
 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ية في مراكز التفكير االستراتيجي السعود

 2019 برميسد

 



 

 
2 

 المحتويات

 

 3 ............................................................................................................. تمهيد

 5 .......................................................... الموضوع األول: مجلس التعاون الخليجي

 5 ............................................................................. أهم األفكار والمعلومات

 7........................................................................................... راءالمواقف واآل

 13 ..................................................................................... األسئلة المطروحة

 14 ................................................................................................... مالحظات

 14 ............................................................................ أفكار للتطوير والمتابعة

 15 ......................................................... الموضوع الثاني: أزمة االقتصاد السعودي

 15 ............................................................................ أهم األفكار والمعلومات

 16 ......................................................................................... المواقف واآلراء

 18 ..................................................................................... األسئلة المطروحة

 19 ................................................................................................... مالحظات

 19 ............................................................................ أفكار للتطوير والمتابعة

 

 
  



 

 
3 

 تمهيد

 التقييم العام المقارن

  على اآلثار التي خلفتها أزمتا كورونا تركّز اهتمام مراكز التفكير في هذا الشهر

 زوايا:  ثالثوأسعار النفط على السعودية. وتم تناول هذه اآلثار من 

 اآلثار الكلية التي تتقاطع بين السعودية وبقية دول مجلس التعاون.  .1

األثر المباشر على الوضع السعودي الداخلي، وخاصة االقتصاد، مع إشارات إلى  .2

 اآلثار المحتملة على الوضع السياسي. 

ن خالل التوتر الذي حصل مع األمريكية، م-األثر على العالقات السعودية .3

واشنطن على خلفية رفع اإلنتاج النفطي في شهر مارس دون تنسيق مع 

 واشنطن. 

 لشأن السعودي هذا الشهر بحالة من السلبية المطلقة، اتسمت تغطية ا

أداء الحكومة السعودية اعدا وخلت المواد المنشورة من أي جوانب إيجابية، م

 إلكترونياً أثناء أزمة كورونا. 

 خالل الشهرالموضوعات أهم 

 .مجلس التعاون الخليجي .1

 أزمة االقتصاد السعودي.  .2

 الشهرخالل المؤثرة أبرز المعطيات 

بأن الحكومة سوف تتخذ سلسلة من  ليقووزير المالية   01/05/2020

  "اإلجراءات المؤلمة"

لسعودية من مستقرة السيادية لتوقعات تخفض الوكالة موديز   01/05/2020

 إلى سلبية.

حسابات سعودية وإماراتية على تويتر تتحدث عن انقالب في   04/05/2020

 قطر

بقطر على تويتر تتحدث عن موت الملك حسابات مرتبطة   05/05/2020

 سلمان

أنه تم سحب بطاريات باتريوت من وول ستريت جورنال تقول ب  07/05/2020

 السعودية

 %15% إلى 5رفع ضريبة المبيعات من   11/05/2020
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 وزير المالية يُعلن عن سلسلة من اإلجراءات التقشفية   11/05/2020

 2020% في الربع األول من 25انخفضت بنسبة  أرامكو تعلن أن أرباحها  12/05/2020

 هبوط طائرة إماراتية في تل أبيب  19/05/2020

 ابن جمال خاشقجي يُعلن العفو عن قتلة والده  22/05/2020

 خطيبة خاشقجي تقول بأنها لن تعفو عن قتلته  22/05/2020

 الشهرخالل السابقة المؤثرة أبرز المعطيات 

 في السعودية في قضية خاشقجيصدور الحكم   23/12/2019

 اجتماع لوزراء صحة دول مجلس التعاون  14/03/2020

إماراتيين بالسجن بتهمة التجسس  5محكمة عُمانية تحكم على   09/04/2020

  لصالح أبو ظبي

  اجتماع لوزراء عمل دول مجلس التعاون  15/04/2020

 اجتماع لوزراء صحة دول مجلس التعاون  21/04/2020

 ترامب يتصل هاتفياً مع أمير دولة قطر  22/04/2020
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 مجلس التعاون الخليجيالموضوع األول: 

 أهم األفكار والمعلومات

  توقفت المعاملة المتساوية للمستثمرين من مواطني دول 2017منذ عام ،

مجلس التعاون الخليجي، بما تسبب بخسارة االستثمارات في األعمال 

 AEI والعقارات.

 اتفاقية التجارة الحرة"، والتي خفضت القيود  1983في عام  أقرّ المجلس"

التجارية بين الدول األعضاء وسهلت التدفقات التجارية في محاولة للتنسيق 

 AEI اإلقليمي.

  شكل مجلس التعاون الخليجي خطوة أخرى إلى األمام مع 2003في عام ،

تي تسمح بحرية السوق المشتركة، وال 2008إنشاء اتحاد جمركي، وبدأ في عام 

 AEI حركة األشخاص والبضائع.

  ًنمت التجارة داخل دول مجلس التعاون الخليجي بما يقارب أربعين ضعفا

 AEI .منذ تأسيسه

  ال تزال التجارة غير النفطية داخل دول مجلس التعاون الخليجي منخفضة، حيث

 AEI .2016٪ فقط من إجمالي التجارة غير النفطية في عام 10بلغت 

 دول الخليج إلى إنتاج نفس السلع، لذا فإن التكامل في الصادرات  تميل

 AEI والتجارة منخفض.

  مليار دوالر في التجارة بين دول  85استحوذت اإلمارات على أكبر حصة من أصل

، ويرجع ذلك في الغالب إلى أنها مركز إعادة 2016مجلس التعاون في عام 

 AEI تصدير.

  في 5تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة شرعت السعودية واإلمارات في ٪

. انضمت البحرين بعد عام واحد، في حين تأخرت قطر وعمان 2018يناير 

والكويت، ولكن لم ترفض رفضًا صريحًا فكرة االلتزام بتطبيق ضريبة القيمة 

 AEI ٪ في العامين أو الثالثة المقبلة.5المضافة بنسبة 

 ى وجه الخصوص، سيعتمد مسار بالنسبة لدول الخليج، والسعودية عل

الطلب في سوق النفط طبيعة إلى حد كبير على ما بعد كورونا االنتعاش 

 AEI العالمية.

  ربطت اإلمارات سياستها الخاصة بالوباء في رمضان برسائلها القائمة على

 Carnegie التسامح والحوار بين األديان.
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  فعلت اإلمارات. ولكن بعد فرضت السعودية في البداية إغالق المساجد، كما

بضعة أيام، قام الملك بتغيير المسار، معلناً أن مساجد مكة والمدينة ستبقى 

مفتوحة رسمياً لصالة التراويح في رمضان، على الرغم من محدودية القدرة على 

يشير التغيير في السياسة إلى قلق المملكة المهيمن بشأن  .الوصول إليها

 Carnegie ا كأفضل وصي عليها.إدارتها للحرمين، وصورته

  شهد الخليج اتجاهاً تصاعدياً لتدفق البيانات، ومعدالت عالية 2010منذ عام ،

 Middle East تاريخياً الستخدام وسائل التواصل االجتماعي والهواتف الذكية.

Institute 

  ال سيما حكومات اإلمارات، و -كانت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي

ائلة نحو رقمنة بنيتها التحتية من خالل هتوجه موارد  -والسعودية والبحرين، 

إنشاء المؤسسات المطلوبة، وتعديل التشريعات، وتنفيذ شراكات مع 

 شركات "التكنولوجيا العمالقة" وبناء رأس المال البشري المحلي.

 ى كانت جائحة كورونا بالتأكيد أكبر اختبار للبنية التحتية الرقمية في الخليج حت

 Middle East اآلن، ولكن أثبتت المنطقة أنها تتمتع بمرونة رقمية هائلة.

Institute 

  ،جنت اإلمارات فوائد خططها طويلة المدى مثل استراتيجية االبتكار الوطنية

، والتي 2021، واستراتيجية بلوك تشين 2031واستراتيجية الذكاء االصطناعي 

رونا الرقمية للدولة. كان أرست جميعها األساس الستجابة فايروس كو

 االنتقال إلى العمل عن بعد والمدرسة واألعمال التجارية سريعًا وفعالًا ومرنًا.

Middle East Institute 

  .أثمرت استثمارات السعودية في مجال التكنولوجيا في مكافحتها للوباء

فالمملكة تمتلك أكبر اقتصاد في الشرق األوسط وأكبر عدد من السكان في 

ه الجزيرة العربية، لكنها كانت متخلفة عن نظيراتها الخليجية في التطور شب

 Middle East Institute التكنولوجي.

  بدأت السعودية استراتيجية التحول الوطني للتحول من 2030مع رؤية ،

 Middle East Institute االقتصاد المعتمد على النفط إلى االقتصاد الرقمي.

  مجموعة من األدوات الذكية التي أثبتت فعاليتها  السعوديةقدمت الحكومة

واكتسبت ثقة الجمهور. على سبيل المثال، قامت وزارة الصحة بتحديث 

تطبيقها "موعد"، الذي يوجه المستخدمين في العزلة الذاتية وزيارات 

المستشفيات، في حين تستخدم وزارة التربية والتعليم "بوابة التعليم الوطنية" 
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 Middle East د التعليمية واألدوات الرقمية للطالب في المنزل.لتوفير الموا

Institute 

  األساس للبنية التحتية الرقمية التي زادت من مرونة  2030وضعت رؤية

المملكة الرقمية في مواجهة الوباء، وبفضل قيادتها لمجموعة العشرين، 

 Middle East أصبحت السعودية اآلن في موقع الريادة التقنية في المنطقة.

Institute 

  دول مجلس التعاون الخليجي باستمرار على مستويات اإلنفاق منذ حافظت

مليار دوالر سنويًا، على الرغم من أن إيرادات  550بمتوسط قدره  2014أواخر عام 

 .مليار دوالر لكل عام 500مليار دوالر إلى  400تتراوح بين أقل من  2015-2019

AEI 

  700الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي حوالي بلغ متوسط اإليرادات 

 AEI .2013وأوائل عام  2012مليار دوالر سنويًا في عام 

 المواقف واآلراء

 ( قرار السعودية بزيادة ضريبة القيمة المضافةVAT بنسبة )بحيث تصل 300 ،٪

يوليو، يعني أنه ال توجد فرصة  1٪ على السلع والخدمات ابتداء من 15إلى نسبة 

 AEI  بين دول المجلس. اآلن للتكامل االقتصادي اإلقليمي وتنسيق السياسات

  كان تنسيق السياسات هذا هو العمود الفقري لدول مجلس التعاون

الخليجي، حيث سعت الدول الست إلى سن سياسة موحدة بشأن التجارة 

البينية، والمعاملة المتساوية للمواطنين كمستثمرين وأصحاب العقارات عبر 

 AEI حدودهم.

  في محاولة للبحث عن األمن  1981تشكل مجلس التعاون الخليجي عام

الجماعي رداً على الثورة اإليرانية. لكن التعاون األمني والسيادة األمنية، ال سيما 

 بين ممالك الخليج، أمر ال يقبل المواءمة، فهنا حساسية عالية تجاه السيادة.

AEI 

 قتصادي أكثر قابلية للتطبيق، مقارنة مع فكرة رأت دول المجلس أن التعاون اال

التنازل عن صنع القرار في الشؤون الخارجية أو دمج القدرات العسكرية في 

 AEI قدرة دفاع جماعية متكاملة بالفعل.

  تبدو اآلن بين دول مجلس التعاون فكرة سياسة الرسوم الجمركية الموحدة

 AEI بعيدة المنال.
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  االقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي اآلن وكأنه يبدو مستقبل السياسة

مشهد تنافسي بين األعضاء، من حيث مناخهم الضريبي، ومعاملة 

المستثمرين األجانب واالهتمام بتوفير اإلقامة الطويلة األجل أو حقوق 

 AEI المواطنة لألجانب.

  يهاتلك التي لددول مجلس التعاون الخليجي األصغر واألغنى لها ميزة على 

ينبغي العناية بهم، والتي لديها أعباء  نالذيكبير من السكان  عدد الذين لديهم

 AEI ديون كبيرة مقومة بالدوالر.

  ،من الواضح أن السعودية أعطت األولوية لعجزها المالي كمشكلة سياسية

وقد تكون ضريبة القيمة المضافة المرتفعة في المستقبل مصدرًا إليرادات 

 AEI الحكومة.

  ،جعل سوف يؤدي رفع ضريبة المبيعات في السعودية إلى على المدى القصير

ببقية أعضاء مجلس الخاص أقل جاذبية كوجهة استثمارية مقارنة  القطاع

 AEI .التعاون

  أكثر جاذبية  نالبحريقد يؤدي رفع ضريبة المبيعات إلى جعل التسوق في

 AEI .للمواطنين السعوديين

  كمحرك للنمو الجماعي و التعاون كمنظمة إقليميةمجلس ربما تكون فعالية

 AEI وتنسيق السياسات قد انتهت.

  ومنتجات االقتصادي في دول الخليج بعد كورونا على البترول يعتمد االنتعاش

 AEI البتروكيماويات ذات الصلة.

  سيكون مسار التعافي االقتصادي للصين المحدد الرئيسي لمسار التعافي في

 AEI .ندول مجلس التعاو

  بالنسبة للسعودية واالقتصادات الخليجية األخرى، يظل االعتماد المتبادل مع

االقتصادات األخرى محدداً أساسياً للتعافي، وواحداً من أكثر المتغيرات 

 AEI صعوبة في التنبؤ بها.

  يعتمد االنتعاش في دول الخليج على الزيادات الكبيرة في طلب المستهلكين

 AEI على النفط.

  ستنخفض عائدات النفط لدول الخليج على األقل في النصف األول من عام

هر المعطيات الحالية وجود اختالالت كبيرة هذا العام في كل من ظتُ. و2020

أسعار النفط المتكافئة )السعر المطلوب لموازنة الميزانية( والتكافؤ الخارجي 

 CSIS .)السعر المطلوب إلبقاء الحساب الجاري عند الصفر(
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  دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام في حالة جيدة مقارنة مع معظم

 CSISمصدري النفط الرئيسيين، ولديهم العديد من الخيارات تحت تصرفهم. 

  لدى السعودية واإلمارات والكويت وقطر مساحة كبيرة لالستفادة من

ال أضعف، ولكن  هماوضعف فهيالمدخرات واالقتراض. أما عُمان والبحرين 

يزال بإمكانهما الوصول إلى أسواق رأس المال، ومن المحتمل أن تعتمد 

البحرين على المساعدات أيضًا، على الرغم من أنها أصبحت تعتمد بشكل 

 CSISمتزايد على السعودية. 

  أدى تأثير الوباء خالل شهر رمضان إلى تضخم االختالفات في السياسات بين

بما انعكس في تفاقم االنقسام الثالثي دول مجلس التعاون الخليجي الست، 

 Carnegie .2017الذي يعود إلى صيف عام 

  كان يمكن لرمضان ووباء كورونا أن يوفرا فرصاً للمصالحة، ولكن ذلك لم

 Carnegie يحصل، بعد أربع سنوات من الصراع.

  لقد أثبت شهر رمضان أنه الوقت المناسب للبحرين والسعودية واإلمارات

 Carnegie استخدام اإلسالم لتعزيز قوتهم الناعمة.لمواصلة 

  لدى قطر استراتيجيتها الخاصة لوضع نفسها على الخريطة العالمية، تمامًا

كما فعلت في رمضان خالل الوباء، فقد جمعت عناصر من استراتيجية الكويت 

 Carnegie وسلطنة عمان مع عناصر من بقية دول مجلس التعاون.

  الناعمة لدولة قطر لم تكن قادرة على التنافس مع قوة لكن القوة الدينية

جيرانها خالل رمضان، خاصة مع تقاعد الشيخ اإلصالحي السني يوسف 

القرضاوي بسبب الشيخوخة وانحسار تأثير الشيخ طارق رمضان الذي ترعاه 

 Carnegie قطر، وسط العديد من ادعاءات االغتصاب.

 ن كفرصة إلعادة فتح اقتصادها. مثل الكويت وعمان، لم تستغل قطر رمضا

لكنها استغلت هذه اللحظة لالحتفال بالذكرى السنوية الثالثة لالنقسام 

 Carnegie الخليجي واالحتفاء بمرونتها.

  لطالما كانت األزمات واألحداث الروحية منصة لدول مجلس التعاون الخليجي

االثنين خالل  لتعزيز مصالحها وحمالت العالقات العامة، وقد كان الجمع بين

 Carnegie شهر رمضان وأزمة كورونا نعمة من بعض النواحي في هذا المجال.

  ،فمايُلحق تفشي فايروس كورونا الخراب االقتصادي في جميع أنحاء العالم 

 CSISبالك بالدول الهشة بشكل خاص مثل دول مجلس التعاون الخليجي. 
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  العالقات بين قطر من جهة والسعودية  تعودمن غير المرجح إلى حدّ كبير أن

 .2017إلى ما كانت عليه قبل حزيران/يونيو واإلمارات والبحرين من جهة أخرى 

Washington Institute 

  سوى في زيادة عدد النزاعات وحدتها  2017عام لم تساهم السنوات التي تلت

بين دول مجلس التعاون، بما في ذلك الطرفان المحايدان بشكل رسمي 

 Washington Institute الكويت وسلطنة عُمان.

  االستمرار في تعليق اآلمال على بالنسبة للواليات المتحدة ليس من الحكمة

أن تكون الضغوط الدولية أو التهديدات والمصالح المشتركة كافية لحل هذا 

 Washington Institute الوضع أو توحيد دول المجلس في أي وقت قريب.

  يزداد سوءاً. وإذا لم تقم بين قطر والدول الخليجية األخرى يبدو أن الخالف

الحكومات األجنبية بإعادة تشكيل سياساتها لتناسب هذا الواقع، فقد تثبت 

 Washington Institute جهودها بأنها غير مثمرة أو حتى تأتي بنتائج عكسية.

 ل لإلصالح على المدى أحد األسباب التي تجعل الصدع الحالي يبدو غير قاب

القريب هو انخراط الشعوب فيه بطرق غير مسبوقة. فبخالف النزاعات 

السابقة في المجلس، التي بقيت على مستوى القيادة، يتم تشجيع مواطني 

كل دولة بشكل ناشط على شتم خصومهم اليوم، بما في ذلك الطبقة 

 Washington Institute الحاكمة، وهو خط أحمر لم يتم تجاوزه من قبل.

  في كثير المضادة على وسائل التواصل االجتماعي، وإن واقع تنظيم الحمالت

األزمة يؤكد صعوبة حل ، أعلى المستويات الحكوميةمن قبل من األحيان 

 Washington Institute .الخليجية

  ظهرت حمالت التشهير المريرة على وسائل التواصل االجتماعيإلى جنب ،

نشاط الدبلوماسي الواعد بين الطرفين. ومع ذلك، فإن نوبات عارضة من ال

هذا التواصل الرسمي شيء روتيني؛ وال ينبغي تفسيره على أنه عالمة على 

 Washington Institute العالقات الدافئة.

 البحريني إلى-اإلماراتي-يميل الخالف الرئيسي بين قطر والتحالف السعودي 

مجلس التعاون مليئة بالتصدّعات  الحصول على عناوين األخبار، لكن دول

 Washington Institute العميقة األخرى.

  ّالتصدّعات األخرى بين دول مجلس التعاون هي إلى جانب األزمة الخليجية، فإن

إما حديثة أو مرتبطة بالديناميكيات اإلقليمية التي تبدو حتمية. على سبيل 

ان حليفتين، إلّا أنه برزت المثال، في حين ال تزال السعودية واإلمارات تبدو
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خالفات ملحوظة بينهما حول كيفية التعامل مع المشاكل المتزايدة في جنوب 

 Washington Institute اليمن.

  نالذيأدّى صعود جيل جديد من القادة الخليجيين إلى تمكين األمراء الشباب 

يرغبون في التعبير عن استقالليتهم عن بعضهم البعض، وسيقومون بذلك 

ي ظل ظروف مختلفة عن تلك التي كانت سائدة عندما تم تشكيل المجلس ف

، بما في ذلك التهديدات الوجودية الجديدة داخل دول المجلس 1981في عام 

 Washington Institute التي ال يمكن تجاهلها.

  حتى إذا أسفرت المناقشات الوزارية الخليجية األخيرة والتواصل مع الواليات

عقد اجتماع افتراضي على مستوى عالٍ أو حل دبلوماسي أوسع المتحدة عن 

نطاقاً للصدع بين دول مجلس التعاون، إلّا أن أي اتفاق مماثل سيكون 

سطحياً، فقد تبقى جذور الصراع على ما هي عليه، مما يزيد من احتمال تجدد 

 Washington Institute النزاعات في المستقبل.

 اوة الشخصية المتزايدة بين أبرز قادة دول مجلس من غير المرجح أن تزول العد

 Washington Institute التعاون.

  في الدول  غير متوقع للقيادة حصلمن الممكن أن يتم حل األزمة الخليجية إلى

بعيد االحتمال إلى حدّ كبير في الوقت ولكن هذا األمر ، األطراف في األزمة

الثالث )الدوحة، الرياض، أبو ظبي( األساسيين في العواصم ألن القادة ، الحاضر

 Washington Institute .هم من الشباب

  يمكن أن الحمدين في قطر من وجهة نظر الرياض وأبو ظبي، فإن وفاة أحد

تغيّر ديناميكيات النزاع، على الرغم من أن احتمال حدوث تغيير ملحوظ سيكون 

 Washington Institute منخفضاً للغاية.

 ألمريكية في الخليج بفرصة أفضل بكثير لتحقيق ثمارها ستحظى السياسة ا

إذا تخلت عن مساعيها لرأب الصدع بين دول المجلس، وركزّت بشكل أكبر على 

 Washington Institute العالقات الثنائية مع كل دولة عضوة بصورة فردية.

  بغض النظر عن كيفية تطوّر األحداث في المنطقة أو ضعف عمل مجلس

كمؤسسة، تحرص الدول األعضاء الست على الحفاظ على عالقات التعاون 

قوية مع الواليات المتحدة. تعني هذه المقاربة صياغة السياسات أو تعديلها 

 Washington بطريقة تعتبر مجلس التعاون المنقسم من المسلّمات.

Institute 

 الة في باستثناء جزئي للكويت، ال توجد هيئات تشريعية شعبية أصلية و/أو فع

الخليج، وال توجد في األساس آليات إشراف يمكن أن تُقيد اإلنفاق الدفاعي أو 
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وال تزال عمليات صنع القرار في  CSIS تنظم معايير الحصول على األسلحة.

حكومات الخليج في هذا الصدد، كما هو الحال في العديد من المجاالت األخرى، 

 CSIS غامضة.

  العديد من الممالك الخليجية مدخالت في قد تقدم المجالس الشورية في

الشؤون االجتماعية أو الثقافية أو حتى االقتصادية، لكن ليس لديهم 

المعلومات وال يسمح لهم بالمساهمة بآرائهم في المسائل األمنية 

 CSIS العسكرية.

  يعد غياب الرقابة أحد األسباب التي تجعل تخطيط الشراء في العديد من دول

 CSIS ير واضح أو غير موجود.غ -في أوقات التقشف المالي  حتى -الخليج 

  استخدمت دول الخليج األربع التي لديها أكبر جهود لألمن القومي نسبة إلى

سلحة لترسيخ مشتريات األ -مان وقطر واإلمارات السعودية وع -حجمها 

تحالفاتها الدولية، مما أدى إلى امتالك أنظمة أسلحة مكررة )على سبيل 

 F-15.) CSISال، مقاتلة تايفون وطائرة المث

  مثل العديد من الدول خارج الخليج، بما في ذلك القوى الكبرى مثل الصين

وروسيا وكذلك القوى اإلقليمية مثل مصر وإسرائيل، تختلف دول الخليج 

بشكل حاد في مدى إبالغها عن إجمالي اإلنفاق العسكري الفعلي. وينطبق 

ذي تضعه نفقات الدفاع على اقتصادها وناتجها الشيء نفسه على العبء ال

المحلي اإلجمالي، ولكن من الواضح، مع ذلك، أن هذه المبالغ عالية بشكل 

 CSIS استثنائي بالنسبة لحجمها ومستوى تطورها.

  من كل واردات األسلحة 24.6 2019-2018استوردت دول الخليج العربي خالل ٪

 CSIS العالمية.

  الخليج، فإنّ قرارات اإلنفاق الدفاعي تأتي من العائلة في العديد من دول

 CSIS المالكة، التي هي الدولة.

  في دول الخليج التي ال يملك فيها سوى أفراد العائلة الحاكمة السلطة، غالبًا

ما يترافق شراء األسلحة مع فساد واسع النطاق، أو كما قال أحد خبراء 

 عودية، "السرقة على نطاق واسع".الشفافية الدولية عند اإلشارة إلى الس

CSIS 

  لقد أدى االختالس الواسع النطاق في قطاع الدفاع إلى إضعاف فعالية

جيوش دول مجلس التعاون الخليجي: عندما يحصل األمراء على "نصيبهم" من 

 المعامالت، فإن وحدات الجيش ال تحصل على ما يفترض أن تحصل عليه.

CSIS 
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  ويعني الفساد المرتبط بالشؤون ول الخليجدينتشر االختالس في جميع ،

تجد  امالعسكرية عمليًا أن الكثير من األسلحة "تختفي" ببساطة، وغالبًا 

 CSIS طريقها إلى ترسانات داعش أو القاعدة أو الحوثيين.

  هل دول الخليج أكثر فساداً من غيرها من الدول التي ال تملك سيطرة عامة

منظمة الشفافية الدولية بعمل مؤشر يهدف إلى على مالية الدولة؟ قامت 

قياس الفساد في جميع أنحاء العالم. وتكشف البيانات أنه من الناحية 

العالمية، فإن دول مجلس التعاون الخليجي ليست قريبة من أسفل مقياس 

 CSIS الفساد.

  لكن الحقيقة األكثر قتامة تظهر عندما يتم قياس الخطر الفعلي للفساد في

" 2020الدفاع. حيث يُقسم "مؤشر النزاهة الدفاعية الحكومية لعام قطاع 

المجال األمني إلى خمس فئات للمخاطر )سياسية ومالية وأفراد وعملية 

")معتدل(،"  C")منخفض(،"  B" )منخفضة جدًا(، " Aومشتريات( ويصنفها من "

D  "،)عالي("E  "إلى ،)عالي جدًا("F حصلت الكويت واإلمارا .)ت على مؤشر ")حرج

" أو "المرتفع للغاية"، وحصلت كل من عمان وقطر Eخطر الفساد الكلي "

 F". CSISوالسعودية على أسوأ عالمة ممكنة "

  أولئك الذين لديهم خبرة طويلة في التعامالت التجارية في دول مجلس

كانت دائمًا ما يطلق الخليج التعاون الخليجي يشيرون إلى أن طريقة العمل في 

توزيع الموارد، ، وهي ضمن المفهوم الخليجي طريقة لالغربيون "الفساد" عليها

والتأكد من حصول الجميع على نصيبه، ومكافأة أولئك الذين "يستطيعون 

تنفيذ المطلوب"، وهي ببساطة تكلفة ممارسة األعمال التجارية وطريقة إجراء 

 CSIS المعامالت.

 ديد من دول مجلس التعاون قد ال يكون الجيل الجديد من القادة في الع

 الخليجي محصّنين من المعارضة كما حصل مع آبائهم وأجدادهم.

  ستعتمد دول مجلس التعاون الخليجي على تخفيضات الميزانية واالقتراض

والسحب من االحتياطي لمواجهة أزمة "فايروس كورونا" على المدى القصير. 

 أجل غير مسمى.ولكن ال يمكن االعتماد على هذه األساليب إلى 

 األسئلة المطروحة

  إن آثار السياسة االقتصادية اإلقليمية الفاشلة على معاملة المواطنين

المستثمرين، واآلن على الضرائب المتباينة على االستهالك تؤدي إلى طرح 
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تساؤالت حول الركيزة غير الرسمية المتبقية للتعاون االقتصادي لدول مجلس 

 AEI .ت المرتبطة بالدوالر األمريكيالتعاون الخليجي، والعمال

  دول مجلس في صنع السياسات المالية والنقدية عملية كيف ستصبح

 AEI .؟أكثر استقاللية ؟ وهل ستكون التعاون

 مالحظات 

  ًوغير معهود من قبل كان التركيز في هذا الشهر على مجلس التعاون استثنائيا

الذي أعاد إحياء االهتمام بالمجلس مراكز األبحاث، وال يوجد تبرير واضح للسبب 

 .في هذا الوقت

  تُظهر الدراسات التي تناولت مجلس التعاون هذا الشهر واألشهر التي قبلها

أن حجم التشابه بين هذه الدول واسع إلى حد كبير، بما يسمح للباحثين 

وأن أوجه التشابه هذه هي واحدة من بتناولها بالدراسة المشتركة المقارنة، 

العوامل األساسية في فشل نموذج مجلس التعاون، وفي استدامة 

 الصراعات البينية. 

 أفكار للتطوير والمتابعة

 إلماراتي في إضعاف مجلس التعاونا-تحليل الدور السعودي

حوالي أربعة عقود /لم يتمكن مجلس التعاون الخليجي من تحقيق إنجازات نوعية خالل

الضريبة والسياسات المالية. لكن هذا الجانب تعرّض عملياً  جانبمن عمره، ما عدا 

للتفتيت من خالل رفع ضريبة القيمة المضافة في السعودية دون التنسيق مع بقية 

 دول الخليج. 

الخطوة السعودية األخيرة ليست الخطوة الوحيدة في مجال إضعاف المجلس، فقد 

حدّت من فعالية نباً إلى جنب مع اإلمارات، بعدد كبير من الخطوات التي قامت، ج

 المجلس، وأوصلته إلى الوضع الذي وصل إليه اآلن. 

إفراغ المجلس من  اإلماراتي في-ينبغي إنتاج سردية متكاملة عن الدور السعودي

 محتواه، وهو الدور الذي بدأ منذ عقود، لكنه تكرّس في السنوات السابقة. 

تساعد هذه السردية في توفير رؤية متكاملة للباحثين والمهتمين عن دوافع الضعف 

 الذي يُعاني منه المجلس، كما تساعد في شرح المآالت المتوقعة للمجلس. 
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تأتي أهمية هذا السردية في إنها ستتوازى مع االهتمام المتزايد لدى مراكز البحث 

وهو يقترب من ذكرى تأسيسه األربعين، والباحثين والمهتمين في العالم بالمجلس، 

 حيث يتوقع أن يشهد العام المقبل تغطية وتحليالً واسعاً للمجلس ودوره.. إلخ. 

 أزمة االقتصاد السعودي: الثانيالموضوع 

 أهم األفكار والمعلومات

  كان هناك بعض التراجع عن الجهود المبذولة لتطبيق رسوم التأشيرة وخفض

٪ من تخفيضات تعريفة 30لمياه، حيث منحت الحكومة الدعم عن الكهرباء وا

المرافق للصناعات، وعلقت بعض رسوم التأشيرة التي تدفعها الشركات 

الصغيرة والمتوسطة الحجم )أقل من تسعة موظفين( لمدة ثالث سنوات، 

 AEI ٪.25وخفّضت رسوم تأشيرة المغتربين للشركات الصناعية بنسبة 

  يمكن للشركات تخفيض أجور القطاع الخاص بنسبة أعلنت الحكومة مؤخرًا أنه

٪، وقد ضمنت الحكومة في وقت سابق دعم أجور المواطنين في 40تصل إلى 

تبلغ  ٪ من رواتبهم من خالل صندوق دعم60القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 

 AEIمليار دوالر.  2.4 قيمته

 إلنفاق يبدو سلوك المستهلك السعودي مثل معظم أنحاء العالم: انخفض ا

على المالبس والسلع الفاخرة والسفر والضيافة، وازداد استهالك الطعام 

 AEI فقط.

  مليار  50مليار ريال ) 187عجزاً بقيمة  2020توقعت ميزانية السعودية لعام

في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي، ولكن اآلن يمكن  6.4دوالر(، أي ما يعادل 

 CSIS .لهذا العجز أن يزيد إلى الضعف

  بالمائة مقارنة بالعام السابق،  24في الربع األول، تراجعت عائدات النفط بنسبة

بالمائة، لكن الربع التالي سيكون  17وتراجعت اإليرادات غير النفطية بنسبة 

 CSIS .أسوأ بكثير

  قلّصت الرياض األجزاء غير األساسية من الميزانية، ووجهت اإلنفاق بدالً من

 CSIS .الصحة والتحفيزذلك نحو برامج 

  بما في ذلك 2030من المرجح أن تُؤخَّر المشاريعُ الضخمة التي تضمنتها رؤية ،

 CSIS .مشروع نيوم والسياحة والتنمية في البحر األحمر

  في المائة من الميزانية مخصصة لإلنفاق الجاري مقابل النفقات  80أكثر من

حد كبير إلى رواتب القطاع  الرأسمالية، وتذهب معظم النفقات الجارية إلى

 CSIS العام والبرامج االجتماعية.
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  مليار دوالر من الديون، بما في ذلك  19على  2020حصلت السعودية خالل عام

 CSIS .مليارات دوالر 7إصدار سندات مؤخرًا بقيمة 

  استغلت السعودية أسواق الديون الدولية قبل أن تحتاج إليها في السنوات

 CSIS .، األمر الذي قد يسهل عليها إصدار سندات جديدةالقليلة الماضية

  كما بدأت السعودية بالسحب من احتياطي النقد األجنبي. ظلت احتياطيات

، بعد عدة سنوات من 2017السعودية ثابتة إلى حد ما منذ أوائل عام 

االنخفاضات الحادة. لكن في مارس، انخفض صافي األصول األجنبية للبنك 

 CSIS مليار دوالر. 27ر المركزي بمقدا

  تحتاج المملكة إلى إجراء تغييرات كبيرة في سياساتها، بدءًا من خفض حاد في

 Brookings اإلنفاق العسكري.

  استجاب الملك آلثار الفايروس من خالل مضاعفة ضرائب القيمة المضافة

ثالث مرات، وخفض الدعم، وفرض تدابير التقشف، وكلها إجراءات تؤذي 

  Brookings ب.بشكل غير متناسالفقراء 

 .آفاق االضطرابات االجتماعية عالية، ال سيما عندما يتم رفع حظر التجول 

Brookings 

  سيؤثر الوباء وانهيار أسعار النفط على رؤية ولي العهد الطموحة إلصالح

 Brookings .2030االقتصاد السعودي بحلول عام 

  التقشف، وإنهاء الحرب في اليمن.سيحتاج السعوديون إلى التركيز على تدابير 

Brookings 

 المواقف واآلراء

  االعتماد على عائدات النفط واإلنفاق العام الضخم على الرواتب والمزايا

قبل كورونا االجتماعية لهما حدود، لكن السعودية ضغطت على النظام المالي 

 AEI .بأكثر مما يحتمل

  اإلنفاق العام في  االنخفاض الكبير فيهناك طريقة سهلة لتخفيض

تقليص حجم الميزانية، بدءًا بالمشاريع الضخمة مثل ، ويتم ذلك عبر السعودية

مشروع نيوم الضخم المخطط له واالنتقال إلى أسفل عبر الوزارات، من خالل 

 AEI جعلها أكثر كفاءة.

  اإلنفاق الدفاعي هو مكان آخر سهل للعثور على وفورات في اإلنفاقتخفيض 

سيؤدي حل الحرب في اليمن إلى قطع شوط كبير في خفض ، والسعودي

 AEI التكاليف.
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  ،الجمع بين إجراءات التحفيز لدعم بقاء األعمال التجارية في القطاع الخاص

ودعم الرواتب، وتخفيض النفقات الحكومية في الوقت نفسه، سيكون مثل 

 AEI ملء دلو مثقوب.

 خفض النفقات أو التوجه إلى  من الطبيعي في إدارة أي عجز مالي التوجه نحو

أسواق رأس المال الدولية لالقتراض، في محاولة لعبور فترة صعبة، 

 AEI. والسعودية لن تكون وحدها التي ستقوم بأي منهما

  ما يجعل هذه األزمة مزعجة للغاية للمملكة هو أنه ال يوجد سبب وجيه لتوقع

 AEI .بتعافٍ لإليرادات المستقبلية لتعود إلى عهدها القري

  األسباب الهيكلية للعجز الحالي هي نفسها كما كانت عندما انخفضت أسعار

أزمتا النفط وكورونا أن جعلت هذا العجز  هتفعل، وما 2014النفط في أواخر عام 

 AEI حتمياً، وجعلته يحصل في وقت أقرب.

  ليس من الممكن للسعودية أن تعيد تكديس الثروة التي تم تكديسها خالل

في بيئة أسعار النفط الحالية أو المتوقعة في  2014-2003من الفترة 

 AEI المستقبل.

  لكن أجور القطاع السعودي تخفيضات في اإلنفاق العامتحصل يجب أن ،

 AEI العام ستكون في نهاية قائمة ما سيشمله التخفيض.

 .الحماية االجتماعية التي يمتلكها معظم السعوديين هي وظيفة حكومية AEI 

  الوظيفة الحكومية في السعودية استحقاقات البطالة في الواليات تعادل

المتحدة، مع اختالف في أنها ال تفعل شيئًا لتعزيز اإلنتاجية أو النمو 

االقتصادي، فهي نمط ثابت إلبقاء الناس في المكاتب كموظفين وتعزيز 

 AEI االستهالك المحلي للسلع األساسية.

  ،َيجب أن ينتهي اإلنفاق الرأسمالي على لكي تُخفّض الحكومة التكاليف

 AEI المشاريع العمالقة وحتى المشاريع الحكومية الضخمة.

  يبدو مختلفًا. متوسط الدخل في السعودية سهناك تقدير بأن المستقبل

 AEI سيكون أقل، ولن يعيش الشباب بالطريقة التي عاشها آباؤهم.

  حيث يفقد العديد من  هو إعادة هيكلة سوق العمل، 2030ما تبقى من رؤية

العمال األجانب وظائفهم ويغادرون المملكة، مما يفسح المجال لمزيد من 

 AEI المواطنين للدخول إلى السوق بحكم الضرورة.

  بالمقابل، سيرى العديد من السعوديين األثرياء، بما في ذلك أفراد العائلة

باهظ على الحاكمة، أن دخول ابن سلمان في النزاع النفطي واإلنفاق ال

 AEI مشاريعه دليل على فشل االنتقال.
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 .التخفيض في النفقات الجارية يحمل تكلفة سياسية CSIS 

  أمر  ينالدَّأن الزيادة السريعة في في الميزانية السعودية العجز الواسع يعني

 CSIS ال مفر منه.

  إن استمرار نضوب االحتياطي بهذا المعدل ألكثر من شهرين أو ثالثة أشهر

 CSIS سيرسل إشارة تحذير خطيرة للمستثمرين.

  تقديرات وكالة الطاقة الدولية لنمو الطلب السنوي بمتوسط حوالي مليون

 CSIS يمكن أن تكون مفرطة في التفاؤل. 2025-2019برميل يوميًا في 

  إن انخفاض عوائد النفط يعني أمواالً أقل للمحسوبية، مما يجعل من الصعب

ضمن السيطرة ويحد من القدرة على تشجيع االستثمار. إبقاء نخب األعمال 

وسيؤدي النمو البطيء وفقدان الوظائف إلى نزوح العديد من العمال 

 CSIS الوافدين.

  أجندة طموحة إلثبات سعة نفوذهم، وبدا  2020في عام وضع السعوديون

لكن المملكة ، الدور السعودي كالعب مهيمن في أسواق الطاقة العالمية آمنًا

واجهت بدالً من ذلك سلسلة من االنتكاسات التي أثارت مشاكل كبيرة محليًا 

 Middle East Institute. وخارجيًا

  واألمنية  ةالسياسيَّهز غضب إدارة ترامب ركيزة أساسية للسياسة

 Middle East Institute السعودية.

 ،وعودة  يبدو أن التراجع السعودي عن حربها النفطية أدى إلى استقرار السوق

دوالرًا للبرميل، والذي ال يزال أقل بكثير من متطلبات  30األسعار إلى نطاق 

 Middle East Institute الميزانية السعودية.

 األسئلة المطروحة

  ،كان العبء المالي الكبير على الميزانية السعودية واضحاً حتى قبل كورونا

لم تقم السعودية ويظهر ذلك في العجز السنوي للميزانية. ولكن لماذا 

 AEIبإجراءات التقشف هذه من قبل؟ 

  إلى المستويات التي في العالم ماذا لو لم تعد مستويات الطلب على النفط

 CSISكيف ستتعامل السعودية مع هذه المعضلة؟  ؟قبل كورونا كانت عليها
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 مالحظات 

  في ظهر تركيز كبير في كل المواد التي تناولت األزمة االقتصادية الحالية

السعودية على اآلثار المتوسطة والبعيدة والبعيدة جداً، وتناولت معظم مراكز 

 .التفكير التي ناقشت الموضوع األثر حتى على الجيل القادم

  ظهرت في كل الموضوعات المعضلة األساسية التي تواجه صانع القرار في

إجراءات التقشف، وهي أزمة أجور القطاع العام، والتي سيكون المسّ بها 

بشكل مباشر، مسّاً بما تم تسميته بالتأمين االجتماعي الذي يحظى به 

 السعوديون. 

 لبند الذي يمكن أن يكون اقترح أكثر من مركز بند النفقات العسكرية باعتباره ا

مؤثراً في اإلنفاق العام، دون أن يؤثر على العقد االجتماعي داخل الدولة. لكن 

المساس يثير معضلة أخرى لصانع القرار السعودي، حيث يستخدم اإلنفاق 

  العسكري في جزء كبير منه كأداة لتعزيز العالقات مع واشنطن. 

 أفكار للتطوير والمتابعة

 نفاق العسكري. دراسة اإل1

يُشكّل اإلنفاق العسكري واحداً من البنود التي ال تظهر بشكل واضح في الميزانية 

. حيث يتم وضع بعض البنود التي تتعلق برواتب القطاع العسكري، ولكن السعودية

ال يتم تضمين المشتريات العسكرية. كما أن الواليات المتحدة بدورها لم تعد تنشر 

 عسكرية الفعلية. تفاصيل المشتريات ال

تتفق كل المصادر الدولية على أن السعودية تأتي في المرتبة األولى عالمياً من حيث 

المشتريات العسكرية، إال أن تقدير قيمة مشترياتها وحجم إنفاقها على الجيش، ما 

 زال محل تقديرات متفاوتة. 

وبناء على غياب المعلومات األساسية فيما يتعلق باإلنفاق العسكري من جهة، 

وعدم وجود جهة تشريعية مستقلة أو إعالم حر، فإنّ رجل الشارع العادي ليس لديه 

 فكرة واقعية عن حجم هذا اإلنفاق، وتأثيره على الموازنة السعودية. 

 خالل: ينبغي التركيز بشكل كبير على اإلنفاق العسكري، من 

إعداد دراسة شاملة لمحاولة تقدير كلفة المشتريات العسكرية السعودية،  .1

 وتكلفة الجيش وقوى األمن، ومحاولة تقدير كلفة حرب اليمن. 
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إلى أشكال بصرية يمكن تحويل أهم المعطيات التي ستنتهي إليها الدراسة  .2

ازي مع عرضها للجمهور، بغية توضيح اإلنفاق الهائل في هذا اإلطار، بالتو

األداء المتواضع للجيش عندما يتعلق األمر بالصراع مع الجهات الخارجية، بما 

 في ذلك الحوثيين. 

 

 . تحليل رواتب القطاع العام2

تمثل رواتب القطاع العام الجزء األهم من الميزانية السعودية، حيث تبلغ نسبتها 

 % من النفقات. 40حوالي 

بهذا الجزء بشكل مباشر، وإن كانت يبدو أن الحكومة ال ترغب وال تستطيع المساس 

 قد أثّرت عليه بشكل فعلي من خالل إلغاء بدل غالء المعيشة. 

يشعر السعوديون عموماً باالمتنان للراتب الحكومي، باعتباره نوعاً من التأمين 

 االجتماعي الرخيص، والذي تُقدّمه الحكومة لهم نظير عمل قليل. 

لكن هذا االمتنان ال يُعبّر في الواقع عن حقيقة الراتب، والذي تتضاءل قيمته بشكل 

قع أن يرتفع بشكل كبير بعد رفع مستمر بسبب غالء المعيشة، وهو الغالء الذي يتو

 ضريبة القيمة المضافة. 

ينبغي تحليل رواتب القطاع العام بشكل معمق، من ناحية التغيرات التي طرأت عليه 

 على مدار السنوات السابقة، والقدرة الشرائية لهذا الراتب. 

 المخرجات إلى أشكال بصرية مبسطة )مثالً قيمةبعد إنجاز الدراسة، يتم تحويل 

، وإلى جانبه صورة سلة السلع التي يمكن أن يشتريها، وقيمة نفس 2014الراتب عام 

 مع سلة السلع التي يمكن أن يشتريها(.  2020الراتب عام 

يتم استخدام المنتجات البصرية لتوعية الجمهور بواقع رواتب القطاع العام، والتهديد 

الجمارك وغيرها من السياسات الذي يُحدق بها نتيجة قيام الحكومة برفع الضرائب و

 التي تتسبب برفع األسعار، وبالتالي التقليل من القيمة الشرائية للرواتب. 

 


