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أوًال: الشأن السياسي واالجتماعي  

ابن سلمان يخسر حلفاءه 

َتـشهــد الــسعوديــة فــي الــسنوات األخــيرة َتــحوالت كــبيرة عــلى المســتوى االجــتماعــي، 

وهــي َتــحّوالت لــم تــكن قــابــلة لــلَتخّيل قــبل عــقود. لــكن َمشــروع الــتحّول يــواجــه َتحــّديــاً 

أسـاسـيًا َيـتمثل فـي سـلوك ابـن سـلمان غـير الـمتوقـع والـعدوانـي أحـيانـًا. ومـع ذلـك فـإنّ 

أصـدقـاء الـمملكة يـنبغي أن يسـتمروا فـي دعـم رحـلة الـمملكة نـحو الحـداثـة وتـشجيعها 

وتـمكينها، وعـدم الـَتغاضـي فـي نـفس الـوقـت عـن االنـتهاكـات الجسـيمة الـتي يـقوم بـها 

ابن سلمان. 

(الـكاتـب هـو مـالـكم رفـكيند، وهـو وزيـر سـابـق لـلدفـاع والـخارجـية فـي الـمملكة المتحـدة، 

وَمحسوٌب على أصدقاء السعودية في لندن) 

ُيــثير قــرار اإلمــارات الخــطير بــإقــامــة عــالقــات مــع إســرائــيل الــعديــد مــن األســئلة حــول 

مسـتقبل الفلسـطينيين، لـكنه يـؤكـد اسـتعداد أبـو ظـبي للتحـديـث وضـخ تـفكير جـديـد 

في سياسات المنطقة. 

نــحن َنــرى دولــًة تــتحول فــي الــسعوديــة، فــالــريــاض الــتي كــانــت ذات يــوم مــكاًنــا هــادًئــا؛ 

أصـبحت -إلـى مـا قـبل إغـالق كـورونـا- مـكانـًا َيـعّج بـالـنشاط، فـقد تـم َمـْنح الـمرأة ُحـرّيـات 

جديدة وأصبحت تؤّدي تدريجيًا دورًا أكبر في المجتمع.  

كثير من الشباب السعودي ُمتحّمسون اآلن بشأن ُمستقبل بالدهم.  

بـالنسـبة ألولـئك الـذيـن أمـضوا بـعض الـوقـت فـي الـسعوديـة فـي الـُعقود األخـيرة، فـإن 

هذه الَمشاهد هي مما لم َنألفه في الماضي، وهي نتائج عملية اإلصالح. 

عـلى الـرغـم مـن هـذا الـتَّقدم، ال يـزال َمـقتل الـصحفي جـمال خـاشـقجي فـي 2018 َيـصدم 

الـــعالـــم، وَتســـببت حـــتى فـــي َدهـــشة أصـــدقـــاء الـــمملكة مـــن َوحشـــية هـــذه الجـــريـــمة 

الَحمقاء.  

ُيـراقـب الـغرب عـن َكـثب سـياسـات الـمملكة لـَيرى مـا إذا كـانـت هـذه الجـريـمة هـي َنـمط 

سلوك أم مجرد انحراف َشنيع.  

بــعد اعــتقال محــمد بــن نــايــف عــلى َخــلفية مــا َيــبدو أنــها ُتــَهم ُمــلّفقة، َتــزايــد الــقلق مــن 

سلوك ابن سلمان غير المتوقع.  
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كـان لـألمـير محـمد بـن نـايـف َدور َفـّعال فـي ُمـواجـهة الـقاعـدة بـعد هجـمات الـحادي عشـر 

مـن سـبتمبر اإلرهـابـية، وقـد زّود الـمخابـرات فـي الـمملكة المتحـدة والـواليـات المتحـدة 

وُحلفائها بمعلومات ُمهمة.  

َواَجـَه َولـّي العهـد الـسابـق تـنظيم الـقاعـدة فـي شـبه الجـزيـرة الـعربـية، وهـو َيِحـمُل نـدوبـاً 

من ُمحاولة اغتيال قام بها انتحاري. 

يـقول سـعد الـجبري، أحـد الـُمقّربـين مـن َولـي العهـد الـسابـق والَحـليف الـُمقّرب ألجهـزة 

الـمخابـرات الـَغربـية والـذي َيـعيش فـي الـمنفى فـي كـندا، إنـه َيـتعّرض لـلُمالحـقة وَيـتم 

استخدام أطفاله كضماٍن إلجباره على العودة إلى المملكة.  

ُجـَلْين، وانتشـرت شـائـعات فـي وسـائـل  هـون الـرَّ الـُمغّردون الـُسعودّيـون عـلى تـويـتر ُيـشوِّ

اإلعالم عن إمكانية َتوجيه اتهامات البن نايف في وقت الحق من العام. 

الحـملة ضـد األمـير محـمد بـن نـايـف وشـريـكه السـّيد الـجبري ُتـثير قـلق الـكثيريـن فـي لـندن 

وواشـنطن، وَيـضغط أعـضاء مجـلس الشـيوخ الُجـمهوريـون عـلى الـرئـيس األمـريـكي 

دونالد ترامب للتَّحرُّك. 

ا للسعودية بشأن َقضّية الجبري.   أصدرت وزارة الخارجية األمريكية َتوبيًخا نادًر

َدعــا الــرؤســاء الــّسابــقون لــوكــالــة الــمخابــرات الــمركــزيــة بــشكل غــير ُمــعلن اإلدارة 

األمريكية للتَّدخل في قضية األمير محمد بن نايف.  

هــذا الــشعور ُمــشابــه فــي لــندن، حــيث َيــشعر الــنّواب والــوزراء والــمسؤولــون بــالــَفَزع، 

لوك َغيَر َمقبول.  فأصدقاء المملكة َيَرون أن هذا السُّ

َخيبة األمل ُيمكن أن َتتحول إلى َغضب وإحباط.  

ال ُيــمكننا تــوّقــع الــتَّغيير الســياســي الــذي قــد َنــتمناه، لــكّن الــتَّغيرات الــُمجتمعية فــي 

السعودية لها أهمية إقليمية وعالمية.  

عودية ِحصٌن َمنيع ضد التطرف السياسي في إيران.   السُّ

ُتـعتبر شـبه الجـزيـرة الـعربـية َمـركـزيـة لـإلسـالم الـعالـمي، وُيـؤّثـر َمـوقـع الـّسعوديـة َكـَوصـي 

على األماكن الُمقدسة بشكل ُمباشر على 1.8 مليار ُمسلم في العالم. 

عوديـة َمـدعـاًة لـلقلق،  فـي الـماضـي، كـان الَتفسـير الـديـني الُمتشـدد الـذي َتـنشـره الـسُّ

لـكن ابـن سـلمان أعـلن أّن الـمملكة سـتكون مـوطـن اإلسـالم الـُمعتدل. إذا حـدث ذلـك، 

فــإن المــملكة والــتي ســتكون أكــثر اعــتداًال ســُتقّوي الــعالقــة األمــنية الــحيويــة بــالــفعل 

للغرب. 
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لــذلــك َيــنبغي َدعــم رحــلة الــّسعوديــة نــحَو الحــداثــة وَتــشجيعها وَتــمكينها مــن ِقــَبلِ 

ُحلفائها الَغربّيين.  

ال يـزال هـناك الـعديـد مـن َمـشاكـل ُحـقوق اإلنـسان فـي الـبالد، والـتي ُتـواصـل الـمملكة 

المتحدة إثارتها مع القادة الُسعودّيين.  

لـكن َيـجب أن َنـعترف بـالـتَّقُدم الـذي تـم إحـرازه، لـقد َحـَدَث الـكثير خـالل الـِعقد الـماضـي 

وهناك المزيد في المستقبل. 

والـسؤال هـو مـا إذا كـان كـل هـذا التحـديـث سـَيتعّرض للتهـديـد بـفعل َنـوبـات سـلوك 

ابن سلمان غيرِ الُمتّوقعة والُعدوانّية أحياًنا. 

ُمـــعامـــلة ابـــن ســـلمان لـــألمـــير محـــمد بـــن نـــايـــف ورِفـــاقـــه ســـَتختبر َعـــزيـــمة أصـــدقـــاء 

السعودية وُتشّجع ُخصومها الكثيرين.  

ُكـل َمـْن ُيـقّدر الـعالقـة بـين الـسعوديـة والـغرب َيـأمـل أن يـتعامـل ابـن سـلمان بـِحنكة 

سياسية مع هذه التحديات.  

Financial Times, Saudi Arabia’s crown prince endangers ties with western 

allies, 16/09/2020 
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السعودية َتدعم التطبيع لكنها ُتؤجل انخراطها فيه 

هـناك خـالف كـبير بـين مـوقـف الـملك سـلمان وابـنه فـيما َيـتعلق بـالـقضية الفلسـطينية، 

وعـــلى مـــا َيـــبدو فـــإّن مـــن المســـتحيل أن َيخـــطو ابـــن ســـلمان خـــطوات واضـــحة نـــحو 

الــتطبيع فــي حــياة والــده. وقــد أخــبر ابــن ســلمان كــوشــنر أنــه ال َيســتطيع أن َيــقوم 

بـالـتطبيع اآلن، ولـكنه َيسـتطيع بـدًال مـن ذلـك َدْفـَع البحـريـن لـلقيام بـذلـك. وقـد قـام ابـن 

ســـلمان بـــتوجـــيه اإلعـــالم الـــسعودي لـــلتعامـــل بـــإيـــجابـــية مـــع االتـــفاقـــات اإلمـــاراتـــية 

والبحــريــنية الخــتبار الــوضــع وتجهــيز الــمجتمع لــما ســيكون عــليه الــحال بــعد تــوّلــيه 

الُملك. 

َيـدور جـدال خـلف أبـواب الـقصر فـي الـسعوديـة: اآلن بـعد أن أقـامـت اإلمـارات والبحـريـن 

عالقات مع إسرائيل، هل َينبغي للمملكة أن َتْحذَو َحذوها؟ 

الـعاهـل الـسعودي الـملك سـلمان بـن عـبد الـعزيـز عـلى خـالف مـع ابـنه ولـي العهـد األمـير 

محـمد بـن سـلمان بـشأن َتـوجـهه نـحو الـدولـة الـيهوديـة. والـملك مـؤيـد مـنذ فـترة طـويـلة 

للمقاطعة العربية إلسرائيل ولُمطالبة الفلسطينيين بدولة ُمستقلة.  

يــريــد األمــير َتــجاوز مــا َيــراه ِصــراعــًا ُمســتعصيًا، وَيــسعى لــلتعاون مــع إســرائــيل فــي 

األعمال التجارية والتَّشارك معها في ُمواجهة إيران. 

عــندمــا أعــلن الــرئــيس تــرامــب فــي 13 أغســطس عــن الــصفقة اإلســرائــيلية-اإلمــاراتــية، 

يفية، ِوفـًقا ألشـخاص ُمـّطلعين عـلى  ُذهـل الـملُك، والـذي كـان قـد بـدأ لـلتّو إجـازتـه الـصَّ

األمر، ولكن ابنه متفاجًئا. 

كــان ابــن ســلمان َيخشــى أن ُيــعرقــل والــده الــَصفقة اإلمــاراتــية، فــإذا لــم َيــقم مــلك 

السعودية بَدعم الصفقة، فسيكون من الصعب على اإلماراتيين الُمضّي قدًما.  

تـه بـإعـادة تـأكـيد الـتزام الـمملكة  أمـر الـملك سـلمان الـغاضـب فـي وقـت الحـق َوزيـر خـارجيَّ

بإقامة دولة فلسطينّية، دون اإلشارة إلى اتفاق التطبيع.  

بــين مــنه َمــقالــة رأي فــي صــحيفة َمــملوكــة  كــتب أحــد أفــراد الــعائــلة الــمالــكة الــُمقّر

لـلسعوديـة أكـد فـيها هـذا الـموقـف وأشـار إلـى أنـه كـان عـلى اإلمـاراتـيين الـضغط عـلى 

اإلسرائيليين للحصول على مزيد من التنازالت. 

َكـَتَب األمـير تـركـي الـفيصل، الـسفير الـسعودي الـسابـق فـي الـواليـات المتحـدة: "إذا كـانـت 

أي دولـة عـربـية سـَتتبع اإلمـارات، فـعليها أن تـطالـب فـي الـمقابـل بـثمن، ويـجب أن يـكون 

ثمنًا باهظًا".  
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إن َتـطبيع الـعالقـات بـين الـسعوديـة وإسـرائـيل قـبل أي تـرتـيب إلقـامـة دولـة فلسـطينية 

ل زِلــزالــي فــي الشــرق األوســط، مــما ســَيقلب مــوقــًفا عــربــًيا دام  ســيكون بــمثابــة َتــحوُّ

عقوًدا.  

ُتشــير الــتوتــرات عــلى رأس األســرة الــحاكــمة الــسعوديــة إلــى أن مــوقــف الــمملكة مــن 

الـصراع الـمركـزي فـي الـمنطقة الـمضطربـة يـمكن أن يـتغير فـي وقـت أقـرب مـما هـو 

متوقع، لكن مثل هذا التحّول قد َينطوي على الكثير من التحديات. 

َضــغطت إدارة تــرامــب للجــمع بــين الــسعوديــة وإســرائــيل وكــبار حــلفائــها اإلقــليميين 

وخصوم إيران الرئيسيين.  

سـَيسمح مـثل هـذا الـترتـيب بـمزيـد مـن َتـبادل الـمعلومـات االسـتخباراتـية وُيـخّفف مـن 

عـزلـة إسـرائـيل، فـي الـوقـت الـذي ُتـقّلل واشـنطن مـن وجـودهـا الـعسكري فـي أجـزاء مـن 

الشرق األوسط. 

وقــال يــوئــيل جــوزانــسكي، الــمديــر الــسابــق لــمكتب إيــران والخــليج فــي مجــلس األمــن 

الـقومـي اإلسـرائـيلي: "َيـتعّين عـلى إسـرائـيل أن َتـنتظر حـتى تنتهـي األمـور، وهـي مـسألـة 

وقـت وثـمن، والـثمن الـذي َيـطلبه الـسعودّيـون َيـتم الـتفاوض فـيه مـع الـبيت األبـيض 

وليس مع إسرائيل ". 

الــوقــت فــي صــالــح إســرائــيل، بحســب ديــفيد رونــديــل، وهــو دبــلومــاســي أمــريــكي كــبير 

مــتقاعــد عــمل فــي الــسعوديــة، فــالــغالــبية الــساحــقة مــن الشــباب فــي الــسعوديــة 

َيـشعرون بـأنـهم أقـل ارتـباًطـا بـِمحنة الفلسـطينيين ُمـقارنـة بـآبـائـهم وأجـدادهـم. وقـال 

"أولــئك الــذيــن نــشأوا عــلى حــربــين عــربــيتين إســرائــيليتين وهــم َيــتعّرضــون لــلقضّية 

الفلســـطينية مـــنذ أن كـــانـــوا أطـــفاًلا غـــاضـــبون مـــما يجـــري اآلن، وهـــم َيـــشعرون أن 

اإلمـاراتـيين خـانـوا الفلسـطينيين، أمـا ُمـعظم الـسعوديـين الـذيـن تـقّل أعـمارهـم عـن 30 

عاًما فهم ال يهتمون في الواقع".  

حــافــظت الــسعوديــة وإســرائــيل مــنذ 30 عــامــًا عــلى اتــصاالت ســريــة ولــكنها مــتكررة، 

وترّكزت هذه االتصاالت بشأن القضايا األمنية، وخاصة فيما يتعلق بإيران.  

فـي الـسنوات األخـيرة، كـان عـلى الـسعوديـة أن َتسـير عـلى خـٍط َرفـيع لـُمتابـعة هـدَفـْيها 

الــتوأَمــْيِن الــُمتمثلين فــي الــحفاظ عــلى تــحالــفها مــع الــواليــات المتحــدة، وخــاصــة فــي 

مواجهة إيران، وُمواصلة دعمها طويل األمد للفلسطينيين.  

أدى ذلـك فـي بـعض األحـيان إلـى قـيام الـمسؤولـين الـسعوديـين بـالـتعبير عـن مـوقـف فـي 

مكان خاص وآخر في العلن، أو حتى اتخاذ مواقف عامة متباينة. 
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عـاش الـملك سـلمان فـتراِت سـيطرة اإلسـرائـيليين عـلى األراضـي الـعربـية، وُغـرس فـيه 

اإلخالص للقضية الفلسطينية.  

عـندمـا كـان حـاكـًما لـلريـاض، كـان يشـير إلـى نـفسه بـاسـم "سـفير فلسـطين فـي الـريـاض"، 

وفًقا للسفير الفلسطيني الفعلي، باسم اآلغا. 

عـــلى مـــدى عـــقود، ضـــخ الـــملك ســـلمان مـــليارات الـــدوالرات للفلســـطينيين، وأقـــام 

عالقات شخصية مع معظم قادتهم. 

عـندمـا تـولـى الـرئـيس تـرامـب مـنصبه فـي عـام 2017، َبـَعَث الـملك سـلمان إلـيه بـرسـالـة 

قـال فـيها إنـه يـؤمـن بـحق إسـرائـيل فـي الـوجـود وأيـًضا بـحق الفلسـطينيين فـي أن تـكون 

لــهم دولــتهم الــخاصــة، كــما قــال الــسفير األمــريــكي الــمغادر جــوزيــف ويســتفال، الــذي 

نقلها إلى الفترة االنتقالية للرئيس.  

فـي شهـر مـايـو مـن ذلـك الـعام، خـالل أول رحـلة يـقوم بـها الـرئـيس تـرامـب إلـى الـخارج، 

ســمحت لــه الــسعوديــة بــالــسفر مــن الــريــاض إلــى تــل أبــيب، بــما بــدا أنــه أمــل الــملك 

الــُمسّن فــي أن تــعمل اإلدارة األمــريــكية الجــديــدة نــحو تــحقيق هــدفــه الــطويــل األمــد 

الـمتمثل فـي تـحقيق هـدف الفلسـطينيين بـإقـامـة دولـة لـهم، لـكن سـرعـان مـا أصـيب 

بخيبة أمل. 

عـندمـا وصـل جـاريـد كـوشـنر، صهـر الـرئـيس وكـبير مسـتشاريـه، إلـى الـمنطقة لـبيع خـطة 

الـرئـيس تـرامـب للسـالم فـي الشـرق األوسـط لـلسعوديـين، رّوج لـنسخة مـبكرة َتحـرم 

الفلســطينيين مــن إقــامــة عــاصــمة فــي الــقدس الشــرقــية الــَحَضريــة وَتــَتوافــق مــع 

الــضغط اإلســرائــيلي لــمنح الفلســطينيين ُحــكمًا ذاتــيًا َمحــدودًا فــي أجــزاء مــن الــضفة 

الغربية، مع عدم وجود حق عودة لالجئين الذين نزحوا بسبب الحروب السابقة. 

فـي مـكالـمة هـاتـفية مـع الـرئـيس تـرامـب فـي 6 سـبتمبر كـّرر الـملك سـلمان رغـبته فـي 

حـل الـقضية الفلسـطينية وأشـار إلـى مـبادرة عـام 2002 الـتي َتـدعـمها الـسعوديـة، والـتي 

َتِعُد بعالقات طبيعية مع إسرائيل بمجرد حدوث ذلك. 

عـلى الـنقيض مـن ذلـك، مـنذ تـولـيه الـمسؤولـية الـيومـية لـلحكومـة الـسعوديـة فـي عـام 

َع مــن ارتــباطــاتــه  2017، أعــرب ابــن ســلمان عــن انــفتاح غــير عــادي تــجاه إســرائــيل وَسرَّ

معها في قضايا األمن واالقتصاد. 

بــعد وقــت قــصير مــن َتــوّلــي ابــن ســلمان لــواليــة العهــد، بــدأ بــالــضغط عــلى الــقادة 

الفلســطينيين لــقبول نــسخة أولــى مــن خــطة تــرامــب للســالم، لــكن الفلســطينيين 

رفضوا ذلك قائلين إن ذلك ُيهدد َتطلعاتهم في إقامة دولة. 
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فــي أكــتوبــر 2017، َكــَشَف األمــير عــن ِخــطط لــبناء نــيوم، وهــي مــديــنة مســتقبلية بــقيمة 

500 مـــليار دوالر فـــي مـــنطقة مـــتاخـــمة إلســـرائـــيل، وكـــان ابـــن ســـلمان َيـــأمـــل، وفـــًقا 

لمسـتشاريـه ودبـلومـاسـيين أجـانـب، فـي أن يـقوم اإلسـرائـيليون بـدور كـبير فـي تـطويـر 

نيوم، مع استثمارات ُمحتملة في التكنولوجيا الحيوية واألمن السيبراني. 

َيـرى ويسـتفال، سـفير الـواليـات المتحـدة لـدى الـسعوديـة مـن 2014 إلـى 2017، إن الـملك 

ال َيــتكّيف بــالــضرورة مــع كــل مــا َيحــدث، وُيــشارك بــالحــد الــذي يــحتاج فــيه الــمرء إلــى 

المشاركة للسيطرة على كل هذه األشياء". 

َيـحتاج ابـن سـلمان لـلحفاظ عـلى الـدعـم مـن إدارة تـرامـب، فـقد َواجـه ضـجة دولـية بسـبب 

َمقتل خاشقجي، ولم يقم منذ ذلك الحين بزيارة الواليات المتحدة أو أوروبا. 

مـع حـرص إدارة تـرامـب عـلى َتـجنيد الـمزيـد مـن الحـلفاء الـعرب لـتكرار اتـفاقـية اإلمـارات 

وإسـرائـيل قـبل انـتخابـات نـوفـمبر، سـافـر كـوشـنر إلـى الـسعوديـة لـلضغط عـلى األب 

وابنه الَمَلِكَيْين.  

فـي اجـتماع الـقصر فـي 1 سـبتمبر فـي نـيوم، قـال ابـن سـلمان إن الـملك لـن َيـقبل اقـتراح 

المبعوث بشأن صفقة َتطبيع بين السعودية وإسرائيل. 

فـي ضـوء ُمـقاومـة والـده، أخـبر ابـن سـلمان السـيد كـوشـنر أن أقـصى مـا يـمكن أن تـفعله 

المملكة في الوقت الحالي هو جعل البحرين الصغيرة تشارك في صفقة مماثلة. 

وردًا عـلى سـؤال عـّما إذا كـانـت الـسعوديـة قـد َمـنحت البحـريـن الـموافـقة عـلى َتـطبيع 

الــعالقــات مــع إســرائــيل، قــال ُمتحــدث بــاســم حــكومــة البحــريــن إنــها "ال تــزال مــلتزمــة 

بـــالـــعمل مـــع جـــميع شـــركـــائـــها االســـتراتـــيجيين لـــتحقيق ســـالم عـــادل ودائـــم داخـــل 

المنطقة". 

َمــَضْت قــيادة البحــريــن ُقــدمــًا فــي االنــضمام إلــى دولــة اإلمــارات، ولــكن لــم َيــحضر أي 

ُممثل سعودي في حفل توقيع االتفاق البحريني-اإلماراتي مع إسرائيل. 

لــن يــكون مــن السهــل عــلى الــسعوديــة أن تــمحو َعــقبة رئيســية أمــام الــعالقــات مــع 

إسـرائـيل، وهـي أن أجـيال مـن الـسعوديـين تـم تـكييفها عـلى كـره الـيهود، وكـانـت الـكتب 

الـمدرسـية ُتـسميهم الـقردة والـخنازيـر، وكـان خـطباء الـمساجـد َيـدعـون هللا لـنصرهـم 

عــلى الــيهود "الــغزاة والــمعتديــن"، وكــانــت وســائــل اإلعــالم َتــصف إســرائــيل بـ"الــعدو 

الصهيوني". 

َتعهـد ابـن سـلمان بـالـقضاء عـلى الـتطرف الـديـني وتـعزيـز رؤيـة أكـثر تـسامـًحا لـإلسـالم 

وأكثر قبوًال للديانات األخرى، بما في ذلك اليهودية.  
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فــي عــام 2018، قــال ابــن ســلمان إنــه َيــعتقد أن لــإلســرائــيليين الــحق فــي أرضــهم، وهــو 

خروج عن النظرة القديمة لهم باعتبارهم ُغرباء عن األرض. 

قــال ُمحــللون ســياســيون ســعوديــون وغــربــيون فــي الــوقــت نــفسه، إن ولــي العهــد 

الـسعودي ال َيـتجاهـل مـخاطـر االنـدفـاع نـحو عـالقـة رسـمية مـع إسـرائـيل، وهـو ُيـدرك أن 

ذلـك سـُيعّرض الـمملكة النـتقادات مـن الـخصوم اإلقـليميين، لـيس فـقط مـن بـاب أن 

هــذه الــعالقــة َتــعني التَّخــّلي عــن الفلســطينيين، بــل أيــضًا مــن بــاب أنــها ُتــحافــظ عــلى 

سـيطرة إسـرائـيل الـكامـلة عـلى الـقدس والمسجـد األقـصى، ثـالـث أقـدس مـوقـع فـي 

اإلسالم. 

مـن الـمرجـح أن َيـدفـع ابـن سـلمان الـدول األخـرى الـتي تـتمتع فـيها الـسعوديـة بـنفوذ، 

مــــثل الــــسودان والــــمغرب، لــــلتطبيع مــــع إســــرائــــيل أوًال، وفــــًقا للســــيد رونــــديــــل، 

الدبلوماسي األمريكي السابق الذي َخَدم في السعودية لمدة 15 عاًما.  

قــال دانــي دانــون، ســفير إســرائــيل لــدى األمــم المتحــدة مــن 2015 إلــى 2020، إنــه أجــرى 

عشــرات الــمحادثــات الــخاصــة مــع نــظرائــه الــسعوديــين واإلمــاراتــيين بــاإلضــافــة إلــى 

الـمسؤولـين الـزائـريـن، وأن هـذه الـمحادثـات َتـرّكـزت إلـى حـد كـبير عـلى تنسـيق اإلجـراءات 

ضـد إيـران، مـع بـعض الـتفاعـالت االجـتماعـية، ولـكنه قـال إن االعـتراف الـكامـل بـإسـرائـيل 

"سَيستغرق المزيد من الوقت". 

عــلى الــرغــم مــن أن الــكثيريــن َيــتوقــعون أن تــكون الــسعوديــة آخــر دولــة عــربــية ُتــطّبع 

العالقات مع إسرائيل، إال أّن ابن سلمان لديه سجل ُمخالِف للتوقعات.  

قـال مسـتشاران ُمـقّربـان مـن ولـي العهـد إنـه ُيـريـد الـتوصـل إلـى اتـفاق مـع إسـرائـيل، 

لكنه يعلم أن ذلك مستحيل تقريًبا طالما أن الملك على قيد الحياة. 

وفـي الـوقـت نـفسه، تـم تـوجـيه وسـائـل اإلعـالم المحـلية لنشـر َتـغطية إيـجابـية التـفاقـات 

اإلمـارات والبحـريـن، وتـم تـوجـيه رسـالـة إلـى رؤسـاء تحـريـر الـصحف الـسعوديـة َتـطلب 

منهم الدفاع عن هذه الخطوات باعتبارها "تاريخية وُمشرِّفة". 

يــقول مســتشار ســعودي ُمــّطِلع عــلى االســتراتــيجية إن ابــن ســلمان "َيــختبر الــوضــع، 

وُيجّهز السعوديين لما سيأتي بعد أن يصبح ملًكا". 

Wall Street Journal, Saudi Royal Family Divides Over Potential Embrace of 

Israel, 18/09/2020 
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مسك تحت التدقيق 

أمــرت الــقيادة الــسعوديــة بــإجــراء تــدقــيق عــلى مــؤســسة محــمد بــن ســلمان الــخيريــة، 

وجــاء هــذا الــتدقــيق بــعد تــورط مــسك فــي فــضيحة تــويــتر، والــتي تــشوه ســمعتها 

الـدولـية، وتحـّد مـن قـدرتـها عـلى الـدخـول فـي شـراكـات مـع الـمؤسـسات الـدولـية، والـتي 

لن ترغب في العمل مع مؤسسة متورطة في قضية كهذه.  

أمـرت الـقيادة الـسعوديـة بـمراجـعة أعـمال الـمؤسـسة الـخيريـة الـتي َيـرأسـها ولـي العهـد 

األمير محمد بن سلمان بعد توّرطها في فضائح مزعومة، وفًقا لمسؤول سعودي. 

قــال مــسؤول ســعودي إن األمــر بــمراجــعة أعــمال مــسك َصــَدر بــعد أن أشــارت وزارة 

الـعدل األمـريـكية عـلى مـا َيـبدو إلـى الـمؤسـسة وأحـد كـبار مـسؤولـيها فـي دعـوى قـضائـية 

فـي نـوفـمبر ضـد اثـنين مـن مـوظـفي تـويـتر الـسابـقين ورجـل ثـالـث ُمـتهم بـالـتجسس عـلى 

ُمستخدمي موقع تويتر. 

فـــي شهـــر أغســـطس، تـــم تـــسمية مـــسك وبـــدر الـــعساكـــر، األمـــين الـــعام الـــسابـــق 

لـلمؤسـسة، كـُمتهمين إلـى جـانـب ابـن سـلمان فـي َدعـوى مـدنـية رفـعها سـعد الـجبري، 

مسؤول مخابرات سعودي كبير سابق، َيزعم أن ولي العهد تآمر الغتياله. 

وقــال الــمسؤول الــسعودي، الــذي لــم يــرغــب فــي الــكشف عــن ُهــوّيــته، "إن الــدعــاوى 

الـقضائـية َتسـببت فـي هـذا الـتدقـيق، وأنـا مـتأكـد مـن أن ولـي العهـد كـان غـاضـًبا ألن هـذه 

الجوهرة ُمتورطة في هذه القضايا". 

الـدعـوى الـقضائـية الـتي رفـعتها وزارة الـعدل األمـريـكية فـي نـوفـمبر ال َتـذكـر اسـم بـدر 

عــساكــر أو مــسك. لــكنها تشــير إلــى "الــمسؤول األجــنبي -1" الــذي كــان األمــين الــعام لـ 

"الــمنظمة رقــم 1" الــتي أســسها أحــد أفــراد الــعائــلة الــمالــكة الــسعوديــة، وهــو وصــف 

َيــتطابــق مــع مــسك، كــما أن مــؤســسات إعــالمــية أمــريــكية َحــددت عــساكــر بــاعــتباره 

الشخص المقصود. 

َتــزُعــم الــدعــوى الــقضائــية أن الــُمتهمين بــالــتجسس لــصالــح الــريــاض فــي عــامــي 2014 

َم لـلُمَتَهَمْيِن "هـدايـا  و2015 قـد تـفاعـلوا مـع "مـسؤول أجـنبي 1"، وأن هـذا الـمسؤول َقـدَّ

ومـدفـوعـات نـقديـة ووعـود بـالـعمل فـي المسـتقبل مـقابـل مـعلومـات غـير عـامـة عـن 

مستخدمي تويتر". 

وقـالـت الـدعـوى إن أحـد الـمتهمين فـي الـقضية، عـلي زبـارة، سـعودي، كـان َيـعمل فـي 

"المنظمة رقم 1" بعد استقالته من تويتر في 2015. 
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َتـزُعـم الـدعـوى الـقضائـية الـتي رفـعها الـجبري فـي أغسـطس فـي الـواليـات المتحـدة أن 

ابــن ســلمان أرســل فــرقــة اغــتيال إلــى كــندا الغــتيالــه فــي أكــتوبــر 2018 - بــعد أقــل مــن 

أسبوعين من َقتل عمالء سعوديين الصحفي جمال خاشقجي في اسطنبول. 

ا  وتـؤكـد الـدعـوى أن مـسك َعـِمَلت بـتوجـيهات عـساكـر وابـن سـلمان "لـتجنيد األفـراد سـًر

لـلعمل كـجواسـيس مـن أجـل مـطاردة الـجبري فـي الـواليـات المتحـدة". وُتـضيف إنـه تـم 

عــرض الــتوظــيف فــي مــسك بــاعــتباره "مــكافــأة" ألولــئك الــذيــن ســاعــدوا ولــي العهــد 

وعساكر. 

قـال شـخص ُمـقّرب مـن عـائـلة الـجبري إن َمـخاِوَفـه بـشأن مـسك انـطلقت فـي سـبتمبر 

ا مـن أحـد أبـنائـه وأصـدقـائـه تـفاصـيل  ا وتـكراًر 2017 عـندمـا طـلب مـوظـفوا مـسك مـراًر

االتصال بالجبري وزوجته، باإلضافة إلى وضع إقامته في الواليات المتحدة. 

فـي ذلـك الـوقـت، أرسـل ابـن سـلمان ومـساعـدوه عـدة رسـائـل تهـديـد إلـى الـجبري، الـذي 

غادر المملكة في مايو 2017، في محاولة إلجباره على العودة، كما تؤكد الدعوى. 

قـال محـلل سـعودي ُمـطلع عـلى عـمل الـمؤسـسة: "لـن َيـرغـب الـناس بـاالرتـباط بـمثل 

هذه القضايا، والتي قد ُتسبب في وقف بعض الشراكات العالمية". 

قـالـت كـريسـتين ديـوان، مـن معهـد دول الخـليج الـعربـي، إن مـسك "كـانـت مـؤسـسة 

مـركـزيـة فـي مشـروع ابـن سـلمان بـأكـمله". وقـالـت: "إذا نـظرَت إلـى ُصـعوده، فـإنـه يـأتـي 

حـًقا فـي وقـت َيـحصل فـيه تـغيير ُمـذِهـل فـي الـجيل الـحالـي فـي الـمملكة، وكـان األمـير 

ُمـصممًا عـلى ركـوب تـلك الـموجـة والسـيطرة عـليها، ومـسك هـي أداة لـتشجيع وتـعزيـز 

التغيير لدى الشباب السعودي، وإلبقائهم ُمرتبطين بشكل وثيق مع حكمه".  

َتســببت عــالقــة مــسك بــابــن ســلمان فــي قــيام مــؤســسة جــيتس وهــارفــارد بــقطع 

الــعالقــات مــع الــمؤســسة الــخيريــة بــعد َمــقتل خــاشــقجي، وانــسحب مــبعوث األمــم 

المتحـدة الـَمعني بـالشـباب مـن مـنتدى نـظمته مـسك فـي سـبتمبر الـماضـي، لكـنها ال 

تزال َتعمل مع المؤسسة. 

أطــلقت "مــسك" و"جــنرال إلــكتريــك" بــرنــامــج تــطويــر الــقيادة فــي يــونــيو، كــما نــظمت 

مؤسسة Oliver Wyman مع مسك في نفس الشهر. 

قـالـت جـنرال إلـكتريـك إن َعـَملها مـع مـسك سـاهـم فـي "تـدريـب عـدد مـن كـبار الـمهنيين 

السعوديين من مختلف الجهات الحكومية السعودية على القيادة".  

Financial Times, Saudi Arabia puts crown prince’s flagship charity Misk under 

review, 08/09/2020 
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المشروع النووي السعودي 

  

أعــلنت وكــالــة الــطاقــة الــذريــة أنــها َتــتحاَور مــع الســلطات الــسعوديــة بــشأن َمــْنحِ 

الُمفتشـين إمـكانـية الـوصـول إلـى آلـية لـمراقـبة كـيفية اسـتخدام الـيورانـيوم الـمحتمل 

إنــتاجــه فــي الــمملكة. وقــد أظهــرت صــور األقــمار الــصناعــية فــي ســبتمبر أن َســقف 

الـُمنشأة الـتي يـتم بـناؤهـا قـرب الـعال قـد اكـتمل تـقريـبًا، بـينما كـانـت الـقبة االسـطوانـية 

ما زالت ظاهرة في صور شهر مارس.  

تـعمل الـوكـالـة الـدولـية لـلطاقـة الـذريـة الـتابـعة لـألمـم المتحـدة بـالـتوازي مـع الـمسؤولـين 

الـصينيين لـمساعـدة الـسعوديـة عـلى اسـتغالل الـيورانـيوم عـلى الـرغـم مـن تجـميد عـمل 

مفتشي الوكالة في المملكة. 

َنشـرت الـوكـالـة الـدولـية لـلطاقـة الـذريـة َوثـيقة قـبل مـؤتـمرهـا الـسنوي فـي الـنصف الـثانـي 

مـــن ســـبتمبر ُتظهـــر أن الـــمنظمة الـــتي تتخـــذ مـــن فـــيينا مـــقرًا لـــها تـــساعـــد الـــجهود 

السعودية إلنتاج الوقود النووي.  

يـقوم َمعهـد فـي بـكين تـابـع لـلوكـالـة الـدولـية لـلطاقـة الـذريـة بـالـتنقيب عـن الـيورانـيوم فـي 

السعودية. 

وقـال الـمديـر الـعام لـلوكـالـة الـدولـية لـلطاقـة الـذريـة رافـائـيل يـوم 15 سـبتمبر: "مـن الـمهم 

لـلغايـة أن تـكون الـوكـالـة مـوجـودة، وَتـعمل مـع أي دولـة تـريـد الـقيام بـأي نـشاط ُمـتعلق 

بـدورة الـوقـود الـنووي". وقـال إن الـوكـالـة هـي فـي حـوار مـع السـلطات الـسعوديـة بـشأن 

مـنح المفتشـين إمـكانـية الـوصـول إلـى الـمزيـد مـن األشـخاص واألمـاكـن والـبيانـات، حـتى 

يتمكنوا من مراقبة كيفية استخدام اليورانيوم الُمحتمل إنتاجه في المملكة.  

َكـّثف الـّسعوديـون َسـعيهم لـلحصول عـلى الـتقنيات الـنوويـة فـي الـسنوات األخـيرة، مـما 

أثار اهتمام الشركات من كوريا الجنوبية إلى روسيا والواليات المتحدة. 

شــارفــت الــمملكة عــلى االنــتهاء مــن أول مــفاعــالتــها، وهــي وحــدة أبــحاث مــنخفضة 

الطاقة يتم بناؤها مع األرجنتين.  

ـلمية فـقط،  َتعهـدت الـسعوديـة مـرارًا بـأن بـرنـامـجها الـنووي ُمـخصص لـألغـراض السِّ

لـكن ولـي العهـد األمـير محـمد بـن سـلمان قـال إن الـمملكة سـُتطور قـنبلة إذا قـامـت 

إيران بذلك. 
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تظهـر صـور جـديـدة لـألقـمار الـصناعـية لـمديـنة الـملك عـبد الـعزيـز لـلعلوم والـتقنية أن 

ســقف الــمنشأة الجــديــدة شــبه مــكتمل، ويــخفي اآلن الــوعــاء األســطوانــي لــلمفاعــل، 

والذي كان ال يزال مرئًيا حتى مارس. 

سـاعـد الـجيولـوجـيون الـصينيون نـظراءهـم الـسعوديـين فـي تحـديـد رواسـب الـيورانـيوم 

الموجودة في المنطقة الشمالية الغربية من المملكة. 

تـم تـقديـم الـمواقـع الـواعـدة إلـى نـائـب وزيـر الـتعديـن الـسعودي، خـالـد صـالـح الـمديـفر، 

نهاية العام الماضي، وفًقا لبيان صادر عن معهد بكين ألبحاث جيولوجيا اليورانيوم. 

بـينما كـانـت الـسعوديـة واضـحة بـشأن طـموحـاتـها لـتولـيد الـطاقـة الـنوويـة، إال أنـه ال 

ُيعرف الكثير عن شكل المراقبة الذي َتنوي المملكة السماح به.  

أرسـلت إدارة الـرئـيس دونـالـد تـرامـب خـطاًبـا إلـى الـسعوديـة قـبل عـام ُيحـّدد مـتطلبات 

الوصول إلى التكنولوجيا الذرية األمريكية.  

الـمملكة مـن بـين 31 دولـة فـقط فـي جـميع أنـحاء الـعالـم ال َتـزال ُتـطّبق مجـموعـة قـديـمة 

من لوائح الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي ال تسمح بعمليات التفتيش.  

قــّدمــت الــوكــالــة الــدولــية لــلطاقــة الــذريــة مــساعــدات مــالــية وتــقنية لــتطويــر مــناجــم 

الــيورانــيوم فــي بــاكســتان وَتحســين الــمفاعــالت الــُمنتجة لــلبلوتــونــيوم، حــتى بــعد أن 

اخـتبرت الـدولـة سـالًحـا نـووًيـا فـي عـام 1998 فـي تحـدٍّ لـمعاهـدة حـظر انـتشار األسـلحة 

النووية.  

وبـالـمثل، سـاعـدت الـوكـالـة الـدولـية لـلطاقـة الـذريـة كـوريـا الـشمالـية فـي تـطويـر مـناجـم 

الـيورانـيوم الـخاصـة بـها قـبل أن َتـطرد الُمفتشـين فـي عـام 2003. وَتسـتخدم سـوريـا، 

ا  الـتي تـخضع لـلتحقيق مـنذ عـام 2007 بـزعـم بـناء مـفاعـل سـّري لـألسـلحة الـنوويـة، ُمـختبًر

بنته الوكالة إلنتاج اليورانيوم. 

Bloomberg, Saudi Arabia’s Atomic Ambition Is Being Fueled by a UN 

Watchdog, 15/09/2020 
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ثانيًا: وضع االقتصاد  

مشاريع ابن سلمان العمالقة 

رغـــم حـــالـــة الـــتقشف الـــكبير الـــتي دخـــلها االقـــتصاد الـــسعودي فـــي عـــام 2020، إّلا أنّ 

الـعمل فـي الـمشاريـع الضخـمة لـم يـتوقـف، وتـم خـالل الـشهور الـماضـية مـنح عـقود 

بــمليارات الــدوالرات. وعــلى مــا يــبدو فــإّن ابــن ســلمان يــرى فــي هــذه الــمشاريــع إرثــاً 

شـخصيًا لـه، ويـرى أن االسـتمرار فـيها يحـمل رسـالـة َتحـّد ألعـداء الـداخـل والـخارج. إّلا أنّ 

االسـتمرار فـي هـذا اإلنـفاق يـأتـي عـلى حـساب األولـويـات الـمالـية األخـرى فـي الـمملكة، 

وهو سُيصبح أكثر وضوحًا بمرور الوقت للمواطن العادي.  

فــي 24 أكــتوبــر 2017 أعــلن ابــن ســلمان أنــه ســيتم بــناء مــديــنة ضخــمة مســتقبلية مــن 

الــصفر بــقيمة 500 مــليار دوالر بحجــم 33 ضــعف حجــم مــديــنة نــيويــورك فــي الــصحاري 

الشمالية الغربية للمملكة. 

وفــًقا للمخــططات الــمبكرة الــتي وضــعها الُمســتشارون، فــإّن مــديــنة نــيوم ســتكون 

خــالــية مــن الــكربــون ويــتم فــيها إنــزال األمــطار بــشكل اصــطناعــي ولــديــها قــمر غــير 

حـقيقي، وسـيارات أجـرة طـائـرة، وخـادمـات روبـوتـات، وسـتكون الـمديـنة مـركـزًا مسـتقبلياً 

لتطوير الطاقة النظيفة. 

ُيـعد المشـروع جـزًءا رئيسـًيا مـن رؤيـة 2030، والـتي َتـضّم عـددًا مـن الـمشاريـع الـعمالقـة 

األخــرى لَجــذب الســياح واالســتثمار، وخــاصــة مــديــنة الــقديــة الــترفيهــية وُمــنتجعان 

ساحليان فاخران. 

إذا اكـتملت هـذه الـمشاريـع فـسوف تـكون إرثـًا لمحـمد بـن سـلمان، وسـتثّبت صـورتـه 

كرائد لإلصالح، مع إضافة عناصر جديدة لالقتصاد السعودي. 

تــوقــع مــراقــبو الخــليج تــوقــف الــمشاريــع أو حــتى التخــلي عــنها خــالل جــائــحة فــيروس 

كــورونــا. لــكن عــلى الــرغــم مــن الــتخفيضات فــي الــميزانــية والــمخاوف بــشأن الــبطالــة 

وتــكلفة الــمعيشة وانــخفاض أســعار الــنفط، فــإن الــسعوديــة تــمضي قــدًمــا فــي هــذه 

المشاريع. 

حــتى اآلن، قــام صــندوق االســتثمارات الــعامــة فــي الــمملكة بــضخ األمــوال لــلمشاريــع 

الـعمالقـة، والـتي َيـبلغ إجـمالـي اسـتثماراتـها حـوالـي 810 مـليارات دوالر، وفـًقا لمجـلس 
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مـناطـق الـترفـيه فـي الشـرق األوسـط وشـمال إفـريـقيا، وهـو مجـلس تـجاري غـير ربـحي 

أنشأته غرفة التجارة والصناعة في دبي. 

فــي 11 مــايــو 2020، أعــلن وزيــر الــمالــية الــسعودي محــمد الجــدعــان عــن ســلسلة مــن 

اإلجراءات للمساعدة في تخفيف الضرر االقتصادي الناجم عن الوباء. 

أعـلنت الـدولـة عـن تـخفيضات بـقيمة 27 مـليار دوالر فـي مـيزانـية 2020 الـبالـغة 272 مـليار 

دوالر، مـع مـطالـبة اإلدارات الـحكومـية فـي أوائـل مـارس بـتقديـم مـقترحـات لـتخفيضات 

ال تقل عن 20٪ لكل منها. 

ا مـن 1 يـونـيو، تـم إلـغاء بـدل غـالء الـمعيشة لـلموظـفين الـحكومـيين الـمدنـيين  اعـتباًر

ا، وهـو بـدل تـم إقـراره فـي يـنايـر  والـعسكريـين والـمتقاعـديـن والـطالب، والـبالـغ 266 دوالًر

2018. وفـي يـولـيو، حـيث َتـضاعـفت ضـريـبة الـقيمة الـمضافـة ثـالث مـرات مـن 5٪ إلـى 

 .٪15

ومع ذلك، فإن مشاريع ابن سلمان الُمكلفة َتمضي ُقدًما دون عوائق. 

 Bechtel فــي 10 أغســطس، أعــلنت نــيوم أنــها تــعاقــدت مــع عــمالق الــبناء األمــريــكي

ليكون مديرًا لمشروع نيوم.  

قـال عـلي الـشهابـي، عـضو المجـلس االسـتشاري للمشـروع "إن نـيوم َتـمضي قـدًمـا"، 

ُمـضيًفا أن الـمديـنة سـَتشمل مـشاريـع "تسـتفيد مـن مـيزتـها الـتنافسـية فـي الـطاقـة 

الشمسية وطاقة الرياح وتحلية المياه الخضراء والهيدروجين". 

وقـال الـشهابـي إّن نـيوم تـواجـه صـعوبـات مـالـّية فـي ظـل انـخفاض أسـعار الـنفط هـذا 

الـعام، لـكنه أضـاف أّن كـل شـيء يـتم عـمله لـتحقيق حـلم محـمد بـن سـلمان. وقـال بـأن 

"ســرعــة الــتنفيذ قــد تــختلف بــمرور الــوقــت، حــيث تــؤثــر أســعار الــنفط عــلى الــميزانــية 

السعودية لكن المسار محدد". 

فـي 23 أغسـطس، قـالـت وزارة الـطاقـة الـسعوديـة إنـها سـَتتدخـل لـمساعـدة نـيوم عـلى 

تــحقيق هــدف اســتكمالــها عــام 2025. وقــال األمــير عــبد الــعزيــز بــن ســلمان إّن "عــلينا 

المثابرة وإتاحة كل إمكانياتنا لتحقيق هذا المشروع". 

لـم َيـمنع الـوبـاء مشـروع نـيوم مـن تـوقـيع صـفقات كـبيرة فـي مـجال الـعالقـات الـعامـة 

وشـــركـــات الـــبناء، فـــبين 4 مـــارس و15 ســـبتمبر، وّقـــعت نـــيوم صـــفقات مـــع شـــركـــة 

اســــتشارات الــــبنية الــــتحتية AECOM، الــــتي قــــالــــت إنــــها ُكــــلِّفت "بتســــريــــع تســــليم" 

المشـروع؛ ومعهـد تـنمية الـقادة لـلعمل كمسـتشاريـن؛ وشـركـة Air Products، الـتي تـم 

َتكليفها بتطوير مصنع هيدروجين خاٍل من الكربون مقابل 5 مليارات دوالر. 
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قـعت نـيوم أيـًضا عـقدًا مـع شـركـتين كـبيرتـين لـلعالقـات الـعامـة وسـط سـلسلة مـن  ووَّ

الـفضائـح الـتي سـادت المشـروع، بـما فـي ذلـك تـقاريـر تـفيد بـأن قـوات األمـن الـسعوديـة 

َقتلت بالرصاص ناشًطا َقبلًيا كان ُيعارض المشروع. 

فـي 29 أبـريـل، وّقـعت نـيوم عـقدًا مـع شـركـة Burson Cohn & Wolfe بـتكلفة 1.1 مـليون 

دوالر، ُوفـًقا لـلوثـائـق الـمقدمـة فـي الـواليـات المتحـدة بـموجـب قـانـون تـسجيل الـوكـالء 

 Ruder األجـانـب. وفـي 20 مـايـو، وّقـعت نـيوم عـقدًا بـقيمة 1.7 مـليون دوالر مـع شـركـة

 .Finn

ا مـن وقـته خـالل جـائـحة فـيروس كـورونـا فـي مـنطقة  َقـضى محـمد بـن سـلمان جـزًءا كـبيًر

المشــروع، وتــرأس جــلسات مجــلس الــوزراء فــي الــديــوان الــملكي عــبر رابــط فــيديــو، 

وترأس والده، الملك سلمان، أول اجتماع لمجلس الوزراء في نيوم في يوليو 2018. 

فــي 1 ســبتمبر 2020، ســافــر جــاريــد كــوشــنر كــبير مســتشاري الــبيت األبــيض إلــى نــيوم 

لـلقاء محـمد بـن سـلمان إلجـراء مـحادثـات، وفـي 13 أغسـطس سـافـر الـملك سـلمان 

إلى هناك للتعافي من جراحة في المرارة. 

األهــمية الســياســية لهــذه الــمشاريــع ال تــقل أهــمية، إن لــم تــكن أكــثر، عــن أهــميتها 

االقتصادية للمملكة ولرؤية 2030. 

وســائــل اإلعــالم الــسعوديــة المحــلية، الــتي تــّمت خــصخصتها ظــاهــرًيــا لــكنها تــخضع 

لـرقـابـة ُمـكثفة مـن قـبل الـدولـة، عـملت عـلى نـفي أي تـأخـير ُمـحتمل لـلمشاريـع الـمرتـبطة 

بنيوم. 

ُمــضاعــفة الــتغطية لــمشاريــع مــديــنة نــيوم فــي وســائــل اإلعــالم، وخــاصــة الــسعوديــة 

مـنها، واإلصـرار عـلى أنـها سـتستمر، هـي وسـيلة إلرسـال إشـارة َتَحـٍد ألعـداء األمـير أو 

معارضيه، سواء في الصحافة الغربية أو في الدوائر السياسية. 

فـي ذروة الـوبـاء، فـي مـارس وأبـريـل، تـم تـحويـل 40 مـليار دوالر مـن مـؤسـسة الـنقد إلـى 

صــندوق االســتثمارات الــعامــة لــلمساعــدة فــي االســتثمار فــي الــمشاريــع المحــلية 

واألجـنبية، ولـيس مـن الـواضـح مـا إذا كـان أيـًا مـن الـمشاريـع الـعمالقـة البـن سـلمان قـد 

تلّقى استثمارات إضافية. 

رغـم أّن اإلنـفاق عـلى نـيوم لـم يـتوقـف خـالل فـترة كـورونـا، إّلا أّن الـدالئـل ُتشـير إلـى أّنـه قـد 

تباطأ. 
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هـــناك الـــتزام ســـياســـي بهـــذه الـــمشاريـــع وســـيكون هـــناك الـــمزيـــد مـــن اإلنـــفاق فـــي 

المســتقبل، وهــو يــأتــي عــلى حــساب األولــويــات الــمالــية األخــرى وســيصبح ذلــك أكــثر 

وضوحًا للمواطنين السعوديين. 

َيجري العمل حالًيا على تحويل 22 جزيرة إلى ُمنتجع فاخر على البحر األحمر. 

فـي 13 يـولـيو، وّقـعت شـركـة البحـر األحـمر لـلتطويـر صـفقة مـع "شـركـة نـسما وشـركـاهـم 

 Foster + لــلمقاوالت" لــبناء مــطار َصــّممته شــركــة الــهندســة الــمعماريــة الــبريــطانــية

Partners، وهو مطار مخصص لخدمة المنتجع. 

مـن الـمقرر أن ُتـمنح الشـركـة 933 مـليون دوالر عـلى شـكل عـقود جـديـدة فـي نـهايـة عـام 

 .2020

فـي يـونـيو، تـعاقـدت شـركـة أمـاال مـع شـركـة Foster + Partners مـن أجـل إنـشاء مـطار 

يخدـم منـتجع أماـال، وبـعد ذلـك تـّم الـتعاقـد مـع شـركـة اإلنـشاءات الـعربـية الـسعوديـة 

Parsons Limited لإلشراف على إنشاء القسم األول من المنتجع. 

قـالـت متحـدثـة بـاسـم أمـاال إّن ُمـعظم الخـطة ال تـزال َتـمضي ُقـدًمـا، وربـما ُيـؤثـر ذلـك عـلى 

الجدول الزمني، لكننا ما نزال ضمن البرنامج الزمني المحدد. 

وفــي 20 يــولــيو / تــموز َمــنح مشــروع الــقديــة عــقًدا بــقيمة تــزيــد عــن 186 مــليون دوالر 

لشركة إنشاءات محلية. 

Business Insider, Saudi Arabia is pressing ahead to realize MBS's pet projects 

— like a $500 billion futuristic megacity — bypassing budget cuts and 

shrugging off the pandemic, 24/09/2020 

السعودية تستأنف العمرة 

أعـلنت الـحكومـة الـسعودّيـة عـن إعـادة فـتح الحـرمـين ابـتداًء مـن بـدايـة أكـتوبـر، عـلى أن 

يـكون الـدخـول إلـيهما مـحصورًا بـثلث طـاقـتهما االسـتيعابـية فـي الـبدايـة، عـلى أن يـصل 

إلـى الـطاقـة االسـتيعابـية الـكامـلة فـي نـوفـمبر. ويـبدو أن الـحكومـة تـسعى إلـى تـدارك 

األضـرار االقـتصاديـة الَجسـيمة الـتي تسـبب بـها اإلغـالق، عـلى الـرغـم مـن االرتـفاع الجـديـد 

في مستويات اإلصابة بفايروس كورونا.  

َتــعتزم الــسعوديــة إعــادة فــتح الحــرمــين فــي أكــتوبــر، بــعد ســبعة أشهــر مــن تــعليقها 

الدخول إليهما. 
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قـالـت وزارة الـداخـلية فـي وقـت مـتأخـر مـن يـوم 22 سـبتمبر، إنـه بـموجـب الـلوائـح الجـديـدة، 

َسـُيسمح لـلمقيمين المحـليين واألجـانـب بـدخـول المسجـد الحـرام فـي مـكة والمسجـد 

ا من 4 أكتوبر.  النبوي في المدينة ألداء العمرة على مدار العام اعتباًر

ســَتقتصر ســعة كــال المسجــديــن مــبدئــًيا عــلى 30٪ وســَتزداد تــدريــجيًا إلــى 100٪ فــي 

األول من نوفمبر، عندما ُيسمح أيًضا بالدخول للمعتمرين من خارج المملكة.  

ســَيتم الــتحكم فــي الــدخــول إلــى الــمواقــع عــبر تــطبيق عــلى الــهاتــف، وســُيطلب مــن 

الُمصّلين ارتداء أقنعة الوجه وممارسة التباعد االجتماعي. 

َسـَيتم اسـتعادة السـياحـة الـديـنّية، وهـي َمـصدر رئيسـي إليـرادات الـحكومـة، عـلى َمـراحـل، 

بــعد انــخفاض اســتمر قــرابــة الــثالثــة أشهــر فــي اإلصــابــات الــُمبلَّغ عــنها، مــما َدَفــعَ 

لطات ُمنتصف سبتمبر للبدء في رفع القيود المفروضة على السفر الدولي.  السُّ

َتـــضرر االقـــتصاد الـــسعودي بســـبب انـــخفاض أســـعار الـــنفط بـــينما أضـــّرت إجـــراءات 

فــيروس كــورونــا بــقطاعــي الســياحــة والــترفــيه الــناشــئين، وانــكمش الــناتــج المحــلي 

اإلجـمالـي بنسـبة 1٪ فـي الـربـع األول، وَيـتوقـع صـندوق الـنقد الـدولـي أن َيـنكمش بنسـبة 

6.8٪ بشكل عام هذا العام. 

حــاولــت الســلطات َتحــقيق الــتوازن بــين الَحــدِّ مــن الــوبــاء وحــمايــة االقــتصاد والــوفــاء 

بمسؤوليتها كُمشرفة على أهم حدث ديني في العالم اإلسالمي. 

تـأتـي عـمليات إعـادة االفـتتاح وسـط مـوجـة جـديـدة مـن اإلصـابـات فـي الـمنطقة، حـيث 

سّجـلت كـل مـن إيـران والـعراق واإلمـارات والبحـريـن وإسـرائـيل أعـلى زيـادة يـومـية عـلى 

اإلطـالق فـي اإلصـابـات فـي سـبتمبر، وأصـبحت إسـرائـيل األسـبوع الـماضـي أول دولـة 

متقدمة في العالم تفرض إغالًقا ثانًيا. 

مـع إعـادة فـتح الـسعوديـة لحـدودهـا، فـإنـها تـواجـه أيـًضا التحـدي الـُمتمثل فـي تـجّنب 

عودة ظهور المرض. 

أعـادت الـحكومـة فـتح مـراكـز الـتسوق والـمطاعـم والـمكاتـب بـالـكامـل فـي يـونـيو، حـتى مـع 

وصــول اإلصــابــات الــيومــية الجــديــدة إلــى مــا َيــقرب مــن 5000 حــالــة. َتــحوم الــحاالت 

الجديدة اآلن حول 500 حالة في اليوم.  

أصـاب الـفيروس قـرابـة 331 ألـف شـخص فـي الـسعوديـة؛ وأودى بـحياة أكـثر مـن 4500، 

مما َيجعل المملكة ثاني أكبر بلد َيتعّرض لإلصابة في الشرق األوسط بعد إيران. 
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َسـَمَحْت السـلطات الـسعوديـة بـاسـتئناف الـرحـالت الـجويـة الـدولـية مـنتصف سـبتمبر، 

لـكنها قـالـت إنـه يـجب عـلى األجـانـب إجـراء اخـتبار سـلبي لـلفايـروس قـبل 48 سـاعـة عـلى 

األكثر من الدخول، ثم َعزل أنفسهم لمدة ثالثة أيام عند الوصول. 

عـانـت مـكة والـمديـنة، الـلتان تـم إغـالق األحـياء الـفقيرة فـيهما بـالـكامـل ألسـابـيع فـي 

بداية الوباء، من أسوأ حاالت َتفشي للفايروس في المملكة. 

قــالــت الــسعوديــة فــي أغســطس إنــها ســُتجري َتــجارب الــمرحــلة الــثالــثة لــلقاحــات 

الــمرشــحة لــفيروس كــورونــا الــتي ُتــطّورهــا روســيا والــصين. لــكن الســلطات المحــلية 

أشارت إلى أنها ال َتزال ُتقّيم ُمتطلبات السالمة. 

Wall Street Journal, Saudi Arabia to Resume Religious Tourism in Bid to Revive 

Economy, 23/09/2020 
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سوق الرهن العقاري 

  

كـانـت الـزيـادة فـي اإلقـراض الـعقاري وراء الـكثير مـن الـنمو االئـتمانـي لـلقطاع الـخاص 

فـي الـمملكة مـؤخـرًا، وَبـَلَغْت الـقروض الـعقاريـة الـسكنية الجـديـدة الـتي قـدمـتها الـبنوك 

فــي يــولــيو حــوالــي 85٪ مــن مجــمل االقــتراض. وقــد َوَصــَل اقــتراض الــقطاع الــخاص 

ا إلى معدالت مرتفعة لم َتشهدها السعودية منذ عام 2014.  السعودي ُمؤخًر

ُيـحافـظ سـوق الـرهـن الـعقاري فـي الـسعوديـة بـمفرده تـقريـًبا عـلى تـدفـق االئـتمان إلـى 

الـقطاع الـخاص بـأسـرع مـا يـمكن مـنذ أَن كـانـت الـمملكة َتخـرج مـن طـفرة نـفطية فـي 

عام 2014. 

ا فـي وقـت َيشهـد فـيه االقـتصاد حـالـة مـن االنهـيار،  ا كـبيًر ُتـعتبر قـروض اإلسـكان حـافـًز

حيث َيتسبب وباء كورونا بخسائر فادحة.  

فـي يـولـيو، َتـوّسـعت ُمـطالـبات الـبنوك لـلقطاع الـخاص فـي الـسعوديـة بنسـبة سـنويـة 

تبلغ ٪13.5. 

كـانـت الـقروض الـعقاريـة الـسكنية الجـديـدة الـتي قـدمـتها الـبنوك تـعادل 85٪ مـن نـمو 

االئتمان في يوليو. 

ا ُمــعدالت لــم تشهــدهــا مــنذ عــام  بــلغ نــمو ائــتمان الــقطاع الــخاص الــسعودي مــؤخــًر

 .2014

الــطلب عــلى االئــتمان آخــذ فــي االرتــفاع مــنذ عــام 2018، إال أن نــمو اإلقــراض ارتــفع إلــى 

رقم ُمزدوج في بداية الوباء. 

ولـكن حـتى مـع تـراجـع الـزخـم مـنذ أبـريـل، كـانـت الـزيـادة فـي الـّرهـون الـعقاريـة أكـثر مـن 

كـافـية لـتعويـض الـفارق، بـمساعـدة جـهود الـحكومـة لـتوسـيع اإلقـراض الـعقاري مـن 

قاعدة منخفضة. 

كـانـت الـزيـادة فـي اإلقـراض الـعقاري وراء الـكثير مـن الـنمو االئـتمانـي لـلقطاع الـخاص 

في السعودية. 

بـِخالف الـّرهـون الـعقاريـة، فـإن الـتوقـعات قـاتـمة بـالنسـبة القـتصاد الـسعوديـة، والـذي 

ُيواجه أزمة ُمزدوجة من جائحة فيروس كورونا وأسعار النفط المنخفضة.  

َيـتوقـع صـندوق الـنقد الـدولـي أن َيـنكمش االقـتصاد الـسعودي بنسـبة 6.8٪ هـذا الـعام، 

وهو أكبر انكماش في ثالثة عقود.  
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ســاعــَدْت الــمعونــات الــحكومــية الشــركــات فــي أوقــات صــعبة لــلغايــة، ولــكن االئــتمان 

الـعقاري ال ُيـوّفـر نـفس الـقدر مـن الـدعـم لـإلقـراض الـمصرفـي فـي األشهـر الـمقبلة. وقـد 

َتستمر القروض العقارية في النمو هذا العام، لكن وتيرة التوسع ستتباطأ. 

Bloomberg, Saudi Mortgages Send Credit Growth Soaring, 10/09/2020 
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االتصاالت السعودية ُتحّضر لطرح عام محتمل 

طـلبت شـركـة االتـصاالت الـسعوديـة فـي األسـبوع األول مـن سـبتمبر مـن الـبنوك تـقديـم 

مــقترحــات ألدوارهــا بــخصوص طــرح عــام مــحتمل للشــركــة. ولــم ُتحــدد الشــركــة قــيمة 

الـعرض الـُمحتمل. وقـد َتـجاوزت عـائـدات الشـركـة فـي الـعام الـماضـي خـمسة مـليارات 

ريـال، وَوصـلت أربـاحـها إلـى حـوالـي 500 مـليون ريـال، وقـد َيـصل َتـقييمها إلـى نـحو تـسع 

مليارات ريال. 

َطـلبت شـركـة االتـصاالت الـسعوديـة مـن الـبنوك تـقديـم ُمـقترحـات ألدوارهـا بـخصوص 

طــرح عــام ُمــحتمل للشــركــة. وقــد تــم إرســال الــطلب إلــى بــنوك دولــية ومحــلية فــي 

األسبوع األول من شهر سبتمبر. 

ولم َتُقْم الشركة بإخبار البنوك بالحجم المحتمل لصفقتها. 

َتـجاوزت عـائـدات الشـركـة فـي الـعام الـماضـي خـمسة مـليارات ريـال، وَوصـلت أربـاحـها 

إلى حوالي 500 مليون ريال. 

قد َيصل تقييم الشركة إلى نحو تسع مليارات ريال. 

قـد َيـبلغ حجـم الـطرح الـعام األولـي نـحو 500 مـليون دوالر، إذا بـاعـت الشـركـة 20% مـن 

أسهمها. 

َشهـدت الـمملكة مـوجـة مـن الـعروض الـعامـة هـذا الـعام، مـع اسـتفادة الشـركـات مـن 

الـزخـم الـذي عـرفـه سـوق األسـهم الـسعودي مـنذ االكـتتاب الـعام لشـركـة أرامـكو الـعام 

الماضي. 

ُتــشّجع الــسعوديــة الــمزيــد مــن الشــركــات عــلى اإلدراج، فــي مــحاولــة لــتعميق أســواق 

رأس المال، في إطار إصالحات َتهدف إلى تقليل اعتمادها على النفط. 

ا  حـدّدت شـركـة بـن داود الـقابـضة لـمتاجـر التجـزئـة فـي األسـبوع األول مـن سـبتمبر سـعًر

إرشادًيا لالكتتاب العام األولي، حيث تسعى لجمع ما يصل إلى 2.19 مليار ريال. 

Business Insider, Saudi Arabia's STC asks banks to pitch for subsidiary IPO: 

sources, 15/09/2020 



24

سابك تجمع مليار دوالر في اكتتاب 

بـدأْت شـركـة سـابـك َبـيعها لـسندات بـقيمة مـليار دوالر، فـي أكـبر طـرح لـسندات دوالريـة 

فـي الشـرق األوسـط لـعام 2020. وقـد َخسـرت سـابـك 2.22 مـليار ريـال فـي الـربـع الـثانـي 

مـن عـام 2020، بـينما كـانـت قـد أعـلنت فـي الـعام الـماضـي عـن َتـحقيق أربـاح بـقيمة 2.03 

مليار ريال قبل عام. 

َتـسعى الشـركـة الـسعوديـة لـلصناعـات األسـاسـية (سـابـك) لجـمع مـليار دوالر فـي أكـبر 

طرح سندات دوالرية للشركات الشرق أوسطية هذا العام. 

سـوف َتـبيع سـابـك 500 مـليون دوالر مـن الـسندات ألجـل 10 سـنوات بـسعر 155 نـقطة 

أسـاس، بـانـخفاض عـن الـسعر األولـي الـبالـغ 190 نـقطة أسـاس. كـما ُتـقدم 500 مـليون 

دوالر من السندات لمدة 30 عاًما بعائد ٪3. 

السندات َجَذَبْت طلبات بقيمة َتزيد عن ثمانية مليارات دوالر. 

َتـقوم سـابـك بـإدراج الـديـون فـي دبـلن وتـايـبيه. بـينما َيـتم تـسويـق الـسندات عـلى مسـتوى 

العالم، وَتستغل الشركة الطلب على سندات االستحقاق األطول في تايوان.  

ُتـصّنف وكـالـة مـوديـز لخـدمـات الُمسـتثمريـن سـندات سـابـك بمسـتوى A1، وهـي خـامـس 

 S&P Global أعـــلى درجـــة اســـتثماريـــة، مـــع نـــظرة مســـتقبلية ســـلبية. وتحـــّدد وكـــالـــة

 .-A ين بخطوتين أقل عند Ratings الدَّ

 HSBCو BNP Paribas SAو .Citigroup Inc ويـــتم تـــرتـــيب الـــصفقة مـــن قـــبل كـــل مـــن

 .SMBC Nikko Securities Incو MUFGو .Mizuho Securities Coو Holdings Plc

َخِسـَرْت سـابـك 2.22 مـليار ريـال فـي الـربـع الـثانـي مـن عـام 2020، بـينما كـانـت قـد أعـَلنت 

في العام الماضي عن تحقيق أرباح بقيمة 2.03 مليار ريال قبل عام. 

Bloomberg, Saudi Giant Sells Middle East’s Biggest Company Bond of 2020, 

03/09/2020 
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مجموعة بن الدن تسعى لتجديد ديونها 

  

َتـسعى مجـموعـة بـن الدن لـتوظـيف شـركـات أخـرى لـمساعـدة الشـركـة الـتي تـم الـتعاقـد 

مـعها فـي أبـريـل 2020 إلعـادة هـيكلة ُديـون المجـموعـة، والـبالـغة 15 مـليار دوالر. وُتـعدّ 

هــذه الهــيكلة أكــبر عــملية مــن نــوعــها فــي الشــرق األوســط. وقــد قــامــت المجــموعــة 

مـؤخـرًا بـوضـع آالف الـموظـفين فـي إجـازة غـير محـددة، كـما خـّفضت رواتـبهم مـنذ شهـر 

رمضان. 

ُتخـطط مجـموعـة بـن الدن لـلتَّعاقـد مـع الـَمزيـد مـن المسـتشاريـن لَتسـريـع واحـد مـن 

أكــبر عــمليات إعــادة هــيكلة ُديــون الشــركــات فــي الشــرق األوســط، وُمــعالــجة تــراكــم 

ُديونها الُمقدرة بـ 15 مليار دوالر. 

وقـال ُمتحـدث بـاسـم المجـموعـة فـي رسـالـة نـصية، إن أكـبر شـركـة بـناء فـي الـمملكة 

يـون عـبر الخـليج الـعربـي لـلمساعـدة فـي  تـواصـلت مـع الـمتخصصين فـي إعـادة هـيكلة الـدُّ

إعادة تنظيم أعمالها.  

سـُيساعـد المسـتشارون الـذيـن سـيتم الـتعاقـد مـعهم شـركـة هـولـيهان لـوكـي، الـتي تـم 

التعاقد معها في أبريل إلدارة ُديون المجموعة. 

وقــالــت الشــركــة فــي بــيان: "ســوف َتــعمل شــركــة هــولــيهان لــوكــي مــع الــعديــد مــن 

االستشاريين لمراجعة األعمال التجارية وَوضع خطة للُمضّي ُقُدًما". 

كـانـت المجـموعـة، الـتي تـأسسـت فـي عـام 1931، لـُعقود مـن الـزمـان الـُمقاول الـُمفّضل 

لــلعائــلة الــمالــكة إلــى أن أدى حــادث ُمــميت فــي مــديــنة مــكة الــمكرمــة اإلســالمــية قــبل 

خــمس ســنوات إلــى َمــْنِع المجــموعــة مــن َتــَوّلــي َمــشاريــع جــديــدة لــمدة ثــمانــية أشهــر 

تقريًبا.  

َتـفاقـمت َمـشاكـل المجـموعـة مـع َتـراجـع األوضـاع االقـتصاديـة فـي جـميع أنـحاء الشـرق 

األوسط في أعقاب انخفاض أسعار النفط والتداعيات االقتصادية لفيروس كورونا. 

كجـزء مـن عـملية َخـفض الـنفقات، َجـّمدت المجـموعـة عـمليات الـتوظـيف، ولـن َتـقوم 

بالدفع للموظفين في َمقرها الرئيسي في جدة مقابل العمل اإلضافي. 

وتـأتـي أحـَدث إجـراءات َخـفض الـتكالـيف بـعد أن َوضـعت المجـموعـة آالف الـموظـفين 

فــي إجــازة غــير ُمحــددة فــي األشهــر األخــيرة، وَخــّفَضت رواتــب الــموظــفين خــالل شهــر 

رمضان. 
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اسـتحوذت الـسعوديـة، مـن خـالل وزارة الـمالـية، عـلى 36.2٪ مـن أسـهم مجـموعـة بـن 

الدن الـقابـضة، الشـركـة األم لمجـموعـة بـن الدن، لـَتسويـة َمـزاعـم الـفساد، وجـاء ذلـك 

بـعد اعـتقال بـكر بـن الدن، األخ غـير الـشقيق لـمؤسـس تـنظيم الـقاعـدة أسـامـة بـن الدن، 

في حملة ضد الكسب غير المشروع في نوفمبر 2017. 

قـامـت الشـركـة مـنذ ذلـك الـحين بـإصـالح إدارتـها الـعليا، بـما فـي ذلـك َتـعيين مـديـر إداري 

جديد للمجموعة، وَتعيين رئيس تنفيذي ورئيس لوحدة العقارات.  

Bloomberg, Saudi Binladin to Hire More Advisers for $15 Billion Debt Revamp, 

09/09/2020 

ثالثا: أرامكو وإنتاج النفط 

لماذا لن ُتخفض السعودية إنتاجها النفطي؟  

رغـم انـخفاض أسـعار الـنفط، إّلا أّن الـسعوديـة ال َتـرغـب بـَخفض إنـتاجـها فـي أي وقـت 

قـريـب، ألنـها ال ُتـريـد أن َتـتنازل عـن ِحـصتها الـسوقـّية ألي دولـة أخـرى، وال ُتـريـد أن ُتـقّدم 

مــكافــآت لــلدول الــتي لــم َتــلتزم بــحصصها، بــما فــي ذلــك اإلمــارات، كــما أنــها َتــسعى 

لـلِحفاظ عـلى اتـفاق "أوبـك+"، ألن عـدم الـتزام الـسعوديـة بـاالتـفاق سـُيعّقد مـن قـدرتـها 

على حشد أعضاء أوبك خلف هذا االتفاق أو أي اتفاق آخر.  

َتــراجــَعت أســعار الــنفط بنســبة 9٪ بــدايــة ســبتمبر، لــكن مــن غــير الــُمرّجــح أن ُتــخفض 

السعودية إنتاجها في أي وقت قريب. 

فــي بــدايــة ســبتمبر َخــّفضت الــسعوديــة أســعار مــبيعات خــامــها إلــى آســيا لــمواجــهة 

تباطؤ الطلب لدى بعض أكبر المستهلكين في العالم، مثل الصين. 

كـما َخـّفضت الـسعوديـة إنـتاجـها بـمقدار مـليون بـرمـيل يـومـيًا إضـافـية فـي يـونـيو لـدعـم 

األسعار. وقد أنتجت السعودية حوالي 8.4 مليون برميل يومًيا في يوليو. 

الـريـاض ُمـترددة فـي خـفض اإلنـتاج أكـثر، ال سـيما بـالـنظر إلـى مـوقـعها كـزعـيم لمجـموعـة 

"أوبــك+"، الــتي َتــُضم 13 دولــة عــضو فــي مــنظمة الــبلدان الــمصدرة لــلبترول (أوبــك)، 

باإلضافة إلى دول أخرى مثل روسيا وُعمان وكازاخستان. 

فيما يلي ثالثة أسباب َتدفع السعودية لَعدم َتخفيض إنتاجها: 

أوًال: حتى ال ُتسّلم حصَتها السوقية إلى الدول المنافسة 
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َضت اإلنـتاج، ألنـها سـَتَتنازل َعـمليًا عـن حـصتها فـي  َتـشعر الـسعوديـة بـالـقلق إذا َخـفَّ

رين الُمنافسين.  دِّ السوق للُمصَّ

ثانيًا: حتى ال َتمنح مكافآت مجانية للمخالفين 

اتـفقت أوبـك وشـركـاؤهـا عـلى َخـفض اإلنـتاج بـمقدار 9.7 مـليون بـرمـيل فـي مـايـو ويـونـيو، 

لكّن عددًا من األعضاء تباطأ في االلتزام باالتفاق، مثل العراق ونيجيريا. 

وَتـّوصـلت المجـموعـة إلـى اتـفاق فـي يـولـيو لـَتمديـد االتـفاق حـتى أغسـطس، َتـالُه الـتزام 

مـن الـعراق ثـانـي أكـبر عـضو فـي الـكتلة، بـااللـتزام بـأهـدافـها الـُمتَّفق عـليها، بـَقطع 400 

ألف برميل يومًيا في أغسطس وسبتمبر. 

األمـر األكـثر إثـارًة لـلَقلق بـالنسـبة لـلريـاض، أّن اإلمـارات، الـتي كـانـت تـقليدًيـا َحـليًفا قـوًيـا، 

قالت بداية سبتمبر إنها أنتجت أكثر من حصتها المتفق عليها.  

بــعد الــتزام اإلمــارات بــاتــفاقــيات إنــتاج أوبــك لــما َيــقرب مــن أربــع ســنوات، ُيــمثل هــذا 

الــتطّور مــشكلة لــلسعوديــة، الــتي مــارســت ضــغوًطــا َعــلنية علــى دول مــثل الــعراق 

ونيجيريا لعدم التزامها بحصصها. 

ثالثًا: الحفاظ على ديناميكية منظمة أوبك 

الـسعوديـة ليسـت عـلى اسـتعداد لـتقويـض اتـفاق أوبـك ألن مـن َمـصلحة الجـميع أن 

َيبقى االتفاق ساري المفعول. 

إّن أّي َتـخفيضات أخـرى مـن جـانـب الـسعوديـة مـن شـأنـها أن "يـعقد ديـنامـيكية أوبـك"، 

ول إلجراء َتخفيضات أكبر؟.  فكيف يمكن للسعودية أن ُتقِنَع الدُّ

عـلى الـرغـم مـن االنـخفاض األخـير فـي أسـعار الـنفط، ُيـعتقد أن الـسعوديـة سـُتواصـل 

َتـوجـيه ُجـهودهـا لـضمان امـتثال أفـضل بـدًال مـن الـضغط مـن أجـل تـخفيضات أكـبر فـي 

هذه المرحلة.  

Business Insider, Here's three reasons why Saudi Arabia won't cut oil 

production any time soon, 10/09/2020 
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أرامكو َتَتخلى عن َمشاريعها االستثمارية 

  

قـررت شـركـة أرامـكو َوْقـَف َعـَدٍد مـن الـمشاريـع االسـتثماريـة الـتي كـانـت َتـنوي الـقيام بـها، 

وَيـشمل ذلـك التخـّلي عـن بـناء مـصنع لـتحويـل الـنفط الـخام إلـى كـيمياويـات بـقيمة 20 

مـليار دوالر فـي يـنبع، وشـراء 25٪ مـن محـطة لـلغاز الـطبيعي الـمسال فـي تـكساس، 

وبــناء مجــمع تــكريــر وبــتروكــيماويــات بــقيمة 10 مــليارات دوالر فــي الــصين. وتــأتــي هــذه 

الــقرارات مــن أجــل َتــمكين الشــركــة مــن الــوفــاء بــالــتزامــاتــها لــدفــع األربــاح المحــددة 

ُمسبقًا لعام 2020. 

ُتـراِجـع شـركـة أرامـكو ُخـَططها لـلتوسـع فـي الـداخـل والـخارج فـي ُمـواجـهة االنـخفاض 

الـحاد فـي أسـعار الـنفط وعـبء تـوزيـعات األربـاح الـثقيل الـذي َتحـّملته كجـزء مـن َطـرحـها 

العام األّولي. 

َتـقوم أرامـكو بـمراجـعة خـطة بـقيمة 6.6 مـليار دوالر إلضـافـة إنـتاج بـتروكـيماويـات فـي 

مـصفاة مـوتـيفا فـي تـكساس، كـما َتـقوم بـمراجـعة مشـروع كـبير لـلغاز الـطبيعي مـع 

ْوَقـفت مـؤقـًتا االسـتثمارات فـي َمـصافـي الـتكريـر  Sempra Energy فـي نـفس الـواليـة، ؤاَ

في الصين والهند وباكستان. 

وأّجـلت أرامـكو ُخـططها الـسنويـة الـتي أعـلنت فـي مـارس لـتعزيـز طـاقـة إنـتاج الـخام إلـى 

13 مليون برميل يوميًا من نحو 12 مليونًا حاليًا. 

 ،BP PLCو Royal Dutch Shell PLC َضْت شــــركــــات الــــنفط الــــكبرى األخــــرى، مــــثل َخــــفَّ

تـوزيـعات أربـاحـها فـي األشهـر األخـيرة لـلحفاظ عـلى السـيولـة وسـط انـخفاٍض حـاٍد فـي 

الـطلب عـلى الـنفط واألسـعار بـفضل الـوبـاء، إال أن مـرونـة أرامـكو لـفعل الشـيء نـفسه 

محـدودة، ألن حـكومـة الـسعوديـة - الـتي ال تـزال تـمتلك 98٪ مـن الشـركـة - َتـعتمد عـلى 

هذه األرباح في كثير من تمويلها. 

فـي شهـر أغسـطس، قـالـت أرامـكو إنـها سـُتبقي عـلى َتـوزيـعات أربـاحـها ربـع الـسنويـة 

عـند 18.75 مـليار دوالر، مـما ُيحـّد مـن الـتدفـق الـنقدي الحـر الـبالـغ 6.1 مـليار دوالر لهـذه 

الفترة. وكان ذلك أقل من 20.6 مليار دوالر قبل عام عندما كانت أسعار النفط أعلى. 

ْعـَلَنْت أرامـكو عـن انـخفاض بنسـبة 73٪ فـي صـافـي أربـاح الـربـع الـثانـي. وقـالـت إن  كـما ٔاَ

نـفقاتـها الـرأسـمالـية سـَتْنَخِفض عـند الـطرف األدنـى مـن نِـطاق َيـتراوح بـين 25-30 مـليار 

دوالر، بانخفاض عن التوقعات السابقة التي تتراوح بين 35-40 مليار دوالر.  
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وُيــمثِّل هــذا األمــر َتــحّوًال كــبيرًا عــّما كــان عــليه قــبل عــامــين. فــي ذلــك الــوقــت، َوَضــَعْت 

أرامـكو ِخـطًطا السـتثمار 100 مـليار دوالر فـي تـصنيع الـكيماويـات، وَكـَشَفْت عـن طـموح 

ُمنفصل لشراء ما يصل إلى 160 مليار دوالر من أصول الغاز الطبيعي.  

قـالـت الشـركـة إنـها تـريـد أن تـصبح ُمـناِفـًسا فـي سـوق الـغاز الـطبيعي الـعالـمي، وَتـوازن 

ُقـدرتـها الـِعمالقـة عـلى إنـتاج الـنفط مـع الـُقدرة عـلى مـعالـجة الـنفط الـخام إلـى مـنتجات 

أخرى، وهي استراتيجية تنويع تستخدمها معظم شركات النفط الكبرى في العالم. 

وكجــزء مــن هــذه الــَمسعى، َدَفــعت أرامــكو 69 مــليار دوالر لشــراء حــصة فــي شــركــة 

سـابـك، كـما َدَفـعت 1.2 مـليار دوالر مـقابـل حـصة فـي شـركـة الـتكريـر الـكوريـة الـجنوبـية 

هيونداي أويل بنك في ديسمبر.  

َقـَفَز صـافـي الـديـن كنسـبة مـئويـة مـن إجـمالـي رأس الـمال للشـركـة إلـى 20٪ فـي أرامـكو 

فـي الـربـع الـثانـي المنتهـي لـتّوه، بـينما كـان الـِنطاق الُمسـتهدف للشـركـة هـو بـين ٪5 

و٪15. 

وســط هــذا الــضغط الــمالــي الجــديــد، يــتم اآلن تــأخــير ومــراجــعة اســتثمارات مخــططة 

ح أن يتم تنفيذها الحقًا.  بمليارات الدوالرات، وفي بعض الحاالت، من غير الُمرجَّ

تـشمل تـلك الـمشاريـع الـتي تـم تـأجـيلها أو وقـفها مجـمع تـكريـر وبـتروكـيماويـات بـقيمة 

20 مـليار دوالر فـي يـنبع. وكـان مـن الـمفترض أن َيـحصل المشـروع عـلى الـضوء األخـضر 

في أواخر العام الماضي، مع ِبدء المشروع المقرر عام 2025. 

ـَفت خـطة الـتوسـع فـي مـصفاة مـوتـيفا الـتابـعة للشـركـة فـي تـكساس. وكـانـت  كـما َتـوقَّ

أرامـكو ُتخـطط إلنـفاق 4.7 مـليار دوالر لـبناء الـمصافـي الـقادرة عـلى إنـتاج اإليـثيلين و1.9 

مليار دوالر أخرى إلنتاج البنزين والباراسيلين. 

وُيـمثل ذلـك ثـانـي تـأخـير لـلتوسـع، بـعد أن َتـراجـعت أرامـكو عـن قـرار اسـتثماري نـهائـي 

للمشروع العام الماضي.  

كما أّن صفقة أرامكو مع شركة Sempra Energy وَمقّرها سان دييغو ُمعّلقة أيًضا.  

وكـانـت أرامـكو قـد وافـقت عـلى شـراء مـا قـيمته 20 عـاًمـا مـن الـغاز الـطبيعي الـُمسال 

مـن مشـروع تـقوده سـيمبرا بـواليـة تـكساس. ولـكن هـذا االتـفاق تـم تـأجـيله حـتى الـعام 

المقبل على األقل، وَتتم ُمراجعة االستثمار بالكامل. 

َقْت  كــما أّجــلت أرامــكو خــطًطا لــالســتثمار فــي مــصافــي فــي بــاكســتان والــهند، كــما َعــلَّ

أيـًضا صـفقة لـبناء مجـمع تـكريـر وبـتروكـيماويـات بـقيمة 10 مـليارات دوالر فـي مـقاطـعة 

لياونينغ شمال شرق الصين.  
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ـح الـُمضي فـيها ُقـُدًمـا هـو شـراء أرامـكو  أحـد االسـتثمارات األخـرى الـتي ال يـزال مـن الـُمرجَّ

الـُمزمـع لـحصة كـبيرة فـي أعـمال الـنفط إلـى الـكيماويـات الـتابـعة لمجـموعـة ريـاليـنس 

إنـــدســـتريـــز الـــهنديـــة، حـــيث َتـــنظر أرامـــكو إلـــى االســـتثمار فـــي الـــهند بـــاعـــتباره خـــطوة 

استراتيجية طويلة األجل، بالنظر إلى أنها سوق َيتزايد فيها الطلب على الطاقة.  

Wall Street Journal, Saudi Aramco Slows Diversification Plans Amid Industry 

Downturn, 02/09/2020 

أوبك تدخل عامها الستين 

  

أصـــبحت مـــنظمة أوبـــك بـــعد ســـتين عـــامـــًا مـــن تـــأســـيسها أداة لـــتحقيق َمـــصالـــح 

واشـنطن بـدل أن تـكون َتـحالـفًا لـتحقيق َمـصالـح أعـضائـه كـما َيـُنّص نـظامـها األسـاسـي. 

ــه الــسعوديــة خــالل الــسنوات الــثالث الــماضــية الســترضــاء  وَيــعود هــذا األمــر إلــى تــوجُّ

واشنطن، مع َتحييد فنزويال وإيران، العضوان األكثر تمردًا داخل أوبك.  

تــأسســت أوبــك فــي بــغداد فــي 14 ســبتمبر 1960 لــمواجــهة قــوة ســبع شــركــات نــفط 

أمريكية وبريطانية. 

فـي عـام 1973، َتسـَبَب األعـضاء الـعرب فـي مـنظمة الـبلدان الـمصدرة لـلنفط فـي ركـوع 

االقـتصاد األمـريـكي، ولـكن الـمنظمة اآلن بـعد 60 عـاًمـا مـن إنـشائـها َتـفعل فـي الـغالـب 

ما َتطلبه واشنطن. 

أدَّت الــتحوالت فــي الســياســة الــعالــمية وزيــادة إنــتاج الــنفط األمــريــكي إلــى َتــرويــض 

المجموعة. 

َيــقول مــسؤولــون حــالــّيون وســابــقون فــي أوبــك إن أكــثر أعــضاء أوبــك َتشــددًا، إيــران 

وفـنزويـال، تـم َتـهميشهم بسـبب الـعقوبـات األمـريـكية، بـينما أظهـرت الـسعوديـة أنـها 

ُتفضل استرضاء واشنطن على المخاطرة بفقدان الدعم األمريكي. 

َيــقول هــؤالء الــمسؤولــين إن الــمنظمة قــاومــت كــكتلة ضــغوط الــواليــات المتحــدة 

لــخفض أســعار الــنفط لــعقود، ال ســيما فــي عــام 2011 أثــناء االنــتفاضــة ضــد مــعمر 

الـقذافـي فـي لـيبيا، إال أّن ِسِجـّلها عـلى مـدى الـسنوات الـثالث الـماضـية كـان إلـى حـد كـبير 

سجل استسالم. 

دعا ترامب بانتظام إلى خفض أسعار البنزين لمساعدة المستهلكين األمريكيين. 
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عـندمـا أصـبحت األسـعار مـنخفضة لـلغايـة بـالنسـبة لشـركـات الـنفط األمـريـكية بـما َحـدَّ 

مـن ُقـدرتـها عـلى َجـِني األربـاح، أبـرمـت أوبـك اتـفاقـا لـرفـع هـذه األسـعار قـليًال، فـي اتـفاق 

َزُه تهديد واشنطن بَتقليص َدعمها العسكري للرياض.   َحفَّ

قـال شـكيب خـليل الـذي َشـَغَل َمـْنِصَب وزيـر الـنفط الجـزائـري لـعقد مـن الـزمـن ورئـيس 

أوبـك فـي عـامـي 2001 و2008 لـرويـترز "تـرامـب َيـطلب مـن الـسعوديـة سـعر الـنفط الـذي 

ُيريده فيحصل عليه، لذا فقد تغيرت أوبك بالفعل".  

َتحـدثـت رويـترز إلـى ثـمانـية مـسؤولـين حـالـيين وسـابـقين فـي أوبـك، ُيـمثلون أكـثر مـن ثـلث 

إنــتاج المجــموعــة، بــاإلضــافــة إلــى ُمحــللين وتــجار وُمســتثمريــن لــسؤالــهم كــيف أّثــرت 

الـعقوبـات األمـريـكية عـلى إيـران وفـنزويـال عـلى ُنـفوذ الـسعوديـة داخـل أوبـك، ومـا إذا كـان 

ذلك قد َغّير الديناميكية مع واشنطن. 

كـانـت الـسعوديـة الـمنتج الـرئيسـي لـمنظمة أوبـك مـنذ ُعـقود، مـما َمـَنحها أكـبر تـأثـير عـلى 

السياسة، لكن َتهميش إيران وفنزويال زاد من نفوذها. 

انــخفضت حــصة إيــران مــن إنــتاج أوبــك إلــى الــنصف تــقريــبا إلــى 7.5% مــنذ 2010، بــينما 

انهارت فنزويال إلى 2.3% من نحو %10. 

عــاَرَضــْت إيــران وفــنزويــال، الــلتان أسســتا مــنظمة أوبــك إلــى جــانــب الــعراق والــكويــت 

والـسعوديـة، بـشكل روتـيني أي تحـركـات لـخفض أسـعار الـنفط فـي مـواجـهة الـضغوط 

األمريكية. 

جـاءت الهـيمنة الـُمتزايـدة لـلسعوديـة داخـل أوبـك فـي وقـت ارتـفاع إنـتاج الـنفط والـغاز 

األمــريــكي، مــما حــّول الــواليــات المتحــدة إلــى أكــبر ُمــنِتج لــلبترول فــي الــعالــم وَقــّلص 

اعتمادها على الوقود األجنبي. 

َتـضاعـف إنـتاج الـواليـات المتحـدة أكـثر مـن الـضعف فـي عـقد مـن الـزمـان لـيصل إلـى أكـثر 

من 12 مليون برميل يومًيا في عام 2019. 

ُتظِهـر أرقـام أوبـك أن حـصة الـواليـات المتحـدة فـي سـوق الـنفط الـعالـمية قـد َتـضاعـفت 

منذ عام 2010، بينما انخفضت حصة أوبك. 

َتـعاونـت أوبـك مـع روسـيا وتـسعة مـنتجين آخـريـن لـلنفط فـي 2016 لـتشكيل مجـموعـة 

تـعرف بـاسـم أوبـك+ لـتعزيـز نـفوذهـا الجـماعـي، لـكن مـسؤوًال كـبيرًا فـي إدارة تـرامـب قـال 

إنه حتى نفوذ المنظمة الجديدة تضاءل مع ارتفاع اإلنتاج األمريكي. 

لـم تـكن هـناك إدارة أمـريـكية ُمنخـرطـة فـي سـياسـة الـنفط الـدولـية وفـي أوبـك أكـثر مـن 

رئاسة ترامب. 
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ا لـلبرمـيل، وهـو مسـتوى  فـي عـام 2018، مـع ارتـفاع أسـعار الـنفط إلـى أكـثر مـن 70 دوالًر

تــعتبره واشــنطن مــرتــفًعا لــلغايــة بــالنســبة للمســتهلكين األمــريــكيين، أطــلق تــرامــب 

وابـًال مـن الـتغريـدات ضـد الـمنظمة. فـعلى سـبيل الـمثال قـام بـالـتغريـد فـي 13 يـونـيو 

2018، قـبل تـسعة أيـام مـن اجـتماع أوبـك، ثـم عـاد لـلكتابـة فـي 22 يـونـيو، وفـي ذات الـيوم 

قامت أوبك بزيادة إنتاجها بمقدار مليون برميل يومًيا. 

قـال مـسؤوالن فـي أوبـك إن تـدخـل تـرامـب فـي أسـعار الـنفط َيـدفـع الـمنظمة فـعلًيا 

لـمناقـشة أو حـتى تـعديـل سـياسـتها اإلنـتاجـية، وقـاال بـأن مـا َيـقولـه تـرامـب عـلى تـويـتر 

أصبح َمصدر قلق ألعضاء المنظمة. 

قـال مـسؤول كـبير فـي أوبـك لـرويـترز فـي 9 أبـريـل 2019 بـعد أن بـلغت أسـعار الـنفط 71 

دوالرا لــلبرمــيل، وهــو أعــلى مســتوى فــي خــمسة أشهــر آنــذاك: "آمــل أّلا َيتســبب هــذا 

السعر في أي تغريدة (من ترامب)". 

فــي وقــت ســابــق مــن هــذا الــعام، أراد تــرامــب شــيًئا جــديــًدا مــن أوبــك: خــفض اإلنــتاج 

لـمساعـدة شـركـات الـنفط األمـريـكية عـلى َجـِني األمـوال. وقـد أفـادت رويـترز فـي 30 أبـريـل 

ا نــهائــًيا: خــفض اإلنــتاج أو الــمخاطــرة بــانــسحاب  َم إلــى بــن ســلمان إنــذاًر أن تــرامــب َقــدَّ

الـقوات األمـريـكية مـن الـمملكة. ولـدى سـؤالـه عـن اإلنـذار فـي ذلـك الـوقـت، قـال تـرامـب: 

"لـم أكـن مـضطرًا لـذكـر هـذا اإلنـذار". وقـال إنـه َتحـدَّث إلـى محـمد بـن سـلمان عـبر الـهاتـف 

وَتمكنا من التوصل إلى اتفاق بشأن خفض اإلنتاج. 

وقـال خـليل الجـزائـري "بـاخـتصار أوبـك لـم َتـعد تتخـذ قـرارات بـشأن األفـضل ألعـضائـها 

اقتصاديًا كما ُيفترض وفقا لنظامها األساسي". 

اسـتقالـت قـطر فـي 2019، وَيـرجـع ذلـك جـزئـًيا إلـى خـالف سـياسـي مـع الـريـاض، وغـادرت 

اإلكـوادور هـذا الـعام، وقـبلهما غـادرت إنـدونيسـيا فـي عـام 2016. وقاـل كالهما إنهـما ال 

يريدان أن َيتقّيدا بحصص إنتاج أوبك. 

Business Insider, Once an American foe, now a friend: OPEC turns 60, 

13/09/2020 
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السعودية غاضبة من الوعود اإلماراتية الكاذبة  

عــّبر األمــير عــبد الــعزيــز بــن ســلمان عــن غــضب بــالده مــن عــدم الــتزام بــعض الــدول 

بتعهـداتـها فـيما يـتعلق بـاتـفاق (أوبـك+)، وقـال بـأن الـوعـود الـكاذبـة الـتي ُتـقدمـها هـذه 

الـدول ُتـشّوه سـمعة مـن ُيـقّدمـونـها. ورغـم أن األمـير لـم ُيـسّم أي دولـة، إال أنـه فـهم مـن 

ـُه مـوّجـه لـإلمـارات، والـتي كـان وزيـرهـا َيجـلس بـجانـبه، والـتي زادت إنـتاجـها بـمئات  كـالمـه أنَّ

اآلالف من البراميل في األشهر األخيرة.  

َعــّبرت الــسعوديــة عــن غــضبها تــجاه ُمــنتجي الــنفط الــذيــن لــم َيــفوا بــالــتزامــاتــهم تــجاه 

اتـفاق أوبـك، وقـالـت إن التحـركـات الـرامـية إلـى انـتهاك شـروط اتـفاق جـماعـي "ضـاّرة" 

بالمجموعة ككل. 

وقـال األمـير عـبد الـعزيـز بـن سـلمان وزيـر الـطاقـة فـي الـمملكة "لـقد تـم فـي الـماضـي 

اســتخدام الــتكتيكات لــإلفــراط فــي اإلنــتاج وإخــفاء عــدم االمــتثال، وانتهــى دائــًما إلــى 

ون بسمعتنا ومصداقيتنا".  الفشل. وقال "إنهم ال ُيحّققون شيًئا وَيضرُّ

وقال األمير "ال يمكن خداع السوق باستمرار". 

ه ُسـمعة مـن ُيـقدمـونـها فحسـب، بـل ُتـضعف أيـًضا  وأضـاف: "الـوعـود الـكاذبـة ال ُتـشوِّ

هــدفــنا الجــماعــي. وقــال قــبل االجــتماع االفــتراضــي يــوم 17 ســبتمبر لــَمسؤولــي الــنفط 

الـذيـن َسـُيراقـبون تـخفيضات اإلمـدادات الـُمتفق عـليها فـي أبـريـل لـتعويـض انـخفاض 

الـطلب عـلى الـطاقـة بسـبب فـيروس كـورونـا: أن تـكون شـفاًفـا مـع الـسوق ومـع هـذه 

المجموعة بشأن اإلنتاج واالمتثال يؤتي ثماره دائًما. 

ولــم َيــذكــر األمــير اســم أي دولــة بــعينها، لــكن األمــير عــبد الــعزيــز ألــقى َتــصريــحاتــه وهــو 

جـالـس إلـى جـانـب سهـيل الـمزروعـي، وزيـر الـطاقـة فـي دولـة اإلمـارات، الـتي كـانـت مـن بـين 

الـــدول الـــتي زادت إنـــتاجـــها عـــن الـــحصص الـــمقررة بـــمئات اآلالف مـــن الـــبرامـــيل فـــي 

األشهر األخيرة. 

كـان األمـير عـبد الـعزيـز غـاضـًبا مـن تـصرفـات دولـة كـانـت الحـليف الـتقليدي لـلسعوديـة 

في الخليج. 

اتـفقت الـسعوديـة وروسـيا والـُمنِتجون الـمتحالـفون الـذيـن يـشكلون مجـموعـة أوبـك + 

ا  ـعة فـي أبـريـل عـلى َخـفض إنـتاج الـنفط بـمقدار 9.7 مـليون بـرمـيل يـومـًيا اعـتباًر الـُموسَّ

مــن مــايــو. وقــد خــففت الــتخفيضات مــنذ ذلــك الــحين إلــى 7.7 مــليون بــرمــيل فــي الــيوم 

كجزء من التناقص التدريجي. 
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ا لـلبرمـيل  سـاعـدت هـذه الـتخفيضات أسـعار الـنفط عـلى الـتعافـي مـن أقـل مـن 20 دوالًر

ا مـع تـصاعـد حـالـة عـدم  فـي أبـريـل، لـكنها تـوقـفت مـنذ ذلـك الـحين عـند حـوالـي 40 دوالًر

اليقين بشأن توقعات الطلب في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستمر. 

قـالـت وكـالـة الـطاقـة الـدولـية إّن إنـتاج اإلمـارات فـي يـولـيو كـان 420 ألـف بـرمـيل فـي الـيوم 

أعلى من حصتها البالغة 2.45 مليون برميل في اليوم.  

فـي أغسـطس، زادت حـصة اإلمـارات إلـى 2.59 مـليون بـرمـيل فـي الـيوم، وارتـفع اإلنـتاج 

ا الهدف بمقدار 520.000 برميل في اليوم.  مرة أخرى، ُمتجاوًز

انتشــرت الــتكهنات فــي ســوق الــنفط حــول دوافــع الــدولــة الخــليجية فــي اإلنــتاج فــوق 

حصصها.  

ُتتيح تكنولوجيا األقمار الصناعية َتتبع ناقالت النفط والصادرات والبراميل الُمخّزنة. 

بــينما أقــّرت اإلمــارات بــأنــها أنــتجت مســتويــات أعــلى مــما كــان َيــنبغي أن تــفعله فــي 

األشهر األخيرة، إّلا أّنها َشّككت في أرقام وكالة الطاقة الدولية.  

قــالــت اإلمــارات إن إجــراءات الحــدِّ مــن انــتشار فــيروس كــورونــا أْبــَقت اإلمــاراتــيين فــي 

مــنازلــهم خــالل أشهــر الــصيف، مــما أدى إلــى زيــادة الــطلب عــلى الكهــربــاء أكــثر مــن 

الُمتَوقع وَيتطلب مستويات أعلى من إنتاج النفط. 

Financial Times, Saudi Arabia chafes at Opec partners’ ‘false promises’ on 

cuts, 17/09/2020 



35

رابعًا: العالقات الدولية 

طيران العال فوق السعودية 

أنهـــت الـــسعوديـــة حـــظرًا دام 72 عـــامـــًا عـــلى طـــيران الخـــطوط الـــمتجهة مـــن وإلـــى 

إســرائــيل، األمــر الــذي َيحــمل دالئــل ســياســية كــبيرة، إضــافــة إلــى األثــر الــعملي الــذي 

سـيوّفـر عـلى خـطوط الـطيران الـمال والـوقـت. وَيـعكس فـتح األجـواء رغـبة سـعوديـة 

لـلتقارب الـَعلني مـع إسـرائـيل، رغـم الـتصريـحات الـسعوديـة الـرسـمية بـأن الـموقـف مـن 

إسرائيل لم يتغير، وأن التطبيع مشروط بتحقيق جملة من المستلزمات.  

سـُيسمح لشـركـات الـطيران اإلسـرائـيلية بـالـُعبور عـبر الـسعوديـة بـشكل ُمـنتظم، مـما 

ُينهي حظرًا استمّر منذ 72 عامًا. 

َوافـقت الـسعوديـة يـوم 2 سـبتمبر عـلى طـلب دولـة اإلمـارات بـاسـتخدام الـمجال الـجوي 

لـلمملكة "لجـميع الـرحـالت الـقادمـة إلـى اإلمـارات والـمغادرة إلـى جـميع الـبلدان"، وهـو 

ه من وإلى إسرائيل، وإن لم ُيذكر ذلك َصراحة.   قرار ُمتعلِّق أساسًا بالطيران الُمتوجَّ

إنَّ َفــْتَح األجــواء الــسعوديــة أمــام الــطيران اإلســرائــيلي َيــعكس الــرغــبة الــمتزايــدة مــن 

جــانــب دول الخــليج الــعربــية لــالعــتراف َعــلنًا بــالــتقارب مــع إســرائــيل، والــتي ُتــشاركــهم 

الِعداء تجاه إيران.  

الـتطورات بهـذا الـخصوص َتتحـرك بسـرعـة مـنذ أن أعـلنت إسـرائـيل واإلمـارات الشهـر 

الـماضـي أنـهما َسـُتَطبِّعان الـعالقـات، حـيث َشِهـدنـا الـعديـد مـن الخـطوات بـين الـبنوك 

اإلمـاراتـية واإلسـرائـيلية وشـركـات الـطيران والشـركـات األخـرى الُمتحـمسة لـالسـتفادة 

من فرصة توحيد الجهود. 

أشــاد رئــيس الــوزراء اإلســرائــيلي بــنيامــين نــتنياهــو بــالــقرار الــسعودي. قــال: "هــذه هــي 

فوائد السالم الحقيقي". 

تـأتـي الـفوائـد السـياسـية مـع فـوائـد عـملية لشـركـات الـطيران والـمسافـريـن، حـيث لـن 

تـضطر الـرحـالت الـجويـة بـعد اآلن إلـى الـنزول عـبر البحـر األحـمر وأعـلى خـليج عـدن لـتجنب 

الـمجال الـجوي الـسعودي، األمـر الـذي كـان َيـعني إضـافـة سـاعـات كـبيرة ونـفقات بـاهـظة 

على الرحالت الطويلة. 

قــبل عــامــين، َســَمحت الــسعوديــة لشــركــة طــيران الــهند بــالــسفر مــباشــرة مــن وإلــى 

ا.   إسرائيل، ولكن تم حجب اإلذن عن شركات الطيران اإلسرائيلية، مما أضّر بها كثيًر
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سـُيفيد َرفـُع هـذه الـقيود أيـًضا شـركـاِت طـيران أخـرى، مـثل طـيران االتـحاد فـي أبـو ظـبي، 

الـتي قـالـت يـوم 1 سـبتمبر إنـها بـدأت فـي بـيع تـذاكـر لـلمسافـريـن اإلسـرائـيليين فـي الـفترة 

التي تسبق الرحالت التجارية العادية بين اإلمارات وإسرائيل. 

قـال وزيـر الـخارجـية الـسعودي األمـير فـيصل بـن فـرحـان إّن مـوقـف بـالده مـن الـقضية 

الفلســطينية ثــابــت ولــن َيــتغير مــع الــقرار الجــديــد بــشأن الــرحــالت الــجويــة مــن وإلــى 

اإلمارات. 

وقـالـت الـريـاض إنـها ال َتـزال ُمـلتزمـة بـمبادرة السـالم فـي الشـرق األوسـط الـتي َطـرحـتها 

الــبالد فــي عــام 2002، ولــم تــقترح تــطبيع الــعالقــات إال بــعد أن َتــِفي إســرائــيل بــعدة 

شـروط، بـما فـي ذلـك االنـسحاب مـن األراضـي الـتي احـتلتها فـي حـرب عـام 1967 والـتي 

ُيطالب بها الفلسطينيون لدولتهم المستقبلية.  

Bloomberg, Saudi Arabia Breaks 72-Year Taboo With Green Light to Israeli 

Flights, 02/09/2020 
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أوكرانيا تبدأ تصدير القمح إلى السعودية 

  

بـدأت أوكـرانـيا فـي شهـر سـبتمبر بـتصديـر الـقمح إلـى الـسعوديـة، لـتنضّم إلـى روسـيا الـتي 

كـانـت قـد بـدأت الـتصديـر فـي وقـت سـابـق مـن هـذا الـعام، األمـر الـذي سـُينهي االحـتكار 

رون األوروبـيون مـنذ عـام 2008. وتـأتـي الـشحنة األوكـرانـية الـحالـية  الـتي َتـَمتَّع بـها الـُمَصدِّ

بـعد قـيام "الشـركـة الـسعوديـة لـالسـتثمار الـزراعـي والـحيوانـي" بـاسـتثمار أصـول زراعـية 

في أوكرانيا عام 2018. 

ري  ْت أوكـرانـيا إلـى روسـيا فـي بـدء َتـصديـر الـقمح إلـى الـسعوديـة، مـما َوضـع ُمـَصدِّ انـضمَّ

االتحاد األوروبي أمام ُمنافس آخر في أحد أسواقهم الكبرى. 

وقــالــت شــركــة كــونــتيننتال فــارمــرز جــروب إنــها ســترســل فــي ســبتمبر أول شــحنة مــن 

الــقمح األوكــرانــي عــالــي الــجودة إلــى الــمملكة مــنذ عــام 2008، بــعد فــوزهــا بــمناقــصة 

لتوريد 60 ألف طن.  

يـأتـي ذلـك فـي أعـقاب قـرار الـسعوديـة الـعام الـماضـي تـخفيف قـواعـد تـلف الحشـرات، 

مـما فـتح الـطريـق أمـام حـبوب البحـر األسـود لـبدء مـنافـسة شـحنات االتـحاد األوروبـي، 

التي َهْيَمَنت على استيراد المملكة. 

أرســلت روســيا بــالــفعل الــعديــد مــن الــشحنات إلــى هــناك هــذا الــعام. فــي حــين أن 

الـمبيعات صـغيرة، إال أنـها ُتـمّثل َتـقدًمـا آخـر لـُمنتجين آخـريـن فـي البحـر األسـود، والـذيـن 

َيســَتحِوذون عــلى الــحصة األكــبر مــن ســوق الــقمح الــعالــمية فــي الــسنوات األخــيرة 

وسط حصاد وفير.  

ُيظهـر بـيع أوكـرانـيا الـنتائـج اإليـجابـية لـالسـتثمار الـسعودي، حـيث يـأتـي هـذا االسـتيراد 

بـعد قـيام "الشـركـة الـسعوديـة لـالسـتثمار الـزراعـي والـحيوانـي" بـاسـتثمار أصـول هـناك 

في عام 2018، ودمجها في شركة كونتيننتال فارمرز. 

وقـال جـورج فـون نـولـكن، الـرئـيس الـتنفيذي لشـركـة كـونـتيننتال فـارمـرز إن الـشحنة هـي 

"إشارة واضحة لنية استثمارية جادة للسعودية فيما يتعلق بأوكرانيا".  

أوكــرانــيا هــي خــامــس أكــبر مــصدر لــلقمح فــي الــعالــم. مــن الــمتوقــع أن يــصل إجــمالــي 

شحناتها إلى 18 مليون طن هذا الموسم. 

Bloomberg, Wheat Rivalry Heats Up as Ukraine Starts Sales to Saudi Arabia, 

07/09/2020 
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الطريق السعودي إلى التطبيع 

رغـــم الـــتأكـــيدات الـــرســـمية بـــأن الـــسعوديـــة لـــن َتـــقوم بـــالـــتطبيع بـــدون اتـــفاق مـــع 

الفلســـطينيين، إّلا أّن آلـــيات الـــتعامـــل مـــع االتـــفاق اإلمـــاراتـــي حـــملت الـــعديـــد مـــن 

الـمؤشـرات عـن رغـبة الـسعوديـة بـتطبيع الـعالقـة حـتى بـدون الفلسـطينيين، وتـمّثل 

أبــرز هــذه الــمؤشــرات فــي قــيام البحــريــن بــالــتطبيع، حــيث ال يــمكن لــها أن تــقوم بــمثل 

هـذه الخـطوة بـدون رغـبة سـعوديـة، وجـاءت الـمؤشـرات األخـرى فـي َتـغطية وسـائـل 

اإلعالم وخطابات رجال الدين.  

أوضـحت الـسعوديـة مـوقـفها الـرسـمي بـشأن الـتطبيع، وقـالـت بـأن الـعالقـات الـكامـلة 

بــين الــمملكة وإســرائــيل يــمكن أن تحــدث فــقط عــندمــا يــتم الــتوصــل إلــى الســالم مــع 

الفلسطينيين. 

ومــع ذلــك، فــإن وســائــل اإلعــالم ورجــال الــديــن الــسعوديــين الــمدعــومــين مــن الــدولــة 

ُيشـيرون إلـى أّن تـغيير الـتوجـه نـحو إسـرائـيل جـارٍ بـالـفعل، وهـو أمرـ ال يمـكن أن يحدـث إّلا 

بتوجيهات من ابن سلمان. 

َتـعكس الـرسـائـل الـمتبايـنة حـول إمـكانـية الـعالقـات الـسعوديـة مـع إسـرائـيل مـا يـقول 

المحـــللون والـــمطلعين إنـــه انـــشقاق بـــين نـــظرة األمـــير ووالـــده الـــملك ســـلمان إلـــى 

المصالح الوطنية. 

ا لــملك  وقــال الــحاخــام مــارك شــنايــر الــمقيم فــي نــيويــورك والــذي َيــعمل مســتشاًر

البحـريـن وأجـرى مـحادثـات فـي الـسعوديـة ودول الخـليج األخـرى لـتعزيـز عـالقـات أقـوى 

مع اليهود وإسرائيل: "ليس سرًا أّن هناك صراًعا بين األجيال". 

َتـتطلع عـواصـم الخـليج بـشكل مـتزايـد إلـى إسـرائـيل كحـليف لـلدفـاع ضـد إيـران، الـعدو 

المشـترك، وسـط مـخاوف بـشأن اتـجاه السـياسـة الـخارجـية لـلواليـات المتحـدة وعـدم 

اليقين بشأن االنتخابات الرئاسية المقبلة.  

مـواجـهة إيـران ليسـت وحـدهـا مـا جـعل إسـرائـيل والـدول الـعربـية أقـرب فـي الـسنوات 

األخـيرة، فـقد قـال الـحاخـام شـنايـر إن الـسفير الـسعودي الـسابـق فـي الـواليـات المتحـدة، 

األمـير خـالـد بـن سـلمان، أخـبره أن األولـويـة الـقصوى لـشقيقه، ولـي العهـد، هـي إصـالح 

االقـتصاد الـسعودي، وقـال هـذه الـكلمات بـالـضبط: "لـن نـنجح بـدون إسـرائـيل". وأضـاف 

شـنايـر، بـالنسـبة لـلسعوديـين، فـإن الـمسألـة ال تـتعلق بـ"إذا" وإنـما هـي مـسألـة "مـتى". 

وال شك في أنهم سيقيمون عالقات مع إسرائيل. 
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ُيـِصّر األمـير تـركـي الـفيصل، عـلى أن "أي حـديـث عـن خـالف بـين الـملك وولـي العهـد هـو 

مجرد تكهنات".  

يـقول محـللون ومـراقـبون إن الـسعوديـة مـن غـير الـمرجـح أن تـضفي الـطابـع الـرسـمي 

عـلى الـعالقـات مـع إسـرائـيل طـالـما أن الـملك سـلمان يـتمتع بـالسـلطة، ورغـم أنـه سـّلم 

الســيطرة الــيومــية عــلى الــشؤون الــسعوديــة البــنه، إال أنــه يــتدخــل فــي بــعض األحــيان 

بتصريحات َتدعم الفلسطينيين. 

فــي مــكالــمة هــاتــفية مــع الــرئــيس دونــالــد تــرامــب فــي 6 ســبتمبر، كــّرر الــملك ســلمان 

التزامه بمبادرة السالم العربية، وفًقا لوكالة األنباء السعودية التي ُتديرها الدولة.  

عـــندمـــا أعـــلن الـــبيت األبـــيض أن اإلمـــارات وإســـرائـــيل اتـــفقتا عـــلى إقـــامـــة عـــالقـــات 

دبـلومـاسـية كـامـلة، وهـي خـطوة تـبعتها البحـريـن بـعد أسـابـيع، امـتنعت الـسعوديـة عـن 

انـتقاد الـصفقة أو الـدعـوة إلـى ِقـَمم ُتـديـن الـقرار، عـلى الـرغـم مـن الـطلبات الفلسـطينية 

للقيام بذلك. 

انـتقد الفلسـطينيون االتـفاقـات ووصـفوهـا بـأنـها "خـيانـة لـلقدس والمسجـد األقـصى 

والـقضية الفلسـطينية"، لـكن وسـائـل اإلعـالم الـسعوديـة الـتي ُتسـيطر عـليها الـحكومـة 

أشادت بها ووصفتها بأنها تاريخية وجيدة للسالم اإلقليمي. 

كـــما وافـــقت الـــمملكة عـــلى اســـتخدام الـــمجال الـــجوي الـــسعودي لـــلرحـــالت الـــجويـــة 

اإلسـرائـيلية إلـى اإلمـارات، وهـو قـرار ٔاُعـلن بـعد يـوم مـن لـقاء جـاريـد كـوشـنر، صهـر تـرامـب 

وكبير مستشاريه، بابن سلمان في الرياض.  

قـال ابـن سـلمان خـالل زيـارتـه األخـيرة لـلواليـات المتحـدة فـي أبـريـل 2018 إن إسـرائـيل 

اقـتصاد كـبير و"هـناك الـكثير مـن الـمصالـح الـتي نـتشاركـها فـيها مـع إسـرائـيل". وقـال إن 

الفلســطينيين واإلســرائــيليين لــهم الــحق فــي أرضــهم، قــبل أن ُيــضيف أنــه يــجب أن 

يكون هناك اتفاق سالم لضمان االستقرار ووجود عالقات طبيعية. 

ُفّســرت تــعليقاتــه عــلى أنــها دعــم إلقــامــة عــالقــات كــامــلة فــي نــهايــة الــمطاف بــين 

الـمملكة وإسـرائـيل، األمـر الـذي مـن شـأنـه أن يـقضي عـلى مـا تـبقى مـن اإلجـماع الـعربـي 

على أن االعتراف بإسرائيل ال يمكن أن يأتي إال بعد قيام دولة فلسطينية. 

لــكن الــمؤشــر ذو الــداللــة األكــبر كــان بــإعــالن البحــريــن يــوم 11 ســبتمبر أنــها ســُتقيم 

عــالقــات مــع إســرائــيل، فــالخــطوة لــم تــكن لتحــدث دون مــوافــقة الــسعوديــة، وهــو مــا 

يشير بقوة إلى أن السعودية ُمنفتحة على فكرة العالقات الرسمية مع إسرائيل. 
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قـال األمـير تـركـي الـفيصل إن أكـثر مـن 90٪ مـن الـسعوديـين َيـدَعـمون الـموقـف الـرسـمي 

للسعودية بأنه يجب أن تكون هناك دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. 

عــندمــا تــم اإلعــالن عــن الــصفقة اإلمــاراتــية اإلســرائــيلية فــي أغســطس، كــان الــوســم 

األكـثر شـيوًعـا عـلى تـويـتر فـي الـسعوديـة هـو #ضـد_الـتطبيع_مـع_إسـرائـيل. ومـع ذلـك، 

فـإن االنـتقادات الـعلنية فـي الـسعوديـة واإلمـارات والبحـريـن كـانـت خـافـتة إلـى حـد كـبير، 

ويرجع ذلك جزئًيا إلى أن هذه الحكومات َتقمع حرية التعبير. 

قـالـت يـاسـمين فـاروق، الـباحـثة الـزائـرة فـي مـؤسـسة كـارنـيغي للسـالم الـدولـي: "مـن 

الــصعب لــلغايــة الــحصول عــلى بــيانــات دقــيقة، حــتى عــند إجــراء اســتطالعــات لــلرأي"، 

د، مـع  وقـالـت: إن الـرأي الـعام الـسعودي حـول إسـرائـيل فـي الـسعوديـة ُمـتنّوع وُمـَعقَّ

اخـتالف اآلراء بـين مـختلف الـفئات الـعمريـة وبـين الـليبرالـيين والـمحافـظين، وقـالـت إن 

هـــناك جهـــًدا إلعـــداد الجـــمهور الـــسعودي لـــلتغيير وتـــشكيل الـــنقاش الـــعام حـــول 

إسرائيل. 

بــينما َتْســَتعد الــسعوديــة لــالحــتفال بــعيدهــا الــوطــني الــتسعين يــوم 23 ســبتمبر، تــم 

تـوجـيه رجـال الـديـن فـي جـميع أنـحاء الـبالد إللـقاء خـطب حـول أهـمية طـاعـة ولـي العهـد 

للحفاظ على الوحدة والسالم. 

فــي وقــت ســابــق مــن هــذا الشهــر، ألــقى إمــام المسجــد الحــرام فــي مــكة، الشــيخ عــبد 

الـرحـمن السـديـس، خـطبة أخـرى مـدعـومـة مـن الـدولـة حـول أهـمية الـحوار فـي الـعالقـات 

الــدولــية والــَعْطف مــع غــير المســلمين، وقــام بــذكــر الــيهود عــلى وجــه التحــديــد. وخــتم 

بــالــقول إنــه ال يــجب نســيان الــقضية الفلســطينية، لــكن كــلماتــه أحــدثــت ضــجة عــلى 

وسـائـل الـتواصـل االجـتماعـي، حـيث رأى الـكثيرون فـي الـتصريـحات دلـيًال آخـر عـلى وضـع 

األساس للعالقات السعودية اإلسرائيلية. 

َغـّيرت صـحيفة "عـرب نـيوز" الـيومـية الـسعوديـة الـتي َتـصدر بـالـلغة اإلنجـليزيـة شـعارهـا 

على تويتر يوم 18 سبتمبر ليحمل تحية لليهود بعامهم الجديد.  

Bloomberg, Road to Saudi Ties With Israel Being Paved, Cautiously, 

22/09/2020 
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الوضع في الشرق األوسط بعد ترامب 

  

مـع اسـتمرار تـراجـع تـرامـب فـي اسـتطالعـات الـرأي، ُيـساِور الـقلق ُحـلفاءه فـي الشـرق 

األوسـط، وخـاصـة فـي الـسعوديـة واإلمـارات. وعـلى مـا يـبدو فـإّن وضـع اإلمـارات أفـضل 

بــكثير مــن وضــع الــسعوديــة، والــتي َتــشعر أنــها يــمكن أن تــتحول إلــى كــرة بــين أقــدام 

ذ َوعــيدهــا  الــخصوم فــي واشــنطن. وَيــشعر ابــن ســلمان أن إدارة بــايــدن ســوف ُتــَنفِّ

بمعاملته كـ"َمنبوذ"، وأنه سيفقد الحماية التي كان يوفرها له ترامب.  

اسـتغرقـت رحـلة دونـالـد تـرامـب إلـى الـسعوديـة فـي مـايـو 2017 أقـل مـن 48 سـاعـة، لـكنها 

أْرَست تحوًال جذريًا في سياسة الواليات المتحدة في الشرق األوسط.  

حـدد تـرامـب فـي زيـاراتـه نـغمة الـعالقـات الـقائـمة عـلى الـعالقـة الـشخصية الـتي مـّيزت 

تعامالته مع رجال المنطقة األقوياء. 

وأوضـح أن إيـران سـتكون ضـمن اهـتمامـاتـه، وأن مـبيعات األسـلحة سـتكون أولـويـة، 

وقــام بــوضــع َمــخاوف حــقوق اإلنــسان فــي ســلة الــمهمالت، حــيث قــال لــقمة زعــماء 

المسلمين في الرياض: "لسنا هنا إللقاء محاضرة".  

رحـــب بـــه حـــلفاء الـــواليـــات المتحـــدة الـــتقليديـــون فـــي الشـــرق األوســـط، الـــسعوديـــة 

واإلمارات ومصر وإسرائيل.  

كـان الجـميع فـي انـتظار سـياسـات أمـريـكية جـديـدة؛ بـعد سـنوات مـن الـغضب الـمتزايـد 

مــن إدارة أوبــامــا، ألســباب عــديــدة لــيس أقــلها تــوقــيع االتــفاق الــنووي لــعام 2015 مــع 

طهران. 

ربــما َيــتمكن تــرامــب مــن الــفوز مــن جــديــد، ولــكن مــع تــأخــر الــرئــيس بــشكل ســيئ فــي 

اســتطالعــات الــرأي، َيــضطر قــادة الــمنطقة إلــى الــتفكير فــي احــتمال دخــول الــمرشــح 

الـديـمقراطـي جـو بـايـدن إلـى الـبيت األبـيض، مـما َسـُيؤدي إلـى قـلب سـياسـات الـرئـيس 

وَوِضع مسار جديد للعالقات مع الخليج. 

بــالنســبة ألولــئك الذــينــ استــثمروا بكــثافةــ فيــ عالقتهم الشــخصية معــ ترــامبــ، وال 

سـيما ولـي العهـد الـسعودي محـمد بـن سـلمان والـزعـيم الـفعلي لـإلمـارات محـمد بـن 

زايـد، فـإن فـوز بـايـدن مـن شـأنـه أن يـؤدي إلـى فـترة جـديـدة مـن عـدم الـيقين والـقلق. حـتى 

أن الــبعض َيــتساءل عــّما إذا كــان يــمكن أن َيــتعّرض لــلعقوبــة بســبب قــربــه مــن إدارة 

ترامب. 
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يـقول مـسؤول سـعودي إن الـقلق فـي الـريـاض هـو مـن عـودة الـمسؤولـين فـي "عهـد 

أوبــامــا" إلــى الســلطة، مــع احــتمال حــقيقي لــرد فــعل قــاســي تــجاه الــسعوديــة، لمجــرد 

قربها من ترامب حاليًا.  

سـيكون الـتحول األكـثر وضـوًحـا فـي السـياسـة هـو عـودة إدارة بـايـدن إلـى االتـفاق الـنووي 

اإليـرانـي الـذي انـسحب مـنه تـرامـب مـن جـانـب واحـد فـي عـام 2018 وسـط تـصفيق وارتـياح 

من السعودية واإلمارات وإسرائيل.  

لـكن الـعالقـة بـرمـتها الـتي نـشأت مـنذ رحـلة تـرامـب إلـى الـريـاض يـمكن أن تـنقلب رأسـاً 

عـلى عـقب، وسـيكون الـوضـع أسـوأ مـن ذلـك بـكثير إذا كـان الـكونـغرس أيـضًا َيـخضع 

بالكامل لسيطرة الديمقراطيين. 

يـقول مـسؤول كـبير سـابـق فـي إدارة أوبـامـا إن بـايـدن مـن الـمرجـح أن "ُيـعيد الـنظر وربـما 

ُيعيد صياغة النهج بأكمله تجاه الخليج". 

بــعد االســتمتاع بــما َيــعتبره الــبعض رحــلة مــجانــية مــن قــبل تــرامــب، ُتــخاطــر الــدول 

الــعربــية اآلن بــمواجــهة َتــركــيز أكــبر بــكثير عــلى قــضايــا حــقوق اإلنــسان وســياســاتــها 

الخارجية، وَتعاطفًا أقل مع مواقفها المتشددة تجاه إيران. 

تـقول كـيرسـتن فـونـتينروز، الـمديـرة األولـى الـسابـقة لـشؤون الخـليج فـي مجـلس األمـن 

الـقومـي فـي إدارة تـرامـب إن كـل دولـة َتـربـط قـادتـها عـالقـات وثـيقة مـع الـرئـيس الـحالـي 

سـوف َتِجـد نـفسها فـي الـعراء إذا َتـوّلـى بـايـدن مـنصبه. وسـَيشمل ذلـك مـصر، وربـما 

تركيا، وبالتأكيد السعودية واإلمارات.  

كــما ســَتسعى إدارة بــايــدن للحــد مــن مــبيعاتــها مــن األســلحة وربــما َنشهــد زيــارات 

رسمية أقل. 

يـقول بـروس ريـدل، الـضابـط الـسابـق فـي وكـالـة الـمخابـرات الـمركـزيـة إّن مـغازلـة إدارة 

بـايـدن سـتكون أكـثر صـعوبـة بـالنسـبة البـن سـلمان، فـي إشـارة إلـى الـتعليقات الـتي أدلـى 

َد بـجعل الـسعوديـة "َمـنبوذة"،  بـها بـايـدن خـالل مـناظـرة فـي الـعام الـماضـي عـندمـا َهـدَّ

وقال ريدل إن بايدن "سُيعامل ابن سلمان كَمنبوذ". 

كــانــت أبــو ظــبي والــريــاض مــن أقــوى الشــركــاء الــعرب لــترامــب فــي جــهوده لــمواجــهة 

طهـران، وقـد أقـامـتا عـالقـات َوثـيقة مـع جـاريـد كـوشـنر، لـكن ِكـالهـما َتـَعرََّض النـتقادات 

مـن الُمشـرِّعـين األمـريـكيين لـدورهـم فـي الحـرب فـي الـيمن والـحصار الـذي قـادوه ضـد 

قطر.  

كان ابن سلمان على وجه الخصوص هدفًا الزدراء الحزبين منذ َمقتل خاشقجي. 
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يـقول محـللون إن أبـو ظـبي َسـَعْت إلـى الـنأي بـنفسها بـمهارة عـن الـسعوديـة، ُمـعترفـة 

بالضرر الذي أحدثته ِصالتها بابن سلمان على ُسمعتها الُمصّممة بعناية. 

َســَحبت اإلمــارات الجــزء األكــبر مــن قــواتــها مــن الــيمن الــعام الــماضــي. لــكنها ال تــزال 

ُمــتورطــة فــي الحــرب األهــلية فــي لــيبيا، حــيث َتــدعــم الــجنرال الــمنشق خــليفة حــفتر إلــى 

جـانـب روسـيا، الـتي أثـار وجـودهـا فـي جـنوب البحـر الـمتوسـط َقـلقا مـتزايـدًا لـدى الـجيش 

مـة  األمـريـكي. كـما أنـها كـانـت أول دولـة خـليجية ُتـعيد فـتح سـفارتـها فـي دمـشق، ُمـقدِّ

َدفعة للرئيس السوري بشار األسد. 

ْر الـواليـات المتحـدة مـنذ ثـالث سـنوات، ضـد  ومـع ذلـك، فـقد َتـحّوط ابـن زايـد، الـذي لـم َيـُز

احــتمال الــتغيير فــي الــبيت األبــيض مــن خــالل الــموافــقة فــي أغســطس عــلى تــطبيع 

الـعالقـات مـع إسـرائـيل. واعـتبر الـكثيرون هـذه الخـطوة، الـتي أعـقبتها البحـريـن األسـبوع 

الماضي، محاولة لكسب التأييد من الحزبين في الواليات المتحدة. 

وأشـاد بـايـدن بـالخـطوة اإلمـاراتـية، واعـتبرهـا َتـصرفـًا شـجاعـًا وَمـطلوبـًا بشـدة مـن رجـال 

الدولة. 

تـقول فـونـتينروز: "إنـها صـفقة ذكـية ألن لـديـك مسـيحيون إنـجيليون فـي فـضاء تـرامـب 

وُمـجتمعات يـهوديـة لـيبرالـية فـي مـعسكر بـايـدن يـقولـون إن هـذا شـيء عـظيم". لـكنها 

ُتضيف إن اإلمارات سَتْبَتعد قليًال عن البيت األبيض في عهد إدارة بايدن. 

هـناك ثـقة فـي أبـو ظـبي بـأنـه إذا خسـر تـرامـب، فـإن اإلمـارات سـَتحتفظ بـعالقـاتـها الـقويـة 

مـع واشـنطن حـيث ُتـعّمق َتـعاونـها الـعسكري واالسـتخباراتـي مـع الـواليـات المتحـدة 

على مدى الِعقدين الماضيين. 

يــقول عــبد الــخالــق عــبد هللا، الــُمعلِّق اإلمــاراتــي الــبارز: "اإلمــارات أصــبحت أطــول بـ 10 

أقدام مما كانت عليه قبل الصفقة اإلسرائيلية." 

وقـال أنـور قـرقـاش، وزيـر الـدولـة اإلمـاراتـي لـلشؤون الـخارجـية إن اتـفاق إسـرائـيل سـَيعني 

"تــرًســا جــديــًدا" فــي الــعالقــات األمــريــكية-الخــليجية. وقــال: "عــالقــتنا اإلســتراتــيجية مــع 

الواليات المتحدة، والتي هي أهم عالقة لنا، سَتتطور أكثر". 

ولــكن إذا كــانــت هــناك ثــقة بــين الــمسؤولــين اإلمــاراتــيين فــي أَن اإلمــارات "ســتتكيف" 

بنجاح مع إدارة بايدن، فهناك قلق بين المسؤولين السعوديين. 

أكـثر مـن أي زعـيم غـربـي آخـر، دعـم تـرامـب ابـن سـلمان بـعد َمـقتل خـاشـقجي الـذي أثـار 

أســوأ أزمــة دبــلومــاســية فــي الــمملكة مــنذ ســنوات. وبحســب مــا ورد قــال الــرئــيس 

للصحفي المخضرم بوب وودوارد إنه ٔاُجبر "الكونغرس على ترك ابن سلمان وشأنه". 



44

يــقول الــمسؤول الــسعودي: "ألنــنا َنــتفق جــيًدا مــع تــرامــب بــشأن ســياســات الشــرق 

األوسـط، عـلى الـرغـم مـن وجـود ِخـالفـات، إّلا أنـنا قـلقون مـن أن ُنـصبح كـرة يـتم َلـعبها 

بين الجمهوريين والديموقراطيين". 

وأضــاف الــمسؤول: "نــأمــل أن تــرى أي إدارة أمــيركــية أهــمية الــسعوديــة، وهــي ليســت 

مجرد شيء يمكن إهماله". 

إن الـشاغـل الـرئيسـي بـين الـسعوديـة واإلمـارات وحـلفائـهما الـعرب وإسـرائـيل هـو كـيف 

سيكون تعامل بايدن مع إيران. 

كــانــت الــشكوى الــرئيســية لــهؤالء مــن اتــفاق عــام 2015 أنــها مــّكنت إيــران فــي الــوقــت 

الـذي كـان نـفوذهـا اإلقـليمي ُمـتصاعـدًا. كـما انـتقدوا االتـفاق لـتركـيزه عـلى مـخاوف الـغرب 

مـن حـصول إيـران عـلى سـالح نـووي، بـينما َفِشـَل فـي مـعالـجة َمـخاوف الـمنطقة بـشأن 

بــرنــامــج طهــران الــصاروخــي ودعــم الميليشــيات. وَشــعروا بــأنــهم ُمســتبعدون مــن 

الصفقة برمتها. 

وقـال بـايـدن إّن واشـنطن سـتعود لـالنـضمام إلـى الـصفقة طـالـما عـادت طهـران إلـى 

"االمتثال الصارم".  

مبيعات األسلحة األمريكية إلى الشرق األوسط في عهدي أوباما وترامب (مليار 

دوالر) 

  

َوَصـَف بـايـدن فـي مـقال رأي نشـره مـؤخـرًا فـي شـبكة CNN سـياسـة تـرامـب تـجاه إيـران 

"بـالفشـل الخـطير"، وقـال: "هـناك طـريـقة ذكـية لـلتعامـل بـقوة مـع إيـران، وهـناك طـريـقة 

م "لطهران طريًقا موثوًقا للعودة إلى الدبلوماسية".  ترامب"، ُمضيًفا أنه َسُيقدِّ

وَيـقول مسـتشاروه إنـه لـم ُيـقرر بـعد كـيفية مـعالـجة الـمخاوف اإلقـليمية، لـكنه َيـدرس 

إمـا إعـادة الـتفاوض عـلى الـصفقة أو االتـفاق عـلى َمـسار مـوازٍ لـمعالـجة َمـخاوف دول 

الخليج، األمر الذي قد ُيرضي بعض الصقور في المنطقة. 

َسـَعْت الـسعوديـة بهـدوء إلـى َنـزع فـتيل الـتوتـر مـع إيـران بـعد أن أّدت الهجـمات الـتي 

ٔاُلـقي بـالـلوم فـيها عـلى طهـران فـي سـبتمبر 2019، لـكن سـتكون هـناك مـخاوف مـن أنّ 

اتخاذ موقف أكثر ليونة تجاه إيران من شأنه أن ُيعزز التموضع اإليراني مرة أخرى. 

َتـَتَمتَّع كـل مـن الـسعوديـة واإلمـارات بـالـبراغـماتـية الـكافـية لِـَفهم أنـه َسـَيَتعيَّن عـليهما 

إعـادة ضـبط سـياسـاتـهما، وإن لـم يـفعلوا فـقد َيـتعرَّضـون لخـطر فـقدان الـدعـم مـن 

الحزبين. 
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ولـتان الخـليجيتان بـموقـف تـرامـب المتشـدد تـجاه طهـران، كـان هـناك  ـَبت الـدَّ وبـينما َرحَّ

بـعض الـقلق بـشأن عـدم رغـبته الـواضـح فـي دعـم خـطابـه الـهجومـي عـلى إيـران ِبـَرٍد َقـوّي 

بـعد إسـقاط الـقوات اإليـرانـية طـائـرة أمـريـكية بـدون طـيار والـهجوم عـلى الـُبنية الـتحتية 

الـنفطية فـي الـسعوديـة، كـما أثـار َغـضبهم بـعد إعـطائـه الـضوء األخـضر ِضـمنًيا لـهجوم 

تركي ضد األكراد المدعومين من الواليات المتحدة في شمال سوريا. 

الــعالقــات الــمتنامــية لــدول الخــليج مــع الــصين َتــعني أيــًضا أنــها أصــبحت جــزءًا مــن 

التوترات بين إدارة ترامب وبكين.  

َيـقول دبـلومـاسـي عـربـي كـبير: "الـقلق الـذي ُيـساِور الـعرب مـن إدارة ديـمقراطـية هـو أن 

الـديـموقـراطـيين ُيـريـدون بشـدة أْن ُيـثبتوا أّن مـا َفـعله أوبـامـا كـان عـلى حـق، لـكنه لـم َيـكن 

كـذلـك". ولـو كـان أوبـامـا قـد َتـشاَور مـع حـلفاء الـواليـات المتحـدة وأخـذ َمـخاوفـهم بـعين 

االعــتبار لــكانــت هــذه قــصة مــختلفة، وألن هــذا لــم يحــدث، فــقد كــان تــرامــب َمــْوِضــعَ 

َترحيب كبير في المنطقة، وهكذا بدأ كل شيء. 

Financial Times, US and Middle East: strongmen contemplate post-Trump 

era, 20/09/2020 
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الملخص التنفيذي 

الشأن السياسي واالجتماعي  

َتـشهـد الـسعوديـة فـي الـسنوات األخـيرة َتـحوالت كـبيرة عـلى المسـتوى •

االجـتماعـي، وهـي َتـحّوالت لـم تـكن قـابـلة لـلَتخّيل قـبل عـقود. لـكن َمشـروع 

الـــتحّول يـــواجـــه َتحـــّديـــًا أســـاســـيًا َيـــتمثل فـــي ســـلوك ابـــن ســـلمان غـــير 

الـمتوقـع والـعدوانـي أحـيانـًا. ومـع ذلـك فـإّن أصـدقـاء الـمملكة يـنبغي أن 

يســتمروا فــي دعــم رحــلة الــمملكة نــحو الحــداثــة وتــشجيعها وتــمكينها، 

وعـدم الـَتغاضـي فـي نـفس الـوقـت عـن االنـتهاكـات الجسـيمة الـتي يـقوم 

بها ابن سلمان. 

هـناك خـالف كـبير بـين مـوقـف الـملك سـلمان وابـنه فـيما َيـتعلق بـالـقضية •

الفلسـطينية، وعـلى مـا َيـبدو فـإّن مـن المسـتحيل أن َيخـطو ابـن سـلمان 

خــطوات واضــحة نــحو الــتطبيع فــي حــياة والــده. وقــد أخــبر ابــن ســلمان 

كـوشـنر أنـه ال َيسـتطيع أن َيـقوم بـالـتطبيع اآلن، ولـكنه َيسـتطيع بـدًال مـن 

ذلـك َدْفـَع البحـريـن لـلقيام بـذلـك. وقـد قـام ابـن سـلمان بـتوجـيه اإلعـالم 

الـسعودي لـلتعامـل بـإيـجابـية مـع االتـفاقـات اإلمـاراتـية والبحـريـنية الخـتبار 

الوضع وتجهيز المجتمع لما سيكون عليه الحال بعد توّليه الُملك. 

أمـــرت الـــقيادة الـــسعوديـــة بـــإجـــراء تـــدقـــيق عـــلى مـــؤســـسة محـــمد بـــن •

سـلمان الـخيريـة، وجـاء هـذا الـتدقـيق بـعد تـورط مـسك فـي فـضيحة تـويـتر، 

والــتي تــشوه ســمعتها الــدولــية، وتحــّد مــن قــدرتــها عــلى الــدخــول فــي 

شــراكــات مــع الــمؤســسات الــدولــية، والــتي لــن تــرغــب فــي الــعمل مــع 

مؤسسة متورطة في قضية كهذه.  

أعـلنت وكـالـة الـطاقـة الـذريـة أنـها َتـتحاَور مـع السـلطات الـسعوديـة بـشأن •

َمــْنِح الُمفتشــين إمــكانــية الــوصــول إلــى آلــية لــمراقــبة كــيفية اســتخدام 

الــيورانــيوم الــمحتمل إنــتاجــه فــي الــمملكة. وقــد أظهــرت صــور األقــمار 

الـصناعـية فـي سـبتمبر أن َسـقف الـُمنشأة الـتي يـتم بـناؤهـا قـرب الـعال قـد 

اكـتمل تـقريـبًا، بـينما كـانـت الـقبة االسـطوانـية مـا زالـت ظـاهـرة فـي صـور 

شهر مارس.  
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وضع االقتصاد  

رغــم حــالــة الــتقشف الــكبير الــتي دخــلها االقــتصاد الــسعودي فــي عــام •

2020، إّلا أّن الـــعمل فـــي الـــمشاريـــع الضخـــمة لـــم يـــتوقـــف، وتـــم خـــالل 

الـشهور الـماضـية مـنح عـقود بـمليارات الـدوالرات. وعـلى مـا يـبدو فـإّن ابـن 

ســلمان يــرى فــي هــذه الــمشاريــع إرثــًا شــخصيًا لــه، ويــرى أن االســتمرار 

فـيها يحـمل رسـالـة َتحـّد ألعـداء الـداخـل والـخارج. إّلا أّن االسـتمرار فـي هـذا 

اإلنـفاق يـأتـي عـلى حـساب األولـويـات الـمالـية األخـرى فـي الـمملكة، وهـو 

سُيصبح أكثر وضوحًا بمرور الوقت للمواطن العادي.  

أعــلنت الــحكومــة الــسعودّيــة عــن إعــادة فــتح الحــرمــين ابــتداًء مــن بــدايــة •

أكــــتوبــــر، عــــلى أن يــــكون الــــدخــــول إلــــيهما مــــحصورًا بــــثلث طــــاقــــتهما 

االسـتيعابـية فـي الـبدايـة، عـلى أن يـصل إلـى الـطاقـة االسـتيعابـية الـكامـلة 

فـي نـوفـمبر. ويـبدو أن الـحكومـة تـسعى إلـى تـدارك األضـرار االقـتصاديـة 

الَجسـيمة الـتي تسـبب بـها اإلغـالق، عـلى الـرغـم مـن االرتـفاع الجـديـد فـي 

مستويات اإلصابة بفايروس كورونا.  

كــانــت الــزيــادة فــي اإلقــراض الــعقاري وراء الــكثير مــن الــنمو االئــتمانــي •

لـــلقطاع الـــخاص فـــي الـــمملكة مـــؤخـــرًا، وَبـــَلَغْت الـــقروض الـــعقاريـــة 

الـسكنية الجـديـدة الـتي قـدمـتها الـبنوك فـي يـولـيو حـوالـي 85٪ مـن مجـمل 

ا إلــى  االقــتراض. وقــد َوَصــَل اقــتراض الــقطاع الــخاص الــسعودي ُمــؤخــًر

معدالت مرتفعة لم َتشهدها السعودية منذ عام 2014. 

طـلبت شـركـة االتـصاالت الـسعوديـة فـي األسـبوع األول مـن سـبتمبر مـن •

الـبنوك تـقديـم مـقترحـات ألدوارهـا بـخصوص طـرح عـام مـحتمل للشـركـة. 

ولـــم ُتحـــدد الشـــركـــة قـــيمة الـــعرض الـــُمحتمل. وقـــد َتـــجاوزت عـــائـــدات 

الشـركـة فـي الـعام الـماضـي خـمس مـليارات ريـال، وَوصـلت أربـاحـها إلـى 

حوالي 500 مليون ريال، وقد َيصل َتقييمها إلى نحو تسع مليارات ريال. 

بــدأْت شــركــة ســابــك َبــيعها لــسندات بــقيمة مــليار دوالر، فــي أكــبر طــرح •

لـسندات دوالريـة فـي الشـرق األوسـط لـعام 2020. وقـد َخسـرت سـابـك 

2.22 مـليار ريـال فـي الـربـع الـثانـي مـن عـام 2020، بـينما كـانـت قـد أعـلنت فـي 

العام الماضي عن َتحقيق أرباح بقيمة 2.03 مليار ريال قبل عام. 
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َتـسعى مجـموعـة بـن الدن لـتوظـيف شـركـات أخـرى لـمساعـدة الشـركـة •

الـتي تـم الـتعاقـد مـعها فـي أبـريـل 2020 إلعـادة هـيكلة ُديـون المجـموعـة، 

والـبالـغة 15 مـليار دوالر. وُتـعّد هـذه الهـيكلة أكـبر عـملية مـن نـوعـها فـي 

الشـرق األوسـط. وقـد قـامـت المجـموعـة مـؤخـرًا بـوضـع آالف الـموظـفين 

في إجازة غير محددة، كما خّفضت رواتبهم منذ شهر رمضان. 

أرامكو وإنتاج النفط 

رغـم انـخفاض أسـعار الـنفط، إّلا أّن الـسعوديـة ال َتـرغـب بـَخفض إنـتاجـها •

فــي أي وقــت قــريــب، ألنــها ال ُتــريــد أن َتــتنازل عــن ِحــصتها الــسوقــّية ألي 

دولـة أخـرى، وال ُتـريـد أن ُتـقّدم مـكافـآت لـلدول الـتي لـم َتـلتزم بـحصصها، 

بـما فـي ذلـك اإلمـارات، كـما أنـها َتـسعى لـلِحفاظ عـلى اتـفاق "أوبـك+"، ألن 

عـدم الـتزام الـسعوديـة بـاالتـفاق سـُيعّقد مـن قـدرتـها عـلى حشـد أعـضاء 

أوبك خلف هذا االتفاق أو أي اتفاق آخر.  

قـررت شـركـة أرامـكو َوْقـَف َعـَدٍد مـن الـمشاريـع االسـتثماريـة الـتي كـانـت •

َتـنوي الـقيام بـها، وَيـشمل ذلـك التخـّلي عـن بـناء مـصنع لـتحويـل الـنفط 

الــخام إلــى كــيمياويــات بــقيمة 20 مــليار دوالر فــي يــنبع، وشــراء 25٪ مــن 

محـــطة لـــلغاز الـــطبيعي الـــمسال فـــي تـــكساس، وبـــناء مجـــمع تـــكريـــر 

وبـتروكـيماويـات بـقيمة 10 مـليارات دوالر فـي الـصين. وتـأتـي هـذه الـقرارات 

مـن أجـل َتـمكين الشـركـة مـن الـوفـاء بـالـتزامـاتـها لـدفـع األربـاح المحـددة 

ُمسبقًا لعام 2020. 

أصــبحت مــنظمة أوبــك بــعد ســتين عــامــًا مــن تــأســيسها أداة لــتحقيق •

َمــصالــح واشــنطن بــدل أن تــكون َتــحالــفًا لــتحقيق َمــصالــح أعــضائــه كــما 

ـه الـسعوديـة خـالل  َيـُنّص نـظامـها األسـاسـي. وَيـعود هـذا األمـر إلـى تـوجُّ

الســـنوات الثالثة المـــاضيـــة الستـــرضاـــء واشنـــطن، معـــ َتحـــييد فنـــزويال 

وإيران، العضوان األكثر تمردًا داخل أوبك.  

عـّبر األمـير عـبد الـعزيـز بـن سـلمان عـن غـضب بـالده مـن عـدم الـتزام بـعض •

الـدول بتعهـداتـها فـيما يـتعلق بـاتـفاق (أوبـك+)، وقـال بـأن الـوعـود الـكاذبـة 

الـتي ُتـقدمـها هـذه الـدول ُتـشّوه سـمعة مـن ُيـقّدمـونـها. ورغـم أن األمـير 

ـُه مـوّجـه لـإلمـارات، والـتي كـان  لـم ُيـسّم أي دولـة، إال أنـه فـهم مـن كـالمـه أنَّ
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وزيـرهـا َيجـلس بـجانـبه، والـتي زادت إنـتاجـها بـمئات اآلالف مـن الـبرامـيل 

في األشهر األخيرة.  

العالقات الدولية 

أنهـت الـسعوديـة حـظرًا دام 72 عـامـًا عـلى طـيران الخـطوط الـمتجهة مـن •

وإلـى إسـرائـيل، األمـر الـذي َيحـمل دالئـل سـياسـية كـبيرة، إضـافـة إلـى األثـر 

الــعملي الــذي ســيوّفــر عــلى خــطوط الــطيران الــمال والــوقــت. وَيــعكس 

فــــتح األجــــواء رغــــبة ســــعوديــــة لــــلتقارب الــــَعلني مــــع إســــرائــــيل، رغــــم 

الـتصريـحات الـسعوديـة الـرسـمية بـأن الـموقـف مـن إسـرائـيل لـم يـتغير، 

وأن التطبيع مشروط بتحقيق جملة من المستلزمات.  

بـدأت أوكـرانـيا فـي شهـر سـبتمبر بـتصديـر الـقمح إلـى الـسعوديـة، لـتنضمّ •

إلـى روسـيا الـتي كـانـت قـد بـدأت الـتصديـر فـي وقـت سـابـق مـن هـذا الـعام، 

رون األوروبـيون مـنذ  األمـر الـذي سـُينهي االحـتكار الـتي َتـَمتَّع بـها الـُمَصدِّ

عـــام 2008. وتـــأتـــي الـــشحنة األوكـــرانـــية الـــحالـــية بـــعد قـــيام بـــعد قـــيام 

"الشــركــة الــسعوديــة لــالســتثمار الــزراعــي والــحيوانــي" بــاســتثمار أصــول 

زراعية في أوكرانيا عام 2018. 

رغـم الـتأكـيدات الـرسـمية بـأن الـسعوديـة لـن َتـقوم بـالـتطبيع بـدون اتـفاق •

مــع الفلســطينيين، إّلا أّن آلــيات الــتعامــل مــع االتــفاق اإلمــاراتــي حــملت 

الـعديـد مـن الـمؤشـرات عـن رغـبة الـسعوديـة بـتطبيع الـعالقـة حـتى بـدون 

الفلسـطينيين، وتـمّثل أبـرز هـذه الـمؤشـرات فـي قـيام البحـريـن بـالـتطبيع، 

حــيث ال يــمكن لــها أن تــقوم بــمثل هــذه الخــطوة بــدون رغــبة ســعوديــة، 

وجـاءت الـمؤشـرات األخـرى فـي َتـغطية وسـائـل اإلعـالم وخـطابـات رجـال 

الدين.  

مـع اسـتمرار تـراجـع تـرامـب فـي اسـتطالعـات الـرأي، ُيـساِور الـقلق ُحـلفاءه •

فـي الشـرق األوسـط، وخـاصـة فـي الـسعوديـة واإلمـارات. وعـلى مـا يـبدو 

فــإّن وضــع اإلمــارات أفــضل بــكثير مــن وضــع الــسعوديــة، والــتي َتــشعر 

أنـها يـمكن أن تـتحول إلـى كـرة بـين أقـدام الـخصوم فـي واشـنطن. وَيـشعر 

ذ َوعـيدهـا بـمعامـلته كـ"َمـنبوذ"، وأنـه  ابـن سـلمان أن إدارة بـايـدن سـوف ُتـَنفِّ

سيفقد الحماية التي كان يوفرها له ترامب. 
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