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 الشأن المحلي

 

 أزمة كورونا تلتقي مع القيادة الخبيثة

فالفايروس أوجد استجابة المملكة لفايروس كورونا هي استجابة غير مسبوقة، 

تحديات ستختبر قيادة المملكة المتهورة والشمولية، ولن يقوم الفايروس إال بزيادة 

األوضاع السيئة سوءاً، بعد أن أدّى حكم ابن سلمان في السنوات الماضية إلى إفشاء 

ي، وإدخال المملكة في مستنقعات بفعل الخوف، وتفتيت نخبة المجتمع السعود

 السياسات المتهورة. 

هذه التحديات تختبر ، حيث ناجمة من فايروس كوروناتحديات خطيرة  السعوديةتواجه 

 . وشموليةقيادة متهورة 

أعلنت حتى اآلن المملكة رغم أن . غير مسبوقة فايروسللالسعودي استجابة النظام 

خاصة ، تأثرت بشدةالمنطقة لكن  ،ابة المؤكدةعن عدد قليل فقط من حاالت اإلص

 عن حاالت عديدة.، في ذلك البحرين والكويتأعلنت دول الجوار، بما ، وإيران

بعد أن ، دفع االنكماش االقتصادي العالمي سعر النفط إلى االنخفاض بشكل كبير

 . انخفض الطلب عليه

استهدف القرار . الحجاجاتخذ الملك خطوة غير مسبوقة بإغالق مكة والمدينة أمام 

الجميع. عادة ما تشجع المملكة األجانب فقط، لكنه أصبح قراراً يشمل البداية في 

 أجنبي كل شهر. معتمر مليون حوالي في الغالب حيث يصل  ،الحجاج طوال العام

 ،. هذا العامالحج مليوني ونصف حاج من جميع أنحاء العالم اإلسالميموسم يجلب 

في مصدر رئيسي للدخل  وسيكون الحج في أواخر يوليو وأوائل أغسطس. وه

 هذا العام.سيتم هناك بالفعل أسئلة متزايدة حول ما إذا كان الحج ولمملكة. ا

، خادم الحرمين الشريفينيستخدم كثيراً لقبه باعتباره  ،مثل أسالفه ،الملك سلمان

لو حتى  ،ب على شرعية آل سعودفسيكون له عواق ،الحجموسم إذا تم إلغاء ولكن 

 الصحة العامة.مبررات كان هذا اإللغاء منطقياً ومنسجماً مع 

يتم تركيز الكثير من االهتمام على ولي العهد محمد بن سلمان. لم نكن نعرف شيئًا 

وال حتى سنه. إنه شخصية مثيرة للجدل  ،2015عنه عندما اعتلى والده العرش في عام 

 للغاية. 
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يحول المملكة الوهابية س اً مصلحباعتباره على نطاق واسع به تم اإلشادة  ،في البداية

األمير بسبب حربه في اليمن  ت يداتلطخ ،مع مرور الوقت. لكن إلى دولة أكثر اعتداالً

أول سيرة شاملة للرجل الذي اآلن لدينا ، وأصبح قتل جمال خاشقجيمودوره في 

 يمكن أن يحكم بالده لمدة نصف قرن قادم.

" MBS: The Rise to Power of Mohammed Bin Salmanكتاب جديد بعنوان "في 

لحياة وخلفية الشخصية األكثر أهمية  اًممتاز اًسرديقدم الكاتب  ،للمؤلف بن هوبارد

بزيارات  ،وهو مراسل مخضرم ،. قام هوباردالحالي في الشرق األوسط في عصرنا

 صورة مخيفة.، ورسم لنا لسلطةوصوله لواألمير في حياة عديدة إلى المملكة للبحث 

القبض على ابن سلمان قد ألقى ف. تحولت المملكة إلى أمة يسيطر عليها الخوفلقد 

اللواتي طالبن بمنح المرأة النساء ، واعتقل وعذب المجتمع السعودي وزعزهنخبة 

 ؛للسياراتألنه ال يتحمل مشاركة دعاية إنهاء حظر قيادة النساء حق قيادة السيارة، 

 . واختطف رئيس الوزراء اللبناني

كرونا سيجعل  ، وفايروسطرق مظلمةفي عهد ابن سلمان في المملكة دخلت لقد 

 .أكثر خطورة فقطالواقع 

 ،الثانية والمفضلة. لمدة نصف قرن ة الملك سلمانهو االبن األكبر لزوجابن سلمان 

نة صحراوية صغيرة إلى مدينة العاصمة التي نمت من مدي ،لرياضل اًكان سلمان حاكم

بما أن معظم العائلة ورب من ثمانية ماليين شخص. امترامية األطراف تضم ما يق

 . حياتهم الشخصيةتفاصيل سلمان لديه كل فإن  ،المالكة تعيش في العاصمة

، ويقول إن ذلك المفضل لدى الملكابن سلمان لماذا أصبح في كتابه يشرح هوبارد 

وضعت ابن سلمان كما يروي أن ، كان مخلصًا ومتاحًا بال كللألن ابن سلمان حصل 

 ألسباب ال تزال غامضة. ،والدته تحت اإلقامة الجبرية لمدة ثالث سنوات

من بين الجوانب األكثر إزعاجًا في صعود األمير إلى السلطة هو أن العديد من الخبراء 

معتقدين أنها  ،2030رؤيته الخارقة بنوا ، وتمعه لسنواتعملوا الغربيين البارزين قد 

أنها ، وعد سياسي لهاعلى الرغم من عدم وجود بُ ،ـريكانت خارطة طريق حقيقية للتغي

 غير واقعية. 

ستكون البالد "قادرة على العيش بدون  ،2020إنه بحلول عام  2016قال األمير في عام 

 نفط" كمولد رئيسي للدخل القومي.

هذا الفصل يتضمن وكتاب هوبارد هو عن الحرب في اليمن. أحد أفضل الفصول في 

 . 2016تقارير حصرية من رحلة نادرة قام بها المؤلف إلى صنعاء عام 
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الطائرات والقنابل ، ابتداء على الحربالواليات المتحدة يلوم العديد من اليمنيين 

دمروا المدارس تدربوا في الواليات المتحدة وجاؤوا لليمن ليوالطيارين الذين 

 حفالت الزفاف. ويستهدفوا 

حدود تقترب من  المكان المناسب لشن حرب  ابن سلمان أعطى رئيسان أمريكيان 

منذ بداية التدخل السعودي في  اًكان سلوك األمير المتهور واضحواإلبادة الجماعية. 

 لكن الكثيرين في الغرب اختاروا تجاهل ذلك.، اليمن

في البن سلمان هره جاريد كوشنر هو المساعد األمريكي مستشار الرئيس ترامب وص

واجهون أزمة وسي، وضع السعوديون كل بيضهم في سلة ترامبوقد . البيت األبيض

. قال نائب الرئيس السابق بايدن إنه يجب خطيرة إذا فاز الديمقراطيون في نوفمبر

 "معاقبته".وينبغي " اً"منبوذابن سلمان اعتبار 

المميز لولي العهد هو بناء مدينة محوسبة فائقة الحداثة على طول الهدف المحلي 

بالقرب من حدود مصر وإسرائيل واألردن. مشروع  ،الساحل السعودي لخليج العقبة

ن يالسعوديالمراقبين لكن ، هو محور خطة ولي العهد لمستقبل المملكةنيوم 

ثلًا لمستقبل مام مصير نيومكون يقد لن يرى النور، و مشروعٌ نيوم يعتقدون أن

 .المملكة

Brookings Institution, In Saudi Arabia, the virus crisis meets inept leadership, 

06/03/2020 

 

 محاولة لفهم اعتقاالت األمراء

إذا توفي الملك سلمان في المستقبل القريب، فمن المحتمل أن يخلفه محمد بن 

سلمان سواء شاء بعض أفراد أسرته أم أبوا، حيث يبدو أن المعارضة داخل األسرة 

تفتقر إلى العدد الكافي وإلى وحدة الهدف. وستظهر الصعوبات إذا لم يتوفَّ الملك 

لإلطاحة ناً. وبسبب الذكريات األليمة سلمان، ولكنه أصبح عاجزاً عن الظهور عل

 التنازل عن العرش ليس وارداً. القسرية بالملك سعود، فإنّ 

منذ وصول الملك سلمان إلى عرش السعودية خلفاً للملك الراحل عبد هللا في عام 

أصبح التحدي الرئيسي أمام آل سعود يتمثل في آلية وتوقيت انتقال الحكم إلى ، 2015

 منشود ولي العهد األمير محمد بن سلمان. ووريثه النجله 
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في السادس من مارس، أفادت بعض التقارير أن األمير تحرّك ضد مَن يعتبرهم 

 .خصوماً له والذين ربما كانوا يخططون إلحباط مسيرته نحو العرش

تاريخياً، كانت الخالفة السعودية تعتمد على األقدمية والتوافق داخل العائلة المالكة. 

على من الواضح أن ولي العهد ال يستوفي المعيار األول وال يبالي كثيراً بالثاني غير أنه 

ما يبدو، ألنه عمد على إقصاء العديد من األمراء وإلى وضع الكثير من أبناء العائلة 

 2017كارلتون الرياض" عام -ال األعمال تحت الحجز المؤقت في فندق "ريتزالمالكة ورج

 بتهمة الفساد، ولم يفرج عنهم إال بعد أن وافقوا على دفع غرامات مالية ضخمة. 

تضمنت األزمة األخيرة اعتقاالت واستجوابات إضافية، مما أثار تساؤالت حول نوايا 

 .ل المحليةولي العهد، وصحة والده، وغيرها من العوام

إنّ أبرز أميرَين تم إلقاء القبض عليهما هما األمير أحمد بن عبد العزيز، الشقيق األصغر 

للملك، واألمير محمد بن نايف، ولي العهد السابق الذي اكتسب العديد من األصدقاء 

 في أجهزة االستخبارات واألمن األمريكية خالل فترة توليه منصب وزير الداخلية. 

حتجاز أحد أبناء األمير أحمد، وتم استدعاء أميرين آخرين على األقل اأيضاً تم 

الستجوابهما من قبل الديوان الملكي، وهما وزير الداخلية عبد العزيز بن سعود بن 

نايف ووالده، حاكم المنطقة الشرقية الغنية بالنفط سعود بن نايف. وتفيد بعض 

 .أميراً 12التقارير عن استجواب أكثر من 

الدور المحتمل الذي قد تؤديه بعض هذه الشخصيات في مسرحية الخالفة ينبع 

، والذي كان سيصبح ملكاً لو لم يمت عام باألمير الراحل نايف مالملكية من عالقته

، ولو أصبح ملكاً لكان من المحتمل أنه سيعيّن األمير محمد بن نايف ولي عهده، 2012

اً أقل أهمية، وهذا واقعٌ ال يخفى على في حين كان سيمنح سلمان وابنه محمد أدوار

 .أيٍّ من األطراف المعنية الرئيسية

ليس هناك أدنى شك في أن بعض أعضاء آل سعود، وربما الكثير منهم، ال يريدون 

، ويعتبرونه بعيداً كل البعد عن االعتدال أن يصبح األمير محمد بن سلمان ملكاً 

يكون خطراً على حكم العائلة في المستقبل. ويتجاوز الحدود إلى حد كبير مع احتمال أن 

وقد ال يوافق البعض أيضاً على مبادرات محددة من التحرر االقتصادي واالجتماعي 

 .التي ناصرها، رغم أن هذا االستهجان أقل وضوحاً

تالشى الحديث عن انقالب فعلي منذ أن قام محمد بن سلمان بإبعاد األمير محمد 

يقال إنه أخذ  -ما أدّت طريقته الوحشية لهذا المناورة ورب. 2017بن نايف في صيف 
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إلى إثارة الخوف  -الهواتف المحمولة لمحمد بن نايف وأدويته الخاصة بمرض السكري 

 . لدى أبناء عمومته األمراء

منذ ذلك الحين تم وضع األمير محمد بن نايف قيد اإلقامة الجبرية، ونادراً ما يظهر 

 .جازه األخير سيعزز بالتأكيد هذه الرسالةعلى العلن، لذلك فإن احت

من المثير للدهشة أن أيّاً من التقارير لم يذكر أحد أقرب الحلفاء الملكيين المقربين من 

محمد بن نايف، وهو األمير متعب بن عبدهللا، االبن البكر للملك السابق والوزير 

بدور رئيسي في السابق لـ "الحرس الوطني السعودي"، وهي قوات اضطلعت سابقاً 

، 2017كارلتون" عام  -األمن الداخلي. وهو أيضاً من األمراء الذين احتُجزوا في فندق "ريتز

 ويُعتقد أنه ال يزال في المملكة، 

 ن أربعةً من أقرب أقرباء األمير متعب الذكور يعيشون في المنفى في باريس. إيُقال 

، السفير السابق ر سناً األمير خالدالحليف األقرب إلى ولي العهد هو شقيقه األصغأما 

في واشنطن الذي يشغل حالياً منصب نائب وزير الدفاع. ومن بين الحلفاء اآلخرين 

أمير منطقة مكة المكرمة األمير خالد الفيصل الذي غالباً ما يظهر إلى جانب الملك 

سلمان، وشقيقه تركي الفيصل الذي تولى سابقاً رئاسة االستخبارات العامة 

عودية وكان سفيراً في واشنطن وال يزال حالياً على عالقة  وطيدة بمعارفه في الس

 .أمريكا

أنشأ األمير محمد بن سلمان جيالً جديداً من أفراد العائلة المالكة عبر تعيينهم كما 

، وربما للحفاظ على والء آبائهم. ويبدو أن هذا التكتيك لم ينجح في في مناصب بارزة

بيل المثال، تعيين ابن سعود بن نايف وزيراً للداخلية(، ولكن بعض الحاالت )على س

ربما كان مثمراً في حاالت أخرى )على سبيل المثال، تعيين نجل تركي الفيصل وزيراً 

للرياضة في الشهر الماضي(. كما أنه قام بترقية أبناء األمير بندر بن سلطان، السفير 

ياً فاعالً بارعاً أثناء خدمته داخل البالد السابق في واشنطن والذي اعتُبر عنصراً سياس

وخارجها. وابنته األميرة ريما هي السفيرة الحالية في الواليات المتحدة، في حين أن 

 .ابنه األمير خالد هو سفير المملكة في لندن

كانت هناك شكوك حتى قبل أن يصبح سلمان ملكاً في سن التاسعة والسبعين، 

. فقد سبق أن توفي اثنان من أبنائه إثر نوبات قلبية، حول صحته الجسدية والعقلية

وأفاد السفراء الذين قابلوه أن طاقته محدودة وال يستطيع إجراء مباحثات ذات 

، حتى عندما تكون اإلجابات مكتوبة على شاشة مغزى ألكثر من خمسة عشر دقيقة

 حاسوب مخبأة في باقة زهور على مكتبه. 
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. )مسؤولو المخابرات كثر وضوحاً في الوقت الحاليأصبح تدهور حالته الجسدية أ

الوتيرة المحمومة لنمط حياة ولي العهد، والتي الغربية عبّروا عن قلقهم أيضاً بشأن 

 .(يعتقدون أنها قد تؤدي إلى مشاكل صحية

، فمركزه كعاهل السعودية يضعه خارج نطاق إن شعبية الملك ليست على المحك

ظى باالحترام والتأييد في أوساط عديدة رغم قدراته العقلية النقاش العام، وال يزال يح

إلى تلقائياً تنتقل هذه المشاعر ال المشكوك فيها. ولعل النقطة الجوهرية هي أن 

 .محمد بن سلمان

" الذي وضعه ولي العهد تأخيرات بالفعل، 2030يشهد مشروع "رؤية السعودية 

سجله الطرح األولي العام ألسهم  ويتبين ذلك من األداء المتدني والمحدود الذي

 أرامكو. 

تزامنت اعتقاالت األسبوع الماضي مع انهيار المحادثات بين "أوبك" والدول األخرى 

المنتجة للنفط من خارج "أوبك" حول التوافق على خفض اإلنتاج. وبالنتيجة سوف 

أبريل، وهذا قرار تسبب منذ اآلن بانخفاض  1يرفع المنتجون حجم إنتاجهم اعتباراً من 

ماليين برميل يومياً، فقد ذكر  9,7تج المملكة حالياً أسعار النفط في العالم. وإذ تن

مليون برميل مع تخفيضات كبيرة في  11المسؤولون أن هذا الرقم سيتخطى 

 األسعار. 

على حصة المنتجين الروس من السعوديون بهذه السياسة من المرجح أن يستحوذ 

 .ار المنخفضة، الذين قد ال يتمكّنون من تحمل كلفة العمل بمثل هذه األسعالسوق

إن تفشي فايروس كورونا يثير قلقاً كبيراً، ال سيما بالنظر إلى الحدث الجديد وهو أن 

السعوديين المصابين بالفايروس كانوا قد سافروا مؤخراً إلى إيران، العدوّة اللدودة 

 للمملكة. 

آذار/مارس، أعلنت السلطات السعودية عن فرض الحجر الصحي على محافظة  8في 

ف التي تعتبر المنطقة الشيعية الرئيسية في المملكة، وهي خطوة من المرجح القطي

أن تثير غضب السكان المحليين وتعيق المنشآت النفطية التي يعمل فيها الكثير 

 .منهم

إذا توفي الملك سلمان في المستقبل القريب، فمن المحتمل أن يخلفه محمد بن 

حيث يبدو أن المعارضة تفتقر إلى  ،سلمان سواء شاء بعض أفراد أسرته أم أبوا

العديد الالزم وإلى وحدة الهدف. وستظهر الصعوبات إذا لم يتوفَّ الملك سلمان 

 لكنه أصبح عاجزاً عن الظهور علناً. 
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بالرغم من وجود مجلس شكلي مسؤول عن مناقشة مثل هذه القضايا، وهو "هيئة 

 .وسيلة للتحايل عليه محمد بن سلمان من المحتمل أن يجدالبيعة"، إلّا أن 

، نظراً للذكريات األليمة التي خلّفتها اإلطاحة القسرية التنازل عن العرش ليس وارداً إن 

قد يتخلى سلمان عن بسبب عدم كفاءته. وعوضاً عن ذلك،  1964بالملك سعود عام 

، لكن التحدي األكبر هو ما سيفعله بلقب بعض  من مناصبه كمنصب رئيس الوزراء

 رمين الشريفين". "خادم الح

أمرت الحكومة مؤخراً باإلغالق الجزئي للمسجد الحرام في مكة المكرمة من أجل 

مواجهة فايروس كورونا، لكن إذا استمرت هذه التدابير، فالسؤال الذي يطرح نفسه 

هو، كيف ستؤثر هذا اإلجراءات على مسؤولية المملكة في تسهيل دخول الحجاج 

 األجانب؟

تربط الرياض شراكة قديمة مع الواليات المتحدة قائمة على التعاون في مجالي النفط 

إقناع الكونغرس والرأي العام األمريكي عموماً بأهمية هذه العالقة واألمن، لكن 

 . شكّل تحدياً على مر السنين

تراجعت المخاوف بشأن الدعم المادي السعودي النشط لإلسالم المتشدد إلى حدٍّ 

، ومن المفترض أن يكون التعاون في مكافحة اإلرهاب جيداً، وكالهما حسنات كبير

 كبيرة. 

، مثل مقتل خاشقجي توترت العالقات بسبب انتهاكات حقوق اإلنسانومع ذلك، 

واستمرار احتجاز الهذلول. واليوم قد يكون الحتمال قيام الرياض بتخفيض أسعار 

ري في الواليات المتحدة، مع إمكانية أن النفط، عواقب وخيمة على قطاع الزيت الحج

تصبح العالقة الثنائية مسألة سياسية مثيرة للجدل في االنتخابات الرئاسية الحامية 

 .هذا العام

اإلجراءات التي اتخذها ولي العهد ضد خصومه في العائلة المالكة هي تذكير بأن إنّ 

استقرار السعودية يبقى . ولكن أولوياته ال تتداخل إال جزئياً مع األولويات األمريكية

، مما يوحي بأن التحضير يجري على قدم وساق للرد على مهماً للمصالح األمريكية

 االضطرابات الجارية بطريقة واضحة ودقيقة ال تلفت النظر.

Washington Institute, Making Sense of the Saudi Rumors: A Guide to Royal 

Family Politics, 09/03/2020 
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 حملة االعتقاالت األخيرة بتهم الفساد

أعلنت السعودية منتصف مارس عن اعتقاالت كبيرة في وزارتي الداخلية والدفاع على 

، أي إلى أن استلم محمد بن سلمان 2015-2005خلفية اتهامات بالفساد في الفترة من 

وتلك هذا المنصب. وليس من الواضح ما إذا كانت هناك صلة بين هذه االعتقاالت 

التي استهدفت األمراء بداية الشهر، ولكن طبيعة المعتقلين من رتب عسكرية تعزز 

 الشائعان عن وجود مثل هذا الترابط. 

شخصاً بتهم الرشوة واالختالس  298أعلنت السعودية عن اعتقال مارس،  15في 

 وجرائم فساد أخرى. وإهدار األموال العامة 

رغم عدم الكشف عن أيٍّ من أسماء الموقوفين، إال أن بعض التقارير أفادت بأن من 

يعزز الشائعات بأن مما بينهم ضباط رفيعي المستوى في وزارتَي الدفاع والداخلية، 

 .حمالت القمع الملكية األخيرة قد تكون مرتبطة بمخطط انقالب

جاءت لمكافحة الفساد، ووفقاً لوسائل اإلعالم السعودية والهيئة الحكومية 

. وبما أن شخصاً  674االعتقاالت في أعقاب تحقيقات جنائية تم خاللها استجواب 

القضايا مليون دوالر، فإن ذلك يعني أن  100مجموع األموال المختلسة تجاوز الـ 

، حيث بلغت 2017األخيرة أصغر حجماً بكثير من تلك التي حصلت في أواخر عام 

 .مليار دوالر وفقاً لبعض التقارير 100ا معتقلو "الريتز" حوالي التعويضات التي دفعه

"يشتبه في ثمانية ضباط من وزارة الدفاع شملت التوقيفات األخيرة المعلن عنها 

خالل السنوات تقاضيهم رشاوي وتبييض األموال فيما يتعلق بالعقود الحكومية 

، من ة من المنطقة الشرقيةمسؤوالً في وزارة الداخلي 29"، باإلضافة إلى 2005-2015

 .بينهم ثالثة عقداء وضابط برتبة لواء وآخر برتبة عميد

لسببين، األول: يحمل داللة هامة  2015تحديد الفترة التي يشملها التحقيق بعام إن 

كان وزيراً للدفاع اعتباراً من عام أن الملك سلمان نفسه، وقبل وصوله إلى العرش، 

يشغل هذا المنصب منذ مفضّل، األمير محمد بن سلمان، ، والثاني: أن ابنه ال2011

. وبعد أن أصبح األمير محمد بن سلمان ولياً للعهد والحاكم الفعلي للبالد، 2015عام 

 .أخذ يترك اإلدارة اليومية للوزارة لنائبه وشقيقه األصغر األمير خالد بن سلمان

)من آليةً تنازلية  -فاعية وخاصة في القطاعات الد -الفساد في السعودية عادة، كان 

 المستويات العليا نزوالً إلى الدنيا( إلثراء األمراء والفوز بعقود  بمليارات الدوالرات. 

وفقاً للمطّلعين، تُعتبر العموالت )الرشاوى( التي يقدّمها المتعاقدون األجانب 

 .تكاليف إضافية معيارية يدفعها في النهاية الجانب السعودي وليس المتعاقد
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وهذه الرشوة الذاتية هي مبلغ محدد، وال يُغير استعداد أي شركة لدفع المزيد في 

 .اختيار الجهة التي سيتم منحها العقد

 -ومن وجهة نظر الموردين الخارجيين في مجال الدفاع، يتمثل الهدف من العمولة 

اسية في تسهيل أعمال الشركة خالل تنفيذ العقد. والنقطة األس -على األقل جزئياً 

هي كيف )وإلى أي درجة( يسمح الوزير أو القائد العسكري الفاسد بوصول األموال 

 تنازلياً إلى الضباط الصغار الذين يديرون العقد على المستوى العملياتي. 

، األخ األكبر للملك سلمان، الذي شغل منصب وزير الدفاع ال يزال اسم األمير سلطان

 . مرادفاً للرشاوى الضخمة ،2011حتى وفاته عام  1963من عام 

من حين آلخر، قد يصبح جشع أمير ما شنيعاً إلى درجة استدعت إقالته من منصبه 

 وتهميشه. 

أنفقت وزارة الدفاع ووزارة الداخلية )التي تتعامل بشكل رئيسي مع الشؤون األمنية( 

من  ووزارة "الحرس الوطني السعودي" فيما بينها المليارات على المعدات المزودة

 .جهات أجنبية خالل العقود األخيرة

التدابير التي اتخذها صحيحٌ أن األمير محمد بن سلمان أدان الفساد في عهده، ولكن  

 -على األقل علناً  -وتجنبت  بحق المذنبين الرئيسيين ركزت على منافسيه األمراء

 استهداف مَن يعتبرهم حلفاءه داخل آل سعود. 

، أفادت بعض التقارير أنه أمر السلطات باحتجاز العديد في وقت سابق من هذا الشهر

من منتقديه من العائلة المالكة أو استجوابهم، من بينهم ولي العهد السابق األمير 

محمد بن نايف الذي ترأس سابقاً وزارة الداخلية، وأمير "المنطقة الشرقية" سعود بن 

وزير الداخلية عبد العزيز بن نايف، شقيق األمير محمد بن نايف، ونجل األمير سعود 

 سعود. 

كال حتى لو لم يكن هناك رابط  بين هذه األوامر والموجة األخيرة من االعتقاالت، إلّا أن 

التطورين يشكالن جزءاً إضافياً في اآللية المعقدة أصالً للسياسة الملكية 

عار ، إلى جانب االنقسامات العائلية، والشائعات عن انقالب وحرب أسالسعودية

النفط مع روسيا، واألزمة الصحية التي تلوح في األفق التي يسببها فايروس كورونا 

 الذي ربما يكون قد وصل إلى المملكة عن طريق خصمها اإلقليمي، إيران.

Washington Institute, Implications of the Saudi Corruption Arrests, 

16/03/2020 
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 دول مجلس التعاون الخليجي تستجيب ألزمات مزدوجة 

تواجه السياسات المالية في دول الخليج ضغطاً كبيراً في الوقت الحالي، وستواجه 

ضغوطاً أكبر على المدى المتوسط. وتأتي هذه الضغوط من تداعيات أزمة كورونا 

امت دول الخليج وتداعيات حرب األسعار النفطية، بالتزامن مع الركود العالمي. وقد ق

جميعاً خالل شهر مارس بضخّ حزم مالية في االقتصادات الوطنية بغية مواجهة 

 التحديين. 

تسعى دول مجلس التعاون الخليجي إلى التجاوب سياسياً مع األزمات المزدوجة التي 

تواجهها، والمتمثلة في االنخفاض الحاد في أسعار النفط واآلثار االقتصادية المدمرة 

مع توقف النشاط التجاري وتراجع اإليرادات الحكومية من صادرات  كورونا، لوباء

 النفط.

تركز االستجابات األولية على تحقيق االستقرار لقطاع البنوك، وهناك أيضًا استجابات 

متنوعة ألعمال القطاع الخاص على شكل دعم مالي يستهدف المؤسسات 

المباشر على شكل رسوم  الصغيرة والمتوسطة الحجم، باإلضافة إلى الدعم

 مخفضة. 

مارس، وجهت  11. في ستكون السياسة المالية في السعودية تحت ضغط شديد

. ثم في 2020٪ في عام 20الحكومة الوزارات للبدء في خفض اإلنفاق بنسبة تصل إلى 

 ٪ فقط من اإلنفاق المخصص. 5مارس أعلنت عن خطط لخفض  19

صدمة النفط طويلة األمد ذجًا مفاده أن وضع المحللون في جيه بي مورجان نمو

٪ 9.6سيكون لها تأثير على تخفيض التوازن المالي في السعودية بنسبة تصل إلى 

 . من الناتج المحلي اإلجمالي

 50أعلنت الحكومة السعودية عن حزمة من البنك المركزي بقيمة كإجراء تحفيزي، 

ستوفر هذه الحزمة اإلغاثة . مليار ريال سعودي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

 . 2030للقطاع الخاص وتدعم أهداف رؤية 

مليار ريال  70أعلنت الحكومة السعودية عن دعم إضافي بقيمة مارس،  20في 

، ومعظمها في اإلعفاءات من الرسوم، بما في ذلك إلغاء ضريبة سعودي للشركات

شروط أكثر تساهالً القيمة المضافة لمدة ثالثة أشهر، وبعض رسوم االستيراد، و

 لتقارير الشركات والزكاة.
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لدعم البنوك مليار درهم إماراتي  100أعلن البنك المركزي عن حزمة بقيمة في اإلمارات، 

والشركات، ومعظمها من خالل إجراءات الرسملة، وتقديم قروض بضمان صفر إلى 

 جميع البنوك. 

سيتم زيادة أو دعم عدد من إعانات الطاقة، إلى جانب تخفيض الرسوم على المركبات 

 وترخيص األعمال. 

مليار درهم إماراتي  1.5أعلنت دبي أيضًا عن حزمة أصغر تبلغ حوالي وفي إطار االتحاد، 

في سلسلة من اإلجراءات لدعم الشركات في مجال السياحة والخدمات اللوجستية، 

 ص مخفضة أو ملغاة. مع رسوم ترخي

سوف تتأثر أعمال السفر والخدمات اللوجستية بشكل حاد بفايروس كورونا، مما 

 يهدد اعتماد اإلمارة على الرسوم كمصدر لإليرادات الحكومية. 

لن يتم إصدار تأشيرات جديدة، مما يحد من عدد السياح والزوار. كما تم منع حاملي 

 ة أسبوعين قابلة للتجديد".التأشيرات الحاليين من الدخول "لمد

 سيكون انخفاض عائدات النفط أكثر صعوبة على الحكومة االتحادية وإمارة أبو ظبي.

في قطر، يقتصر الدخول على المواطنين فقط، في حين ظل المطار مفتوحًا لربط 

 الرحالت الجوية )ترانزيت(. 

للقطاع الخاص، ري مليار ريال قط 75قدم البنك المركزي القطري حزمة تحفيز بقيمة 

 وقدم سيولة لقطاع البنوك. 

التزمت الجهات الحكومية القطرية بزيادة االستثمار في سوق األسهم المحلية، 

وطلب من البنوك أن تمنح فترات سداد للقروض، وتم إعفاء بعض القطاعات من 

 رسوم المرافق لمدة تصل إلى ستة أشهر.

القطاع العام، تم منح عطلة رسمية في الكويت، حيث يعمل معظم المواطنين في 

 لمدة أسبوعين، وقام المطار بتعليق جميع الرحالت الجوية التجارية. 

في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، تم تقييد حرية السفر للمواطنين أيضًا، 

حيث حظرت اإلمارات وسلطنة عمان السفر الدولي للمواطنين وتوقف النقل العام 

 المحلي. 

مت عُمان والسعودية واإلمارات وقطر حزمة إغاثة لدعم القطاع المالي. والتزم قدّ

 مليارات ريال عماني من السيولة للبنوك المحلية.  8البنك المركزي العماني بتوفير 
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التحدي سيكون أكبر لألفراد واألسر والشركات التي لديها قروض مستحقة، كما 

 الخارجية. ستحتاج الحكومة نفسها إلى سداد ديونها

، وقد كانت البحرين أول دولة من دول مجلس التعاون الخليجي تواجه خطر وباء كورونا

 سارعت الحكومة إلى إلقاء اللوم على إيران في انتشار المرض. 

ركزت استجابة الحكومة البحرينية في البداية على استراتيجيات التخفيف الحتواء 

مليار  4.3مارس عن حزمة تحفيز بقيمة  17الفايروس وعزل المصابين. ثم أعلنت في 

للمواطنين  -٪ من الناتج المحلي اإلجمالي السنوي 29.6أي ما يعادل  -دينار بحريني 

 والمقيمين والقطاع الخاص.

أزمتي النفط وكورونا مع مع انخفاض عائدات النفط في المستقبل القريب، فإن 

 صعبة للغاية.  الركود العالمي في األفق ستجعل السياسة المالية

قد تجد الحكومات التي يمكنها تقديم حزم تحفيز لقطاعها المالي ومجتمعات األعمال 

أن أسواق العمل قد تكون أكثر مرونة في السنوات القادمة، حيث قد يضطر 

 المواطنون إلى االنتقال إلى عمل القطاع الخاص بأجور أقل. 

خيارات صعبة حول كيفية ومكان  ستكون هناكبالنسبة للحكومات التي ال تستطيع، 

 .خفض اإلنفاق

بالنسبة لجميع دول مجلس التعاون الخليجي، هناك ضغوط على السياسات 

 والمعايير القائمة بشأن حرية حركة األشخاص والبضائع بين الدول األعضاء. 

اآلن، نرى عوائق جديدة في الحركة الجوية، وعوائق أمام أصحاب األعمال عبر الحدود 

فاوت في التغطية الصحية والقدرة على االختبار. يتطلب التعافي، عندما يتعلق والت

 األمر، استجابة إقليمية منسقة.

American Enterprise Institute for Public Policy Research, GCC responds to twin 

crises with financial rescue packages, 20/03/2020 

 

 الخليجالطاقة المتجددة في دول 

تستهلك السعودية ما يقارب من مليون برميل من النفط يوميًا من أجل توليد 

الكهرباء لالستهالك المحلي، وهو ما يعني أنها تخسر مليارات الدوالرات التي يمكن 

توفيرها في حالة االعتماد على الطاقة البديلة. كما أن مشاريع الطاقة البديلة يمكن 
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حال انخفاض سعر النفط، إضافة إلى دور هذه المشاريع في أن توفر دخالً كبيراً في 

  توليد فرص العمل.

وضعت دول مجلس التعاون أهدافاً رائعة للطاقة المتجددة الخاصة بها. اعتبارًا من 

إجمالي مشروعات الطاقة الشمسية المعلنة في السعودية ، فإن 2018نهاية عام 

غيغاواط، أصبحت تُعادل ما يقارب  68 واإلمارات وقطر والكويت، والتي يبلغ حجمها

 % من إجمالي الطاقة الشمسية المثبتة حاليًا في جميع أنحاء العالم. 15من 

تقف السعودية واإلمارات وراء هذا االتجاه في المنطقة. حددت اإلمارات هدفًا إلنتاج 

للحصول  2030% من طاقتها من مصادر الطاقة المتجددة، وتسعى بحلول عام 44

% من الكهرباء من الطاقة المتجددة، بعد أن كانت هذه النسبة هي صفر في 20على 

 .2018عام 

بالنظر إلى وفرة موارد الطاقة بين دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب عدد من 

القضايا االجتماعية واالقتصادية الملحة، مثل الحاجة إلى خلق فرص عمل، يظهر 

ن تستثمر دول الخليج بقوة في مصادر الطاقة السؤال التالي: هل من المنطقي أ

 المتجددة؟.

عدم يتعلق األساس المنطقي لالستثمار في الطاقة المتجددة في دول الخليج من 

 . كفاءة حرق النفط باهظ الثمن من أجل توليد الطاقة

توليد المزيد يساعد استبدال النفط في إنتاج الكهرباء بمصادر الطاقة المتجددة في 

 . رادات من صادرات النفطمن اإلي

أما األساس المنطقي الثاني فهو "خلق فرص العمل" من خالل االستثمارات 

المتجددة، من أجل تحقيق األهداف االجتماعية واالقتصادية، وال سيما فرص العمل. 

لتبرير مشاريع ويشير صانعو السياسات في السعودية إلى هذا األساس المنطقي 

 رة في السعودية.الطاقة المتجددة الكبي

أما األساس المنطقي الثالث فهو "التحوط" ضد مخاطر انخفاض الدخل إذا انخفضت 

يمكن حينها لمشاريع الطاقة المتجددة أن تقدم بديالً عن الدخل أسعار النفط، حيث 

 .الذي يتم تحصيله من النفط

األحفوري تواجه قطر والسعودية واإلمارات والكويت ارتفاعًا في استهالك الوقود 

 محليًا، وخاصة إلنتاج الكهرباء.
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% فقط 1تتمتع المنطقة بموارد جيدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. إن تطوير 

غيغاوات من الطاقة  470من الطاقة المناسبة في المنطقة يمكن أن يؤدي إلى توليد 

 غيغاوات من طاقة الرياح. 60الكهروضوئية و

نحو إنشاء سوق كهرباء عربية مع إنشاء هيئة الربط  تم بالفعل اتخاذ خطوات أولية

، والتي تهدف إلى ربط البنية 2001الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 

 التحتية للطاقة بين عمان والبحرين وقطر والكويت والسعودية واإلمارات.

س بموجب تعتبر استثمارات الطاقة المتجددة ممهمة للغاية للوفاء بالتزامات باري

 اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ. 

، تعد قطر والسعودية واإلمارات والكويت من بين أعلى الدول في نصيب حتى اآلن

 التعاون منظمة في األعضاء الدول، متجاوزة متوسط الفرد من ثاني أكسيد الكربون

 .والتنمية االقتصادي

 في سنوية زيادةمتوسط  2017و 2007مي شهدت السعودية في الفترة بين عا

 في طن مليون 594.7 إلى 2007 عام في طن مليون 392.5 من% 4.7 بنسبة االنبعاثات

 .2017 عام

األهداف االستثمارية في الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون، وال سيما في إن 

بالدول والمناطق  بالقيمة المطلقة مقارنةالسعودية واإلمارات، كبيرة نسبياً، حتى 

 األخرى. 

يبلغ إجمالي االحتياجات التمويلية للمشاريع المتجددة المكتملة والمعلنة للفترة 

 مليار دوالر.  155في السعودية واإلمارات والكويت وقطر  2008-2018

ميغاوات  1.2مستوى طاقة متجددة يبلغ  2030تسعى السعودية ألن تُحقق في عام 

ميغاوات؛ وقطر  3.1-1.7مارات فتهدف للوصول إلى ما بين ؛ أما اإلشخص 1000لكل 

 ميغاوات. 1.8 - 0.7ما بين 

عن مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية  2018أعلنت السعودية في نوفمبر 

مشاريع الطاقة غيغاوات. وبالمجمل، تعد  1.8مليار دوالر، وبسعة  1.2بقيمة 

 ن نظيرتها في الواليات المتحدة. المتجددة في دول مجلس التعاون أكبر بكثير م

في حين أن القطاع الخاص هو الذي ينظم صناعة الطاقة الشمسية في معظم 

البلدان، إال أن الدولة في دول مجلس التعاون هي المتعاقد الرئيسي للمشاريع 
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في السعودية، فإن المسؤول عن هذه المشاريع واسعة النطاق. على سبيل المثال، 

 .دية للكهرباء، إلى جانب أرامكوهو الشركة السعو

مضاعفة النشاط االقتصادي غير النفطي ثالث مرات إلى  2030تهدف رؤية السعودية 

 . 2030بحلول عام 

 40و 2023غيغاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام  9.5تهدف السعودية إلى تركيب 

بحلول  غيغاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة

 .2030عام 

كان لدى وزارة المياه والكهرباء في السعودية تفويض لتلبية الطلب المحلي على 

بغض النظر عن اآلثار التي ستترتب على القدرة التصديرية للنفط في الكهرباء والماء، 

 . المملكة

 على الرغم من االنخفاض الكبير في األسعار في الوحدات الكهروضوئية وتقنية الرياح،

المدعوم ال تزال مصادر الطاقة المتجددة باهظة الثمن نسبيًا مقابل الوقود األحفوري 

 بشدة في دول مجلس التعاون. 

ال تزال أسعار الطاقة المنظمة ودعم الوقود السخي في المنطقة عقبة رئيسية أمام 

 إدخال مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع. 

ل مجلس التعاون الخليجي من بين األدنى، وحتى تعد أسعار الطاقة والمياه في دو

وقت قريب ظلت المياه مجانية للمواطنين في قطر وأبوظبي، وهي منخفضة التكلفة 

 جدًا في بقية دول مجلس التعاون الخليجي.

دوالر / كيلوواط ساعة في الكويت  0.007تتراوح تعرفة الكهرباء السكنية بالتجزئة من 

دوالر / كيلوواط ساعة  0.087-0.056اط ساعة في السعودية، ودوالر / كيلوو 0.013إلى 

 في أبو ظبي. 

أكملت السعودية سبعة مشاريع للطاقة الشمسية بإجمالي ، 2018اعتبارًا من عام 

 2000. وهذا يعني أن السعودية ستحتاج إلى إضافة أكثر من ميغاوات 136طاقة تبلغ 

 3000؛ أو أكثر من 2023وات بحلول عام غيغا 9.5ميغاوات سنوياً من أجل الوصول إلى 

 .2030غيغاوات بحلول  40ميغاوات سنوياً للوصول إلى هدف 

 ، أصبحت السعودية سادس أكبر مستهلك للنفط على مستوى العالم.2016في عام 

، استهلكت السعودية ما يقارب من مليون برميل من النفط 2015خالل صيف عام 

استهالك لتقارير من أنه إذا استمر هذا االتجاه، فإن لتوليد الطاقة، وحذرت ايوميًا 
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السعودية المحلي المتزايد من النفط إلنتاج الكهرباء يمكن أن يحد من صادراتها من 

  النفط خالل العقد المقبل.

ولكنه على الرغم من انخفاض استهالك النفط لتوليد الطاقة قليالً منذ ذلك الحين، 

 . ال يزال مرتفعًا

، وصلت السعودية إلى نفس مستوى استهالك الكهرباء الذي وصلت 2018في عام 

، على الرغم من وجود نصف حجم السكان فقط وأن دخل الفرد في إليه إيطاليا

 السعودية أقل من دخل الفرد في إيطاليا. 

تفوقت السعودية على صافي مستورد الكهرباء إليطاليا في من حيث توليد الكهرباء، 

 . روقت أبكر بكثي

السعودية هي أكبر فيما يتعلق باستخدام النفط لتوليد الطاقة الكهربائية، فإن 

% من المواد الخام المستخدمة لتوليد الكهرباء 40، ويأتي حوالي مستهلك في العالم

 من النفط، والباقي يأتي من الغاز الطبيعي. 

 .حتى اآلن، تتم تغطية استهالك السعودية للغاز من إنتاجها المحلي

إن استهالك السعودية المتزايد من النفط، وخاصة إلنتاج الكهرباء، يستهلك 

 طاقتها التصديرية للنفط وبالتالي يحد من عائدات تصدير النفط. 

تخسر ألف برميل من النفط يوميًا خالل موسم الذروة،  900من خالل حرق ما يصل إلى 

دوالرًا  50ل أسعار نفط بحدود في ظمليار دوالر سنوياً  16السعودية عائدات تصل إلى 

 للبرميل. 

)بما في  للنفط اليومي االستهالكزاد متوسط على مدى السنوات العشر الماضية، 

% سنويًا، بمعدل أسرع بكثير من إنتاج النفط 5.6ذلك النقل والبتروكيماويات( بنسبة 

 %(.1.5)البالغ 

% بين عامي 6.6يث بلغ ، حأسرع بشكل الكهرباء استهالك في النموزاد متوسط 

 بوتيرة أسرع بكثير. 2016و 2006

% في 10-8نمو استهالك الكهرباء سنويًا بنسبة يقدر بعض خبراء سياسة الطاقة 

 على مدى السنوات القادمة. الكهرباء في السعودية 

 % على مدى العقد الماضي.40ظلت حصة النفط في توليد الكهرباء ثابتة عند حوالي 
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استهالك النفط ونمو الكهرباء مرتبطان ارتباطًا حاسمًا بالنمو  بالنظر إلى أن

النمو الخطي الستهالك النفط ليس السيناريو األكثر ترجيحًا االقتصادي، فإن 

 . للسعودية على مدى السنوات القادمة

تم توضيح العالقة بين تباطؤ نمو الناتج المحلي اإلجمالي وتباطؤ استهالك النفط 

% في 1.6ض الحاد في نمو الناتج المحلي اإلجمالي ونمو الكهرباء من من خالل االنخفا

 2016وانخفاض في نمو الكهرباء من ثالثة% في عام  2017% في عام 0.7-إلى  2016عام 

 . 2017% في عام 1.7إلى 

يبدو استبدال استهالك النفط لتوليد الكهرباء بمصادر متجددة للحفاظ على صادرات 

 للسعودية حتى في سيناريو معتدل الستهالك النفط. ا النفط خيارًا معقولً

Belfer Center for Science and International Affairs, Green Ambitions, Brown 

Realities: Making Sense of Renewable Investment Strategies in the Gulf, 

01/03/2020 
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 الحرب النفطية

 

 الدبلوماسية تعمل لتطويق حرب األسعار

يبدو أن هناك ترتيبات دبلوماسية تقوم بها واشنطن من أجل ضبط تداعيات حرب 

األسعار بين واشنطن وموسكو، وفي الغالب فإنّ واشنطن تركز جهودها على 

السعودية. ولكن ال يزال من الصعب التكهّن بالسبب الذي سيدفع موسكو والرياض 

 للعودة إلى الحوار بينهما. 

النفط، تعلق األسواق على كل كلمة قادمة من واشنطن مع استمرار حرب أسعار 

وموسكو والرياض، وسط إشارات على أن الدبلوماسية تعمل على قدم وساق بين 

 العواصم الثالث. 

يبدو أن االنخفاض في الروبل أكبر مما توقعته موسكو، مما دفعها إلى استخدام 

ا، وقد تجد روسيا أيضًا احتياطيات العمالت األجنبية بسرعة أكبر مما كان متوقعً

 صعوبة في بيع نفطها في الصين وأوروبا.

في وقت سابق من مارس، انضمت روسيا إلى المداوالت مع أوبك، ورفضت 

 الموافقة على أي تخفيضات أخرى في اإلنتاج لدعم األسعار. 

يعود رفض روسيا للتفاوض في جزء منه إلى اعتقادها بأن أي تخفيضات تقوم بها 

 م صادرات النفط األمريكية إلى أوروبا وأماكن أخرى. سوف تدع

عززت السعودية من إنتاجها، بعد أن كانت تحاول منذ أسابيع الترتيب التفاق يُحقق 

تخفيضات جماعية كبيرة في اإلنتاج، ورفعت إنتاجها النفطي إلى ما يقارب من أعلى 

 إلنتاج. مستوياته؛ استجابة لرفض روسيا تجديد موافقتها على تخفيض ا

التقديرات تقول بأن العالم قد ينفد قريباً من أماكن تخزين الفائض النفطي، وهذه 

 التقديرات تدفع أسعار النفط إلى الهبوط. 

، إذا لم يتم تعديلها، لإلنتاج الحاليةالسياسات أن  Cornerstone Macroتُقدر شركة 

مليون  600ها اإلجمالية يمكن أن تؤدي إلى امتالء أماكن التخزين، والتي تبلغ سعت

 برميل بحلول نهاية العام.

اآلن، مع توجه كل األنظار إلى المواجهة بين روسيا والسعودية، فإن السؤال عن األمر 

 الذي سيعيد الطرفين إلى طاولة المفاوضات هو سؤال صعب. 
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ة يمكن للدبلوماسية األمريكية أن تركز أوالً على الرياض، ألن موسكو قد تكون متردد

 بالفعل. 

مع الضغط المتزايد على منتجي النفط األمريكيين، ليس من السابق ألوانه التساؤل 

عما إذا كانت روسيا والسعودية قد حققتا بالفعل هدفهما األول، والذي هو في 

 الواقع صناعة الصخر الزيتي األمريكي.

في الواليات في األيام األخيرة، أعلن العديد من المنتجين المستقلين الرئيسيين 

و  Occidental Petroleumو  Pioneer Natural Resourcesالمتحدة، بما في ذلك 

Concho Resources  وEOG Resources  وDiamondback Energy  أنهم يعتزمون وقف

 خطط الحفر في محاولة للحفاظ على رأس المال وسط انخفاض أسعار النفط. 

يعتقد أن األمر سيستغرق عدة أشهر حتى تؤثر التخفيضات الحالية في أسعار النفط 

 على إنتاج الصخر الزيتي في الواليات المتحدة. 

دوالرًا للبرميل، فإن اإلنتاج األمريكي يمكن أن ينمو بمقدار  30حتى بأسعار أقل من 

قليلة المقبلة، قبل أن ألف برميل يوميًا في األشهر ال 300ألف برميل يوميًا إلى  200

 يبدأ في االنخفاض في الربع الرابع من هذا العام. 

Council on Foreign Relations (CFR) , Oil Price War: Is U.S. Shale The First To 

Blink?, 19/03/2020 

 

 لماذا أعلنت الحرب النفطية اآلن؟

ال يُعرف لماذا اختار الروس والسعوديون هذا التوقيت إلطالق حرب اإلنتاج بينهما، 

حيث يتم تداول نظريات من قبيل رغبة السعوديين في توفير بنزين رخيص بما يدعم 

ترامب في االنتخابات، ولكن المرجح أنه األمر هو رغبة الطرفين الروسي والسعودي 

وسعي كل منهما لتحميل الطرف الثاني، أو في الحفاظ على حصتهما في السوق، 

 تحميل طرف ثالث، التكاليف المترتبة على الزيادة في اإلنتاج. 

أسوأ صدمة في سوق النفط منذ غزو ٪، بما يعد 30انخفض سعر النفط بأكثر من 

 .1991في عام صدام حسين للكويت 

مخاوف طويلة يعود سبب االنخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية إلى عاملين: 

األجل من انخفاض الطلب نتيجة لفايروسات كورونا، وفشل مجموعة أوبك+ في 
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بشأن تخفيضات اإلنتاج، مما دفع السعودية إلى زيادة اإلنتاج، التوصل إلى اتفاق 

 وإعالن الحرب على روسيا والمنتجين الرئيسيين اآلخرين بشكل فعال.

ضئيل بأن تتحسن األمور في أي وقت مع استمرار انتشار الفايروس، هناك احتمال 

 قريب. 

يعني هذا األمر بالنسبة للمنتجين أنهم أمام أوقات صعبة، أما بالنسبة للمستهلكين 

 فيعني ذلك أنهم سيحصلون على نفط أرخص. 

بدأ االنخفاض المفاجئ في األسعار بسبب انفراط عقد "أوبك+"، بين روسيا وأعضاء 

مع عدم رغبة روسيا في متابعة المزيد من أوبك )وعلى األخص السعودية(. 

 التخفيضات في اإلنتاج.

هناك مجموعة متنوعة من النظريات حول سبب اختيار الروس والسعوديين هذا 

يعتقد البعض أنهم قلقون بشأن إنتاج الصخر الزيتي في التوقيت لبدء حرب أسعار: 

يحاولون مساعدة ترامب الواليات المتحدة، بينما اقترح البعض اآلخر أن السعوديين 

 .من خالل توفير البنزين الرخيص

التفسير األكثر منطقية هو أن روسيا والسعودية منخرطتان في صراع ليس من أجل 

 . السعر، ولكن من أجل حصتهما في السوق

يحاول كل بدالً من المشاركة في تحمل عبء انخفاض الطلب من خالل أوبك+، 

 . على تحمل المزيد من التكلفة -أي طرف آخر  أو -منهما جاهداً إجبار اآلخر 

إذا تمكن أحدهما من االستحواذ على حصة اآلخر في السوق، فقد يتمكن من الحفاظ 

 على تدفق إيرادات مناسبة حتى مع انخفاض أسعار النفط.

لن يكون أي منهما مستاءً إذا تحمل المنتجون في الواليات المتحدة بطبيعة الحال، 

السعوديين حاولوا بالفعل التخلص من الصخر شكل أساسي. لكن بهذه التكلفة 

 . من خالل تخفيض األسعار، لكنهم فشلوا 2014الزيتي في عام 

روسيا والسعودية أقل تركيزًا على الصخر الزيتي، ويسعون اليوم، تشير الدالئل إلى أن 

 ، والدخل الذي يدعم أنظمتهما، في وقت صعب.أكثر للحفاظ على أسواقهما

قال الرئيس ترامب بأن أسعار النفط المنخفضة جيدة للمستهلكين األمريكيين 

وجيدة لالقتصاد، والرئيس على حق إلى حد كبير بهذا الخصوص. الواليات المتحدة هي 

 مستهلك رئيسي للنفط، كما أنها أكبر منتج للنفط في العالم. 
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ى عكس روسيا والسعودية يمكننا على األقل أن نعزي أنفسنا بأن اقتصادنا متنوع، عل

والعراق ونيجيريا وغيرها، نحن ال نحاول بشكل محموم دعم الشؤون المالية لحكومتنا 

 من خالل الحفاظ على حصتنا من سوق النفط العالمية التي تتقلص بسرعة.

Cato Institute , Oil in the Time of Corona, 10/03/2020 

 

 الروسية -حرب أسعار النفط السعودية 

يواجه الرئيس ترامب معضلة في التعامل مع حرب النفط بين السعودية وروسيا، 

فهو مستفيد منها من جهة، ومتضرر منها في عام انتخابي، كما أن التعامل الفعلي 

معها يعني التعامل مع صديقه محمد بن سلمان الذي بدأ الحرب. ولكن إن كانت 

  حالة الود بين ابن سلمان وبوتين.هناك من إيجابية لألزمة الحالية فهي انتهاء 

في التاسع عشر من مارس، قال الرئيس ترامب إنه سيتدخل في أسواق النفط في 

"الوقت المناسب". وربما يفسر الكثير من الناس هذه العبارات على أنها تشير إلى أن 

الرئيس األمريكي يتعرض لضغوط هائلة التخاذ خطوة ما لكنه ال يرغب باختيار واحد 

 .من الخيارات التي عُرضت عليه

مر أكثر من أسبوعين منذ أن فشلت السعودية )التي تمثل أوبك( وروسيا )زعيمة 

منتجي النفط من خارج أوبك( في التوصل إلى اتفاق حول تخفيضات اإلنتاج التي كانت 

ستدعم سعر النفط الخفيف في األصل. وفي أعقاب ذلك أمر ولي العهد السعودي 

بن سلمان، بفتح الصنابير إلغراق السوق، وهي خطوة اتّبعها الرئيس  األمير محمد

 .بوتين في موسكو بشكل أكثر تواضعاً

أما نحن، المستهلكين العاديين، فكلنا نرغب في شراء بنزين منخفض السعر ولكن 

هذا ليس هدف بوتين ومحمد بن سلمان. فهما يريدان على انفراد السيطرة على 

 . د سعر جديد أعلى ثمناً السوق ومحاولة تحدي

. ولكن سعر "خام غرب دوالراً 75تعتمد ميزانية الرياض على سعر برميل نفط يزيد عن 

دوالراً  20تكساس الوسيط" انخفض في التاسع عشر من مارس إلى ما يزيد قليالً عن 

 .دوالراً 27للبرميل قبل أن يتعافى إلى حوالي 

من النفط الخام ذات أهمية خاصة ألنها وتُعتبر درجة "خام غرب تكساس الوسيط" 

مقياس لصناعة النفط الصخري األمريكي، التي غيرت البالد. فالواليات المتحدة 

 "أصبحت مستقلة مجدداً في مجال الطاقة" ولديها فائض للتصدير. 
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، الذي يلقي عليه يكره الرئيس بوتين، أوالً وقبل كل شيء، النفط الصخري األمريكي

وجيه، في سعر النفط المنخفض في األشهر األخيرة. وسيسعده اللوم، ولسبب 

 .تضرر الصناعة بسبب انخفاض الربحية، حتى لو دُمّرت هذه الصناعة

معضلة الرئيس ترامب: كيف يحمي ما يعتبره، بشكل صحيح أم ال، أحد وهذه هي 

 إنجازاته المميزة دون تقديمه تنازالت واضحة لموسكو؟. 

عام االنتخابات، ربما يكون عمال النفط الصخري وعائالتهم من ولجعل األمر أسوأ في 

 .بشكل رئيسيالجمهوريين أو المؤيدين للحزب الجمهوري ومن أنصار ترامب 

كيفية التعامل مع السعودية، ومما يضاعف التحدي الذي يواجهه صناع القرار هو 

يكي الصديق المقرب من صهر الرئيس األمر -حيث يقال أن محمد بن سلمان 

 .هو الذي قرر توقيت حرب األسعار وعمقها -ومستشاره جاريد كوشنر 

بدأ محمد بن سلمان يظهر على المأل بعد أشهر من بقائه بعيداً عن األنظار نسبياً، 

 .باتخاذه مجدداً ما يعتبره الكثيرون قرارات مثيرة للجدل، إلى حد كبير

تدمير الصداقة بين بوتين ومحمد إذا كان هناك أي إنجاز في كل ذلك، فربما تكون في 

 . بن سلمان

بالنسبة للكثيرين، ال تزال صور القمة االقتصادية لمجموعة العشرين في بوينس 

عالقة في األذهان. فبعد شهرين من مقتل الصحفي السعودي  2018آيرس عام 

طبّق معظم قادة العالم ما قد يُطلق عليه هذه األيام خالل المنشق جمال خاشقجي، 

ـ "التباعد االجتماعي" من محمد بن سلمان، في حين تف شي مرض فايروس الـ "كورونا" ب

 .كان بوتين صديق بن سلمان بصورة ودية

األزمة العالمية اليوم هي نتيجة لفايروس كورونا، ولكن التأثير ليس هناك شك في أن 

 . االقتصادي يزداد سوءاً بسبب حرب أسعار النفط المتزامنة

شكل خاص ما هو تأثير الفايروس على روسيا، لكن السعودية أوقفت ليس واضحاً ب

للتو الرحالت الداخلية وخدمات القطارات، بعد أن كانت قد قيدت السفر الدولي في 

 .وقت سابق

وبارتقاء محمد بن سلمان إلى مستوى التحدي كما يَعتقد، يحاول ولي العهد 

ترتيب  -نوفمبر هذا العام  الذي سيستضيف قمة مجموعة العشرين في -السعودي 

اجتماع افتراضي لمجموعة العشرين لمناقشة موضوع الفايروس التاجي في 

 األسبوع المقبل. 
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كان والده الملك سلمان قد ألقى خطاباً تلفزيونياً نادراً في التاسع عشر من 

آذار/مارس قال فيه إن المملكة "تتخذ جميع اإلجراءات" للتعامل مع الـ "كورونا". 

اعتقد بعض المعلقين أنه عندما تواردت األنباء عن الخطاب الوشيك للملك، و

 .سيتحدث عن النفط. ومع ذلك، لم يذكر أي شيء عنه

لن يكون ربما تكون هذه هي الفرصة التي يجب أن يبحث عنها الرئيس ترامب، وهي أنه: 

في هناك دعم أمريكي لقمة أزمة الفايروسات التي ستعقدها مجموعة العشرين 

 .السعودية إلى أن يتم تقليص حرب أسعار النفط

وال يجب أن تكون مثل هذه الخدعة الدبلوماسية علنية. فغالباً ما تكون القيمة من 

اجتماعات القمة في االتصال الشخصي غير الرسمي بين القادة وكبار المسؤولين. 

رات عن بعد بسالسة وكما اكتشف الكثير منا في األيام األخيرة، نادراً ما تعمل المؤتم

 كما نريد.

Washington Institute, In the Saudi-Russian Oil Price War, the U.S. Blinks First, 

20/03/2020 

 

 حرب النفط بين السعودية وروسيا

في الحرب النفطية بين روسيا والسعودية، يملك كل طرف مزايا وعيوب، فالسعودية 

تستطيع أن تُنتج بكلف أقل، بينما تحتاج روسيا لسعر نفط أقل لموازنة ميزانيتها. 

وال يُعرف حتى اآلن متى وكيف ستنتهي هذه الحرب، خاصة وأنها تعبر عن صراع 

صاحب عزيمة وعديم الرحمة، بما يجعل طموحات بين ابن سلمان وبوتين، وكالهما 

 الرهان على أيهما أكثر دهاء من اآلخر. 

أعلنت الرياض في العاشر من مارس أنها سترفع إنتاجها إلى مستوى قياسي يبلغ 

 مليون برميل يومياً في أبريل، ومعظم هذا اإلنتاج معدٌّ للتصدير.  12,3

، فاإلنتاج اليومي بلغ األسبوع الكميةالمملكة ال تستطيع فعلياً إنتاج هذه بيد أن 

مليون برميل، وال يمكن ببساطة فتح الصنابير إلنتاج إضافي يزيد عن  9,7الماضي 

، على األقل في ستأتي هذه الكمية من المخزونمليون برميل بشكل مفاجئ. لذلك 

 المرحلة األولية، وعلى األرجح من ناقالت النفط الراسية في بعض أرجاء العالم في

 .مواقع قريبة من األسواق المهمة
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تعمل روسيا أيضاً على زيادة إنتاجها، إلّا أن لديها حجماً إضافياً أصغر من نظيره 

 السعودي. 

 .، ونحن المتفرجونلعبة خداع وتحايل حول مَن سيصمد لوقت  أطولإنها 

ط والعامل الجوهري هنا هو السعر. فخالل األسبوع الماضي، تراوح سعر برميل النف

 20مارس إلى نطاق يبلغ ما بين  9ضمن نطاق الخمسين دوالراً، ولكنه انخفض في 

 دوالراً في المستوى المرتفع.  30و 26دوالرًا في المستوى المنخفض وما بين  25و

تستطيع روسيا تلبية متطلبات الميزانية لكل جانب نقاط ضعفه وقوته. ففي حين 

المملكة تستطيع إنتاج النفط بكلفة أقل  بسعر أقل للبرميل من السعودية، إال أن

 .بكثير من روسيا

أليسَت أسعار النفط المنخفضة مفيدة القتصاد الواليات المتحدة والعديد من 

البلدان األخرى؟ نعم، هذا صحيح، ولكنها ليست مفيدة إذا كُنتَ تعمل في شركة نفط، 

وجه اإلنتاج األمريكي وال سيما إحدى الشركات المختصة بالزيت الحجري التي غيّرت 

 في السنوات األخيرة لتصبح الواليات المتحدة دولة مصدرة صافية. 

شركات الزيت الحجري هي عبارة عن عمليات تجارية هامشية، فإن بما أن الكثير من 

وهنا  .بعضها سيصمد، لكن قد ال يتمكن الكثير منها من مواجهة مرحلة غير مربحة

 تفع إال كما طار وقع"، والعكس بالعكس. تصحّ مقولة "ما طار طيرٌ وار

الهدف الرئيسي للسعودية وروسيا من هذه التكتيكات هي استعادة قدر من 

السيطرة على السوق لكي تتمكنا من البيع بالسعر الذي تريدانه. ومن المرجح أن 

أعلى مما نريده نحن المستهلكون  -بحكم تعريفه نوعاً ما  -يكون هذا السعر 

 .العاديون

أال هذه السياسات ليست مفاجئة من جانب الرئيس الروسي فالديمير بوتين، ولكن 

كان المسار المتبع في السابق يفترض بالسعودية أن تكون حليفة للواليات المتحدة؟ 

على األقل بعد األزمة التي أوقفت خاللها السعودية صادرات النفط إلى الواليات  -

هو أن تحرص المملكة على إمداد  - 1973رائيلية عام اإلس-المتحدة خالل الحرب العربية 

 .االقتصاد العالمي بالكميات المناسبة من النفط بأسعار معقولة

فسّرت الرياض مبدأ "السعر المعقول" بـ"السعر الواقعي". لكن في بعض األحيان، 

 . هذه السالسة الدبلوماسية قد زالت اليوم
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سع من مارس بيانًا جاء فيه: "هذه المحاوالت أصدرت وزارة الطاقة األمريكية في التا

من جانب الجهات الفاعلة الحكومية للتالعب بأسواق النفط والتسبب بصدمة 

قد تكون هذه اللغة طبيعية في التعامل مع موسكو، ولكنها جديدة في فيها...". 

 على األقل علناً.  -التواصل مع الرياض 

الرئيس ترامب تحدث مع ولي العهد  في العاشر من مارس قال البيت األبيض أن

 .السعودي األمير محمد بن سلمان بشأن أسواق الطاقة العالمية

متى تنتهي هذه األزمة؟ وكيف ستكون النهاية؟ من الصعب اإلجابة على السؤال 

األول، فهي قد تنتهي غداً إذا قررت إيران إطالق وابل آخر من الصواريخ على منشآت 

 علت في سبتمبر الماضي. النفط السعودية كما ف

لكن على افتراض أن تبقى األزمة مجرد صراع بين الطموحات المتنافسة للرئيس 

فمن بوتين وطموحات األمير محمد بن سلمان الذي يعتبر الحاكم الفعلي للسعودية، 

 المتوقع أن تكون المعركة شرسة. فكال الرجلين ثابت العزم وعديم الرحمة. 

 .من هو أكثر دهاء منهما. شخصياً، أعرف على مَن سأضع رهانييمكن للمرء أن يجادل 

Washington Institute, Russia and Saudis in a Knife Fight Over Oil—But We May 

Be the Victims, 10/03/2020 

 

 الروسية: هل سيخسر الجميع؟-الحرب السعودية

وكانت هناك توقعات بأن لم يكن القرار السعودي برفع اإلنتاج النفطي مستغرباً، 

. لكن حرب األسعار بين روسيا اجتماع فينا في بداية مارس سيكون نهاية "أوبك+"

نفط والسعودية سوف تترك أثاراً سلبية على السعودية وروسيا، وعلى صناعة ال

الصخري في الواليات المتحدة. وقد تكون الصين هي الوحيدة المستفيدة من هذه 

  الحرب.

 النفطي بين السعودية وروسيا ستستنزف البلدين. حرب اإلنتاج 

لدى السعودية تاريخ طويل في تنفيذ تخفيضات اإلنتاج عندما يكون الطلب العالمي 

لدعم األسعار، طالما أن شركائها على استعداد أيضًا للحد من على النفط ضعيفًا 

 رًا متوقعًا. اإلنتاج. لذلك كان رد فعل الرياض عندما قررت موسكو رفع اإلنتاج أم

رغبة موسكو في زيادة اإليرادات إلى أقصى حد من خالل رفض تخفيضات اإلنتاج 

 . ستثبت على األرجح أنها فاشلة
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كان من المحتمل منذ بداية مارس أن تفشل أوبك والمنتجين من خارجها في التوصل 

ا إلى لخفض اإلنتاج بشكل أكبر، وكان من المتوقع أن يتحول اجتماع فينإلى اتفاق 

 ."أوبك+ـ"انهيار صريح ل

السعودية بعد انهيار -من األسئلة التي ينبغي نقاشها، ما هو اتجاه العالقات الروسية

شراكة نفطية كانت في مركز اصطفاف جيوسياسي أوسع، وكيف ستكون عالقة 

 السعودية بالواليات المتحدة.

المنخفضة والمنافسة  ، فالبيئة السعريةالفائز األكبر في الحرب النفطية هو الصين

 بين المنتجين ستمثل دعماً لجهود الرئيس شي جين بينغ لتحريك االقتصاد مرة أخرى.

The Atlantic Council, Saudi Arabia and Russia feud over coronavirus oil 

response: Will everyone lose?, 09/03/2020 

 

 انخفاض فايروس كورونا؟صدمة أسعار النفط: من هو األكثر ضعفاً في 

سيؤدي انخفاض أسعار النفط إلى أزمة في كل الدول المنتجة له، لكن بعض هذه 

الدول سيكون لديها قدرة على الصمود أكثر من البعض اآلخر. ووفقاً لمؤشر سعر 

التعادل الخارجي، فإنّ السعودية تعدل أفضل من معظم الدول المنتجة، لكنها أسوأ 

 وسيا واإلمارات. من قطر والكويت ور

أدّت أزمة فايروس كورونا إلى تآكل الطلب العالمي على النفط بسرعة، مما دفع 

% منذ بداية العام. ووقع أكبر انخفاض في 50أسعار النفط إلى االنخفاض بأكثر من 

مارس، بعد فشل اجتماع بين أكبر المنتجين، بما في ذلك روسيا والسعودية، األمر 

 الرياض بإغراق األسواق بالنفط. الذي انعكس في قرار

بعضها في تعتمد معظم الحكومات في أوبك بشكل كبير على عائدات النفط، لكن 

 . وضع أفضل من البعض اآلخر

يعد سعر التعادل الخارجي للنفط مقياساً مفيداً لقياس مدى استعداد منتجي النفط 

دان التي ترتفع فيها . على سبيل المثال، يمكن أن تشعر البللتحمل تراجع األسعار

أسعار التعادل، مثل الجزائر، بضغوط أكبر من أقرانها، وستحتاج إلى خفض اإلنفاق 

أو زيادة اإليرادات أو االقتراض أو اتخاذ إجراءات أخرى للتعامل معها، أما الدول ذات 

 األسعار المنخفضة نسبياً، مثل روسيا، تكون أقل تأثراً بشكل عام.
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التي تؤثر على قدرة الدولة على مواجهة أزمة طويلة كهذه تشمل العوامل األخرى 

وصولها إلى أسواق االئتمان الدولية واحتياطيات النقد األجنبي، وامتالكها لنظام 

تتمتع الكويت والسعودية واإلمارات سعر صرف خاص بها. على سبيل المثال، 

 يا للعقوبات.، بينما تخضع إيران وروسبسهولة الوصول إلى أسواق االئتمان

Council on Foreign Relations (CFR) , The Oil Price Shock: Who’s Most 

Vulnerable in the Coronavirus Slump?, 19/03/2020 

 

 إلى أي مدى سيؤثر انخفاض أسعار النفط في السعودية على جيرانها؟

خليجية، بما سيؤدي انخفاض أسعار النفط إلى ارتفاع مستوى العجز في الموازنات ال

توقفاً  2020سيدفعها إما لالقتراض أو تخفيض النفقات. ويتوقع أن نشهد في عام 

للعقود الحكومية، وتأخراً في تسديدها للمستحقات المترتبة عليها. ولن يقتصر التأثير 

الذي سيُحدثه انخفاض النفط على السعودية والدول المنتجة، بل سيمتد للدول التي 

  دات الخليجية أيضاً.تعتمد على المساع

أدى قرار السعودية بزيادة إنتاج النفط وبيعه بأسعار مخفضة بشكل حاد في وقت 

 . األسهم وأسواق النفط أسواق في صدمة إلى النفط على الطلب فيهينخفض 

تأتي زيادة اإلنتاج في الوقت الذي أدى فيه تفشي فايروس كورونا على األنشطة 

مستوى العالم، مما تسبب بإحداث صدمة في الطلب التجارية والسياحية على 

 والعرض في وقت واحد.

، وكذلك في من المحتمل أن تكون هناك آثار اقتصادية شديدة على جانبي الخليج

باكستان ودول في الشرق األوسط والقرن األفريقي التي تعتمد على دول الخليج 

 العربية للحصول على الدعم المالي. 

سيضطر منتجو النفط اآلخرون في الشرق األوسط إلى بيع نفطهم الخام بالسعر 

 السعودي، مما يشكل ضربة قوية لخططهم المالية. 

حتى توافق روسيا إما على قليل من المنتجين سيكونون قادرين على تحمل األلم 

تهدد أزمة أو أن  -وهو األمر الذي يبدو غير مرجح في الوقت الحالي  -تخفيضات اإلنتاج 

سياسية توفر نقل النفط عبر مضيق هرمز أو باب المندب، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار 

 النفط. 
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بالنسبة للعراق، بدون وجود حكومة جديدة، فإن التوقيت سيئ للغاية، أما بالنسبة 

 إليران، فيبدو أن مشاكلها بال نهاية. 

بالفعل  2020رميل، كان عام دوالرًا للب 60مع توقعات بقاء أسعار النفط في نطاق 

 عامًا صعبًا عبر الخليج. 

دوالر للبرميل،  100دوالرًا للبرميل إلى أكثر من  40تراوحت أسعار التعادل المالي من 

% من الناتج المحلي 1وواجه العديد من مصدري النفط توقعات نمو منخفضة حول 

 اإلجمالي، تحوم فقط فوق مستويات الركود. 

من الناتج % 6.5السعودية نفسها عجزاً مالياً في ميزانيتها بنسبة توقعت الحكومة 

سيتم تعويضه من االحتياطيات أو القروض أو ، وهو ما 2020المحلي اإلجمالي لعام 

 .إصدارات السندات

 300دول مجلس التعاون الخليجي ستحتاج إلى ما يصل إلى أن  S&P Globalقدرت 

 . 2022-2018لبية احتياجات اإلنفاق في الفترة من لتمليار دوالر من التمويل الخارجي 

، إذا استمرت حرب األسعار قد تقوض االحتياجات التمويلية الجديدة هذه التقديرات

 طوال العام. 

كان الوصول إلى أسواق رأس مال الدين جيدًا ألعضاء مجلس التعاون الخليجي 

 عُمان والبحرين.  الستة، حتى تلك التي لديها تصنيفات ائتمانية أضعف، مثل

، بالنظر إلى حجم القضية ليست هي القدرة على االقتراض بل القدرة على السدادلكن 

 الضغط على الميزانيات الحكومية.

السعودية وجميع جيرانها في دول مجلس التعاون يميلون إلى إنفاق أكثر مما 

 يكسبونه من عائدات النفط والغاز. 

نفط في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، تختلف أسعار التعادل المالي لل

 دوالرًا للبرميل.  60دوالرًا للبرميل، أما قطر فأكثر بقليل عن  96حيث تبلغ في البحرين 

دوالرًا فقط للبرميل، ومن المتوقع أن  30لكن مع تداول النفط اآلن في نطاق 

 . د إليهفلن يكون لدى أي حكومة خليجية حزام أمان تستن أكثر،ينخفض 

فلن نجد سوى التمويل خارجي، أو سحب وبالنظر إلى الخيارات المتاحة أمامها، 

 االحتياطيات أو تخفيض اإلنفاق بشكل كبير.

على مدى السنوات األربع الماضية، حاولت دول مجلس التعاون أن تصبح أقل 

رض اعتمادًا على الطاقة، وقامت باعتماد عدد من السياسات لذلك، بما في ذلك ف
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% في البحرين والسعودية واإلمارات، إلى جانب 5ضريبة القيمة المضافة بنسبة 

 الجهود المبذولة للحد من دعم الطاقة والمياه. 

هذه الحكومات لديها اآلن عدد قليل من األدوات للحد من اإلنفاق وإيجاد مصادر لكن 

 .بديلة لإليرادات

مثل فرض المزيد من الضرائب  –فعل يمكن أن تؤدي اإلجراءات التي تمت تجربتها بال

إلى  -والرسوم وزيادة خفض اإلنفاق على اإلعانات االجتماعية وأجور القطاع العام 

اضطرابات اجتماعية وزيادة قمع الدولة بال شك، وستضعف بالتأكيد أي احتماالت 

 .لنمو القطاع الخاص

اء للحصول على اعتمدت دول مجلس التعاون الخليجي األضعف على جيرانها األغني

، قد تكون السعودية اآلن أقل قدرة على مساعدة البحرينالدعم في الماضي القريب. 

 . 2019و 2011كما حدث في عامي 

أصيبت أسواق األسهم داخل دول مجلس التعاون الخليجي بالذعر، مما أدى إلى 

ولئك القضاء على المكاسب االستثمارية التي حققها مواطنو الخليج، بما في ذلك أ

 .2019الذين استثمروا في اكتتاب أرامكو أواخر 

بالنسبة لنمو القطاع الخاص الوليدة، ال تزال القدرة المستمرة للكيانات الوطنية 

للنفط والغاز المملوكة للدولة على تحديد التقلبات البرية في االقتصاد المحلي تشكل 

)يزداد لس التعاون الخليجي الطبيعة الدورية القتصادات دول مجتهديدًا، بالنظر إلى 

اإلنفاق الحكومي عندما تكون أسعار النفط مرتفعة وتتقلص بشكل عام عندما تكون 

 أسعار النفط منخفضة(. 

، جفاف التعاقد الحكومي في دول الخليج 2020يتوقع أن نشهد في عام بناء على ذلك، 

 .وتأخير المدفوعات الحكوميةوسيصبح العديد من األجانب بال عمل، 

ستواجه الحكومات التي تعتمد على المساعدات الخارجية لدول خارج منطقة الخليج، 

 . مجلس التعاون الخليجي والدعم المالي المباشر سنة صعبة

وخاصة اليمن  -قد تشهد مناطق النزاع التي تحتاج إلى مساعدة ودعم إعادة اإلعمار 

غوط السياسية التي إضافة إلى الضتهديدات جديدة لمصادر الدعم،  -وسوريا 

تتعرّض لها، حيث قوبلت الجهود اإلماراتية إلعادة اإلعمار المبكرة في سوريا برفض 

 الواليات المتحدة.
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. حيث بالنسبة للبنان، الذي لم تلتزم السعودية بدعمه، فإن التوقيت سيء للغاية

وزيادة سيقلل التباطؤ االقتصادي اإلقليمي من أي آمال في انتعاش السياحة القوية 

 االستثمار الخاص وإنقاذ قطاع البنوك. 

بالنسبة لباكستان، التي تعتمد حاليًا على السعودية واإلمارات كمستثمرين رئيسيين 

)إلى جانب الصين(، هناك القليل من البدائل الجاهزة في حالة تأجيل في قطاع الطاقة 

 هذه االستثمارات أو إلغاؤها. 

التراجع السريع لدول مجلس التعاون الخليجي في القرن األفريقي، قد يكون 

 كمستثمرين سياسيين واقتصاديين مدمرًا للغاية.

لطالما شهدت منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا دورات من مكاسب النفط 

وفترات الجفاف. على الرغم من هذا التقلب والصراعات اإلقليمية المختلفة منذ عام 

توقع البنك الدولي على األقل نموًا إقليميًا  -للنمو  ، كانت هناك بوادر إيجابية2011

 ، على سبيل المثال.2020إيجابيًا في عام 

تعد صدمة إمدادات النفط قد يكون هذا التفاؤل الحذر سابق ألوانه. في الوقت الحالي، 

، وهو المهدد أصالً من السعودية تهديداً لهذا النمو الذي تم تحقيقه بشق األنفس

 ورونا على المستوى العالمي.تفشي وباء ك

American Enterprise Institute for Public Policy Research, How much will Saudi 

Arabia’s oil price slash hurt its neighbors?, 10/03/2020 

 

 أثر انخفاض سعر النفط على الدول المنتجة

مع آثار انخفاض أسعار تواجه الدول النفطية معطيات مختلفة فيما يتعلق بالتعامل 

مثل -النفط. فهناك دول لديها فائض في الناتج المحلي، مقابل دون تعاني من العجز 

السعودية، وهناك دول تمارس التقشف، بينما هناك أخرى، كالسعودية أيضاً، 

تمارس اإلنفاق وفقاً لمعدالت قياسية رغم العجز الذي تُعاني منه. وبالمقابل فإنّ 

 احتياطات مالية كبيرة يمكن أن تمنحها حزام أمان لعدة سنوات.  السعودية لديها

عندما تنهار أسعار النفط، كما هو الحال اليوم، يتركز التفكير حول الكيفية التي ستؤثر 

 فيها أسعار النفط المنخفضة على منتجي النفط. 
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، 2019لدى بعض البلدان فائض في الميزانية، بينما عانت دول أخرى من العجز في عام 

% من عجز الناتج المحلي اإلجمالي، بينما كان لدى الكويت فائضاً 8فقد كان لدى الجزائر 

 % من الناتج المحلي اإلجمالي. 6.7بنسبة 

الحكومية من صفر تُعاني السعودية من عجز منذ ست سنوات، وارتفع إجمالي ديونها 

 . 2019% من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 23إلى أكثر من  2014تقريبًا في عام 

وأبقت الدين اإلجمالي  2019و 2018وعلى النقيض من ذلك، حققت روسيا فائضًا في 

 %(. 16)حوالي  2014عند نفس المستوى الذي كان عليه عام 

عند مستويات شبه قياسية على الرغم  واصلت بعض الدول، مثل السعودية، اإلنفاق

. ونتيجة لذلك، فإن لدى الدول المنتجة للنفط من االنخفاض الحاد في اإليرادات

 مساحات غير متساوية إلجراء مزيد من التعديالت.

بالطبع، لدى جميع االقتصادات أدوات متعددة للتكيف. بعض البلدان، مثل روسيا، 

بينما تاج النفط لديها مقومة بالعمالت المحلية، لديها أسعار صرف مرنة وتكاليف إن

تمتلك دول أخرى احتياطيات وفيرة، بما في ذلك السعودية، والتي يمكن أن توفر لها 

 حزام أمان في األوقات الصعبة. 

Center for Strategic and International Studies, Who is Prepared for an Oil 

Price War?, 09/03/2020 
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 السياسة الخارجية

 

 الحوثيون يصعدون في اليمن

شهد شهر فبراير ومارس تقدماً كبيراً للقوات الحوثية، بما أظهر ضعف الدعم الذي 

السعودية لقوات الحكومة اليمنية، واألثر الذي تركه انسحاب اإلماراتيين من  تُقدمه

إلى أقل من خُمس  2020المعركة، حيث انخفضت الضربات الجوية للتحالف في فبراير 

 .2018معدلها في نهاية 

مارس، استولى الحوثيون في اليمن على عاصمة محافظة الجوف في المرحلة  2في 

 مت خمسة وأربعين يوماً على جبهات متعددة. األخيرة من حملة دا

تُظهِر الهجمات، الناجمة عن التحوالت التي طرأت على التوازن العسكري المتزايد 

أن السعودية ال تقدم الدعم الكافي على الهشاشة في البالد منذ الخريف الماضي، 

ي وتفشل في الوقت نفسه ف، الخطوط األمامية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور

 . استكمال محادثات السالم الخلفية مع الحوثيين

ما لم تؤتِ المحادثات ثمارها أو تتم السيطرة على الحوثيين عسكرياً، ستستمر قوات 

الحوثيين في استخدام ترسانتها المتزايدة الحجم من األسلحة اإليرانية المتطورة 

 .الستغالل ضعف الحكومة وشن المزيد من الهجمات

إلى انخفاض جيد  2018كهولم التي أطلقتها األمم المتحدة في عام أدت عملية ستو

الحوثية نحو تخفيف التصعيد -فعّلت التحركات السعودية في مستوى القتال، كما 

 في أيلول/سبتمبر الماضي. 

لكن في الوقت نفسه، استغل الحوثيون بقوة هذه المساعي الدبلوماسية المطوّلة 

ي لدولة اإلمارات من أجل تغيير التوازن العسكري وما يتصل بها من انسحاب عسكر

 .لصالحهم

، كان الحوثيون يواجهون هجمات حكومية مدعومة 2018في النصف األول من عام 

موقعاً، في حين منعتهم الحملة الجوية للتحالف من حشد  12من الخليج في حوالي 

 قوات هجومية كبيرة على أي جبهة كانت. 

الضغوط خالل األشهر القليلة الماضية مكّن الحوثيين  االنخفاض الشديد في هذه

 . 2015على التحرك وتنفيذ العمليات ألول مرة منذ عام من استعادة قدرتهم 
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ضربة  385انخفض عدد الضربات الجوية للتحالف من وفقاً لـ "مشروع بيانات اليمن"، 

ياً في النصف ضربة شهر 75إلى  2018شهرياً في المتوسط في النصف األخير من عام 

؛ وبالتوازي مع ذلك، أوقفت الحكومة جميع عملياتها الهجومية 2019األخير من عام 

 .تقريباً منذ مغادرة القوات اإلماراتية العام الماضي

في خضم هذا الهدوء، نقل الحوثيون قواتهم من جبهة إلى أخرى لتحقيق التفوق على 

وفبراير  2019ات الجوف )مارس الصعيد المحلي، ثم شنوا هجمات ناجحة في محافظ

 2019(، ومأرب )يوليو 2019(، وصعدة )أغسطس 2019(، والضالع )مارس ومايو 2020

 (. 2020(، والبيضاء )يناير 2020ويناير 

خالل هجوم صعدة، طوّقوا عناصر من ثالثة ألوية تابعة للجيش اليمني، وحاصروا 

 25الواقعة على بعد حوالى وحدات من "الحرس الوطني السعودي" في منطقة كتاف 

عنصر من القوات الحكومية  200كم جنوب الحدود السعودية؛ وقُتل ما يقارب من 

 (. تم أيضاً أسر عدد غير معروف من األفراد السعوديينجندي ) 1300وأُسر أكثر من 

مؤخراً، خسرت الحكومة معقالً دفاعياً شديد التحصين في منطقة نهم الجبلية بين 

ء في كانون الثاني/يناير. وتبعتها الحزم، عاصمة الجوف وموطن ما يقرب مأرب وصنعا

 .ألف شخص في وقت سابق من هذا األسبوع 30من 

على الرغم من أن الحوثيين كانوا دائماً مدافعين صارمين، إال أنهم لم يكن لديهم 

عندما كان التحالف الخليجي يولي ، 2018و 2015سجل حافل في الهجمات بين عامي 

ويوفر دعماً قوياً من الجو/المدفعية فضالً عن اهتماماً شديداً للخطوط األمامية 

 دفاعات صاروخية. 

كانت محاوالت الحوثيين السابقة للخروج من مناطقهم األساسية إلى أرض مستوية 

أو لطرد القوات الحكومية من المواقع الجبلية المحصنة حول منطقة نهم قد 

بفعل الغارات الجوية التي شنتها قوات التحالف وأسفرت عن أُحبطت مراراً وتكراراً 

 .وقوع خسائر فادحة في صفوف المتمردين/الثوار

، تم إضعاف القوات الحكومية إلى حد كبير بسبب االنخفاض 2019منذ منتصف عام 

الحاد في الضربات الجوية التي شنتها قوات التحالف وانسحاب العناصر "الداعمة" 

 ئيسية. اإلماراتية الر

أدى هذا االنخفاض إلى تخفيف الضغوط العسكرية على الحوثيين، وقلل من استجابة 

الدعم الجوي القريب الذي كان متاحاً في السابق عند الطلب للقوات الحكومية في 

 .الخطوط األمامية
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هناك مشكلة أخرى متزايدة تتمثل في القتال الداخلي بين ميليشيا" المجلس االنتقالي 

الجنوبي" االنفصالي والقوات الموالية للرئيس هادي وجنراالته التابعين لحزب 

"اإلصالح". فمنذ أن استولى "المجلس االنتقالي الجنوبي" على محافظة شبوة الغنية 

إلى االحتفاظ بحامية عسكرية إضافية  بالنفط في أغسطس، اضطرت الحكومة

 مؤلفة من سبعة ألوية للتعامل مع ما تبقى من التمرد الجنوبي. 

وفي غضون ذلك، عمل الحوثيون بتماسك وتطور عسكري متزايد منذ أواخر ربيع عام 

 :، كما يتضح من الخصائص التالية2019

 على الرغم من تداخل التحوّل السريع لقوات النخبة بين جبهات مختلفة :

المعلومات تشير إلى أنه يجري نقل بعض هجمات المتمردين/الثوار، إال أنّ 

كوادر محدودة من القادة التكتيكيين، ومقاتلين من الصف األول، ومستشارين 

 .، وأسلحة خاصة يجري تحويلها من نقطة هجوم إلى أخرىمن حزب هللا اللبناني

 خية الدقيقة وضربات الطائرات زيادة استخدام الضربات الصارو

: منذ يوليو الماضي، أطلق الحوثيون مراراً وتكراراً صواريخ تكتيكية المسيّرة

وطائرات بدون طيار متفجرة  ("P1-على سبيل المثال، "بدر) دقيقة بعيدة المدى

ويبدو أن تكتيكية( على أهداف للقيادة العسكرية المحلية في بداية هجماتهم. 

 .روخية السعودية لم تبذل أي جهد للتصدي لهذه الضرباتالدفاعات الصا

 تمكّن الحوثيون، على نحو يعكس استغالل التصدّع في العالقات القبلية :

مهارتهم في رصد توزع الجنود في ساحات القتال في اليمن، من تشتيت 

المليشيات المتحالفة مع الحكومة بشكل فعّال أثناء الهجمات التي شنتها 

 .، ومأرب، والجوف، وحجةفي البيضاء

 أظهر الحوثيون قدرة كبيرة على تعزيز مكاسبهم اإلقليمية تعزيز دفاعي :

 .الجديدة بسرعة عبر حقول ألغام تكتيكية

على الرغم من أن الواليات المتحدة ليست طرفاً مقاتالً في الحرب، إال أنه لديها 

الحرس الثوري اإليراني مصلحة قوية في إضعاف العالقات المتنامية بين الحوثيين و

 وحزب هللا. 

إن المشاكل التي تطرحها هذه العالقة تتجاوز حدود اليمن. فطالما استمرت إيران 

في تسليح الحوثيين في انتهاك لحظر األسلحة الذي تفرضه األمم المتحدة، فسوف 

نية يزداد التهديد الحوثي لدول المنطقة األخرى، من المعاقل الصناعية والمراكز السكا
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في دول الخليج وإسرائيل إلى الممرات البحرية لمضيق باب المندب، قناة السويس، 

 المحيط الهندي، والقرن األفريقي. 

-C" أما بالنسبة للتهديد البحري، فقد تم اعتراض نماذج إيرانية من الصاروخ المتطور

 4. وفي المضاد للسفن وهي في طريقها إلى الحوثيين في كانون الثاني/ يناير "802

تعرضت ناقلة نفط سعودية بالقرب من ميناء نشطون اليمني لهجوم مارس، 

، وهذا نموذج محسّن من التكتيك الذي باستخدام عدة قوارب متفجرة من دون ربّان

، ولكن من الممكن إطالقها حالياً من مسافة تزيد 2016يستخدمه الحوثيون منذ عام 

 .مرميل من موانئهم على البحر األح 800عن 

فمن بما أن القتال في اليمن وطّد الروابط بين الحرس الثوري اإليراني والحوثيين، 

 . ولكن ليس بانتصار الحوثيين -مصلحة أمريكا االستراتيجية إنهاء الحرب 

سيتبنى المتشددون الحوثيون المدعومون من إيران موقفاً أكثر تعنتاً إذا استمروا في 

على الواليات المتحدة بذل تظمة الناجحة. لذلك، عدم دفع أي ثمن لهجماتهم المن

وإبطاء التقدم العسكري قصارى جهدها للتعجيل بالدبلوماسية السعودية 

 .للحوثيين

العمل على نحو أكثر إلحاحاً مع الرياض لصياغة عرض واضح مواز  يقدّم ويشمل ذلك 

قديمهم ، ويطالبهم بالحدّ من عالقاتهم مع إيران بشكل كبير، مع تللحوثيين

تعويضات حقيقية في أشكال غير ملموسة )االحترام واالعتراف والطمأنينة( 

 وملموسة )إعادة اإلعمار، وقف إطالق النار( على حد سواء. 

إذا استمر السعوديون في التردد، فستستمر الفصائل اليمنية المفسدة من كال 

عمال العدائية من خالل إثارة األالجانبين في محاوالتها االستفادة من الحرب 

 .وتصعيدها

يتعين على واشنطن أن تنصح السعودية على نحو خاص بإعادة تفعيل وفي المقابل، 

. فذلك يمكن أن يساعد في دعمها الدفاعي الجوي والمدفعي على الخطوط األمامية

التعويض عن المزايا التي يتمتع بها الحوثيون، واعتراض عمليات إعادة نشر القوات 

جميد الخطوط األمامية، واستعادة بعض القدرات الدفاعية لحكومة الحوثية، وت

 .هادي

. فباإلضافة إلى تعزيز الحملة يتطلب األمر كثيراً تجديد الدور الذي يلعبه اإلماراتيون

الجوية، ينبغي تشجيع اإلمارات على تعزيز الدفاعات الجوية السعودية باستخدام 

درجة األولى في مأرب، وهي مهمة منخفضة من ال ("PAC-3") "3-أنظمة صواريخ "باك
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المخاطر وعالية المردود من شأنها أن تُطمئن القيادات العسكرية المحلية وتحمي 

 .في الوقت نفسه البنية التحتية الرئيسية للنفط والغاز في المحافظة

لن تؤدي أي من هذه الخطوات إلى إلحاق الضرر بالقوات األمريكية، بل توفر وسيلة 

 لمنع إيران من منح الحوثيين المزيد من االنتصارات في ساحة المعركة. مدروسة

Washington Institute, Escalating Houthi Offensives in Yemen: U.S. Options, 

06/03/2020 

 

 الشرق األوسط يبتعد عن أمريكا أيضاً! 

يكثر الحديث في واشنطن منذ سنوات عن ضرورة ابتعاد واشنطن عن الشرق 

األوسط، وقد أخذت هذه الفكرة طريقها للتطبيق بالفعل. لكن الواقع يُشير إلى أن 

دول المنطقة قد اعتمدت هي أيضاً سياسة االبتعاد عن واشطن، وإن لم يصل األمر 

أنهم اختاروا فتح عالقات أقوى مع  بحلفاء أمريكا إلى تغيير تموضعهم بالكامل، إال

 الصين وروسيا بالتوازي مع حرصهم على عالقات جيدة مع الواليات المتحدة. 

. ومع ذلك، فإن لدى اإلماراتيين اعتقاد قوي بأن ترامب سيتم إعادة انتخابه في نوفمبر

في بشأن الخلل المتزايد ثقتهم بفوزه، ال يُبدد شعورهم بعدم الثقة وعدم االرتياح 

 السياسة األمريكية تجاه الشرق األوسط. 

تناقض أمريكا بشأن الشرق األوسط، وهم ليسوا وحيدين في يدرك اإلماراتيون تمامًا 

 عبر المنطقة.هذه القناعة 

على الرغم من كل الحديث في واشنطن حول تخفيف العالقات األمريكية مع حلفائها 

الشيء نفسه فيما يتعلق بالواليات قادة الشرق األوسط يفعلون اإلقليميين، فإن 

 المتحدة. 

قبل عدة سنوات أخبرني مسؤول مصري أن ما سماه وجهات النظر العالمية 

"االنعزالية" للسياسيين األمريكيين والجاذبية الواضحة لهذه األفكار لدى عدد كبير من 

يات المتحدة األمريكيين، أثار تساؤالت في أذهان القادة في القاهرة عما إذا كانت الوال

ستتخلى في وقت ما عن دورها كشريك استراتيجي لمصر وكعامل استقرار في 

 الشرق األوسط.
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كان األتراك يطرحون أسئلة حول السياسة األمريكية في سورية بطريقتهم الخاصة، 

وعالقات واشنطن مع وحدات حماية الشعب الكردية، المرتبطة بحزب العمال 

 الكردستاني. 

يدرك السعوديون، الذين تأثروا باالنتقادات التي وجّهت لهم من كل زاوية تقريبًا بعد 

حتى وهم يواصلون مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الحاجة إلى التغيير، 

 التأكيد على أهمية العالقة الثنائية مع الواليات المتحدة.

، على بإعادة تغيير تموضعهم لم يصل األمر إلى حد أن يقوم حلفاء أمريكا اإلقليميين

يمكن القول إنهم ينوعون سياساتهم الرغم من وجود المؤشرات على ذلك، لكن 

 . الخارجية

، على الرغم من أنهم يعتقد اإلماراتيون أن مستقبلهم االقتصادي يكمن في الصين

لم يتخذوا جانبًا في منافسة القوى العظمى التي يتحدث عنها الجميع. ومع ذلك، فإن 

 اإلماراتيين لديهم شعور قوي بكيفية تغير ديناميكيات القوة العالمية. 

قام اإلماراتيون باستضافة الرئيس الصيني شي جين بينغ في اإلمارات لمدة ثالثة أيام 

، ووقعوا اتفاقيات مع بكين بشأن الطاقة، والمالية، والعسكرية، 2018في صيف 

 والعالقات التجارية. 

ير بوتين ترحيباً كبيراً عندما زار أبو ظبي بعد أكثر من عام بقليل، تلقى الروسي فالديم

مليار دوالر في قطاعات الصحة والتكنولوجيا  1.3مما أدى إلى صفقات بقيمة 

 والطاقة.

في عهد جمال المصريون أكثر صراحة حول العودة إلى شيء يشبه "الحياد اإليجابي" 

اج أكبر قدر ممكن من المساعدة من عبد الناصر، عندما سعت القاهرة إلى استخر

ال يريدون أن يطلب المسؤولون األمريكيون من مصر أن تختار القوى المتنافسة، وهم 

 بين واشنطن وبكين. 

، أصبح األتراك والروس أكثر قربًاومع تنامي الخالفات بين تركيا والواليات المتحدة، 

 لب. على الرغم من االختالفات الكبيرة حول ما يحدث في إد

السعوديين حتى مع بقاء الواليات المتحدة أكبر مستثمر في السعودية، فإن 

. لقد أدركوا يفهمون أهمية التعامل مع الصين، والتي هي أكبر شريك تجاري للرياض

على األقل، ولهذا السبب تلقى بوتين وجود روسيا على الطاولة أمر حكيم أيضًا أن 

 .2019عام  ترحيبًا حارًا في السعودية في خريف
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ال يعتبر أي من حلفاء أمريكا أن روسيا أو الصين بدالء للواليات المتحدة حتى بالطبع، 

، ولكن طالما يتحدث المسؤولون والسياسيون األمريكيون عن المحاور، ويعلنون اآلن

عزمهم على إنهاء ما يسمى بـ"الحروب التي تستمر إلى األبد"، فإن قادة الشرق 

 ون الخيارات المتاحة. األوسط سوف يستكشف

Council on Foreign Relations (CFR) , The Middle East Thinks America Is Going 

Crazy, 11/03/2020 
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 الملخص التنفيذي

 

 الشأن المحلي

  استجابة المملكة لفايروس كورونا هي استجابة غير مسبوقة، فالفايروس

أوجد تحديات ستختبر قيادة المملكة المتهورة والشمولية، ولن يقوم 

الفايروس إال بزيادة األوضاع السيئة سوءاً، بعد أن أدّى حكم ابن سلمان في 

ي، السنوات الماضية إلى إفشاء الخوف، وتفتيت نخبة المجتمع السعود

 وإدخال المملكة في مستنقعات بفعل السياسات المتهورة. 

  إذا توفي الملك سلمان في المستقبل القريب، فمن المحتمل أن يخلفه محمد

بن سلمان سواء شاء بعض أفراد أسرته أم أبوا، حيث يبدو أن المعارضة داخل 

ا لم األسرة تفتقر إلى العدد الكافي وإلى وحدة الهدف. وستظهر الصعوبات إذ

يتوفَّ الملك سلمان، ولكنه أصبح عاجزاً عن الظهور علناً. وبسبب الذكريات 

 األليمة لإلطاحة القسرية بالملك سعود، فإنّ التنازل عن العرش ليس وارداً. 

  أعلنت السعودية منتصف مارس عن اعتقاالت كبيرة في وزارتي الداخلية

، أي إلى أن 2015-2005 والدفاع على خلفية اتهامات بالفساد في الفترة من

استلم محمد بن سلمان هذا المنصب. وليس من الواضح ما إذا كانت هناك 

صلة بين هذه االعتقاالت وتلك التي استهدفت األمراء بداية الشهر، ولكن 

 طبيعة المعتقلين من رتب عسكرية تعزز الشائعان عن وجود مثل هذا الترابط. 

 ليج ضغطاً كبيراً في الوقت الحالي، تواجه السياسات المالية في دول الخ

وستواجه ضغوطاً أكبر على المدى المتوسط. وتأتي هذه الضغوط من 

تداعيات أزمة كورونا وتداعيات حرب األسعار النفطية، بالتزامن مع الركود 

العالمي. وقد قامت دول الخليج جميعاً خالل شهر مارس بضخّ حزم مالية في 

 اجهة التحديين. االقتصادات الوطنية بغية مو

  تستهلك السعودية ما يقارب من مليون برميل من النفط يوميًا من أجل توليد

الكهرباء لالستهالك المحلي، وهو ما يعني أنها تخسر مليارات الدوالرات التي 

يمكن توفيرها في حالة االعتماد على الطاقة البديلة. كما أن مشاريع الطاقة 

بيراً في حال انخفاض سعر النفط، إضافة إلى دور البديلة يمكن أن توفر دخالً ك

 هذه المشاريع في توليد فرص العمل. 
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 الحرب النفطية

  يبدو أن هناك ترتيبات دبلوماسية تقوم بها واشنطن من أجل ضبط تداعيات

حرب األسعار بين واشنطن وموسكو، وفي الغالب فإنّ واشنطن تركز جهودها 

الصعب التكهّن بالسبب الذي سيدفع على السعودية. ولكن ال يزال من 

 موسكو والرياض للعودة إلى الحوار بينهما. 

  ال يُعرف لماذا اختار الروس والسعوديون هذا التوقيت إلطالق حرب اإلنتاج

بينهما، حيث يتم تداول نظريات من قبيل رغبة السعوديين في توفير بنزين 

أنه األمر هو رغبة الطرفين رخيص بما يدعم ترامب في االنتخابات، ولكن المرجح 

الروسي والسعودي في الحفاظ على حصتهما في السوق، وسعي كل منهما 

لتحميل الطرف الثاني، أو تحميل طرف ثالث، التكاليف المترتبة على الزيادة في 

 اإلنتاج. 

  يواجه الرئيس ترامب معضلة في التعامل مع حرب النفط بين السعودية

من جهة، ومتضرر منها في عام انتخابي، كما أن وروسيا، فهو مستفيد منها 

التعامل الفعلي معها يعني التعامل مع صديقه محمد بن سلمان الذي بدأ 

الحرب. ولكن إن كانت هناك من إيجابية لألزمة الحالية فهي انتهاء حالة الود 

 بين ابن سلمان وبوتين. 

 يا وعيوب، في الحرب النفطية بين روسيا والسعودية، يملك كل طرف مزا

فالسعودية تستطيع أن تُنتج بكلف أقل، بينما تحتاج روسيا لسعر نفط أقل 

لموازنة ميزانيتها. وال يُعرف حتى اآلن متى وكيف ستنتهي هذه الحرب، خاصة 

وأنها تعبر عن صراع طموحات بين ابن سلمان وبوتين، وكالهما صاحب عزيمة 

 ثر دهاء من اآلخر. وعديم الرحمة، بما يجعل الرهان على أيهما أك

  لم يكن القرار السعودي برفع اإلنتاج النفطي مستغرباً، وكانت هناك توقعات

بأن اجتماع فينا في بداية مارس سيكون نهاية "أوبك+". لكن حرب األسعار بين 

روسيا والسعودية سوف تترك أثاراً سلبية على السعودية وروسيا، وعلى 

لمتحدة. وقد تكون الصين هي الوحيدة صناعة النفط الصخري في الواليات ا

 المستفيدة من هذه الحرب. 

  سيؤدي انخفاض أسعار النفط إلى أزمة في كل الدول المنتجة له، لكن بعض

هذه الدول سيكون لديها قدرة على الصمود أكثر من البعض اآلخر. ووفقاً 

لمؤشر سعر التعادل الخارجي، فإنّ السعودية تعدل أفضل من معظم الدول 

 المنتجة، لكنها أسوأ من قطر والكويت وروسيا واإلمارات. 
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  سيؤدي انخفاض أسعار النفط إلى ارتفاع مستوى العجز في الموازنات

الخليجية، بما سيدفعها إما لالقتراض أو تخفيض النفقات. ويتوقع أن نشهد 

توقفاً للعقود الحكومية، وتأخراً في تسديدها للمستحقات  2020في عام 

عليها. ولن يقتصر التأثير الذي سيُحدثه انخفاض النفط على  المترتبة

السعودية والدول المنتجة، بل سيمتد للدول التي تعتمد على المساعدات 

 الخليجية أيضاً. 

  تواجه الدول النفطية معطيات مختلفة فيما يتعلق بالتعامل مع آثار انخفاض

ي، مقابل دون تعاني أسعار النفط. فهناك دول لديها فائض في الناتج المحل

مثل السعودية، وهناك دول تمارس التقشف، بينما هناك أخرى، -من العجز 

كالسعودية أيضاً، تمارس اإلنفاق وفقاً لمعدالت قياسية رغم العجز الذي 

تُعاني منه. وبالمقابل فإنّ السعودية لديها احتياطات مالية كبيرة يمكن أن 

 تمنحها حزام أمان لعدة سنوات. 

 

 ياسة الخارجيةالس

  شهد شهر فبراير ومارس تقدماً كبيراً للقوات الحوثية، بما أظهر ضعف الدعم

الذي تُقدمه السعودية لقوات الحكومة اليمنية، واألثر الذي تركه انسحاب 

اإلماراتيين من المعركة، حيث انخفضت الضربات الجوية للتحالف في فبراير 

 .2018 إلى أقل من خُمس معدلها في نهاية 2020

  يكثر الحديث في واشنطن منذ سنوات عن ضرورة ابتعاد واشنطن عن الشرق

األوسط، وقد أخذت هذه الفكرة طريقها للتطبيق بالفعل. لكن الواقع يُشير 

إلى أن دول المنطقة قد اعتمدت هي أيضاً سياسة االبتعاد عن واشطن، وإن 

مل، إال أنهم اختاروا فتح لم يصل األمر بحلفاء أمريكا إلى تغيير تموضعهم بالكا

عالقات أقوى مع الصين وروسيا بالتوازي مع حرصهم على عالقات جيدة مع 

 الواليات المتحدة. 

 


