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ندوة
"تحديات تطوير االقتصاد والتنمية في ظل استمرارية ضعف
إيرادات النفط"

*

 السرية الذاتية للمحاضر:
املهندس /برجس بن محود الربجس.
 من مواليد 1963/11/8م.
 يعمررل مستيررارا متفيغًررا

رراالف:

ااندسرررررة ،وأعمرررررال الرررررنفء والغررررراص
والب وكيماويرررراف ،واانارة وافاليررررة ،وافرررروارن البيرررريية،
والتسويق واالتصاالف وتقنية افعلوماف.
 رإلرررررريس

لررررررس إنارة مكتررررررب آتكنولوتيررررررا البيانرررررراف

لالستيررراراف

االتصررراالف وتقنيرررة افعلومررراف ومكترررب

* أةيمرررت مسرررات السررربت  17عرررانى اآلخررري 1437ررررر افوافرررق  26مرررارس
2016م ،ةررردم ا سرررعانة اف نررردس بررريتس برررن محرررون الرررلتس ،وأنارررررا
سعانة األستاع الدكتور عبدالع ي بن إبياريا العُمي .
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آرنرررانك لالستيررراراف ااندسرررية ومكترررب آافييكبررراف
لالستياراف اانارية العليا .
 السيل األكان

:

 حاصل على بكالوريس رندسة ك يباإليرة وكمبيروتي مرنتامعرررة آلوي يانرررا الفاييرررت بالواليررراف افتحررردة األمييكيرررة
سنة آ1991م .
 -حاصررررل علررررى بينررررامو تنفيرررري

اانارة واالةتصرررران مررررن

تامعة "نارمتوا  "Dartmouthبالوالياف افتحدة األمييكية
سنة آ2005م .
 حاصررررل علررررى بينررررامو تنفيرررريتامعرررررة

"برررررن سرررررتيت State

اانارة واالةتصرررران مررررن
 "Pennبالواليررررراف افتحررررردة

األمييكية سنة آ2006م .
 ا لة العملية:
 عمل بييكة أرامكو السرعونية مرن سرنة آ1981م وحترى2010م

ةااعات ا افةتلفة ،وعل تردرتا كم نردس،

ومرررن لرررا مياكر ر إناريرررة ،وانت رررات كمستيرررار

اررريء

و ليرررررل هرررررامل :التحليرررررل االةتصررررران  ،واسررر ر اتييياف
اليرررريكة ،وا اررررء افاليررررة والسررررنوية واالسرر ر اتييية،
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وخاء أردا اليريكة ،وخارء رؤى اليريكة وخارء
مسرراندة أعمررال الررنفء والغرراص واحلفرري واكتيررا الررنفء
والغرررراص والتسررررويق ،وخاررررء افرررروارن البيرررريية والترررردريب
والتارررويي والتو يرررف ،وخارررء تارررويي بررريامو الدارسررراف
العليررررا والبحرررروا وخاررررء ااسرررركان واليعايررررة الصررررحية
وخاء االتصاالف وتقنية افعلوماف.
ررال الررتحكا

 -خررلة لويلررة

واكتيافه والتحكا

معامررل الررنفء والغرراص
اكراة

إنتاتية افعامرل وبريامو

آبار النفء والغاص.
 خلة لويلة -خرررلة لويلررررة

إعدان وتاويي وتنفيي مياري النفء والغاص.
نراسرررراف األعمرررال افيررر كة

الرنفء والتكييرري

معامررررل

السررعونية و ا ررار مر اليرريكاف

األتنبية.
 الدوراف التدريبية آاانارية :
. 1

خلق القيمة من خالل االس اتييية العافية

Creating Value through Global Strategy

. 2

التةايء والتنفيي االس اتيي

Strategic Planning and Execution
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تاويي خاء العمل

. 3

Business Plan Development

بينامو القيانة افتقدمة

. 4

Advanced Leadership Program

مؤهياف األنات اليإليسية

. 5

(KPIs) Key Performance Indicator

تاويي اس اتييياف التسويق

. 6

Marketing Strategies Development

تاويي ا اابة واالقات

. 7

Development of Speeches and Presentation

تاويي م ارة فييق العمل

. ٨

Development of Teamwork Skills

القيانة اانارية الفعالة

. ٩

Effective Leadership

التفكه التحليل

. 1٠

Analytical Thinking
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. 11

إنارة احلوار الصعب

Difficult Conversation

. 12

التفاوث افتقدم

Advanced Negotiation

. 13

ديد اليةصية افناسبة لكل و يفة

))MBTI

. 14

إنارة افةالي

Risk Management

. 15

ا اع القياراف وحلول افياكل

Decision Making and Problem Solving

. 16

إنارة الوةت

Time Management

. 17

إنارة التغيه

Change Management
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 تقديم احملاضر:
 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
بسا اهلل ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم على سريدنا رسرول
اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله:
ضيفنا الكييا األستاع اف ندس بيتس بن محون الرلتس،
حضررورنا الكرريام ،حيًراكا اهلل

ررريه الليلررة افباركررة ،و

ررريا افوضررو االةتصرران الرري ي ررا اهمي ر  .موضرروعنا كمررا
تعيفون " دياف تارويي ا الةتصران والتنميرة

رل اسرتميارية

ضعف إيياناف النفء".
و اضررررينا ارررريه الليلررررة رررررو اف نرررردس برررريتس بررررن محررررون
الرررلتس ،وررررو مستيرررار متفررريغ

رررال ااندسرررة ،وأعمرررال

الرررنفء والغررراص والب وكيماويررراف ،واانارة ،وافاليرررة ،وافررروارن
البيرريية ،والتسررويق ،وتقنيررة افعلومرراف .ولديرره عرردة مكاتررب
استيرررارية متةصصرررة ،من رررا آمكترررب تكنولوتيرررا البيانررراف
لالستياراف واالتصاالف وتقنيرة افعلومراف وآمكترب رنرانك
لالستيررراراف ااندسرررية وآمكترررب افييكبررراف لالستيررراراف
اانارية العليا .
وررررو حاصرررل علرررى البكرررالوريوس

رندسرررة الكمبيررروتي

واحلاسررب اآلل ر مررن آتامعررة لوي يانررا الفييرراف

University of
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الواليررراف افتحررردة األمييكرر ،

Louisiana At Lafayette

وكان مبتعقا من هيكة أرامكو ،وحاصل أيضا على بينرامو
تنفيررري

اانارة واالةتصررران مرررن تامعرررة آنارمتررروا كررروليو
الواليراف افتحردة األمييكيرة ،وخرييو

Dartmouth College

اانارة واالةتصرران مررن آتامعررة بررن سررتيت

بينررامو تنفيرري

الواليررراف افتحررردة األمييكيرررة ،وكرررل رررريا

Penn State

ابتعاا من هيكة أرامكو.
عمل اف ندس بيتس

هيكة أرامكو من آسرنة 1981م

إىل سررنة 2010م أ ةيابررة لاللر سررنة ،ف ررو خرربه
اليررررريكة

ةااعات رررررا ااندسرررررية وااناريرررررة والتةايايرررررة

واالةتصررانية واالستيرررارية وافاليرررة وكررريا
رؤى خاصة

أعمررال

التةاررريء ،ولررره

أعمال الرنفء واكتيرافه وتسرويقه ،إضراف ًة إىل

افوارن البييية.
ولديرره مررا ي يررد علررى سرربعة عيررية نورة إناريررة واس ر اتييية
وتاوييية ،وأختصري ا رال ،وال أريرد أن أعكري رريه الردوراف
لتعرردنرا ،وررر

تامعرراف آرارفررارن

University

،Harvard

ونييمتوند  ،TU Dortmund Universityولنردن بير نس سركول
Business School

 ،Londonوبنسررلفانيا سررتاف

Pennsylvania
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University

 ،Stateوترررور واهرررنان

University

مناقة واهنان وغهرا من اهامعاف.

فضيفنا الكييا رو خربه
كاتررب
وخصوصررا

George Washington

رريا افوضرو  ،إضراف ًة إىل أنره

رراالف ولنيررة واةتصررانية ،ولرره مقرراالف مسررتمية
تييرردة الررولن .كمررا أنرره ناهررء أيضررا

لقافرررة احلاسرررب والتواصرررل االتتمررراع وخصوصرررا
 ، twitterوآالفيس بوك

Face book

ررال
آتررروي

وغهه.

احلقيقة ال أريد أن آخي الوةت عن

اضينا الكييا؛ أريرد

أن أِعكِّ ريي أن ررريا اللقررات يُنقررل علررى اارروات مباهررية عررل موة ر
منتررررردى العُمررررري

آhttp://www.omaryforum.com

مواةر أخرريى ،ورر موترونة لرردى ااخرروة

إضررررراف ًة إىل

اانارة ،وكرريل

على افوة موترونة الريوابء افتةصصرة للنقرل الصروت فقرء،
وكيل للنقل افيإل والصوت

وةت واحد.

وا حوا ل إخوت ةبل أن أتيك احلردي لضريفنا الكرييا
بتم يد بسيء.
حنن ندرك إخوت الكيام حرال بالننرا ونول ا لريو عمومرا
ةبل ريه النعمة ال أنعا اهلل علينا ب را ،وأخري لنرا مرن كنروص
األرث ريا النفء الي غيًري حالنرا ،وكلنرا نعري حرال أباتنرا
ومررا عنرردنا مررن لرريواف أو حاتررة ةبررل الررنفء ومررا ترريى .اانتررا

منتدى د .عبد العزيز العُمري الثقايف

357

بفضررل اهلل تعرراىل كرربه ،أسررعار الررنفء سررلبية وإجيابيررة يوميررة
حل ررة بلح ررة ،نرردرك مررا م ر ًي بنررا مررن أعرروام سررابقة ،ونرردرك
احلالة الواةعة اآلن.
رنررراك توةعررراف ورنررراك

لررريالف ،ورنررراك واةر ر

رررال

الرررنفء :أسرررعاره ،ارتفاعررره ،ا فاضررره ،حيرررا الالرررب عليررره،
افِصدرون ،افست لكون ،احليوب ال عاهت ا مناقتنا والر
كرران مررن بواعق ررا ومررن أسررباب ا بالدرتررة األوىل مررا في ررا مررن
لرريواف نفايررة .ارتف ر الررنفء كمررا نعرري حتررى وصررل

يولي رو

عام 2008م إىل آ.)147.27$
أصماف! ومتغهاف ،أصب افوالن العان البسيء من خالل
وسرراإلل االتصررال يردرك رمبررا :تغيُّرري أسررعار الررنفء سرراعة بسرراعة
مررن هرريق األرث إىل غيب ررا ،ح رري الررنفء ،سررال الررنفء ،مررا
ييتبء بره مرن أحرداا وتلفرة عاهر ا تيلنرا وتيرل أباإلنرا ورمبرا
بعا من سبقنا

أحداا وتلفة .ال أريد أن أستبق

اضرينا

الرري كمررا عكرريف وكمررا ترريون عنرروان اماضررية ".رردياف
تاررويي اال ةتصرران والتنميررة
النفء"

ررل اسررتميارية ضررعف إيررياناف
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إضافةً إىل أن مناقتنرا وبالننرا وبرالن ا لريو عمومرا عاهرت
تنميررة كرران افِغر

اليإليسر اررا رررو الررب ول وعاإلررداف الررب ول
اضينا الكييا.

ايه افناقة ،ريا ما سيايحه علينا
 احملاضرة:

 آاماضي  :اف ندس /بيتس بن محون اللتس:
بسا اهلل اليمحن اليحيا ،احلمد هلل والصالة والسالم علرى
رسررول اهلل ،أسررعد اهلل مسرراتكا بكررل خرره

ررريا اهمرر

الايررررب .نتحرررردا بيررررنكا اليرررروم إن هررررات اهلل عررررن التحرررردياف
االةتصانية ال توات ا افملكة
ال هر ر أن افملكرررة ح يرررت

السنت األخهت .
ا مرررس سرررنواف مرررا ةبرررل

السنت  ،بأسعار نفء ميتفعرة ،وكميرا كربهة
حي إن حيا نخل اايياناف النفاية

الصرانراف.

األعروام مرا بر آسرنة

2014م برراليتو إىل آسررنة 2010م كرران تييليونيررا ،تررياو
ما ب تييليون وتييليون ورب ريال.
ال هر أن ررريا كرران نخرالً كرربها ترردا ،وعنرردما ا فررا
الرررنفء

السررررنت األخهتررر مبنتصررررف آ2014م و2015م

كان التأله كربه تردا .ينخْر ُل الرنفء العرام افاضر كران أةرل
مرررن نصرررف تييليرررون بقليرررل ،أ أن رنررراك ا فررراث بيررركل
ملحو بأكقي من آ 50%أو أكقي من نصف تييليون ريال.
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السرررنة آ2016م األسرررعار أةرررل مرررن العرررام افاضرر ،

حي ر ن لررت إىل القاللينرراف وتياتعررت إىل األربعينرراف اآلن ،مررا
ب القالل واألربع  .أيضرا سريكون رنراك ضرغء علرى نخرل
اايررررياناف ،حيرر ر إن اايررررياناف النفايررررة افتوةعررررة رمبررررا إعا
اسرررتميف األسرررعار كمرررا ررر سرررتكون مرررا برر آلالمثاإلرررة إىل
أربعماإلة مليار ريال .
ال كن تعويا النفء.
الررنفء ربررة م رن رب العرراف  ،ا لت ررد

احلصررول عليرره؛

أتينا بييكاف أتنبية وحفيف النفء .التكلفة كانت بسرياة
تدا وال صالت بسياة .وافبيعاف كانت وهلل احلمد عاليرة .لريس
رناك أ

ون كبه للحصول على النفء ،ر مير ة متير ف

ب ا افملكة ،وريه ربة من رب العاف .
حتى

مكامن النفء لسنا مقل الدول األخريى ،لسرنا مقرل

ثي اليمال ،ولسنا مقل الوالياف افتحدة ،ولسرنا مقرل أوروبرا،
وال حترررى مرررن نول اهررروار .الرررنفء السرررعون يُعترررل مرررن أسر ر ل
وأفضل أنوا النفء .رمبا رنراك نول ةليلرة لردي ا أنروا أفضرل،
ولكررررن األفضررررل ترررردا لرررريس األفضررررل
افالوب

السرررروق ،حيرر ر إن

السروق تقييبرا مرا فروق افتوسرء ،والري ررو تقييبرا

ةييب من النفء السعون .
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التعررويا صررعب ترردا ،ال كررن تعررويا افبلررغ رررر آ500
مليررار ريررال رررر كرردخل للدولررة .مسررتحيل ترردا تعويضر ا مررن غرره
النفء .كتبتُ مقاالً ةبل أسبوع أو لاللة أسرابي بأنره :لكر
صررل علررى أربرررا برررآ 500مليررار جيرررب أن تبيرر سررل بررررآ5
تييليررون ريررال أ أن األربررا  %10وررريا كرربه ترردا أن تكررون
األربا  %10وتفاإلليرة؛ لكرن لرنف ث رريا االفر اث ،ولكر
تبي ر مبيعرراف برررآ 5تييليررون ريررال ،فررال توتررد ةرروة هررياإلية
ناخرررل البلرررد اررريه السرررل  ،إعن سرررتكون صرررانراف للةرررار ،
ولك ر تكررون صررانرات للة رار آ 5تييليررون ريررال فررإن ررريا
افبلررررغ قررررل

مررررو صررررانراف اليابرررران وصررررانراف كوريرررررا

اهنوبية! ،أ أنه مستحيل.
ولكن علينا العمل باس اتييياف وتلفة لتعرويا تر ت مرن
افبلرغ ولتحسر األنات .ولقررد تارريق بينررامو التحررول الررولي إىل
كررقه مررن ررريه التحرروالف ،ولكررن يفتقررد إىل البنيررة األساسررية
للعمل .مستقبل النفء

األيرام واألهر ي القليلرة القانمرة يسر ل

مينه ،لن يكون ميتف تدا ،وإن ارتف لن يكون مامران،
ومستقبل الرنفء علرى افردى البعيرد تردا أيضرا سريكون رنراك
دياف كبهة ،سيكون رناك بداإلل.

361

منتدى د .عبد العزيز العُمري الثقايف

حير ر إن الدراسررراف ألبترررت أنررره

عرررام آ2040م أ بعرررد

مخررس وعيرريين سررنة سرريكون عرردن السررياراف رررر ور ر العميررل
األكرل للرنفء ررر

مرالً مبرا في را مرن بنر ين ونير ل أكقري مررن

ضررعف مررا ررر عليرره اليرروم ،أ ستصررل إىل آمليررار وسرربعماإلة
مليون سيارة !.
ررريا العرردن سرريكون تقييبررا نصررفه رررر أ النصررف ال اإلررد رررر
معتمررردا علرررى البرررداإلل ،كرررر :الك يبرررات والااةر رة اليمسرررية.
والك يبات ليس بالضيورة تعتمد على النفء كمرا ررو معمرول
بررره

افملكرررة .برررل إن نول العررراا ال تعتمرررد علرررى الرررنفء

الك يبررات .ولكررن بن ررية خاصررة ويصررعب تفصرريل ا رنررا ،أنررا
أعتقد أن السرعونية سرتكون

علر الوةرت مرن أفضرل الردول

البقات ،وعل

حال ما إعا اسرتميف ولرورف

ال ستنافس

من تكنولوتيات ا ،ستبقى من الدول افسياية.
رناك نول أضعف بكرقه

الرنفء ،ولكرن ال يترب اآلن،

ألن الكرررل يبيررر والالرررب عرررالٍ ،فررراختلء القرررو بالضرررعيف.
والسعونية لدي ا م ايا كبهة

ريا ا ال.

فررإعا ن ينررا إىل الفر ة القييبررة القانمررة وعلررى افرردى البعيررد،
يس ل

م النفء .ولكن على افدى افتوسء يصعب ،فرنحن

ال نعلررا كررا أسررعار الررنفء بعررد لررالا سررنواف أو أربر سررنوافن.
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وإعا كانررت بسرربع أو مثرران نوالر أو ماررة نوالر فلررن تكررون
أيضا مامانة .فنحن رأينا النفء واعتدنا عليه بأكقي مرن ماإلرة
نوالر فدة مخس سنواف ،ومن لاً ربء إىل الرقالل نوالر؛ فلرن
يكون مامان ولن تعتمرد عليره الدولرة ،ولرن يعتمرد عليره رترل
األعمرال ،ولررن يعتمرد عليرره أ ةارا  ،مررا ا ييتفر ويسررتمي
االرتفا  .ريا بالنسبة للنفء.
لبعررررا األسررررباب الرر ر تعلررررت أسررررعار الررررنفء ت رررربء ررر ر
التكنولوتيررا .لقررد لِرروريف التكنولوتيررا
باييقررررة مكَّنررررت مررررن احلفرررري األفقرر ر

الواليرراف افتحرردة
الررررنفء الصررررةي

والتكسررره اايررردروليك ؛ ورررريا تعرررل مرررن الرررنفء سررر الً،
وأصب اسرتةيا الرنفء الصرةي الري ررو أكقري مرن الرنفء
ال حترى
التقليد ررر مقرل الرنفء افوترون عنردنا ررر سر ً

افنرالق

الصعبة وعل م تاويي التكنولوتيا ،لبعا رناك أنوا أخيى
كندا ،ولكن األكقي رو النفء الصةي .
الكررقه اعتمررد علررى أن ينت رري لعررل األسررعار ت رربء والررنفء
الصرررةي جررري  ،ورر ر ليسرررت كررريل  ،ال كرررن لن ييرررة
افررؤامية رررر أنررا ًيت ررا افررؤامية اليررييفة ور ر التنررافس مررا ب ر
التيرررار ررررر التفررروق علرررى التكنولوتيرررا .اهماعرررة لررروروا مرررن
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التكنولوتيرررا بيرررركل كرررربه ،وعملررروا

افعامررررل لسررررنواف

واستااعوا أن ياوروا التكنولوتيا لتس ل علي ا اف مة.
لبعا النفء السعون أو النفء افصردًر لريس لديره األفضرلية
البي ؛ فعندما تُصدًر نول األوب  ،ف

تن ي أوالً إىل الالرب

العرراف  ،لررا العرريث مررن الرردول غرره األوب ر  .فالالررب العرراف
يكررون مررقالً آ 90مليررون بيميررل يوميررا ،ونول غرره األوبر مررن
خار األوب ستؤمن مقالً آ 60مليون .إعن البراة ررو الررآ30
مليون بيميل ،فتؤمن نول األوب آ 29.5إىل  30مليون بيميرل
تتأرت ما بر االلرن لكر تبقر األسرعار ميتفعرة ،ومترى مرا
صان العيث ا فضت األسعار.
ولكررن اآلن انقلبررت افعانلررة فأصررب وضر الررنفء الصررةي
أمييكررا رررر وأمييكررا ر ر افسررت ل األكررل تقييبررا آ25%
مررن االسررت الك العرراف

أمييكررا رررر؛ فأصررب لك ر تسررتعيد

نول األوب ر مي ر ة الررتحكا
علي ررا أن

األسررعار كمررا كانررت سررابقًا،

فررا تقييبررا آ 4مليررون بيميررل لكر تسررتعيده إىل

آ $100؛ ولكرررن اسرررتعانته إىل الررررآ 100$يسررراعد افنررررافس
اآلخي ،حي سيتا تاويي آخي للتكنولوتيا!.
فافوضو أصب صعب تدا وال كن عالته بنفس الاريق
القد ة ،البرد مرن تاروييه ،ورريا موضرو آخري ررر وكتبنرا فيره

364

منتدى العُمري الثقايف ـ حصاد العام التاسع 1437هـ

مقرراالف رررر تاررويي الررنفء وتاررويي األسررواق موضررو آخرري .فمررن
ضرررمن األهررريات ال أسرررتاي أن أ يرررل أن نكرررون أكرررل نولرررة
نيويررورك ،و لنرردن ،و

مصرردرة للررنفء ،والررنفء يُتررداول

لوكيررو ،و نبرر  ،و عُمرران ،وعيرر نول العرراا ،الررنفء
يبا ويُي ى يوميا ،أمرا نفانرا ال يُترداول وال يُبرا وال يُير ى!!.
لرررريا ف نرررراك اسرر ر اتييياف كررررقهة جيررررب أن تعتمرررردرا مررررقالً
السياساف النفاية

افملكة لكر تسرتعيد مكانت را ،رريا

على الصعيد النفا .
أما علرى األعمرال األخريى ،فافملكرة تواتره عردة
التحد األول واألكل رو :نخل ا

ردياف:

ينة ،والتحد القان رو:

الباالررة؛ وال كررن أن تع ر ل االلررن عررن بعررا؛ فمتررى كرران
رنرراك نخرررل للة ينرررة وعوهررت الباالرررة؛ فسرررينتعل االةتصررران
وستكقي األعمال وستتاور األعمال بيكل كبه.
عوامررل النيررا أو العوامررل األساسررية لالصنرررار
كررقهة ،وأنررا

صررت أرررا سررتة عوامررل

ررريا ا ررال .العامررل

األول ررررو التةاررريء؛ ال كرررن أن يرررتا عمرررل نون
وحنررررن مررر األسررررف اليررررديد

االةتصرران
اررريء،

السررررنواف افاضررررية ا نعتمررررد

التةايء ،وكان لدينا خارء ليسرت ةويرة وأيضرا ا تُتبر  .لرو
رتعنررا إىل ةبررل سررتة وأربع ر سررنة

ا اررة ا مسررية األوىل
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كان رناك باب كامل لتنوي مصرانر الردخل ،ا نعتمرد عليره
وا نن ي له وا نعاهه بالاييقة السليمة.
العامررل القرران رررو القضررات علررى الفسرران؛ مررا ا يُقررا علررى
الفسان لن تتاور افن ومة ،وافن ومرة رمبرا تارورف

الفر اف

ف
افاضررية ألنرره كرران رنرراك نخررل كرربه .لكررن عنرردما ضيرر ُع ي
الدخل ،انكيف تأله الفسان وبقوة .إضاف ًة إىل عوامرل أخريى
رردلنا عن ررا ،من ررا :تعرري الكفرراتاف؛ فم ر األسررف اليررديد
األعمال

الردول افتقدمرة والردول الناتحرة ،عنردما يرتا تغريه

اليإليس التنفيي أو يتا تغيه افرديي العرام أو يرتا تغريه الروصيي،
فالبد أن يؤتى بوصيي أفضل.
ف نررراك معرررايه ورنررراك أن مرررة لالختيرررار .رنرررا مر ر األسرررف
اليررديد حنررن تغيررب عنررا ررريه بررافية وال ليرردرا وال نعتمرردرا!.
فإعا ا يكن رناك اعتمان على الكوانر البييية القانرة على
صررناعة التغرريه ،والقررانرة علررى صررناعة القرريار ،والقررانرة علررى
التةايء ،فسنبقى

نفس افكران ،ورمبرا مر مضر الوةرت

سي نان الوض تدرورا.
العوامل القاللة األخرهة رر إنارة افيراري  .افملكرة كانرت
تعمررل علررى تنفيرري ميرراري برررآنصف تييليررون ريررال سررنويا؛ رمبررا
الربعا مرنكا لديرره خرلة

رريه األعمررال ،افقراول ال

صررل
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علرررى مسرررتحقاته! ،لغرررياف كررربهة

العقرررون! ،عير ر رررريه

العوامل!؛ ألننا نعمرل نون إنارة ميراري  .اعتمردنا علرى مكاترب
ملرر ا ضررعيفة ،و

رندسررية

ملرر ا تسررت د اليثيررة

فقء.
ا ناور من الكوانر البييية الولنيرة

رريا ا رال ،وا

ناررور مررن التكنولوتيررا افسررتةدمة؛ ولرريل كرران غاإلبررا عنررا
إنارة افيرررراري  .إنارة افيرررراري
ARAMCO

وآساب

SABIC

هرررريكاف مقررررل آأرامكررررو
والييكاف الكبهة كييكة

الك يبات ،أنت تستغيب عندما يكون رنراك تعقري! ،بينمرا
القاا احلكوم تستغيب عندما يكون رناك إلاص!.
العامل ةبل األخره ررو تارويي مياكر البحروا والدراسراف
والتاررويي ،وسررنتحدا عنرره بعررد ةليررل .أمررا العامررل األخرره ف ررو
تارررويي الكررروانر البيررريية .إن اليرررةص يكررران ال يُصررردق أن
نوراف اف رراراف اليةصررية

إنارة األعمررال و افاليررة

نول

مقررل :نولررة البحرريين ،ونولررة الكويررت ،ونولررة اامرراراف ،تل ر
الدول توفي بيامو متقدمة وأفضل بكقه مرن الرلامو افوترونة
اليياث وتدة والدمام وا ل.
م األسف اليديد ،رمبا الربعا مرنكا لديره خرلة
ا ال ،عندما

صل أحد افو ف على نورة

رريا

افالية ،أو
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إنارة التغرريه ،أو صرررناعة القررريار ،أو التةاررريء االسرر اتيي ؛
فالبد أن يسافي إىل نب أو إىل الكويت ليحصل علرى الردورة،
ريا لبعا غه مرن يسرافيون إىل أوروبرا والواليراف افتحردة ونول
أخيى.
بدون الستة عوامل األساسرية تلر ررر وأنرا كتبرت في را مقرا ًال
كامالً رر ور ليسرت

ردنة ،ورمبرا رنراك عوامرل غابرت عري

نفرررس اللح رررة ،ولكرررن تقييبرررا
األساسرررية للنيرررا .

ملرررة رررريه رر ر العوامرررل

أرامكرررو أتررروا بنرررا إىل أرث آفضرررات ،

وةالوا بعد سنت نبغ يكون رنا أكل معمل غراص
وبعد سنت مت بنات أكل معمل غاص

العراا،

العاا برإنارة متكاملرة

من إنارة افياري !.
جترررد لررردينا مياكرر صرررحية متعقرررية! وجترررد لررردينا مررردارس
متعقرررية! افقررراول ييرررتك ! وافررروالن ييرررتك ! واحلكومرررة
تيتك ! واهمي ييرتك !؛ ألن رنراك نور غاإلرب وررو الردور
األساس .
بالنسبة للباالة ،الباالة عميقة تردا وعالت را صرعب تردا.
م ر األسررف اليررديد عنرردما برردأنا ةبررل مخررس سررنواف تفاتأنررا
وكأننا اسرتيق نا يومرا مرن األيرام ورأينرا وترون باالرة!؛ فبردأنا
نيمررر الباالررررة

حضررررن القاررررا ا رررراص ،ونقررررول لرررره حُرررلً
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افيرركلة .فبرردأنا كيررل بوض ر برريامو رررر أنررا عنررد مقررال غرردا
يته عاف النااة  :نااةاف آ 1ونااةراف آ 2ررر ليفر نِسيربُ
السرررعونة

أعمرررال رر ر باألسررراس غررره منتيرررة ،كاألعمرررال

ا دمية واانياإلية وأعمال التي إلة ،أساسرا األعمرال ال تُنرتو،
ان رري إىل افملكررة مرراعا تنررتو غرره الررنفءن! ال تنررتو هررياا غرره
النفء .لبعرا نسرتبعد الب وكيماويراف ألن رريا موضرو آخري،
ورررررو موضررررو أيضررررا غرررراما ترررردا .ولكررررن لرررريس لرررردينا أ
ويتاف أخيى غه النفء.
ولررريل جترررد

افملكرررة بررردأنا نعتمرررد أبناتنرررا وبناتنرررا

اسرررتبدال الو ررراإلف

افاررراعا،

افررروالف،

اليررريكاف.

لكررن ا يكررن رنرراك تررواصن ،مبعنررى أننررا نسررتبدل

اسررب

مبحاسب سعون بنفس الكفاتاف لكن راتبه سريكون لاللرة
أضرررعا راترررب اماسرررب السرررابق ،وبالترررال سرررينعكس علرررى
افنررتو الن رراإل والسررل الن اإليررة .نول العرراا نعررا تعمررل ،ولكررن
لرردي ا أعمررال أخرريى ،لرردي ا إلرراصاف لرردي ا منتيرراف ،ولرريل
جتد تواصن

األعمال.

بررردأنا نُسيررعْون ،فكينرررا
االتصرراالف؛ اآلن برردأنا

افةررراب  ،فكينرررا

هررريكاف

العمررل علررى إغررالق امررالف السرراعة

التاسعة ،لك ييغب العواإلل

عمرل بنرات ا

افروالف والر
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السررراعة القانيرررة عيررري ورررريا لررريس ميررري  .ومت عمرررل

تغلرررق

إحصاإلية اتض من خالاا أن الكرقه ال ييغبروا

رريا العمرل

ألن أرل ا ال يسمحون ان أن يكونروا خرار البيرت إىل السراعة
احلانية عيي أو الساعة القانية عيي ،وم افواصالف لرن تصرل
إال

منتصرررف الليرررل؛ لررريل أتررروا برررإغالق امرررالف السررراعة

التاسررعة

ررت إلررار من ومررة تنمويررة اتتماعيررة ،فأوروبررا تغلررق

امالف الساعة السانسة مسات وركيا.
مؤخيا

عنرا عرن آسرعونة صريانة اهرواالف ولريس صرناعة

اهررررواالف مررر األسررررف اليررررديد! .عيررر ررررريه األعمررررال رررر
مكملة ،مرا نفعلره اآلن ررو أننرا نلرف ونردور

نفرس افكران،

إن رريه األعمرال سرتكون كافيررة ألعردان ةليلرة تردا؛ ال يوتررد
ليررل تفصرريل ارريه األعمررال؛ إن سررعونة اهررواالف يت يغنًررى برره
كتًاب و يت يغنًرى بره الكرقه مرن اهم رور و يت يغنًرى بره
الكقه من ال ِ
الكقه من القااعاف احلكوميرة ،وررو سيُسيرعْون آ20.000
وضُةا ريا اليةا والي رو مواليد عييين يوم فقء!.
إن الباالة احلقيقيرة كربهة تردا .حنرن مالروب منرا اآلن أن
نوفي آ 1000و يفة يوميرا بردون انقارا  ،أ أننرا

رلون أن

نرربي هرريكة مقررل سرراب كررل ه ر ي لك ر نرروفي آ30.000
و يفة ،أو مقل هريكة الك يبرات آ 30.000و يفرة ،أو مقرل
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هيكة االتصراالف آ 17.000و يفرة وا ردماف افسراندة ارا
مرررن القارررا ا ررراص تقييبرررا آ 22.000و يفرررة ،ال جيرررب أن
نتعامل م األرةام بل جيب أن نتعامل م األعمال.
نسررم بكررالم كررقه عررن أننررا سررنوفي آ 500.000و يفررة
ةييبرررا

القارررا البحررري ! .واهلل ال أعلرررا مررراعا لررردينا ومررراعا

كررررن أن نعملرررره

القاررررا البحرررري ن! .لررررن يكررررون رنرررراك

صررناعاف ألنرره ال يوتررد لرردينا مياكرر ثرروا وتاررويي لكرر
ي من ا الصناعاف .فرنحن نولرة لريس لردي ا عمالرة رخيصرة،
وبالترررال جيرررب أن تكرررون منتيرررة إن ا يكرررن لررردي عمالرررة
رخيصة.
فرردول مقررل تايالنررد ،والفلررب  ،وافكسرري  ،لرردي ا عمالررة
رخيصرررة ،فيررريربون للررردول األوروبيرررة ويقولرررون ارررا أعارررون
صررررناعتكا وفكرررريكا وأنررررا أِصررررن

بلررررد حيررر األرث

رخيصرة وتكلفررة العمالررة رخيصررة ،فيررتا التصررني

 :الصر ،

واانررد ،و فيتنررام ،و افكسرري  ،وغهرررا مررن ررريه الرردول.
بينمررا

السررعونية ال تسررتاي  ،ألن راتررب الرررآ 4.000ريررال أ

 )$1.000ررررو راترررب هةصرر أو لاللرررة أهرررةاص
الصر واانررد للرريين يعملررون

نول مقرررل

الصررناعاف ،ألن العمررل أساسررا

فقء ما رو إال جتمي وتيكيب.
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ولكررررن إعا أخررررينا مقرررراالً مررررن أفانيررررا أو أمييكررررا ،حيرر ر
هرررريكاف مقررررل :آفررررولكس واتررررن
Boeing

واحرردة

Volkswagen

 ،جتد أنه يعمرل لردي ا آ 20000هرةص

وآبرررروينو
هريكة

ةسررا ااندسررة ومياك ر البحرروا والتاررويي!؛ رررؤالت

الرآ 20000هةص يُييدون أعمال تصاميا ،لك تُنفَّي ريه
التصميا رر ور عالية التقنيراف مقرل الاراإلياف ومقرل السرياراف
األفانية رر ف

حاتة إىل نصف مليون يد عاملة لتنفِّيرا!.

فبالتررال الرررآ 20000هررةص رررا الرريين ييررغلون النصررف
مليررون ،والنصرررف مليرررون ال تررريب اليررريكاف مرررن ا ،بالكررران
التكلفرة والياتررب يُغاَّيررا مررن افير
األخه أو يي

الرري يير

السرريارة

الااإلية .ف يا القسا ليس ميب وافروان ليسرت

ميثررة ،وأت ر ة آاليوبرراتكس

Robotex

الر تيكررب ليسررت

ميثة ،إ ا افيب فقء رو التصميا.
ولررريل إمرررا أن تكرررون نولرررة منتيرررة برررالفكي واالسرررتقمار
باانسان ،أو تكون نولرة عاف عمالرة رخيصرة فتكتفر بريل .
ريا ،مر العلرا أن نوالً مقرل الصر ومقرل كوريرا بردأف تتحرول
اآلن من نول عاف عمالة رخيصة رر والصال لدي ا عمالة رخيصة ررر
إىل مياك البحوا والتاويي!.

372

منتدى العُمري الثقايف ـ حصاد العام التاسع 1437هـ

وإنه من افرؤا تردا أن جترد ررر والكرقه مرنكا هرارد علر
ةبل لالل سنة أو مخس ولالل سنة رر العامرل الكرور
حُفرر ريي االتصرررراالف

فري

هرررروار افملكررررة ،وكررررانوا يبنررررون لنررررا

افسررراكن :مسررراكن احلررريس الرررولي ،وإسررركان الررردمام،
وإسرركان ترردة ،لررد اآلن أن ررا رررا مررن ص ر ًن أعلررى تقنيرراف
التكنولوتيرررا

حفررراراف األرث الرر

فررري

رررت الييررراث!

ررريه مررن الصررناعة الكوريررة مررن هرريكة سامسررونو؛ فالرردول
تتاررور .كوريررا اآلن تر احا نول العرراا! ورر الر ةبررل مخررس
وأربع سنة كانت رر كوريا رر تتلقى ااعاناف النقديرة السرنوية
من الفلب ! ،الفلب كانت تردعا كوريرا! ،اآلن كوريرا رمبرا
تسررتاي نعررا الفلررب وتايالنررد وررريه الرردول الكرربهة .أيضررا
تايالند نفس الي ت تاورف كقها ،فقبل لالل سنة كانت ررر
تايالند رر نولة فقهة لا تاورف.
اآلن ماعا علينا أن نعمل من حلولن .ما نعمله رو

ين حلرول

بسررياة ترردا ،وإن اتت رردنا سررنيت د بإحضررار هرريكاف تُصررن
السياراف وال ترأت بالتكنولوتيرا ا اصرة ب را مع را ،حير
سرررتكون األربرررا فقرررء مرررن تلرر التكنولوتيرررا ،أمرررا العمالرررة
وال كيب وافوان فلن تكون ميثة؛ رريا فقرء ربر التراتي!،
فكيف سيكون رب الدولرةن! ،فالدولرة ليسرت ضرييبية تأخري
ضرياإلب علرى الياتررب واألربرا  ،سريكون للدولررة فقرء ضررياإلب
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القيمرررة افضرررافة والرر ررر فقرررء آ 5%مرررن اليواترررب ،عنررردما
تي

سلعة تدف علي ا آ 5%أو آ. 2.5%
فبالتررال التةارريء لرردينا ال يعمررل مبن ييررة سررليمة؛ فتيررد

نفررس األعمررال ونفررس الفكرري موتررون ،ولرريس لرردينا معلومرراف
حقيقيررة وال نراسرراف تفصرريلية وال
أرةام ال تعي الكقه ،أرةام

اليررل ،عير مررا جتررده رررو

دم األتنرداف الر سريُعمل مرن

أتل ا ،نيف سعي الغراص ،إعا رفعرت سرعي الغراص ،فرإن هريكاف
اهبيل كل ا ستغلق.
العررام افاضر

2015م وصررل الرردعا ليرريكاف اهبيررل رررر

هرررريكاف الب وكيماويرررراف رررررر إىل آ 32مليررررار بينمررررا صررررا
األربا آ 25مليار! ،يعي خسارة! .وأعتقرد اآلن أن را بردأوا
رف ر نصررف الرردعا ،ولكررن ررريا سرريبعد اليرريكاف ،وكررل
التكنولوتيرررا الرر لررردينا عرررن لييرررق هررريكاف أتنبيرررة ،فرررال
يوتد لدينا أ تكنولوتيا ولنية
ولرريل فررإن الدولررة برردأف
س األنات ،وريا

أعمال الب وكيماوياف.

ا ارروة األوىل اآلن ،أال ور ر

حد عاته يعتل إلاص تيد؛ فإن

سر

األنات و س لييقرة األعمرال وبينرامو التحرول الرولي ،رريا
كله ممتاص ،ولكن حنن كمن يعمل على عملية التيميرل ةبرل
افوف بقليل؛ إن الدولرة رمبرا تسرتاي االةر اث لسرنة أو سرنت
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أو لالا أو أرب أو مخس .بل وتستاي السحب من االحتيالراف
النقديرررة الر ر

ا رررار  ،وتسرررتاي أن تعررران ررررر لررريس لررردي ا

ميكلة رر حااا كحال الكقه من الدول ال علي را ةريوث،
وال يوتد عيب

عل .

لكررن افيرركلة الكرربهة ر ر الباالررة ،وال ر ر ر
لكقه من افياكل

مررل

ديردا .نااةراف آ 1ونااةراف آ 2أنرتو

لنررا االحتكررار وأنررتو لنررا التسرر وأنررتو لنررا السررعونة الورميررة
وكسررل اليررباب وكسررل البنرراف .وةررد يكررون مررنكا رتررال
أعمال آياقون :يقيعرون عليره البراب يوميرا يقولرون :آعنردكا
سعونةن ور مصرال يُسرتةدم ومعنراه :آأعمرل لردي  ،لكرن
ال أناوم ،تعايي  3000ريال وأنا

بي

.

ريه األعمال تُعترل مرن أررا األعمرال الر جيرب أن نعاه را.
اآلن عندما يكون لدينا عمالرة أتنبيرة ،فإننرا نن ري إلري ا علرى
أن كقيت ا أوتدف التس ! .وريا خاأ ،فإن األن مرة رر مرن
أوتررردف التسر ر  .إننرررا نررريى العمالرررة األتنبيرررة منت مرررة
أخررررررريى ،منت مرررررررة

نبرررررر مرررررررقالً ،نبرررررر لررررررردي ا تقييبرررررررا

آ 7.500.000كلر ا يعملررون
من ا الدولة.

نول

ررت أن مررة وينتيررون وتسررتفيد
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ولكررن حن رن مررن أةن ر أنفسررنا أن العمررل رررو إحررالل العمالررة
الوافرردة ،وررريا خاررأ ،ألنرره لررو عملنررا إحررالل كامررل واف ضررنا
بررنفس اانتاتيررة ،سررتبقى افيرركلة األساسررية ر ر أننررا ال ننررتو
أساسا من العمالة الوافردة

البلرد ،حير إن را عمالرة خدميرة.

العررام افاضرر نخرررل علررى البلررد مرررن ا ررار آ 90%مررن ا مرررن
النفء أةل من آنصف تييليون  ،وخي من البلد آتييليون !.
إعن ميرركلتنا ليسررت
آ 160مليار ميكلتنا

رواتررب العمالررة وال ر ال تصررل إىل
الر آ 650مليار ،الوارناف :نستورن

السررياراف ونسررتورن الارراإلياف والقالترراف وافكيفرراف ،حي ر
إنر جتررد

من لر مكيررف كرور وسرريارة أفانيرة وتليف يررون

يابان  ،عي الدول موتونة عندك

البيت نون استقنات!.

ولكررن اعرررب أل ٍ مررن ررريا الرردول ،فلررن جتررد غرره الررنفء
السرررعون ! .الرررنفء

عير ر نول العررراا نون اسرررتقنات

مير ر

أعماله حتى بالب وكيماوياف ال ر نفء أساسا غره خرالق
للفرريص الو يفيررة .فبالتررال حنررن جيررب أن نعمررل علررى اانسرران
وفكرري اانسرران وافعامررل .ولقررد كتبررت مقرراالً للغررد ورررو يابر
اآلن ،رنررراك سرررت نول كانرررت فقرررهة والنر ر ال نن ررري ارررا أن رررا
فقررهة ،من ررا :تررايوان وافكسررري والفلررب وتايالنررد  ،...رررريه
الدول الست استااعت أن تستحوع على آ 20%مرن صرانراف ررر
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ولرررريس اكتفاإل ررررا املرر ر ررر رر العرررراا

أت رر ر ة الكمبيرررروتي

واالتصررراالف وهرررياإل االلك ونيررراف .ورررريه عير ر للبتنرررا
ااندسرة وأنرا رررر حير نرسرت رندسررة ك يباإليرة نرسرنا ونُصررن
اهواالف ونُصن الكمبيوتياف

افعامل ،ومن منكا يدرس

اهامعرراف أو سرربق وأن نرس يعلررا أننررا نعمررل عي ر عل ر
افعامل ونُصنع ا ،ولكن

تا إىل تن يا وأعمال كبهة.

لبعرررا أنرررا أرى ررررر لكرر ال نايرررل احلررردي ررررر أن أررررا نقارررة
تستاي أن تعمل علي ا افملكة مرن اآلن رر أال تيمر باحلِمرل
علرى القاررا ا رراص وتنت رري مرن القاررا ا رراص الن رروث .بررل
جيررررررب أن تسررررررتقمي الدولررررررة كمررررررا اسررررررتقميف
االسرررتقماراف العامر رة

صررررررندوق

سررراب  ،تررردعا مببلرررغ تقييبرررا آ70%

وافوالنرررون يررردعمون برررر آ 5أو  %7والقارررا ا ررراص يررردعا برررر
آ %5ويبدأ اهمي يعمل.
ومن لاً وعندما يكرون ال كير لريس فقرء علرى اليثيرة،
بررررل يكررررون علررررى تاررررويي الكرررروانر البيرررريية وعلررررى تاررررويي
التكنولوتيرراف ،فم ر الوةررت ومقررل نول العرراا األخرريى ،تبرردأ
الدولة تنسحب وتبي أت ات من حصص ا حترى تيتفر األعمرال،
وبالتررال يكررون االةتصرران مرربي كررامالً علررى القاررا ا رراص
وعلى مياركة افوالن اليين را ت ت من القاا ا اص.
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أما بالنسبة

اة آماكين

McKinsey

 ،ال ر كانت

أسراس بينررامو التحرول الررولي ،أنرا ال أعتقررد أن ا رال يسررم
للتحردا عن را ،ولكن را بعيردة كرل البعرد عرن افنارق والعقررل.
فةارررة مررراكين

خارررة كرررن أن نقرررول أن كلمرررة ورميرررة

كررربهة علي رررا ،برررل إن رررا تعترررل مرررن األسررراله ومرررن األفكرررار
البعيرردة ترردا .فررا تتةيررل عنرردما كنررا نقرريأ أسرراله سررابقة أن
الفيل ياه أو أهيات من رريا القبيرل! .يالبرون اسرتقمار برر آ15
تييليرررون ريرررال والبلرررد كلر ر ا ال يوترررد ب رررا سررروى آ 2تييليرررون
ريال! ،يعي كيف من الي يستقمي ريا الرآ 15ن! ا رار لرن
يسررتقمي ،ومررن الرري يسررتقمي مررن ا ررار ن! نولررة ليسررت تيابررة
اآلن حير فيررلنا كررقها

اسررتقاابارا

افرردن االةتصررانية.

ا رررار لرررن يسرررتقمي ،حير ر ال توترررد لررردينا مررروارن وال عمالرررة
رخيصة ،إال أن تعوث الدولرة ،وإن عوضرت الدولرة فقرد رتعنرا
إىل النقاة األوىل ور ا ساإلي ،ولكن الدولرة تردعا ،ولبعرا
ال أرى أن الدولرررة سرررتدعا أ ميررراري أو أ أعمرررال باليررركل
السررابق بعررد اآلن؛ الدولررة اآلن وعررت ررريا الي ر ت وبرردأف تنتبرره؛
نعا رناك نول تدعا ونول كقهة تدعا ولكن الدعا جيرب أن
يكررون بررافف وم العررام أ الرردعا
مستمي.

البدايررة وليسررت بيرركل
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ال أريرررد أن أليرررل كرررقها ،ف ررريا مرررا أرنف أن أ ررردا عنررره
بإجيرررراص .فافيرررركلة األساسررررية الكرررربهة ررر ر خلررررق الفرررريص
الو يفيرررة والفررريص افِيديرررة وبيواترررب عاليرررة ،لكرر يسرررتاي
افرروالن أن يسررارا
ويسررارا

يي ر االةتصرران

البنررات وأن يسررارا

التاررويي .أكتفرر ب رريا ونأخرري إعا كانررت رنرراك

أسالة.
 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
هرركيا

اضررينا الكررييا ،ورنف لنررا العديررد مررن للبرراف

التعليق ،إضافةً إىل األسرالة افكتوبرة؛ وأون ةبرل أن أنخرل في را
أن أعكرري بعنرروان ررريا اللقررات ورررو " :رردياف تاررويي االةتصرران
والتنميرررة

رررل اسرررتميارية ضرررعف إيرررياناف الرررنفء" .لبعرررا

رردياف التاررويي والتنميررة
العام ،وناخله الوض الواةع

ا ررال االةتصرران رررو افوضررو
ل استميارية ضعف إيياناف

الررنفء ،وترراتف أسررالة وتلفررة حررول ررريا افوضررو مبحوريرره:
التنمية ،ووارناف النفء.
رنرراك عرردن مررن األسررالة ،أحرردرا مررن األسررتاع عبدامسررن
العُمي  ،ورو يقول :ما ر افيتقاف الر

كرن اسرتةيات ا

من بيميل نفء واحد خرام مقرل الب وكيماويرافن وررل صرحي
أننرررا لرررو اجت نرررا للميرررتقاف والتكييررري ،لر ر ان معررردل القيمرررة
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افضررافةن ،ولعل ر أسررتأعنه
العمل لدينا

إضررافة بأنرره أيضررا ل ر انف فرريص

ةاا الباالة.

 آاماضي  :اف ندس /بيتس بن محون اللتس:
أنررا كتبررت مقررال ،عنوانرره " :فررراعا تُصرردر افملكررة الرررنفء
البدايررة ،يعار ميررتقاف أنررت مُيررل

خامرران"؛ بيميررل الررنفء

ب ا ،تستاي التالعب مرن خرالل التكنولوتيرا برأن تيفر مرقالً
مرن كميراف سررلعة فروق سررلعة أخريى ،يعرري
يكون كل بيميرل

غالبيرة األحيرران

رل باسرتةيا تقييبرا :آ 30%منره بنر ين

وآ 25%منررره نيرر ل والبقيرررة وةرررون الاررراإلياف وةليرررل مرررن الغررراص
وكميرراف مررن األسررفلت
والي يستةدم

ومررن ال ررآFuel oil

ورررو صيررت الوةررون

افملكة لتوليد الك يبات ويسرتةدم

نول

العاا كوةون للسفن والناةالف النفاية.
وعررن عمليررة اانتررا  ،فررإن افملكررة لرردي ا معامررل كررقهة،
ولكن ا ليست ميثة ،ألن التكنولوتيرا أساسرا مسرتعارة مرن
ا ررار  ،نعررا لرردينا أربعررة معامررل تكييرري
أرامكو ،ولدينا معامرل مر هريكة هرل

افملكررة متلك ررا
آRoyal Dutch Shell

اهبيل ،ولدينا معمل مر هريكة إكسرون موبيرل آ
Mobil

Exxon

ينبر ر  ،ولررردينا معمرررل مر ر هررريكة توترررال الفينسرررية
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آTotal

اهبيرل أيضررا ،ولرردينا معمررل آخري أيضررا

آسان أوب الصينية  ،ورناك معمل تديد

ينبر مر

تاصان.

ميرركلة موضررو التكييرري رر أن عمليررة تكييرري أ هر ت
متعلررق بررالنفء ليسررت خالةررة للفرريص الو يفيررة أبرردا!؛ أكررل
مُيمًر ر ب وكيماويررراف

العررراا يُبنرررى اآلن ررررو آصررردارة

مناقة اهبيل ،حي استقماراته بر آ 70مليار ،وم علر فلرن
ترروفي إال آ 3أو  4آال

فرريص و يفيررة مباهررية ورمبررا آ 10إىل

 15ألف فيصة و يفية غه مباهية ،ولكن غه افباهية تل
كل ا من العمالة اليخيصة ،فبالترال االسرتقمار

القااعراف

لن يُيد .
بالنسرربة للتكييررري ،فإنررره يكرررون أكقررري تررردوى اةتصرررانية
عندما يتا

نفس مكان االستةدام ،مبعنى أن تُصدر الرنفء

خام إىل الصر ويكرير

الصر ويروص

أفضل بكرقه مرن أن يكرير

الصر ؛ فرإن علر

افملكرة

رل غيراب أسراس

التكنولوتيا للمعمل نفسه؛ حير سريتا تصردييه مرن افملكرة
بعرردة سررفن وتلفررة آواحرردة للبن ر ين وأخرريى للرردي ل ولالقررة للررر
oil

 Fuelوبالنسرربة للغرراص لبعررا سرريكون صررعب تصرردييه فررإعا

كرران سرراإلالً رررر الغرراص رررر سرريكون غرره

ررد  ،وإعا صُرردري غرراصا

فسرريكون خارري ترردا بسرربب األعمررال ااررابيررة وكررقه مرررن
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الدول تيفا نخول افنتو ألراضي ا من ا رار

هركل غراص.

ورنرراك مقررال كامررل كتبترره أوضررحت فيرره واسررتوفيت عي ر
النقررا برره كصرروص أن تصررديي الررنفء خامررا يكررون أفضررل،
فيما عدا االست الك امل .
 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
سؤال يقول :أليس رناك خاء للمست لك للنفء لضريب
افنتي بعض ا ببعا لتن يل األسعار كلما حاولت الصعونن
 آاماضي  :اف ندس /بيتس بن محون اللتس:
ال ،رنرراك تنررافس هررييف ،فررإن سررارمت
فأنت
إال

رف ر األسررعار،

فا من حسراب  ،وبالترال أن تسراعد الاري اآلخري.
حالة واحدة ور أنه عندما نستسرلا ونرتق أنره ال يوترد

لدينا أ خاة أخيى ،فنيف األسعار؛ لكرن بيري أن يكرون
علر فرردة بسررياة فقررء تر وا مررا بر لررالا إىل أربر سررنواف،
نيف ر باألسررعار إىل آ ، $100السررعونية ةررانرة اليرروم علررى رف ر
األسررعار إىل آ $100خيفِّررا اانتررا إىل النصررف ،تيتف ر كررل
األسعار اآلن.
لكن افيكلة أمام ف ة بسياة البد أن تستغي في ا عن
ريا الير ت؛ ألن الكرل سريُاور مرن تكنولوتياتره .حنرن لردينا
ميررر ة

الرررنفء ورررر أن اسرررتةياته بسررريء ،لكرررن الررردول
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األخيى لدي ا مكامن صعبة وليل جيب علي ا أن يعملوا على
التكنولوتيرررا .لررريا فرررإن ن ييرررة افرررؤامية مر را رررر إال تنرررافس
والتنافس ةو  ،مقرل أ تنرافس بر الرن مرن التيرار

مدينرة

واحدة.
حنررن اآلن لرردينا

رردياف كرربهة ،فررإييان اآلن ةررانرة علررى

ح ِرييف سررابقًا
صيرانة إنتات ررا إىل آمليررون بيميررل  ،وكانرت ةررد ُ
من تصديي رريا الكرا ةبرل سرنواف ،واآلن تسرتعيده واسرتوفت
عير ر اليررريو

معامر رل بينا

رررا النررروو ومعاهرررة افيررراه

الققيلرررة .اآلن اسرررتوفت عيرر اليررريو وستحصرررل ةييبرررا علرررى
السرررما بالتصرررديي ،حيرر لررردي ا تقييبرررا آ 60مليرررون بيميرررل
تار ة

اميء

سفن ةد ة ليس ارا اسرتةدام سروى أن را

تُسرررتةدم فقرررء كصر ر اريو ،وتسرررتاي توصيع رررا خرررالل أربعرررة
أهرر ي مبعرردل آ 300.000إىل  350.000بيميررل وررريا يررؤلي
على األسعار .أيضا ليبيا لو استعانف األمن مريةً أخريى ،فلردي ا
القررردرة علرررى رفر ر اانترررا إىل آمليرررون ونصرررف  ،ورررريا يُعترررل
كارلررة كرربهة علررى األسررعار لررو رتعررت .ولرريل جتررد أن حلررول
الرررنفء صرررعبة تررردا ولكرررن لررريس أمامنرررا حرررل ررررر إعا ن ررريف
األعمال األخيى رر إال أنه إن هات اهلل ييتف النفء.
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آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
مداخلة من األستاع منصور عبداهلل ،تفضل.

 مداخلة :األستاع /منصور عبداهلل:
بسا اهلل اليمحن اليحيا ،احلمد هلل رب العراف  ،والصرالة
والسالم على رسول اهلل .هكيا للدكتور عبدالع ي العُمي ،
هررركيا لسرررعانة اف نررردس .رررريه الوصرررية كأن رررا واهلل وصرررية
مون ! رأيت صياحةً الكالم ريا واهلل ث ن هديد

نفسر ،

وأستيررعي واهلل الغررهة لرردى سررعانة اف نرردس وأهرركيه علي ررا،
احلقيقررة كررالم اف نرردس لررو

عرره الرروصرات عنرردنا رررر ولكرري ال

أتوة علر  ،ال أةرول عنردنا ررر برل إعا

عره الروصرات

ا رار ،

كررررانوا اسرررررتقالوا! .ال أنر إىل مترررررى ررررريا االترررر ار لرررررآلالم
واألوتا نون حلن رناك تي ة

صرل ررر وأنرا أتكلرا

البلد

بصررف وباعتبررار اليةصر وأنررا بكامررل ةرروا العقليررة رررر وال
أةرررول كالمرررا خارررها كمرررا يقولرررون ،لكرررن احلقيقرررة رنررراك
تي ة

صل ور تي ة العاالة والباالة

يقرررول سرررعانة اف نررردس أن احللرررول

ريا ا تم .

لياإلرررق تديررردة ،وأنرررا

أةررول لرره ال يررا أخر ينبغر اآلن أن حنرل ررريه اهي ررة اهديرردة
ال تقر

البلرد تي رة العاالرة والباالرة؛ أنرا ةبرل كرا سرنة

تقييبرررا كنرررت مرررديي

ارررة ررررر وةرررون ررررر بسرررياة واحلمرررد هلل
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افتكينررا مررن ا .وكنررت بررداخل اماررة أِهرري علررى العمالررة،
والح ت أن هةصا سعونيا عبًأ الوةون وا

اسب لرا عررب،

لررا إن ر ةررد تتبعترره بسرريارت إىل أن وصررلت إىل بيترره ،فقررال ل ر
ماعا تييد مين :أب تالس

البيت عالرل ،وكريل إخروان

عررالل  ،وأنررا عالررل ،مرراعا تييرردن! أصررب رررو الرري يت رردنن
ويلررومي ،ف كترره وعربررت .ررريا الكررالم تقييبررا منرري مثرران أو
تس سنواف.
ما احلل ايه افصيبة ال
عقول وكوانر وهباب
عبرردالع ي تقييبررا
العرراا

البلد ،ريه العمالةن حنن لدينا
البلد! .وهلل احلمد ،اآلن مدينرة افلر

تررل افيتبررة القالقررة أو اليابعررة علررى مسررتوى

افعلوماتيررة والتقنيررة العلميررة وأغلررب ا سررعوني  .فررإىل

متررى ررريه افصرريبة الر

ررل بنررا وال حيرراة فررن تنرران ن احلررل يررا

إخرروان ويررا أسرراتيت الكرريام احلررل
يسكت عن ا واهلل الع يا إن ا تي ة


إن ررات الباالررة ،والرري
حق افوالن.

آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
هكيا أستاع منصور .ل تعليق م ندس بيتسن

 آاماضي  :اف ندس /بيتس بن محون اللتس:
هرررركيا أسررررتاع منصررررور؛

رررردلنا أن الباالررررة ررر ر أكررررل

ميكلة ،وليست فقء الباالرة الر نقريأ عن را ،الباالرة الر
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نقيأ عن ا ر ليست الباالة احلقيقية م أن را كربهة؛ ولكرن
رناك باالة أكل من عل تتضر

أن افؤهري القرو بالنسربة

للمملكررة رررو نسرربة افيررتغل إىل السرركان ،مبعنررى مررقالً أن
نولررت ؛ كاليونرران وإسرربانيا ،نسرربة الباالررة عنرردرا تصررل إىل
آ %30وتصل إىل أرةام كبهة.
وإسررربانيا معيوفرررة مرررن أكرررل نول العررراا
اليونان ف

نولة رمبا

أية حل ة تي ي إفالس ا؛ لكن نسربة

افيررتغل إىل السرركان
اليتل يعمل ولفله

الباالرررة ،أمرررا

اليونرران وإسرربانيا ر ر آ 50%أ أن

افن ل أو يعمل وصوتتره

افنر ل .ولكرن

السرعونية نسرربة افيررتغل متدنيرة ترردا آ 27%أ أن اليتررل
يعمل وصوتتره

افنر ل ولفلر  ،رريه النسربة .إعن رنراك عربت

كرربه علررى الياتررب .األنرررى مررن علر أنرره لرردينا مليررون سررعون
رواتررب ا أةررل مررن آ 3.500ريررال ومليررون وربر سررعون رواتررب ا
أةل من آ 5.000ريال .
وبالنسرربة لعررال الباالررة ،فييررب أن تعرراجل باييقررة سررليمة،
وليسرررت بالاييقرررة السرررابقة؛ فّرررا تكلمنرررا مررر آررررد

ورررر

آصندوق تنمية افروارن البيريية ةبرل سرنت مر ناون اليرييان،
ةلنررا لرره :أننررا حنتررا إىل آ 9مليررون عامررل آخرري لك ر نو ررف
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مليرررون سرررعون أو مليرررون سرررعون ! إعا كنرررا سرررنعمل برررنفس
الاييقة.
إعا كانت وصارة العمرل

ا مرس سرنواف افاضرية ،تتالرب

منر ر تو يرررف سرررعون وتعاير ر لرررالا أو أربعرررة تأهرررهاف
افقابل ،حتى إن ال تُقدم على التأههاف ،بل التأههاف تصرل
ل بالكمبيوتي .ف ريا ويلَّردي ميركالف كربهة ،مقرل :التسر ،
وعرردم تن رريا العمالررة ،وبعررا افيرركالف األخرريى .لرريا فررإن
العرررال السرررليا للباالرررة جيرررب أن يكرررون مرررن خرررالل تارررويي
االةتصان.
 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
هرركيا م نرردس برريتس .احلقيقررة إن ةضررية الباالررة نقاررة
حيتة ،وليل ر را للحكومة ةبل أن تكون را للمروالن،
إن ا را مي ك ،وال ه أن الكرل يسرعى ررر إن هرات اهلل ررر إىل
حرررل مقرررل رررريه افيررركلة ،ومرررن آرتلررره

اهمررري كررربعا

ا رريجي الرريين ا جيرردوا أعمرراالً أو مرروارنا أو نخلر ا ضرريق،
فيمبررا

سرروا ب رريه افيرركلة أكقرري مررن غهرررا .وال ه ر أنرره

واترررب ولررري علرررى احلكومرررة وافررروالن ،أ القارررا العرررام
والقاا ا اص أن يساعدوا
الدخل للفين ةدر االستااعة.

إجيان الفيص و رف مسرتوى
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 آاماضي  :اف ندس /بيتس بن محون اللتس:
ا

لر برس إضرافة بسرياة ،إن لرالب ولالبراف افردارس

الرريين أعمرراررا آ 15سررنة فررأكقي وال صالرروا يدرسررون عرردنرا
آ ، 3.200.000ورررررؤالت سرررريدخلون سرررروق العمررررل

القمرررران

سررنواف القانمررة ابترردات مررن اليرروم ،فررال كررن فرريث السررعونة
ألن آ 70%من العمالة أِمية ال تقيأ وال تكتب.
 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
الررري أعيفررره أيضرررا ررررر إضرررافةً ررررر أن لرررالب اهامعررراف مر ر
افبتعق رمبا جتاوصوا الرآ 900.000ررر اماضري يقرال افقردم
ويقول :آمليون ونصف همي الدراساف رر أنا أعي أن ا حترى
العرررام افاضرر آ 900.000لالرررب ولالبرررة ترررامع وتامعيرررة،
وكلر ا خررالل أرب ر سررنواف علررى األكقرري

ترراتون إىل فرريص

عمررل ،وررريا نرراةوس خارري يُرردق حلمايررة الررولن وأبنررات الررولن
واجيان مصانر نخل.
 سرررؤال :مرررا ررررو الرررنفء الصرررةي ن ررررل ررررو مرررن الصرررةور
افعيوفررررة أو غهررررران ورررررل ال توتررررد ررررريه الصررررةور إال
أمييكررا وحرردرا ،ألن احلرردي عن ررا
األوىلن

أمييكررا بالدرتررة
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 آاماضي  :اف ندس /بيتس بن محون اللتس:
الرررنفء الصرررةي يوترررد

نول كرررقهة ،أكرررل نولرررة رر ر

الصر وأمييكررا .والررنفء الصررةي رررو مقررل الررنفء التقليررد
العرررران  ،لكنرررره ال يوتررررد مقررررل نفانررررا
بااسرررفنو ،برررل يوترررد

مكررررامن هرررربي ة

ناخرررل صرررةور .لررريا نقرررول ناإلمرررا أن

منافسرررنا لررريس اليررريكاف األتنبيرررة عنررردما تُفلرررس أو تير ر ي
إفالس ا؛ إ ا منافسنا رو النفء الصةي والتكنولوتيا الر
تستاي إخياته متى ما كان رنراك نفرء ،ف رو موترون ناخرل
الصررةور .ولرريل يتوتررب تكسرره ررريه الصررةور لك ر جرري
النفء العالق ب ا ،حي يكون الصةي هبه ناإلي وبه فتحراف
مسامية يستقي في را الرنفء ،وررو ال ينر ل لافرا كران الضرغء
ميتف .
 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
سرررؤال يقرررول:

ررردياف عديررردة ومعقررردة يوات رررا االةتصررران

السررررعون  ،وعكرررريف أنرررره ال كررررن أن نُعررررول علررررى القاررررا
ا اص وحده

إجيان الفيص الو يفية ،فماعا يكون احلل،

رل باليياكة ب القاا ا اص واحلكوم ن
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 آاماضي  :اف ندس /بيتس بن محون اللتس:
نعرررررا ،ةرررررد عكينرررررا صرررررنانيق اسرررررتقمارية ،كررررررآصندوق
اسرررتقمار للسرررياحة ،صرررندوق اسرررتقمار للصرررناعة ،صرررندوق
اسررتقمار للتكنولوتيررا مررقالً  ،وتس ر ا الدولررة

ت ر ت منرره،

ويس ر ا القاررا ا رراص ،ولكررن رنرراك ةاعرردة أساسررية ،ر ر
أن جيب أن تستقمي مبلغا حسب العمل من آمليون إىل مليرون
ونصف ريال لك تُوتِد فيصة و يفية واحدة.
فحيا االستقماراف كبه ،لك تُوتِد آ 10مليون و يفة
العيرري سررنواف القانمررة ،الصررا من ررا آ 6مليررون ألن آ4
مليررون من ررا تكررون مكرران متقاعرردين ،ررريا إعا اف ضررنا أنرره
واحد إىل واحد .ولكن لك تُوتِد آ 6مليرون فيصرة و يفيرة
فأنررت

تررا إىل آمليررون ونصررف ريررال أ أن

تييليون ريال !

تررا إىل آ15

ح أن البلرد اآلن آالدولرة والقارا ا راص

ما عندرا آ 5تييليون ريال.
 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
ريا سؤال موته إىل سعانة اف ندس بريتس ،لكرن ليسرم
ل ااتابة عليه ،يقول السؤال :فاعا ال

ضري بعرا افسرؤول

االسررتقماراف العامررة وغهرررا و القااعرراف األخرريى ،مقررل
ريه األمسياف ال رمبا جيتوا من ا بفاإلدةن.
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أةررول مررا هررات اهلل ،الييرراث ملياررة

ررريه الليلررة و غهرررا

جتررد عيررياف اللقرراتاف ،لرريس لقاؤنررا رررو الوحيررد ،إضرراف ًة إىل
أن ا ال ه ياّلعوا من خالل الصرحف ومرن خرالل افواةر ومرن
خررالل افقرراالف علررى مررا يُارري  .فعلينررا أن حنسررن ال ررن ،ف ررا
ليسوا فارغ فقء ينت يون ماعا يُاي
إضافة إىل أننا تلقينرا

رريا افنتردى وغرهه.

السرنواف افاضرية مرن بعرا افسرؤول

ةاا مع عن ندوة معينرة ت را رريا القارا  ،تلقينرا للبراف
رريرة بررأن نيسررل اررا نسررةا ،وأوصررلنارا فررن يسررتفيد ،ور ر
افوة .

موتونة

ريا سؤال آخي جي بنا
رأي ر

موضو مريرف عليره ،يقرول :مرا

بينررامو التحررول الررولي ،ورررل

ميبو بسؤال آخي ررر ا ر لر حترى

قررق لاحاتررهن ورررو
تصري الوةرت ررر يتحردا

عررن ةضررايا االستيرراراف الكرربهة ،ومررا يتعلررق برررآمرراكين
وغهرا ،ورل حققت أرداف ا تل افبالغ الضةمة ال صُريفت
على اه اف االستيارية ا ارتيةن
 آاماضي  :اف ندس /بيتس بن محون اللتس:
بالنسبة

اة آماكين

 ،ةيأنارا وحللنارا وكتبت في ا

لاللة مقاالف ،ا اة بعيدة كل البعد عن الواةر  .أمرا بالنسربة
للنررامو التحررول ،رررو فقررء س ريُن ِّا األعمررال ،ومررا يعمررل عليرره
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اللنامو رو تقييبا رف الدعا وتن يا و س األنات .رريه رر
الاييقة ال يعمل علي ا ،فلن يُحضي مانة لكر تيفر الردخل
علررى ا

ينررة .بررل إن رفر اليسرروم للدولررة مقررل الك يبررات وافررات

والبن ين والضياإلب ةييبا ،ريه اليسوم من أين ستأت ن سرتأت
من احلصرة الر كران يصريف ا افروالن علرى القارا ا راص.
أ أنه مقالً إعا كان رات آ 1.000ريال كنرت مرقالً أصري
على القااه ا اص آ 500ريال اآلن أنا مُيل ولست مُةره أن
أصررري آ 20أو  %30من رررا علرررى أسرررعار السرررل  ،لررريل ف ر ر
سرررتأكل مرررن القارررا ا ررراص والررري ررررو امررريك األساسر ر
لالةتصان ،وعليره ستضرعف القروة اليرياإلية ،خصوصرا
ترروفه و رراإلف متدنيررة أ أن مسررتوى اليواتررب اآلن
وررريا الرري رررو حاصررل

رل

ا فرراث

السررنواف افاضررية ،حي ر مسررتوى

اليواتب منةفا سنة بعد أخيى.
 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
مداخلة من األستاع /صا
 مداخلة :األستاع /صا

بايل ،تفضل.
بايل:

السررررالم علرررريكا ،هرررركيا للم نرررردس برررريتس ،اليرررركي
موصول لصاحب الصالون .حقيقة مني ا ارة ا مسرية القانيرة
وحنن نسم ونقيأ عن كتابراف لكرل القااعراف ،تغيُّري وصرات:
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وصيرررري الصررررحة ،وصيرررري افعرررررار  ،ووصيرررري التعلرررريا ،والرررررب ول
واالةتصان ،والعمل ،كل الوصرات تغهوا وا يتغه ه ت.
يررا بيررم ندس ،أيررن ا لررلن! ،اآلن آ 46سررنة ا نكتيررف
ا لررل! ،كيررف نصررل اآلن ومررا اكتيررفنا ا لررلن! مررا رررو نور
بينرررامو التحرررول الرررولي

اكتيرررا ا لرررلن ،عكررريف أنررره

اختيار الكفاتاف ،من رو افسؤول عن خلل رريه الكفراتافن!
من الري اخترار رريه الكفراتافن! ومرن الري يتحمرل مسرؤولية
ا للن!.
السررررؤال القرررران :

سرررروق األسررر ا إعا صررررار أ ربررررو أو

تيبرريب ،نقررول تغرره ،سرروق الررب ول فيرره صررنا سرروق ،وسرروق
األس ر ا أفرريان ،وسرروق الررب ول هرريكاف ومؤسسرراف ،فلمرراعا
اابو

الب ول ميابه لل بو

سوق األس ان ،وهكيا.

 آاماضي  :اف ندس /بيتس بن محون اللتس:
بالنسرربة للررب ول ،فالتكنولوتيررا تفوةررت ،وررريه لبيعررة وال
نستاي أن نعمل أ هر ت ب را ،احلاترة الوحيردة الر ممكرن
أن نعملر ا رر أن نُغيرري مررن السياسرراف النقديررة ،وأن ناررور مررن
التكنولوتيا لنتمكن من استةدام النفء بيركل أفضرل مرن
استةدامه احلال

األيام ريه ،فأكقيرا ةردرة إايرة وتارور
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تكنولوتيرررا ال نسرررتاي أن نرررتحكا في رررا ،فيمرررا عررردا رفررر
وخفا اانتا .
أما بالنسبة الختيار الكفراتاف ،ف ر أحرد اليكراإل السرت
ال ر عكينارررا

البدايررة ،ور ر ليسررت تعييررف عررام ،ولكررن

كلة األعمال لد  ،فقد ن يف اا من عدة نواح  ،ور سرتة
مقوماف أساسية .ورمبا ،رمبرا ،لرو اسرتاعنا القضرات بالكامرل
علرى الفسرران ،سررنيد أنفسررنا أصرالً غرره ةررانرين علررى العاررات!؛
ألن اختيار الكفاتاف يُعترل هر ت أساسر  ،فعنردما يرتغه مرقالً
رإلرررريس تنفيرررري ليرررريكة ناتحررررة آبرررروينو  ،Boeingنوكيررررا
 ،NOKIAسامسررونو

Samsung

أو أ هررريكة ،عنرردما يرررتغه

ررريا الرريإليس أو يررتغه افسررؤول عررن التةارريء االس ر اتيي أو
افسرررؤول عرررن اهرررونة والصررريانة ،فرررإن اليررريكة ال تسرررتاي
اسررتبداله بكررل س ر ولة ،ور ر أساسررا ناتحررة! .فمررا بال ر إعا
احتاتررت ليررةص يررن ا باليرريكة أو بالدولررة أو بالقااعرراف
من األساس.
أمرررا افسرررؤول عنررره ،فمرررقالً الررروصرات يُعتمررردون مرررن

لرررس

الروصرات ،وافردرات مرن القااعراف نفسر ا ومرن وكرالت الروصاراف
ومن الوصرات أنفس ا مقل ا مقل اليريكاف ومقرل رإلريس

لرس

اانارة وركيا ،..................ولكن رر ليسرت فقرء كريل ،
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اليررريكاف موترررونة ،و ااناراف نفسرر ا موترررونة،

وحتى مديي القسا افسؤول عن القسا نفسه.
خرري علررى سرربيل افقررال ،اهامعرراف :لرردينا تامعرراف أعماررررا
أكقرري مررن مخس ر سررنة ،كيامعررة افل ر ف ررد وتامعررة افل ر
سررعون وتامعررة افل ر عبرردالع ي  ،مخس ر ومخس ر ومخس ر
آماإلررة ومخسررون سررنة م ر ًي علي ررا أفضررل األسرراتية ،وم ر أن ررا
ألر وا وأوترردوا بعررا احللررول ،لكررن تلر احللررول ا تُو ررف
باييقررة

رردم االةتصرران ،وا تُحروًل إىل منتيرراف .رمبررا يسررةي

الرربعا مررن سرريارة آغ ر ال  ،ور ر ال ر ةررد تكررون أفضررل مررا
أنتيترره تامعاتنررا ،حتررى وإن كرران نصررفه مررن ا ررار  ،ولكررن
الي حدا بعد تاويي تصميا السيارة رو الري أفيرل ا ارة.
رمبررا رأيررتا تصرريي الرريإليس حنررن ننت رري وصارة التيررارة ،ووصارة
التيارة تقول افوضو ال ت لنا بصلة.
لررردينا فيررروة بر ر القارررا ا ررراص وبر ر مياكر ر البحررروا
والتاويي؛ القاا ا اص ليس لديه استعدان أن يستقمي أمرواالً
كرررقهة آ 500مليرررون أو  800مليرررون أو  2مليرررار فر ردة عيررري
سنواف بدون أربرا  ،وعلر

جترارب ممكرن

سري أو تريب ؛

القاا ا اص ليس لديه القدرة على عل وليس لديه اسرتعدان
وليس رو افسؤول عن تاويي البلد بالاييقة ريه.
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 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
هكيا ،تعليق بسيء على مرا ليحره األسرتاع صرا  ،حنرن
ال نتياإلا كقها وال ينبغ أن يكرون لردينا تلرد الرياف فقرء،
كرررل هر ر ت سر ر ت! ،احلمرررد هلل لررردينا خررره ولررردينا
تصررحي ولرردينا اتت رراناف

ررراوالف

تعرري األهررةاص ،وال ر نسررأل

اهلل سُ ر ْبحيا ينهُ وي يتعيررالى أن تكررون مسرردنة ،وال ينبغ ر أن نكررون
متياإلم ونقرول برأن كرل هر ت سر ت ،ألن رريا احلقيقرة غره
واةعر ر ؛ فرررنحن نعررراة للتصرررحي وااصرررال ونيرررارك افررروالن
وافسرررؤول رررريا اارررا نون أن ن يرررد

تلرررد الرررياف أكقررري ممرررا

ينبغ .
سؤال من أب وليد :للم ندس بيتس ،وسييلِ ْيهِ سؤاالن

رتا

ب ما إن هات اهلل .السؤال يقول :مرا ررو نور ا لرس االةتصران
األعلىن وما رو افالوب منه أكقين رر ال تنسروا أن نردوتنا تتعلرق
بالتنميرررة والتحررردياف االةتصرررانية ررررر وررررل رنررراك اسررر اتييية
واضحة

خارء التنميرة لبنرات اليرباب السرعون افنرتو ولريس

افست ل ن.
 آاماضي  :اف ندس /بيتس بن محون اللتس:
بالنسبة للميلس االةتصان ف رو

ت رد و راول .لكري ال

أعتقررررد أن ا لررررس اآلن اسررررتاا أن يضررر يررررده علررررى اهرررري
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بالكامررل ،لكنرره مر علر

رراول .فررنحن الكِتًرراب يتواصررلون

معنا كقها ،حي رناك أمرور نتنراةل ب را .ا لرس لديره عردة
عوامرررل ولديررره مفكررريين ولديررره من ومررراف ولديررره استيررراراف
نوليرررة ،وا يكرررن متوةعرررا منرررره أن يُوتِرررد احللرررول مباهرررريةً،
ولكنرررره تيررررد إن أوتررررد احللررررول

خررررالل السررررنواف القليلررررة

القانمة.
وبالنسررربة للير ر ت األول مرررن السرررؤال ،فرررإن االسررر اتييياف
ليست واضحة ،وال نييد أن نتكلا كقها عن ا مقرل مرا تفضرل
الدكتور وأوض

كالمه عرن تلرد الرياف ،حير ال صال مرا

نياه اآلن من إصالحاف اةتصانية خاصرةً فيمرا يتعلرق مبيركلة
الباالررة وضررعف الررردخل رررو
وأيضا

ااةحرررام

األعمررال افوترررونة

رف اليسوم وا دماف .ورمبا مستقبالً ررر إن هرات اهلل

رر نتأمل أفضل من عل .
 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
سررؤال مررا ةبررل األخرره ،بعررد اليرركي ،يقررول :إن اليررعوب
األوروبية واألمييكية رر ييره إىل اليرعوب افسرت لكة للرنفء ررر
ر افسيورة من ا فاث سعي النفء ،لكن هيكاف الرنفء
العافيرررة فررراعا ال تيرررتك وررر تصررري مرررن ا فررراث السرررعي،
والرري تسرربب برردوره

ا فرراث إيررياناف تل ر اليرريكة ممررا
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أنى إىل تسيي كبار افو ف في را ،وبالترال ا فراث مبرالغ
الضياإلب ال تدفع ا إىل حكومات ا ،فراعا ال تيرتك ررر تلر
اليرريكاف رررر مررن ا فرراث إييانات ررا ،وكرريل احلكومرراف
ال ا فضت إييانات ا با فاث النفءن!.
 آاماضي  :اف ندس /بيتس بن محون اللتس:
الوض لبيع  ،ستيتك ةييبا بعا اليريكاف ،ولكرن
رنراك ميراكل حردلت ارا ،وميراكل حردلت للردول افِصرردرة
مقل افملكة ،كمسحوباف تق ب من آ 500مليار والقيوث
أكقرري مررن آ 100مليررار ررريه لبيعررة السرروق بالنسرربة للصررعون
والن ول ،وال نتحردا عرن التكنولوتيرا وال نتحردا عرن أسرعار
النفء نفس ا.
ولكررن السرروق اآلن ةررانر علررى أن يقرراوم وتُرريك مفتررو ولديرره
أربرررا  .ولررريل السررروق ةررراإلا ولكرررن مترررى مرررا وصرررل إىل احلرررد
األةصرررى ،فرررإن اانترررا سررريتوةف

بعرررا هررريكاف الرررنفء.

لكن اف ا والغاإلب عنا عيعا أننا ال نقيأ ماعا يتحردلون ومراعا
يقولون عن أنفس ا اآلنن!.
ررررا اآلن

ت ايرررد ومرررن ا هررريكاف الررربعا من رررا يييرررد أن

جسي!؛ ألن ا اه ف تأم وعملت أربا كرقهة ،ولريس لردي ا
ميكلة أن

سي و ي ! .رر ال تن ري إىل اةتصران الردول وال
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اةتصان السعونية وال اةتصان أمييكا ،إ ا ر هريكة تن ري
إىل أرباح ا فقء .والبنوك أيضا تن ي ،إال أن البنوك حتى اآلن
ال صالت أيضا تُمول ،ونراست ا أن السروق ةرانر علرى االسرتميار
أكقررري ولكرررن ررررر السررروق ررررر ررررو

احنررردار ،لافرررا أن السرررعي

منةفا ،فلن يستمي عل كقها ما ا تتاور التكنولوتيا.
 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
ا ر لر إضررافة بسررياة ،أنررا أعرري أن كررقها مررن الرردول
تضرريف ضررياإلب علررى الررب ول افبررا  ،بررل رمبررا إعا ر ر تي ر
الب ول برآ 30$تض عليه آ 50أو  )$60ضرياإلب؛ وأعري أنره
خالل األه ي افاضية مني العام افاض  ،أن الكرقه مرن الردول
أعرررانف الن ررري

ضرررياإلب الرررب ول .فكلمرررا ا فرررا الرررب ول

كلمررررا رفعررررت الضررررييبة ،وا يسررررتفد مررررن ررررريا اال فرررراث
افست ل  ،ما أنر مدى صحة ريان
 آاماضي  :اف ندس /بيتس بن محون اللتس:
صررحي  ،رنرراك نول أوروبيررة للقرر ةيمررة البنرر ين ضررياإلب،
كمرررا ررررو احلرررال  :بيياانيرررا ،والرررد ارك ،وفينسرررا .أمرررا
أمييكرررا فالضرررييبة ترر او مرررا برر آ 30إىل  ، %40واليابررران
تقييبا آ . 60%ولكرن رريه الردول

فرا الضرييبة مرن الرنفء
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وغررره علر ر  ،ويسرررتةدم ا افسرررت ل

هر ر ت آخررري ،فبالترررال

صل الدولة على ضياإلب من سل أخيى.
آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :



السررررؤال األخرررره ،يقررررول :مررررا رأ اف نرررردس برررريتس فيمررررا
سرريُحدله ضرررعف إيرررياناف الرررنفء علرررى ميررراري ااسررركان
افملكرررة ،ومرررا مسرررتقبل ةارررا ااسررركانن ويبررردو أن السررراإلل
الكييا الل على مقاالف وتلفة تتعلرق بااسركان وررو تر ت
مررن التنميررة سرربق أن كتب ررا اف نرردس برريتس ،وررريا رررو آخرري
سؤال لد .
 آاماضي  :الدكتور /بيتس بن محون اللتس:
بالنسبة ل سكان ،ف رو موضرو لويرل ،وبره عردة عوامرل،
والتأله من أكقي من ةاا  .ويبدو اآلن أن الوض بيرد الروصارة،
إن أرانف أن

فِّرررا مرررن األسرررعار فتسرررتاي أن

األسعار ،لكن ليس من صاحل ا

فِّرررا مرررن

الوةرت احلرال أن

فِّرا

من األسعار؛ ألن ا تييد أن تُبق األسعار ميتفعة بقردر افسرتاا
لكر تيتفر اليسرروم والر رر آ 2.5%مررن ةيمررة األرث مررقالً
رمضان عنردما

رل اليسروم .أتريكي افقولرة القد رة :آآإعا

كرران ررريا حالر وال مرران هرريم برريم ،فكيررف حالر وال مرران
تيلل

ن! ،كان عندنا آ 250مليار ندور في را مخرس سرنواف
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ما عيفنا نيبي في ا ،اآلن نييد أن نبي فا صار النفء بررآ. 30$
أعتقد أن الوصارة اآلن

أفضل أوضاع ا للن ري؛ فعنردما بردأف

تن ررري إىل االسر ر اتييياف والرررورا وأننرررا سرررنبي آ500.000
وحرردة سرركنية

سرربعة أه ر ي أو سررنة أو سررنت وال ر

بأةررل تقررديي إىل آ 5.000.000عامررل

تررا

ترراتون إىل ك يبررات

ومات وغيات ،إضافةً إىل افوتون.
برررردأف الرررروصارة تن رررري

التعامررررل مرر ر الرررردول ولرررريس مرر ر

اليرريكاف فقررء .فرراآلن برردأف تن رري

أن

ضرري كونسرريف

مررن هرريكاف مررن كوريررا لترربي آ 100.000وحرردة سرركنية
وريا رو الكالم الصحي  .أيضا تن ي إىل أن اليريكاف رريه
سرررتبي وتُارررور األرث برررر آ 750.000ولررريس برررر آ400.000
كما

السابق.

إضافة إىل أن ا وضعت خاة لويلة افدى بالنسربة للتنفيري
سررب سررنواف ،وررريا رررو افناررق .وكرران مف ر ث أن تبرردأ ررريه
ا ارررة مرررن بدايرررة عرررام 2011م؛ ولكرررن لألسرررف اليرررديد ا
يكرن لرردينا ن ررية

تاررويي األعمررال نفسر ا ،وكنررا نعتقررد أن

البنات س ل تدا ،إال أنه ليس س ل برل ررو صرعب تردا؛ فعنردما
نررتكلا عررن بنررات آ 700.000وحرردة سرركنية ف رريا رةررا لرريس
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بسيء! ،مبعنى أن تأت وتبي من ل بر كرل سربعة منراصل
افملكة.
بيامو ااسكان أعتقد أن ا سرتاول أكقري ممرا رر عليره،
ولكررن فكررية االسررتعانة بالرردول ةررد تكلمنررا في ررا

مقرراالف

ةبرررل سرررنت  ،وأنررره جيرررب أن نسرررتع بالررردول .كمرررا ليحنرررا
أفكرارا أنرره فراعا ال نير

مرن العقررار افوترونن ،مبعنررى مررقالً:

عو االحتياترررراف ا اصررررة أو عو الرررردخل امرررردون والرررريين
تكفلت ب ا الدولة بر آ 250مليار ،يا أخ ممكن نير

لره

اليقة ال يستأتيرا.
و احلقيقة فإن الدولة ليست
رر ر

لة أساسا على عل  ،إ ا

رررلة علرررى تررروفه الو ررراإلف الر ر يسرررتاي مرررن خالارررا

افرروالن البنررات .ولكررن ب كيبتنررا كرران رنرراك صررندوق تنميررة
عقررار  ،والبيرروف ررريه ليسررت ِمنيحررا ،إ ررا ررر ةرريوث علررى
افوالن وعلى الساكن.
ميًف وصارة ااسركان بعردة مياحرل كران يُتعامرل ب را بغري
اتتماعررراف ،وا يُن ررري ارررا كمن ومرررة أعمرررال كررربهة .وأنرررا
أعتقررد أنرره م ر ضررغانا اآلن علررى وصارة ااسرركان ،وم ر عرردم
رضانا عن ا ،فإن را بردأف تتوتره اآلن إىل االجتراه السرليا ،ولرن
يكون احلل س الً وتيدا بالنسبة اا ،بل إنه سيكون صعبا.
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 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
هررركيا م نررردس بررريتس .احلقيقرررة إن مرررا ليحررره اف نررردس
بيتس ،رو ت ت مما يايحه

مقاالته و موةعه على آتروي

twitter

 .بل ما لِي ي رنراك أحيانرا يفروق بكرل توانرب التفروق،

سررروات

حسرررن التحليرررل ررررر اماضررري

ةسررروة التيرررةيص أو

يع ث ةاإلالً :ليس التيةيص لريس التيرةيص أبردا ،ال يوترد
لد أ

ديد أل هةص رر أنا أةول كالمرا عامرا وا ر لر

األسبو افاض كله أنا أتاب وألل رر وريا من عرانت ررر وأةريأ
األفكار ةبل أن أتلرس علرى الااولرة ،أترد منره مرن الصرياحة
أحيانا رمبا البعا ال يعيبه؛ لكن اهمي
هيكات

ت ردون واهمير

ريا الولن واهمي حييص بال اسرتقنات وررو مرن

أحيص ا على خدمة ريا الولن .نسرأل اهلل سُر ْبحيا ينهُ وي يتعيرالى أن
ف نررا وبالننررا وأن يُسرردن أةالمنررا ورمينررا ضررد أعرررداإلنا وأن
جيعلنررا ولص ر لوت رره الكررييا

خرردمتنا ألرلنررا وبالننررا،

وأهرركيه ت يررل اليرركي؛ حي ر عي رانى

يارره مررن افناقررة

اليرريةية حير ميرراغله ومتاعبرره وأت ررد نفسرره وآلرري أن يكررون
بيننا الليلة ،أكير هكي وتقديي له ولكا.
 آاماضي  :الدكتور /بيتس بن محون اللتس:
هكيا لكا ت يالً ،وهي ل أن كنت بينكا الليلة.
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صور من الندوة:
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