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قبل 5 أعوام أطلق سمو ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير 
الدفاع، “رؤية السعودية 2030”. ومنذ إعالن “رؤية السعودية 2030”، خطت المملكة خطوات غير مسبوقة 
االستراتيجية  واألهمية  التنافسية  ميزتنا  يعكس  مما  القطاعات،  مختلف  عبر  الشاملة  التنمية  نحو 

لموقعنا الجغرافي.
لقد فتحت “رؤية السعودية 2030” األبواب أمام االستثمار األجنبي، ونجحت في جذب أقوى االستثمارات 
العالمية، وإعادة تعريف صناعة السياحة، وإنجاز سلسلة من اإلصالحات االجتماعية والثقافية المهمة 

التي كان من المستحيل تخيلها قبل عقد من الزمان فقط.
وانطالًقا من وعي قيادة المملكة بضرورة تقليل اعتماد االقتصاد على النفط، وتنويع مصادر الدخل، 
وتطوير رأس المال البشري، كان من الضروري إجراء تغييرات لضمان النمو والتطور؛ فنجحت المملكة 
الدولة،  إيرادات  إجمالي  من   46.5% شكلت  الماضي،  العام  قياسية  نفطية  غير  إيرادات  تحقيق  في 

ارتفاًعا من االعتماد بنسبة %90 على الدخل المرتبط بالنفط في الماضي.
كما حظي قطاع السياحة، باعتباره أحد المحركات الرئيسية لـ”رؤية السعودية 2030”، بدعم غير محدود 

من القيادة الرشيدة، مما أدى إلى طفرة كبيرة في صناعة السياحة. 
نيوم،  مثل:  الضخمة  لمشاريعها  كبيرة  السعودية شهرة  العربية  المملكة  اكتسبت  5 سنوات  خالل 
وأماال، والبحر األحمر، والقدية، وذا الين، وبوابة الدرعية، التي توفر مخطًطا متكامالً لالستدامة وأسلوب 

الحياة، والتي يتم تطويرها كنماذج ُتحاَكى في جميع أنحاء العالم.
وال يفوتنا اإلشارة إلى برنامج “جودة الحياة” الهادف إلى توفير فرص جديدة للمواطنين لالستمتاع 

باألنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية. 
والعالم  المملكة  أن  خاصة  وخططنا،  أدائنا  تقييم  إعادة  يستدعي  منعطف  في  أنفسنا  نجد  واآلن، 
تقدمنا  وتقييم  لدراسة  الوقت  حان  التعافي.  رحلة  في  والشروع  كورونا  وباء  من  للخروج  يستعدان 
وإلقاء نظرة على الدروس المستفادة. ونتطلع إلى االستمرار على طريق االزدهار الطموح للمملكة، وبناء 
التي تحققت  النجاحات  والحفاظ على سلسلة  الوطنية،  مواهبها  قدرات  باالعتماد على  مستقبلها 

خالل هذا الوقت القياسي.
في غضون خمس سنوات، حققت المملكة العربية السعودية تقدًما هائالً تبرهن عليه لغة األرقام 
والواقع. وبينما نتطلع إلى مستقبل ما بعد الجائحة، هناك الكثير لُيروى مما تم، وما يجري عمله، وما 

هو مخطط له؛ لذا كان هذا اإلصدار.

مقدمة

*وحدة دراسات رؤية السعودية 2030
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ليس من السهل سرد األثر الكبير الذي أحدثه قرار السعودية إطالق “رؤية المملكة 2030” بقيادة خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو األمير محمد بن سلمان ولي العهد، في 2016. 
“بضدها  ألنه  السياسية،  اإلرادة  تلك  لها  توجد  ولم  الرؤية،  لم تطلق  لو  األوضاع  تخيل  يمكننا  لكن 

تعرف األشياء”.
البترول  أسعار  كانت  البالد،  في  الحكم  مقاليد  سلمان  الملك  تسلم  عندما   2015 عام  من  يناير  في 
العالمية تراوح عند الـ30 دوالًرا، وال يوجد بوادر أو توقعات أن تتحسن على المدى المنظور، وبالتالي 
فإن أكثر مبلغ يمكن أن يدخل الخزينة العامة هو 300 مليار ريال، بينما فاتورة الرواتب فقط أكثر من 
500 مليار ريال، وإذا أضفنا االحتياجات التنموية الرأسمالية والنفقات األخرى التي تحتاج 500 مليار ريال 

آخر، فإن الدولة ستقوم بسحب ذلك من االحتياطي العام للدولة البالغ آنذاك تريليوني ريال. 
وعلى افتراض استمرار انخفاض أسعار البترول لمدة أربعة سنوات – وهو ما حدث بالفعل - فهذا 
بال  البالد  وبالتالي ستبقى  بالكامل في عام 2018.  استنزافها  المالية سيتم  االحتياطيات  أن  يعني 
)إفالس  االقتصادي  بالمفهوم  يعني  وهذا  الواردات.  ويقابل  الوطنية،  العملة  مالي يحمي  احتياطي 
المشاريع  وتوقف  جًدا،  عالية  بفوائد  العام  الدين  وزيادة  التضخم،  انفجار  عليه  وسيترتب  الدولة(، 
االقتصاد،  تام في  الموظفين، وشلل  وتسريح كثير من  الرواتب،  إلى تخفيض  واالضطرار  التنموية، 
الوضع  تخص  الصورة  تلك  أن  رغم  والحكومة.  واألفراد  للمؤسسات  القروض  فوائد  سترتفع  حيث 
المالي فقط، فإنها تعكس صورة مقربة لما يمكن أن تؤول إليه األمور بشكل عام، لوال إطالق مشروع 

اإلصالح الجريء “رؤية المملكة 2030”.
على صعيد الطاقة، كانت الشركة الوحيدة التي تنتج الكهرباء في البالد  - عصب الحياة - تحرق أكثر 
من 800 ألف برميل من الزيت الثقيل هباء، وتسجل خسائر متراكمة، وترزح تحت طائلة ديون لشركة 
أرامكو تتجاوز 160 مليار ريال، وتفوت فرصة بديلة على البالد تبلغ أكثر من 50 مليار ريال سنوًيا فيما 
لو تم تحرير هذه الكميات وضخها في السوق العالمية، بينما تدفع الحكومة أكثر من 60 مليار ريال 
أخرى عبارة عن دعم عام الستهالك الكهرباء يذهب أكثر من %80 لكبار المستهلكين،في حين أن 
مالحقة النمو على الطلب على الكهرباء كان يتطلب أكثر من 300 مليار ريال خالل عشر السنوات التي 

تنتهي في 2025. 

حبيب الشمري*

ماذا لو لم تطلق السعودية رؤية 2030؟..
قراءة في السيناريوهات المرعبة
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صورة مرعبة أخرى على الخزينة العامة، لم تكن ظاهرة لكثيرين، وال توجد بوادر لحلحلة المشكلة، وال 
النظر في الخيارات المتاحة، وخاصة في مجاالت الطاقة المتجددة، وترشيد الطاقة وكفاءتها.

الشباب  من  بمزيد  تزج  والجامعات  قتامة،  أكثر  الصورة  كانت  العمل،  وفرص  البطالة  صعيد  على 
والشابات إلى سوق العمل الذي يغص باألجانب، ويتغذى على ثدي اإلنفاق الحكومي الذي ال يمكن 
ضبط إيقاعه الرتباطه بتذبذب أسعار البترول العالمية. كان المرعب من هذه الزاوية غياب أي رؤية 
الدولة، وال  الخاص ال يعرف توجهات  القطاع  العمل؛ ألن  المقبلين على  لمقابلة عشرات اآلالف من 
يرى خطوات عملية منها في هذا اإلطار. بينما على الجانب اآلخر، ترتفع فاتورة الرواتب والمكافآت 
الحكومية بشكل ال يقابل الجهد وال المنجز، وهو ما يمثل بكل وضوح )بطالة مقنعة( تضع مستقبل 

البالد على خيارات صعبة.
على الصعيد االستثمار، توقفت دورة الزمن بصندوق االستثمارات العامة بملكيته لمحافظ في سوق 
األسهم المحلية فقط، تمثل دخوله كمؤسس لدعم بعض القطاعات التنموية خالل الخطط الخمسية، 
بينما ال تتجاوز أرباحه %1 فقط، مع تنازل الحكومة عن أرباحها في شركة كبيرة مثل الكهرباء. وتلك 
للخزينة  الرئيس  الممول  يكون  أن  يفترض  سيادي  صندوق  عن   – آنذاك   – لآلمال  مخيبة  صورة 

العامة أسوة ببقية دول العالم.
مالًيا، لم يكن في المملكة سوق دين متين يمكن اللجوء إليه لتغطية جزء من العجز المالي المتوالي 
في الميزانية العامة للدولة، كما أنه ال يوجد نظام ضريبي كفء يمكن االعتماد عليه لتغطية بعض 

*كاتب وصحفي سعودي
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النفقات المالية، حيث يندر أن يكون هناك اقتصاد في العالم يمكن أن يبقى على قيد الحياة بدون 
ذلك.

في قطاع اإلسكان، عجزت هيئة اإلسكان التي تحولت في تلك الفترة إلى وزارة عن تحريك القاطرة، 
وغصت في تنفيذ 16 ألف وحدة سكنية تعثرت، ولم يجِر تسليمها منذ 2008، في حين ال يتجاوز التمويل 
واالستهالكية  الشخصية  للقروض  التي كانت موجهة  البنكية  اإلقراضية  المحفظة  العقاري %3 من 
أن  كما  والسكنية،  التمويلية  التشريعات  لغياب  المجال  هذا  في  الدخول  عن  البنوك  إلحجام  نظًرا 
التطوير العقاري في المملكة يئن تحت وطأة البيروقراطية، وتجاذب المسؤوليات، ويتطلب الحصول 
على التراخيص المطلوبة لتطوير أرض في المدن الرئيسية بين عامين وثالثة أعوام، في وقت يرتفع 
الطلب على المساكن بنسب تتجاوز 300 ألف وحدة سكنية سنوًيا، وال تتجاوز نسب التملك %47 على 

أحسن تقدير.
السياحي  الجذب  ومواقع  األجانب،  وال يسمح بدخول  تماًما،  البلد مغلًقا  كان  السياحي،  الجانب  في 
والتاريخي مهجورة، بل إنها تتعرض للتخريب واإلهمال والعبث. بينما مستوى خدمات اإليواء في 

مورًدا  فإن  وهكذا،  العالمية.  العشرين  مجموعة  ضمن  ببلد  إطالًقا  يليق  ال  بشكل  متدنية  المملكة 
اقتصادًيا ضخًما مهمل، وال توجد أي بوادر الستثماره. وتعليمًيا، كانت مئات من المشاريع المدرسية 
متعثرة، والمناهج الدراسية تزدحم بحشو تعليمي ال يتواءم مع التطورات العالمية، وال سوق العمل، 

وال ثورة االتصاالت، وتبدو العملية التعليمية في أزمة حقيقية نظرًيا وعملًيا.   

*كاتب وصحفي سعودي
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بالخدمات  يتعلق  فيما  خاصة  فائدة،  ذا  الحكومي  الربط  يكن  لم  الرقمي،  التحول  صعيد  على 
الخاصة في هذا  لها طريقتها  الحكومية، وكانت كل جهة  والخدمات  العمل،  االستراتيجية، وسوق 
المجال، وربما ربطت بعض المنجزات )التقنية( بأشخاص أو جهات بعينها، ما يكشف حجم االفتقار 

إلى رؤية واضحة، ومستهدفات محددة زمنًيا وكمًيا. 
لذلك، اختزل الملك سلمان كل خبرة السنين في مؤسسة الحكم، وتجاربه الثرية مع خمس ملوك 
مروا على المملكة، ليعيد هيكلة الدولة، ويضخ الدماء في عروقها، واختار لهذه المهمة )الشاب( محمد 
بن سلمان ليطلق “رؤية المملكة 2030” عبر 13 برنامًجا استراتيجًيا، ومئات المستهدفات، وفق حوكمة 
واضحة وشفافة. بعد وضع الخطوط العريضة، تم إطالق برنامج التحول الوطني 2020، وإصالح األجهزة 
المركزية مثل: النيابة العامة، وأمن الدولة، وهيئة مكافحة الفساد، ثم بدأ بعملية مكافحة الفساد، 
التي تعتبر األجرأ في العالم، حيث لم تستثِن أحًدا، سواء من أبناء األسرة الحاكمة أو المسؤولين والوزراء 

أو المواطنين.
إال أن تقدم لمحة  المساحة  اليوم ونحن نحتفل بمرور 5 سنوات، ال يمكن لظروف  كيف هي الصورة 

بسيطة فقط، وإال فإن الحقائق على األرض هي الشاهد األكبر:
1 - ال تزال االحتياطيات المالية بحدود تريليوني ريال، مشكلة حاجز حماية للريال السعودي.

2 - تم تأسيس سوق دين محلية استقطبت شركات تمويل عالمية، يمكن اللجوء لها في أي وقت.
3 - تم تأسيس نظام ضريبي فعال، ساهم في حماية اقتصاد المملكة خالل جائحة كورونا، وساهم 

في ضبط األنشطة االقتصادية وشفافيتها.
4 - تم إطالق برنامج خادم الحرمين للطاقة المتجددة، بحيث يتم إنتاج %50 من الكهرباء في 2030 من 

الطاقة المتجددة، والباقي من الغاز.
5 - تم توقيع عقود مشاريع طاقة شمسية تنتج 3600 ميجاوات، كمرحلة أولى.

6 - دخل إلى الخدمة أول مشروع للطاقة الشمسية في سكاكا بطاقة 300 ميجاوات.
7 - يقترب مشروع لطاقة الرياح من الدخول في الخدمة بطاقة 400 ميجاوات.

8 - عند االنتهاء من مشاريع الطاقة المتجددة ستوفر أكثر من مليون برميل من النفط، وهو ما يعني 
توفير أكثر من 800 مليار ريال على مدى السنوات العشر المقبلة.

9 - صندوق االستثمارات العامة رفع أصوله إلى أكثر من 400 مليار دوالر، وفي محفظته حالًيا أكثر من 
200 استثمار محلي ودولي.

10 - أطلقت أعمال المشاريع االستراتيجية الكبرى مثل: القدية، بوابة الدرعية، والبحر األحمر، ونيوم، 
وآماال، التي ستشكل نقلة نوعية في مجاالت السياحة، وستستقطب أكثر من 100 مليون سائح في 

.2030

*كاتب وصحفي سعودي
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11 -انخفاض أرقام البطالة، وخلق مئات فرص العمل للجنسين في القطاعين، على الرغم من الجائحة.
12 - ارتفاع تملك المساكن إلى أكثر من %52 مقارنة بـ%47 عند إطالق “رؤية المملكة 2030”، وأقر مثال 

على ذلك استفادة أكثر من 70 ألف أسرة خالل الربع األول 2021 من برنامج “سكني”.
13 - في التحول الرقمي المرتبة الـ12 بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تطور الحكومة اإللكترونية، 
ا في مؤشر البنية الرقمية ضمن مؤشر تطور الحكومة اإللكترونية أيًضا، متقدمة بأكثر من  والـ27 عالمًيّ

40 مركًزا.
14 - في المجاالت االجتماعية ال يمكن اختزال الصورة، لكن يكفي ما حدث في تمكين المرأة.

نزال  مثل:  ضخمة  بمناسبات  عالمًيا  األولى  الرياضية  الوجهة  المملكة  أصبحت  الرياضة  في   -  15
الدرعية، والفورميال، وبطوالت األندية العالمية.

16 - في الترفيه، أصبحت المملكة وجهة أولى لدول المنطقة، رغم أن تجربتها لم تتجاوز عاًما واحًدا 
في هذا المجال، ويمكن االستشهاد بمواسم السعودية.

*كاتب وصحفي سعودي
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* أستاذ مساعد، جامعة الجوف
  @Naeimah_Fahad

تحتفل المملكة بمرور خمس سنوات على إطالق “رؤية السعودية 2030”، حيث تم إطالق العديد من 
البرامج والمبادرات التي تساهم في تحقيق تطلعات “رؤية السعودية 2030” في تحسين جودة الحياة، 
وفي  العمل  في  المرأة  مساهمة  ورفع  التوظيف،  معدالت  ورفع  النفط،  عن  االعتماد  عن  واالبتعاد 
ومن   .”2030 السعودية  لـ”رؤية  أولية مبشرة  نتائج  بدأت تظهر  مرور خمس سنوات  وبعد  االقتصاد. 
األهداف العامة لـ”رؤية السعودية 2030”، تنمية وتنويع االقتصاد، وزيادة معدالت التوظيف، وذلك من 
خالل االهتمام بتعزيز الفرص واالستثمارات في المملكة بشكل يجعل االقتصاد مزدهًرا من حيث 

الفرص المثمرة، واالستثمار الفاعل، والتنافسية الجاذبة. 
كان هناك اهتمام كبير في “رؤية السعودية 2030” بخلق فرص مثمرة في االقتصاد من خالل أربعة 
وتنمية  الحجم،  ومتوسطة  الصغيرة  والمنشآت  المنتجة  األسر  ودعم  للعمل،  التعلم  تشمل:  جوانب 
الفرص، واستقطاب الكفاءات والمواهب العالمية. فهناك اهتمام بتطوير التعليم بشكل يسهم في 
دفع عجلة االقتصاد، إلى جانب تعزيز دور قطاع المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم. هذا، بالتالي 
سيكون له أثر على خفض معدل البطالة، وتمكين أكبر للمرأة، وارتفاع في مساهمة المنشآت الصغيرة 
ومتوسطة الحجم في االقتصاد بشكل أكبر. لهذا، نهدف في هذه المقالة، إلى تغطية إنجازات “رؤية 
التعليم  في  واالستثمار  البطالة،  معدالت  خفض  حيال  سنوات  خمس  مرور  بعد   ”2030 السعودية 
والتدريب، وتمكين المرأة في االقتصاد، ورفع مساهمة القطاع المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم، 

وتعزيز فرص االستثمار في المملكة.
بالنظر إلى معدل البطالة للسعوديين، فوفًقا لنشرة سوق العمل من الهيئة العامة لإلحصاء، نالحظ 
أنه خالل الربع الرابع من 2020 وصل إلى %12.6 بعد أن كان %15.4 في الربع الثاني من 2020 في ظل 
الرابع من  الربع  أيًضا خالل  انخفض بشكل ملحوظ  النسائية  البطالة  أن معدل  جائحة كورونا، كما 
2020 ليصل إلى %24.4 بعد أن كان %31.4 في الربع الثاني لنفس العام. ومعدالت المشاركة في القوى 
العاملة أيًضا كان هناك ارتفاع ملحوظ فيها بشكل عام، ولإلناث بشكل خاص، خالل الربع الرابع من 
2020 لتصل إلى %51.2 في 2020 بعد أن كانت %42.3 في 2019، ومشاركة اإلناث وصلت إلى %33.2 في 
2020 بعد أن كانت %20.5 في 2019، ووفًقا لتقرير المرأة واألعمال والقانون لعام 2021 من البنك الدولي، 
فإن المملكة حققت معدالت مرتفعة جًدا في القوانين واألنظمة المؤثرة على عمل المرأة وتمكينها.

من هذه الجوانب حرية التنقل، وقوانين العمل، وقوانين الدفع للمرأة، وريادة األعمال. فحققت المملكة 
100 درجة في كل من حرية التنقل.

د. نعيمة المويشير*

إنجازات مبشرة لـ”رؤية 2030” بعد مرور خمس سنوات

https://smtcenter.net/
https://twitter.com/naeimah_fahad?lang=ar
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وقوانين العمل الداعمة، وأنظمة الدفع وريادة األعمال، وبمعدل إجمالي %86، وهو ما يعدُّ تقدًما واضًحا. 
بالنسبة لمساهمة قطاع المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم، فوفًقا آلخر مسح لها في الهيئة العامة 
لإلحصاء، فإن المشاريع متناهية الصغر تساهم بنسبة %26، والمشاريع الصغيرة تساهم بنسبة 22%، 
تقدمت  المملكة  أن  كما  الخاص.  القطاع  في  المشتغلين  عدد  من  بـ18%  تساهم  الحجم  ومتوسطة 
في   17 كانت  أن  بعد  2020م  في  السابع  المركز  إلى  لتصل  األعمال  ريادة  حالة  مؤشر  في  مراكز   10
2019م، مما يعني تقدًما وتطوًرا في العوامل المؤثرة على ريادة األعمال في المنطقة كون المؤشر يأخذ 
ونقل  الحكومية،  الريادية  والبرامج  األعمال،  بريادة  المتعلقة  المالية  البيئة  مثل:  جوانب  بالحسبان 

البحث والتطوير، والوصول للبنية التحتية التجارية. 
أيًضا بالنظر للجهود المبذولة لتعزيز االستثمارات في المملكة، فقد تم تأسيس 4 مشاريع كبرى هي: 
البحر األحمر، ومشروع روشن. كما تمَّ تأسيس أكثر من 30 شركة تعمل في  نيوم، والقدية، ومشروع 
عدة قطاعات محلية في أكثر من 10 قطاعات جديدة منها: الترفيه والسياحة، والصناعات العسكرية، 
والطاقة المتجددة وإعادة التمويل. وبالتالي تم استحداث أكثر من 365 ألف فرصة عمل مباشرة وغير 

* أستاذ مساعد، جامعة الجوف
  @Naeimah_Fahad
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مباشرة في نهاية 2020. هذا إلى جانب تقدم المملكة 29 مرتبة في مؤشر سهولة ممارسة األعمال 
دول  بين  الرقمية  التنافسية  في  األول  المركز  على  المملكة  وحصول  الدولي،  البنك  من   2020 لعام 

مجموعة العشرين.
في  اإللكتروني  للتعليم  كبيًرا  ودعًما  توجًها  هناك  أن  شوهد  فقد  والتدريب،  التعليم  منجزات  ا  أمَّ
استمرار  في  أسهم  مما  التعليمية،  المنصات  من  الكثير  وتفعيل  والتدريبية  التعليمية  المؤسسات 
عملية التعليم حتى في ظل جائحة كورونا. لقد بلغ عدد المستفيدين من المنصات أكثر من 9 ماليين 
الموظفين  من  ألف   420 من  ألكثر  المهني  للتطوير  برنامج   3700 تقديم  وتم  المملكة.  في  مستفيد 

التعليم  وزارة  من  الكبير  االهتمام  لوحظ  كما  التعليمية.  المنصات  طريق  عن  التعليم  مجال  في 
الدورات  زيادة  ما أسهم في  السعودية،  الجامعات  األعمال في  وريادة  واالبتكار  البحث  بدعم عملية 
التدريبية المقدمة، ورفع النشر لألبحاث العلمية بنسبة تصل إلى %130 بعد اهتمام الجامعات بوضع 

استراتيجيات وهوية بحثية واضحة تدعم مخرجات الجامعات االبتكارية. 

* أستاذ مساعد، جامعة الجوف
  @Naeimah_Fahad
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كرؤية فسرها يوسف، خمس سنوات سمان مخصبة ومخضرة - بإذن اهلل سبحانه - ال تعرف الجدب 
وال يتلوها العجاف، بل في قصة وتاريخ هذا الوطن لم نعرف يوًما معنى الجدب ولم يحدث أال تنبت 
هذه األرض، بل هي مزهرة ومخضرة كأرواح شعبها وكدمائهم الخضراء النقية. خمس سنوات مرت 
على رؤية وطن، وعلى صحوة كيان عمالق أربك تنوعه وتحوله أسواق العالم، فالمملكة اليوم ليست 
فقط “أكبر احتياطي بترول في العالم” كما كنا نتعلم في مناهج الجغرافيا ونحن صغار، اليوم كبرنا 
رسمًيا  وأصبحنا  رؤية من حولنا  بات  الذي  السعودي  الحلم  أذرعة هذا  االقتصاد وتضخمت  وكبر هذا 
الحضارة  صناع  اليوم  نحن  بل  القدم،  منذ  اإلسالمية  الدول  كقادة  ليس  اإلسالمي  العربي  “النموذج” 

والوعي والحضور.
“ إن رؤية المملكة 2030 هي خارطة طريق لمستقبل أفضل وأسهمت خالل مرحلة البناء والتأسيس في 
تحقيق مجموعة من اإلنجازات على عدة أصعدة”.. هكذا قال سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه اهلل وأطال بقاءه - وها نحن اليوم نصل لذكرى خمس سنوات 
وال نعلم من أين نبدأ االحتفال؟ هل نبدأ من ملف االقتصاد، أم من الحياة االجتماعية الراغدة التي 
أم نحتفل بالجانب  العربية كلها جمعاء،  المنطقة  للمرأة لم تحَظ به نساء  توجت بتمكين تاريخي 
الفكري الذي كتب اهلل له أن يتحرر بهذه الرؤية من العديد من األوهام ويتجرد ويعيد ضبط البوصلة 
أمور  األعمال؟  وريادة  واالستقرار  اإلسكان  بمشاريع  نحتفل  أم  واالعتدال،  الوسطية  منهجها  كدولة 
تستوجب حمد اهلل وشكره، وأيًضا تستحضر الفطنة والحذر من أال نخسر هذه المكتسبات بالتخاذل أو 

التكاسل واإلهمال.
خمس  في  حدث  هذا  كل  نعم،  جامعة؟  ومديرة  وسفيرة،  كمحققة،  المرأة  نرى  أن  يصدق  كان  من 
سنوات، المرأة التي كانت في زمن ما “ناقصة عقل وعورة” تقف اليوم بين يدي جاللة الملك لتنطق 
بالقسم وخدمة الوطن وتغادر مرفوعة الرأس لتمثل وطنها على أكمل وجه وأتم عمل، نعم أعيد ما 
الحس  إظهار  في  األكبر  العبء  يقع  وعليها  السعودية،  للمرأة  الذهبي”  “العصر  هو  هذا  دائًما  أقوله 
القرار،  صنع  من  وقربها  وبعدها  االجتماعي  دورها  كان  مهما  الملكية  الثقة  هذه  وتحمل  المسؤول 
فاالحتفاء بهذا التمكين “فرض عين” على كل سيدة واعية ال تستجيب لصيحات الخارج وال تلتفت 

لويالت الماضي، بل تجعل الحاضر سالحها وتمضي بالعلم والفكر والبناء دون أن تكل أو تمل.

أريج الجهني*

خمس سنوات سمان

*كاتبة سعودية
@AreejAljahani
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*كاتبة سعودية
@AreejAljahani

العليا،  اليد  الطفل وحمايته  ولرعاية  اإلنسان صوت  االجتماعية تغيرت كثيًرا، أصبح لحقوق  حياتنا 
حيوي”  “مجتمع  المجتمع  وجه  ترتيب  أعادت  التي  الخالدة  اإلنسانية  الرؤية  بهذه  ثم  اهلل،  بفضل 
نعم: ِلَم ال؟ مكافحة الجريمة والحرب على المخدرات توجت هذا السلم المجتمعي، وأمدت في فطرة 
الوفي  الشهم  السعودي،  اإلنسان  هذا  يبهرني  نعم،  واألمان”.  “األمن  عليها  تربوا  التي  السعوديين 
ولي  سيدي  قال  هكذا  وعظيم”..  جبار  “شعب  قوته،  بكل  وطنه  عن  ويذود  قادته  حول  يلتف  الذي 
العهد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه اهلل وأدام حضوره الشجاع وروحه التي يسكنها 
الشغف وأفكاره التي تعكسها اإلنجازات، هو طويق الذي تتكئ عليه أحالمنا آمنة مطمئنة، هو العقل 
العالمي الذي ال يقبل البقاء ساكًنا، بل يستمر مع فريقه في رسم المزيد من الرؤى، ونحن نرى اليوم، 
والعزم واإلصرار، ليس فقط  الثقة  الرؤية وخلقت حالة من  إنجازات تفرعت من هذه  كيف تحققت 
لدينا نحن السعوديين، بل العالم بأسره على يقين بأن الحلم السعودي واقع، ورؤيتنا وبكل فخر واقع. 

وكل عام ووطننا العظيم بقادته وبنا بألف خير.
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المملكة بنسبة %165، وعدد  العامة في  ازدادت االستثمارات  العام 2016 وخالل خمسة سنوات،  منذ 
واألبحاث  بنسبة 72%،  العمل  المرأة في سوق  نسبة مشاركة  ازدادت  وكذلك  بنسبة 38%،  المصانع 
العلمية بنسبة %223، وشبكة األلياف بنسبة %191، وهذه فقط بعض من األمثلة للوثبات االستثنائية 

من التطور في الوطن الغالي.
إطالق   ”2030 المملكة  “رؤية  وشملت  المملكة  في  العامة  االستثمارات  صندوق  أصول  تَضاعف   وقد 
مبادرات لمشروعات كبرى تساهم في اقتصاد مزدهر وتحسين جودة الحياة وتوفير الوظائف وجذب 

االستثمارات العالمية، ومن أهمها:  مدينة نيوم الذكية، والقدية، ومشاريع البحر األحمر وغيرها.
 وخالل السنوات الخمس الماضية، شهد العالم كذلك الجهود المبذولة من أجل تعزيز الهوية السعودية 
ا من خالل تنشيط دور السياحة والثقافة والتراث، وقد تم إطالق أكثر من 2000  وتعزيز حضورها عالمًيّ
فعالية رياضية وثقافية وتطوعّية ما أدت إلى تضاعف عدد الشركات العاملة في قطاع الترفيه وخلق 

اآلالف من الوظائف، مما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
استخدام  في  والتوسع  المحالة،  المياه  إنتاج  في  عالمية  إنجازات  تحقيق  تم  ذلك،  إلى   وباإلضافة 
التقنيات الصديقة للبيئة، وتحقيق خفض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، واإلعالن عن مشروعات 
عمالقة للمحافظة على البيئة وأبرزها مبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق األوسط األخضر” اللتين 
إلى  البحرية، إضافة  البيئة والحياة  النباتي والحفاظ على  الغطاء  التلوث ورفع  إلى مكافحة  تهدفان 
والقطاع  الحكومي  القطاع  بين  الشراكة  لتعزيز  و”شريك”؛  السعودية”،  في  “صنع  برنامجي  إطالق 
الشريفين  الحرمين  خادم  “مبادرة  إطالق  وتم  اإلجمالي.  المحلي  الناتج  نمو  وتيرة  وزيادة  الخاص، 
للطاقة المتجددة”، من خالل محطة سكاكا إلنتاج الكهرباء، كما تم اإلعالن عن مشروعات أخرى إلنتاج 
الكهرباء من الطاقة الشمسية، والمتجددة، في مناطق مختلفة من المملكة، هذا إلى جانب عدد من 

مشروعات الطاقة النظيفة إلنتاج الهيدروجين واألمونيا.
 وأخيًرا وليس آخًرا، وفي مجال االقتصاد الرقمي، تم تحقيق المركز األول عالمًيا في سرعة اإلنترنت 
على الجيل الخامس، وتحقيق المرتبة السادسة ضمن المجموعة العشرين في المؤشر العالمي لألمن 
السيبراني التابع لالتحاد الدولي لالتصاالت، باإلضافة إلى جذب استثمارات تقنية كبيرة في الشرق 

األوسط في قطاع الحوسبة السحابية.

فدوى البواردي*

رؤية المملكة 2030..
سطور من اعتزاز

*كاتبة متخصصة في التقنية والتخطيط االستراتيجي
@fadwa_albawardi
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وما  شيء،  كل  وليس  الماضية،  القليلة  السنوات  خالل  المملكة  في  تحقيقه  تم  ما  بعض  هو   وهذا 
سيأتي في السنوات المقبلة هو بمثابة جني ثمار ما تم زراعته في التربة الخصبة للمملكة العربية 

السعودية منذ بدء تخطيط وتنفيذ “رؤية المملكة 2030”.
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كنت قد كتبت مقدمة مقالي بمناسبة مرور خمسة أعوام على انطالق “رؤية المملكة 2030” قبل اللقاء 
المقدمة:  كانت  حيث  سلمان،  بن  محمد  األمير  العهد  ولي  سمو  مع  مؤخًرا،  أجري،  الذي  التلفزيوني 
الرؤية قد حققت  السعوديين بأن  أغلب  2030 هناك شعور عام لدى  الطريق نحو  “ونحن نجتاز ثلث 
أهدافها، وهذا الشعور السائد الممزوج باألمل والتفاؤل لدى الشعب السعودي لم يأِت من فراغ، بل هو 

نتاج ما يراه من إنجازات تحققت أمامه على أرض الواقع منذ انطالق الرؤية الطموحة”.
المواطن  وشعور  أعاله  مقالي  مقدمة  بأن  ثقة  وبكل  التأكيد  فأستطيع  سموه  لقاء  نهاية  وبعد  ا  أمَّ
السعودي فيها تجاه “رؤية المملكة 2030” كان شعوًرا حقيقًيا، بل وأكثر من ذلك حيث تعاظم شعورنا 
بنجاح الرؤية وتفاءلنا بها لنقول وبكل فخر بأن كثيًرا من دول العالم تطمح أن تصل إلى ما وصلت 

إليه إنجازات وأرقام )ثلث طريق( رؤية المملكة 2030.
بإمكان المتابع العادي، ناهيك عن المتخصص في السلوك الجماهيري، أن يلتقط إشارة مهمة من 
حجم التفاعل الكبير مع لقاء سمو ولي العهد السعودي، واالحتفاء منقطع النظير من قبل المواطنين 
بجميع شرائحهم ومختلف أعمارهم. فهذه اإلشارة المهمة والواضحة تعكس مدى إيمانهم العميق 
سموه  في  يرى  السعودي  فالمواطن  ومهندسها.  الرؤية  عرَّاب  العهد،  ولي  بسمو  المطلقة  وثقتهم 
األمل والمستقبل والطموح والشغف، ويبادله نفس الشعور عندما قال سموه أثناء اللقاء إن: “المواطن 
السعودي أعظم شيء تملكه السعودية”، وكأن لسان حالهم بتفاعلهم الكبير يقول: وأنت كذلك يا 

سمو األمير.
الطريق  واثقة تسير على  أنها خطوات  2030” يدرك بكل وضوح  المملكة  “رؤية  المتتبع لخطوات  إن 
الصحيح بكل ثبات وطمأنينة، ويمكن تتبعها من خالل ما ذكره سموه من حقائق وإحصائيات، وما 
تم كسره من أرقام كان يعتقد بأنها غير قابلة للتحقيق في 2020، بل وأكثر من ذلك فقد باتت “رؤية 
المملكة 2030” تقترب من تحقيق أهدافها النهائية قبل 2030. وإن كل ما بّشر به سمو ولي العهد، في 
النمو االقتصادي،  المملكة 2030”، هي اآلن حقائق ترى على جميع األصعدة من  بداية انطالق “رؤية 
وزيادة االستثمارات، وتضاعف اإليرادات غير النفطية، وارتفاع نسبة التوطين للصناعات، وكسر حاجز 
الـ%11 في خفض البطالة، وارتفاع نسبة اإلسكان %60 وغيرها من اإلنجازات على الصعيدين المحلي 

والدولي.

منصور العتيبي*

ثلث الطريق نحو 2030

*كاتب وباحث سعودي
@MansourAotaibi
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*كاتب وباحث سعودي
@MansourAotaibi

لم يكن إعالن سمو ولي العهد السعودي لـ”رؤية المملكة 2030” في عام 2016 سوى بداية انطالق تحقيق 
انطلقت قبل ذلك في عقل سموه كحقيقة  قد   - بال شك   - والتي  الواقع،  أرض  واألمل على  الحلم 
يراها رأي العين قبل أن تكون حقيقة على أرض الواقع، وهذه عادة القادة العظماء. وقد قيل قديًما: 
القيادة  وهذه  ملهًما”.  قائًدا  يتطلب  المسار  تحديد  ولكن  السفينة،  توجيه  يستطيعون  “الكثيرون 
الملهمة لسمو ولي العهد هي ما جعلت المواطن السعودي يقتنع بالرؤية وينسجم معها القتناعه 

التام بقائد الرؤية.
الكاريزمية  والشخصية  اآلسر  الحضور  هذا  هو  االتصال  في  كمتخصص  كثيًرا  انتباهي  لفت  ومما   
الفريدة التي يتمتع بها سموه، إضافة إلى شغفه الالمحدود بمستقبل أفضل للوطن والمواطن والذي 
تشعره في حديثه وتردد كثيًرا في ثنايا اللقاء، بل حتى إن من أهم معاييره في اختياره لفريق عمله 

هو توافر )الشغف( لديهم للتطوير والعمل اإلبداعي.

كذلك استوقفتني خاتمة اللقاء عندما اختتم سموه بعبارة تلخص كثيًرا من فكر القائد الملهم الذي 
ال يكتفي بجعل اآلخرين يثقون به، بل ويجعلهم يثقون بأنفسهم عندما قال: “الخوف ليس موجوًدا 
والنجاح  للتقدم  المحفزة  القيادية  والروح  اإليجابية  الطاقة  بهذه  السعودي”..  المواطن  قاموس  في 
سنصل - بإذن اهلل - ونحقق “رؤية المملكة 2030” لننطلق بعدها لمحطة نجاح جديدة وآفاق أوسع من 

اإلبداع والتميز في رؤية 2040.
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رجل األرقام والـKPIs.. المذهل
حبيب الشمري*

*كاتب وصحفي سعودي
@Habeebalshammry

كانت  دقيقة،   90 من  أقل  استمرت  التي  التاريخية  العهد،  ولي  سلمان  بن  محمد  األمير  مقابلة 
مليئة باألرقام، والمؤشرات، وKPIs، ومعدالت الطلب، وتوقعات النمو االقتصادي. استخدم سموه 
األرقام أكثر من 50 مرة بشكل مباشر، كأرقام دقيقة يملكها، فضالً عن التقديرات العامة الخاصة 
باالقتصاد العالمي، ومعدالت إنتاج البترول، وتدفقات االستثمار العالمية، التي استخدمت عدة 

مرات.
وألن لغة األرقام هي لغة العصر، نقدم جزًءا منها هنا، مع الحرص على ذكر األرقام المباشرة، التي 
يمكن قراءتها مباشرة، بالنظر ألن هناك أرقاًما يحتاج فهمها عدم انتزاعها من سياق حديث سمو 

األمير في المقابلة.
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