ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﯿﺶ روی ﭘﺮﻧﺲ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن؛ آﯾﺎ اﻧﻘﻼب
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۲ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۷
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن آل ﺳﻌﻮد ،وﻟﯿﻌﻬﺪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﮐﺸﻮرش را در ﻣﻌﺮض ﺗﻮﺟﻬﺎت ﻗﺮار
داده .او ﻗﺼﺪ دارد ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎرش را ﺑﻪ ﺳﻮی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺪرن ﻫﺪاﯾﺖ
ﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ را از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﻫﺮم ﻫﺎ در ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آورد .اﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﻮاﻧﻌﯽ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺷﺎﻫﺰاده ﻗﺮار دارد؟

ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن دارد؟
در راﺳﺘﺎی دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازی ﻫﺎی آﺗﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﻃﺮح ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز «2030
ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری اﺳﺖ .ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ ای از ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﭼﻬﺎرﭼﻮب اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻫﺪاف ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﺑﯿﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﻗﺼﺪ دارد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از واﺑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮرش ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘﯽ ﺑﮑﺎﻫﺪ و اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻓﻨﺎوری ﻣﺤﻮری را در ﮐﺸﻮرش ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر او در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن وﻟﯽ رﻓﺖ و ﺑﺎ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﻄﺐ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺳﺮوﯾﺲ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﻣﻠﯽ را در ﮐﺸﻮر راه
اﻧﺪازی ﮐﻨﺪ.

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن در ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺳﺮﮔﺌﯽ ﺑﺮﯾﻦ ،ﻫﻢ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﮔﻮﮔﻞ و ﺳﺎﻧﺪار ﭘﯿﭽﺎی ،ﻣﺪﯾﺮ
ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ.
ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن در ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن وﻟﯽ ﺑﺎ ﺟﻒ ﺑﺰوس ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ آﻣﺎزون ،ﺳﺎﺗﯿﺎ ﻧﺎدﻻ ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و ﺳﺮﮔﺌﯽ ﺑﺮﯾﻦ ،ﻫﻢ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﮔﻮﮔﻞ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد .ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی
ﻫﺎروارد و  MITﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮد و در ﻣﻮرد ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ رﯾﭽﺎرد ﺑﺮاﻧﺴﻮن ،ﻣﻮﺳﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎی وﯾﺮﺟﯿﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ اﭘﻞ ،آﻣﺎزون و اﺳﻨﭗ ﭼﺖ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن دﻓﺘﺮ رﺳﻤﯽ ﺧﻮد را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻼوه
ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ در ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﭼﻨﺪ ﻣﻠﯿﺘﯽ ﺳﺎﻓﺖ ﺑﻨﮏ ﺧﺒﺮ از ﻗﺼﺪ ﺧﻮد ﺑﺮای
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری  200ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺟﻬﺎن در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
داد.
اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﺠﺎد ﺑﯿﺶ از  100ﻫﺰار ﺷﻐﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی را ﺑﻪ  3ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺣﺪاث اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎه در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺣﺪود  40ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن در ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺳﺮﮔﺌﯽ ﺑﺮﯾﻦ ،ﻫﻢ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﮔﻮﮔﻞ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪ »ﺣﺴﻦ ﺣﯿﺪر« ،از ﺷﺮﮐﺎی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری » ،«Startups 500ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ در
اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎی ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﮐﻨﻮن

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی او ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ،دوﻟﺖ ﻫﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﻨﺘﯽ ،دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﺟﻮان ﺑﺮای ﺑﺎزار ﮐﺎر ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ،ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮده و
دوﻟﺖ در ﺣﺎل ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻗﺮار اﺳﺖ ﺷﻬﺮ ﻓﻨﺎوری ﻣﺤﻮر ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم

ﻧﺌﻮم ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای  500ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد؛ ﺷﻬﺮی ﮐﻪ در آن ﺗﻌﺪاد رﺑﺎت ﻫﺎ از اﻧﺴﺎن ﻫﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی را ﺑﻪ رﺑﺎت ﺳﻮﻓﯿﺎ اﻫﺪا ﮐﺮد.
»ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺨﻀﯿﺮ« ﻣﻮﺳﺲ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ » «Gloworkاﺳﺖ؛ اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺑﺎﻧﻮان ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻟﺨﻀﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﻗﺼﺪ دارد ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ اﺑﺪاﻋﺎت در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ .او در اداﻣﻪ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ:

»از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر )ﺑﯿﺶ از  70درﺻﺪ( ﮐﻤﺘﺮ از  35ﺳﺎل ﺳﻦ دارﻧﺪ ،دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ
دﯾﺠﯿﺘﺎل در ﮐﺸﻮر ﻓﻀﺎ ﺑﺮای ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ از
داﻧﺶ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ«.
اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ِ

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن در ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ رﯾﭽﺎرد ﺑﺮاﻧﺴﻮن ،ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﮔﺮوه ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی وﯾﺮﺟﯿﻦ.
وﻟﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد آرزوﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن وﺟﻮد دارد ،ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در راه دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻫﺪاف
ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.

ﮐﻤﺒﻮد اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ ،اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮ ﺳﺮ راه اﻧﻘﻼب ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ
ﻗﻄﻌﺎً ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻨﺎوری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎری را اﯾﺠﺎد
ﮐﻨﺪ ،روح ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ را زﻧﺪه ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﮐﺸﻮر را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ
ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ .وﻟﯽ اﯾﺠﺎد ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن وﻟﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺳﺎده ای ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و زﻣﺎن زﯾﺎدی
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ،ﮐﻤﺒﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ از ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺰرﮔﯽ در راه
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ.
» «Hattan Saatyﻣﺸﺎور ﭘﯿﺸﯿﻦ وزارت ﮐﺎر ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ» :ﺿﻌﻒ ﻫﺎی
ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ و ﻧﺒﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ
ﻣﺮور زﻣﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﺨﺼﺺ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﺘﺨﺼﺺ را ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮ

اﻧﮕﯿﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ«.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﻣﻠﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﺮات اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺳﻌﻮدی ﻫﺎ ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ؛ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺳﻌﻮدی ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ  19درﺻﺪ ﺷﻐﻞ
ﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺸﻮر را اﺷﻐﺎل ﮐﺮده اﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺨﺼﺺ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارﻧﺪ

و ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺎل رﺷﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﻨﺎوری
ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺸﺎور ﭘﯿﺸﯿﻦ وزارت ﮐﺎر ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ از ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ آﮔﺎه اﺳﺖ و
اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی اﺑﺘﮑﺎرات ﮐﻠﯿﺪی در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزش ،ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی

ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻗﻄﻌﺎً ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی از ﭘﺲ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎرج ﺟﻬﺖ اﺟﺮای دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
ﺧﺼﻮﺻﺎً اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻗﺼﺪ دارد در آﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻧﻔﺘﯽ آراﻣﮑﻮ را در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ و

ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺟﺪﯾﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ در ﺑﺨﺶ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻓﺮﻣﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺰاده
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن در ﺳﺮ دارد را اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺗﺼﻮر ﮐﺮد.

اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻮﭼﮏ )ﻧﻪ در ﺣﻮزه ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ( ،ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی
ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﻓﻘﺪان زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﻓﻘﺪان ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی
ﺑﺎزار اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران در

ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل  Saatyﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ و ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ اﻗﺘﺼﺎد ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن

ﺳﻌﻮدی ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﮐﻮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ اﻗﺘﺼﺎد
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﯾﮑﯽ از  33اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه 20
اﺳﺖ؛ ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺑﯿﺴﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎ.

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن  32ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺸﻮر را ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯽ ﺗﻮان
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﭼﺸﻢ اﻧﺪازی ﮐﻪ او ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﺼﻮر اﺳﺖ ﻣﺤﻘَ ﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؛
ﺧﺼﻮﺻﺎً اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻓﻀﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺑﺮﺧﯽ از زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﻪ ﺗﻼش ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﻐﺮات ﺳﺮﯾﻌﯽ
را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﺎی اﭘﻮزوﺳﯿﻮﻧﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر روﺑﺮو ﺷﺪه اﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻫﻢ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ

واﺳﻄﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮب ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮔﺴﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد.
ﮔﺬر زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در راه دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﻣﻮﻓﻖ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

