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 2030رؤية  ودية:ـالمملكة العربية السع
، كلية إدارة األعمال بجامعة هارفرد من صادر نص مترجمللدراسات االستراتيجية عبارة عن  2030اإلصدار التاسع لمركز رؤية 

  ر.: ريتشارد فيتوللكاتب- 2018يناير 31بتاريخ: 

 

 متطرفة، إيديولوجيات مع جدالا  حياتنا من المقبلة الثالثون السنوات تكون لن"

 المواطن نحيي أن سوى علينا ما! غدا وليس اليوم الحال، في عليها سنقضي بل
 الديانات على والمنفتح المعتدل بإسالمه ،1979 قبل ما السنوات في السعودي
 ". به المحيطة والمجتمعات العادات على وبإقباله األخرى،

 في للمستثمرين المنعقدة القمة في سلمان بن محمد األمير العهد ولي عبر هكذا
 ،2030 رؤية من كاملة سنة بإنجازات احتفاء أقيمت والتي 2017 أكتوبر

، 2016 يناير في سلمان بن محمد األمير استراتيجيتها ووضع سطرها التي
 لتكون بمثابة خارطة لمستقبل جديد. 

 المملكة لجعل واضحا مخططا سنة، قدم 32 عمره يتجاوز لم الذي األمير
 لالستثمارات استقطاب حالة إلى البترولية الصادرات على اتكال حالة من تنتقل

 للمواطن عمل فرصة ماليين 6لتوفير  كفيلة بدورها ستكون الخارجية، والتي
 ليشمل اتسع والجريء الرائد الرؤية مشروع إن بل فحسب هذا ليس. السعودي

 حياة من مختلفة جوانب تلمس قوانين شكل في جاءت أخرى مجالت عدة
 من والتقليل السينما، دور السيارة، وفتح بقيادة للمرأة كالسماح السعوديين،

 فتحت مسبوقة والغير الجريئة القرارات هذه كل. للنفط المخصص الدعم
 حد على واألجانب السعوديين المستثمرين أذهان في ُطِرح لسؤال المجال

 التي التالية الخطوة هي وما  سلمان؟ بن محمد األمير يتجه أين سواء: إلى
 الخارجية السياسة استقرار لضمان والدولي المحلي الصعيدين على بها سيقوم

 األوسط؟ الشرق منطقة في المتأزمة األوضاع ظل في للمملكة

 قائما العزيز عبد الملك حكم فترة خالل للمملكة القتصادي التوجه كان
 أصبح 1983 سنة النفط وبعد اكتشاف انه إل الحج، إيرادات على باألساس

 جديدة صياغة وجود استوجب مما النفط، صادرات على مباشرة بصفة يعتمد
 وبعد. قديمة بدورها صارت أن فتئت ما والتي السعودية القتصادية للمؤسسة

 ،2015 فبراير في الحكم توليه إثر سلمان الملك عليها أقدم التي اإلصالحات
 والتنمية القتصادية الشؤون بمجلس سمي ما وأنشأ السابقة الهيكلة بإلغاء قام إذ

 .البالد مستوى على نوعه من األول وهو السعودي

 النفط وإنتاج تصدير في مرتبة وثاني أول المملكة فتحتل الطاقة، صعيد على
 وفرة من وبالرغم الخام. الوطني الدخل من %85نسبة  لها يحقق ما وهو

. 21 القرن خالل عدة تحديات شهدت قد البالد فإن الطبيعية، والمصادر الطاقة
 من %40 نسبة 2016 في بلغ والذي للنفط المحلي الستهالك ارتفاع ذلك من

 النفط على الكهربائية الطاقة توليد في المملكة وتعتمد كما. اإلجمالي اإلنتاج
 للمياه بالنسبة األمر وكذلك. النفطية الصادرات إيرادات من يقلل مما المدعم،
 يتفقون السعوديين المسؤولين جعلت األمور هذه كل. مجانية كانت التي المحالة

 في التفكير إلى بهم أدى ما وهو الطاقة، مصادر في التنويع ضرورة على
 في تكن لم عائداتها أن إل ،2000 عام في جديدة اقتصادية مدن 6 إنشاء

 عن بحثها إطار في المملكة، قررت 2010 سنة وفي. توقعاتهم مستوى
 الريح وطاقة الشمسية الطاقة مصادر في تزيد أن جديدة، طاقة مصادر

 .النووية الطاقة لتطوير المتجددة للطاقة كمصدرين

 سنة للحكم وصوله حال تحررية سياسة العزيز عبد بن هللا عبد الملك توخى
 ذلك من الدخل، مصادر في والتنويع التخصيص على بالتشجيع ، فبادر2005

 في الستثمار على وأمريكا واليابان فرنسا مثل األجانب المستثمرين شجع أنه
 قيمة في فائضا لذلك نتيجة البالد شهدت وقد. البتروكيميائية الصناعات
 المملكة أسست. 2016 عام في دولر بليون677,بـقيمة  التجارية المبادلت

 499 بـ 2017 في المال رأس سوق قدرت وقد ،2003 سنة التداول سوق
 .العالم أنحاء جميع من مؤسسة 176 على أساسا تعتمد دولر، بليون

 2030 الرؤية

 الشامل للتحول مفصال مخططا 2016ل أبري في سلمان بن محمد األمير رسم
 برنامج خالل من الرؤية، أهداف محددا المملكة اقتصاد على سيطرأ الذي

 تتم لكي محددة آجال في ينجز مشروعا، 346 سيشمل الذي الوطني التحول
 والدولي، المحلي لالستثمار جديدة آفاقا البطالة، وتفتح نسبة من والحد السيطرة

 رفع مثال ذلك من. ضخمة واجتماعية اقتصادية إلصالحات وتوضع األسس
 طاقة وزيادة ،%30 إلى %22 من العمل سوق في المرأة مشاركة نسبة

 وسائل باستحداث العالم حول من السياح واستقطاب سنويا، الحجيج استيعاب
 .جديدة ترفيه

 ستصبح دعامة المملكة بأن العهد ولي سلمان بن محمد األمير صرح وقد هذا
 كل. والشفافية والمساواة والنضباط والتسامح والتميز لالعتدال أساسية ورمزا

 إل اإلسالمية، القيم جوهرها في تأكد أنها من بالرغم المنشودة المطامح هذه
 بالقيم تأثرا المشهد في ارتأت التي بالمملكة الدينية المؤسسة حفيظة أثارت أنها

 يتم وفيه للرؤية، األساسية الركيزة القتصادي اإلصالح ويمثل. الليبرالية
 في عائداتها تصل لكي النفط على باألساس تعتمد ل التي القطاعات نمو تعزيز

 .الحالي الوقت في %16 بدل العام الدخل من %50إلى 2020 سنة

 مشروع وهما جديدين؛ سياحيين مشروعين بدء المملكة قررت ثانية جهةمن 
 فيه الستثمارات قدرت الذي" نيوم" ومشروع السياحي" األحمر البحر"

 مؤتمر خالل العهد ولي عنه أعلن قد كان والذي دولر، مليار 500 بحوالي
 البعض جعلت اإلصالحات هذه كل .الرياض في أقيم الذي الدولي األعمال
 أن أم العام، اإلصالحي بالمشهد السياسية اإلصالحات ستلتحق هل ،يتساءل

 فقط؟ والجتماعي القتصادي المجالين على حكرا ستبقى التغيير ريح

 الثني خالل تحققت التي اإلنجازات إلى التطلع بدأ جديدة، سنة اقتراب ومع
 منها لبد ضرورة كان التغيير أن على اإلجماع فكان الماضية، شهرا عشر
 نحو قدما المضي إل المقبلة سنواته في السعودي الشعب أمام خيار ل وأنه

 لقد: "قال حين المدنية الخدمة وزير ذلك عن عبر كما. أبعادها بجميع الرؤية
 ومن". التنفيذ نحو وبسرعة التحرك اليوم علينا ويتوجب الكفاية فيه بما تأخرنا
. للتطبيق قابلة أنها إل سهلة، تكون لن المهمة أن إلى التركي فهد أشار جانبه
 الثقافية المعالم 2030 رؤية ستغير مدى أي إلى: المطروح السؤال ويبقى

 التغيير هذا تحقيق إلى سبيل من وهل  السعودية؟ العربية للمملكة والجتماعية
  التغريب؟ فخ في الوقوع دونما


