

 واالدخار للعام املقبل عل  أسا  العام املنصرم.

, قطببباع حكبببومي أو خبببا ّ  ل اجلهبببة املسبببؤولة عبببن ُكببب  -

هبببل هبببي تعمبببل حسبببب   -كمبببواطن –كيبببف أعبببرف 

راء يف حالببة حتقيبب  ومببا هببو اإلجبب  ؟امليزانيببة املقببررة أم ال

ومبا هبو أثبر     ؟اادف ويف حالة اإلخفاق يف حتقيب  اابدف  

 ؟النتائج يف كلتا احلالتني عل  القطاع واملواطن

وتوزيببببع املهببببام علبببب   ،إقببببرار تنويببببع مصببببادر االقتصبببباد -

(, مبا اخلطبة املعلنبة    م2030فطية )رؤية القطاعات غري الن 

سباهمة  لتلل القطاعات حت  يكون املواطن عل  علب  بامل 

 ؟والدور املأمول منه لتحقي  اادف ،املطلوبة

مبادرات التوازن املالي اليت تردد ذكرها, ما دور املواطن  -

ن دون ونببين معومببن تلببل املبببادرات, الببيت يفهمهببا مواطنبب     

وكأن تلل املبادرات إحبدى املاركبات العامليبة     ،اآلخرين

 ؟املعروفة لدى أهل السفر والسياحة

دون تطبوير  مبن  توردة عبن ظهبر قلبب،    تنفيا البربامج املسب   -

 لكي يت  العمل ب ميان وقوة. ؛النظام الداخلي

ويف سببياق متصببل، وحتببت عنببوان "امليزانيببة اجلديببدة: مببدخل   

إأ علب  الرياضبيات والرتشبيد" أورد د. جاسببر احلبربش مبا كتبببه      

 م،2016ديسبمرب   26عبدد االثبنني    "اجلزيبرة  "يف مقال له جبريبدة 

ا العبام يكبون املبواطن السبعودي خلَّبف وراءه      حين قال: بنهاية هبا 
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اليت امتدت عشرات السنني، ودخل  ،مرحلة االستهالن العشوائي

إأ مرحلة الرتشيد املعيشي اليت ال ندري ك  سبوف تسبتمر. اآلن   

متببب  نبببدخل إأ املرحلبببة    :أصببببحت عالمبببة االسبببتفهام الكبببربى  

ا كّنبب ،باحلسبباب البسببي  ؟اإلنتاجيببة النوعيببة واالكتفبباء الببااتي 

لسنوات طويلة يف مرحلة حساب الطرح فق ، واآلن ندخل مرحلبة  

ا إأ مرحلة الضرب، لبيس  اجلمع والقسمة، ونأمل أن نتحول قريًب

 .ما مبعن  مضاعفة األرقام اإلنتاجيةوإنَّ ،باملعن  التأدي 

رحببت امليزانيببة اجلديببدة مصببحوبة بتفبباؤل كبببري بببني    اآلن ُط

ا مبدي  كبري مبن  املنفاين، وأيًضاملخططني وشروحات وافية من 

أكثره  ال عالقة له باألرقام واالقتصباد سبوى مبا هبو      ،إعالميني

يف حببدود الثقافببة الفضببائية. لنعتببرب املوازنببة وجبتنببا الوطنيببة لعببام     

مبا سباعدوا   بَّا اإلعالميبون فرُ كامل، واالقتصاديون طبخوهبا، أمَّب  

كثبرة امللب     نَّإ :"لقبدي  يقبو   يف إضافة املل  والبهبارات. لبدينا مثبل    

، ومن األمثال نستفيد. املل  والبهارات جيب أال تزيبد  "فسد الطع ُت

  .عل  املقادير األساسية للوجبة نفسها

ا، ولكببن حسببب مببا فهمببت مببن   ا وال إعالميًّببلسببت اقتصبباديًّ 

هباه امليزانيبة بدايبة حتبوُّل وطبين حنبو ترشبيد         املقروء واملسموع أنَّ

و فبببيض العجبببز باعتمببباد كفببباءة   ،داتوزيبببادة اإليبببرا ،اإلنفببباق

ها عناصر تفت  ودقة املراقبة واملتابعة، وهاه كلُّ ،توظيف األموال

اجملبببال للتفببباؤل. للوصبببول إأ هببباه املعادلبببة الصبببعبة، بببب يرادات     

ًا للربميل، سبوف  ف  عند ستني دوالًروضعت السعر االفرتاضي للن 

زيببادة علبب  م 2020  عببام يكببون هنببان بالتببدريج التصبباعدي حتَّبب
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أسببببعار اخلببببدمات وايروقببببات والطاقببببة واملببببواد االسببببتهالكية  

وضبببببرائب تتناسبببببب مبببببع املبببببداخيل الشخصبببببية يف   ،الكماليبببببة

، وعل  البضائع مبن ذوات القبي  املضبافة    القطاعني العام واخلاّ 

فها املخططبون االقتصباديون مبن الكماليبات. بنباًء عليبه       صّناليت ُي

ا إأ شبرائ  اجتماعيبة مبن ذوات    يًّ  اجملتمبع اسبتهالك  قسَّب سوف ُي

الدخل ايبدود واملتوسب  واملرتفبع، وسبوف يكبون هنبان ببدالت        

 .تعويض تراعي الشرائ  ايتاجة إأ التعويض

هنا يرتكبز اهتمبامي علب  إشبكالية املرحلبة االنتقاليبة البيت        

علببب  ذوي البببدخل ايبببدود عبورهبببا، كببب  تطبببول    سبببوف يتحبببتّ 

فبرق الطبقبي، وفبرز البدع  ملبن      وكيف ستكون آليبات جتسبري ال  

ب يف البااكرة مبن   حيتاج ومن ال حيتاج، وذلبل بنباًء علب  مبا ترسَّب     

هببا ثقافبببة  إنَّ .عشببوائيات الضببمان االجتمببباعي يف العقببود السبببابقة   

نصببببف  نَّإ :تقببببول ،عامببببة ال حتتبببباج إأ تأكيببببد أو نفببببي وزاري  

املببواطنني علبب  األقببل مببن ذوي الببدخل ايببدود، بعببدد أكببرب يف      

 ا أنَّد األسببرة وحباجببات أكببرب لألساسببيات املعيشببية، علًمبب     أفببرا

 ؛هببؤالء هبب  بالبباات البباين يببدفعون نصببف مداخيلببه  علبب  اإلجيببار

بنباًء علب  هباا الواقبع العبددي       .ألنه  ال ميلكون السكن اخلاّ 

 :ا لاوي الدخل ايدودواملادي يوجد احتمال ملا قد حيصل مؤقًت

بسببببب  ر كبببثرًيا؛تضبببم: قبببدراته  الشبببرائية سبببوف  أواًل -

 .والعجز املالي كالل ،االرتشيد جزئيًّ

حرمبببببون مبببببن  : أطفببببباا  ومراهقبببببوه  سبببببوف يُ  اثانًيببببب -

 :املسبببببتهلكات املصبببببنفة مبببببن ذوات القيمبببببة املضبببببافة    

 ،وقببببببراميش البقبببببباالت ،والكاكبببببباوات ،)الغازيببببببات
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هببباه الكماليبببات ال   إأ آخبببره(. صبببحي  أنَّ  ،واأللعببباب

فبببرق يف التبببدليع  ولكبببن ال ،ضبببرورة ابببا وال نفبببع فيهبببا  

 .الطبقي يوغر الصدور

: فيما بعد خصخصة الرعاية الصحية سبوف حيصبل   اثالًث -

منسببوبو الطبقببة ايببدودة الببدخل علبب  الكفبباءة املعادلببة  

ملداخيلببببه  يف التببببأمني الصببببحي، فقبببب  مبببببا يكفببببي     

للخببدمات الصببحية ذات التكلفببة املنخفضببة واملتوسببطة.   

فسببببوف  -إن مت تطبيقهببببا-ا خصخصببببة التعلببببي  أمَّبببب

ألّنهبببببببا تتبببببببدخل يف   ؛تكبببببببون إشبببببببكالية اجتماعيبببببببة 

اإلمكانيببببات التنافسببببية علبببب  مراكببببز التعلببببي  عاليببببة 

 .مرتفعة الرسوم ،اجلودة

ا هنان مسبألة احتمبال نبزول جبزء مبن ذوي البدخل       وأخرًي -

بسببببببب الركبببببود االقتصبببببادي  ؛املتوسببببب  إأ األسبببببفل

والبطالة ألعداد كبرية من شبابنا من اجلنسني.  ،العاملي

 ن العقلي واالقتصادي يف كّلحر لطبقة الوسط  هي امُلا

 .اجملتمعات، وإذا تزحزحت تزحزح اجملتمع بكامله

 ،وبكبببل مبببا يعنيبببه اإلخبببال  والوفببباء للبببوطن   ،ومبببع هببباا

ا واحلببر  علبب  اسببتقرار األجيببال القادمببة، سببوف أبقبب  متفائًلبب     

ل البببوطين مبببع املتفبببائلني، وسبببوف أحبببتف       والتحبببوُّ  ،بامليزانيبببة

واجبب التفباؤل    .ي مع املتابعني للتنفيا واملراقبة واياسببة مبكان

 ،مببا األعمببال بالنيببات  يقببوم علبب  مفهببوم احلببدين الشببريف : )إنَّ   

 .ما لكل امر  ما نوى(وإنَّ
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 ُّخببب وقببادة الببرأي ببببني خطببابني يف القضببايا التنمويبببة..      الن

 .اامليزانية منوذًج

جاء  ،مةحتت هاا العنوان أضاف أ. مسفر املوس  مداخلة مه

خبب وقبادة البرأي مسبألة شباقة..      فيها: تبدو مسبألة الفصبل ببني النُّ   

ها يف عصبر التواصبل االجتمباعي باتبت أسبهل مبن ذي قببل..        ولكّن

ه أصبببب  مبببن املمكبببن أن تبببرى شخصبببية عامبببة غبببري       ذلبببل، أنَّببب 

وعليببه، فمببن املمكببن   متخصصببة يف قضببية معينببة قائببدة للببرأي.   

والبيت يبرب     ،رجعيبة املعرفيبة  خببة إأ اجلماعبة ذات امل  تصنيف النُّ

باجلماهرييبة   مفهوم قادة الرأي يرتب  أكثبر  فبينه   صص ما، 

واالسببتمالة والتببأثري، مبباذا حيببدث ابباه النخببب وقببادة الببرأي يف        

 اجملالني العام واخلا  أثناء القرارات املتعلقة بالتنمية؟  

 مببن املالحبب ، وباستحضببار قببرار امليزانيببة يف كببل عببام، أنَّ  

خب تتخل  عن دورهبا يف النقبد واملواجهبة الصبادقة.. مبن خبالل       النُّ

االخنران يف التسوي  للقرار.. وهبي ببالل تقبوم مبهبام قبادة البرأي       

هببب  ببببالل  اع القبببرار لتهي بببة القبببرار للمجتمبببع.ّناملنتخببببني مبببن ُصببب

حاديبة  األواجهبة  امليتخلون عن وظيفته  احلقيقية يف خل  التبوازن و 

جملببال العببام مببن خببالل وسببائل اإلعببالم      الببيت تطغبب  يف ا  ،الببرأي

والتواصببل االجتمبباعي املفتببوح.. بينمببا يف الغببرف املغلقببة ووسببائل       

 رون عن آراء خمتلفة..عب التواصل ايدودة االشرتان ُي

يف امليزانيبات السببابقة كببانوا يتحبدثون عببن إجيابيببات سببخاء   

 وبباألمس  ،وميتدحون ذلبل  ،ا يف التعلي  والصحةامليزانية خصوًص

وب لغاء الدع  عن بعبض اخلبدمات واسبتبدااا     ،يشيدون بالرتشيد
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ا بعببد الصببورة املتكببررة  هبباا األمببر، وخصوًصبب  حبسبباب املببواطن.

سببواء للنخببب أو لقببادة الببرأي مببع صببناع قببرار امليزانيببة، سيسبببب     

فجببوة علبب  مسببتوى الثقببة بببني اجملتمببع والنخببب. كمببا سيسببه  يف  

مبع أي قبرار. كمبا قبد ينبتج       اتأصيل الرأي األحبادي واملتفب  دائًمب   

النخب ال تقوم مبهامها يف املشباركة   عنه حالة من القل  العام بأنَّ

ا وبشبببكل طبببوعي إأ  مبببا تتحبببول تلقائيًّببب وإنَّ ،يف صبببناعة القبببرار 

 بعبض هباه النخبب يف اجملبال اخلبا ّ      مسوقة له.. يف املقاببل، فب نَّ  

د والتحليبل  متار  أدوارها احلقيقية يف تناول قضايا التنميبة بالنقب  

 ا عن ضغون الدعاية.الصادق بعيًد

ن مصبببلحة أي جمتمبببع طبيعبببي أن يكبببون ِمببب واخلالصبببة، أنَّ

ا بببني متطلبببات الدعايببة وتهي ببة القببرارات التنمويببة للجمهببور متوازًنبب

مببن جهببة، وبببني الببرأي املسببتقل والناقببد للممارسببات احلكوميببة..  

ا عنبدما  ولتجويبد القبرار خصوًصب    ،وذلل لزيادة الثقبة لبدى النبا    

 سيتناول قراره بعني الرقيب. ْنهنان م  يشعر صانع القرار بأنَّ

نببا نشببهد حتببوالت مهمببة فيمببا     نَّإوأضبباف أ. خالببد احلببارثي:   

وضببرورة أن يكببون   ،ومببا تتطلببع لببه الدولببة    ،ع لببه املببواطن يتطّلبب

 انزيًهب  االاي تتبادل فيه األفكار والنقاشات وسًط ،الوس  الناقل

 ا: ا وفكريًّوطنيًّ

: مبعنبب  أن خدمببة مصبباو القلببة وتضببليل املببواطن  وطنيببا •

انتشبببار الكبببثري مبببن  نَّإوخداعبببه يف رأ  قائمبببة الرصبببد، حيبببن 

مثببل مفهببوم االقتصبباد   ،ا(ا أو عمببًدا جهًلبباملغالطببات اخلادعببة )إمَّبب 

قتصبباد اال يف حببني أنَّ ،واعتماديببة املببواطن علبب  الدولببة    ،الريعببي
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الوطنيببة ولببيس املببواطن، الريعببي قاعدتببه ملكيببة الدولببة للثببروات  

هببا يف حببني أنَّ ،مببة خمرجببات التعلببي  لسببوق العمببل ءومثببل عببدم مال

سببتخدم لرتويببض املببواطن ليمتنببع عببن نقببد  ا ُتمغالطببة كببربى أيًضبب

مكبن للمؤسسبة التعليميبة    اإلصرار عل  كثافة االستقدام، فبال يُ 

أن ترتن مهمة العل  والتعلي  والبحن العلمي للوفاء حباجة القطباع  

ألنبه   ؛ولبن حيبدث ذلبل    ،ا(اململون للعبائالت )القلبة جمبددً    اّ اخل

ا القبببول ببباألجر الزهيببد إمَّبب ؛يسببتحيل تزويببده بغببري املعرفببة واملهببارة

أو التخلببببي عببببن  ؛يف بببببالد أخببببرى تهاملبببببين علبببب  تكلفببببة معيشبببب

االسببببتعباد البببباي قبببببل بببببه  وقبببببول ،وشببببرف العمببببل ،الكرامببببة

 .املستقدم

خبب عبن تببين ودراسببة    النُّ عبزوف كبثري مبن    نَّإ ا:فكريًّب  •

ر ابب  )باجلهببل بتلببل  رب العلببوم االجتماعيببة واإلنسببانيات احلديثببة ُيبب  

 كبثري مبن قبي  العنصبرية الطبقيبة والنوعيبة، يف حبني أنَّ        ،العلوم(

أو  ،خشبببية التهمبببة ببببالتنظري ؛ااألكبببادميي العلبببي  يظبببل حماصبببًر

 غريها من الته .

ضة لتنويبع مصبادر   تأثري السلطة القضائية يف احلماية املفرت •

 .امليزانية العامة

قببال  ،تفصببيلية يف هبباا الصببدد م د. ياسببر البلببوي مداخلببًةقببدَّ

فيها: ليست اململكة الوحيبدة البيت لبيس ابا قبانون مبدني جزائبي        

ا مببن بريطانيببا حاًلبب ا أفضببُلجتبباري إداري تفصببيلي .. حنببن تشببريعيًّ

 يف بريطانيبا  وإال ،عبام  وصبف   ا, فالقانون اإلتليزي هو حقيقًةمثًل

رف , وقبد ُعب  ن علب  شبكل مبوادّ   قبنّ ال يوجد قانون قضائي مدني ُم
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, وهبي القبوانني املوسبعة    ةاألتلو سكسونيهاا مبصطل  القوانني 

 ،وأمريكببا ،كربيطانيبا  ؛البيت تسبري علب  القبانون غبري املكتبوب      

فربيطانيببا نظامهببا  ؛ ويقابلببها القببوانني الالتينيببة   .وجنببوب أفريقيببا 

حقيقته اعتمد جتربة احلضبارة اإلسبالمية يف التعامبل    القانوني يف 

مع التشريع العام باعتماد املرونة واالحتكام ملا اسبتقر مبع البزمن,    

هي اليت تسبري علب  القبانون املكتبوب علب       فأما القوانني الالتينية 

  وغريهما. ،وأملانيا ،كفرنسا ؛شكل مواّد

لتشبريع  فحقيقة تشريع بريطانيا هو اعرتاف ضبمين مبفهبوم ا  

ا من جتربة نفوًر ؛مؤثر له عل  مفهوم التشريع الالتيين ،اإلسالمي

القبانون العبام أو املشبرتن لربيطانيبا      ا.قانون الثورة الفرنسية وتعالًي

هببو قببانون قببدي  وغببري مكتببوب وغببري مببدون علبب  شببكل مببواد،    

ا عل  العرف والتقاليد والسواب  القضائية. وكالل ويعتمد أساًس

ا، فالدسببتور اإلتليببزي غببري    ا مكتوًببب متلببل دسببتورً  بريطانيببا ال 

مدون يف وثيقة واحبدة أسبوة بالدسبتور الفرنسبي أو األمريكبي أو      

 غريهما من الدساتري.

 

 ما اادف من هاه املقدمة ؟ 

ا لسبلطة  فّصبل لبيس شبرطً   القبانون املُ  هو اجلبواب الضبمين أنَّ  

ا القتصببباد قبببوي عظبببي ,  ولبببيس شبببرطً  ،قضبببائية عادلبببة حمرتمبببة 

ململكة املتحدة من أعظ  اقتصباديات العبامل وسبلطتها القضبائية     ا

ومل يكبن   ،اواحرتاًمب  من أكثر املنظومات القضائية العاملية هيببةً 
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 ،تكثبر ثغراتبه   ،عل  وجبود قبانون علب  شبكل مبوادّ      اهاا متوقًف

 ويكثر معه وجود االستثناءات, ويكثر معه توالد الفاسدين.

 ء دافع لالقتصاد""إصالحات البد منها من أجل قضا

رح يف جوانبببب تبببأثري السبببلطة  سبببيكون تعقبببي  علببب  مبببا ُطببب 

القضببائية يف محايببة مفرتضببة ابباا اإلتبباز اإلصببالحي يف تنويببع      

تطببوير البي ببة  ثنببان علبب  أنَّامصببادر امليزانيببة العامببة, فببال خيتلببف   

وإعطاء الضبمانات   ،القضائية مه  لدفع الشأن االقتصادي لألمام

ؤو  األمبوال العامليبة لالسبتثمار داخبل اململكبة,      ب رل الكافية جل 

ولكنبببه بالتأكيبببد يبببأتي بعبببد إصبببالح البي بببة   ،اوهببباا مهببب  جبببدًّ

واالسبتطاعة يف جلبب هباه االسبتثمارات ..      ،االستثمارية باململكبة 

 ._ب ذن احل -إن تحنا يف امليدان األول سننج  يف امليدان الثاني

 ."قضاء مبفهوم جديد"

يف النزاعببببات بببببني   د ينحصببببر يف البببببت  دور القضبببباء مل يعبببب

ا علبب  مسببتوى حتقيبب   ا مهًمبباألطببراف فقبب , بببل أصببب  يلعببب دورً  

 ،التنميبببة الشببباملة, فالعبببامل أصبببب  يبببتكل  لغبببة اقتصببباد السبببوق   

ولقبببد أصببببحت العالقبببة ببببني القضببباء   ،وهيمنبببة عوملبببة االقتصببباد

واالقتصاد من املوضبوعات البيت تسبتأثر باهتمبام جمموعبة كببرية       

 متتبعي الشأن العام. ْنال االقتصاد والقانون وغريه  ِممن رج

عند احلدين عن البي بة االقتصبادية اجلاذببة لبرؤو  األمبوال      

ف, سبتهد  البد من التعريج علب  املنباخ القبانوني والتنظيمبي للبلبد املُ     

والبببببيت جيبببببب أن تتمتبببببع  ،زة لالسبببببتثمارحفِّبببببالقبببببوانني امُل فسببببنُّ 

بينهبا حتب  جتباب االسبتثمار،      وعبدم التضبارب فيمبا    ،باالستقرار
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ونظبام التحكبي  الباي     ،ا عبن ضبرورة وجبود القضباء العبادل     فضًل

يف  همببةوالبباي يعتببرب مببن العناصببر امل   ،ل حبسبب  املنازعببات يتكّفبب

للمؤسسبات القائمبة علب  تنفيبا      تهي ة املناخ االستثماري، كمبا أنَّ 

يف جببباب االسبببتثمار ورشببباقته مبببن خبببالل    اكببببرًي االقبببوانني دوًر

والبعبببببد عبببببن التعقيبببببدات    ،وتيسبببببري اإلجبببببراءات  ،سبببببهيالتالت

 والبريوقراطية وطول اإلجراءات.  

 ."القضاء عل  النطاق العاملي"

اخنفبباض يف معببدل الثقببة يف  هنببان يف أي بلببد عنببدما يكببون

 ،ا بعبببد يبببوم وأصبببب  يرتاجبببع يوًمببب  ،ويف جهببباز العدالبببة  ،القبببانون

األجبببن   ا علببب  فبببر  االسبببتثمار  ر سبببلًبسبببيؤث ف نبببه بالتأكيبببد 

فمبن ببني املؤشبرات القويبة البيت تعكبس مبدى        ؛ واالقتصاد ايلي

 ،وضببعية القضبباء وتطببور بي تببه عمب  ومتانببة االقتصبباد يف بلببد مبا،  

ومبببدى اسبببتقاللية أحكامبببه؟ وهبببل هبببو   ،وقبببوة أدواتبببه التنفيايبببة

 خاضع للتعليمات أم أنه خيضع لروح القانون وملبادئه العليا؟ 

 ء" .. اإلصالح ال حيتاج ملعجزة !"مشروع تطوير مرف  القضا

يعتببرب القضبباء مببن أهبب  ايببددات األساسببية لتحقيبب  التنميببة   

ل اخلطببببوة األوأ لعمليببببة  مث ببببه ُيأي أنَّبببب ،االقتصببببادية يف أي بلببببد 

والبباي  ،االسببتقرار األمببين مببن خببالل تطبيبب  مبببدأ سببيادة القببانون

عبوام  قببل تسبعة أ   يتوقف عليه مبن  الثقبة واالطم نبان للمسبتثمرين.    

 احل ببن عببد   من اآلن، أطل  خبادم احلبرمني الشبريفني امللبل عببد     

، ومنببا توليببه احلكبب  رؤيتببه التطويريببة  -رمحببه احل -العزيببز 

الشبباملة للقضبباء يف السببعودية، بعببد تدشببني قببرارات عببدة لتطببوير  
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احل  القضببباء يف اململكبببة، تضبببمنت إطبببالق مشبببروع امللبببل عببببد   

ة، كبان ابا األثبر اإلجيبابي     لتطوير مرف  القضاء مبشباريع كببري  

وآليبة   ااحل نظاًمب  وتضبمن مشبروع امللبل عببد     عل  املواطن واملقبي . 

قطاعات حكومية وقضائية وماليبة عبدة    اتطوير شاملة تقوم عليه

العزيبز إأ تطبوير مرفب      احل ببن عببد   , وهدف مشبروع امللبل عببد   

دل والتوثي  من خالل إعداد خطة اسبرتاتيجية لبوزارة العب    ،القضاء

هببب، 1450هببب إأ1430من اعامببًا املقبلببة، بببدءً  20بعيببدة املببدى لببب 

 والتوثي  يف مجيع اجملاالت املتعلقة به. ،لتطوير مرف  القضاء

"البي ة القضائية عل  طاولة مفاوضبات اململكبة مبع منظمبة     

 .التجارة العاملية"

كبببان أحبببد أهببب  اجلوانبببب البببيت كانبببت مسبببار مفاوضبببات    

رة العامليبببة، هبببو مبببدى تطببباب  أنظمبببة اململكبببة مبببع منظمبببة التجبببا

عل  ذلل صدر قبرار   اململكة مع اتفاقيات املنظمة املختلفة، وبناًء

هببب القاضببي بببأن  17/3/1421( وتبباري  66جملببس الببوزراء رقبب  ) 

تقبببوم مجيبببع األجهبببزة احلكوميبببة مبراجعبببة مجيبببع األنظمبببة ذات  

العالقببة مبببا يتفبب  مببع مببا يقتضببيه انضببمام اململكببة إأ منظمببة        

جارة العاملية، ورفع ما يت  التوصبل إليبه السبتكمال اإلجبراءات     الت

ن املكاسببببب بببببّيوإعببببداد الدراسببببات الببببيت ُت ،النظاميببببة الالزمببببة

والتهي بببة ملرحلبببة مبببا بعبببد    ،والتكببباليف املرتتببببة علببب  االنضبببمام  

   االنضمام.

القرار عل  تشبكيل جلنبة فرعيبة للتحضبري للجنبة       كما نصَّ

تخببا مببن قببرارات ومببا تابعببة مجيببع مبببا ُيفببة مبهمببة مكّلالوزاريببة امُل
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رسبب  مبببن سياسببات وقواعببد يف النظببام التجبباري العبباملي، وذلببل    ُي

التوصببل إليببه مببن قبببل فريبب       بالقيببام مبراجعببة مسببتمرة ملبببا يببت ّ    

علبب  ذلببل فقببد ُحببدثت بعببض األنظمببة    التفبباوض السببعودي. وبنبباءً 

 -ل:عل  سبيل املثا-ومنها  ،لشرون املنظمة املوجودة استجابًة

 نظام العالمات التجارية. -أ 

 املؤلف. نظام حّ  -ب

 نظام براءة االخرتاع. -جب

 مثل: ،حدثت أنظمة مل تكن موجودة باألصلكما اسُت

 نظام األسرار التجارية. -أ 

 االستثمار األجن . -ب 

حدثت قببببل التوقيبببع النهبببائي النضمبببببام  وهببباه األنظمبببة اسبببُت

ت كمتطلبببببات واسببببتعداد متَّبببب هببببالكنَّ ،اململكبببببببة إأ املنظمببببة

لالنضببمام. كمببا صببدر مرسببوم ب عببادة هيكلببة القضبباء بشببكل   

ببببه  إال أنَّ ،نه مببن إجيابيببات إداريببببة وتنظيمبببية   ومببا تضببمّ  ،جبباري

ثنيببببت فيببببه مزيببببد مبببن اللجببببان اإلداريببببة ذوات االختصبببببببا    اسُت

والتبأمني   ،نظبببام االستثمار األجبن   :مثل ،القضبائي من القضببباء

وهباه سبلبية تبؤدي     ،باإلضبافة إأ اللجبان السببببابقة    ،وق املببالوس

 الزدواجية القضبباء. 

حتبببديات أخبببرى يف طريببب  هببباا املشبببروع     ضببباف للقضببباء وُي

يف وتبعثببره  ،, وازدواجيتببههؤالضببخ  مببن )منطقيببة القضبباء، وجتببزُّ 

د د السبببلطات القضبببائية وتعبببدُّ   تعبببدُّ وم بببة جلنبببة شببببه قضبببائية،    
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وعببدم  ،ضببعف اإلمكانيببات املاديببة والبشببرية  وايبباك  العليببا،  

تقلببيص اختصاصببات  ور الببدع  الكببايف للسببلطة القضببائية،   تببوفُّ

عدم التأهيبل للنظبر يف القضبايا    والقضاء يف نظر بعض املنازعات, 

 العامة واألزمات الكربى( .

 عل  النطاق ايلي:

ا بقببببدر مببببا ًرا ومتطببببّوبقببببدر مببببا يكببببون قضبببباء بلببببد ناجًعبببب 

وللفببرد يف اللجببوء إليببه لكببي     ،رية للمجتمببع فيببه ر ثقببة كببب وفُِّيبب

تبببببوفري االطم نبببببان للمتقاضبببببني لبببببدى    إنَّ يسبببببرتد لبببببه حقوقبببببه.  

املؤسسببببة القضببببائية ال يتبببببأت  إال بببببالرقي مبسببببتوى اخلبببببدمات     

واسبببببتقرار  ،مبببببن خبببببالل جبببببودة األداء القضببببباء، البببببيت يؤديهبببببا

 ،مببببببا يتبببببوازن وروح التشبببببريع  ،االجتهببببباد والعمبببببل القضبببببائيني 

األمبببببببن  نَّإلعبببببببدل ببببببببني مكونبببببببات اجملتمبببببببع، إذ   وحتقيببببببب  ا

ف البببببعض ا للكببببل لببببدرء تعسُّبببب حقيقببببة مببببالذً  القضببببائي يعتببببرُب

 وطغيانه.

ا ر سبلبً ظروف العمبل للمنظومبة القضبائية قبد تبؤث       أنَّ وال شلَّ

فبب ذا كانببت ايكمببة التجاريببة تأخببا  ،علبب  التنميببة االقتصببادية

ي مستثمر سبيغامر  فأ ،يف قضية ما من أربع إأ ست سنوات للبت 

 ،والسبرعة  ،ا عن الفعاليةفاملستثمر يبحن دائًم ؟!باستثمار أمواله

ه وأنَّب  ،والثقة يف كون املعامالت التجارية سبتنّفا بوضبوح   ،واألمن

قانونية تضمن محاية  هنان آلياٍت ف نَّ ،يف حالة وقوع نزاع بشأنها

 ،ه"رأ  املببال بطبعببه جبببان" فبب ذا مل يطمبب ن علبب  أموالبب      حقوقببه.

املنظومببة القانونيببة   ا مببن أنًَّدوبصببورة أخببرى إذا مل يكببن متأّكبب  
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فهبو ال يغبامر باسببتثمار    ،ومتّكنبه مبن حقوقبه    ،سباعده املوجبودة تُ 

 أمواله.

وعليببه  ،كفبباءة عاليببة ايكببون ذن وكببالل القاضببي جيببب أ

مببا مببن  وإنَّ ،عببدم االكتفبباء بببالتكوين القببانوني اجلببامعي فقبب     

ومواكبببببة  ،تكببببوين املسببببتمرالضببببرورة مبكببببان أن يتواصببببل ال

واالنفتبباح علبب  ايببي  اخلببارجي،   ،التطببورات التشببريعية العامليببة

 ففي اجلانب االقتصادي عل  القاضي االهتمام باملسبائل البيت تهب ُّ   

 ،واالقتصبباد ،وكببالل قببوانني التجببارة العامليببة    ،اجلانببب املببالي 

 والشؤون االجتماعية. ،واياسبة

 ،ري األجبببر الكبببايف للقاضبببي لتبببوف هنبببان ضبببرورًة كمبببا أنَّ

والبباي جيعلببه يف غنبب  عببن االلتجبباء إأ أي ببباب مببن األبببواب الببيت  

ا عببن اإلغببراءات املاديببة، بعيبدً  ،تضبعف مكانتببه ومارسببة مهامببه 

إأ ضببببرورة حتسببببني ظببببروف العمببببل بتببببوفري املكاتببببب    إضببببافًة

 واألجهزة واألدوات الالزمة.

 " نظام تنفيا" أعاد األمل ..

 م2030يف ظبل رؤيبة    -القضبائي باململكبة   قطباع للبالنسبة 

 ،الطموحببة الببيت أقّرتهببا القيببادة لبنبباء مسببتقبل اقتصببادي عصببري  

يببأتي قضبباء   -يعمببل علبب  االسببتثمار األمثببل للمببوارد والثببروات      

 ؛التنفيبببا حبزمبببة مبببن االمتيبببازات غبببري املسببببوقة للحبببزم والبببردع      

ة للمحافظة عل  املنباخ االسبتثماري اآلمبن وسب  منظومبة متكاملب      

مببن األنظمببة والقببوانني الببيت حتفبب  احلقببوق يف خمتلببف تعببامالت   

آخبر اإلحصبائيات عبن خمتلبف حمباك  التنفيبا        األوراق التجارية.
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ر يف خمتلبف األوراق  تعّثب ا عن حجب  املبال املُ  ًرباململكة أعطت تصوُّ

 ،وسببببندات قبببببض ،وشببببيكات ،املاليببببة املتعلقببببة بالكمبيبببباالت

واليت كان اباه   ،ولة أو ثابتةوأحكام أخرى متنوعة لعقارات منق

األموال املتعثرة تأثريها السل  عل  دورة االقتصاد الوطين، حين 

الببيت عملبببت حمببباك  التنفيبببا يف   ،ظهببر إمجبببالي املببببال  املنفببباة 

منبا ببدء نظبام التنفيبا      ،خمتلف مناط  اململكة علب  اسبرتجاعها  

مليار ريال  160.586.972.425بل  حين  ،وحت  الشهر اجلاري

وردت إأ حماك  التنفيبا يف   ،اا تنفيايًّطلًب 393.233من خالل 

خمتلف مناط  اململكة، هاه األمبوال مّتبت معاجلتهبا واسبتعادتها     

 ،مبببا يعببزز مببن مكانببة ومتانببة واقببع العدالببة النبباجزة  ،ملسببتحقيها

 ويوّفر األمان االستثماري املأمول.  

زارة العبدل  ال يفوتين التأكيد عل  أهمية وقيمة ما تقوم ببه و 

مبببن أعمبببال وإجبببراءات وجهبببود مشبببكورة، لتحقيببب  رؤيبببة خبببادم   

ومتطلبببببات الرؤيببببة الوطنيببببة  –أيببببده احل  –احلببببرمني الشببببريفني 

ز متّيبب ،السببعودية يف ميببدان القضبباء، وللببوزارة فريبب  عمببل نشبب     

ببببباحلر  الواضبببب  علبببب  إشببببران كببببل ذوي العالقببببة بالعمليببببة   

 القضائية يف هاه اجلهود.

 .: امليزانية وآفاق املستقبلرؤية استشرافية

 العجببز املوازنببة جيببب أ مببن وجهببة نظببر د. محيببد املببزروع فبب نَّ 

وفرض الضرائب.  ،رفع الدع  عن أسعار الطاقة  ا عليعتمد كليًّ

حتتبباج الدولببة إأ تنويببع مصببادر الببدخل عببن طريبب  طببرح مشبباريع   
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د وتولِّبب ،  مببن خالاببا مببداخيل ماليببة جديببدة  حقِّببُت ،تنمويببة نوعيببة

 ر  عمل للجيل احلالي .ف

رفبببع البببدع  لبببيس الوسبببيلة   بينمبببا يبببرى م. خالبببد العثمبببان أنَّ 

يف  دور القطباع اخلبا ّ   عجبز املوازنبة، كبالل فب نَّ     الوحيدة لسد 

ا منا البدء؛ فقببل ثالثبة أشبهر    صياغة الرؤية وبراجمها كان غائًب

ا مببن ور  العمببل الستقصبباء مقرتحببات    جملببس الغببرف عببددً نظ بب

فيمببا يبببدو  ،مبببادرات القطبباع اخلببا  يف إطببار الرؤيببة ومرئيببات و

قليال ألهمية التواصبل مبع القطباع     امتأخًر هكما لو كان استيعاب

 اخلا  .

 :-حسبب فهمبه   -اخلصخصبة   وعل  د. محيد املبزروع ببأنَّ  

وبيببع جببزء منهببا إأ  ،هببي إعببادة لتقيببي  وتسببعري شببركات الدولببة 

د طرحهببا لببن يولِّببو ،ا هببي شببركات قائمببة القطبباع اخلببا . فعليًّبب 

لوظببائف  اأو حتفيببًز ،إضببافية للنبباتج الببوطين   الالكتتبباب أرقاًمبب 

ح بعببض العبباملني منهببا، حنتبباج إأ مشبباريع  سببر جديببدة ! بببل ق ببْد يُ 

  وحتقِّبب ،  أهببداف عجببز املوازنببة مببن ناحيببة حتقِّبب ،تنمويببة جديببدة

 طن واملواطنة من وجود فر  عمل حقيقية .ااحتياج املو

مبببن أهببب  العقببببات األنظمبببة    لغامبببدي أنَّوأضبببافت د. نبببوف ا 

ا أمببببام القطبببباع اخلببببا    والقببببوانني الببببيت مازالببببت تقببببف عائًقبببب   

فهبببي  ،إدارة مشببباريع نبببا ال منلبببل فكبببر  كمبببا أنَّ ،واخلصخصبببة

 الوبعضبها يتعثبر. علينبا أ    ،بعضها ينج  Templateجمرد قوالب 

لقي باللوم عل  القطاع اخلا  لفقدان شهيته وعدم ثقته وتفاؤله ُن

... بعببببض قببببوانني وزارة العمببببل والتجببببارة ال   .. معّوقاتببببه مل ُتحببببّل.
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ُتحبباكي القطبباع اخلببا  وهمومببه. التطببورات احلاليببة تقببف ضببد   

فهببو لكببي ُيقبباوم عليببه أن يتبببع أسبباليب       ،دخولببه يف شببراكات 

لكن مع األسف املستهلل أمام هباه املبتغريات العشبوائية     ،كثرية

 كمبببا أنَّ ،هلل يف نببزول وبالتبببالي مؤشببر ثقببة املسبببت   ،يفقببد ثقتببه  

أنظمة ضريبة القيمة املضافة والضرائب والرسوم اليت وضبعت لبن   

وبالتالي حنتاج حوافز للقطاع اخلا  من قببل   ،تكون يف صاحله

صبب  فيهبا القطباع    حت  ال نصل ملرحلة ُي ؛ودع  قطاعي ،الوزارات

 .  "نفسي نفسي"اخلا  يتعامل بب لغة 

ووزارة التجبارة أصببحت    ،كببرية  مع األسف نعبيش أكاوببةً  

وهبي )ريبادة    ،طاها مبع األسبف وكبل مبن ال مهنبة لبه      تسري عل  ُخ

 ا،كببريً  ال خلًطب شبكّ هباا موضبوع أصبب  يُ    ،األعمال( .... حقيقة

ول ب    ،ألنه اختل  احلابل بالنابل ؛وبالتالي سيفقد جدواه مع الزمن

وهببو االبتكببار الريببادي .... ريببادة    ينتعامببل معببه بفكببره احلقيقبب  

عمببال فكببر وأسببلوب تفكببري .... النمببوذج التجبباري قببد يكببون  األ

هببي  :أو متنبباهي الصببغر .... املشبباريع الشبببابية  اأو متوسببًط اصببغرًي

 ،أو أفكببار أجنبيببة متببت سببعودتها    ،أفكببار مببن وحببي اجملتمببع   

. املشاريع األسبرية هبي البيت تببدأ     ارياديًّ اوبالتالي هي ليست فكًر

 من املنزل.  

إطبببالق  -اد ودعببب  النمببباذج التجاريبببة حنتببباج لرفبببع االقتصببب 

والعمبببل علببب    ،منشبببذت صبببغرية أو متوسبببطة أو متناهيبببة الصبببغر   

 .ألنها هي فق  اليت تساعد يف التوظيبف  ؛ترقيتها بني فرتة وأخرى

اد أعمببال دار مببن قبببل رّووتببدوير االقتصبباد والشببراكات ... قببد ُتبب  
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ادي ا الفكبر الريب  أو حتويبل أفكباره  لنمباذج. أمَّب     ،بفكر رياديٍّ

فهو يعتمد علب  االبتكبار واالخبرتاع ملنتجبات وخبدمات مل       ،نفسه

 ْنمل ببري القطبباع اخلببا  حيتبباج   تكببن موجببودة مببن قبببل. يف تصببوُّ   

لبب  خيو ،عمببل علبب  حببل معوقاتببه   يو ،فه بالشببكل الصببحي  صببن ُي

 ؛مهب   توطني الصناعة وتشبجيعها لبه دور    ا ف نَّله. أيًض ةثانوي اسوًق

إلحببالل  إسببرتاتيجيةنتبنبب  فيهببا  ،مرحلببة نببا نريببد الوصببول إأ ألنَّ

مازالت وزارة التجارة والصناعة مل حتقب  اابدف    ،وحقيقة .املوارد

 ،ل أن نبتكر مراكبز إلعبادة حتبدين الصبناعة    فض لاا ُأ ؛املنشود

 ،وإعبببادة التشبببغيل ،والعمبببل علببب  مسببباعدة املصبببانع يف التشبببغيل 

 رة.وإجياد حلول مبتكرة للمصانع املتعّث

الصببناعة وتصببدير املنتجببات  ى د. خالببد الرديعببان أنَّبينمببا يببر

ومبا عبدا ذلبل قليبل      ،الصناعية هي البديل الواضب  لتنويبع البدخل   

 اجلدوى.

املوجبودة   -بي بة العمبل احلاليبة     وأوضب  م. حسبام حببريي أنَّ   

ببببالعوائ   أصببببحت ملي بببةً  -بعبببد اسبببتحداث األنظمبببة اجلديبببدة  

ا خصوًصببب  اخلبببا ّ للقطببباع   وصبببارت اآلن معاديبببةً   ،والصبببعوبات

 وايرتفبني  نيواليت يرتكز فيها معظ  املهني ،للقطاعات الصغرية

 يف ظببل  اصببغرًي اوذوي اخلببربة. أصببب  مببن الصببعوبة أن تفببت  عمًلبب    

 ةأو شبرك  ةوالتكلفبة الباهظبة إلنشباء مؤسسب     ،الشرون املتعددة

والصعوبات اليت تواجهها للبقاء يف صفة قانونيبة مسبتمرة    ة،صغري

واليت أصبحت مفروضة فق  جلبايبة   ، من األجهزةمع عدد كبري

وليس لتقدي  أي خدمات تسبه  يف تباح أعمالبل بشبكل      ،أموال



22 

 

 –2017  2015  
209 

مهمببا بلبب  صببغره  كيببان خبباّ  مباشببر أو حتبب  غببري مباشببر. كببلُّ

 سيساه  يف توظيف شخص واحد عل  األقل.

ببببوزارة التجبببارة   مبببن ربببب  كيانبببات القطببباع اخلبببا ّ    الببببدَّ

طرة وزارة العمببل عببن شببركات القطبباع    ل سببيْصببوف  ،واالقتصبباد

األعل  واألنسبب يف إدارة أي شبيء خيبتص باقتصباد      اهألنَّ ؛اخلاّ 

الدولبببة. دور وزارة العمبببل هبببو يف تبببدريب وتأهيبببل العمالبببة ايليبببة   

دور  ب العمالببة األجنبيببة. ال أرى أيَّ ل ببوتقببنني ج  ،جبميببع أنشببطتها 

أو املسباهمة يف   ،اليال اا يف تأهيل املواطنني لسوق العمبل احلب  فعَّ

وزارة فاحلاجة املتزايدة لطبقة الياقات الزرقاء يف سوق العمل.  سد 

العمببل غببري مؤهلببة يف وضببع خارطببة طريبب  اقتصببادية مبنيببة علبب       

هباا لبيس مبن نطباق      ،يف بناء االقتصباد  مشاركة القطاع اخلاّ 

 وليس لديها اإلمكانيات للعمل بالل. ،عملها

لصببناعة احلديثببة يف عصببرنا اليببوم   ا ومببن جهببة مكملببة فبب نَّ  

علب  التكنولوجيبا. الصبناعة التقليديبة لبن       اأساسبيًّ  اتعتمد اعتماًد

القتصبادنا. التكنولوجيبا احلديثبة يف القطباع      األمثبل   تكون احللَّ

 :وإلعطباء مثبال   ،يف اقتصبادنا  التباعبه املثبالي   احلبلُّ  يالصناعي ه

لببيت تسببتطيع مببن   وا ،األبعبباد األربعببة  اتتكنولوجيببا الطابعببات ذ 

 ،مبن كراسبي وطباوالت    ؛خالاا صناعة عبدد هائبل مبن املنتجبات    

باسبتخدام جهباز واحبد.     ،إأ أقالم ومشابل وقطع غيار السيارات

ولكبن اليبوم    ،ع كبل هباه املنتجبات   ْنحتتاج عشبرات املصبانع لُصب   

 ،ا باهظة الثمنهاه األجهزة حاليًّ .صرت يف جهاز واحدكلها اخُت

واحتمبال أن   ،ةبأسعار تنافسّي ستكون متوفرًة ها مع الوقتولكنَّ
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جهنببا يف التصببنيع أو الطبببع. إذا اتّ  ةاسببتخدام أكثببر مببن مبباد   يببت َّ

كبببثرية يف إعبببادة تطبيببب    اللصبببناعات التقليديبببة سنضبببيع جهبببودً  

واببا  ،كبببري لنببا  لببيس اببا مببردود إجيببابيٌّ   ،تكنولوجيببا تقليديببة 

اجتاهنبببا حنبببو   فببب نَّ  َّن ث بببن حبببول العبببامل. وِمببب  ون كبببثريومنافسببب

 الصناعات اليت تعتمد عل  علبوم التكنولوجيبا واملعرفبة هبو احلبلُّ     

 األمثل.

يف حني يرى د. جاسبر احلبربش حبول اخلصخصبة يف جمبالي      

أسبببوأ أنببواع األداء الطببب  للطبقبببات   ا أنَّالصببحة والتعلبببي  حتديببدً  

. وجببود ايبدودة الببدخل موجبود يف الببدول الببيت خصخصبت الطبببَّ   

ا يف أمريكببا ال يسببتفيد منهببا  ة عامليًّببز طبّيببأفضببل عشببرة مراكبب 

ا، ويقابلببها خببدمات متدنيببة يف    ف جببدًّ كّلبب التببأمني املُ  يسببوى ذو 

قطبباع عببريض مببن اخلببدمات الصببحية يف أمريكببا. يف بريطانيببا       

الدولبببة  ولكببنَّ  ،يسببتطيع موجبببود  ْنباملقابببل التبببأمني اإلضببايف مل ببب  

ف كّلببب امُلال يسبببتطيع التببأمني  ْنأنبببواع اخلدمببة مل بب    تتكفببل بببأرق  

األمببببن والتعلببببي  والصببببحة يف دول العببببامل الثبببباني   االختيبببباري. إنَّ

والثالببببن جيببببب أن تتحمببببل الدولببببة مسببببؤولياتها مببببن الضببببرائب    

 واملداخيل األخرى بأنواعها.

ا حنبببو مبببن خصوصبببيات اجملتمعبببات احلابيبببة حببببوً    كمبببا أنَّ

 ،الرقابببة ذاتيببة  أو ايافظببة علبب  املكببان والزمببان أنَّ   ،املسببتقبل

ا حتب   ر أي جمتمبع إجيابيًّب  وجودتها تتغري حسب الظروف. مل يتطبوّ 

ا  ضع لرقابة وتقيي  وحماسبة من هيكلية تكون مسريته جزئيًّ

ولكبببن مبببن خبببارج احلكومبببة أو  نفسبببه، مسبببتقلة، مبببن اجملتمبببع
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ا ن النية برتن مهمة التقيي  سلًبْسالشركة أو املؤسسة. افرتاض ُح

ال تصببمد أمببام مببا   ،ا طوباويببةنّفببوامُلمببول   وامُلخّطببا للُمأو إجياًببب

. أبس  مثال عل  ذلل يف العامل الثالن critical judgment  سمَُّي

كببون مكافحببة الفسبباد / هي ببات حقببوق اإلنسببان / املؤسسببات      

 اإلعالمية الرمسية، توابع للحكومة.

اخلالصة: يف مؤسسات الرقابة املدنية املستقلة يكون هنبان  

ومثببببل للمؤسسببببة  ،جمببببال املمارسببببةالقببببانوني واملتخصببببص يف 

ومبببواطن مسبببتنري، وحماضبببر ضبببب  وسبببؤال  ،اخلاضبببعة للتقبببوي 

صب  من املمكن املبالغة يف مدح أو انتقبا   وجواب. وبدون ذلل ُي

 املادة اخلاضعة للتقيي .

التعلببي  والصببحة سببلعتان أو  يف حببني يببرى د. ناصببر القعببود أنَّ

وفوائبببدهما أو   ،مبببعخبببدمتان مهمتهمبببا زيبببادة اإلنتاجيبببة يف اجملت   

أضببرارهما يف حببال سببوء اخلدمببة تعببود علبب  اجملتمببع، ومببن غببري      

لبببها تكلفتهمبببا، وينبغبببي أن يتحمّ  العبببدل أن يتحمبببل الفبببرد جبببلَّ   

هببيمن علبب  السببيما إذا كانببت احلكومببة تُ  ،اجملتمببع واحلكومببة

 :ااملوارد الطبيعية يف الدولة . وليس من الدقة يف شيء أن نقول مثًلب 

  اجلزء العام أو اجلامعي يف أمريكا خمصخص، فحتَّالتعلي   نَّإ

ولية مؤسسبات غبري   ؤالاي ال تنفب  عليبه احلكومبة يقبع حتبت مسب      

م املببن  للمتميببزين،  قببد رحبيببة ال سببيما اجلامعببات املرموقببة الببيت تُ  

نادي باخلصخصة بهبدف الرحبيبة . التعلبي     ُي ْنوذلل عل  خالف م 

ولكن ليس عن طري   ،ة إأ رفع جودتهماوالصحة يف حاجة ماّس

 اخلصخصة ااادفة للرحبية .
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األهبببداف األساسبببية مبببن    وأوضببب  د. خالبببد ببببن دهبببيش: أنَّ   

 هي:  ،خصخصة اخلدمات التعليمية

 حتسني جودة خمرجات التعلي . (1

 والبي ة املدرسية.  ،حتسني جودة اخلدمات املساندة (2

الرتكيبز   ومسباعدتها يف  ، فيف العبء اإلداري عن الوزارة (3

 لعملية التعليمية )نشاطها األساسي( .عل  ا

 ترشيد اإلنفاق عل  برامج التعلي  . (4

فااببدف هببو زيببادة  ،ا يف جمببال التعلببي  األهلببي أو اخلببا أمَّبب

. ليصبل إأ  يف التعلي  األهلي أو اخلبا ّ  مشاركة القطاع اخلاّ 

. البباي سببيكون تقوميببه واعتمبباده مببن هي ببة م2020 عببام يف  25٪

 عل  مستوى خمرجاته.   لن يكون هنان خوف التقوي . وب ذن احل

شرف ُت ،ورياض األطفال ومن امله  إنشاء هي ة للتعلي  األهلي

تسع  ألن تكون خمرجاتها تنافس  ،عل  التعلي  األهلي واخلاّ 

التعلببي  احلكببومي. علبب  أن تببدع  الدولببة أبنبباء حمببدودي الببدخل   

 ببالتعلي   قلاللتحبا  شبرون  وفب   الرسوم من  ٪70بنسبة ال تقل عن 

 تماعية.االج العدالة لضمان األهلي

وتطرقبببت أ.د. سببببامية العمببببودي إأ مسببببألة اخلصخصببببة يف  

 لكبنَّ  ،اا إجيابياتهبا وسبلبياتها   وأشارت إأ أنَّ ،القطاع الصحي

وأملانيببا إأ أن  ،وأسببرتاليا ،فرنسببا :مثببل ،إجيابياتهببا حببدت بببدول

مي والقطببباع احلكبببو  ،تكبببون مراكبببز الرعايبببة فيهبببا كبببالل   

ا حيكبب  النجبباح وجببود  ومَّبب ،اتقريًببب  ٪60للمستشببفيات حببوالي  
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القطببببباع الصبببببحي عنبببببدنا قتلتبببببه  أنظمبببببة وقبببببوانني ومتابعبببببة. إنَّ

 ومن الضروري حلحلة هاه املركزية.  ،املركزية

خصببخص التعلببي  ومببن جانبببه قببال أ. مسببري مخببيس: عنببدما تُ 

صباب جبلطبة دماغيبة مبن     ستكون أهدرت رصاصة عل  مواطن ُم

صببل. خصخصببة التعلببي  لببن تكببون سببوى التفبباف علبب  واقببع         األ

ا علببب  التعلبببي  اإلداري غبببري القاببببل لجصبببالح؛ سبببتكون التفاًفببب     

سياسات التعلي  الغبابرة، علب  املقبررات الدراسبية املتبأخرة، علب        

العقبات االجتماعية املمانعة لكبل حتبدين. خصخصبة مبن شبأنها      

ا. ا وعلقًمبببرًّسنحصبببد مثارهبببا ُمببب  ،تكبببريس واقبببع آخبببر للطبقيبببة 

لنراجع سياسات التعلي ، لنغري من واقع اإلدارة التعليميبة، لنلتفبت   

حّج  املمانعببببة ملقرراتنببببا بأنفسببببنا مببببن دون وصبببباية غربيببببة، لببببنُ    

 ر باخلصخصة.فكِّبعد ذلل ُن  َُّث ،االجتماعية

احلكومبة كانبت    احل العسباف فب نَّ   ومن وجهة نظبر د. عببد  

يف  قتصبباد، والقطبباع اخلببا ّ يقببود قبباطرة اال ْنيف السبباب  هببي م بب 

وطالبت القطاع اخلا  بالقيبادة!!   ،فتاملقعد اخللفي، وفجأة توّق

ت  بهببباه البسببباطة؛ تبببقيبببادة القطببباع اخلبببا  لالقتصببباد ال  لكبببنَّ

ج مبع تنفيبا   ل من مرحلبة إأ أخبرى يسبتلزم التبدرُّ    فاالنتقال والتحوُّ

 دف.وتسه  يف حتقي  اا ،د بعضهاعض حزمة برامج متكاملة ُت

قد ال تكبون الصبناعة مبعناهبا التقليبدي مناسببة لنبا؛ لكبن        

قببببد تكببببون لببببدينا صببببناعات أخببببرى ماليببببة وخدميببببة وسببببياحية  

وهبببي أيسبببر لنبببا مبببن الصبببناعة الصبببغرية     ،المتالكنبببا ملقوماتهبببا 

لكبن تلبل سبيكون تأثريهبا أعظب  يف       ،واملتوسطة مع حاجتنا اا
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 -امثًلب  -حائبل   منطقبة  ف نَّ :ب رأ  املال األجن ؛ وكمثال ْاج 

ومبا يسبتتبعها    ،ل للطبائرات حتبوُّ  نقطبة ا يف كونه موقع متميز جدًّ

من العمل عل  إصالح أنظمتنبا؛   دَّمن صناعة، ولكن قبل ذلل الُب

لعببدم وجببود   ؛ا النظببام القضببائي مببن أسببباب طببرد االسببتثمار    مثًلبب

وللخضببوع ملزاجيببة القاضببي، ويببرتب    ،أحكببام وسببواب  قضببائية

تقاضببببي، واخببببتالف األحكببببام ببببباختالف   بببببالل طببببول مببببدة ال 

ا التعلببي  وخمرجاتبه هببل هببي متناغمبة مببع املرحلببة   احلباك ، أيًضبب 

 ا.حنن حباجة إأ اإلصالح أوًل :اخلالصة ؟املقبلة

املهبب  أن يرتفببع دخببل صببندوق      وذكببر م. أسببامة كببردي أنَّ  

االسببتثمارات العامببة عببن طريبب  دخولببه يف اسببتثمارات مشببرتكة      

 :منهبببا ،السبببعودي يف عببدة قطاعبببات  ّ حمليببة مبببع القطبباع اخلبببا  

ا د. احلبربش، وهباا ال   ث عنهبا سبابقً  استبدال البواردات البيت حتبدَّ   

الصبناعة   فطي للحكومبة. كمبا أنَّ  شل سريفع من الدخل غري الن 

ميزتنبببا  هبببي خيارنبببا األهببب  واالسبببرتاتيجي .. السببببب بسبببي  .. أنَّ 

ماعبببدا داخبببل مكبببة  -التنافسبببية البببيت تكببباد تكبببون وحيبببدة  

ف  والغبباز؛ وهببي  هببي الطاقببة.. الببن    -ملكرمببة واملدينببة املنببورة   ا

 ،هببت امليزانيببة ابباا األمببر   املكببون األساسببي للصببناعة.. وقببد تنبّ   

واألمسببببدة مببببن  ،تالبرتوكيماويبببباا بصببببناعة وأظهببببرت اهتماًمبببب

 ،واألملونيبببوم  ،واإلمسنبببت  ،واألمسبببدة النيرتوجينيبببة   ،الفوسبببفات

 9والزجبببببباج،  ،زفواخلبببببب ،والصببببببناعات الغاائيبببببة  ،واحلديبببببد 

اسببتخدامها  أو أنَّ اسببرتاتيجية،ا أن تكببون أهميتهببا إمَّبب صبناعات؛ 

 للطاقة عال .
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املعرفبببة والتكنولوجيبببا  وباعتقببباد د. حسبببني احلكمبببي فببب نَّ

مكببن االسببتفادة منهببا يف تنويببع  واملعلومببات كلببها مصببادر دخببل يُ 

ا مَّب أكبرب مِ  مصادر الدخل. كما يفرتض أن يكون للجامعات دور 

  ولبيس التعلبي ،   ز علب  البتعلُّ  به اآلن؛ فالعصبر احلبالي يرّكب    تقوم

حبيبن تنتقبل مبن كونهبا      ،ر مبن أدائهبا  ميكن للجامعبات أن تطبوّ  

تعليمية إأ منارة تبدع  التطبور والتنميبة يف اجملتمبع. نريبد أن نبرى       

ا، نريبد  ا وطبيًّا وهندسيًّا واجتماعيًّمشاريع حبثية كبرية اقتصاديًّ

القائببد يف تنميببة الببوطن. نريببد أن نببرى وادي   للجامعببات أن تكببون

 ،اا تنمويًّبب م لنببا مشببروعً ا يقببد التقنيببة يف جامعببة امللببل سببعود مثًلبب    

 ،ويرفببع مببن اقتصبباد الببوطن    ،مشبباكل البطالببة  سبباعد يف حببل  ُي

 ل الوطين.ويضع بصمة يف التحوُّ

امليزانيببة ومبا محلتببه   نَّإوقبال د. عبببد احل ببن صبباو احلمبود:    

ر يف الوقبت  ل رؤيبة وطبن، وتعب ب   مث ب هبا تُ أنَّ يانات، الشبلَّ من أرقام وب

لتلبية متطلبات واحتياجات  ؛نفسه عن مسرية اجتماعية واقتصادية

مبدرن للغبة    -اهتمامبه أو كثبر    مهما قلَّ -وطن واعد. املواطن

ه هو مبا سبوف جينيبه علب  أرض الواقبع. هنبا       األرقام أم ال، ما يهّم

ليسببتفيد ويببنع  بببه املببواطن     ؛ورةبالضببر هببو مبباديّ مببا احلببدين ع

اة مبن  توخَّب األهبداف املُ  بطرق مباشرة وغبري مباشبرة، واملقصبود أنَّ   

هببو أن يلمببس املببواطن مببا جيعلببه يف مببأمن    ،امليزانيببة وأي ميزانيببة

 واباا فب نَّ   ا علب  البنفس( .  ا وأمًنب ا اجتماعيًّب وأمًنب  ا ورفاهيًة)معيشيًّ

شببببع الواقبببع مبببا يُ  املبببواطن يتأمبببل ويرجبببو أن يشببباهد علببب  أرض   

احتياجاتبببه ورغباتبببه، ومبببن هنبببا احلبببدين عبببن جهبببات حكوميبببة  
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مد اعُت ماأو االستفادة  ،األمان لالنتفاع فرتض أن تكون صمام ُي

 وهي كالتالي: ،اا من اعتمادات مالية

 وزارة العمل والتنمية االجتماعية.   - 1

 هي ة السياحة والرتاث الوطين.  -2

 اضة. ااي ة العامة للري -3

 وزارة الصحة.   -4

 وزارة التعلي .   -5

هبببا جهبببات ّنإمبببا،  اا نوًعبببهببباه اجلهبببات ولعلبببي أكبببون مبالًغببب

ها هي %، من أنَّ 70ل عليها بعد احل بنسبة تصل إأ عوَّحكومية ُي

  متطلببات ورفاهيبة املبواطن، وهنبا يكبون التسباؤل: هبل        حقِّب ما ُي

طاقتهبا ونظامهبا   هبا تعمبل بكامبل    تلل اجلهات حنبن علب  يقبني أنَّ   

هبا تبؤدي مبا    املرسوم اا يف أنظمتها األساسبية؟ الببعض ال يعتقبد أنَّ   

ا فهبي إذً  ،كانت كالل عليها عل  الوجه ولو شبه األكمل. ف نَّ

 ة. م أو متن  املواطن ما يرجوه عاّملن تقد 

ا يف مبببا يسبببه  يف بنببباء اإلنسبببان، وبنببباء   الببببد أن نببببدأ عمليًّببب 

 ،واقتصببادية ،اجتماعيببة ؛امج نوعيببةاإلنسببان يتطلببب تأسببيس بببر  

  سبببمَّاإلسبببراع يف تأسبببيس مبببا يُ   وتدريبيبببة. كمبببا أنَّ  ،وتعليميبببة

تتطلببه املرحلبة احلاليبة. ومبا      حباضنات األعمال هبو مطلبب حتمبيّ   

مة لبدع  تطبوير   صّمهو يف تأسيس برامج ُم :ل ذللفرتض أن يتمّثُي

مبوارد   عن طري  تزويدها مبجموعبة مبن   ،وإتاح املنشذت الناش ة

 واخلدمات املصممة واملدارة من قبل إدارة احلاضنة . ،الدع 
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شبار  ه يتفه  دور البوزارات البثالث املُ    م. خالد العثمان بأنَّوعلَّ

 إليها، لكن ما دور هي يت السياحة والرياضة يف ذلل؟

هي ة السبياحة   وبدوره أوض  د. عبد احل بن صاو احلمود أنَّ

هباا   نَّإ .دين عن قطباع السبياحة فقب    والرتاث الوطين، وهنا احل

ا خلدمبببة السبببياحة  ا حقيقيًّبببفبببرتض أن يكبببون أمنوذًجببب  القطببباع ُي

ر فبر  وظيفيبة متعبددة    ن من ذلبل سبوف نلحب  تبوافُ    إالوطنية، و

يف  اكببريً  الألنشبطة السبياحية دورً   أنَّ األدوار، وهنا جيب أن نقّر

 :ذلببل لببل اخلطبب ، مببنتذلببل. وااي ببة العامببة للرياضببة، هببي علبب  

التوسببع يف مناشببطها احلقيقيببة  إشببغال أوقببات فببرا  الشببباب، وأنَّ

 ا. فر  عمل أيًضريمن شأنه توف

ا عببن التفاصببيل حببول   ه وبعيببًدوذكببر د. منصببور املطببريي أنَّبب  

 ،ل احلاصببل يف السياسببة االقتصببادية والتنمويببة يف اململكببةالتحببوُّ

الرأمساليبة  فالقل  يساوره مبن تببين نهبج     ،بالرؤية العامة واكتفاًء

  سببمَّ الببيت أقنعونببا بهببا حتببت وطببأة االجتبباه العببام املُ        ،املتوحشببة

 وأحد أدواتها األساسية اخلوصصة أو اخلصخصة. ،بالعوملة

الت اليت تكون حتت ضبغ  حلظبة تارخييبة معينبة،     التحوُّ إنَّ

ولبن   ،لن تالمس املشاكل احلقيقيبة ألي بلبد   ،ج ألمنوذج معنيترو 

هببا سببتأتي مبشبباكل جديببدة.. يف   ألنَّ ؛ضببعبببل سببتعقد الو  ،حتلببها

  سبببمَّموقبببع هي بببة األمببب  املتحبببدة أمنبببوذج مقبببرتح للتنميبببة حتبببت ُم

من "البدول   يدة)التنمية املستدامة( وهو بالضب  ما حتاول دول عد

هبا  ألنَّ ؛النامية" تطبيقه، ومن بينها اململكة. هباه النمباذج لبن تفلب     

ان يف السببعودية، ومببا  تفتقببد التفاعببل احلقيقببي مببع البي ببة واإلنسبب   
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ليتوافب  مبع هباا     ؛عنب  اإلنسبان السبعودي وبي تبه     يسيحصل هبو لب  

احلببدين عببن خصخصببة أرامكببو(. سببب  للعببامل   :األمنببوذج )مثببال

الثالببن وغببريه أن وقببع يف أسببر حلظببات آسببرة كهبباه عببادت عليببه  

ومبا   ،مثل تلل الفرتة اليت ساد فيها الرتويج لالشبرتاكية  ،بالوبال

عبدة دول لتلبل الفلسبفة واالحنببا  يف قفبص تلبل       مبن تببين    اتبعه

اللحظببة، وعببدم االنتببباه إأ البعببد الرتوجيببي لفلسببفٍة مببا يف حلظببٍة 

 ما.

يف كببل مببا جيببري ال ننطلبب  مببن واقعنببا الببااتي وأفكارنببا        

ة وفرصنا املتاحبة وقبدراتنا وطاقاتنبا الااتيبة، ببل نبأتي إأ       اخلاّص

ن واقعنبا ومسبتوردة، ثب     املنشبأ عب   ا اليت تكون غريبة الفكرة أوًل

لقي بها عل  واقعنا الاي جيب أن يتكيف معها، وإذا مل ميكن ُن

أن يتكيببف فيجببري قصقصببته وتشببكيله حتبب  يتناسببب مببع هبباه  

الواقبع واملشبكالت    ألنَّ ؛رةدّمالفكرة، ولكن النتيجة تكون ُمب 

مبببا يكبببون احلقيقيبببة مل يبببت  النظبببر إليهبببا قببببل كبببل شبببيء، وإنَّ  

 . طبَّبببألمنبببوذج النظبببري الغريبببب كيبببف يُ  الرتكيبببز علببب  هببباا ا  

سبت لكبل اإلتبازات    فرتة الطفبرة األوأ، البيت أسَّ   وللتمثيل: ف نَّ

فبت كبل التشبوهات البيت نعيشبها؛ وعلب        اليت نعيشها هي اليت خلَّ

والنفبوذ يف   ،رأسها والدة جمتمع طبقي ناتج عن استغالل الوظيفبة 

فأصببحت   ،لبت وَّتعظي  الثروة الشخصية. هاه الطبقبة املتنفباة حت  

هبباه املشبباكل ضببرورة    لبب  مشبباكل للمجتمببع، وإذا صببار حببلّ 

تببببربع نفببببس موجببببديها ببببباحللول، وحصببببروا احلببببل يف أنفسببببه ، 
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مشكلة اإلسكان مثال صارخ عل  دعوانا هباه )ال يوجبد اهتمبام    

 بهاه املشكلة(. 

ث  هنان التفاوت يف التنمية بني املدن والريف، وما يتبعبه مبن   

وهجببر أهلببه لببه. ومل نلحبب      ،علبب  حسبباب الريببف     املببدنتضببخُّ

رمحبه   -احل  ا يف هاا اجلانب إال يف أواخر عهد امللل عبدًنحتسُّ

ع الريببببف يف خانببببة ْضبببباحلببببال سببببيعود إأ و  احل، ويبببببدو اآلن أنَّ

بببع البباي ُيعلببن عنببه اآلن يسببتبعد الرفبباه    ّتالنمببوذج امُل ألنَّ ؛اإلهمببال

لضبريبة. ثب  يبأتي خلب  منب       ز عل  اخلصخصة واويركِّ ،والدع 

مشاعر املباهباة  ها اليت تنمّي ،فرطة يف االستهالنمن الشخصية امُل

نتيجبببًة لصبببعود قيمبببة الشبببكل مقاببببل قيمبببة   ؛واملظهريبببة اجلوفببباء

اجلوهر، وهاا أحد جتليات اإلغراء واإلعبالن دون وجبود أسباليب    

..  ن قيمبة األشبياء واحلفباظ عليهببا   تببيّ  ،ماثلبة تنشبر ثقافبة مقاِبلبة    

ة ُخلقيبة( بعيبدة   وهي نقطبة معنويبة )أي نفسبيّ    ،هاه النقطة بالاات

ت إأ مشببكلة يف الغبور واآلثبار يف كببل مبا نفعبل ونببار، حيبن أدّ     

عت وشبجَّ  ،ا قيمبة اإلتباز احلقيقبي   بت تلقائيًّب كل جهة، حين غّي

ت إأ علببب  الفهلبببوة والعالقبببات الشخصبببية واالحتيبببال، كمبببا أدَّ   

  املسبببؤولية، فاستشبببرى  ّلود يف ُسبببال يسبببتح  الصبببع  ْنصبببعود م ببب 

اخلبدمات، وأسبوأ شبيء أن يتسبرب الضبعف إأ       ل الضبعف يف ُكب  

التعلبببي  والصبببحة. كيبببف ميكبببن أن نتفبببوق يف عبببامل املنافسبببة      

خببرج شخصببيات وُي ،ا بعببد يببوموالتعلببي  يتببدهور يوًمبب ،االقتصببادية

  فضاًل عن خيااا وإبداعها؟ ،ضحلة وفقرية يف تفكريها وثقافتها
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كلة ليسببت أرقبام امليزانيببة .. املشبكلة تنحصببر يف أمببور   املشب 

كببربى نتحاشبب  احلببدين عنهببا؛ تنحصببر يف أمببرين : غيبباب تببام      

ا   شبببيً حقِّبببملببببدأي الكفببباءة والعدالبببة مبفهومهمبببا الواسبببع. لبببن نُ 

اكر إال إذا اهتممنببا بالعدالببة الببيت هببي جببزء أساسببي يف إعببادة  ُيبب

)مثال عل  خبرق هباا املببدأ    توزيع املوارد والثروة مبفهومها الواسع 

: هنببان شببركة مسبباهمة كببربى طرحببت أسببهمها قبببل سببنوات       

ا كببببرية يف مكبببان مبببا .. قبببام وُمنحبببت أرًضببب ،لالكتتببباب العبببام

وأخبباوا  ،ل هبباه األرض ثبب  باعوهببا علبب  الشببركةمتنفبباون بتملُّبب

فلب    ،قيمتها من رأ  مال الشركة اجملمبوع عبن طريب  املسباهمة    

ا إذا مل اكر أيًضب ا ُي  شيً حقِّ(. كما لن ُنتق  اا قائمة حت  اآلن

نهبببت  مبببببدأ الكفببباءة.. الكفببباءة يف اسبببتغالل املبببوارد وتوزيعهبببا.. 

والكفاءة يف تنمية القدرات والكفباءات البشبرية. وكبل هباا لبن      

وإجيباد   ،يت  إال بعمل دؤوب عل  ترسي  القي  السبليمة الصبحيحة  

الببباي ميتلبببل   ،ماإلنسبببان املتفببباني الصبببادق املتعفبببف عبببن احلبببرا   

مهارات العمل، ث  إجياد القضاء املسبتقل الباي يفصبل ببني النبا       

 بالعدل؛ فالقي  والقضاء وثيقة الصلة باالقتصاد.

مالحظبة   قت د. منرية الغدير عل  الطروحات السابقة بأنَّوعلَّ

 ،ة البيت ظهبرت منبا الطفبرة األوأ    د. منصور املطبريي عبن الطبقّيب   

غريات ثقافيبة وأخالقيبة مهمبة للنقبا ، ببل      ت وتوما جلبته من تفاُو

  رس ب ا سُيمَّب ِم ؛ة يف أعلب  اابرم ويف أسبفله   قد تنشأ جمتمعات خفّي

فهي تتف    َّلطبقية بسمات أخرى يف دورة اقتصادية جديدة. ومن ث 

وإغفبال ملبا هبو     ،مع القول بوجود انقسام ما بني املركبز واابامش  
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ية املركز وااامش؛ فهل خارج مدن الكوزموبوليتيان، نعود جلدل

ويتطببرق للمنبباط   ،ا يفهمببه املبواطن البسببي  ا واضببًحسبنرى نقاًشبب 

 ومشاريع التنمية فيها واملخصصة اا؟ ،والقرى الريفية

ا علب  مسبتوى   ين قل  جبدًّ ومن جانبه قال د. مساعد اييا: إّن

املعيشة الكرمية لكبثري مبن املبواطنني؛ فبنحن نتحبول مبن الدولبة        

ة لدولة اخلدمات املدفوعة .. وهنا النا  سبيدفعون  رعوّية والاألبوّي

ره  مببن الضببرائب الببيت سببُت بطريبب  مباشببر وغببري مباشببر الكببثري  

ه  ؛ وستنشأ الكثري من املشكالت االجتماعيبة البيت سبتجد    دخل 

 ها غري قادرة عل  مواجهتها.الدولة أنَّ

االستقرار االقتصادي ومدى قدرة الفرد عل  تلبية احتياجبات  

ويف املقابببل حببني يببت    ،سببرته هببو مببا حيقبب  االسببتقرار اجملتمعببي  أ

املضبببي بهببباه اارولبببة لتلبببل الضبببرائب سبببيكون هنبببان هبببزات        

ملستوى الفردي. وحتب  حسباب املبواطن لبن يكبون      ااقتصادية عل  

ا   والغبالء الباي سيشبمل كبثريً    ا عل  مواجهة مستوى التضّخقادًر

 :واطن. والسبببؤالمبببن اجلوانبببب االسبببتهالكية البببيت حيتاجهبببا املببب   

 ،كيببف ستمضببي الدولببة يف برناجمهببا دون برنببامج حمببدد ودقيبب  

فكبببرة  مبببن الفسببباد الببباي يتنبببام  يف اجملتمبببع؟  سبببه  يف احلبببد ُي

دول العببامل مبزيببد مببن الشببفافية وتفعيببل    ل الضببرائب تببرتب  بُكبب 

ومبزيبد مبن احلقبوق السياسبية .. ولباا       ،مؤسسات اجملتمبع املبدني  

وعالقتببه بصببناعة  ،ن عببن دافببع الضببرائبيف غالببب الببدول يتحببدثو

 القرار.
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مببا أشببار إليببه د. منصببور مببن أبعبباد    ومببن ناحيببة أخببرى، فبب نَّ 

ا يف وينافحون كبثريً  ،اه النخبا يتبّنا جمتمعيًّينبغي أن يكون همًّ

ل البعبد الضبرائ  الباي يف الدولبة. حتبدي البطالبة       سبيل عدم تغوُّ

ا، ا واجتماعيًّببعاتببه أمنيًّببويببزداد اخلببوف مببن تب ،يتنببام  يف اجملتمببع

ينبغبي أن   ،والبعد الضرائ  يقود أو هو نتاج اخلصخصة خلدمات

 ،ا مببن وظيفببة الدولببة بوصببف ذلببل جببزءً  ،م للنببا قببدَّا ُيمَّببتبقبب  ِم

حيبببن يبببأكلون   ،اجملتمبببع يف ار واألثريببباءل التّجبببوحتببب  ال يتغبببوَّ 

وخباصببة دائببرة املقببدرة الشببرائية والكفايببة      ،األخضببر واليببابس 

عيشببية. والقلبب  أن تكببون هبباه البي ببة زارعببة ومغايببة لالحتقببان؛  امل

والتباجر سبيحول    ،ر كيف تأخا الضريبة من التباجر فكِّالدولة ُت

ار مبا  ض التّجوسيعو  ،ة النا ما أخاته من الدولة ليأخاه من عاّم

ويبقبب  املببواطن يف نهايببة املطبباف هببو البباي     ،أخاتببه الدولببة مببنه  

 ر يف األسا .ضع عل  التاجسيدفع ما ُو

ا يتعلببب  ا كببببرًيا ماليًّبببهببباه الطروحبببات وحنبببن نعبببيش وضبببعً 

  وحجبببب  إنتبببباج يكفببببي إأ أن حيقِّبببب     ،ف بوجببببود أسببببعار للببببن    

ف  ببببببدائل للبببببن يف مبببببن الرفببببباه، والبببببتفكري  للجميبببببع الكبببببثري 

 ، لببببب  وظبببببائف  ،ب اسبببببتثماراتل بببببينبغبببببي أن يقبببببوم علببببب  ج   

مبببن  ا املزيبببد مبببن املمكبببن أن تأخببب   ا مبببن اإلنتببباج.   مزيبببًدوحتقِّببب

رواتببب عاليببة    لببه  متفببرتض أن تكببون قببد قببدّ    ن ُيمَّبب الضببرائب ِم

 ،ة وسياسبببتها يف الضبببرائب كببببرية ا؛ فبببالنرويج دولبببة نفطّيببب جبببدًّ

ا عببببن رواتببببب فضببببًل ،كبببببريًة م للمببببواطن خببببدماٍتقببببد هببببا ُتلكن 

ة   ألدنبببب  النببببا  معيشببببة كرميببببة. الصببببورة ليسببببت وردّيبببب حقِّببببُت

اف. والنقببببببد املبببببببين علبببببب  تفببببببائلون ب سبببببر رها امُلصببببببّوكمبببببا يُ 
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مببببن  والبببباي يقببببود ملسببببتقبل أفضببببل خببببري    ،معلومببببات صببببحيحة

 الالتطبيبببببل مبببببع عبببببدم إدران كبببببل معطيبببببات الواقبببببع؛ املهببببب  أ   

وال ميتلببببب  بببببباملواقف البببببيت تبببببتغري   ،ايكبببببون النقبببببد مشخصبببببًن

 االحتفاء بصاحبها. مبجرد أن يت َّ

ة واضبحة  ا  أهمية أن تكون هنبان خّطب  دت أ. والء حّنوأكَّ

بعبض الوظبائف    . وسبتظلُّ  مناسببة وتبوفري بي بة عمبل     ،ع األجورلرف

 القببرارات سببتكون أكثببر    هببا يف ظببلّ لكنَّ ،للسببعودة ةغببري قابلبب 

رهب   نبا نُ من راتب الوافبد األساسبي أو مهامبه؛ فاخلشبية أنَّ     ةتكلف

صاحب املشروع الصغري مبتطلبات جتعله يهرب لبي ة أفضبل خبارج   

مبن الضبروري    ببل إنَّ  ،لسبعودة ها ليست ضبد ا الوطن. وأوضحت أنَّ

دون أن مبن  لشبابنا للعمل، لكنها ضد إصدار قرار  ةفرص إعطاء 

 .ام حلوًليرافقه قرارات أخرى تقد 

ه ويف احلببدين عبببن  يببرى د. خالبببد الرديعببان أنَّببب   ،ومببن جهتبببه 

رمتببه هببو عببن توقعببات ملببا   الطببرح ُب يبببدو مببن الواضبب  أنَّ  ،املوازنببة

وسبببل مواجهببة   ،ريقببة إنفاقببه وط ،سببيت  احلصببول عليببه مببن مببال  

وكيفيببة تببدبري مببداخيل أخببرى مببن     ،يف ذلببل واالحببرتاز ،نقصببه

ة النا  دون ف . وهاه أمور يفهمها عاّممصادر متنوعة غري بيع الن 

ومنبببا خطبببة التنميبببة  -فبببنحن ،ره  االقتصببباديون بهببباأن يببباكِّ

  ببدائل  ل وحنن نتحدث عن ضرورة خ  -الثالثة أو( 1980الثانية )

كيف ومبن أيبن    :السؤال الكبري هو دون أن نقوم مبا يلزم. للنف 

ر عل  قاعبدة صبناعية   يت  تدبري مداخيل جديدة طاملا البلد ال يتوّف

ا لسبنا بلبدً   ،امتقدمة ميكن تصبدير منتجاتهبا لبدول أخبرى؟ أيًضب     
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يف  بسببب البنقص احلبادّ    ؛ينتج حماصيل كافية للتصبدير  ،ازراعيًّ

رغبب   ،نببا نسببتورد معظمببه  بببل إّن ،هرصببّدامليبباه. حتبب  السببمل ال نُ  

حاطة ببحرين كبريين من الشرق والغرب بطبول  وقوعنا يف بقعة ُم

 أنَّ كمببا. أكثبر  ورمببا  مبرتا  كيلببو 2000سبواحل تبلب  حنبوا مبن     

ه حنبو  ل تريبدنا أن نتوّجب  املوازنة وكل ما جيري من خطوات للتحبوُّ 

 ،والقفبز دفعبة واحبدة إأ الرأمساليبة يف كبل شبيء       ،اخلصخصة

يف  تبببرى أنَّ ،حنبببن الببباين نشبببأنا علببب  قبببي  وأعبببراف اجتماعيبببة  و

ا ال يتببواءم بدرجببة كافيببة مببع مَّببهببا ِموأنَّ الرأمساليببة مثالببب كببثريًة

 متواضعاتنا ومارساتنا االجتماعية اليت درجنا عليها. 

ا ا تقليببديًّجمتمًعبب -مهمببا قيببل غببري ذلببل     -حنببن ال نببزال  

  َّومبن ث ب   ،  رأ  املبال اُكأفبراده بفكبرة تبر    ال يؤمن جلُّ ،ابسيًط

شيوع سلوكيات إنفباق أقبرب مبا تكبون لسبلون اجلماعبات البيت        

وبكبببل   -الرأمساليبببة  شببباع. اقتصببباد مجعبببي مُ  تعبببيش يف ظبببل  

ة، واملببادأة، وسبلوكيات   تستوجب شيوع النزعة الفردّي -بساطة

ة،   املببال، ونقاببببات عمببال قوّيببب  وأخالقيببات تعبببزز فكببرة تبببراكُ  

ل يف بريوقراطيته وهيمنتبه علب    غري متغّو اوإداريًّ ااجتماعيًّ اونظاًم

 ر عل  كل هاه السمات؟مجيع مفاصل االقتصاد، فهل نتوّف

مسببببببتقبل يف ا كببببببثرًي شببببببلُّأوأضبببببباف د. الرديعببببببان: أنببببببا 

ة متدرجبة  فهبي ليسبت وليبدة ظبروف تارخيّيب      ؛ة" يف بلدنايلامسأ"الر

لببيت وا ،كمببا كببان احلببال عليببه يف نشببأة الرأمساليببة يف أوروبببا     

ا ه كان رأمساليًّ  النظام اإلقطاعي ف نَّسبقها نظام إقطاعي. وحتَّ

ز الثروة واألرض يف أيدي طبقبة البورجوازيبة. مبع ذلبل     بسبب تركُّ
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فقد كان اإلقطاع مرحلة أساسية هيأت لنشبأة وببروز الرأمساليبة    

 ،بسببب طبيعبة اجملتمعبات األوروبيبة     ؛احلديثة دون عقببات كببرية  

ال تتصبببادم مبببع البببنهج الرأمسبببالي علببب  املسبببتوى   وثقافاتهبببا البببيت 

 األيديولوجي والعقدي.  

 وال داعببي للتبباكري مبببا كتبببه مبباكس فيببرب يف هبباا الببباب. 

والقفببز  ،ق مجيببع املراحببل ْرا يف السببنوات القادمببة ح بب  املطلببوب منَّبب 

دفعببة واحببدة مببن النظببام الريعببي البسببي  إأ النظببام الرأمسببالي      

ه مير( النظام الاي مل نضع ْعه يعمل د جتلياته )دْع اإلنتاجي بكل 

  حتَّببو 1970واملمتببدة مببن  ،كافيببة يف سببنوات الرخبباء الببه أسًسبب

 اليوم.  

 حنن وبهاه املوازنبة وموازنبات السبنوات القادمبة سبنقفز قفبزةً      

 انببا لببن نسببق  ؟ هببل خلقنببا وعًيبب    نَّأسيضببمن  ْنلكببن م بب  ،واسببعًة

إمكانببات  قببلُّحبيببن ت ،ل والقفببز السببريعبضببرورة التحببوُّ اكافًيبب

اإلخفببباق؟ حنبببن ببببالل ننتقبببل مبببن االقتصببباد الريعبببي إأ اقتصببباد 

ودون اكتمببال شببرون االنتقببال.    ،السببوق دون مقببدمات مدروسببة 

  بسبببببب التضببببخُّ ؛التببببوترات االجتماعيببببة واجه بعببببض حتمببببا سببببُن

والفرز الطبقي الباي تتضب     ،وارتفاع نسب البطالة ،واخلصخصة

واتسباع طبقبة    ،  الطبقة الوسط ا بعد آخر يف انكمامعامله يوًم

ا علببب  املسبببتوى العرببببي وهببباا علببب  املسبببتوى ايلبببي. أمَّببب  ،القببباع

ن مَّب دول املنطقبة مِ  بعبض   ْعب فلن نكون قادرين علب  د   ،واإلقليمي

الصببعوبات فيمببا   وجد بعببض وهبباا سببيُ  ،هبب  وبسببخاء اعتببدنا دعم 
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وسبببيزداد عبببدد املنببباوئني لنبببا علببب     ،يتعلببب  بسياسبببتنا اخلارجيبببة 

 ا يف دول اعتادت سخاء الدع  السعودي.وحتديًد ،صعيد العربيال

يف قلب  لبيس امليزانيبة    مبا هبو مُ   ر د. طلحة فدع  ف نَّويف تصوُّ

والباي مبازال يف بداياتبه     ،ه احلران الاي أحدثتهلكنَّ ،ذاتها حّد

وعالقببات اإلنتبباج ودورهببا كمببا   ،. موضببوع الطبقببات االجتماعيببة 

! هبل سبيتكرر املشبهد بصببغة      نظر فيها كارل مباركس سبابقا  

هببل سببيثري  ،حداثيببة جديببدة ؟ الببوعي االجتمبباعي بببالواقع وأدواتببه 

أو علببي األقبل التخفيبف مببن    ،مبن السبخ  البببد مبن احتوائبه     انوًعب 

وتوجيهبه   ،لكبن كيبف ميكبن إنتاجبه هنبا     مه  ،حدته ؟ الوعي 

 ةالدميوغرافيب الشباب هب  الطبقبة    مبا خيدم اإلصالح االجتماعي؟

اه  مبببن أدوات صبببناعة   ا، فهبببل مكنَّببب  ا ومسبببتقبلً حاليًّببب  املهيمنبببة 

املستقبل بطريقه أكثبر بسباطة مبن كبل تلبل التعقيبدات املهيمنبة        

علببي املشببهد احلببالي؟ قضببية التشببريعات والسياسببات االجتماعيببة   

 ه، هل أجدنا صناعتها؟وّجوتأصيلها ك طار ُم

 أحبد  مبن الواضب  أنَّ   . خالبد العثمبان أنَّ  م أوضب   ،ويف اخلتام

أه  خمرجات النقا  يف هاه القضية هو غياب التواصل الكبايف  

بني احلكومة واملبواطن؛ فبال احلكومبة أوصبلت رؤيتهبا وشبرحت       

رأيهب    نقبل قنبوات ت  اططها للجمهور، وال النا  وجبدو فكرها وُخ

عبباته  ومالحظبباته  إأ احلكومببة، وبببني هبباا وذان هنببان     وتطّل

قون صببببببببّدوُمسببببببببلبيون وإجيببببببببابيون ومتفببببببببائلون ومتشببببببببائمون 

كون، لكن ما جيمعه  يف قنباعيت هبو وحبدة اابدف يف     شّكوُم

 بل واملقاربببات.بببالرغ  مببن اخببتالف األسبباليب والسُّبب ،رفعببة الببوطن

مسببألة تطببوير وسببائل حتديببد الببدخل سببتكون عمليببة        كمببا أنَّ
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 ويتكبباثر كبب ُّ ،ر وتزيببد دقتهببا باملمارسببة العمليببةتتطببّو ،متدرجببة

يف النظبام؛ لكبن هنبان حمباذير مبن       املعلومات اليت تسجل وتبدرج 

ة يف املببدن األقببل الف ببات علبب  اسببتخدام التقنيببة خاصَّبب  بعببضقببدرة 

والتسجيل  ،ا، هل ميكن البناء عل  جتربة استخدام التقنيةًرتطّو

وحتببدين البيانبببات يف حبببافز كنمببوذج لتوظيبببف التقنيبببة يف هببباا   

 اجملال؟
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 172، 20 امللل سلمان -

 العزيببببز احل بببببن عبببببد امللببببل عبببببد -
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 136 احل القصيمي عبد -
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  212، 198، 54، 53أملانيا  -
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