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 ندوة

 * في برامج السعودة والحلول البديلة ""نظرة  

 

 :السرية الذاتية للمحاضر 

 األستاذ/ عبداهلل بن عبدالعزيز الخريا .

  ماتسررته   االةتصرران مررن تامعررة واليررة

         .م1983 ،سياتل واهنان

   تامعررة افلرر  بكررالوريوس اةتصرران مررن

 ول مرر  نرتررة اليرري ال تيررب األآسررعون 

 م .    1977

  بنرريسررآسرراف البنكيررة مررن   انبلرروم الدر    Ciyt Bank  

                م.1984 ،باليونان فدة أربعة أه ي

        بنرروك عرردن كرربه مررن الرردوراف البنكيررة افتةصصررة مرر

 Goldmanتولرردمان سرراش   ،Barclays Bankآبرراركلي  

                                      
. م2016أبييرل   16رر افوافرق  1437السبت التاس  من رتب أةيمت مسات  *

اررررا سررعانة  وأن ،الع ي  اليررييانعبررداهلل بررن عبررد  ةرردم ا سررعانة األسررتاع 

 الع ي  بن إبياريا الُعمي .األستاع الدكتور عبد
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Sachs Bank، س مان اتن  تييChase Manhattan  Bank، 

 . Morgan Stanleyمورتان ستانل  

    :الو يفية رالفؤاف

 قسرررررررا االةتصررررررران  امعرررررررة افلررررررر  سرررررررعون  ب التررررررردريس -

         م.1984 ىحت

تيررررة ببنرررر  رعالةرررراف ا اللناإلررررب افررررديي العررررام افسرررراعد   -

                  م. 1991 ىحت الياتح 

ى حترررررررررر اهمرررررررررري  عررررررررررةمبيمو االنارة عررررررررررام مررررررررررديي  -

                                      م.1995

  موعررة هرريكاف العررونة  وهرريي  مؤسررس  عضررو منترردب -

      م.2005ى حت

   ا لريو  األفانية "Hessen نرس "لوالية التيار  افستيار  -

         .م2009 ىحت

   "تررررن العافيررررةافررررولكس و" لرررريإليس هرررريكةر مستيررررا -

 م.  2008م رر  2004ا ليو من 

 السويسرررررررريية كالرينررررررررت مستيررررررررار رإلرررررررريس هرررررررريكة -

                 م.2012ى حت با ليو

ريرة  الألعمرال التي  آران"هريكة   رإليس  لس إنارة ومالر   -

                                ."والصناعية
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، سررنواف   9آ فرردة  عضررو  لررس إنارة اليرريكة العقاريررة    -

    نواف.س  4آعضو  لس إنارة الصناعاف افتاورة و

عضرررو ، وسرررنواف  6آعضرررو  لرررس إنارة تبررروك ال راعيرررة  -

       .سنواف  6آ الصانراف السعونية  لس إنارة

 .سنواف  3آببن  الياتح   افياتعة هنة عضو -
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 :تقديم احملاضر 

 الدكتور/ عبدالع ي  الُعمي :  افقدمآكلمة افضيف و :  

والسالم على سريدنا رسرول   بسا اهلل، واحلمد هلل، والصالة 

اهلل وعلررى آلرره وصررحبه ومررن وااله، أسررعد اهلل مسرراتكا بكررل 

خرره وبيكررة، أمسررية ليبررة تلرر  الرر  نلتقرر  في ررا ب رريه الوترروه  

 أن يسدن خاى اهمي .   ُسْبحيانيُه ويتيعيال ىافباركة، نسأل اهلل 

وأرحرررب بضررريفنا عيع رررا   رررريا اللقرررات اررريه الليلرررة سرررعانة   

 :اهلل برن عبردالع ي  اليرييان،    اضرية بعنروان     عبرد  األستاع

 ."ن ية   بيامو السعونة واحللول البديلة"

ريا افوضو  الي  سيلقيه ضريفنا الكرييا موضرو  هراإل ،     

فيه أسالة عديدة يايح را العنروان. برالاب  لقرد خردم افروالن ررر        

وهلل احلمد رر ريه الربالن كمرا خردم ا أيض را الكرقه مرن أبنرات        

العيبيررة وااسررالمية بررل والعرراا. والكررل ةررام بفضررل اهلل  الرربالن

برردوره ميرركور ا مررأتور ا. وإننررا حينمررا نارري  ررريا افوضررو      

مقررل ررريا افلتقررى فررإن علرر  يعرري اليرركي لكررل مررن ةررًدم يررد ا     

وأسرر ا   تنميررة الرربالن مررن أسرراتيتنا عررل السررنواف افتعرردنة،      

سرررتمي برررإعن اهلل  وسنسرررتمي برررإعن اهلل تالميررري ا ومتعررراون  وست 

بالننا تنمو على يد أبناإل ا وعلى يد ضريوف ا الكريام الريين مرا     
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 ،فتاوا عامل  ويعملون  دمة ريا الولن ضيوًفا أكرارم عليره  

 ميارك    تنميته.

لكًن ولننا أيض ا يعان  من ميكلة ور  كربهة مبقراييس   

الرردول عيع ررا؛ أال وررر  ميرركلة الباالررة وإجيرران فرريص العمررل   

تلفة، وريا مرا سريايحه  اضرينا الكرييا اريه الليلرة إن       افة

 هات اهلل.

حينما كنت أةيأ حول افوضو ، توارن  الي  عردة أسرالة   

حررول: مصررال  السررعونة وارتبالرره بالباالررة، ومرراعا يعرري ررريا    

افصررال ، وحررول عمليررة تررول  الو رراإلف، وحررول مررا يسررمى        

نرات الرولن كمرا    بااحالل وإجيان الفريص افةتلفرة الر  تسير  أب    

تسيرر  غهرررا بررإعن اهلل، ولعلنررا لررد إتابررة ارريه األسررالة عنررد        

 ضيفنا الكييا.

: آبدايررة الليلررة أمررور ا عرردة، من ررا  ارريهوسررتتناول  اضرريتنا 

 ونة، نوافع رررا، ةانونيت رررا، الرررلامو السرررعونة،  ررردياف السرررع 

الورميرررة   السرررعونة كمرررا ررررو ميرررارد وماررريو !، حقيقرررة      

مسرتقبل ا، احلاترة إلي را، أيرن وصرل ةارار       السعونة، واةع را،  

السعونة، ما مدى لا  السعونة أو فيل ان، وما رر  عواإلق ران   

وما حقيقة موةف القاراع  العرام وا راص من ران ومراعا جيري       
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ةاا  العمل وماعا جيي الرولن مرن رفر  مقرل رريا اليرعار ب ريا        

 احليا .

لتصرراةه إررريا، وإنرر  أعرري  عررن ةرريب  اضررينا الكررييا و 

عديررد ونره أيض را عضرو ا    لرس إنارة     بالقارا  ا راص، وك  

من القااعراف االةتصرانية ومستيرار ا لردول أخريى وليريكاف       

عافيرررة. وكتعييرررف وتصررري لضررريفنا الكرررييا، ف رررو  مرررل      

اتل افاتسرررته   االةتصررران مرررن تامعرررة واليرررة واهرررنان   سررري 

م، وةبررررل علرررر  حصررررل علررررى   1983بالواليرررراف افتحرررردة سررررنة  

األول  س االةتصرران مررن تامعررة افلرر  سررعون بال تيررب بكررالوريو

م، و مرررل نبلررروم الدراسررراف   1977مررر  ميتبرررة اليررري  سرررنة   

البنكية من سي  بن  باليونان، كما حضي عدن ا كبه ا مرن  

 Barclaysبرراركلي  الرردوراف البنكيررة افتةصصررة مرر  بنرروك آ 

Bank،   تولررردمان سررراشGoldman Sachs Bank،  تيررريس

 Morgan، مورتران سرتانل    Chase Manhattan  Bankمان اتن 

Stanley    كما عمل  اضينا الكرييا   التردريس   ةسرا ، 

االةتصررران  امعرررة افلررر  سرررعون، وكررران ناإلب رررا للمرررديي العرررام     

سررررنة افسرررراعد للعالةرررراف ا ارتيررررة لبنرررر  الياتحرررر  حتررررى      

م، وكمرررا ررررو معلررروم فرررإن العالةررراف ا ارتيرررة للبنررر    1991

ار  البلررد ومياسررليه ومررا يرريتبء برريل . ترريتبء بكررل أعمالرره خرر

كمرررا عمرررل مرررديي ا عام رررا انارة  موعرررة اهمررري  حترررى سرررنة   
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م. ورو عضرو منتردب وهريي  مؤسرس  موعرة هريكة       1995

    Hessenآريس رررن األفانيرررة العرررونة ومستيرررار جترررار  لواليرررة 

اتررن وآهرريكة فررولكس  مناقررة ا لرريو، ومستيررار لرريإليس   

آهرريكة  لرريو، ومستيررار لرريإليس    ا  Volkswagenالعافيررة 

  ا لرريو، ورإلرريس    Clariantكالرينررت السويسرريية العافيررة   

 لس إنارة ومال  هيكة أران لألعمرال التياريرة الصرناعية،    

وعضررو  لررس إنارة اليرريكة العقاريررة لتسرر  سررنواف، وعضررو  

الصناعاف افتاورة ألرب  سرنواف، وعضرو   هيكة   لس إنارة

ال راعيرة، وعضرو  لرس إنارة بنر        لس إنارة هيكة تبوك

 نة افياتعة   بن  الياتح .الصانراف السعونية، وعضو ه

ولررررردى ضررررريفنا الكرررررييا  موعرررررة مرررررن ا رررررلاف   رررررريا 

االةتصررانية وافاليررة امليررة والعافيررة يصررعب حصرريرا. وكمررا      

 أهيف أن ريا افوضو  يتعلق بالسعونة واحللول البديلة.

موةر   ُينقرل مباهريًة علرى ااروات علرى      وُنريكِّي أن لقاتنرا رريا    

www.satel.sa/alomary موةرررررررر و http://www.omaryforum.com 

ويبقى على رريا افوةر  حترى ترأت  النردوة القانمرة إن هرات اهلل،        

كمررا أنرره ُيفررًيغ ضررمن  لررداف افنترردى والرر  نأمررل أن يصرردر    

و  ريا اللقات خالل صريف رريا العرام برإعن اهلل     ا لد الي   

تعرراىل. ررريا، ونيحررب بتعليقرراف ومباهررياف احلضررور الكرريام رررر 

http://www.satel.sa/alomary
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حيررارا اهلل رررر حيرر  يتررا  اررا ا ررال للميرراركة كالعررانة بعررد  

 انت ات  اضينا الكييا، تفضل ضيفنا الكييا.

   :احملاضرة 

 :آاماضي : األستاع/ عبداهلل بن عبدالع ي  اليييان 

مسرراكا اهلل بررا ه، وهرركي ا نكتررور عبرردالع ي . مقلمررا     

تفضل الردكتور عبردالع ي  فرإن موضرو  السرعونة ررو موضرو         

حقيقررًة هرراإل  وصررعب، واحلرردي  عنرره كررقه، والدولررة منرري        

سنواف لويلة ور  تعمل تاردة على خلق فريص عمرل لليرباب.    

كررربه،  وافيررركلة احلقيقيرررة أن ةارررا  األعمرررال   افملكرررة  

 10.000.000ن رنرررراك آحصرررراإلياف الي يررررة فررررإ وحسررررب اا

وافرد ا  بينمرا    17.400.000وافد ا  والبن  الدول  يقرول أن را آ  

!. فما رر   عدن من اليباب والفتياف السعوني  ال جيدون عماًل

افيرركلةن! رررل ررر  عيرر    اليررباب وعرردم كفرراتةن! أم ررر      

 ميكلة   الييكافن!.

باب   العمررل، القارا  ا رراص يررتكلا عررن عردم تديررة اليرر  

وأن العمل لديه رر أ    القاا  ا اص رر  ترا  إىل ت رد كمرا    

أن سرراعاف العمررل برره لويلررة. إال أن ررريه افقولررة حقيقررًة مررينون     

رغررا    أرامكررو آعلي ررا، حيرر  إن اليررباب السررعون  لرر        
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ساعاف العمل الاويلرة، ولر    ا ارو  السرعونية ولر         

 ل    ةااعاف كبهة تد ا.ول    العسكيية و  ساب آ

وإنرر  أعكرري أنرره وةبررل لاللرر  سررنة رررر وعلرر  إًبرران الافررية رررر       

كرران رنرراك ميرركلة   عرردن العسرركيي    القرريى وافرردن،  

وكان رناك كالم   الصحافة حول إمكانية تو يرف عمالرة   

غه سعونية   األمن و  القضرات. إال أنره وبعرد مرداوالف، رأف     

عب اسرتيعاب وافردين   ةاراع  األمرن     احلكومة أنره مرن الصر   

والقضررات؛ فعمرردف رررر احلكومررة رررر إىل  فيرر  تلرر  القااعرراف.     

وعلى سبيل افقرال فرإن  أعكري أن عردن افتقردم  لكليرة ةروى        

، هررررةص  30إىل  20األمررررن الررررداخل  كرررران ال ي يررررد عررررن آ 

إىل  1.500وكررران راترررب الضرررابء بعرررد التةررري  تقييب رررا آمرررن    

احلكومرررة للاالرررب   علررر  الوةرررت  . فاعتمررردفريرررال  2.000

 وللضرابء افتةري  راتب را ةردره    ريرال    1.600راتب ا ةدره حوال  آ

رررر وعلرر  خررالل فرر ة بسررياة رررر  . فرريأى افسررؤولونريررال  7.500آ

ونفرس الير ت   العسركيية  إىل ةاا   وااآلال  من اليباب توًت 

  لتلرر  30.000بالنسرربة للقضررات، وحتررى اليرروم يتقرردم حرروال  آ 

 . إعن 1500إىل  1000يررررراف وال يقبلرررررون سررررروى آمرررررن    الكل

افيرركلة ليسررت لعيررٍب   اليررباب السررعون ، لكنرره ال يوتررد    

تييي  وحواف    تل  القااعاف. ومما سربق وبعرد أن رأينرا أن    
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منتي را ويسرتاي  أن ينةري    القارا       العامل السعون  عرامالً 

 ا اص، إعن أين افيكلةن!.

ف. إعا ن ينرا إىل اليريكاف   نتحدا اآلن عن وض  الييكا

  العرراا افتقرردم لررد أنرره يررتا الفصررل برر  ملكيررة اليرريكة     

وإنارت ررررا، مبعنررررى أن افررررالك ةررررد يكونررررون    لررررس إنارة    

اليرريكة لكررن ا ال يرردييون اليرريكة بيرركل مباهرري. لكررن   

الوض    بالننا رر ومر  األسرف ررر جتلرف، حير  لرد أن مالر         

صاحب الييكة! وررو صراحب    الييكة عندنا رو افديي! ورو

القرريار األول واألخرره!. بررل وةررد جتررد هرريكاف عمالةررة تررد ا        

مي انيت ا بافالي  وافلياراف، إال أن  ّفا تدخل مقري اليريكة،   

جترررد أن رررا بسرررياة ترررد ا! فرررال ريكرررل تن يمررر  وال مسرررمياف    

 Humanو يفيررررة وال صررررالحياف وال تررررردريب وتاررررويي وال آ   

Resources ء هرررررؤون مرررررو ف  و اسررررربة!؛    وال ماليرررررة؛ فقررررر

وصرراحب القرريار رررو افالرر ، وافو ررف السررعون  ال يعرردو إال أن   

يكون صبي ا عند صاحب العمرل!، ولريس لره أ  ةريار!، القريار      

فقء بيد مال  الييكة والي  اليوم يييرده ررر أ  يييرد افو رف     

 السعون  رر وبعد غٍد ال يييده!.

يراب اررريه اررريه األسرررباب عررر   اليرررباب افرررتعلا عرررن الررر      

اليرريكاف، ألن اليرراب ال جيررد نفسرره ب ررا، فررال يوتررد  ررد    
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وليس له مي انية يتصي  ب ا آُيعر ، ُيو رف، ُيةارء . ولريل      

اجته عدن من اليباب إىل البنوك؛ ألن بياة البنوك بيارة متارورة   

ب ررا ن ررام ورياكررل تن يميررة وترردريب وتاررويي مسررتمي ويامرران  

  اليررباب السررعون    اليرراب في ررا علررى مسررتقبله، لرريل  لرر  

مقررل تلرر  القااعرراف. لكررن اليرريكاف آنفررة الرريكي ال صالررت     

لترردريب ترردار بعقليررة بسررياة، وصرراحب افررال ال يصرري  علررى ا    

 ، حي  يريى أنره لريس لريل  ناٍ      ITآوالتاويي والكمبيوتي والر

 واحلمد هلل وتوتد أربا  كبهة!!.  ماهيةآلافا األمور 

 علررررى مصررررياعيه للعامرررررل   ررررريا، وإن برررراب افنافسررررة ِفرررررِت ي   

  نولرررة   150أو  100السرررعون ، وررررو اآلن ينرررافس عمالرررة آ  

كصروص   ح  لد أن رتل األعمرال  مر . وإعا أخرينا مقراالً    

ريا اليأن، وليكن فينسا أو أفانيا، لد أن رنراك حرد أننرى    

لليواتررب وعرردن سرراعاف عمررل  رردنة للعامررل، فاحلررد األننررى        

والعامرررررل   €2.000يقرررررل عرررررن آال  لليواترررررب   فينسرررررا مرررررقاًل

أو  3.000آبررل يعمررل بررر     €2.000آالفينسرر  رنرراك ال يعمررل بررر   

ولررو ِفررِت ي برراب االسررتقدام إىل فينسررا مررن الفلررب  أو        4.000€

اانرررد، أنرررا متأكرررد أن كرررل العمالرررة الفينسرررية سرررتيلس        

بيوت ررا، ألن العامررل الفينسرر  يييررد ميتب ررا عالي ررا ويييررد سرراعاف  

  ويييرد تعويضراف وأهريات كرقهة،     Weekendآعمل ةليلة ويييد 

  €500أو  €400آالفلبيي واانرد  يقبرل العمرل برر     بينما العامل
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  ساعة!، فإعن ريا لن يسرتمي، ورريا ررو احلاصرل     15ويعمل آ

للعامررل السررعون  اآلن، حيرر  إننررا وضررعناه   ثرري مرر  العمالررة   

د الوافرردة افنتحررية للعمررل والرر  تييررد العمررل بررأ  وسرريلة، وةرر        

يكررون لرردى العامررل السررعون  ارتبررا  وعاإللررة، لرريل  ةلنررا لرره      

نرراِفس ررريه العمالررة، وررريا أمرري صررعب. بينمررا القاررا  ا رراص     

، وال  كرن أن  ممنوعرة إال للسرعوني     م ، رناك ةااعاف

توتررد ررريه افعانلررة إال بررالتواصن، اعررء ررريا حييررة واعررء ررريا    

 حيية، لا ِةل إن ريا أصاب أو أخاأ.

ي الن ررام. إعا  رردلنا عررن التيررارة، فلرردينا هرر ت   األمرري اآلخرر

ا رره حييررة التيررارة، وررريا علررى مررا يبرردو لرر  مف رروم خررالئ،    

كرل إنسرران يعمرل كررل إنسران يفررت   رل وركرريا!؛ رريا غرره      

موتون   الغريب، إ را الن رام التيرار  افوترون   الغريب ررو        

: رنرراك أربرر  أو مخررس هرريكاف    ن ررام االمتيرراص، مبعنررى مررقالً   

مااف البن ين ور  مسؤولة عرن علر ، لكن را ال ترديي      عافية

 ارراف البنرر ين؛ ررر  فقررء تؤسررس وتاررور وتترراب  لررا تسررم        

للمررروالن أن يرررديي امارررة  رررت إهرررياف ا. أمرررا عنررردنا، فرررال،  

أتررت إلينرررا     والرر  Shellوأعكرري لكررا جتيبررة ليررريكة هررل آ    

م وأنررا كنررت مرر  ا موعررة، وعلرر  لعمررل 1995تقييب ررا   عررام 

بقالا أو أرب   ااف، لرا فوتانرا    بن ين. وبدأوا فعاًل  ااف

أن ررررا توةفرررروا عررررن العمررررل وا يسررررتميوا!؛ وةررررالوا ال نسررررتاي   
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االسررتميار، ألن افنافسررة غرره هررييفة؛ فرربعا امارراف ُتفتررت     

ةبلرر ا واألخرريى بعرردرا   نفررس اليررار  أو احلرر ، ولالقررة تفررت   

البنرر ين، سرراعة، وبعررا امارراف ةررد تغررل   الرردي ل و   24آ

كمررا أن سرراعاف العمررل غرره  رردونة والعمالررة بسررياة!، فلررا     

يسررررتايعوا االسررررتميار   السرررروق ألنرررره غرررره مررررن ا وبالتررررال    

 انسحبوا!.

لرا إننرا وبعرد لاللر  سرنة، رتعنرا اآلن إىل عمليرة التةصررص        

واالمتياص    ااف البن ين!، فالبد من تصنيف اليريكاف،  

  رررو الرري  يررديي!. ررريا رررو   وأن اليرريكاف ال تررديي، بررل افالرر  

اليغل السليا وريا األمي البرد أن يسري  علرى كرل القااعراف      

ولرريس ةاررا  الررب ول فقررء. وةررد يررأت  هررةص ويقررول: ال، فرراعا 

يكرررون رنررراك احتكرررارن نقرررول لررره: ال يرررا أخررر ، لررريس رنررراك   

: فلرردينا احتكررار، ولتوضرري  علرر  نتنرراول ةاررا  البقرراالف مررقالً 

ة عمالةررة مسررارمة، ممكررن    هرريكاف كرربه5أو  4رنرراك آ

أن ُنرررردخل   ملكيت ررررا عرررردة ت رررراف كالتأمينرررراف والتقاعررررد 

ومؤسسررررراف ا تمررررر  افررررردن  وافؤسسررررراف ا هيرررررة وصرررررغار   

افسرررارم ، ثيرررر  متلرررر  رررريه اه رررراف تلرررر  اليرررريكاف،   

وتكرون رررر تلرر  اليرريكاف رررر مسررؤولة   نفررس الوةررت عررن فررت   

عة والت ويد برافوان  البقاالف الصغهة، من خالل: التدريب وافتاب

وبالن ررام، ولرريس أل  هررةص يفررت  بقالررة آعلررى كيفرره ، إ ررا   



 

 
 

 هـ1437 تاسعال العاممنتدى الُعمري الثقايف ــ حصاد  418

را  دنون ل  ساعاف العمرل ويياةبونر ، ويعاونر  البضراإل      

 ويدربون ؛ فتحصل بيل  ه ت تار .

وستيد   عل  الوةرت بنوًكرا تردخل بالتمويرل ألن را تضرمن       

ىل بقرالت ،  مناقرة الفرال   ترا  إ    النيا  رر بإعن اهلل ررر، فمرقالً  

ونتوةرر  أن افبيعرراف اليوميررة للبقالررة الواحرردة سررت او  برر  آمررن   

رررر إن هررات اهلل رررر حيرر  مت إحصررات    ريررال   10.000إىل  7.000

السرركان وعيفنررا  رريو  افناقررة، وبالتررال  رثرر  سرريكون     

أو  60فابيعررر  أن السرررعون  سررريأخي آريرررال   2.000تقييب رررا آ

ل ويرردييه. لكررن اليرروم   وييررتغل   امرر ريررال ألررف   40أو  50

  بقالررة!؛ ال  كررن للسررعون  أن ييررتغل  100جتررد   اليررار  آ

  مقل رريا اهرو مرن افنافسرة. ونخرل   ا رال سرعوني  بعرد         

الرر  ريررال   300.000آتقاعررد وفررت  بقالررة وصرري  علي ررا الررر  ال

أخيرا من احلكومة، لا وترد بقالرة ةبلره وبعرده يردييرا وافرد       

سراعة    24آلبقالة يبيعون ويغيون وييرتغلون  أو أتن  ينام   ا

ويوصررلون للبيرروف، ففرر  الن ايررة ا يسررتا  االسررتميار ومررن لررًا   

 سلم ا اا وأخي مبلغ التس  أو با  البقالة با سارة.

إعن إخوان  الكيام، لن ترني  السرعونة   القارا  ا راص     

علررررى علرررر  أال ورررررو هرررريكاف    إال باالمتيرررراص؛ ولنأخرررري مقرررراالً 

  كررررل هرررار  وكررررل    رررل   30.000الف، يوتررررد آاالتصرررا 
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مكان!، رريا الكرالم غره سرليا؛ حنرن لردينا لرالا هريكاف         

نفعرررررت مليررررراراف لكررررر  تأخررررري ال اخررررريص وتعمرررررل، ورررررريه  

أن  ينبغررر   ، رررريه اليررريكاف Stc، Mobily، Zainاليررريكاف آ

تؤسررس هرريكاف للتسررويق وتعارر  اليررباب حررق االمتيرراص لفررت    

اليرريكاف الكررلى رررر الرري     امررالف، مبعنررى رررا رررر أ  تلرر    

يستورنون األت ر ة وررا الريين يردربون ا وررا الريين يياةبرون ا        

على انت ام الدوام والبي ، وعندما رر أنا افوالن ررر أعلرا أن رريه    

اليرريكة أو تلرر  افؤسسررة يرردييرا هرراب سررعون  لكن ررا تتبرر     

ار لديرره ميرركلة أسررتاي      وررر  الرر  تررورن لرره، وإعا صرر    stcآ

 ضرري   . لكررن صيررد وعبيررد الكررل يفررت  وررريا stcآمياتعررة الررر

مررن الصرر  وررريا مررن كوريررا واآلخرري مررن نبرر !؛ فلررن         أت رر ة

تسررررتقيا األوضررررا  إال باالمتيرررراص، ومررررن يقررررل لرررر  أن االمتيرررراص   

احتكرررار، ف ررريا الكرررالم لررريس بصرررحي ، حيررر  إن االمتيررراص   

متلكررره هررريكاف وممكرررن أن تاررري  لالكتتررراب وتتملك رررا 

قرررررل: التأمينررررراف، والتقاعرررررد، أكرررررل القااعررررراف   البلرررررد م

واهمعيرراف ا هيررة والرر  رررر أ  تلرر  اهمعيرراف ا هيررة رررر لررن     

 تا    ريه احلالة إىل أن يتل  اا أحد حي  سيكون لردي ا  

نخرررل وععيررراف ا تمررر  افررردن  وصرررغار افسرررارم . وبررريل       

مرررن رررريه الفوضرررى العارمرررة، لقرررد   يكرررون رنررراك تن ررريا برررداًل

من السكان!، وأصرب  العامرل الوافرد     أصبحت امالف أكقي
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  ويررأت  إلينررا ويصرره  Visaييرر   تأهررهة آ مررن بررنغالنيل مررقاًل

تاتي ا!،   ح  أنه   بلده ال يستاي  أن يكرون تراتي ا، حنرن    

تلبنرررا أةرررل النررراس وتعلنرررارا جترررار ا!، وتيكنرررا أحسرررن نررراس    

تيكنرررا اليررريكاف العافيرررة الررر  تعاررر  خدمرررة وتن ررريا وا      

ننرررا!، وأنخلنرررا النررراس الررريين ا يسررربق ارررا العمرررل  ندخلررر ا بال

بالتيررارة!، وررريا الوضرر  ال يسررتو !، حنررن بلررد غرري وال  تررا   

 إىل ريا الي ت!.

ليل  فأنا أتوة  أن احلل رو إعاات االمتيراص، وإعا ا يكرن   

رنررراك هررريكاف سرررعونية ةرررانرة، ففررر  رررريه احلالرررة حنضررري     

ية وتاي  هيكاف عافية وتدخل   مسارمة م  هيكاف  ل

ا  ا   البلد. والفاإلدة من التعامل م  تل  الييكاف العافيرة  

أنرره لرردي ا التاررويي      ررريا القاررا  رررو  سررنة   100الرر  اررا آ 

؛  evelopmentD&  esearchRآوالبحررر  والتررردريب  افسرررتمي 

  مر  رريه   Partnerوبيل  سريكون العامرل السرعون  هرييًكا آ    

 اه ة ويكل مع ا ويتاور وُيدرب.

وبرريل  يكررون القاررا  ا رراص رررو القاررا  اهرراعب ولرريس    

القاررا  احلكرروم ، وال بررد أن يكررون القاررا  ا رراص أفضررل  

مررن القاررا  احلكرروم    كررل هرر ت   ااترراصاف والعواإلررد       

ال يتيره إىل القارا    ن وغهرا؛ وعل  حتى ُتيي  اليباب علرى أ 
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سيء؛ وممكن عرن  احلكوم  الي  أكقي العمل فيه روتيي ب

  يررتقلص القاررا  احلكرروم  كررقه ا،    ITآألت رر ة والررر لييررق ا

حيرر  إن افو ررف   القاررا  احلكرروم  يعمررل ضررمن سياسررة      

، وةرد يكرون تر ت    ويسره وفًقرا ارا    دنة مسبًقا ال يتياوصررا  

مررن القاررا  احلكرروم  برره أنرراس خررلات، لكررن األغلبيررة ررر       

أعمال مكتبية بسياة ةد تقوم ب ا افريأة أو اليترل البسريء أو    

سررياة عو  االحتياترراف ا اصررة؛ ألن ررا أعمررال مكتبيررة ب حتررى

مررررن الررررتفكه أو العمررررل أو  تررررد ا ال  تررررا  إىل مسررررتوى عررررال 

 اه د، بعكس القاا  ا راص الري   ترا  إىل مسرتوى عرالٍ     

مررن العمررل واه ررد. ولرريل  لررد أنرره   العرراا أعرر  القاررا        

 احلكوم  صغه والقاا  ا اص تد ا كبه.

تاررويي بياررة ةاررا  العمررل ا رراص؛ ألننررا إعا     فالبررد إعن مررن  

اسررتميرنا ب رريه الاييقررة، فررإن القاررا  ا رراص لررن ُيرردرب ولررن    

ُيو ف، وسو  يستمي باريق سرعونة ورميرة وكرل هر ت إال أن      

جيلررب سررعوني ؛ ألن صرراحب افرررال معترران علررى لييقررة معينرررة       

ولديرره بعررا النرراس افسرراعدين الرريين يعملرروا معرره منرري سررنواف   

  وال يييررد تغرريهرا، وال يييررد أن جيلررب هةص ررا   ومامرران لرريل

 يعي  أسيار عمله وغهه من تل  األمور.
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إعن البد من تغيه بياة عمرل القارا  ا راص. ويبردو لر  اآلن      

أن السما  للييكاف العافية للدخول بقاا  التي إلة ما ررو إال  

ول في ا؛ ألن تل  اليريكاف  فا ة خه لليباب السعون  للدخ

بررل ريررال   1.500أو  2.000آ برررولررن جيلررب عرراماًل كرربهةاررا  

ويعايه عمولة ويدربره؛ ألنره   ريال   10.000ةد جيلب كاهه آ

: ترردريب، يتبرر  ن ررام يسرره وفًقررا لرره العرراا كلرره، فلديرره مررقالً    

ومتابعرررة، وحرررواف . بينمرررا عنررردما يكرررون صررراحب افنيرررأة ررررو  

ول صاحب القيار، فاانسان بابيعتره و  مقرل رريه احلالرة  را     

 أن يوفي ويدف  أةل.

األمرررري اآلخرررري، رررررو أن االمتيرررراص   العرررراا كلرررره ُيعاررررى       

آماكدونالرردص أنرر  عنرردما ترريرب إىل   لليررةص، مبعنررى مررقالً 

McDonald's Corporation   آباسرررررركن روبنرررررر  أوBaskin-

Robbins    أمييكا وتقول اا أريد أن آخي امتياص أمييكرا!؛  

حرد ا، وحنرن نردرب  ةبرل مرا      وا يقولون ل : ال، أنت تأخي  رالً 

البرررد أن    Franchiseeآ  الرررر$30.000أو $20.000تررردف  الرررر آ 

جتلس معنا   نورة فدة لاللة ه ور، وأنا هةصري ا أخريف نورة   

، همن رريه الردوراف، حقيقرًة ةرد تكرون أفضرل مرن الردكتورا        

ولررريس ن ييررراف، ومرررًي   Cases Studiesآألنررر  تررردرس ةضرررايا 

ررريه ميرراكل   إفييقيررا وأوروبررا و    سررنة   50آعلرري ا   الررر 

و و  ررررا ُيعيفررروك كيرررف    ،كرررل العررراا آكرررإغالق اليرررار    
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تار ة، ومرن ُيردر س لر  أنراس يردييون       تتصي ، ولدي ا حلواًل

فرراألمي لرريس ن يي ررا بررل عملي ررا،  سررنة   30أو  20 ررالف فرردة آ

فرررإعا لحرررت، فرررإن ا يررريربون إىل  هررر ور  4أو  3فُيدرسررروك آ

البنرر  لتمويلرر    ا  ررالف أخرريى، و ضرري مناقررة ال يوتررد ب رر 

  ويرردف  متويررل بنررات  $30.000أو $20.000آويرردف  اليسرروم الررر 

امررل، ألنرره يعلررا أنرره   هررياكة مرر  هرريكة عافيررة سررتني        

آماكدونالررردص   أو Baskin-Robbinsآباسررركن روبنررر    100%

McDonald's Corporation     ونخرررل مع رررا   هرررياكة ماررراف

 السن .

ل أو افو رررف أصرررب  صررراحب  رررل؛ أًمرررا مرررا إعن رررريا العامررر

ترراتي ا تررات وأخرري امتيرراص افملكررة،   رردا لرردينا ف ررو أن رترراًل

مررأخوعة   كررل   McDonald's Corporationآماكدونالرردص فررر

افملكرررة، ورررريا التررراتي تلرررب عمالرررة أتنبيرررة لييرررتغلوا ب رررا،   

يم اليررررباب السررررعون  مررررن فرررريص عمررررل. وررررريه      وبرررريل  ُحرررر 

الرر  توتررد رتررال األعمررال!، فرراعان! ألنرره    ررر   Franchiseeآالررر

ب ا تدريب مكقف ترد ا ومسرتمي،    أواًلريه الييكاف العافية 

واحد ا ويياةبونه ويتابعونره، وةرد يعاونره     يعاونه  اًل لاني الا 

فيما بعد  ل  أو لاللة ومن لا يبردأ يكرل، وبريل  ف را نرواة      

ندك مخسة آال  اه ة ال  ُتفي خ رتال األعمال، فإعا كان ع

إعن عنرررردك عيررررية آال    Franchiseeآأو عيررررية آال  فرررريو  
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ال،  ،كررل سررنة يرردخلون السرروق. لكررن لرردينا  Business menآ

ترررات تررراتي واحتكررري األمررري؛ اليررريكاف األتنبيرررة ال تعاررر        

هرررريكة ولكررررن تعارررر  فررررين ا، وررررر  تييررررد نخررررول السرررروق     

السررعونية، فقيررل اررا لررن ترردخلوا إال عررن لييررق ررريا اليررةص    

ويأخرري امتيرراص ا ويرردف  لكررا مليررون نوالر أو لاللررة ماليرر  نوالر 

ويأخرري االمتيرراص. فأصررب  الترراتي   السررعونية أو ا لرريو يرريرب 

إىل هرريكة ويقررول اررا أريررد امتيرراص ا لليرريق األوسررء وسررأنف      

 ، واليررريكاف العافيرررة تلررر  ال ي م رررا إن مًت   $10.000.000آ

، ، اف رررا أخررريوا أمررروالً تررردريب السرررعوني  أم ا يرررتا  تررردريب ا  

وباعوا بضاعت ا، أما حنن فقد التففنا حول الن رام علر  الري     

جلق لليباب فريص عمرل ولريس فريص و يفيرة، ويعايره خرلة        

ويارررروره، حيمنررررا اليرررراب السررررعون  وأعاينررررا علرررر  افيرررريو   

ريررال   1.500ليررةص واحررد تلررب عمالررة وافرردة رخيصررة بررر آ     

ار العالمرراف احلصرريية، واهرتغلوا!. إعن البررد مررن إيقررا  احتكرر 

ـــ WTOآمررن  ترر ت ويصرره  وأن   World Trade Organization ـ

تكون حيية وليسرت حصريية؛ لكرن حنرن ماصلنرا حصري !. لرا        

جتررد هةص ررا مقيم ررا   نبرر  أو بررهوف ولديرره وكالررة حصرريية      

على الييق األوسء! و  افملكة يكونوا لاللرة  رالف! برأ     

وسررء وتسررًتي وأعاارررا  حررق ررريان! رررو أخرري وكالررة اليرريق األ 

  Franchiseeآألنرراس واهررتغلوا. إعن ررريه اليرريكاف وررريه الررر     
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ر  ال  توتد رتال األعمال: تدربه، تاوره، تفرت  لره األفراق،    

حيررر  ب رررا نوراف وصيررراراف مسرررتمية كرررل سرررتة هررر ور ولررردي ا 

  Systemآ ررردي  وتغررريه لكرررل هررر ت، وبالترررال  يررردخل   الرررر

 ويتعلا ويكل.

رو البنوك. والبنروك حقيقرًة تعترل مفترا  النيرا       األمي اآلخي 

  كررل بلررد؛ ف رر  الرر  تسرراعد النرراس وتقررف مع ررا، أمررا أنررت   

كقارررا  أعمرررال ال تسرررتاي  أن تعمرررل مبالررر  وال يوترررد أحرررد    

يستاي  أن يعمل مباله، لكرن مر  األسرف رنرا وباسرا ااسرالم       

رر وأنا كنرت معره      ~وافياثة، م  إن اليي  صا  احلص  

لينة الييعية   الياتح  رر حًيم افياثة   البنروك؛ وكران   ال

ةرد أران أن يعاري ا فيصرة، فقررال ارا ابردأوا   افياثرة لفرر ة       

مررر  أن ب رررا مالح ررراف، لرررا فيمرررا بعرررد ممكرررن أن نررردخل        

ميرراركة متناةصررة، مضرراربة األبرردان، آال  البيررو  لررا ناررور.   

وترد إال رريا كن رام    إال أن البنوك تيبقت بافياثة وةالت ال ي

 Flatآإسرالم . وافيركلة   افياثرة أن را تقييرد حير  تعترل        

Rate        البن  ال جفرا مرن القسرء!، وال نقصرد رنرا القسرء ،

األول، برررل القسررررء القرررران  والقالرررر  والرررري  مررررن اففرررر ث أن  

يتناةص بتناةص القيث، لكن البنر  يضريب النسربة   افردة     

لرررب منررر  أن تررردف  ألفررر   وجيمع رررا ويقسرررم ا علرررى هررر ور ويا

. وافيررركلة األخررريى أنررره %10أو  8صرررارف  %4!، فتيرررد مرررقاًل
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ُيل مرر  أن ترردف  كامررل القرريث أو الفاإلرردة والرريب  حتررى إعا مررا  

ررر يقرول لر      كنت ستن   القيث بعد سنة رر تاتت  فلوس مقاًل

البنرر : ال، البررد أن ُتكمررل أو ترردف  وترريرب، وررريه ميرركلة      

 أخيى!.

ن األعمررال فررال يسررتايعوا التقرردم للبنرروك؛   أمررا بالنسرربة لرريوا 

ألن ا تييد ضماناف، تييد أس م ا، تييد عقرار ا، أمرا ررا فلريس     

لرردي ا هرر ت، فقررء لرردي ا عملرر ا وفكرريرا، والواحررد مررن ا     

، إال ريرال    100.000يييد نعا وتوتيه ومساعدة ولرو بقيمرة آ  

أن البنروك لريس لردي ا أ  اسرتعدان ألن تعار  وتسر ا حترى ولرو         

ال بسياة!. إعن الن ام البنك  أصب  أيض ا غه مسراعد،  بأمو

 م  أن وتونه ضيور .

لررا إنرره وبالنسرربة للعمررل بيرركل عررام، يوتررد   البلررد اآلن       

تقررروم بأعمرررال  مليرررون   6أو  7عمالرررة بسرررياة ترررد ا ُتقررردر برررر آ   

بسررياة، ي ررن الرربعا أن العامررل السررعون  ال يسررتاي  أن يقرروم 

ة!، احلقيقرة، ال، إننرا  كرن    ب ا كاألعمال احليفيرة والبداإلير  

مررن العامررل البسرريء، ونغرره   أن نقرروم بعمليررة إحررالل لآللررة برردالً  

عامرل    20مرن أن يكرون رنراك آ    بداًل مسمى الو اإلف، فمقاًل

ين فرررون بالرررة    رررل أو   افارررار، فيكرررون رنررراك      ن افرررة

وبريل  وفينرا   ريرال    10.000بياة واحد ونعايه راتب ا آم ندس 
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الرر  نرردفع ا للعمالررة البسررياة، وخففررت علررى  ريررال  15.000آ

البلررررد عمالررررة ميرقررررة لالةتصرررران، وو فررررت افرررروالن بو يفررررة  

   مرررة؛ ونسرررتاي    علررر  أن نأخررري جترررارب الررردول، فمرررقالً  

الفنلندي  كانوا يعملون لردى السرويدي ، وكران ُين ري إلري ا      

ن رررية نونيرررة آفنلنرررد  يعررري أةرررل !، لرررا إن السرررويد احتفلرررت       

ىل العامرررل األترررن  رةرررا آمليرررون  والررريين ررررر أولاررر   بالوصرررول إ

العم ررال األتانررب رررر ُيسررم  اررا بررافكوا وااةامررة   السررويد،     

وكان عل  أيام الافية والن روث بالبنيرة التحتيرة. اآلن السرويد     

تعان  من مياكل اتتماعية واةتصانية وأمنيرة بسربب ا لريء    

افررية لرردى الكرربه الرري  نخررل علررى السررويد. وعنرردما برردأف ال  

الفنلنررردي ، ةرررالوا لرررن نكرررير خارررأ السرررويد، سرررنعتمد علرررى    

عمالتنا ا اصة. ريا، وإن عردن سركان فنلنردا ير او  مرا بر        

  400.000ماليرررررررر   ومسرررررررراحة األرث تقييب ررررررررا آ  4إىل  3آ

ترأت    فكيفن!، اعتمردوا علرى التقنيرة واآللرة؛ فمرقالً      كيلوم 

ا، إ را جترد آلرة    ماار آرلسنك   لتحي  فندًةا فال جتد أحرد  

وتضررغء الرر ر تتفرراوث وتررتكلا معرر  وكرريل  آالتاكسرر         

فأصررررب  كررررل هرررر ت باآللررررة، فاسررررتةدموا اآللررررة بقرررردر مررررا        

لليتررررال سررررنة   65يسررررتايعون. وصانوا العمرررري التقاعررررد  إىل آ

نسمة  ولردي ا   5.400.000والنسات. عدن سكان فنلندا اآلن آ

دون ، وبرررريل  بنرررروا تنميررررة راإلعررررة برررر وافررررد  150.000فقررررء آ
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مياكل. غال فنلندا يوترد اال ران السروفي  آاهر اكية ،     

وتنوب ا توتد السويد آرأ الية  فكان البعا يقول أن سرفن  

والسررويد فررين ا   150الصرريد اليوسررية   أعررال  البحررار ب ررا آ    

 وعل  بسبب التقنية!.أفيان   5وحنن رر أ  فنلندا رر آفين ا   50آ

تسرررتع  بالتقنيرررة  وافملكرررة كررريل  نولرررة غنيرررة ممكرررن     

مصرران  اليرروم    بكررل مررا تسررتاي . فمررقالً   Robotآواليوبرروف 

  Volkswagenاتن العافية وآهيكة فولكس أفانيا كمصن  

مررا أحررد ب ررا، فقررء ب ررا مررياةب ، أنررا رأيت ررا، سررياراف ترردخل     

آصررررفي  و رررري  آسرررريارة  ال أحررررد يلمسرررر ا، كلرررر ا روبرررروف      

ي  الواةرررف رررريا وكلررر ا بررراألت  ة، اليرررةص افيررر  Robotsآ

مرررن أن يكرررون لررردي ا      لكرررن بررردالً 30.000راتبررره حررروال  آ 

  100أو  50أو  30أو  20صررار لرردي ا فقررء آ عامررل  1000آ

 فاآللة حلَّت  ل اانسان   األعمال البسياة.عامل 

ليل  فلك   فف عن البلد الضغء الناتو عن رريا العردن   

لكررة سررنوي ا   والرر  يصررل من ررا إىل افم   الكرربه مررن العمالررة رررر     

رريا ااحصرات الي ر ، وممكرن يردخل      وافد   1.000.000آ

مليون ررا آخرري ا بارريق غرره ر يررة كالتسررلل واحلررو أو مررا هررابه      

عل ، وبالتال  ف نراك ريروم ولوفران علرى البلرد، ورريا ييررق        

ا ررردماف والنررراس، كمرررا أن ررررؤالت الوافررردين أنررراس بسررراات   
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غابراف ومرن   مساك  يقدمون خدماف بسرياة يرأتون إلينرا مرن     

أمرراكن بسررياة وا يرريوا سرريارة مررن ةبررل، لررا تررأت  وتسررلمه         

ررر البرد مرن    ةد يصدم ا ريال   300.000آسيارة تديدة ةيمت ا 

اف ْكنينيرة واالعتمرران علررى اآللررة   كررل هررؤون حياتنررا، وبالتررال   

فعندما تض  سعوني ا   عمل ما بسيء، فأنت تعايه راتب ا ألنره  

  ل  ل عيي عمال.

دو لر  أنره ولفر ة لويلرة، ا يكرن لردينا تيكير  علرى         لا يب

العمررل وأرميررة العمررل واانتررا . فاليررةص يييررد و يفررة لكرر       

يأخي فقء الياتب آخي الي ي، وريا حقيقًة يعتل كارلة ورر   

أن اليررعب ال يييررد أن يعمررل. البررد أن نيكرر  علررى ةيمررة العمررل     

تغلوا وأرميرررة العمرررل حترررى مرررن الناحيرررة الدينيرررة، فاألنبيرررات اهررر  

ُسرْبحيانيُه  بأيدي ا، وريا أكرل نليرل علرى أرميرة العمرل!، واهلل      

ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  چ :يقررررولويتيعيررررال ى 

عمرررل ننيرررو  وعمرررل آخرررية،     [7الك رررف: ] چڃ  چ   چ  

واعمررار الكررون،  للعبررانة خلررق اانسرران ُسررْبحيانيُه ويتيعيررال ىفرراهلل 

ان أن يعمرررل، وإن ف نررراك عمرررل ورنررراك عبرررانة، والبرررد ل نسررر    

  بعرا   اانسان العامل ةرد يكرون أفضرل مرن اانسران العابرد      

رضررر  اهلل عنررره  آمرررا نخرررل عمررري برررن ا اررراب    احلررراالف، حين

  افسيد، ووتد إنسان ا متعبد ا يقرول أنرا معتكرف،      وأرضاه

: مررن الرري  ينفررق عليرر ن فأتابرره:  فسررأله عمرري بررن ا ارراب  



 

 
 

 هـ1437 تاسعال العاممنتدى الُعمري الثقايف ــ حصاد  430

ف و عامرل وأنرت نراإلا.     أخ ، فقال له عمي: أخوك عرب باألتي.

رربانيررة، إ ررا رررو عمررل وإنتررا  وفكرري وتاررويي.     فالرردين لرريس  

ريا، وإن العمل لليتل وللميأة كيل  حتى لو عملرت افريأة     

البيت ف يا إنتا ، أما أن جتلس   البيت و ضي خانمرة وتنرام   

ساعة، فستصاب بالسكي وحالة نفسية واكتااب، أمرا    24آ

يا سررريكون صرررحة ارررا وإنترررا  وعمرررل  إعا عملرررت   البيرررت ف ررر

وراحرررة. لررريل  أنرررت جترررد أن اانسررران إعا تقاعرررد، تبررردأ عنرررده    

افيرراكل. لرريا البررد ل نسرران أن يعمررل وينررتو ويكررون عنصرري       

ُسرْبحيانيُه  إنتا    ا تمر . ورريا مالرب ننيرو  وأخريو ، فراهلل       

للب منر  أن تعمرل، وإعا عملرت وو فرت أناس را وفتحرت        ويتيعيال ى

ف رريا أترري كرربه. أمررا لررو كررل واحررد نررام واعتمررد علررى    بيوت ررا،

الغه فلن  دا أ  تقدم، لريل  البرد مرن ال كير  علرى ةيمرة       

 العمل واانتا .

ومقرررال علرررى علررر : فرررا تررروىل رونالرررد رجيررران ممقرررل احلررر ب     

اهم ررور  منصررب اليإلاسررة   الواليرراف افتحرردة األمييكيررة،    

الرد قيال   وكان ةبله الريإليس تيمر  كرارتي ممقرل احلر ب      

والرريين رررر الررد قياليون رررر كررانوا يسررعون إىل نولررة احلكومررة   

الياعيررة، فرر انوا الصرري  علررى الضررمان االتتمرراع . فلمررا تررات  

اهم ور  رونالد رجيان والي  يدعا الييكاف، وتد أنه مرن  

الصررعب أن جيلررس رررؤالت النرراس برردون عمررل، لررا آخرري اليرر ي       
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بهة ترررد ا. كمرررا يسرررتلمون رواترررب، ورررريه الفارررة أعررردانرا كررر 

  حير   Food Stampكانوا يستلمون ما ُيعي  باوابر  الاعرام آ  

يأخيون لوابر  ويريربون ب را إىل السروبي ماركرت و لرئ كرل        

  ومرررن لرررا ييتررر  إىل $150هرررةص سررريارته باأللعمرررة بقيمرررة آ

البيت ويأكل وينام وةد يتعالى ودراف!. ويا إخوان  إن افرال  

 م  اهنس ُيفسد الناس.

آجلرررررق الررررردوالر وال يأخررررري   ار رجيررررران ررررررو  وكررررران هرررررع 

DOLLAR MAKER BUT NOT HE DOLLAR الررردوالر

TAKER ةص مرن ررؤالت النراس    ، وةال رجيان أريد من كل ه

أن يعمل، حتى لو كان مقعد ا أو أعمى أو عات  ا، البرد لره مرن    

العمررل، حتررى ييررعي أنرره منررتو، ال أن يأتيرره افررال ركرريا برردون    

رررر العمررل واانتررا  رررر ييفرر  مررن معنوياترره   ررريا األمرري  عنررات. وفعرراًل

ويغرره حالرره إىل األفضررل. وبالفعررل برردأوا   علرر ، وخففرروا مررن    

الضررمان االتتمرراع ، لررا بعررد فرر ة ترريك كررقه مررن افرروالن      

الباالة وأصب  لدي ا أعمال وتاروروا، برل ووتردوا السرعانة       

العمل، فاهيل واحلكومة األمييكية  ترات  لرآلال  مرن    

يات؛ فقررالوا اسررتغلوا رررؤالت، ررريا يصررن  بدلررة وررريا يصررن    األهرر

صرار ا وركرريا. فررأعاورا مكرراإلن ونفعررورا للعمررل وتررابعورا    

وأخيوا من ا اانتا  ونفعوا اا ه يي ا، وبعد فر ة ةرًل الضرمان    

 االتتماع  وِأنخلت عناصي منتية.
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واليرروم لرردينا نفررس الوضرر ، فإننررا لررو أنخلنررا اآللررة   حياتنررا   

عل  تيد ا. حنن لسنا   حاتة إىل هرةص يرأت  مرن     فسيكون

أفغانستان يستةدم فين ا برداإلي ا، إ را رنراك آالف اليروم ةيمت را      

بضررغاة صر تصررن  لرر  عيرر  أنرروا     ريررال   90.000ال تتعرردى آ

سون وكل ه ت، وممكن أن نعار   اا ب  والكي  والكيو

بيت ا  اميأة عن لييق الضمان االتتماع  ت اص أو آلة أمام مقاًل

وتبي  خب  وتض  الدةيق والاح  بافقاييس وتضغء علرى الر ر   

. ريررال  10.000وتبيرر  للنرراس، وممكررن تصررل مبيعات ررا إىل آ    

إعن البررد مررن أن نيرري  اانتررا ، أمررا إعا أعايررت النرراس فلرروس    

ورا ةاعدين، فأنت بيل  تقتل ا وتقتل فري ا رو  افبرانرة ورو    

قرري فيرره األمررياث وتكقرري وتك العمررل، ويصرره اانسرران خرراماًل

افيررراكل وتسررروت احلررراالف النفسرررية، فالعمرررل لررريس كسرررب      

فقررء، بررل رررو عبررانة ورياضررة وصررحة نفسررية. ولرريل  جتررد أن      

وال صال ييرتغل وكرل يروم    سنة   90بعا رتال األعمال عميه آ

  بلررد. أًمررا مررن يتقاعررد اآلن فكررل يرروم   افستيررفى يياترر !     

ن !، أمرا اآلخري ررر    غرهه  صرار عنرد  السركي أو   صار موسوس ا! آ

 الي  ييتغل رر فليس لديه وةت فقل ريه األمور.

لا إننا اآلن ابُتلينا   أمري الير اناف!. فاهامعراف السرعونية     

كلررررر ا  ررررري     صصررررراف ونراسررررراف ن ييرررررة ماتسرررررته    

  الترراري  وعاك   األنب. يررا   ه، ررريا معرره نكتررورا هونكتررورا
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  Technicianتقني را آ  عاعة حنرن نييرد هةص را يعمرل، هةص را     

يفرر ، يرريبء، جرر  ؛ ال نييررد هةص ررا يتفلسررف علينررا. ولرريل     

البد أن يكرون ال كير  علرى العمرل، حترى   اهامعراف البرد        

نضرر  ن ام ررا    أن نيكرر  علررى أن يعمررل الاالررب. ممكررن مررقالً     

ت إلي ررا يرردرس مررن خاللرره الاالررب   اهامعررة أربرر  سرراعاف لررا   

أربرر  سرراعاف أخرريى، ررريا رررو يعمررل   حيفررة  انررب الدراسررة 

 التدريب احلقيق .

افيرركلة أن اليررةص منرري أن يولررد وحتررى يصررل عمرريه إىل     

مخسررة وعيرريين سررنة أو لاللرر  سررنة فقررء تررالس   البيررت!،    

رناك من ُيسرو  لره كرل هر ت! فيصره ال يعري  كيرف ييرغل         

الغسررالة! أو يفرر  إلررار السرريارة! وال يعرري    الك يبررات!، ال      

فقء ُميًمرد، ا يسربق لره أن يتةري ةريار ا، ا       يعي  هيا ا! رو

يرريرب مررن ةبررل إىل سرروبي ماركررت للعمررل!. فرراانارة مبف وم ررا  

البسيء رو ا اع القياراف، إال أن  حيمته من ا راع القريار،   

لا بعرد لاللر  سرنة تيميره   السروق ليرتعلا!، لرن يسرتاي !.           

لررس إنارة ةررد جتررد هةص ررا رإليس ررا    حرر  أنرره   الغرريب مررقالً 

هيكة ولديه لاإلياف خاصة و  نفرس الوةرت ابنره عمريه سرب       

سرررنواف ويررروص  اهياإلرررد!، ررررل ررررو  ترررا  للعيررريين أو افاإلرررة    

نوالرن! ال، لكنرره يييررد مررن ابنرره أن يتحمررل افسررؤولية ويدربرره،  

مررر  تررراره، يقرررول لررره والرررده:    وإعا حررردلت معررره ميررركلة مرررقالً 
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ا توصرررل لررره  اعررررب واحلرررل ميررركلت  معررره بنفسررر ، فررراعا آآ

فيصب  الولد ةرانر ا علرى ا راع القريار       اهييدة، تفارا معهن 

ويعي  يناةل مع  فلروسن كرا وفريفن رريا أسرلوب تردريب،       

وعندما يصل إىل القانو  جيعله يعمرل   امرالف، نعرا اهرتِغل     

وانف  هامعت ، فييعي بقيمة افال، رو نفسه رر الولد ررر أصرب    

اهر ى وتعامرل مر  النراس وةرالوا لره: ال       هةص ا آخري ا ألنره برا  و   

 ونعا.

أمررا عنرردنا   بالننررا نعارر  الولررد كررل هرر ت كررل هرر ت،       

وتأت  بعرد لاللر  تقرول لره انالرقن!، حترى ال وترة  تارررا لره          

والبيررت ترروفيه لررهن!، كيررف يتحرريك ررريان! أنررت خد رترره فرردة         

  ترررردمه لاللرررر  سررررنة!. وبرررريل  تكررررون األسررررية مسررررارمة       

للياب أن يعمرل، فالعمرل لريس عيب را، األنبيرات ررر        اليباب!، البد

 ُسرْبحيانيُه ويتيعيرال ى  علي ا الصالة والسالم رر كرانوا يعملرون، واهلل   

 ،[1٠5 التوبرررررة:] چۋ  ۅچيقرررررول    كرررررا التن يرررررل:   

فالعمرررل عبرررانة وتارررويي وإلررراص. البرررد أن ييرررغل اانسررران وررره  

بسربب   يعان  من السكي! وعل  %50 وبدنه، ليل  جتد عندنا

 اهلسة وعدم العمل.

واآلن التقاعرررررررد والتأمينررررررراف تواتررررررره ميررررررراكل   نفررررررر   

وصصرراف افتقاعرردين، واحلررل رررو أن ررريه اه رراف تؤسررس       
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هررريكاف عاف مسرررؤولية  ررردونة   كرررل القااعررراف. كرررأن 

اراف البنر ين، إن   هريكة   ةارا      تؤسس التأمينراف مرقالً  

هرررةص  ، وال يرررأت ريرررال  100.000.000آهرررات اهلل حترررى برررر 

ويقرررول رررريه أمررروال والبرررد أن حنررراف  علي رررا، نقرررول لررره ب ررريه    

الاييقة حناف  علي ا أكقري مرن أن  ف  را بسرنداف وأسر ا.      

لا أنخل   هياكة م  أكل اليريكاف العافيرة كيريك      

، و رررلرا بيغبتنرررا   عمرررل    مرررقاًلTotal، توترررال Shellآهرررل 

لبنروك  مرن ا  %50رأس مرال بسريء آ    ااف بن ين، وةرد نردف   

برريي وبرر  اليرريكة العافيررة  لررا نفررت  امارراف وُنولي ررا   %50و

نًورف رأس مرال  حترى     أوالسعوني  ونردرب ا، وبريل  أكرون:    

  مرن رأس افرال العامررل،   %20أو  %10لرو كران ررر رأس افررال ررر آ    

: لاني رراعلررى افليررار ولرريس افاإلررة مليررون، لررا    أ  إنرري آخرري نخررالً 

: أوتردف  لالق را أميناف علرى أنراس، لرا    أوتدف ل  فيص ا ألخي ت

ل  فيص عمل   البلد. وركيا لرو ةامرت التأمينراف والتقاعرد     

بتأسررريس هررريكاف   كرررل القااعررراف آماررراراف، مررروانئ،    

 الف، واب ، بضاإل   وغهرا   وتلرف القااعراف؛ فبعرد    

فررر ة لرررن  ترررا  الدولرررة إىل أن تصررري ، برررل رررريه اليررريكاف   

البلد، وستكون حييصة علرى الريب    العمالةة ر  ال  ستاور 

وعلى عمل األفضل. ولو أننا بدأنا مني لالل  سنة حي  كانرت  

لكران اليروم    ريرال   5.000.000.000آ الييكاف لدي ا مرقالً 
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. أمرررا أن أعمرررل هررريا ا ريرررال  50.000.000.000آ لررردي ا مرررقاًل

يكلفررري  نت ررري، كرررأن أؤسرررس مرررول جترررار  مرررقالً   اواحرررد ا و

لرررررا أتلرررررس وأحص رررررل إجيررررراراف     الريررررر  2.000.000.000آ

، وررررريا خاررررأ، والصررررواب أن أبيعرررره ريررررال  200.000.000آ

، أ  أةوم بتردويي رأس مرال ،   مقاًل ريال  6.000.000.000آبر

وتدويي رأس افرال جتلرف عرن احلصرول علرى العاإلرد، العاإلرد ال        

  أمررا ترردويي رأس افررال ةرررد    10ي يررد   أفضررل األحرروال عرررن آ   

  فأنرررت معررر  أمررروال افسرررارم  50أو  40أو  30جيلرررب لررر  آ

وافتقاعرردين، ِةررا بترردوييرا لتاررويي البلررد، والعاإلررد سرريكل،     

وسرررتوتد فررريص ألخررري تأمينررراف تديررردة وأربرررا  حيررر  إنررر         

ستو ف أبنات رؤالت افتقاعدين، وبعد ف ة ستيد تل  افياري  

ب ا تأميناف وتقاعد وصندوق اسرتقماراف، والدولرة ةرد ال تعمرل     

الكررربهة ترررد ا، وررررؤالت ناخلررر  ويكرررلون. أًمرررا   إال افيررراري  

أؤسس سوق وأتلس وآخي إجيراراف فقرء، أو ِأصاحرا افروالن      

ررررريا غرررره  ،  احلصررررول علررررى هررررياكة هرررريكة تديرررردة! ال

مناسب. أنا أؤسس بنوك يرا أخر ، مرا افيركلة آبنر  وبرنك        

وأربعررة ن بررل وأنخررل مرر  أفضررل البنرروك العافيررة وأنررافس البنرروك  

بنرروك إسرركان وبنرروك عانيررة وكررل هرر ت، وأؤسررس      امليررة،

آبيرت التمويرل الكروي   وررو       معاف ضةمة. لو أخرينا مرقالً  

بن  بسيء، لد أنه بنى الكويت! لديه اآلن  معاف ضرةمة  
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ررا يوِتردون    ن برالتحيك سكنية وجتارية وكرل هر ت. وممكر   

  .Leaderآويكونون الر

ن ُيسيررْعو ن، حنررن اآلن   بالننررا، نعلررا أن القاررا  ا رراص لرر    

، و  القاررا  الصررناع  لررد أن   حررياك ألنرره  تررا  إىل وتررون

هررريكة الدولرررة ا جتعرررل كرررل النررراس تيرررتغل، برررل أسسرررت آ  

  ونًربررت النرراس وأرسررلت ا إىل ا ررار ، وأصرربحت سرراب  سرراب 

رررر  القاإلررردة، وبررردأ النررراس يسرررارمون برررنفس  رررء سررراب ،        

 يأخيون من مو ف  ساب  ويضعون ا مدرات لدي ا.

فرررررنحن   القارررررا  ا ررررراص   حاترررررة إىل أن ترررررأت     لررررريا

هررريكاف راإلررردة مررر  هررريكاف عافيرررة لكررر  تغررره مرررن البيارررة  

ب ررا   Businessآ   ثيرر  تصررب  بياررة اليرري  والصرر افوتررونة آ

تاويي وتدريب وحواف . البد من تاويي القاا  ا راص بردخول   

هرريكاف راإلرردة تؤسسرر ا الدولررة كمررا رررو احلررال   كوريررا      

دي ا هيكاف حكومية ر  أسسرت ا لكن را تعمرل    اهنوبية فل

بن ررام القاررا  ا رراص وةررانف التنميررة والترردريب   البلررد مقررل   

وغهررررا مرررن اليررريكاف، كرررل رررريه     Samsung سامسرررونوآ

اليرررريكاف   كوريررررا حكوميررررة. أمررررا   بالننررررا، لررررد أن   

القاررا  ا رراص حالي ررا لرريس لديرره أ  اسررتعدان للرردف  مررن أتررل   

esearchR أيررة فكررية عرن هرر ت ا ره آ   التردريب، ولرريس لديره  
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evelopmentD and    الي  يعتل العمي افستقبل  للمنيرأة، إعا ا

 تستقمي اليوم فلن تعيل للغد!.

كربه ا مرن    لييكاف العاإللية وال  متلر  تر ت   أما بالنسبة ل

وترردخل السرروق،   صررص االةتصرران، البررد ارريه اليرريكاف أن

ل فقررء جيلسررون    لررس وافررالك مررن األفضررل أال يرردييوا، برر 

اانارة، ألنه ليس كل هةص  ل  لديه افقردرة علرى اانارة،   

 ومن لًا ُتدار رر تل  الييكاف رر باح افية.

رنرراك هرريكاف أتنبيررة عافيررة وكرريا مكاتررب استيررارية،  

لدي ا حقيقًة فيص و يفيرة تيردة؛ إال أنره مر  األسرف ا يكرن       

لة   علر  رر  أن   للسعوني  ح  م  ريه اليريكاف. وافيرك  

تلرررر  اليرررريكاف والرررر  ةررررد تكررررون فينسررررية أو كنديررررة أو    

أمييكيررة، رأف أنرره مررن األفضررل أن تضرر    منصررب الرريإليس     

هةص ررا يتحرردا العيبيررة، وعلرر  للتفاعررل مرر  النرراس   بالننررا، 

فأحضررريوا هةص رررا عيبي رررا أو أسررريوي ا يرررتكلا العيبيرررة ومعرررره       

ورريا اليرةص    اهنسية الكندية أو األمييكية أو الفينسرية، 

فرررا ترررات إىل بالننرررا، ف رررو لررريس مقرررل الكنرررد  الررري  يييرررد أن 

جيلس سرنت  لرا يريرب حير  ال يسرتاي  أن يسرتمي، إ را ررو         

يييررد أن يسررتمي وجيلررس، لرريا لررد أنرره  نرر  السررعونة ويررأت         

بافقيب  له من بري تلدتره حير  آيغارون  عليره!، ويصرب  ررو        
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مة، لكرررن احلررراكا برررأميه!. فصرررارف تلررر  اليررريكاف ضرررة   

أو مرديي هرؤون     Securityرترل أمرن آ  فيص السرعوني  ب را إًمرا    

مررو ف    أحسررن األحرروال أو مياسررل أو سرراإلق!،   حرر  أن     

اانارة كل ا مرن عاعرة افرديي العرام! ورريا األمري حقيقرًة منر          

 فيص ا كبهة.

ونفررس األمرري بالنسرربة للمكاتررب االستيررارية سرروات كانررت     

ةانونيرة، فلردي ا ن رام هرياكة. مبعنرى      رندسية أو  اسبية أو 

اماسررربة وتنضرررا  سأنررر  بعرررد أن تنت ررر  مرررن بكرررالوريو  مرررقاًل

  كررربه، يرررتا تررردريب  علرررى أخررري فكترررب استيرررار   اسررر

  وممكن خالل سنواف CPA- Certified Public Accountantآالر

تأخرري ررريه اليرر انة، وإعا أخرريف اليرر انة تصررب  هررييًكا       

إال أن مرررا حصرررل ررررو أن عاعرررة مرررن  األعمرررال ويوضررر  ا ررر .

العيب أتوا وحصيوا األمي على أنفس ا وا يدربوا السرعوني !.  

فبعد مخس  سنة جتد أن ريا افكتب ال يوتد بره إال سرعون    

سرعون     3000واحد والي  كان من افف ث أن يكرون بره آ  

مرررردرب    كررررل القااعرررراف بررررل وهرررريكات. إال أنرررره ونتييررررة   

صررررار رنرررراك عيرررر    تلرررر  افكاتررررب   للمصررررا  اليةصررررية 

 والييكاف.
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تقييب ا أنا انت يرت مرن أكقري النقرا  األساسرية، و  الن ايرة       

أةررول أن أرررا هرر ت رررو ال كيرر  علررى العمررل، فالعمررل واانتررا  

رمررا األسرراس، البررد أن يكررون كررل إنسرران منتي ررا ولرره نور     

رررريا ا تمررر . والبرررد أن يكرررون القارررا  ا ررراص أفضرررل مرررن     

لعام   كل ه ت   سراعاف العمرل واحلرواف  وغهررا     القاا  ا

من األمور امف ة، حتى يكون تاعب را. أمرا اليروم العكرس ررو      

احلاصرررل، حيررر  إن تضرررةا القارررا  احلكررروم  وانكمررراش    

القارررا  ا ررراص يعترررل اجتار رررا خالا رررا، واففررريوث أن  ررردا  

تررررد ا  رررررو أن يكررررون القاررررا  احلكرررروم  صررررغه العكررررس و

ون   القاررا  ا ررراص. ألن غررره علررر   والفرريص الكررربهة تكررر 

ألنراس تعلم را وتصري  عليره وُتسرفِّيه إىل ا رار          تضيي  يعتل

ويررتعلا، لررا يررأت  ويعمررل مررديي إنارة   القاررا  العررام!، مررراعا        

لرن يسررتاي  أن   سريفعلن! إنتاتيتره لرن ت يرد علرى سراعة، أصرالً       

جيت د ألن رناك ن ام يسه وفًقا له آأفعل كيا وافعرل كريا،   

قرررء ! فأنرررت بررريل  خسررريف خسرررارت . إعن البرررد أن يكرررون   ف

القاا  ا راص أفضرل   كرل هر ت ررر كمرا ةلنرا مسربًقا ررر            

سرراعاف العمررل وااترراصاف واليواتررب واحلررواف ؛ وعلرر  حتررى ال     

يررريرب إىل القارررا  العرررام إال هرررةص إمكانياتررره أةرررل ولررريس     

اليررةص افتميرر ، وأنررا أةصررد القاررا  العررام علررى العمرروم، وإال  

فررإن رنرراك ت رراف وأعمررال معينررة  تررا  إىل ةرردرة مررن اانارة،    
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لكررن ررريه  رردونة   الدولررة، بينمررا األكقييررة ررر  و رراإلف     

حنرن   أضمنبسياة. لكن أكقي اليباب يييد احلكومة ألن ا 

مررن افمكررن أن نقلررل االمتيرراصاف الرر    القاررا  العررام كررأن     

أن  ااتررراصاف ون يرررد سررراعاف الررردوام علرررى أسررراس    نقلرررل مرررقالً 

، وناإلم را البرد أن يكرون القارا      يكون القاا  ا راص أفضرل  

ا اص رو الي  يقون عيلرة التارور ولريس القارا  العرام الري        

   الن اية لن يستاي  أن يستمي   ةيانة عملية اانارة.

األمي اآلخي رو عمليرة التةصريص، ورر  كفكرية تيردة،      

لعررام إىل ومعنارررا مبنت ررى البسررالة نقررل افلكيررة مررن القاررا  ا    

القاا  ا اص، وكيا عملية  ويل الييكاف إىل هريكاف  

مسارمة، وفا ِفت  البراب وا يكرن رنراك ن رام ةرو  وصرارم،       

 بيركل سرليا  فإنه من افمكن أن ُتستغل ريه األن مرة اهيردة   

إعا كران صراحب    كتحويل هيكة خاصة إىل مسارمة؛ فمقاًل

نتييررًة لعرردم   ، فإنرر  جتررده و %30  لررا بررا  آ %70افررال  لرر  آ 

وضررو  بعررا األن مررة وعرردم احلرر م   تابيررق األن مررة، جتررده  

  ورررو صرراحب القرريار   اليرريكة، واففرريوث أال %70 لرر  آ

يكون صوته ميتح ا، إ را ررو صروت ا واحرد ا فقرء، نعرا حترى        

  إعن مرررا الفاإلررردة مرررن ا لرررسن! إ رررا   %70ولرررو كررران  لررر  آ 

لررس أناس ررا علررى  أعايرره صرروت ا واحررد ا فقررء، لررا ِأنخررل   ا    

مستوى من ا لة من سوق افرال ومرن ت راف استيرارية معينرة؛      
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ألن را  راف ون علرى افسرارم . ألنرر  إعا فتحرت لره ررر صرراحب        

  رررر البرراب بالاييقررة ررريه ولبيعررة البيرري الامرر ، فإنرره   %70آالررر

سررو  ُيحم ررل ررريه اليرريكة افسررارمة كافررة افصرراريف، لررا       

ت وُييكرر  في ررا الرردخل. يؤسررس هرريكاف أخرريى باسررا مررن ييررا

لد   أسواق، فأةوم بتأسيس هيكة أخريى رر  الر      فأنا مقاًل

، وتصرب  رر    لكية خاصة م  أةيب الناس إل  فمتل  األسواق 

الرر  تررؤتي علررى اليرريكة افسررارمة وبأسررعار خياليررة!، ورررو        

  فيمرررير القررريار!، فقرررد جترررد مبيعررراف     %70صررراحب القررريار آ 

إال أن أرباح ررررا ترررر او     5.000.000.000آ اليرررريكة مررررقالً 

مليررون ! فرراعان! ألن رنرراك أمرروال    60أو  70أو  80فقررء برر  آ 

خارترررة!، ورررريا يعترررل كس رررا حلرررق افسرررارم  الررريين نخلررروا     

ويييدون عاإلد ا عن أموااا!، ررو نفسره ا يرنقص عليره هر ت ررر       

صراحب اليرريكة رررر لكنرره محَّررل اليرريكة مصرراريف وغهرررا،  

 إىل ت اف أخيى!.  ح  أن األربا  تيرب 

كما أنه البد أن يكون رناك جتييا لت ويي البيانراف افاليرة   

كمن يقدم مي انية مغلولة آمي انية للبنر ، ومي انيرة للتراتي،    

ورو لديه مي انية، ويقلل ال كاة وغهرا ! كرل رريا ال يصر ؛    

البد أن يكرون رنراك جترييا للبيانراف افاليرة وأل  إنسران ُيْقرِدم        

وبة سرين أو عقوبراف تع يييرة هرديدة ألن رريا      على ريا، كعق

 نصب واحتيال.
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التةصيص يفت  فيصرة  ريو  اه رة مرن القارا  العرام إىل       

القارا  ا راص حير  تتارور اه رة وتكرون أفضرل. لكررن إعا        

تيكررت سياسررة التةصرريص برردون ضرروابء، فمررن افمكررن أن    

ُتسررتغل! حيرر  ةررد يررأت   موعررة مررن رتررال األعمررال ويقولرروا       

الك يبرررات، فيرررأتون ويأخررريون ةيوض رررا وييررر ون    نأخررري مرررقاًل

اليرريكة. ورتررل األعمررال ةررانر علررى أن يأخرري ةيوض ررا بفواإلررد     

  أ  براليب  وعلر    Cyper Plusبسياة تد ا، ليست مياثة بل برآ

  %50أو  %20من خالل البورن. أما صرغار افسرارم  إعا ترات آ   

نره يعلرا أن   فإنه يبي ، أمرا رترل األعمرال ف رو ُييم ر  األسر ا، أل      

ففرر  البدايرة وبعررد أول سررنة  رريه هرريكة عمالةررة ولرن  سرري!.   

 افسررارم  مليررون كمررا   بعررا البنرروك، أمررا اآلن   جتررد مررقاًل

  مسررارا  أال 5ألررف بررل حتررى    15إىل  20ف ررا حرروال  آمررن   

أصبحت جتمي ، وريه  ارية غره صرحية، حير  يرتا تيكير       

ا جسرري، رررو القرريوة   أيررد   موعررة ةليلررة؛ ومرر  ررريا ف ررو   

فقرررء أخررري أمررروال النررراس الررر    البنررروك، بينمرررا أموالررره ررررو  

مسررتقمية، البنرر  يوتررد برره أمرروال النرراس البسرراات، رررو فقررء     

فدة أرب  سنواف اه ى السر ا ب يرانة    وحا اأخي ريه األموال 

  وبالترررال   كرررا ب ررريه  %1000  وأصرررب  اآلن آ%30أو  20آ

ار وفًقا فا  ليره عليره   الييكة، وبيل  يستاي  أن ييف  األسع

رررواه ويسررتغل. عليرره فررإعا ا يكررن رنرراك ضررابء أو ةرروة ةررانون 
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فيما جص عملية نقل القااعراف العامرة إىل ةااعراف خاصرة،     

ف رريا أمرري خررالئ ومررن افمكررن أن يررؤن  علرر  إىل أن ت كرر      

ريه الييكاف بأيد  ِأناس يستغلون افروالن  بردون مصرلحة.    

 وهكي ا.

 ور/ عبدالع ي  الُعمي : الدكت  :افقدمآ                                                              

هكي ا مية أخيى ألب  عبدالع ي  فا ليحه حرول موضروعنا   

ورو افوضرو  الري  لرا  مرن      "بيامو السعونة واحللول البديلة"

خاللرره بقضررايا اةتصررانية عامررة عاف تررداخل مرر  ررريا افوضررو      

يرررف الااةررراف السرررعونية، خصوص رررا وأننرررا    وررررو ةضرررية تو 

 تمرر  نرراٍم، وُتعررد الباالررة أحررد مررا يقلررق افسررؤول وافرروالن     

وةت واحد. وحقيقة لقرد اسرتفدف ممرا ليحره ضريفنا الكرييا       

ومرا أهررار إليرره مررن أرميررة اانترا  والعمررل وأنرره ترر ت مررن العبررانة   

كما تيبينا على عل  وكما رو معيو  فيمرا ورن مرن أحانير     

ميرا أ ك ررلي أ حيررد  ل عيام ررا ة ررءُّ  ، من ررا: آآتلفرة عررن رسررول اهلل  و

م اللَِّه نياُوني عيل ْيرِه الًسرال  خيْيي ا ِمْن أ ْن ييْأِكلي ِمْن عيميل  ييِدِه ويإ ًن نيِبً  

، واألمقلرررة  صرررحي  البةرررار آ   ك ررراني ييْأِكرررُل ِمرررْن عيميرررل  ييرررِدهِ  

 اضرينا  ، وةد أهار كقهة احلقيقة وال يسي  ا ال ليكيرا

 إىل بعض ا.الكييا 
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: رررل سرربب افيرركلة رررو   سررؤااًللررا لرري  الضرريف الكررييا   

عي    اليباب، لرا وضر  إتابرة واضرحة مرن خرالل هريكاف        

كرررلى كرررأرامكو والبنررروك وسررراب  وغهررررا والررر  أوتررردف  

مناسررب ا لليررباب العررامل  في ررا نفع ررا للتحفيرر  واانتررا .     نخرراًل

فلكيررة لرربعا اليررباب الرري  يعملررون      ولعلنررا نسررم  أرةام ررا   

إنارة بعرررا اليررريكاف العاإلليرررة وافؤسسررراف التياريرررة، وأنرررا     

 أتكلا عن أرةام فلكية، ورا أمقلة للنيا    ريا ا ال.

لا أهرار  اضرينا ررر وأنرا اسرتفدف منره ررر إىل أن اانارة رر          

وأعرري  أن لديرره   وافيررة، ا رراع القرريار وررريه احلقيقررة كلمررة    

ريرررة كرررقهة، ولقرررد كررران برررون  أن تكرررون تلررر        جترررارب إنا

التيرارب تر ت  مرن موضروعنا   رريه الليلرة. رريا، ولرد   كمررا         

ترريون عرردن كرربه مررن األسررالة وللبرراف مداخلررة  رردونة تررد ا.    

ورناك أكقي مرن سرؤال مفرانه: ررل ميركلتنا   التعلريان وأن       

التعلرريا عنررردنا ن ررري  وال ي رررتا بررالتابيق العملررر  الررري  ُيةررري    

ا ةررانرين علررى التحررد    سرروق العمررلن، وكيررف نرريبء     هررباب 

 التعليا الن ي  برالتابيق العملر    السروق ثير   ري  تريالً      

ةررانر ا علررى العمررل واانتررا ن. ورنرراك أسررالة أخرريى متعرردنة حررول  

ن ااتابرررة عليررره، االتعلررريا، لررريا أتررريك ا رررال ماضرررينا إن أر 

 وسأع  بعا األسالة م  بعا.
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 اع/ عبداهلل بن عبدالع ي  اليييان:األست  :اماضيآ 

لقررد تكلمررت أن مررن ضررمن أسررباب افيرركلة اآلن رررو أننررا      

ابتلينرررا باليررر اناف والدراسررراف الن ييرررة، وأن اانسررران جيلرررس  

ا يصرررن  هررريا ا   حياتررره!، ف ررريه ميررركلة؛ سرررنة   25آ مرررقاًل

ترن ا بيناً را مدتره    وحتى ما تقوم به بعا اهامعاف مرن أن را   

، حتررى ررريا لرريس كافي ررا. لرريا    امعررة الررب ول أربعررة أهرر ي كي 

جيررب أن يكررون رنرراك تيكيرر  علررى العمررل، وأن يكررون لرردى    

الاالب أو الياب ه اناف ُتبري ن أنره حصرل علرى جتيبرة عمليرة،       

أما أن يواصل الاالب تعليمه! ف يا غره صرحي ، ألنره لرن يفيرد      

 ولن يستفيد!.

السروق،  ريا، وإن ويتاف التعليا ال صالت بعيدة عرن واةر    

لرريا جيررب أن نيكرر  علررى كليرراف ا تمرر  وررر  سررنت  بعررد         

التوتي   لا بعدرا يعمرل الاالرب. نعرا رنراك فارة ورر  بسرياة        

عنرررردرا رغبررررة   تكميررررل نراسررررات ا العليررررا، ولكررررن لرررريس      

يكملررروا أن األكقييرررة، اآلن كرررل الالبرررة واليرررباب يييررردون    

!، رنرراك هتعلرريم ا، أنررا أكمررل ماتسررته وأنررا أكمررل نكتررورا 

هررةص ينفررق عليرر  منرري لاللرر  سررنة! فمتررى تعمررلن! لقررد عرررب 

عميك وأنت تدرس!. ليا فأنا أؤيد العمل بكرل صرفاته. عنردما    

ُتعلِّا هةص ا كيف يقون سيارة وتعايه نروس ا عملية فردة هر ي   
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، لا تعا  هةص ا آخي ا سريارة وتقرول لره ِةرد السريارة وأنرا       مقاًل

ًرب وعرري  كيررف  معرر ! مررن الرري  سرريتعلا أفضررلن! األول تررد    

يقررون، أمررا األخرره سينسررى. إعن العمررل باليررد البررد منرره. حتررى         

    افررردارس  ررردون، وكررريا خررريو  األلفرررال    بآالرررالب ترررو 

للمحالف والبي  والييات غه موترون، فقرء نضرع ا ررر األلفرال      

  افدارس ررر   ةفرص فردة سرت سراعاف لرا  ريت ا. البرد أن         

 ؛ البرررد أن يررردرس workshopيكرررون رنررراك تفاعرررل وحيكرررة وآ

مرررن افرررن و كيرررف  رررل ميررركالف الك يبرررات       يومي رررا تررر ت  

  مرا معنرى   220وك يبرات   110البسياة، مرا معنرى آك يبرات    

 ن أساسياف النيرارة، والسرباكة، وميكانيكرا     Fuseالفيوصآ

السياراف، ثير  علرى األةرل يسرتاي  غرد ا أن يتعامرل مر  بيتره         

 وسيارته.

: لررد أن عرردن ييكرا مقرراالً ولتوضري  أرميررة علرر  فلنأخرري أم 

 وب رررررامقاًلنسرررررمة   400.000.000ييكرررررا آالسررررركان   أم

  أ  %20أو  10، فلررررررو اف ضررررررنا أن آبيررررررت  40.000.000آ

 تاترررررة إىل خدمرررررة هةصررررر   مرررررقاًلبيررررت    10.000.000آ

ألعمال بسياة كما نفعل حنن   بالننا كل هر ت حنضري لره    

لصريانة  هةص   20.000.000في!، فنحن اآلن نتكلا عن آ

البيروف، وررريه لبع ررا كارلررة!، لكرن   أمييكررا النرراس تقرروم   

بكل ه ت   بيوت ا: ك يبات يعيف ا، سباكة يعيف را، إلرار   
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السيارة يعي  كيف يتعامل معه، يأخي نروس ا   افدرسة عرن  

كررل ررريه األمررور، إال األهرريات الصررعبة. حتررى العمالررة الفلبينيررة   

أهريات كرقهة، ألن لردي ا     عندما ترأت  إلينرا جترد أن را يعيفرون     

نراسرررة، الواحرررد مرررن ا نرس سرررنة أو سرررنت : أعمرررال ك يبرررات  

وكمبيوتي وصيانة، أًما حنن فدراسة ن يية فقرء حترى يصرب     

وا يعمرل هريا ا   حياتره ال   البيرت      سنة  25عمي اليةص آ

وال   افدرسررة. لررريا البرررد مررن تقليرررل الدراسررراف الن ييرررة، و    

  في  الدراساف العملية.نفس الوةت البد من 

حنرررررن   بالننرررررا لرررررد أن اف نررررردس أو فررررري االتصررررراالف     

أةرل ممرن يعمرل     واليةص الي  يعمل   احلقل أو افيدان راتبه

  افكترررب، والررري    افكترررب ررررو الررري  يأخررري احلررررواف        

وغهررررا مرررن أمرررور! ال، اففررريوث يكرررون العكرررس، أنرررت       

صيررانة، أمررا مررن     افيرردان لرر  مكافررأة إضررافية ولرر  حررواف      

افكتررب فممي اترره ينبغرر  أن تكرررون أةررل؛ وعلرر  حتررى حنفررر        

النرررراس ليتحيكرررروا ويرررريربوا إىل افيرررردان وييررررغلوا فكرررريرا   

و يكرررروا أيرررردي ا. لرررريل  كرررران البررررد مررررن ال كيرررر  علررررى   

الدراساف العملية ومعارد التقنية آسنت ، لالا سرنواف، أربر    

اف ن ييرررة، اسرررسرررنواف . أمرررا إعا أران اليرررةص أن يررردرس نر   

  وليررردف  مبلغ رررا هررر يي ا للاالرررب Tuitionآفليررردف  إعن ةيمرررة الرررر

اآلخررري الررري  سررريدرس نراسرررة عمليرررة، حترررى يرررتمكن راغرررب     
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الدراسرررة الن ييرررة مرررن اسرررتكمال نراسرررته، لكرررن   حالرررة       

الدراسة العملية سأعاي  حاف  ا؛ لكن تدرس تاري  وغهه من 

 من وراته.العلوم الن يية وتأخي راتب ا، ف يا ال تدوى 

ويبرردو لرر  أن الرردكتور خالررد رررو الرري  يررتكلا عررن التعلرريا   

اف رري، والرري  يبرردو لرر  أنرره ن يي ررا أيض ررا. اففرريوث يررا عاعررة   

الدخول م  هيكاف السياراف والصرناعاف افةتلفرة، وتكرون    

رر تل  الييكاف رر هييًكا م  الناس ور  ال  تردرب اليرباب   

عرررا أنرررت لررردي  جتيبرررة  السرررعون ، ألن لررردي ا جتيبرررة عمليرررة، ن 

ن يية، لكن البد من مياركة تلر  اليريكاف. وب ريا نيتر      

عنرردنا   بالننررا كررل  ن مررقاًلفرراآللعمليررة االمتيرراص مرريًة أخرريى، 

واحرررد يفرررت  ورهرررة!، وأنرررت كمررروالن تررريرب للتعامرررل معررره،    

ولكررن كيررف تعلررا أن ررريا يعرري  أو ال يعرري ، لديرره خررلة أم   

ولديره تريخيص!. اففريوث     ليس لديه خلةن! أنت تقول رو فات 

أن الي  يفتت  الرو ريش رر  اليريكاف الروكالت، كرأن تفترت        

لليررباب   Franchiseeآورهرة كربهة ميك يررة ارا وترن ا      مرقالً 

كرررو ريٍش صرررغهة، و  نفرررس الوةرررت تررردرب ا وتعاررري ا اآلالف    

و ضرري ارررا ةاررر  الغيررار األصرررلية، كرررل علرر  يكرررون  رررت    

ل ررريه الررورش افتدنيررة م لت ررا. ولررو اعتمرردف علرر  لكانررت كرر 

افسررتوى ةررد أغلقررت. أنررت اآلن ترريرب حتررى إىل عيعرري أو   أ   

  أنت تدر  أن ا معتمردة وب را هراب سرعون      GMCمكان تيى آ
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مررن افع ررد اف رري، لكنررره     رررو الرري  يرردييرا، ومتةرري  مرررقالً    

صرراحب الورهررة ويعمررل لديرره النرران مررن العًمررال مسرراعدين لرره،     

ل العمرل برالكمبيوتي؛ اليروم    وكل ه ت لديه آلر  ون يرف وكر   

السياراف ال  تا  إىل تصلي  فقء تغيه ةا  الغيار عن لييرق  

الكمبيرروتي، فامررل ن يررف وراق ويعرري  أن القاعررة صررحيحة   

  أو GMCويعي  أنه إعا حدلت ميكلة يستاي  أن ييت  إىل آ

لكن تريرب إىل ورهرة ا  را آعلر  صيرد ، مرن ررو         ، Toyotaآ

وم موتررون غررد ا غرره موتررون، رررو  ررين   آعلرر  صيررد  ررريان! اليرر 

عامررل ال ترردر  مرراعا فعررل آفررت  سرريارت ، أعاب ررا سرريق من ررا،  

ال حنتا  إىل علر . إعن البرد مرن االمتيراص        حنن ا  فاعان!يريغًي

الررورش،   افارراعا،   كررل هرر ت، تكررون سلسررلة، ثيرر     

يكون عندرا ضماناف وةا  أصرلية، ولردي ا أنراس متردرب ؛     

ت ررد   سرريارت  وال يعرري   ررل التغرريه جيلررس   أمررا هررةص جي

جيت ررد في ررا!، بررل إنرره ةررد يكررون ا يرري مقررل ررريه السرريارة مررن  

ةبل!، البد من تعويد الناس على العمل، حتى ورو يدرس جيرب  

 أن يعمل.

 الدكتور/ عبدالع ي  الُعمي :  :افقدمآ 

لدينا أسالة كقهة احلقيقة، وأنرت ضريبت كرقه ا علرى وتري      

ن يية وأنا من خيجي  العلوم الن يية، أنا ال أناف  عرن  العلوم ال
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العلوم الن ييرة، رر  ةرد تعران  مرن ةلرة الفريص أحيان را، لكرن          

ليس اآلن؛ فاآلن ا يجي    التاري  وغهه من العلروم الن ييرة   

ال يسرردون حاتررة ةاررا  التعلرريا   ررريا ا ررال لوحررده؛ ورنرراك   

لتغييرداف ررر كم ندسر     خيجيو أعمال فنية رر وأنا أتاب  بعرا ا 

 ن!، ورريا أمري غييرب أ   وألبات ال يكانون جيدون أيض را أعمراالً  

!، إال إعا كران رنراك ن ري      ال جيد لبيب   السعونية عمرالً 

 ه اناته وال ُيعلن وال ُيعي  ما ورات إعالنه.

ال صال عنررد  العديررد مررن األسررالة، وا رر  لرر  أن أضررغء   

عررا؛ أحرردرا يقررول: منرري   الوةررت وأضررغء بعررا األسررالة مرر  ب   

لالل  عام را وحنرن نسرم  عرن السرعونة القانمرة! فرأين وصرلنان!         

مرن أن يكرون    وفا ال يام  السرعون    أن يكرون مرديي ا بردالً    

خانم ا   من لن وأليس من حق اليباب السعون  أن يبح  عن 

الياتب ا    م  العمرل افريي    الو راإلف احلكوميرة والر       

  القاا  ا اص آيقول:  كرن أن أثر  عرن    رمبا ال جيدرا 

غهرا! ن. وأسالة أخريى لعلنرا نايح را: ررل ُيف را مرن كالمر         

حررررول أرميررررة القاررررا  ا رررراص أننررررا ال حنتررررا    القااعرررراف    

احلكوميرررة للعقرررول افبدعرررة وافتارررورة، مبعنرررى نيمررر  علررري ا   

العقول األخيىن وسؤال آخي: مرا ألري السرعونة علرى التضرةا        

  Franchiseeآ، ومرا ررو نور الدولرة   اليةابرة علرى الررر      األسرعار 

 ، تفضل.ومن  التالعب بهن
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 األستاع/ عبداهلل بن عبدالع ي  اليييان:  :اماضيآ 

كصرروص سررؤال التضررةا وألرري السررعونة علررى التضررةا لررو      

تعتررل حيررة علررى القاررا  ا رراص!؛  ِلبقرت، إن تضررةا األسررعار 

الرري  تعمررل أنررت  حيرر  إن رنرراك هرريكاف تعمررل بررنفس العمررل 

فيه، وتردف  أربعرة أو مخسرة أضرعا  الياترب الري  تعايره أنرت         

اليرروم للسررعون    أوروبررا وأمييكررا، ومرر  علرر  تنررافس وتعمررل   

 تكلفرررة بيررركل سرررليا، ولررريس بصرررحي  أن السرررعون  سرررُي يد

  بقرردر مررا   لاةترر . ُتميْكِنْن رراالعمالررة البسررياة تسررتاي  أن آ

وغهررا فتسرتاي  أن تعار     لكن األعمال القيانية كالتسويق 

 يكرررون علرررى  Franchiseeآرواترررب   يرررة، إال أن االمتيررراص الرررر 

اهميرر ، وأنررا اآلن متاررو  وأعمررل وأتلررب سررعوني  واآلخرري ال     

جيلررررب سررررعوني ، فأصررررب  رنرررراك منافسررررة ألن عمالترررره رررررو    

أرخرررص، وبالترررال  فمرررن امتمرررل لررر  أن أتررريك السررروق. لكرررن  

األمرري، حيرر  إن السررعون    انت ررى Franchiseeعنرردما يكررون آ

رررو الرري  سرريديي امررل وممكررن يو ررف معرره عمالررة بسررياة،    

لكن رو صاحب امرل وررو صراحب القريار والردخل سريكون       

 له. إعن ليس ليل  نخل   عملية التضةا وليس صحي  ريا.
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 الدكتور/ عبدالع ي  الُعمي :  :افقدمآ 

رر   لد   لاللة أسالة أخيى   موضو  السعونة سأن  ا، و

كصوص ةضية لقافرة ا تمر  وبالتحديرد لقافرة العيرب لربعا       

اف ررررن الرررر  ييررررغل ا كررررقه مررررن العمالررررة الوافرررردة كأعمررررال    

آالك يبررات، الررديكور، السررباكة  برراليغا مررن التعلرريا الفرري  

ومرررا يتةررري  مرررن خاللررره مرررن أعررردان راإللرررة مرررن الفنررري ، ررررل     

رررل ااهركاالف األساسررية حررول ااحراللن وإىل متررى العيرربن! و  

حقيقررةن. ورنرراك سررؤاالن     ةضررية العيررب ررريه   الققافررة فعررالً    

ررريا مررا   آخرريان، وأحيان ررا تكررون األسررالة غرره م اباررة لكررن   

الر  ِأهرهي إلي را ورر        Green Cardآوصلنا، السرؤال يقرول: الرر   

ااةامة الداإلمة لألتانب   افملكة مقابل رسوم ماليرة ررر ورريا    

تنبيرة ررر ررل سرت يد مرن نخرل       ُعِكيي   بعا وساإلل ااعرالم األ 

 ام آلرار علرى السرعونة لرو ِلِبرقين.     الدولةن ورل سيكون ايا الن 

وسؤال لال  ةبل أن نعا  ا ال ألب  عبدالع ي : ييره إىل أن  

أغلررب اليرريكاف الولنيررة ُترردار بصرراحب ا وبرردون صررالحياف        

للعررامل ، ةررد وصررلت رؤوس أموااررا بافليرراراف! كيررف تكررون  

غه ناتحة ورو رر صاحب اليريكة ررر أوصرل رؤوس    ريه اانارة 

 أموااا إىل افلياراف و  نفس الوةت ينفين با اع القيارن!.
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 األستاع/ عبداهلل بن عبدالع ي  اليييان:  :اماضيآ 

أنررا ا أةررل إن ررريه اليرريكاف ليسررت ناتحررة، أنررا ةلررت إن    

 افال  ا ُيدِخل أحد ا معه، حي  إنه رو صاحب القريار، وبردالً  

من أن يديي هةص واحد اليريكة، فراففيوث أن ُيروص   العمرل     

علرررى أكرررل  موعرررة مرررن النررراس ويسرررارا   تو يرررف النررراس  

وتيغيل ا. أما كل هةص يييد أن  سر  هرغل حلالره مر  إنره      

مسررتفيد مررن ررريا ا تمرر ، ف رريا لبع ررا خاررأ. البررد أن يكررون    

اف رناك مياركة وإعاات فيص للنراس وتردريب، ورريه افليرار    

الررر  ييث رررا مرررن افمكرررن أن ت يرررد   حرررال إعا مرررا أنخرررل     

ولًور. رو اآلن و   ل ال يو  احلالية  م   الييكة عقواًل

وليل  ل !؛ لكن غد ا وعندما تدخل الييكاف العافية الر   

اا مااف السن    العمل ولدي ا نعاية ووصلت للناس وأغيةت 

  مرن السروق؛ ألنره لريس     السوق لا نافسته، فلن يسرتمي وسريةي  

  وال تررردريب وال  evelopmentDesearch and R-R&Dلديررره آ

 تسويق، رو فقء ماس  و تكي للعمل.

 الدكتور/ عبدالع ي  الُعمي :  :افقدمآ 

رررل من مررة التيررارة العافيررة عرراإلق للسررعونةن، وييرره  سررؤال:

ررر إىل أنره ررو هةصري ا       الردكمار  الساإلل رر ورو اف نردس علر   

 ان مرررن الررردوراف التدريبيرررة الن ييرررة والعمليرررة مررر  بعرررا    اسرررتف
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رنررا عررن من مررة التيررارة ورررل ررر  تعيررق  السررؤال، واليرريكاف

 السعونة   بالننان

 األستاع/ عبداهلل بن عبدالع ي  اليييان:  :اماضيآ 

ال، برررالعكس فرررإن من مرررة التيرررارة العافيرررة تعترررل تن ررريا      

ق واحد، مبعنرى  وخلق، وااد  من ا أن يكون العاا كله سو

ال يوتد عارك أو مي اف معينة، حتى تكون افنافسة حقيقية 

ويكون السوق مفتوح ا همير  اليريكاف، وبالترال  سريكون     

رنرراك إبرردا . فأنررت ةررد يكررون لرردي  فيصررة ليسررت لررد  ، ةررد   

يكون لدي  عارك عالية وبيل  تبي  منتي  بسعي أعلرى، أو  

عينرة. فالتيررارة العافيررة  لردي  نعررا   الوةرون، أو نعررا ألهرريات م  

ااد  من ا رو توحيد الن ام   كرل الردول ثير  أن يكرون     

العاا كله سوق واحرد متكامرل وبره منافسرة كاملرة، ولريس       

اا عالةرة بتو يرف سرعون  أو عردم تو يرف سرعون  وال تسربب        

  عل  ميكلة، بل بالعكس رر  تسراعد وتارور اليريكاف     

فررريص للسرررعوني   وتقضررر  علرررى االحتكرررار وتسررر ا   وترررون

 ليكونوا رو ان األعمال في ا.

 الدكتور/ عبدالع ي  الُعمي :  :افقدمآ 

 رناك مداخلة لألستاع صا  بايل، فليتفضل.
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 األستاع/ صا  بايل: :مداخلة 

أمرام ةامرة    يقرف  السرالم علريكا، حقيقرًة اانسران ُيحري  أن     

اةتصرررانية كاألسرررتاع عبرررداهلل اليرررييان، إال أنررره لرررد   بعرررا   

الح ررراف وسرررأبدأ مرررن ا صةصرررة. إن لرررا  ا صةصرررة      اف

ولكرررن لررريس كررراٍ    هررري  ضررريور   :هررريل يعتمرررد علرررى  

ا  أ  نقرل افلكيرة مرن القار      Privatization Sectoralآ ويسمونه

لنيررا  ا صةصررة   اليرري  القرران  العررام إىل القاررا  ا رراص.  

هي  اس اتيي ، مفانه: الفصل بر  افلكيرة واانارة، ولرد    

غرره احلكوميررة أو العاإلليررة أو حتررى   يكاف سرروات أن كررل اليرر

 ،االتصاالف السرعونية ساب ، آكر عاإللية، فاحلكومية مقاًلال

  مررررن ملكيت ررررا ررررر  للحكومررررة  %70  جتررررد أن آالك يبررررات

ومخسة أعضات من التسعة أعضات من احلكومة، فاحلكومرة  

ررررر  افسررررياية علررررى  لررررس اانارة وعلررررى اختيررررار الرررريإليس    

اف. األمي نفسره ينابرق أيض را علرى اليريكاف      التنفيي  والقيان

العاإللية حي  جتد مخسرة مرن العاإللرة    لرس اانارة. واألمري      

نفسه كيل  ينابق على الييكاف األخيى، حي  جتد لوب  

   لررس اانارة يسررياي علررى ا لررس. وا صةصررة ال تررني    

ب يه الاييقة، ألن تل  الييكاف ال صالت ُتدار بعقلية افلكيرة  

 .افالح ة األوىلا يتا فصل افلكية عن اانارة. ريه كانت و
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وال  ر  عرن ات رام اليرباب برأن ا غره       افالح ة القانيةأما 

منررتي ، احلقيقررة رررر وررريا رأيرر  اليةصرر  رررر أن ررريا االت ررام       

صحي  نوع ا ما، فمن خالل صيارات  لدول كرالفلب  والسرونان   

ب السررررونان  ومصرررري، أتررررد نفررررس افالح ررررة رنرررراك، فاليررررع 

واليعب الفلبيي   بلده غه منتو، أما إعا ترات إلينرا   بالننرا    

  وانت رام   الردوام،   Disciplineفإن  جتد فيًةا كبه ا، جتد آ

أما   بلده ف و غه عل ، وريا ييتر  إىل ن عرة بيريية، حير      

  أو Relaxationآنسرررران   بلررررده يصرررراب مبررررا يسررررمى الررررر   إن اا

ا عرررب إىل بلررد لرران  ينضررغء، ف رريه الت مررة  االسرر خات، أمررا إع

أعتقد أن ا صحيحة، وأنا عانيت من ا من خالل ميوار عملر ،  

    حررر  جترررد 9أو  8حيررر  جترررد السرررعون  يرررداوم السررراعة آ 

  والسررررعون  ةررررد   7:30الوافررررد أو اف رررراتي يررررداوم السرررراعة آ   

 يتكاسل ويؤتل أما الوافد ينتو ويقوم بعمله وعمل غهه.

عن التقنيرة، أنرتا عكريمت أن التقنيرة أحرد       القةوافالح ة الق

التقنيررة ت يررد الباالررةن!. وبالنسرربة      أال ترريى أن  احللررول للباالررة  

حقيقررًة ررر  فكررية تيرردة تررد ا،       Franchiseeآلالمتيرراص أو الررر 

لكرررن ال أنر ! أيرررن الررروصرات عرررن رررريه الفكررريةن! ترررات غررراص    

أف رريه  القصي  لا عانل فقيه لا مقبل ومفي ، ال أنر  أا تر 

 الفكية على بااا.
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رررر  كصررروص اليرررعب األمييكررر . إن  مالح ررر  األخرررهة

أمييكرررا تعررريل علرررى اف ررراتيين، حيررر  تكونرررت وتأسسرررت     

وعاهت وتعريل علرى اف راتيين، ف رل عنردرا احلساسرية رريه        

ضررررد األمييكرررر ، ورررررل يعررررانون مررررن ميرررركلة كميرررركلة   

 ن!، وهكي ا.السعونة ال  عندنا مقاًل

 ع/ عبداهلل بن عبدالع ي  اليييان:األستا  :اماضيآ 

بالنسبة فسألة الكسرل، لريس كرل النراس كسراىل، ف ريا       

موعررة مررن نفررس ررريا الررنمء،   غرره صررحي ، وكررل بلررد برره    

ًمررا تكلمنررا ا نقررل أنرره سرريكون مو ًفررا بررل      لكررن حنررن حين 

سرررررريكون رب عمررررررل وصرررررراحب عمررررررل وعلرررررر  مررررررن خررررررالل    

كيرد أنره   ، وعندما يكون صاحب عمرل فبالتأ  Franchiseeآالر

رر ألنره افسرؤول عرن الردخل ولريس مو ًفرا،        إن هات اهللسيبد  رر 

 حنن نييد أن نوتد رًوان أعمال ال مو ف .

   أمرررا بالنسررربة للتقنيرررة ت يرررد الباالرررة، أنرررا أةصرررد التقنيرررة 

األعمال ال  ب ا وافدين ور  األعمال البسياة الر  يوترد ب را    

افمكرن ميْكنينيْت را    عدن كبه من الوافدين، ريه األعمرال مرن  

وإحررالل سررعوني  في ررا آكررل عيررية مقابلرر ا واحررد  وبياتررب       

مرن مسرمى    عاٍل، ومبسمى أفضرل مرن افسرمى البسريء، فبردالً     

فياش يكرون مسرمى أرةرى كتنقيرة بيارة، م نردس، ميري ،        
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فبسررريارة صرررغهة  ،مرررقاًلآال    10أو  8حترررى لرررو راتبررره عررراٍل آ

ن عامرل، أنرا أةصرد    مرن عيريي   ممكن ين ف افبنى كله بردالً 

اآللة  لة العمالة البسرياة الر  مرن افمكرن إحرالل سرعوني        

ب ا، ألن السعون  لن يعمل مكان الفياش أو العامل البسريء،  

لكن فا يكون رناك آلرة فسري يد راتبره وسريحل  رل العمالرة       

 الوافدة.

وعن ا صةصة، فأنا ةلت إن ا تيدة إعا صارف  كومرة  

 ، ال يكون ب ا سرياية،  هلليةيكون ب ا آبقوان  صارمة، ال 

وبالعكس فا صةصة ر  الاييق الصحي  للنيا  حي  يتا 

فصل اانارة عن افلكية واانارة تكون متابعة ولردي ا أرردا    

   قق ا، رريا ررو الري   قرق النيرا ؛ أمرا إعا صرار        Targetsآ

  وسرررياية، فلررريس رنررراك فاإلررردة من رررا، أخرررينا  هرررلليةرنررراك آ

 صيد وأعاينارا لعبيد، ا نعمل هيا ا مفيد ا. الييكة من

 الدكتور/ عبدالع ي  الُعمي :  :افقدمآ 

ا   ل  إضرافة، ورر  إنري أعكري أنره وةبرل أربعر  سرنة،         

حينمرررا كنرررا نرررردرس   القرررانو  أو مرررا ةبررررل القرررانو ؛ كرررران      

مررن أرررل البلررد، الرري  يغرره ال يررت مررن أرررل البلررد،      البنيرري آ

د، عامررل  اررة البنرر ين مررن أرررل   مررن أرررل البلرر   السررمكي آ

البلد، احلًمرال   السروق مرن أررل البلرد، عًمرال اف رعرة الريين         
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ييتغلون بالنةيل من أرل البلد، الي  يقون امياا ويتكسرب  

منرره ويررؤتيه بالسرراعة مررن أرررل البلررد، سرراإلق القررالب مررن أرررل     

من أرل البلد، والكقه من عًمال البنات   الييولآالبلد، ساإلق 

ن أرررل البلرد. إعن معرردن اليرعب رررو اانترا  والعمررل، لكرن رررر     مر 

واحلمرررد هلل ررررر اليخرررات الررري  عررراش فيررره النررراس اآلن، تعلررر ا     

يبحقون عرن األسر ل كمرا ورن   السرؤال السرابق. لكرن لبع را        

السياسرراف العامررة ينبغرر  أن تتوترره، وكمررا عكرري  اضررينا      

النيررررررا  لرررررردى اليرررررريكاف الكررررررلى. وكصرررررروص العقبررررررة   

أن حرررردانين أرامكررررو وم ندسرررري ا   عيررررة، لررررد مررررقالً االتتما

 وعمااررا وسرراإلق  سررياراف   اهرريل واألمررن ولررارين وفنرري  

ن!، فلرريس رنرراك عرراإلق لقررا  كمررا    تكييررف كلرر ا سررعونيو  

 ُي ن، لكن ال  كن أن يستاي  ريا بعملره أن ينرافس عرامالً   

، ولرريل  فررإن ةضررية رخررص العمالررة ا ارتيررة ريررال  1.500آبررر

رررر  أكرررل عررراإلق للسرررعونة   رررريا ا رررال. ولعلررر       تررروةع 

 Familyآلع ي  أن ُيعلِّق رر إن ةضرية الرر  أضيف رر وإن هات أبوعبدا

Business ررررر وأنرررا رأيتررره   كرررقه مرررن الررربالن العيبيرررة والررربالن  

وبرر  ا عاإللي ررا يعمررل فيرره الرر و  وال وتررة    األوروبيررة، جتررد مررقالً 

ية عاإلليررة حيرر  جتررد   واألبنررات، وكرريل  بقالررة عاإلليررة وصرريدل    

افيأة خيجية صيدلة ومع ا أوالنرا وبنات ا ررر ممكرن أن  ريك    

 هيا ا من ريا األمي.
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: أنره عنرد السرعونة مرا ررو مصره ررؤالت الريين         ساإلل يسرأل و

يعملون من غه السعوني  ورا أرباب ِأسيي ومستفيدين من رريا  

لرى  إىل عمل آخي عند فيث السرعونة ع  العملن رل ينتقلون مقاًل

ةاا  التي إلة وبره اآلال  مرن الوافردين الريين يعملرونن أم ُيقرال       

اررا غررانروان أم يصررححوا أوضرراع ا بأعمررال أخرريىن مررا رررر         

 وت ة ن يكن

 األستاع/ عبداهلل بن عبدالع ي  اليييان:  :اماضيآ 

إعا كانت افسألة خيار ا ب  أن يعمل ابرن الرولن أو أن يعمرل    

البلرد لريس لره بلرد إال رريه البلرد،        العامل الوافد؛ فنقول أن ابرن 

وال  كررن أن نقررول لرره اتلررس   البيررت ألن رنرراك وافررد ةبلرر   

اهررتغل، ف رريا الوافررد لديرره بلررد وعلررى األةررل انرره اهررتغل كرريا     

سررنة، فافسررألة  سررومة   كررل بررالن الرردنيا، فإمررا أن ينتقررل   

إىل عمل آخري أو يغرانر، فرإن ابرن البلرد لره األولويرة، وإعا كران         

أعمرال أخرريى فُييحرب بالوافرد   ررريه احلالرة، لكررن ال     رنراك  

 كررن أن لعررل ابررن البلررد   البيررت والوافررد رررو الرري  يعمررل.    

وافيررركلة احلقيقرررة اآلن ليسرررت   الوافرررد الررري  يعمرررل، برررل     

افيررركلة   الوافرررد افتسررر  الررري  صرررار صررراحب امرررل؛ فرررال  

القارا    خال  على العامل  افو ف  رر ورا ةلة م  األسف رر  

امل    القاررا  ا رراص صرراروا  ا رراص، حيرر  إن أكقرري العرر 

 لرر  امررل،  لرر  افتيري،  لرر  اماررة،   حرر  أن   ؛كُمرال 
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السررعون  رررو فقررء لرره افسررمى. أمررا العامررل الرري  يعمررل مو ًفررا  

فأنرررا أتوةررر  أنررره سيسرررتمي مرررن ةارررا  إىل آخررري والبلرررد كررربهة   

 وضع ا ةانوني ا خالا را  و تاتة إىل آال  العامل . حنن رنا نغه

كالتس  والغل التيار ، وضع ا ليس ن امي ا بكل افقراييس.  

إعن البررد مررن القضررات علررى علرر ، إال أن اانسرران الرري  أتررى إىل  

بالننا من خالل آتأههة عمرل  ويعمرل لردى هريكة واليريكة      

  حاتة له ويأخي راتب را فلريس رنراك ميركلة   علر  وانتقرل       

ملره.  عرب إىل هيكة أخيى سو  يستمي عمن عمل إىل عمل و

آتأههة عامرل  لرا أصرب  تراتي ا     لكن افيكلة   الي  تات برر 

واسررتوىل علررى امررل مبيموعررة، ورررا حقيقررًة صرراروا آمافيررا       

تسررررياي علررررى بعررررا القااعرررراف مبيموعرررراف   البقرررراالف   

يرب وغهرررا، ورررو ال يرردف  ضررييبة وال   الررا ضررار   أسررواق  

ف  صكرراة ويغررل   التيررارة ووررالف لألن مررة،   ُيسيررْعو ن وال يررد

فليس من افمكن أن تقبرل أ  بلرد ب ريا الوضر ؛ حير  إنره ةرام        

أن يوةررف وُيسررفي. أمررا الرري  تررات  بعمررل وررالف للقررانون فييررب 

آتأههة عمررل  كم نرردس أو لبيررب أو كاتررب أو  اسررب،    بررر

ف رريا لرريس عليرره غبررار و كررن أن ينتقررل مررن عمررل إىل عمررل،     

ن سررعونة ف نرراك ت رراف تديرردة  تاترره، حنررن اآل حتررى إعا فيرره

آتأههة عامرل  لرا أصرب  تراتي ا     نتكلا عن افتس  الي  تات برر 

 وصاحب  ل، وم  األسف رؤالت أكقيية.
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 الدكتور/ عبدالع ي  الُعمي :  :افقدمآ 

 السرررؤالاحلقيقرررة األسرررالة كرررقهة وأنرررا أحررراول االختصرررار، 

د جترارة   الو راإلفن   يتكلا عن ن ام الكفيل وأنه أوت األول

 سررؤال آخرري وورررل رنرراك تغرريهاف ةانمررة حررول ررريا افوضررو ن.    

يقول: كما أن اآلخريين يرأتون إىل العمرل   السرعونية، فلمراعا      

ال ُييررًي  السررعونيون علررى العمررل   ا ررار  وخصوص ررا   نول  

ا ليو الر  رر    حاترة لربعا ا رلاف   ا رال التعليمر         

سرؤال لالر    ب التعراون بر  نول ا لريون. و   وغهه، ورريا مرن برا   

أيض ررا حررول ةضررية التعلرريا، حيرر  ييررتك  أحرردرا ويقررول أنرره  

معلا   مدرسة أرلية، وافدرسرة ال تعار  الترأم  للوافردين إال     

ويعامرررل الكرررقه مرررن ا مرررن  رررت الااولرررة أ  ال يوترررد    بقلرررة،

  نآاليةابيةوضو  ون ام أمام اه اف التوتي ية 

 ستاع/ عبداهلل بن عبدالع ي  اليييان:األ  :اماضيآ 

كصرررروص ةضررررية فررررت  ا ررررال للسررررعوني  للعمررررل   نول   

ا لررريو، يبررردو لررر  أن ا رررال مفترررو ، واآلن  لرررس التعررراون      

سرريالق موةع ررا واحررد ا لرريل ، ولبع ررا األولويررة سررتكون ألبنررات     

البلد لرا ألبنرات نول  لرس التعراون. وستنيري رريه الو راإلف          

مفتوحررة لليميرر  مررن أبنررات  لررس التعرراون،       موةرر  وسررتكون 

وممكررررررن السررررررعوني ، لكررررررن لرررررريس كررررررل السررررررعوني ،   



 

 
 

 هـ1437 تاسعال العاممنتدى الُعمري الثقايف ــ حصاد  464

  بلرردرا  فالسررعوني  ال ييررتغلون اآلن ببلرردرا!، ييررتغلون أواًل

 لا بعد عل  ييتغلون   ا ار .

وكصوص ن ام الكفالة، فقرد كران رنراك كرالم كرقه      

ن؛ حررول ررريا الن ررام وكرريل  أن مررة ومن مرراف حقرروق اانسررا   

نرره وإىل اآلن ال يوتررد بررديل   لكررن مررا رررو البررديلن! افيرركلة أ   

، وبالنسبة لالستياان فافيكلة ةد تكرون إغرياق رريه    واض 

الردول بافسرتولن . أنررت   ثري مرن البيرري، سروات    آسرريا أو      

  إفييقيا أو   الييق األوسء، وأنت إعا فتحرت رريا البراب،    

حيين أو ةارررري أو فمررررن امتمررررل أن تغرررريق نول صررررغهة كررررالب 

ااماراف!. وافيركلة أن الردول العافيرة ال تعري  ميراكل رريه       

بسربب  الدول!، وأنه مرن افمكرن أن ينت ر  سركان تلر  الردول       

لررا إن القررانم    . Green Cardآعمليررة التينرريس أو عمليررة الررر  

ليسوا أفضل الناس، بعكس الوضر    أمييكرا وأوروبرا      اإلي 

نرراس، أمررا أنررا فقررد تررات إلرر   أةررل  حيرر  ي رراتي إلي مررا أفضررل ال

  بالنررررا مرررن اانرررد  النررراس كفررراتة ممرررن ا جيررردوا أعمررراالً 

وبررررنغالنيل وباكسررررتان وأفغانسررررتان، حيرررر  ال يقرررريأون وال     

  من العمالرة    70%يكتبون وا يسبق اا أن رأوا سياراف!. آ

ا لرريو وافملكررة عمالررة بسررياة تارلررة. واحلررل رررو أن يكررون   

وتسركن   ف خاصًة لييكاف افقاوالف مرقالً  معا رناك مقاًل

في رررا رررريه العمالرررة فرررإعا انت رررى افيررريو  تسرررافي، أو يسرررتلم ا   
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هةص آخي، لكن ال ييمي ا   اليار  فيسريحون بردًراتات ا   

 ااواإلية وييتغلون!، ريا ال يصل ، وريه ر  افيكلة.

 الدكتور/ عبدالع ي  الُعمي :  :افقدمآ 

ا، األول يرررتكلا عرررن جتيبرررة آخررري سرررؤال  لررردينا نرررد م م

آسررعيد لوترراه    نولررة اامرراراف   افرردارس الرر  تنت رر  عنررد       

، ف ررل اللعررت علي ررا آلررالا سررنواف ابتررداإل ،   سررنة  15عمرري آ

لرررالا سرررنواف إعررردان ، ولرررالا سرررنواف تررروتي    رررريه رررر     

الدراسة   افدارس. كما يتكلا السؤال عن جتيبرة الكويرت   

ألحيات كبديل للبقاالف الر  تنتيري     اهمعياف التعاونية   ا

  كل ركن وصاويرة عنردنا! وبكرل أنروا  وأليرا  اهنسرياف       

افةتلفرررة!، فررراعا ال تابرررق لررردينا، حيررر  إن رررا سرررتقلل مرررن رررريه 

 امالف التيارية افتعدنة ناخل األحياتن

 األستاع/ عبداهلل بن عبدالع ي  اليييان:  :اماضيآ  

اونيرة، ال هر    أن را فكرية     بالنسبة لليمعيراف التع  حقيقة

ممترراصة تررد ا، لكن ررا  اربررة مررن التيررار الكبررار، حيرر  إن      

   األسررعار ب ررا تكررون أرخررص بكررقه ممررا رررو موتررون. مررقالً    

وننرروه أن محايررة افسررت ل    اليابرران أو   اليابرران لرردي ا ن ررام رررر   

أمييكا ر  محاية هعبية أ  ليس للدولة نخل   علر ، حير    

رررر مفررانه أن كررل   افؤسسرر  ارريه اليرريكاف إن افرروالن  رررا  
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  مناقة واحردة مير ك    ععيرة تعاونيرة     أسية   1000آ

  إعن ةيمررة مررا تدفعرره  $100آ واحرردة، وكررل أسررية ترردف  مررقالً 

  ورريا افبلرغ و كرن مرن خاللره      $100.000األلف أسية ررو آ 

تو يف  موعرة مرن اليرباب والفتيراف واعتمران رواترب هر يية        

األسرواق، وعلر  ةبرل عصري اان نرت. حير  يريرب        اا لدراسة 

رررررؤالت اليررررباب والفتيرررراف إىل األسررررواق: يياةبررررون األسررررعار،    

وافاركررراف، ويعارررون ا خرررل ا اليررروم تيررر ون السرررلعة رررريه وال  

تيرر ون السررلعة ررريه، ررريه أرخررص، ررريه أحسررن. ومرر  الوةررت   

صارف ريه اهمعياف ر  افسياية علرى التيرار! مبعنرى لرو أن     

معياف ةالعت بضاعة واحدة، خرالص انت رى أمري تلر      ريه اه

البضاعة وخيتت من السروق. فصرارف رريه اليريكاف  راول      

ناإلم رررا إرضرررات العواإلرررل، ألن رررا ررررر العواإلرررل ررررر ررررا افسرررت لك      

وةررياررا واحررد، فررإعا تررات ةرريار بعرردم هرريات ررريه السررلعة فلررن    

ييررر ورا ألن رررا غاليرررة ومرررن لرررًا يبحقرررون عرررن برررديل. فصرررارف       

يكاف إعا مررا حرردا تغرريه   سررعي السررلعة أو   أمرري مررا      اليرر

تعقد مباهيًة نردواف لتقبرت أن السرلعة صرحيحة وال يوترد غرل       

أو غهه واألسعار مدروسة وال ت يدرا فيرأة. إعن كلمرا كانرت    

اهمعيررراف االسرررت الكية ةويرررة ومرررن النررراس كلمرررا ضررربات      

 السوق، أما إعا كانت حكومية، فلن تستاي  حقيقًة أن تقوم

 بيل  ألن الناس أحيص على أمور عيي ا.
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 الدكتور/ عبدالع ي  الُعمي :  :افقدمآ 

نيرركي لضرريفنا الكررييا مررا أ فنررا برره ررريه الليلررة، حيرر      

تررال بنررا   رمرروم السررعونة و  االةتصرران الررولي وا لييرر        

والتيرررارب افةتلفرررة، وكرررا كنرررت أرغرررب   أن  ررردلنا عرررن    

ننقلررر ا هم ورنرررا الكرررييا   جتاربررره الياتيرررة    رررال اانارة ل  

تكرون   لقرات    رر إن هات اهللرر وضيوفنا األكارم!، لكن لعل ا 

ُسرْبحيانيُه ويتيعيررال ى  آخري، أكررير اليركي لرره ولكرا، وأسررأل اهلل    

أن يبرررارك لنرررا عيع رررا   أوةاتنرررا وأعمالنرررا وسررراإلي أحوالنرررا وأن 

 جيعل عملنا خالص ا لوته الكييا.           
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 :لندوةصور من ا
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 ة:ية الصحفية للندومن التغط مناذج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


