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 2030 ــة  ـــ ـــ ـــ رؤي

وأثرهــا فــي تطويــر الصــورة الذهنيــة للمملكــة

التي يستطيع اإلنسان من خاللها أن 
يفهم ويدرك ويفسر األشياء، وهي الفكرة التي 

يكونها الفرد عن موضوع معين، سواء كانت هذه الفكرة، 
صحيحة أم خاطئة، وما يترتب على ذلك من أفعال سواء كانت 

سلبية أم إيجابية، كما أنها تكون عادًة مبنية على المباشرة أو على اإليحاء 
المرّكز والمنظم، بحيث تتشكل من خاللها سلوكيات األفراد المختلفة.

وظهر مفهوم الصورة الذهنية في أوائل القرن العشرين عندما أطلقه »والتر ليـبمان« 
وأصبح أساسًا لتفسير كثيٍر من عمليات التأثير التي تقوم بها وسائل اإلعالم، وتستهدف 

بشكل رئيس ذهن اإلنسان.
النفسية  النهائي لالنطباعات  الناتج  أنه  الذهنية على  ويمكن تعريف مفهوم الصورة 

التي تتكون عند األفراد أو الجماعات إزاء شخص معين أو مجتمع معين أو جنس بعينه 
أن  يمكن  آخر  أي شيء  أو  معينة،  مهنة  أو  دولية،  أو  محلية  منظمة  أو  مؤسسة  أو 

يكون له تأثير على حياة اإلنسان. وتتكون هذه االنطباعات من خالل التجارب المباشرة 
النظر عن  التجارب بعواطف األفراد واتجاهاتهم بغض  أو غير المباشرة، وترتبط هذه 

صحة المعلومات التي تتضمنها خالصة هذه التجارب، فهي بالنسبة إلى أصحابها 
واقع صادق ينظرون من خالله إلى ما حولهم ويفهمونه ويقّدرونه على 

أساسها.

مفهوم الصورة الذهنية

سلـسلـة
    الــــمــــواد

        التثقيفية
            للــبــرامــج

الصورة الذهنية هي الخريطة



تكمـــن أهمية الصـــورة الذهنية فـــي قدرتها على 
التأثير في الرأي العام السائد في مختلف الجوانب السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية، إذ تســـتطيع الصـــورة الذهنية اإليجابية عن 
الدولـــة أو المنظمة أو الفرد تخفيف ضغط الرأي العام لتجاوز العقبات ومواجهة 

التحديات.
إّن الغـــرض من الصـــورة الذهنية هو تعزيز ثقافة المجتمع، وبناء ســـمعة للدولة بهدف 

التأثيـــر في شـــؤونها الخارجية، وإبـــراز هويتها الحقيقية للعالم الخارجـــي، وتكوين الرأي 
العـــام وتوجيهـــه لمناصـــرة قضاياها ومواقفها، وذلـــك ال يعني أبـــدًا تقديم معلومات 

مغلوطة، أو تشكيل صورة غير حقيقية عن الدولة.

تؤدي المعلومات دورًا مهمًا في صناعة الصورة الذهنية أليِّ بلٍد من بلدان العالم. 
فالدولة التي تملك معلومات إيجابية ضخمة أو محايدة، وتوجهها توجيها فاعاًل فإنها 

ر عن قوتها، وتحمي مصالحها.  تصنع لها صورة ذهنية تعبِّ

أهمية الصورة الذهنية
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 2030 ــة  ـــ ـــ ـــ رؤي

وأثرهــا فــي تطويــر الصــورة الذهنيــة للمملكــة

سلـسلـة
    الــــمــــواد

        التثقيفية
            للــبــرامــج

الصورة الذهنية للمملكة

في  الموجه  اإلعالم  وأسهم  مراحل،  بعدة  تأسيسها  منذ  للمملكة  الذهنية  الصورة  ت  مرَّ
تشويهها بدءًا من عصر الفيلم األمريكي، ومرورًا بمراكز الدراسات ومخازن الفكر، ثم اإلعالم 
فمن  المتنوعة؛  وتطبيقاته  ومخرجاته  الضخمة،  البيانات  عصر  إلى  وصواًل  للقارات،  العابر 
الرئيس  عهد  في  الشخصية  والصداقة  والحكمة  التحرر،  وروح  المشتركة،  القيم  صورة 
ثم  الصحراء،  في  األثرياء  الجمال  رعاة  إلى  1945م(،   -  1882( روزفلت  فرانكلين  األمريكي 

مؤخرًا رعاة اإلرهاب.

وقد تمَّ تنميط المملكة على أنها اقتصاد يعيش على النفط ويعتمد عليه فقط، بمعنى أن الحياة 
والحضارة اإلنسانية ستبقى وستنتهي مع النفط، وعلى الرغم من كل الرسائل اإلعالمية المهمة 
الدولية والمشاركة  المحافل  البارز في  للعالم من خالل سفرائها والحضور  المملكة  التي بعثتها 
الواسعة في القضايا العالمية، والدعم غير المحدود للقضايا اإلنسانية، بقيت الصورة النمطية 
محاوالت  في  المملكة  تستهدف  التي  والدولية  اإلقليمية  الدوائر  من  عديد  عمل  بفعل  ثابتة، 
مستمرة لتزييف واقع الصورة الذهنية للمملكة، من خالل حمالت إعالمية مسيسة، في محاولة 

لزعزعة موقعها اإلسالمي والعربي والدولي.



ر تمامًا. ولقد بدأت رياح التغيير تهب مع برامج االبتعاث  غير أن هذه الصورة النمطية في طريقها للتغيُّ
الخارجي، وما أثبته أبناء المملكة من كفاءة ومصداقية واجتهاد، بالرغم من أنهم لم يتجاوزوا بضعة آالف 
لدى بعض الدول، لكن األهم في تغيير الصورة النمطية عن المملكة قد حدث فعاًل مع انطالقة »رؤية 

المملكة 2030.«
وتعمل رؤية 2030 على بناء الصورة الحقيقية للمملكة، وتصحيحها وتحسينها وتقديم منجزاتها الحضارية 
والنهضة التي تمر بها، وإبراز دورها الرائد في التعايش وبناء السالم العالمي، بما يليق بمكانة المملكة 

وريادتها على المستويين اإلقليمي والعالمي.
فالمملكة ذات ثقل سياسي واقتصادي على المستويين اإلقليمي والعالمي، وُتعدُّ واحدًة من أهم ثالث 
دول في العالم في قطاع الطاقة إضافًة إلى روسيا وأمريكا، فهي أكبر دولة في الشرق األوسط وأكبر 
اقتصاد للسوق الحرة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأكبر مصدر للنفط الخام في العالم، 
وهي كذلك رائدة في مجال األعمال اإلنسانية، حيث يمتد عطاؤها إلى أكثر من 50 دولة في أنحاء العالم 

لمساعدة المتضررين من الحروب والكوارث الطبيعية. 
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دور رؤية 2030 
في تطوير الصورة الذهنية للمملكة

تمتلك المملكة العربية 
السعودية مقومات 

غير أنَّ المعلومات والبيانات التي ضخمة
تصدر عنها إما فقيرة، وإما مشّوهة، أو تتحرك 

بفوضى ال تحقق بها أهدافها في التعبير األمين عن 
مبادئها األساسية بوصفها دولًة محبًة للسالم، وذات إسهام إيجابي 

في المجموعة الدولية.
المحلي  لتفاعلها  إطارًا  المستقبل، ورسمت  المملكة على عتبات  الرؤية  لقد وضعت 

واإلقليمي والعالمي بناًء على ثوابت وطنية ال تحيد عنها وأولها اإلسالم. وذلك أحدث 
نقلة في التناول اإلعالمي العالمي عن المملكة، فأصبحت محاور اإلعالم تتحدث عن 

أمن  لحماية  بقوة  والتدخل  التغيير،  على  والعزم  القادمة،  السعودية  والقوة  الرؤية، 
المملكة وإقليمها، والشراكة الندية لمن يبحث عن األمن واالستقرار.

ومنذ 25 أبريل عام 2016م وجد اإلعالم الغربي مادة مختلفة للحديث عنها. فالوهابية 
تراجعت كثيرًا في وسائل اإلعالم، وقيادة المرأة للسيارة أصبحت من الماضي، وأصبح 

اإلرهاب،   لمكافحة  اإلسالمي  والتحالف  اعتدال  مركز  حول  يدور  اإليجابي  النقاش 
وزيارة الملك سلمان لروسيا، وتوطين الصناعات العسكرية، والشراكات االقتصادية 

العمالقة، وصناعة الترفيه.



ولم ُتمثل رؤية 2030 حدثًا اقتصاديًا واجتماعيًا في المملكة فقط، بل كانت محطَّ مراقبة 
من جميع دول العالم وبخاصة الدول الغربية وذلك على مستوى النخب السياسية والخبراء 
تمثل  »الرؤية«  أنَّ  ذلك  العالمية.  والشركات  المصارف  التنفيذيين في  وكبار  والمختصين 
تحواًل تاريخيًا من حيث عمق الهدف الذي تسعى إليه، فهي ليست مجرد خطة اقتصادية، 
المملكة،  لشعب  جديد  واجتماعية وطريق  اقتصادية  لمفاهيم  جذرية  تغيير  بل هي خطة 
أو  حياة  موضوع  بوصفه  النفط  مع  االرتباط  لفك  ومحكومين  حاكًما  الجميع  يسعى  فيه 
موت بالنسبة إلى االقتصاد السعودي، فالنفط ليس أكثر من مجرد ثروة من المواد الخام 
مثلها مثل كل الثروات التي لدى األمم المختلفة على مدارات الكرة األرضية، وهذا التحول 
يعني االهتمام المتزايد باإلنتاج كفكر يرتكز إلى المزايا النسبية التي تتمتع بها هذه األرض 

واإلنسان السعودي، مزايا تتسم باالستدامة، وليس التناقص. 
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 وضح جليًا أن هذه البرامج تكشف تكامل الخريطة االستثمارية في المملكة للمرحلة المقبلة، 
وهي بمنزلة إعالن فك ارتباط حقيقي لالقتصاد السعودي عن النفط كمصدر رئيس للدخل. وهذا 
األمر أصبح مسار حديث كثير من االقتصاديين والخبراء والمختصين من النخب الغربية في مراكز 

الدراسات وسائل االعالم العالمية. 
ث هؤالء عن مشهد جديد في المملكة من خالل تناول »رؤية 2030« كاستراتيجية للنهوض  لقد تحدَّ

الشامل في المملكة، وآفاق التنوع االقتصادي السعودي.
واليوم هناك نظرة للمملكة كالعب اقتصادي جديد ليس على مستوى السوق النفطية وتأثيراتها 
الدولية،  اتجاهات االستثمار  االقتصادية واالجتماعية فحسب، بل كمحرك رئيس جديد مؤثر في 
وتوجيه مسار المؤسسات التكنولوجية العالمية. فمن الواضح أن الصفقات الكبرى التي نفذها 
صندوق االستثمارات العامة، في مجاالت التكنولوجيا المتقدمة لفتت األنظار نحو التغيرات الهائلة 
التي تمس الشارع السعودي واهتماماته، وبالتأكيد الصورة النمطية عنه، وهو أحدث نقلة نوعية 

في الصورة النمطية عن المملكة في المجتمعات الغربية. 

ومع صدور البرامج العشرة التي أعلنتها المملكة



وتسمح برامج »الرؤية« بوجود مقاييس حقيقية وملموسة، تمّكن صانع القرار في المملكة من 
معيشته.  ومستوى  السعودي  المواطن  على  مرحلة  كل  بانعكاسات  تامة  دراية  على  يكون  أن 
وهذا األمر له دالالت مهمة حول المرحلة العلمية التي انتقلت إليها المملكة في صناعة القرار، 
فالقرارات االقتصادية سابقًا كانت مبنية على أساس معادلة الميزانية ومؤشرات الصرف منها، 
وعلى أساس أّن اإلنجاز يتحقق بمجرد الوفر أو الصرف دون أن يكون هناك وسيلة للتأكد من أن 
نفسها  المملكة  تقدم  فاليوم  متطلبات معيشته،  وواجه  الموطن  حياة  قد المس  الصرف  هذا 
بطريقة تجعل الجميع قادرًا على قراءة مؤشرات أكثر دقة تساعد على التنبؤ بطريقة أفضل، وهذا 

في نهاية المطاف سيصحح مسارات االستثمار وتدفقات رأس المال.

صناعة القرار في  رؤية 2030 
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واشتملت برامج رؤية 2030 على أفضل الممارسات العالمية التي تحقق أعلى مستويات الشفافية 
والحوكمة الرشيدة في جميع القطاعات. ويحرص القائمون على أمر الرؤية على اتخاذ كل ما هو 
ممكن لتفعيل معايير عالية من المحاسبة والمساءلة، من خالل إعالن أهداف وخطط ومؤشرات 

قياس األداء، ومدى النجاح الذي تم تحقيقه، واتاحة هذه المعلومات للجميع. 
فالشفافية مبدأ ودعامة وقيمة أساسية ُتبنى عليها الثقة والمصداقية سواًء في عالقات الفرد 
اليومية أم في التعامالت واإلجراءات الحكومية، إداريًة كانت أم مالية، كما تعد أيضًا عنصرًا مهمًا 

من العناصر األساسية في مكافحة الفساد بأنواعه في الدولة.
الدولة، وتوفر  القرارات في  تتيح وتوفر فرصة إليضاح كل ما يستجد من تعامالت واتخاذ  فهي 
بيانات بالتقدم واالستمرار بدون إخفاء أو غموض، من خالل الكشف عن مواطن الخلل والتجاوز 
وسوء استخدام السلطة، وهذا يمّكن من اتخاذ القرارات بما يحقق األهداف، ويعزز قيمة الوالء 

واالنتماء والفخر بالحكومة الرشيدة وقيادة الدولة.
وتعمل برامج الرؤية على توسيع نطاق الخدمات اإللكترونية وتحسين معايير الحوكمة، بما يحّد من 
التأخير في تنفيذ األعمال، وتحقيق األهداف المنشودة في أن تكون المملكة في ريادة العالم في 
مجال التعامالت اإللكترونية. وظهرت جهود المملكة العربية السعودية في الحرص على تعزيز مبدأ 
إطارًا أساسيًا ضمن  الشفافية  إذ أصبحت  الحكومية،  التعامالت  الشفافية والوضوح في جميع 

رؤية 2030 لمكافحة الفساد بكل أنواعه.

الشفافية في رؤية 2030



مها في مكافحة الفساد بعدما أعلنت  وفي عام 2018م أظهرت المملكة العربية السعودية تقدُّ
سير  يؤكد  األمر  وهذا  الفساد،  مدركات  في  مراكز  بخمسة  رها  تصدُّ الدولية  الشفافية  منظمة 
المستدامة ورفاهية  التنمية  ثابتة على طريق اإلصالح االقتصادي، وتحقيق  المملكة بخطوات 
المجتمع، وأنَّ مكافحة الفساد عكست جدية الدولة وعزمها القضاء عليه، وترسيخ مبادئ الشفافية 

والعدالة واالستقرار االجتماعي واالقتصادي للوطن.
جاعلة   ،2030 رؤيتها  وضعت  فقد  الفساد،  لخطورة  إدراكها  من  وانطالقًا  المملكة  أنَّ  كما 
خادم  أصدر  إذ  الرئيسة؛  مرتكزاتها  من  الفساد(  و)مكافحة  و)النزاهة(  و)الشفافية(  )الحوكمة( 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمرًا ساميًا في ديسمبر من 
العام 2019م بضم الجهات والوحدات الرقابية والضبطية والتحقيقية المختصة بمكافحة الفساد 
كافة في جهاز واحد بمسمى )هيئة الرقابة ومكافحة الفساد(، وهذا يدل على حرص القيادة في 
المملكة على تعزيز سيادة القانون ومساءلة كل مسؤول مهما كان موقعه في سبيل القضاء على 

الفساد المالي واإلداري، وبما يكفل سرعة البت في قضايا الفساد وتحقيق األهداف المرجوة.
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شهدته  وما   2030 رؤية  مشاريع  انطالق  مع  المملكة  إنَّ 
من تطورات إيجابية في المجاالت العلمية واالقتصادية واالجتماعية، 

إنتاج  وكذلك  والقدّية،  ونيوم،  الشمسية،  الطاقة  كمشروع  رائدة  ومشاريع 
مصادر بديلة للنفط، تجعل المملكة تزهو بأقوى وأجمل اإلمكانيات التي تشكل صورة 

ذهنية ايجابية وواضحة مبنية على تاريخها وسياستها وفلسفتها وقراراتها وأهدافها 
وإنجازاتها ومساهمتها دوليًا في الجانب السياسي واالقتصادي والثقافي والتقني.  

سلـسلـة
    الــــمــــواد

        التثقيفية
            للــبــرامــج

خاتمة





سلـسلـة
    الــــمــــواد

        التثقيفية
            للــبــرامــج

www.salam4cc.org

 2030 المملكة  رؤية 
وأثرها في تطوير الصورة الذهنية


