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 أزمة االقتصاد السعودي

 

 التحديات والفرص أمام االقتصاد السعودي

  

رغم الضرر الكبير الذي سببته األزمة المزدوجة لكورونا وأسعار النفط على االقتصاد 

السعودي، إال أن هذه األزمة منحت السعودية فرصة إلعادة تشكيل االقتصاد، سواء 

من حيث فرض قرارات صعبة، ولكن ضرورية، وتوقف العمالة األجنبية عن العمل، بما 

"، بما يمنح 2030أدّت لوقف تطبيق "رؤية كما . السعودةيمنح الفرصة لمزيد من 

 فرصة إلعادة صياغتها بأهداف أكثر واقعية وحجماً أكثر محدودية. 

على االقتصاد وفايروس كورونا بتشكيل ضغط فريد أسعار النفط تسببت 

التي تحاول السعودية النفطية قطاعات غير الفي بإحداث دمار ، بما تسبب السعودي

 . االقتصاد تنويعتطويرها باسم 

تدابير تقشف ، وتدفع باتجاه اعتماد الديناميات الحالية استدامة الدولة الريعيةتختبر 

 غير مسبوقة. 

 هي و ،محمد بن سلمان لتغيير المملكةسياسة هي محور " 2030رؤية السعودية "

 . أبداً وقد ال تعود إلى شكلها األصلي ،إلى حد كبيراآلن في حالة "تعليق" 
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وتعديالت على االقتصاد قد تقدم هذه األزمة أيضًا فرصة إلطار تفكير جديد  ،لكمع ذ

 . على المدى الطويلسيعود بالنفع ، بما السعودي

بعضها يمكن أن يخلق اقتصادًا أكثر  ،سيتعين على الحكومة اتخاذ قرارات حاسمة

 من هذه الظروف.  السعوديةمع خروج رشاقة وكفاءة 

إال  ،شاقة للتنفيذ في الظروف العاديةالقرارات التي تم اتخاذها في هذه الفترة كانت 

 أنها ضرورية اليوم.

 464إلى مليار دوالر  27انخفض صافي األصول األجنبية السعودية بنحو  ،في مارس

 . عاماً  19منذ له أدنى مستوى وهو  ،مليار دوالر

  .%50من الناتج المحلي اإلجمالي إلى % 30زادت وزارة المالية سقف ديونها من 

انخفاض صافي الدخل عن  ،أكبر شركة عامة في العالموهي  ،أعلنت شركة أرامكو

 . 2020في الربع األول من عام % 25بنسبة 

دوالرًا أمريكيًا للبرميل  76يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ سعر النفط المتكافئ 

 عر الحالي. أي أكثر من ضعف الس السعودية،في 

عادة ما وشهر يوليو. إمكانية تنظيم موسم الحج في تهدد مخاوف الصحة العامة 

 .للمملكة من الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي% 20تشكل السياحة الدينية حوالي 

اتخذت الحكومة عدة خطوات لكبح جماح اإلنفاق  ،لميزانيةللوضع الصعب لاستجابة 

األخيرة زيادة ضريبة القيمة وشملت القرارات وزيادة العبء على المستهلكين. 

 بدل تكلفة المعيشة لموظفي القطاع العام. ووقف المضافة بمقدار ثالثة أضعاف 

ة وقد تم تشكيل لجن ،مليار دوالر 26تعتزم الحكومة خفض اإلنفاق بما يزيد عن 

 لمراجعة رواتب الموظفين والمقاولين خارج نظام الخدمة المدنية. 

الفوائد التي اعتاد المواطنون السعوديون وأن  ،توضح هذه اإلجراءات خطورة الوضع

 عليها ليست مضمونة للبقاء في مكانها.

" المكلفة بشكل 2030يتم أيضًا إجراء تعديالت على رؤية  ،مع سريان تدابير التقشف

 . باهظ

 طبيعيةالحتى في الظروف  ،األهداف الطموحة للغايةخطة من مجموعة من التتكون 

المشاريع المرتبطة بالرؤية عبر مجموعة واسعة من القطاعات مثل البنية ولكن . جداً

 . الوقف التامالتحتية والسياحة والترفيه معرضة اليوم لخطر التأخير أو 



 

 
5 

الحقائق االقتصادية فإن  ،الرؤية. ومع ذلكلقد راهن ولي العهد بشكل كبير على نجاح 

 الحالية تجعل مشاريع باهظة الثمن مثل هذه صعبة التنفيذ. 

والتي تقدر ، مليار دوالر 500وهو بناء مدينة ضخمة تبلغ تكلفتها الرؤية أحد أهم أهداف 

وقد يكون ، ممكنًاتنفيذ هذا الهدف قد ال يكون . وضعف حجم مدينة نيويورك 33بـ 

 .أمراً ليس سيئاً ذهمكن السعودية من تنفيعدم ت

على تقليل االعتماد على دخل  ،أعضاء مجلس التعاونبقية مثل  ،يعمل السعوديون

 الطاقة ودعم القطاع الخاص. 

من الناتج المحلي اإلجمالي % 40النفط يمثل أكثر من يقدر صندوق النقد الدولي أن 

 من الصادرات. % 80السعودي وحوالي 

، من الضروري رعاية مناخ أعمال مترهلةفي منطقة تتميز تاريخياً بقطاعات عامة 

 تنافسي ومبتكر. 

تقرير ممارسة أنشطة وقد استشهد "تقدماً في هذا المجال.  السعوديةلقد أحرزت 

والذي يركز على اللوائح التنظيمية  ،الصادر عن البنك الدولي 2020لعام  "األعمال

 كواحدة من أكثر البلدان تحسناً.  السعوديةب ،لألعمال التجارية المنتجة

بما في ذلك شركة جنرال ديناميكس عمالق  ،اشتكت الشركات األجنبية ،2019في عام 

 . في الوقت المحددمستحقاتها الحكومة السعودية دفع عدم من  ،صناعة الدفاع

مما يؤدي  ،المتعاقدين معهاصعوبة أكبر في دفع مستحقات اآلن قد تجد الحكومة 

 . بسمعتهاإلى المزيد من الضرر 

وأجبر  ،القطاع الخاصكما في كل مكان حول العالم، تسبب فايروس كورونا بإزعاج 

أو االعتماد على المساعدات  ،العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة على اإلغالق

 ية. الحكوم

لتنويع وبناء القطاع الخاص من خالل تطوير مناطق اقتصادية  السعوديةتخطط 

خاصة وزيادة االستثمار األجنبي المباشر وخصخصة الكيانات المملوكة للدولة. 

االنتظار حتى تصبح الميزانية العمومية على الحكومة السعودية اآلن سيتعين و

 .مالءمةللمملكة أكثر 

 . تكون مؤلمة على المدى القصيرقد يجب أن تكون الحكومة قادرة على اتخاذ قرارات 

يمكن لالقتصاد أن يظهر من جديد بتكريس متجدد إلمكانيات القطاع الخاص 

 والفرص الجديدة لتشغيل الشباب. 
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من  ،االستفادة من التقدم األخير في الفضاء الرقميالوباء فترة يمكن للمملكة خالل 

 والتجارة اإللكترونية. ،وبوابات الخدمات الحكومية ،تطبيقات الهاتف المحمولخالل 

وصياغة تلك  ،"2030رؤية "فرصة إلعادة تشكيل كما قد تشكل هذه الفترة العصيبة 

 . ةمصغّر وبصورةشكل أكثر واقعية الخطة الكبرى في 

الوجهة السياحية األكثر سخونة  السعوديةإن التطلع إلى بناء مدينة عمالقة أو جعل 

بالنظر إلى أزمة الميزانية ولكن  ،في الشرق األوسط ليس مشكلة في حد ذاتها

لحظة للتفكير في كيفية تحقيق التوازن بين تلبية الفترة الحالية كون تيمكن أن  ،الحالية

 . االحتياجات الملحة ومواصلة المسير إلى األمام

على ماليين العمال  السعوديةاعتمدت  ،ي ككلمثل دول مجلس التعاون الخليج

هذا الوباء إال أن الماهرة وغير الماهرة.  الوظائفاألجانب على مر السنين للقيام بكل 

هو الوقت المثالي إلعادة معايرة وهذا  ،جعل الكثير من القوى العاملة غير نشطة

 االقتصاد.نسبة العمال األجانب إلى المواطنين السعوديين وزيادة "سعودة" 

مليون شخص في  1.5 ،على سبيل المثال ،قطاع التجزئة السعوديفي يعمل كان 

 سعوديين. من ال 300,000منهم . 2018عام 

. إلى الحالية األزمةبعد وظائف ل ،وخاصة الشباب منهم ،سيحتاج ماليين السعوديين

، لسوق العمالةضبط عادة فرصة إلاالقتصادي الحالي  ر التوقفُوفّيُيمكن أن  ،حد ما

ما يمهد الطريق للسعوديين لتولي وظائف في القطاعات التي يكون تمثيلهم فيها ب

 ناقصًا. 

سيجبر هذا التحول أعدادًا كبيرة من العمال األجانب على البحث عن عمل في مكان 

مصدر كانت ثالث أكبر التي و ،آخر وتقليل تدفقات التحويالت الخارجية من المملكة

 مليار دوالر أمريكي.  34بنحو ، 2018في عام في العالم لخارجية للتحويالت ا

السعودية وبناء حسن في البطالة  مشكلةأيضًا في معالجة هذا األمر سيساعد و

 النية السياسية مع السكان المحليين.

 فورة في اإلنفاق. هذه الفترة العام في االستثمار صندوق يشهد 

الموارد الالزمة  السعوديةتمتلك  ،العالم العربيفي الدول على عكس العديد من 

 إلنفاق مبالغ كبيرة واالستفادة من الصفقات الجيدة في السوق. 

مليار  2.2من حيازات األسهم األمريكية من حوالي الصندوق زاد  ،في األشهر األخيرة

 مليار دوالر في نهاية مارس.  9.8دوالر في ديسمبر إلى 
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لمملكة ال تزال لديها ، فإن الهزة عنيفةتصاد السعودي على الرغم من تعرض االق

 خالل هذا الركود العالمي. االستثمارية اقتناص الفرصوقدرة على احتياطات كبيرة 

وبقية دول مجلس  السعوديةقد تؤدي هذه األزمة إلى زيادة التعاون بين  ،وأخيراً 

وقتًا مثاليًا سيكون هذا  ،التحديات غير المسبوقةهذه في ظل فالتعاون الخليجي . 

أضر بجميع دول مجلس والذي  ،الحصار السعودي واإلماراتي على قطر حلةلحل

 سياسيًا واقتصاديًا. التعاون الخليجي 

ستكون الكتلة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي مستعدة بشكل أفضل بكثير 

 وأسعار الطاقة المنخفضة في المستقبل.أزمة كورونا إلدارة 

 ،يمكن لالقتصاد السعودي أن يخرج من هذه الفترة من المصاعب بأولويات محسنة

 . للسعوديينووظائف جديدة  ،وقطاع خاص أكثر ديناميكية

أزمة خاصة أنه ال يبدو أن  ،تباع نهج صارميحتاج الوقتًا وسيستغرق هذا التحول 

 في غضون أشهر. الفايروس ستنتهي 

نبيه يدفع باإلصالحات المهمة في االقتصاد قد تكون نداء تاألزمة لكن هذه 

 ويجهزه بشكل أفضل للمستقبل.، السعودي

 

Carnegie Endowment for International Peace, Challenges and Opportunities 

for the Saudi Economy, 18/06/2020 
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 اندماج أرامكو وسابك

 

لو كان سعر السهم سابك، وانتهت رسمياً في يونيو عملية استحواذ أرامكو على 

ولكن  مليار دوالر. 19وفرت أرامكو حوالي ل ،2020المتضمن في الصفقة مربوطًا بسعر 

أرامكو تحولت عملياً إلى مصدر النقد للدولة، وتعني أرباحها المنخفضة أنها ستقوم 

، والمحددة 2020  عامبالبحث عن مصادر مالية لسداد التزاماتها، بما فيها أرباح 

 . منها %97.5ستتلقى الدولة ، والتي مليار دوالر 75مسبقاً بـ

 16على الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( في  أرامكويوفر استحواذ 

نافذة على االستراتيجية السعودية لتصبح منتجًا عالميًا للمواد  ،2020يونيو 

أيضًا نظرة مثيرة لالهتمام على المركز المالي يُقدّم هيكل الصفقة  لكنوالكيميائية. 

 وسط انخفاض أسعار النفط ووباء عالمي.السعودي 

في % 70استحوذت أرامكو رسمياً على حصة  ،االندماج في يونيوعملية في ختام 

 . سابك

وقام بتحويلها إلى ، كان صندوق االستثمار العام يمتلك سابقًا األسهم المشتراة

كما هو  ،ريال سعودي للسهم 123.9بسعر ، مليار دوالر 69.1 شركة أرامكو مقابل

 األصلية.  2019محدد في اتفاقية مبيعات مارس 
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مليارات دوالر أمريكي نقدًا في أغسطس  7 أرامكوستدفع  ،كتعويض عن األسهم

 . أقساط على مدى السنوات الثماني القادمة ةتسععلى الباقي وتدفع ، 2020

إذا  ،2022مليارات دوالر لصندوق االستثمار في أبريل  3على دفع  أرامكووافقت كما 

 سمحت حالة سوق النفط بذلك.

وسيستمر إدراج  ،٪ من رأسمال )سابك(30الجمهور السعودي يمتلك وسيظل 

 أسهم الشركة في سوق تداول. 

مع  ،ستبقى سابك شركة منفصلة ،على الرغم من استحواذ أرامكو على األغلبية

 . أرامكو داخل المجلس مع تمثيل قوي منوإن كان ذلك  ،مجلس إدارتها الخاص

رب اريالًا سعوديًا للسهم، أي ما يق 89يتم تداول أسهم شركة سابك حاليًا بحوالي 

 .أقل من السعر المتفق عليه أصالً % 30من 

تقليل على  هاستقدم )سابك( تكنولوجيا كيميائية متطورة إلى شركة أرامكو وتساعد

 مثل داو كيميكال وميتسوبيشي. ، اعتمادها على الشركات األجنبية

لتطوير أنشطتها النهائية وتنويع مصادر  أرامكويتماشى هذا االستحواذ مع هدف 

 بعيدًا عن إنتاج النفط الخام. دخلها 

تقع بعض أصول سابك خارج نطاق االختصاصات األساسية لشركة  ،من ناحية أخرى

 مثل قطاعات المعادن واألسمدة.  ،أرامكو

قد تحتاج أرامكو إلى سحب أو إغالق هذه األصول الصناعية من أجل الحفاظ على 

 قيمة سابك ضمن عملياتها الخاصة.

. في تغيرت هيكلية الصفقة النهائية إلى حد ما منذ اإلعالن األصلي عن االندماج

نقدًا والرصيد الصفقة ن م %50كانت أرامكو تنوي دفع  ،2019في مارس  ،البداية

حيث  ،الحقاً تم تعديل شروط الدفع ،2020بحلول أوائل عام والمتبقي على دفعتين. 

 مليار دوالر.  7تم تخفيض المدفوعات النقدية إلى 

والذي تم التفاوض عليه بسعر تداول  ،ما لم يتغير هو السعر الفعلي لسهم سابك

 . 2018في منتصف عام 

، لكانت الصفقة 2020متضمن في الصفقة مربوطًا بسعر لو كان سعر السهم ال

 مليار دوالر.  19وفرت أرامكو حوالي ، ولأموالًا أقل بكثيرلصندوق االستثمار ستجني 
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األفراد أن المساهمين السعوديين سابك إلى هذا االنخفاض في قيمة أسهم يُعزى 

التي ، وأسعار النفطباإلضافة إلى انخفاض ها، شركة يرون أن الصفقة تضر بعملالفي 

 أثرت على جميع أسعار المواد الكيميائية في جميع أنحاء العالم.

تتم تسوية المعامالت من هذا النوع والحجم عادة بين المشتري والبائع من خالل 

هو لم يكن الغرض من الصفقة ولكن  ،تبادل األسهم بدالً من المدفوعات النقدية

تحويل األموال إلى بقدر ما كان الكيماويات،  في مجالحضوراً أكبر إعطاء أرامكو 

 .صندوق االستثمار

كانت خصخصة أرامكو ، وقد بنشاط لزيادة مصادر تمويلهصندوق االستثمار يسعى 

حيث تم  ،والتي لم ترق إلى مستوى التوقعات ،أحد مصادره الرئيسية المتوقعة للنقد

 ثمرون دوليون. فقط في سوق األسهم السعودية وال يوجد مست %2.5تداول 

في  أرامكوبعد عزل خالد الفالح وزير الطاقة السعودي ورئيس مجلس إدارة شركة 

 أرامكو، يبدو أنه تم التنازل عن السيطرة المالية واالستراتيجية لشركة 2019سبتمبر 

 . إلى صندوق االستثمار وولي العهد

لالستثمار بكثافة في موارد الغاز الطبيعي  2019لعام  أرامكويبدو اآلن أن خطة 

، ومعها ستتغير قدمًا يَتمضوالتكرير والمنشآت الكيميائية في جميع أنحاء العالم لن 

 أولويات ولي العهد. 

تم تحويلها  ،مليار دوالر من سلطة النقد السعودية 40حصل الصندوق مؤخراً على 

 . من احتياطيات النقد األجنبي للهيئة

أرامكو مصدر تمويل لصندوق االستثمار فحسب، بل إنها أصبحت لم تعد  ،واليوم

وهو ما يسمح  ،السعودية في وقت انخفاض أسعار النفطمصدرًا أكبر للنقد للدولة 

 بدوره للحكومة بتمرير األموال لصندوق االستثمار. 

في مذكرتها في  أرامكوالتي أعلنتها  2020مليار دوالر في  75أرباح فإن  ،عالوة على ذلك

لمستثمرين األجانب المحتملين، ستظل منها جذب ا، والتي كان يُقصد 2019ديسمبر 

على الرغم من عدم وجود مستثمرين أجانب إلرضائهم. وستتلقى الدولة  ،مدفوعة

 من األرباح المقررة.  %97.5السعودية اآلن 

. دات الشركة وأرباحهاإيراانخفضت معه و ،انخفض سعر النفط ،منذ إعالن ديسمبر

بما يكفي لتغطية أرباح بهذا إال أنها ليست ضخمة  ،زال كبيرةورغم أن هذه األرباح ما ت

 .الحجم
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فقط من العائدات للدولة على دخلها اإلجمالي من % 15ال تستمر أرامكو في دفع 

من غير المرجح أن و، من الضرائب على دخلها% 50ولكنها تدفع أيضًا  ،النفط الخام

سيتعين على أرامكو وبالتالي  ،مليار دوالر المطلوبة 75يقترب الربح بعد الضرائب من 

مليار دوالر لشراء  7باإلضافة إلى  ،النقدي لدفع أرباح األسهممخزونها أن تغوص في 

 . سابك في أغسطس

، 2020مليار دوالر في الربع األول من عام  12الحساب النقدي لشركة أرامكو بنحو  رتفعإ

ولكن هذا لم يكن بسبب تحسن المبيعات، بل كان باألحرى بسبب التأخير في 

 المدفوعات للموردين. 

يسعى التكنوقراطيون المحافظون مالياً في بيروقراطية الدولة اآلن لدعم الوضع 

ضريبة ، وسوف تؤدي زيادة خالل زيادة الضرائب بشكل كبيرمن  للسعوديةالنقدي 

تخفيف عجز الموازنة الرئيسي الناتج عن اإلنفاق على إلى القيمة المضافة بالتأكيد 

فضالً عن االنخفاضات الكبيرة في إيرادات  ،2030االستثمار ورؤية صندوق برنامج 

 أرامكو. 

ريبة القيمة المضافة. إذا تضاعف مليار دوالر من ض 35، كسبت الدولة 2019في عام 

، فيجب أن يساعد في خفض عجز ميزانية 2020معدل الضريبة ثالث مرات لنصف عام 

 مليار دوالر.  50بما يصل إلى  2020الحكومة لعام 

إذا استمرت أسعار النفط الخام في االرتفاع، فقد تتمكن السعودية من إغالق العام 

 .بالقرب من نقطة التعادل

خالل فرض ضريبة كبيرة على جميع المواطنين والمقيمين من  ،أكثر إيجابيةبشكل 

في السعوديين، ستقلل الحكومة بشكل كبير من اعتمادها على مبيعات النفط 

من  كالًفإن  ،وبطريقة غير بديهية مالياً ،أرامكو من أجل اإليرادات العامة. وبالتالي

ان في الواقع على تحقيق أهداف سيساعد ،والحكومة السعوديةصندوق االستثمار 

ويشمل ذلك تقليل االعتماد المالي للمملكة على عائدات أرامكو النفطية ، بن سلمانا

وتحويل  ،وتطوير صناعة الكيماويات واألسمدة في البالد %،50إلى  %85من 

  إلى العب صناعي رئيسي. السعودية

The Atlantic Council, Rapid response: The SABIC-Aramco merger, 24/06/2020 
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 2030تقييم رؤية 

  

تمثّل األوضاع االستثنائية التي تعيشها المملكة اليوم فرصة استثنائية لتطبيق 

فرصة تاريخية ال تتكرر للتخطيط لهذا  2015تحول اقتصادي حقيقي، مثلما كان عام 

التحول. ولكن المملكة تحتاج إلى تغيرات جوهرية في خطتها للتحول بعيداً عن النفط، 

"، وإجراء إصالحات 2030خمة التي تتضمنها "رؤية ويتضمّن ذلك إلغاء للمشاريع الض

قانونية تزيد من مستوى الشفافية والمحاسبة داخل الدولة، وإتاحة المجال للقطاع 

 الخاص لقيادة االقتصاد، بدالً من التنافس معه. 

ه الكثيرون منذ فترة االكابوس الذي كان يخش السعوديةواجهت  ،2014في صيف 

 28إلى  2014دوالرًا للبرميل في يونيو  115آنذاك من انخفض سعر النفط ، حيث طويلة

ما بعد، 2018دوالرًا للبرميل في يناير  68واستقر أخيرًا عند  ،2016دوالرًا للبرميل في يناير 

عن أعلى مستوى  %41، بانخفاض قدره 2017تخفيضات اإلنتاج في بإجراء  أوبكقامت 

 .2014في 

فقد . كبيراً جداً ،وبالتالي على االقتصاد ،ية الحكومة السعوديةكان التأثير على مال

مليار ريال سعودي في عام  500انخفضت اإليرادات الحكومية بشكل سريع إلى حوالي 

مليار ريال  1200، عندما كانت تبلغ 2013كانت عليه في عام أي أقل من نصف ما  ،2016

اس سنوي( في الربع األول )على أس %6سعودي. وانخفض النمو االقتصادي من 

محدوداً ثم كان  ،2015تعافى إلى حد ما في عام لكنه و ،في الثالث %2إلى  2014من عام 

 . 2017وأصبح سلبيًا في نهاية عام  ،2016في عام 
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 بمقدار النصف. "تداول" انخفضت قيمة سوق  ،2016و 2014وبين منتصف 

 %14.8لتصل إلى  ،عجزللالميزانية الحكومية تعرّضت  ،ومع انخفاض عائدات النفط

 . 2015من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 

في  %5.8إلى  2014من الناتج المحلي اإلجمالي في عام  %1.6قفز الدين الحكومي من 

% من الناتج 25حتى وصل إلى ، وال يزال يتزايد اليوم ،2016في عام  %13.1و 2015عام 

 وفقًا للمعايير الدولية(.)ومع ذلك تبقى النسبة متواضعة  المحلي اإلجمالي

مليار ريال سعودي في عام  2,745من حوالي االحتياطيات األجنبية الرسمية  تتضاءل

 2019في نهاية وأصبحت  ،2016مليار ريال سعودي في بداية  2,300إلى حوالي  2014

 1,745انخفاضًا حادًا إلى  تشهد 2020وفي مارس  ،مليار ريال سعودي 1,900حوالي 

 .مليار ريال سعودي

 . بعدنتائجها تظهر لم  2020في عام لصدمات كورونا وأسعار النفط اآلثار الكاملة 

أركان العقد االجتماعي  أهم أحد، وكان السعودية الحديثة ل النفط الدولةَشكّ

منحهم الوالء قام على توزيع إيرادات النفط على السكان مقابل ، والذي السعودي

 . واإلخالص آلل سعود

سمحت عائدات النفط الهائلة في البالد لألسرة المالكة ببناء الطرق وتوفير التعليم 

وحتى توظيف قطاعات  ،وتمويل الخدمات االجتماعية ودعم أسعار السلع األساسية

كبيرة من السكان )يعمل حوالي ثلثي السعوديين العاملين في القطاع العام(. 

 .ترك المواطنون السياسة للعائلة المالكة ،السخاء هذامقابل وب

 )مليار ريال( 2020-2012في الفترة نفقات الحكومة السعودية 
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 )مليار ريال( 2020-2012واردات الحكومة السعودية في الفترة 

  

ومن المرجح أن  ،من المرجح أن يكون سوق النفط متقلبًا للغاية في العقود القادمة

 نحو االنخفاض. يتجه يكون االتجاه طويل المدى لألسعار 

إذا كانت األرض ستنفد قريبًا المتعلق بمستقبل النفط مرتبطاً بما لم يعد السؤال 

االكتشافات والتقنيات الجديدة زادت االحتياطيات المعروفة إلى حد ، بل إن من النفط

 . من النفط هذا القدرسيحتاجون البشر السؤال أصبح ما إذا كان ، ولكن كبير

منذ و؛  سنوياً %4.5زاد الطلب العالمي على النفط بمعدل  ،1975إلى عام  1965من عام 

 .فقط %1.8بمقدار في المتوسط نمى  2007عام 

 .2050-2030قد ال يتم الوصول إلى ذروة الطلب حتى الفترة  ،وفقًا لبعض التقديرات

 .ر هذا الجدول الزمني إلى حد كبيرقصّمكن أن تُيُة التكنولوجي اتفإن االبتكار ،ومع ذلك

ومن المرجح أن تكون من كونها المنتج األقل تكلفة في العالم  السعوديةتستفيد 

االنتقال بعيدًا عن النفط يتم . من المرجح أن سيبقى في السوقالمنتج األخير الذي 

وحتى عندما نبتعد عن استخدام . بشكل بطيء وتدريجيإلى أنواع الوقود البديلة 

فسوف نحتاج إليها لتصنيع المواد الكيميائية  ،النفط لتشغيل مدننا وسياراتنا

 البترولية واألدوية والبالستيك والمنتجات االستهالكية التي أصبحنا نعتمد عليها.
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مليون  34.2 السعوديةتشهد المنطقة طفرة ديموغرافية للشباب. يبلغ عدد سكان 

من القوى العاملة في القطاع  %80الذين يشكلون األجانب، ومنهم من  %35نسمة )

 الخاص(. 

السعودية تشهد  ،مثل معظم البلدان األخرى في جميع أنحاء الشرق األوسط

تضخمًا ديمغرافيًا للشباب بسبب استمرار معدالت الخصوبة المرتفعة )التي 

إلى جانب  ،المزيد من األطفال(تشجعها اإلعانات الحكومية للسعوديين على إنجاب 

 من% 60 حواليارتفاع معدالت بقاء األطفال بسبب التحسينات في الرعاية الصحية. 

 .30السعوديين اآلن تحت سن 

ا يصل م -من المتوقع أن يدخل مئات اآلالف من الشباب السعودي  ،ونتيجة لذلك

وال يمكن للمملكة  ،مةقوة العمل خالل السنوات القليلة القادسنوياً،  280,000إلى 

نفس المستويات من المزايا أن توفّر لهم وال يمكنها ، توظيفهم في القطاع العام

 . الجيل السابقالتي تمتّع بها االجتماعية 

 -، يمكن للشباب السعوديين أن يتوقعوا أن يتم توظيفهم من قبل الدولة تاريخياً

لكن القطاع و -حيث كانت األجور )واألمن الوظيفي( أكبر بكثير من القطاع الخاص 

وعائدات الحكومة مقيدة للغاية. وتبلغ البطالة بين الشباب ، جدًامتضخّم العام اآلن 

34.9%. 

الذكور يبلغ معدل بطالة ، حيث باإلناثالمشكلة أكثر حدة عندما يتعلق األمر وتصبح 

 لإلناث.  %59.6تبلغ  هاولكن ،17.5%

نوات الدراسة هو اآلن سلدرجة أن متوسط  ،ضاقت الفجوة في التعليم بشكل كبير

في الجامعة اآلن أكثر من اإلناث وعدد  ،تسع سنوات للنساء وعشر سنوات للرجال

 ولكن الفجوة بين الجنسين في العمل ال تزال واسعة.  ،الرجال

ريال سعودي  277,370نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي السعودي للرجال كان 

 ريال سعودي للنساء. 65,360مقابل  ،2017في 

مزيد من حكوماتهم. واإلنترنت يجعل اليطالب المواطنون في جميع أنحاء المنطقة ب

لم يكن الربيع والشباب منهم( أكثر وعياً بالعالم من حولهم.  المواطنين )وخاصة

العربي سوى أحد مظاهر هذا الطلب المتزايد من قبل المواطنين في العالم العربي 

يبدو أن الشباب يريدون حكومات ، وكرامة واحترام أكبر من حكوماتهمالوخارجه على 

 أكثر شموالً وخضوعاً للمساءلة واستجابة.
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إلى  2000. من عام السعودي أكثر تعليماً واتصاالً بالعالم من جيل آبائهمالشباب 

ممن لديهم بعض التعليم الثانوي عاماً  25من يزيد عمرهم عن ارتفع عدد  ،2017عام 

 إلى الدراسة سنواتبينما ارتفع متوسط  ،%43.3، مقارنة مع %66.5على األقل إلى 

 .سنوات 6.7 من سنوات 9.5

 2017وسائل التواصل االجتماعي في السعودية في الربع الثالث من استعمال 

 

 السعودي الشباب من اآلالف مئات، أتيحت الفرصة لهللا عبد الملك منحة خالل من

 ا.مجانً الخارج في الجامعية دراستهم لمتابعة

 6.8في السعودية . في حين كان يقابل التقدم في التعليم تقدم مماثل في االتصاالت

بحلول عام  148.5بلغ هذا الرقم  ،2000شخص في عام  100هاتفًا محمولًا فقط لكل 

من السكان(  %2حوالي قفز استخدام اإلنترنت من مستويات ال تذكر ) ،. وبالمثل2016

على التاسعة والثالثون المرتبة ) 2016من السكان في عام  %73.8إلى  2000في عام 

 العالم( .مستوى 

٪ من 90وصول إلى اإلنترنت ولديها اليوم من األسر السعودية  %90ما يقرب من 

الشباب السعوديون هم أيضًا والسكان نشطون على وسائل التواصل االجتماعي. 

 .على مستوى العالم YouTubeو Facebookمستخدمي من بين أكبر 

)أي األعضاء النفط لشراء أصحاب المصلحة الرئيسيين عائدات استخدمت الدولة 

رين في العائلة المالكة الممتدة( من خالل منحهم السيطرة على القطاعات اآلخ
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خدمات بمع تزويد السكان السعوديين األوسع نطاقا  ،الرئيسية من االقتصاد

 حكومية واسعة النطاق وتوظيف حكومي.

كان العقد االجتماعي الضمني بين الحاكم والمحكوم داخل  ،منذ ذلك الوقت

مقابل ضمانات اجتماعية من المحكومين هو السكون السياسي من قبل  السعودية

. وهذا يعني كل شيء من الرعاية المجانية قبل الحاكمالمهد إلى اللحد من قبل 

الوالدة ورعاية األمومة إلى التوظيف الحكومي المضمون للشباب الذين يدخلون 

 هرباء واإلسكان. سوق العمل ويدعمون األسعار على السلع األساسية مثل الك

مع انخفاض أسعار النفط ودخول ماليين السعوديين الشباب إلى سوق العمل بحثًا 

وبدأت الدولة  ،تعرض هذا النموذج االقتصادي للدولة الريعية للضغوط ،عن العمل

السعودية تكافح من أجل تقديم مثل هذه الفوائد السخية والشاملة للعديد من 

 المواطنين.

وقد صعدت  ،بالفعل واحدة من أكبر مشتري األسلحة في العالم السعوديةتعد 

وهو أعلى  ،من الناتج المحلي اإلجمالي %8.8الذي يمثل اآلن ، وإنفاقها الدفاعي

 العالم.على مستوى مستوى من اإلنفاق كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي 

التي  ،داخل اإلسالم السنيبشكل متزايد االتجاهات الدينية المحافظة والمتطرفة إن 

محلياً  ،إشكالية للمملكةإلى اآلن  تحولت ،ورعتها مالياً السعوديةطالما شجعتها 

 وإقليمياً ودولياً. 

 ،وتزايد أعداد الشباب ،النفطاالنخفاض المستمر ألسعار )هذه االتجاهات الواسعة 

وتزايد عدم االستقرار  ،والعقد االجتماعي المتهالك ،وتوقعات المواطنين المتزايدة

وعملية صنع القرار المحلية  ،والمظاهر العنيفة المتزايدة للتطرف الديني ،اإلقليمي

 . 2014في نفس الوقت تقريبًا في عام أصبحت في حالة تصادم ( المختلة 

وما يتركه ذلك من أثر وبينما كانت القيادة السعودية تراقب انخفاض عائدات النفط 

كان السعوديون يشعرون بالضيق  ،وتقلص احتياطيات الدولة ،ميزانيةعلى ال

على عمل لهم في قطاع وبالحصول  ،زيادة اإلنفاق على اإلعانات االجتماعيةويطلبون 

 بالفعل. مترهل عام 

الربيع أثناء االجتماعية بشكل ملحوظ المكاسب زاد الملك عبد هللا بعض هذه 

 كوسيلة لشراء الجمهور المضطرب. ،العربي

بشأن يشعرون بالقلق كان المسؤولون السعوديون ال يزالون  ،2014بحلول عام 

 . االستقرار الداخلي في مواجهة توقعات المواطنين وسخطهم المتزايد
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ابتداء من و ،الحاجة إلى تنويع اقتصاد المملكةمنذ عقود لقد أدرك القادة السعوديون 

الية مصممة لتحديث تسع خطط تنمية خمسية متتالدولة نفذت  ،1970عام 

 بعيد المنال. االعتماد على الطاقة بقي الهدف المتمثل في تجاوز اقتصادها. لكن 

تركيز القيادة على اإلجماع بين الفروع الرئيسية لعائلة آل سعود يعني أن اتخاذ كان 

 . في كثير من األحيانالقرار كان بطيئًا وحذرًا 

أي ميزة نسبية واضحة خالل هذه العقود من تطوير االقتصاد السعودي يتمكن لم 

 .سوى النفط أخرى

مما  ،رباح في قطاع النفط السعودي إلى رفع األجور في هذا القطاعاألأدى ارتفاع 

 في األسواق العالمية.جعل أجزاء أخرى من االقتصاد غير تنافسية 

أصبح  قد، فكانت هناك تحديات سياسية مرتبطة باالبتعاد عن النفط أيضًا

التي  المواطنون معتادين على اإلعانات االجتماعية السخية وضمانات التوظيف

من المرجح أن تعارض قطاعات كبيرة من السكان تقدمها الحكومة منذ فترة طويلة. 

أو زيادة أسعار السلع  ،أو تخفيض اإلعانات ،إجراء تغييرات في شبكة األمان االجتماعي

 أو إنهاء ضمان وظيفة في القطاع العام. ،أو فرض الضرائب ،األساسية

 متوسط الرواتب الشهرية لكل العاملين في السعودية

 

 2030اصول الرؤية 
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تزامنت هذه ، فقد قيادة المملكةل ةانتقاليفترة في  2014أزمة أسعار النفط عام جاءت 

الملك سلمان في وصعود  ،التطورات مع وفاة الملك عبد هللا في سن التسعين

 إلى جانبه نجله محمد.والذي صعده  ،2015الثاني / يناير  كانون

مع تعزيز  ،للمملكةجاء الملك وابنه إلى السلطة عازمين على توجيه مسار جديد 

 قبضتهم على السلطة. 

وكانوا مدركين تمامًا  ،كانوا عازمين على تغيير الصورة الدولية للمملكة ،قبل كل شيء

وصلت األمور إلى نقطة لم يعد فيها قد و ،ا عن النفطللحاجة إلى تنويع االقتصاد بعيدً

 .الوضع الراهن خيارًا

رئيسية في  من الوزراء الجدد الذين سيلعبون أدواراً عددٍقام الملك وابنه بجلب 

 ،2015واستعدوا للعمل على مدار عام  ،تصميم خطة اإلصالح االقتصادي الجديدة

 جيدة. إلى جنب مع جيش من المستشارين الغربيين الذين يتقاضون أجوراً جنباً

 ،عندما يكون أداء االقتصاد جيدًاف. نافذة نادرة لإلصالحفريق األب واالبن كان أمام 

ادة ما تنشأ مثل ع، ونادرًا ما تتمكن من حشد اإلرادة السياسية لإلصالحفإن الدول 

شهدت  ،2015عام ، وفي أو في مواجهة أزمة هذه الفرص فقط مع تغيير في القيادة

 . كال األمرين معاً السعودية

ألزمة االقتصادية الناتجة عن اوعمق للسلطة الملك سلمان تولي اإلثارة الناتجة عن 

الدعم الشعبي إلحداث تغيير قدّمت للسلطة انهيار أسعار النفط في العام السابق 

 .الواحد مرة واحدة فقط في الجيلالدول تواجهها من تلك التي إلصالح لنافذة و ،جذري

وهو ذراع بحثي لشركة ماكينزي  ،معهد ماكينزي العالميقدّم  ،2015في ديسمبر 

 . تقريرًا يحلل االقتصاد السعودي في أعقاب ركود النفطوشركاه 

بأن الدراسة تنبأت و. للسعوديةقدم التقرير تنبؤات وخيمة للمستقبل االقتصادي 

 المالي الوضع وسيتدهور ،األسرة دخلوسينخفض  ،سترتفع بسرعة "البطالة

 ". حاد بشكل الوطنية للحكومة

 ". اإلنتاجية يقوده اقتصادياً تحوالً" االقتصادي الركود لتجنب توصيتهم كانت

ميزة  للسعوديةيمكن أن تُقدّم  (ليس من بينها النفطحدد التقرير ثمانية قطاعات )

سيطر عليها ، أو تُفي الوقت الراهنمتخلفة اعتبرها التقرير قطاعات وهي  ،تنافسية

التعدين والمعادن  القطاعات أو مزيج من االثنين. وشملت هذه ،الدولة بشكل مفرط
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والبتروكيماويات والتصنيع وتجارة التجزئة والجملة والسياحة والضيافة والرعاية 

 .الصحية والمالية والبناء

من المرجح أن  السعوديةوخلص التقرير إلى أن االنكماش المالي الذي كانت تواجهه 

وهي عيوب  ،إذا لم تعالج المملكة العيوب الهيكلية الكامنة في اقتصادهايتسارع 

 دوالر للبرميل.  100خفية عن األنظار عندما كانت أسعار النفط 

ص العمل وزيادة إنتاجية القوى خلق فر، تتضمن: استراتيجية ثالثيةدعا التقرير إلى 

وخفض اإلنفاق الحكومي في نفس الوقت وزيادة  ،وتحسين بيئة األعمال ،العاملة

 تدفقات اإليرادات. 

في االستثمار في تريليون ريال سعودي  15هذا التحول يتطلب أن  التقرير وقدر

صاد غير يقفز االقتلكي  ،االقتصاد غير النفطي )الخاص والعام والدولي والمحلي(

 .2030من اإليرادات الحكومية بحلول عام % 70% إلى 10النفطي من 

. "2030"رؤية ، وهي التي سُميت قيادة تطوير خطة استراتيجيةبمحمد بن سلمان قام 

ز يعزوساعدت في ت ،اإلصالحية الجديدةللسياسة العناصر الرئيسية الرؤية حددت و

على تعزيز والخارج، بما ساعده في أعين الجمهور السعودي سمعته كمصلح 

 سلطته.

بعد عام من االنخفاض الحاد في اإليرادات  ،بعد أسابيع قليلة من صدور تقرير ماكينزي

أعلنت وزارة المالية في ميزانيتها لعام  ،الحكومية وتحذير من صندوق النقد الدولي

اكينزي الميزانية مع العديد من توصيات م وتماشت. عن خطة لخفض النفقات 2016

بما في ذلك االستعدادات لخصخصة بعض القطاعات "، 2030"رؤية عناصر و

 االقتصادية وتعزيز األسعار المحلية للطاقة والمياه والكهرباء. 

عن  %16مليار ريال سعودي انخفاضًا بنسبة  840الميزانية المقترحة البالغة مثّلت 

 . 2015عام 

بعد تم فصل الوزير المسؤول عن تطبيق التعريفات على المياه  ،2016في مارس 

الحكومة اتبعت سياسة ، أي أن احتجاج شعبي واسع النطاق على هذا اإلجراء

النهج الذي رافق منذ ذلك الحين وهو  ،خطوة واحدة إلى الوراءو ،خطوتين إلى األمام

 المثيرة للجدل.ة في كثير من األحيان تنفيذ اإلصالحات االجتماعية واالقتصادي

لكن  ،ا مفاجئاًلم يكن سوى القليل من محتواه 2016في أبريل عندما صدرت الرؤية 

 طموحاتها في تحويل البالد لفتت االنتباه المحلي والدولي. ارتفاع ونطاقها اتساع 
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هدفًا  96ثالثة محاور وإلى  ،عكس تأثير المستشارين األمريكيينالتي ت ،الرؤيةتتضمن 

 برنامجًا.  13استراتيجيًا و

حيث قدم عرضًا أيضًا محمد بن سلمان من المشاهير العالميين  2030جعلت رؤية 

وهو يعرض  ،2018مرئيًا واسع االنتشار عبر الواليات المتحدة وأوروبا في ربيع 

 ،واشنطنو ،يكونوادي السيل ،"الجديدة" التي أنشأها. زار قادة في هوليوود السعودية

 وأبهرهم برؤيته لإلصالح. ،ووال ستريت

إذ سرعان  ،الضجيج اإلعالمي الدولي حول السعودية "الجديدة" لم يدم طويالً لكن هذا 

ما اصطدم باعتقال األمراء ورجال األعمال في الريتز، وقتل جمال خاشقجي بوحشية، 

عوامل ، وهي في اليمنالمدمرة الحرب واالعتقال المؤقت لسعد الحريري، وآثار 

أدى موت و. وضعت ابن سلمان تحت ضوء مختلف تماماً عن ذلك الذي كان يريده

وألقى بظالله على ، تخويف المستثمرين األجانبخاشقجي )وما تاله من تغطية( إلى 

 بشكل كامل بعد.قد بدأتها المملكة تكن جهود اإلصالح التي لم 

 ؟2030ماذا تحتوي الرؤية السعودية 

 : للسعوديةثالث مزايا نسبية متصورة للبناء على  2030تسعى الرؤية السعودية 

 دورها المركزي في العالمين العربي واإلسالمي كوصي على المساجد المقدسة  .1

 قوتها المالية كقوة استثمار محتملة  .2

 موقعها الجغرافي على مفترق طرق بين ثالث قارات .3

إلى جانب  ،إلى بناء اقتصاد مزدهر 2030 تسعى رؤية ،باالستفادة من هذه السمات

 عالية األداء.حديثة وحكومة ؛ مجتمع سعودي أكثر حيوية

تحدد الخطة برامج حكومية محددة تم وضعها  ،بالنسبة للعديد من هذه األهداف

( لتحقيق KPIsأو "مؤشرات أداء رئيسية" ) ،للمساعدة في تحقيقها ومعايير محددة

 . النجاح

 ؟2030الرؤية كيف يتم تنفيذ 

أنشأت الحكومة السعودية عددًا من الجهات الحكومية للمساعدة في تنفيذ رؤية 

من مجلس جديد للشؤون االقتصادية واإلنمائية يقوم بتشكيل االستراتيجية  ،2030

، إلى مكتب إدارة استراتيجي داخل ذلك المجلس ،الشاملة وتحسينها بشكل دوري

الذي و ،(أداءإلى المركز الوطني إلدارة األداء ) ،ملموسة رؤية في برامج حكوميةالترجم يُ
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يراقب التقدم في تنفيذ هذه البرامج من خالل تتبع كيفية وصول البرامج إلى مؤشرات 

 األداء الرئيسية الخاصة بهم.

رؤية هي جهد بعيد المدى متعدد األبعاد يالمس تقريبًا كل جانب من جوانب الحياة ال

والخيارات الثقافية والترفيهية المتاحة  ،المواطنون ويعملون : كيف يتعلمالسعودية

 . .. إلخوقابلية العيش في مجتمعاتهم  ،لهم

 )نسبة مئوية( 2021-2012نمو الناتج المحلي اإلجمالي 

 

 نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي
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 )مليار دوالر( 2020-2009االحتياطيات النقدية األجنبية 

 

 توصيات نهائية

خطوات  السعوديةخطت  ،2030بعد أكثر من ثالث سنوات منذ اإلعالن عن رؤية 

مهمة نحو اإلصالح االجتماعي واالقتصادي. وينبغي اإلشادة بمدى طموحها 

 . لتحقيق ذلكواألموال والجهود التي بذلتها حتى اآلن 
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السعودية لم تغير بعد الحكومة فإن  ،على الرغم من جميع الجهود التي بذلتها

مرة  2020ولذا فإنها تواجه في عام  ،الديناميكيات األساسية لوضعها االقتصادي

 يبدو أنها لم تحرز سوى تقدم ضئيل حتى اآلنو، للغايةصعبة أخرى ظروفًا اقتصادية 

 من حيث بناء قطاع خاص نابض بالحياة يمكن أن يخلق وظائف وتنوع االقتصاد.

التغييرات االقتصادية واالجتماعية تحقيق ة وطنية عميقة في مصلح السعوديةلدى 

 . األمريكي مصلحة في ذلكشريكها كما أن ل ،رؤيةالتي تتضمنها ال

المملكة فإن سكان  ،وبالمثليتسم بعد اليقين بشكل مرتفع، إن مستقبل النفط 

 تحت القيود االجتماعية المحافظة. ال يريدون العيش شباب من ال

تحتاج حكومتها إلى و. فرصة نادرة لتنفيذ إصالحات واسعة النطاق السعوديةلدى 

على فرصة الدول غالباً ما تحصل ، واغتنام هذه النافذة للمضي قدماً في اإلصالح

 واحد لتطبيق إصالحات بعيدة المدى. الجيل خالل عمر الواحدة فقط 

فقد يكون لدى المملكة  ،على الرغم من عدم اليقين المرتبط بمستقبل أسواق النفط

تحتاج إلى ، وأقل من عقد لتحويل اقتصادها بعيدًا عن اعتمادها الحالي على النفط

 التحرك بسرعة إلحداث تغيير اقتصادي ذي مغزى.

سوف يزدهر االقتصاد السعودي عندما يجد منافذ تنافسية في سالسل التوريد 

لن تنجح في خلق  السعوديةن فإ ،في حين أن التكنولوجيا العالية مغريةالعالمية. 

أنواع التوظيف التي تحتاجها من خالل محاولة أن تصبح وادي السيليكون في الشرق 

 . األوسط

وليس إلى  ،تكييف سياساتها مع القوى العاملة لديهاتحتاج الحكومة السعودية إلى 

 . تلك التي ترغب في إنشائها في نهاية المطاف

تنمية لتوسيع التوظيف في القطاع الخاص بسرعة هي  للسعوديةإن أفضل طريقة 

التي يمكن أن تصبح جزءًا من سالسل ، والصناعات في القطاعات القابلة للتداول

هذا هو والتي يمتلك فيها عدد كبير من السعوديين مهارات العمل.  ،التوريد العالمية

نتاجية ومكاسب على أكبر قدر من اإلفيه المكان الذي من المرجح أن يتم العثور 

 .التوظيف

. رأس المال البشري أهم األصول طويلة المدى لخطة اإلصالح السعوديةسيكون 

إلى تنمية القطاعات التنافسية  السعوديةيجب أن تسعى فيه في نفس الوقت الذي 

 . على المدى القريب بناءً على القوى العاملة الحالية
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بشكل كبير في المرحلتين عليم تحسين جودة التتحتاج الحكومة السعودية إلى 

. قوة عمل أكثر موهبة على المدى الطويلتطوير االبتدائية والثانوية. فقط من خالل 

أن ينعكس كأولوية سياسية رئيسية على لكنه ينبغي ، "الرؤية"في ويظهر هذا األمر 

 مدى العقد المقبل.

إلى التنازل عن بعض دورها المهيمن في االقتصاد تحتاج الحكومة السعودية إلى 

تكون عامل  /الحكومةبحيث تصبح ، السوق وقرارات أصحاب المشاريع الخاصة

 . وليس العكس القطاع الخاصيقوده تمكين القتصاد 

سواء عن طريق  ،ال يمكن بناء قطاع خاص نابض بالحياة فقط من األعلى إلى األسفل

لقطاع االعالقة ليصبح تعديل ينبغي ، حيث ال عليهاألمر أو عن طريق ضخ األمو

أن تترك الحكومة مساحة في بعض القطاعات يتطلب وهو أمر  ،الخاص تنافسيًا

مع المؤسسات لن ترغب أي شركة في التنافس ، حيث الكبيرة للمؤسسات الخاصة

 لقواعد مختلفة.  تعمل وفقاً، والتي الحكومة

الذي نصحها  ،2015روح تقرير ماكينزي لعام تستعيد بعضًا من على الحكومة أن 

التحول من نموذجها االقتصادي الحالي الذي تقوده الحكومة إلى نهج أكثر اعتمادًا ب"

 ".على السوق

برفاهية الثروة التي يمكنها توجيهها نحو تجديد اقتصادها. ال ينبغي  السعوديةتتمتع 

التي و ،لمشاريع العمالقة الكبيرةيجب أن تتجنب اولكن  ،لها أن تخجل من القيام بذلك

 فقط من دور الدولة في االقتصاد. يُشكّ بنجاحها من جهة، وتزيد 

، في اإلعالمملفتة للنظر وتولد عناوين رئيسية نيوم قد تكون المشاريع العمالقة مثل 

 سجلها في توليد الوظائف محدود. لكن 

 تحسين ظروف العمل مهمةحول تركيزها إلى يجب على الحكومة السعودية أن تُ

المحركات ، ألنها هي لرواد األعمال والشركات الخاصة والمستثمرين األجانب

سيتطلب ذلك بيئة تنظيمية وعلى المدى الطويل. والتوظيف الحقيقية للنمو 

ورأس مال وموارد معرفية لرواد  ،مع حماية قانونية وشفافية أفضل ،محسنة

 .األعمال

يجب أن تفعل ذلك بحذر وعلى أساس  ،السياسة الصناعيةتنخرط الحكومة في عندما 

رؤية على  لعثورلأفضل قدرة غالبًا ما يكون لدى قادة األعمال المحنكين ، وتنافسي

البيروقراطيين مقارنة مع تنافسية في سالسل التوريد العالمية المنافذ ال
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معينة  وينبغي أن تستهدف هذه التدخالت الحكومية قطاعات صناعيةالحكوميين. 

 .بدالً من شركات محددة داخل تلك القطاعات

يجب إدارة وسائل االستثمار العام مثل صندوق االستثمار العام بطرق شفافة 

هناك خطر إن بحيث تعزز األهداف االقتصادية للبلد. وإال ف ،وخاضعة للمساءلة

  أداة سياسية وليس اقتصادية.الصندوق أو أن يصبح  ،الفساد والتعامل الذاتي

صندوق الثروة األكثر شفافية هو الصندوق الذي سيكون أكثر جاذبية للشركاء إن 

االنضمام إلى المنتدى ينبغي للصندوق أن ينظر في  ،. تحقيقا لهذه الغايةالدوليين

ألن ذلك سيُعزّز  ،الدولي لصناديق الثروة السيادية واالشتراك في مبادئ سانتياغو

 أكثر شفافية.ويجعله  ،شرعيته

االستثمار األجنبي المباشر والتكنولوجيا األجنبية والدراية األجنبية جزءًا ال يتجزأ سيكون 

تعزيز سيادة ولكن سيتعين على الحكومة السعودية  ،من نجاح االقتصاد السعودي

سيرغب المستثمرون في رؤية آليات أكبر بكثير وإذا أرادت جذب كل ذلك. القانون 

رأس مالهم استثمار يكونوا على استعداد للمخاطرة بللمساءلة السياسية قبل أن 

 داخل المملكة. 

أن تقبل أن بعض الشركاء األجانب الذين تسعى إلى اجتذابهم  السعوديةيجب على 

 سيطلبون مستوى ما من المساءلة.

التي تقوم أكثر تميزًا في المشاريع العسكرية تحتاج القيادة السعودية إلى أن تكون 

 وأن تتخذ خطوات واضحة إلنهاء الحروب األهلية في المنطقة.  ،بها

المهمة ويحول الموارد عدم االستقرار اإلقليمي يجعل مهمة اإلصالح أكثر صعوبة إن 

 مكان آخر. إلى 

 

The Atlantic Council, Assessing Saudi Vision 2030: A 2020 review, 17/06/2020 
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 السياسة الخارجية

 

 كأداة للسياسة الخارجية السعوديةالمساعدات 

 

كانت السعودية قد بدأت قبل األزمة الحالية بكثير بتغيير سياستها لتقديم 

المساعدات الخارجية، ولكن سرعة هذا التغير سوف تتسارع بسبب األزمة. ويقوم 

النهج الجديد الذي بدأ مع صعود ابن سلمان على إعطاء األولوية للمكاسب 

صادية للمملكة على حساب األهداف السابقة القائمة على التضامن السياسية واالقت

العربي واإلسالمي. وسيتضرر من هذه السياسة المستفيدون الرئيسيون من هذه 

  المساعدات، وهم األردن ولبنان ومصر والمغرب واألراضي الفلسطينية.

ة من كانت دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا من أكبر الدول المستفيد

فإن األثر  ،المساعدة السعودية على مدى السنوات العشر الماضية. ومع ذلك

إلى  السعوديةقد يدفع وانخفاض أسعار النفط كورونا االقتصادي المزدوج لفيروس 

 . إعادة هيكلة وترشيد مساعدتها اإلنمائية

بأنها الدولة تسعى بالفعل إلى إنهاء التصور فإن  ،على حد تعبير أحد السعوديين

 . "صراف آلي"
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سياسة المساعدات القديمة، تغيير عملية بتسريع  السعوديةمن المرجح أن تقوم 

عطي األولوية يُ اًنهجبحيث تتبنى  ،االقتصادية األخيرة الذي بدأ قبل األزمةالتغيير وهو 

للمكاسب السياسية واالقتصادية للمملكة على أهدافها السابقة المتعلقة 

 بشكل فضفاض. ، وهو مفهوم كان محدداً واإلسالميبالتضامن العربي 

 .تفضل المملكة من اآلن فصاعدًا القروض والعقود اآلجلة على المنحقد 

المساعدة السعودية أصبحت أقل جاذبية في بعض البلدان ما هو واضح اآلن هو أن 

حيث كانت هناك تعبئة شعبية بعد الربيع العربي ضد القيود التي تجلبها  ،المتلقية

 هذه المساعدة. 

 ". ازداد استياء السعوديين من اإلخوة العرب "الجاحدين ،في غضون ذلك

من المتوقع أن تتأثر تحويالت العمالة وبالتوازي مع انحسار المساعدات الحكومية، 

 بشكل كبير. السعوديةالعربية في 

دول التي ستخسر على األرجح في عملية إعادة التقويم هذه )ما لم يكن بقاء ال

، وهي السعوديةأنظمتها على المحك( ستكون تلك التي استفادت تقليديًا من سخاء 

بالفعل حاالت . وهي جميعها دول شهدت األردن ولبنان وفلسطين وإلى حد ما مصر

 تم فيها تجميد المساعدة أو خفضها أو قطعها. 

أيضًا التنافس على سيتعين على دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

الموارد السعودية )مساعدات الدولة وكذلك المساعدات واالستثمارات الخاصة( 

، مثل مع الدول / المناطق األخرى التي استعادت أهميتها االستراتيجية للمملكة

ت األمن الغذائي في أماكن ووجها، جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء والسودان

 وكذلك مع االلتزامات الجديدة المتعلقة برئاستها لمجموعة العشرين. ،أخرى

حتى لو خفضت  ،مواصلة أنواع معينة من المساعدة السعوديةيجب على  ،ومع ذلك

المساعدة لجارتيها البحرين واليمن ال تزال  ،مبالغ المساعدة. على سبيل المثال

في تحسين ساعد التنمية والمساعدات اإلنسانية ، كما تُ السعوديةحاسمة ألمن 

 . دولياًصورة المملكة 

تقليص الباإلضافة إلى  ،إن عدم القدرة على تطوير أدوات بديلة للسياسة الخارجية

الستخدام  السعوديةبقي الضغط على سيُ  ،لمساعدات األمريكية والغربيةالمحتمل ل

متعددة األطراف للحفاظ على الدعم والتأثير  ،درجة أقلوب ،قنوات المساعدة الثنائية

 الدوليين. 



 

 
29 

خاصة في  ،سوف تستمر مركزية األداة المالية في السياسة الخارجية السعودية

 ،األماكن التي يتنافس فيها األعداء اإلقليميون على النفوذ السعودي )خاصة اليمن

 ولكن أيضًا العراق وسوريا وربما ليبيا(. 

خاصة أن المملكة لديها  ،الصعب توثيق كامل المساعدات السعوديةمن سيظل 

 ،طرق للتعويض عن انخفاض الموارد مثل تقديم المساعدات المالية غير التقليدية

وممارسة النفوذ داخل المؤسسات العربية أو  ،والتراجع عن التعهدات السابقة

 اإلسالمية المتعددة األطراف.

 عموماً في مجال المساعدات التحديات التي تواجه الخليج

األعمام " – اإلماراتو السعوديةكويت وقطر ووخاصة ال -لطالما كانت دول الخليج 

احتياطيات تتوزّع فيها التي ، وفي منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا "األغنياء

 بشكل غير متساو. البترول 

وأرسل  ،ماليين العمال من الدول العربية وغيرها هذه الدول استوعبت اقتصادات

االقتصادات  أوطانهم، بما ساعد على بقاءهؤالء العمال بدورهم تحويالت مالية إلى 

 المحلية واقفة على قدميها. 

في منطقة الشرق فاعالً مهماً كانت دول الخليج  ،بصفتها جهات مانحة ومستثمرين

ها عززت مشاركتها بشكل كبير بعد لكن ،األوسط وشمال إفريقيا منذ عقود

 . 2011االنتفاضات العربية عام 

مليارات قدّمت وقد  ،تتعاون دول الخليج أحيانًا مع بعضها البعض وتتنافس أحيانًا

فضالً عن  ،الدوالرات من المنح والقروض واالستثمارات للدول العربية األقل ثراءً 

 التدخالت العسكرية المكلفة في ليبيا واليمن )وبدرجة أقل سوريا(.

 . قدرة دول الخليج على لعب دور العم الغني قد تتضاءل اآلنلكن 

أصدر صندوق النقد  ،في المنطقة فايروس كوروناقبل وقت قصير من تفشي جائحة 

مصدري النفط ر فيه أن ، وذكالدولي تقريرًا مذهالً عن دول مجلس التعاون الخليجي

 "قد يحتاجون إلى االستعداد لمستقبل ما بعد النفط عاجالً وليس آجالً". 

تنويع اقتصاداتها ينبغي أن تعمل على وحذر صندوق النقد الدولي من أن دول الخليج 

 يالحكوماإلنفاق مما يتطلب تقليص  ،بعيداً عن الهيدروكربوناتإيراداتها ومصادر 

 خاص. وتنمية القطاع ال
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"مع تسارع  ،اإلنفاق من قبل دول الخليج ارتفع في العقد الماضيوقال التقرير إن 

على الرغم من صدمة أسعار النفط  ،"2011في عام ملحوظ في أعقاب الربيع العربي 

 التي دفعت إلى إعادة التقويم.  2014في عام 

فإن  ،بتغييرات كبيرة قريبًاوتوقع تقرير صندوق النقد الدولي أنه إذا لم تقم دول الخليج 

 .2034بحلول عام ثروتها يمكن أن تنفد 

خالل أزمة كورونا لم تتعرّض للضغط الكبير حتى اآلن جوانب الصحة العامة رغم أن 

العواقب االقتصادية إال أن  ،إيران أو الدول األوروبية ما حصل فيمثل، دول الخليجفي 

 . هاأصابت

قطاعات األخرى التي اعتمد عليها التنوع المحدود تسببت األزمة في تدمير بعض ال

الخدمات اللوجستية وسفر األعمال والسياحة  ، مثل:لالقتصادات الخليجية

 والخدمات. 

إال أنها قد تفعل ذلك ببطء  ،هذه القطاعات ستتعافى في نهاية المطافرغم أن 

إذا تغيرت  ،على سبيل المثال. وبطرق تتطلب تغييرات في خطط دول الخليج

أو أنماط التجارة بين الواليات المتحدة والصين بشكل  /و احتياجات الطاقة الصينية

ستحتاج دول الخليج إلى مضاعفة جهودها للتركيز  ،الحالية زمةاألخالل حدث كما كبير. 

على ما حث عليه صندوق النقد الدولي: "لمواجهة التحديات الملحة من الذروة 

بما في ذلك  ،لعالمي على النفط" ومن "االتجاهات الديموغرافيةالمتوقعة في الطلب ا

 ارتفاع عدد السكان في سن العمل ".

هناك دول فقيرة ف. يختلف المأزق االقتصادي الذي يواجه دول الخليج من بلد إلى آخر

والتي تتلقى في الغالب المساعدة من جيرانها  ،، مثل البحرين وعمانالبترولنسبياً في 

هناك دول الخليج الغنية نسبيًا التي لديها عدد صغير من المواطنين ، واألغنياء

 المنتصف في ويوجد. اإلماراتو وقطر الكويت مثل ،كبيرة مالية واحتياطيات

ومالية كبيرة ولكن أيضًا عدد كبير من بترولية احتياطيات  مع، والتي لديها السعودية

 السخية.اعتادوا على المنافع الحكومية الذين السكان 

اتخذت المملكة مؤخرًا  ،كمثال على التغييرات الجارية في دول الخليج السعوديةلنأخذ 

وخفض بدل  ،%15خطوات تقشف داخلية كبيرة: زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 

وخفض اإلنفاق على المشاريع العمالقة لولي  ،تكلفة المعيشة لموظفي الحكومة

عن سبل إلنهاء تدخلها العسكري المكلف البحث بحتى قبل األزمة وبدأت العهد. 

 وغير الناجح في اليمن. 
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قادرة على االستمرار في شراء األسلحة  السعوديةتثار األسئلة اآلن حول ما إذا كانت 

 .على المستوى الذي كانت عليه في السنوات األخيرة

بالفعل خارج خطط ولي العهد الطموحة لالنتقال االقتصادي المحلي قد ذهبت كانت 

الخطوات المتهورة ويرجع ذلك جزئيًا إلى  ،المسار الصحيح قبل تفشي الوباء

 المطلوب. والوحشية التي أدت إلى انخفاض االستثمار األجنبي 

إعادة هيكلة سوق خطط ابن سلمان، وهو في تسريع أحد جوانب يساهم الوباء لكن 

مما  ،هم ويغادرون المملكةحيث سيفقد العديد من العمال األجانب وظائف ،العمل

 يتيح المجال لمزيد من المواطنين للدخول بحكم الضرورة ". 

رغم قلة البيانات المتوفرة حتى اآلن، إال أن التقارير تشير إلى مغادرة أعداد كبيرة من 

 العمال األجانب. 

، فعائداتهم من النفط والغاز في تراجع بشكل تواجه دول الخليج اآلن خيارات مؤلمة

أي ومساعدة الدول الضعيفة بينهم، وعليهم التركيز على رعاية سكانهم أوالً، عام، 

يكرهون التخلي عن الدور النشط والضخم البحرين وعُمان، وفي نفس الوقت فإنهم 

 في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وفي الشؤون العالمية.الذي لعبوه 

، وتعد كأداة أساسية للتأثير اإلقليميتعتمد قطر والكويت على المساعدة األجنبية 

بشكل مختلف أدوارهما ن لعبتا يالدولتلكن  ،بين كبار المانحين الدوليينالدولتان من 

بينما كانت  ،عملت الكويت بشكل عام ضمن األطر الدولية أو الخليجيةفقد . تمامًا

 .تمارس دورها بشكل منفرد قطر في كثير من األحيان

لتي شهدت احتجاجات معارضة كبيرة ا -كانت الكويت  ،ربيةخالل االنتفاضات الع

على سبيل المثال  اإلمارات،و السعوديةبشكل عام من سياسات تقترب  –خاصة بها 

مليارات دوالر في الجهود الخليجية لدعم االنقالب العسكري  4بـ فقد ساهمت 

 .2011جهد سحق انتفاضة البحرين في الخليج وشاركت دول  2013المصري لعام 

 ،اتخذت قطر نهجًا مستقالً تجاه المساعدات الخارجية ،وعلى النقيض من ذلك

مثل  ،ساعيةً لتضخيم دورها العالمي ووضع نفسها كوسيط إقليمي في النزاعات

 . 2011تلك التي حدثت في لبنان والسودان واليمن قبل عام 

 عمها باستمرار. والتي تد ،مثل غزةساحات في كفاعل رئيسي أثبتت قطر نفسها كما 

استخدمت قطر مساعدتها الخارجية إلى جانب المتظاهرين  ،2011اعتبارًا من عام 

 وجماعات المعارضة وسط االنتفاضات العربية. 
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وكانت  2013و 2011مليارات دوالر بين عامي  8قطر مساعدة لمصر بقيمة قدّمت 

وهو أحد  -محمد مرسي داعمًا سياسيًا وماليًا قويًا لحكومة الرئيس المصري آنذاك 

 لقطر. 2017العوامل العديدة التي ساهمت في حصار السعودية واإلمارات لعام 

لمساعدة المستفيدين مليار دوالر  60أكثر من  اإلماراتوجهت  ،2016و 1971بين عامي 

متجاوزة  ،2013األجانب. أصبحت واحدة من أكبر الجهات المانحة في العالم في عام 

 % من الدخل القومي اإلجمالي. 0.7هدف األمم المتحدة للمساعدة البالغ 

مليار دوالر  7.79بلغ إجمالي مساهمات المساعدات الخارجية اإلماراتية  ،2018في عام 

 .دولة 42إلى 

أصبحت سياسة المساعدة الخارجية اإلماراتية  ،كما هو الحال في دول الخليج األخرى

أنشأت مكتب تنسيق  ،2008. في عام وبيروقراطية بمرور الوقتأكثر احترافية 

تحت إشراف وزارة التعاون الدولي  2013والذي تم إدراجه في عام  ،المساعدات الخارجية

 والتنمية التي تم إنشاؤها حديثًا. 

 ،والركود العميق على التوقف وإعادة التفكير في االستراتيجيةفايروس كورونا قد يجبر 

عن سياسة بسهولة التخلي  اإلماراتدولة من الصعوبة بمكان على وإن كان 

 نظرًا لطابعها متعدد األغراض. ، المساعدة الخاصة بها

، إلى جانب في العقود القليلة الماضيةواحدة من أكبر مانحين لألردن  السعوديةكانت 

 الواليات المتحدة. 

في كثير من األحيان بشأن مواقف مماثلة  السعوديةاتخذ األردن و ،على مر السنين

 ،بما في ذلك العالقات مع الواليات المتحدة ،الشؤون اإلقليمية والدولية الرئيسية

ومعارضة األنظمة العربية الراديكالية.  ،والجهود المبذولة لتسوية عربية إسرائيلية

 هذا ال يعني أن مواقف البلدين كانت متطابقة دائمًا. 

بما في ذلك السماح  ،اتبع األردن سياسات اإلصالح الداخلي ،في بعض األحيان

أنه ال يحظى يُفترض وهو أمر  ،لألحزاب السياسية اإلسالمية السلمية بالعمل

 . موافقة السعوديةب

إلى تعليق أدّت هذه الخالفات ، وكانت هناك خالفات حول القضايا اإلقليمية أيضًا

لمثال خالل التسعينيات توقفت على سبيل ا ،لألردنالمساعدات السعودية 

المساعدات السعودية والخليجية بسبب رفض األردن دعم التدخل العسكري بعد 

 الغزو العراقي للكويت.
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زادت المساعدة التي تقدمها السعودية لألردن  ،التسعينياتتجاوز أزمة بمجرد 

 بشكل مطرد على مدى عقدين. 

مليارات  5مع الكويت واإلمارات لتقديم قاد السعوديون جهودًا خليجية  ،2011في عام 

دوالر من المساعدات لألردن في محاولة لمساعدته في التعامل مع آثار االحتجاجات 

ذهب مجلس التعاون الخليجي إلى حد دعوة األردن  ،في جميع أنحاء البالد. في الواقع

 لكنهما لم ينضما في النهاية. ،2011في مايو  للمجلس والمغرب لالنضمام

والتي تزامنت مع  ،2014السعودية في االنخفاض بعد عام -دأت العالقة األردنيةب

 . باإلضافة إلى صعود قيادة سعودية جديدة ،انخفاض حاد في أسعار النفط

أن القيادة السعودية  ،على الرغم من عدم اإلعالن عنه علنًا ،يُفترض إلى حد كبير

بما في ، معينةتوقعت أن يلتزم األردن بالمواقف السعودية بشأن قضايا الجديدة 

وقوة إيران  ،والحصار المفروض على قطر ،ذلك الحروب األهلية في سوريا واليمن

تبنى األردن  ،وألسباب مختلفة. اإلخوان المسلمينباإلضافة إلى حظر  ،الصاعدة

 .كانت متعاطفة معها، وإن مواقف غير متطابقة مع وجهات النظر السعودية

 المساعدات الخارجية لألردن

حزمة ، واتخذت 2014قدم السعوديون أي مساعدة ثنائية مباشرة لألردن منذ لم يُ

مليار  2.5بقيمة التي قدمتها السعودية واإلمارات والكويت خليجية المساعدات ال

مع  ،شكل ضمانات قروض وودائع في البنك المركزي األردني 2018عام دوالر في 

 القليل من الدعم المباشر للميزانية إن وجد. 

 زم أصغر.حُبتقديم وقطر  اإلماراتقامت  ،في غضون ذلك

انتهى عصر المساعدة السعودية الضخمة لألردن وتحالفهما  ،وألسباب عديدة

 على الرغم من أن البلدين يحاوالن تجنب أي خالف عام كبير. ، القوي

وخاصة  ،أصبح األردن أكثر اعتماداً على المساعدات من مصادر أخرى ،في غضون ذلك

 الواليات المتحدة. 

عامل في  400,000المغتربين الذين يزيد عددهم عن مواطنيه حماية يحاول األردن 

مليارات دوالر كل  3المقدرة بـ أكثر من نصف التحويالت الذين يجلبون و السعودية،

 عام. 

نخفاض أسعار النفط وتأثير جائحة فيروس كورونا على األعداد من المحتمل أن يؤثر ا

 وكذلك قدرة الخليج على استيعاب المزيد من العمال. ،الحالية من العمال
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 المساعدات الخارجية للمغرب

 ،وشريكها الطويل األمد السعودية،وال سيما  ،شهدت العالقة بين دول الخليج

 تغيرات ملحوظة في السنوات األخيرة.  ،النظام الملكي المغربي

ال تنفق أموالها بسهولة، قيادة سعودية ووصول تناقص عائدات النفط أدّى 

تناقص حجم المساعدات إلى والتحوالت في استراتيجية السياسة الخارجية المغربية 

 . السعودية للمغرب

ل متزايد على عالقة تقوم بشكهي التي وصلت إليها العالقة بين البلدين النتيجة 

 يديولوجيا.عالقة قائمة على األ، أي على عكس ما كان في يوم من األيام، البراغماتية

حتى بضع سنوات فقط أن مصير المملكة ترى السعودية ودول خليجية أخرى كانت 

 المغربية مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمصيرها. 

مليارات دوالر من  5تعهدت دول الخليج بتقديم  ،مباشرة 2011في أعقاب احتجاجات 

المغرب بدعوة وقامت حتى  ،المساعدات المالية والدعم السياسي للمغرب

 لالنضمام إلى مجلس التعاون الخليجي. 

وقامت  ،أيضًا اتفاقية تعاون دفاعي مع المغرب السعوديةوقعت  ،2015في عام 

ليس من الواضح ما إذا و، ية المغربيةمليار دوالر في الصناعات العسكر 22باستثمار 

 أم ال.وصلت للمغرب كانت جميع المساعدات قد 

كانت دول الخليج حتى وقت قريب من كبار المستثمرين في  ،من حيث االستثمار

أدى انخفاض  ،وخاصة في مجال العقارات والبناء والسياحة. ومع ذلك ،المغرب

عائدات النفط وصعود ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان إلى ظهور 

انخفضت االستثمارات السعودية المباشرة في المغرب بنسبة فأولويات جديدة. 

 .2015مقارنة بعام % 78وبنسبة ، 2017مقارنة بعام  2018في  69%

، عطاف في هذا التحولكانت األزمة داخل دول مجلس التعاون الخليجي نقطة ان

، والعالقات المزدهرة مع قطر، اإلماراتو السعوديةالمغرب القديمة مع فعالقات 

جعلت الرباط غير المغرب، خامس أعلى مستثمر في ك 2016التي ظهرت بحلول عام و

 مما أثار غضب السعودية والقادة اإلماراتيين.  ،نزاعالراغبة في اختيار جانب في 

مثل  ،لقيادة السعوديةامبادرات دعمه لص المغرب تدريجياً قلّ  ،في غضون ذلك

 التدخل العسكري في اليمن.
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 شركائه المقربين سابقًامعني بتتبع خطى يبدو المغرب غير  ،حتى في شمال إفريقيا

 إلماراتتنتقد االمحلية القريبة من األجهزة األمنية ، فوسائل اإلعالم بشكل أعمى

 اإلماراتمفادها أن المغرب رفض اقتراحًا من انتشرت شائعة ، وبشكل مفتوح

الجنرال حفتر مقابل حصول الشركات المغربية على النفط والصفقات بباالعتراف 

دعم المغرب عملية األمم المتحدة في ليبيا وساعد في ، والمربحة بسعر رخيص

أنشأ حكومة الوفاق الوطني التي ، والذي 2015التوسط في اتفاقية الصخيرات عام 

 قاتل حاليًا قوات حفتر في غرب ليبيا.تُ

ويتبنى نهجًا أكثر نشاطًا واعتمادًا  ،يتكيف المغرب مع االنخفاض في الدعم الخليجي

يتضمن تأكيد نفوذه في إفريقيا والتواصل مع مجموعة جديدة من  ،على الذات

 الشركاء بما في ذلك الصين وروسيا. 

 المساعدات الخارجية للبنان

تباطأ الدعم المالي الذي كانت له أهمية كبيرة من قبل دول الخليج  ،2016منذ عام 

 العربية للبنان إلى حد كبير. 

من االستثمار األجنبي المباشر في لبنان من دول % 76جاء  ،2015و 2003بين عامي 

 الخليج. 

 الناتج من% 20 يُشكّل حوالي التحويالتمتوسط كان  ،على مدى العقد الماضي

 . الخليج دول من قادمة% 60سنويًا، منها حوالي  للبنان اإلجمالي المحلي

 إعادة الحتياجات استجابة - والكويت السعودية أودعت ،2008و 2006 عامي بين

مليار دوالر في البنك المركزي اللبناني.  2.5 -بعد حرب إسرائيل على لبنان  اإلعمار

الدعم السياسي الخليجي والتدفقات أظهرت هذه العوامل اعتماد لبنان العالي على و

 المالية.

في أوقفت السعودية حيث  ،2016توقف الدعم الخليجي تقريبًا بحلول عام  ،ومع ذلك

مليارات دوالر للجيش اللبناني ومليار دوالر آخر لقوى األمن  3حزمة بقيمة ذلك العام 

 الداخلي.

الدافع الرئيسي إال أن  ،يجانخفاض أسعار النفط قلص الحيز المالي لدول الخلرغم أن 

األدوار السياسية واألمنية ، خاصة مع تزايد سياسيًاللقرارات المتعلقة بلبنان كان 

 للحزب في لبنان بشكل واضح.
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المستويات بقي الدعم الخليجي للبنان في أدنى مستوياته. وقد تجلى ذلك في 

 .2018المتواضعة للتعهدات الخليجية في مؤتمر سيدر لعام 

 المساعدات الخارجية لمصر

لعبت دول الخليج أدوارًا كبيرة في االقتصاد المصري كأرباب عمل ومستثمرين 

احتلت مركز الصدارة في سياستها  ،2011ولكن بعد عام  ،ومتبرعين لسنوات عديدة

 أيضًا. 

نقلت صحيفة خليجية عن مسؤول لم تذكر اسمه في البنك المركزي  ،2019في عام 

 92لمصر بقيمة فلكية هي مساعدات  2011ل الخليج قدّمت منذ عام دوأن المصري 

 . مليار دوالر

 ،تضمنت المقالة بعض التفاصيل ذات المصداقية ،رغم صعوبة التحقق من ذلك

 4و اإلمارات،مليارات دوالر من  6و السعودية،مليارات دوالر من الودائع من  8مثل 

مليار دوالر في شكل قروض  30باإلضافة إلى أكثر من  ،مليارات دوالر من الكويت

لتمويل مشتريات النفط. ويبدو أن المساعدة من قطر قد أدرجت في المبلغ اإلجمالي 

 أيضا.

 . قد انحسرت 2011المساعدات الخليجية لمصر منذ عام ما لم تذكره الصحيفة هو أن 

من المساعدة من الكويت ير كبسيل إلى تدفق  2013االنقالب العسكري في يوليو أدّى 

 . مليار دوالر 30تقدر بنحو  اإلمارات،و السعوديةو

مليار دوالر الذي  6في نهاية المطاف بنصف مبلغ  السعوديةو اإلماراتساهمت 

تحتاجه مصر لجمع األموال الخارجية للتأهل للحصول على قرض صندوق النقد الدولي 

 . مترددة بشكل ملحوظكانت بطيئة و السعوديةلكن  ،2017-2016في 

توترت العالقات مع السيسي بسبب الخالفات حول عدة قضايا إقليمية. على سبيل 

 ،إرسال قوات برية لدعم الحرب الجوية السعودية ضد اليمنالسيسي رفض  ،المثال

 وقدم الدعم لبشار األسد. 

للمملكة إلصالح البحر األحمر في كان على السيسي التنازل عن السيادة على جزيرتين 

 مما أثار االحتجاجات في مصر. ،الخالف

 الخليج في العمل فرص تراجع فإن ،الحكومية المساعدةوبصرف النظر عن تضاؤل 

، ارة من الخليج سيشكل خسائر كبيرة لالقتصاد المصريوالتج االستثمارات وتناقص

ماليين في  10يعمل حوالي نصف المصريين في الخارج البالغ عددهم حوالي حيث 
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مليار دوالر  20تزيد عن ويرسل هؤالء حواالت  السعودية،معظمهم في ، الخليج

 سنويًا. 

ستشعر مصر بشدة بانخفاض التحويالت المالية والضغط اإلضافي على سوق 

 العمل المحلية. 

ستثمارات األجنبية المباشرة من جميع اال %20-10شكلت الصناديق الخليجية حوالي 

من غير الواضح إلى أي مدى سيستمر نوات األخيرة. اآلن في مصر في الس

 المستثمرون الخليجيون في امتالك رأس المال لالستثمار هناك.

مليارات دوالر في عام  10ستظل مصر لديها احتياجات تمويل خارجية كبيرة )يقال أنها 

 ويتعين عليها بشكل متزايد التطلع إلى مصادر غير خليجية.  ،وحده( 2020

 ،2016مليار دوالر من صندوق النقد الدولي في عام  12ت مصر قرضًا بقيمة تلق

جاء نصفها ، مليارات دوالر إضافية في التمويل الخارجي 6اضطرت من أجله إلى جمع 

 والباقي من الخليج والواليات المتحدة.  ،تقريبًا من الصين

تطلب مصر اآلن المزيد من األموال من صندوق النقد الدولي في وقت أبكر مما هو 

مليار دوالر من تمويل  2.8. وحصلت مؤخراً على كورونامتوقع بسبب الركود الناجم عن 

 مليارات دوالر أخرى.  9الحصول على وتحاول  ،صندوق الطوارئ

 المساعدات لفلسطين

ات الدولية وخفض شبه كامل في التمويل مع التخفيضات الكبيرة في المساعد

كان اقتصاد الضفة الغربية في حالة من  ،2018األمريكي للفلسطينيين منذ عام 

 السقوط الحر. 

شريان  ،وقطر السعوديةوخاصة من  ،لقد كان الدعم المالي من دول الخليج العربية

 المحتلة في األوقات الصعبة. الحياة لألراضي الفلسطينية 

وهذا هو السبب  ،للفلسطينيين أن يتحملوا خسارة المساعدة من الخليج ال يمكن

بعد نقد  السعوديةفي أن السلطة الفلسطينية كانت سريعة في تهدئة التوترات مع 

 فلسطيني للدور العربي في انخفاض أسعار النفط. يرسم كاريكاتير

ة الفلسطينية كان دعم الميزانية السعودية للسلط ،فايروس كوروناقبل اإلصابة ب

مما سمح ببعض مظاهر الحكم في تلك  ،يحافظ على رواتب موظفي القطاع العام

 األجزاء من الضفة الغربية تحت سيطرة السلطة الفلسطينية المحدودة. 



 

 
38 

مليون دوالر شهريًا منذ  20حيث تقدم  ،المملكة هي أكبر ممول للسلطة الفلسطينية

اإلسكان والتنمية الفلسطينية المنخفضة . كما تسهل األموال السعودية 2013عام 

المستوى في القدس الشرقية وتسمح باستمرار عمليات وكالة األمم المتحدة إلغاثة 

 وتشغيل الالجئين )األونروا(. 

 ،مع انسحاب الواليات المتحدة من التمويل الذي أثر على ثلث إجمالي ميزانية األونروا

مليون دوالر دعما  160حيث قدمت  ،لوكالةثالث أكبر جهة مانحة ل السعوديةأصبحت 

 . 2018في عام 

 المملكة قدمتفإن  ،على مدى عقدين ،وفقا للسفير السعودي لدى األمم المتحدة

مليارات دوالر من المساعدات اإلنسانية واإلنمائية ومليار دوالر  6للفلسطينيين 

 .إضافي لالجئين الفلسطينيين

 ء سعوديتأخرت المساعدة السعودية كوسيلة للتعبير عن استيا ،في بعض األحيان

ولي العهد محمد بن سلمان دعم بما في ذلك عندما  ،من السلطة الفلسطينية

 بين إسرائيل وفلسطين بشكل علني.  2020اقتراح السالم األمريكي 

. يستمر السخاء القطري موجه في المقام األول إلى غزة التي تسيطر عليها حماس

 ،لى األقل في الوقت الحالي. في مارسع -دفق المساعدات هذا على الرغم من الوباء ت

 مليون دوالر على مدى ستة أشهر.  150م قدّ أعلنت قطر أنها ستُ

مليون دوالر لدعم  170.3مبلغ  2019قدمت قطر في السنة المالية  ،في المقابل

المسؤولة عن بناء المساعدة القطرية هي و. الميزانية للسلطة الفلسطينية

 المساكن والبنية التحتية والمعيشة في غزة.

من المستبعد أن تفعل بل  ،مساعدة مالية للسلطة الفلسطينية اإلماراتال تقدم 

 حيث توترت العالقة على مدى عدد من السنوات. ذلك في المستقبل 

ام توجهت بشكل عفإنها  ،المساعدة للفلسطينيينقامت اإلمارات بتقديم عندما 

وسيلة لدعم العدو ويمكن القول أنها  ،نحو اإلغاثة اإلنسانية أو إعادة اإلعمار في غزة

 . محمد دحالن ،اللدود للرئيس الفلسطيني

المساعدة اإلماراتية األخيرة، رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس  ،في الواقع

إعادة توجيه تم وبخصوصها، المسؤولين الفلسطينيين ألنه لم يتم التنسيق مع 

في   ) كورونا( حيث ارتفعت حاالت اإلصابة بفيروس ،اإلمدادات إلى حماس في غزة

 اآلونة األخيرة.



 

 
39 

 

Carnegie Endowment for International Peace, As Gulf Donors Shift Priorities, 

Arab States Search for Aid, 09/06/2020 

 صفقات السالح قد تنتعش بعد كورونا

  

رغم األزمة االقتصادية التي تسبب بها فايروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، إال أن 

تعاود عقد صفقات شراء السالح مع الواليات التوقعات تُشير إلى أن دول الخليج قد 

المتحدة، نظراً ألهمية هذه الصفقات في المشهد االنتخابي األمريكي. وهذه 

ن تكون مرتبطة بمسائل األمن الوطني، ل -ةكما في كل الصفقات السابق-الصفقات 

 بقدر ما ستكون مرتبطة بتعزيز المصالح مع واشنطن. 

صدّر مجدداً تإلى الشرق األوسط وشمال إفريقيا لت كيةياألمرعادت صادرات األسلحة 

 . كيةياألمرموقعاً مركزياً في السياسات 

بفعل للتباطؤ أو التوقف إلى المنطقة األمريكية صادرات األسلحة تتعرض يمكن أن 

من المحتمل أيضاً أن بعض البلدان، على األقل، في زيادة التدقيق والتفحّص، إال أنه 
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، على الرغم كيةيمراألالمنطقة، يمكن أن تشهد زيادة ملحوظة في واردات األسلحة 

 .وانخفاض أسعار النفطكورونا جائحة التي تسببت بها االقتصادية األوضاع من 

مؤخرا، نشرت " نيويورك تايمز" عرضاً تضمّن معلومات إضافية حول مزاعم سابقة 

ساعد على على إدارة ترامب،  كيةياألمرعن أن النفوذ الجامح الذي تمارسه وزارة الدفاع 

 . اإلماراتمواصلة مبيعات األسلحة إلى السعودية ودولة 

لعام لوزارة الخارجية، أيار/مايو، طفت على السطح ادعاءات بأن المفتش ا 18في 

تقريباً، تضمّن التدقيق  ستيف لينيك، طُرد من منصبه، جزئياً بهدف وقف تفتيش مُنجزٍ

 .بمسألة الموافقة على مبيعات األسلحة هذه

الصادرات بند تشريعي نادراً ما يُستخدم في تنبثق من جُل هذه المسائل الخالفية 

 . كيةيمراأل

إلدارة ترامب بالمضي قدماً في الموافقة على هذا البند التشريعي  سمحبالمثل، 

، من دون فترة التبليغ مليار دوالر 8,1أسلحة للسعودية ودولة اإلمارات واألردن بقيمة 

اعتراضات بعض أعضاء الكونغرس من رغم اليوما(، على  30المطلوبة للكونغرس )

 .على ذلك

مايك بومبيو إعالناً عاجالً عن  كيياألمر، أصدر وزير الخارجية 2019أيار/مايو  24ففي 

"نشاط إيراني خبيث" يفرض "تهديداً أساسياً على استقرار الشرق األوسط واألمن 

البيان العاجل،  هذاالمرة األخيرة التي استُخدم فيها مثل ) في الوطن والخارج" كيياألمر

بوش مبيعات عاجلة من  ، حين أقرّت إدارة جورج1990في آب/أغسطس  تكان

 . (الدبابات وأعتدة عسكرية أخرى للسعودية، غداة غزو العراق للكويت

وّلت إلى حُ -اصة إلى دولة اإلماراتخ -حدث كل هذا مع أن صادرات األسلحة سابقاً

عتبرها العديد من ، إضافة إلى نشاطات في اليمن اجماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة

كان مطلوباً على األقل، ووفقاً للتشريعات المراقبين بمثابة جرائم حرب. وبالتالي، 

، أن تخضع صادرات األسلحة لهذه الحكومات إلى مراقبة وسيطرة عميقتين كيةياألمر

 .إن لم يكن لفرض حظر تام -للغاية

هذه، من خالل  قانوناً قلب صادرات األسلحة 22حاول الكونغرس في سلسلة من 

 اجراءات وُضعت وفق قانون إدارة صادرات األسلحة. 

في كل من مجلسي الشيوخ والنواب بطريقة  قرّتأُمع أن القوانين إلنهاء العقود 

ثنائية حزبية، إال أنه لم يكن في مجلس الشيوخ أغلبية الثلثين الضرورية لتجاوز حق 
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النقض )الفيتو( الذي مارسه الرئيس دونالد ترامب. وهكذا شقت عقود مبيعات 

 .األسلحة طريقها إلى التنفيذ

في نظام صادرات البنود ف كل هذه المعطيات سلّطت أضواءَ ساطعة على مختل

. كما أنها أماطت اللثام عن حقيقة أخرى في مسألة صادرات كيةياألمراألسلحة 

، على فايروس كورونارداً على  كيةيمراأل: يُحتمل أن تزداد صادرات األسلحة األسلحة

شرط طبعاً أن تكون هناك أطراف مستعدة للشراء، هي على األرجح بلدان في الشرق 

 .األوسط

إلى المنطقة، كان المرء يتوقّع  كيةياألمرمع توافر تدقيق حازم حول صادرات األسلحة 

أن تتراجع هذه الصادرات في السنوات المقبلة، خاصة حين ينصب التركيز على 

بعض البلدان، وتبعاته االقتصادية. لكن ما حدث كان العكس، إذ أن فايروس كورونا 

، مع أن المصائب االقتصادية كيةياألمرألسلحة على األقل، قد تزيد واراداتها من ا

 والطبية وتلك المتعلقة بالنزاعات، التزال تتواصل فيها على قدم وساق. 

تاريخ صادرات األسلحة لدى كلٍ من اإلدارات الجمهورية والديمقراطية يكشف عن 

سُمِحَ لمثل هذه الصادرات أن تتزايد، حين كان يُتوقع أن تتراجع نمط واضح: 

  .كيياألمرشتريات المحلية لمعدات الدفاع الم

حين نضع في االعتبار وجود العديد من األطراف على اليمين التي تدعو إلى وقف في 

ميزانيات الدفاع وميزانيات أخرى بسبب مشاكل العجوزات المالية، ومجادلة العديدين 

تصادية، على اليسار بضرورة خفض نفقات الدفاع لتمويل المساعدات الطبية واالق

تشكّل أصالً فإنه يمكن بالتأكيد توقّع بروز ضغوط ضخمة لخفض ميزانية الدفاع، التي 

 .نصف الميزانية التقديرية الفيدرالية

في الماضي، حدث بالفعل أن مُكِّنت السلطتان التنفيذية والتشريعية من بيع 

وتقليص  كيةياألمرصادرات دفاعية إضافية، للمساعدة على تعزيز صناعة األسلحة 

خفض الوظائف، خاصة تلك الموجودة في دوائر انتخابية أساسية ألعضاء في 

 .الكونغرس

منذ وقت مبكر يرقى إلى  كيةياألمرعلى رغم وجود بعض القيود على صادرات األسلحة 

، وخاصة إبّان الحرب الباردة، إال أن النظام الحديث لقوانين إدارة وتنظيم 1917العام 

 م يشهد انطالقته سوى في حقبة السبعينيات. صادرات األسلحة ل

كانت هذه السياسة مقيّدة للغاية في عهد إدارة كارتر، لكن في عهد إدارة ريغان بات 

 . كيياألمرزيادة قدرات وفعالية الدفاع  كيةياألمرهدف صادرات األسلحة 
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 بوش إلى حد كبير سياسات حقبة كلينتون، وكذا فعلت إدارة استبقت إدارة جورج

أوباما، وإن مع توسّع في معايير حقوق اإلنسان. كما تصاعدت مبيعات األسلحة على 

للغاية في ظل اإلدارة الحالية.  نحو دراماتيكي في عهد باراك أوباما، وهو منحى توسّعَ

صحيح أن سياسة إدارة ترامب لم تلغ اعتبارات حقوق اإلنسان، لكنها شطبت بالفعل 

، هذا إلى جانب تركيز كيةيمراألى تقييد مبيعات األسلحة بعض التشديد على الحاجة إل

 .األسلحةأكبر على المنافع االقتصادية لصادرات 

وتعزيز  كيينيلألمرالتبرير الرئيس للصادرات العسكرية كان توفير فرص العمل 

، خاصة في المناطق االنتخابية الرئيس ألعضاء الكونغرس. على كيياألمراالقتصاد 

لى إنعاش مصنع لوكهيد مارتن في إللبحرين  16 -أدى بيع طائرات أفسبيل المثال، 

جنوب كارولينا؛ وساعد بيع جنرال دايناميك للسعودية دبابات مصنعاً في أوهايو؛ وبيع 

نظام صاروخ رايثيون باتريوت إلى اإلمارات أدى الغرض نفسه لمصنع في 

 . ماساشوستس

الفرعية لمخصصات الدفاع في مجلس وعلى حد تعبير كاي غارنغر، رئيس اللجنة 

النواب، في معرض تعليقه على قرار إدارة ترامب تأخير المساعدة العسكرية لمصر، 

الشركات والعمال الذين يصنعون تلك المعدات في الواليات المتحدة فإن "

 ."سيتضررون

، مثلهم مثل أرباب الصناعات األخرى، يواجهون كيونياألمرأرباب صناعة األسلحة 

. بيد أن العديد من فايروس كورونامخاطر إغالق المصانع وسالسل التوريد بسبب 

، ووزارة الدفاع تسرّع المدفوعات (CARES)الشركات، تلقت أموال تحفيز من قانون 

 .عمالبعض أضخم شركات هذا القطاع تعمد حتى إلى توظيف إن ال بل  .لهذا القطاع

معظمها سيحط أين ستذهب هذه األسلحة؟ إذا كانت العبرة في الماضي، فإن 

 .الرحال في الشرق األوسط

وباتت تشكّل اآلن ، الرئيسة النمو كيةيسلحة األمراأل، واصلت صادرات 2010منذ عام 

في  كيةياألمرذهبت نصف صادرات األسلحة من سوق السالح العالمي. وقد % 36

السنوات الخمس األخيرة إلى بلدان في الشرق األوسط، ونصف هذا النصف كان من 

 . حصة السعودية

% 130قفزت واردات السعودية من األسلحة بنسبة ، 2019و 2015في الفترة بين 

% من أسلحتها من الواليات 73بالمقارنة مع السنوات الخمس التي سبقتها، وجاء 

 .المتحدة
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فاض أسعار النفط، ومشاكل الموازنات، وفجوة الالمساواة خرغم انوالحال أنه على 

معظم حكومات الشرق األوسط االقتصادية الضخمة، واالحتجاجات الشعبية، إال أن 

 وشمال إفريقيا ستواصل استيراد كميات مُعتبرة من األسلحة. 

عديد من غالبية بلدان المنطقة تستطيع إلى حد كبير تجاهل الرأي العام أو إخفاء ال

ألن كل بلدان الشرق ، بفعل ميزانيات الدفاع غير الشفافة لديهامشتريات األسلحة 

برلمانية أو من قبل المجتمع تفتقد إلى أي رقابة األوسط وشمال إفريقيا تقريباً 

 .توجد شفافية في قطاعها األمني المدني، وال

ة، إلى قد تسعى بعض الحكومات، في حال اندلعت اضطرابات شعبية إضافي

 شعوبها.  إلخضاعالحصول على أسلحة 

مسألة استيراد األسلحة هي أكثر من مجرد تلبية لحاجات األمن الوطني في هذه 

خالل هذا األمن الوطني غالباً ما يكون في أدنى األولويات . ال بل الواقع أن البلدان

 استيراد السالح. 

قروض تعرف ، خاصة من خالل فرصة لممارسة الزبائنيةواردات األسلحة هي 

 " مع الداعمين الرئيسيين. بـ"المقايضة

تقديم فرص العمل لبعض والجيش لقطاعات األمن تستخدم نظمة أن أليمكن ل

 القبلية أو الدينية، فيما يتم إقصاء اآلخرين.  وأاإلثنية مثل المجموعات ، المجموعات

ثمة فرصاً قطاع الدفاع تاريخياً هو أكثر القطاعات االقتصادية فساداً، فإن باعتبار أن 

 .ثمينة للمقايضة

يريدون، خاصة في سنة انتخابية، أن يواجهوا الناخبين  إن ترامب وأعضاء الكونغرس ال

بإغالق مصانع الدفاع، خصوصاً حين يساعد تصدير األسلحة على إبقاء أبواب 

 المصانع مُشرعة. 

يجد العديد من حكومات الشرق األوسط وشمال إفريقيا أن واردات ، قد بالمثل

، حتى ولو كان من األفضل لها إنفاق األموال األسلحة طريقة جيدة لتعزيز أنظمتها

 .والموارد في مجاالت أخرى، وباألخص خالل الوباء

ابات إضافية لمنطقة تعج بالنزاعات، والقمع، واالضطر كيةيأمروال ريب أن أي أسلحة 

 .فايروس كورونااألمنية، ستؤدي حتماً إلى مفاقمة المضاعفات المأساوية ل

Carnegie Endowment for International Peace, A Weapons Epidemic, 

01/06/2020 
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 كورونا لم يوقف صفقات التسلّح

 

رغم أن فايروس كورونا قد أدّى إلى توقف االقتصادات في معظم أنحاء العالم، إالّ أن 

صناعة السالح لم تتأثر، بل إن بعض مصانعه الكبرى في الواليات المتحدة تقوم اآلن 

بتوظيف العمال. وقد شهدت األشهر الماضية إعالن العديد من صفقات السالح 

يات المتحدة، وفي كندا التي أنهت الحظر المفروض إلى السعودية، كان أبرزها في الوال

 بسبب كورونا من أجل السماح بالعمل على صفقة السالح للسعودية. 

الشركات في جميع أنحاء وإغالق األسواق رغم أن فايروس كورونا قد تسبب في ترنح 

شركات ، هي بالعمل كالمعتاداستمرت صناعة واحدة على األقل فإن  ،العالم

 .العالميةاألسلحة 

صفقة أسلحة بقيمة  15وقعت إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب على  ،منذ مارس

بعضها مع أنظمة قمعية مثل تلك الموجودة في الفلبين  ،مليارات دوالر 9تزيد عن 

 . السعوديةو

أعلنت حكومة جاستن ترودو أنها ستستأنف صفقة تصدير أسلحة بمليارات  ،في كندا

 مما رفع الوقف االختياري خالل الوباء في أبريل.  لسعودية،االدوالرات مع 

أكثر من خمس سنوات من الحرب في كارثة إنسانية خالل الوضع في اليمن تسبب 

 تفشي الكوليرا في العالم. حاالت من أسوأ لواحد العنان  ، بما أطلقمن صنع اإلنسان
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اآلن أن تصارع  ،بالفعل، التي دمرتها الحرب اليمنعلى المنشآت الصحية في ينبغي 

 . فايروس كورونا

 ،قطعت الواليات المتحدة المساعدات الصحية واإلنسانية لليمن ،في مارس / آذار

لكنها استمرت بشكل غريب في بيع األسلحة إلى التحالف العسكري العربي الذي 

 يقاتل هناك. 

إلى جرائم  ،لمتحدةبما في ذلك وثائق أعدها خبراء األمم ا ،أشارت العديد من التقارير

مع  ،حرب محتملة ارتكبها هذا التحالف واألطراف المتحاربة األخرى في ذلك الصراع

 أكبر عدد من الضحايا المدنيين بسبب الغارات الجوية للتحالف.

الذي كان  ،قام ترامب بفصل المفتش العام لوزارة الخارجية ستيف لينيك ،في مايو

 السعوديةنية مبيعات األسلحة األمريكية إلى قد أنهى تقريبًا تحقيقًا في قانو

 .2019في عام  اإلماراتو

محاولة شائعة لتبرير هذه المبيعات هي االدعاء بأنها تحافظ على العديد من 

فقد تم فضح هذه  ،والتي تعتبر حيوية بشكل خاص خالل الوباء. ومع ذلك ،الوظائف

االدعاءات على نطاق واسع في الواليات المتحدة. يوضح تقرير صادر عن مركز 

الوظائف التي تولدها مبيعات األسلحة تشكل أقل بكثير السياسة الدولية كيف أن 

 .% من العمالة األمريكية01أقل من وأنها تمثل  مما يدعي ترامب ؛

ة في الحروب في اليمن وليبيا وأجزاء يستمر استخدام هذه األسلح ،في غضون ذلك

 اهيك عن المدنيين األبرياء. ن -أخرى من العالم في قتل الوظائف 

فإن التدفق المستمر لألسلحة الغربية إلى  ،على الرغم من العواقب المميتة

تأثيرًا  بائعو السالحإذا لم ير الصراعات في الشرق األوسط يوضح بشكل مؤلم أنه 

فقد ال يشعرون بالقلق مما يجب أن ينظر إليه في جميع أنحاء  ،عليهممباشرًا وفوريًا 

 .العالم باعتباره جريمة حرب

انتقل  ،مباشرة بعد أن بدأ الفيروس في التأثير على الدول األوروبية والواليات المتحدة

أعلن الرؤساء ورؤساء الوزراء في جميع أنحاء العالم الخطاب إلى لغة الحرب. 

تمت مقارنة الحاجة إلى أجهزة التهوية في نيويورك ، وقادة حرب أنفسهم بالفعل

تمامًا كما فعلت  ،بالحاجة إلى الصواريخ. وقد طُلب من الصين دفع تعويضات سنوية

 ألمانيا إلسرائيل بعد الحرب العالمية الثانية.

وتقلل من تأثيرها على األمر األكثر أهمية: القضاء  ،هذه األنواع من المقارنات ضارة

 على الفيروس. 
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من كندا والواليات المتحدة إلى  ،في كل مكانالقانون بدون إصالح جاد آلليات إنفاذ 

لن يحمي أي قانون الضحايا الذين يعانون من هذا المزيج  ،ألمانيا والمملكة المتحدة

 المميت بشكل مضاعف. 

إلى جانب االفتقار إلى اإلرادة ؛ ة واألمنية الوطنية المنحرفةالمصالح االقتصادي

تاركة وصمة أكبر ، تعني جميعها أن صفقات األسلحة ستستمر كالمعتاد، السياسية

 وأكثر قتامة في تاريخنا الجماعي.

 

Brookings Institution, Governments are busy tackling COVID-19. So why are so 

many still doing arms deals?, 17/06/2020 

 ال أفق لحل األزمة الخليجية

 

أكثر األهداف اإلقليمية للواليات المتحدة الخليجية إلى جعل تحقيق  أدّت األزمة

أكبر على بشكل  والضغط ،بناء هيكل أمني إقليميوتشمل تلك األهداف ، صعوبة

ورغم  واحتواء الحرب األهلية في ليبيا. ،تمويل الجماعات المتطرفةووقف  ،طهران

عالقات وسياسات الدوحة المضرة بالمصالح األمريكية عموماً، إال أن واشنطن قد 

استفادت منها في السنوات السابقة، ويمكن أن تستفيد منها أكثر في السنوات 

  المقبلة.

 في أي وقت قريب. الخالف بين قطر وعُصبة الدول األربعة من غير المرجح أن يندمل 
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ريكس تيلرسون التدخل آنذاك كان على وزير الخارجية  ،بعد أشهر قليلة من بدء الخالف

 لغزو قطر.  يةلوقف خطة سعودية إمارات

وفشلت مكالمة أبريل بين الرئيس  ،تعثرت محاولة التوصل إلى حل تفاوضي في فبراير

 تسهيل التوصل إلى حل.  األمريكي دونالد ترامب والشيخ القطري تميم بن حمد في

التي تقودها السعودية تنتقد عالقة قطر مع إيران المجموعة على الرغم من أن 

الخالف يتركز على عدم رغبة الدوحة في أن إال أن  ،وتواصلها مع الجماعات اإلسالمية

 . تحذو حذو الرياض في القضايا اإلقليمية

مجموعة متنوعة من ولكن  ،جانبينحافظت الواليات المتحدة على عالقات أمنية مع ال

الهياكل األمنية الجماعية الحتواء ، والتي تمتدّ من األهداف اإلقليمية للواليات المتحدة

االستقرار في ليبيا وإنتاج الطاقة وزيادة فعالية جهود مكافحة اإلرهاب و إيران

 .بالصدع الخليجيتأثرت أو يحتمل أن تتأثر  ،وتوزيعها

 ،1995صعود الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عام الصدع بين هذه الدول وقطر بدأ مع 

سعت إلى إقامة عالقات مع العبين ؛ واتبعت الدوحة سياسة خارجية مستقلةفقد 

هي صوت  1996التي تأسست عام الجزيرة قناة ، وكانت إقليميين ودوليين مهمين

 . الرياض بتغطيته النقديةالذي يُغضب الدوحة 

ودعمت األحزاب اإلسالمية  ،عن النهج السعوديانحرفت قطر وبعد الربيع العربي، 

والقوى المناهضة للقذافي في ليبيا. وبدالً  ،التي وصلت إلى السلطة في تونس ومصر

عقدت الدوحة اجتماعات رفيعة  ،من انتقاد إيران إلذكائها الثورة الشيعية في البحرين

 االحتجاجات لمناقشة القضايا األمنية واالقتصادية.المستوى مع اإليرانيين خالل 

قطع جميع العالقات ، ضمن مجموعة من الشروط، الدوحةالدول األربع من طالبت 

تفضل واشنطن أيضًا أن يتخذ أكبر عدد ممكن من شركائها خطوات مع إيران. وربما 

والضغط عليها. لكن قطر تصر على أن الحفاظ على عالقات ودية  لزيادة عزلة طهران

 مع إيران هو ضرورة تجارية. 

أعادت الدوحة العالقات ، وأصبحت عالقات قطر مع إيران أكثر قربًا ،2017منذ عام 

وزودت إيران قطر بشحنات بحرية من المواد  ،الدبلوماسية الكاملة مع طهران

 رات القطرية باستخدام مجالها الجوي. الغذائية الطازجة وسمحت للطائ

عيد النظر في عالقاته يُ األزمةعلى الرغم من عدم وجود مؤشر على أن أي طرف في 

فإن  ،إلى أراضيهمالوجود األمريكي بما في ذلك  ،األمنية بالواليات المتحدة
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 تجعلهم أيضًا مترددين في تبني أفكارٍ االنقسامات بين شركاء واشنطن في الخليج 

 . تعلق باألمن الجماعيت

في حين أن أكبر  ،في المنامةتستقر ال تزال القوات البحرية للقيادة المركزية األمريكية 

يقع في وجود جوي للواليات المتحدة في المنطقة ومقر القيادة المركزية األمريكية 

تتمركز القوات األمريكية أيضًا في ، وقاعدة العُديد الجوية بالقرب من الدوحة

 . اإلماراتو سعوديةال

ياً كانت قطر وثالثة من أعضاء اللجنة الرباعية من بين أكبر خمسة عشر مشتر

 . 2018و 2008لألسلحة األمريكية في العالم بين عامي 

لشرق في اتحالف استراتيجي بناء ل 2017عام في االقتراح األمريكي فشل ، لألزمةنتيجة 

مع التركيز األولي على  ،مجلس التعاوناألردن ودول ويشمل مصر بحيث  ،األوسط

 احتواء إيران. 

من غير المحتمل أن تصبح دول مجلس التعاون وقوة درع شبه الجزيرة التابعة لها 

 أولويات األمن اإلقليمي للواليات المتحدة.تحقيق أكثر فعالية أو تساهم في 

حبط وقد تُ ، من الواضح أن الدوحة تنخرط مع الجماعات المتشددة ،عالوة على ذلك

 التمويل لبعض المتطرفين. منع وصول أهداف واشنطن في 

لجماعات تم  2017باإلضافة إلى دفع فدية لمئات الماليين من الدوالرات لعام 

دعمت الدوحة ، تصنيفها حاليًا من قبل الواليات المتحدة كمنظمات إرهابية أجنبية

بما في ذلك أحرار الشام وجبهة  ،النظام السوريالذين يُحاربون صراحة الجهاديين 

 النصرة. 

تسمح الدوحة لطالبان كما  ،األموال إلى حركة حماسقطر ترسل ، ةإسرائيليبموافقة 

انتقد مسؤولون كبار في وزارة الخزانة ، واألفغانية باالحتفاظ بمكتب في قطر

لة بجمع التبرعات للجماعات المتطرفة مثل القاعدة والدولسماحها األمريكية قطر 

 اإلسالمية. 

الجزيرة منبرا لنشطاء العديد من الجماعات قناة توفر تغطية  ،عالوة على ذلك

 . اإلرهابية

 ،2011حيث سعت الواليات المتحدة إلى االستقرار منذ سقوط القذافي عام  ،وفي ليبيا

انضمت تركيا إلى قطر ، وللقوى الخارجية للتدخل إلى فتح نوافذالخالف الخليجي  أدّى

حزب العدالة والبناء ، والتي يمتلك توفير األسلحة لحكومة الوفاق الوطنيفي 
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 وهو ما يفسر دعم الدوحة ،هاداخل اًقويموقعاً  اإلخوان المسلمينالمحسوب على 

 . لهم

لكان اختيار شريك في  ،لو حافظ مجلس التعاون الخليجي على قدرته على التوصل

لح الليبيين وجيرانهم والشركاء األوروبيين الليبي لصاليبيا قد قلل من نطاق الصراع 

 للواليات المتحدة.

غادرت  2018في عام ف. على قطاع الطاقةوالدول األربعة أثر الخالف بين قطر كما 

والتركيز على المنظمة، لإلشارة إلى رفضها للتأثير السعودي في  ،قطر منظمة أوبك

 أن تصبح رائدة في سوق الغاز الطبيعي المسال. 

تم تسعير الغاز الطبيعي المسال بناءً على سعر النفط. أعطى االنسحاب  ،تاريخياً

من أوبك قطر المزيد من الحرية في تسعير الغاز الطبيعي المسال مع مراعاة أقل 

 ألسعار النفط في الرياض. 

، ولم تتأثر اتفاقية طويلة األمد للغاز الطبيعي المسال مع قطر اإلماراتدولة لدى 

 .  2032تنتهي في عام وهي  ،بالخالفهذه االتفاقية 

قد يؤدي اكتشاف حقل غاز و، ظبي توسيع طاقتها اإلنتاجية للغاز الطبيعي قررت أبو

ضخم على حدود دبي وأبو ظبي مؤخرًا إلى أن تصبح اإلمارات مصدرًا للغاز الطبيعي 

 الدوحة. حساب على وسيكون ذلك ، المسال

بسبب الخالف  أكثر صعوبةاألهداف اإلقليمية للواليات المتحدة  قأصبح تحقي

أكبر على بشكل  والضغط ،بناء هيكل أمني إقليميوتشمل تلك األهداف ، الخليجي

تمويل الجماعات المتطرفة المسؤولة عن اإلرهاب اإلقليمي بشكل ووقف  ،طهران

 واحتواء أضرار الحرب األهلية في ليبيا.  ،أكثر فعالية

. يصبح قطاع الطاقة ساحة المعركة التالية للمنافسة بين قطر وخصومهاقد 

 ،لتجنب ديناميكية مماثلة لحرب أسعار النفط الروسية السعودية المدمرة األخيرة

عن سوق الغاز وإبعاد خالفاتهم إلى التواصل  اإلماراتأو  السعوديةستحتاج قطر و

 . الطبيعي المسال

استفادت واشنطن من فقد  ،ة الواضحة للخالفعلى الرغم من العواقب السلبي

وتفاوضت على اتفاق مع طالبان في محادثات استضافتها قطر. كما ، عالقات الدوحة

األمريكي  ،مكنت عالقات قطر مع المتمردين السوريين من اإلفراج عن بيتر كيرتس

 . 2014تحتجزه جبهة النصرة عام كانت الذي 
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ة بشكل متزايد مع طهران دورًا مشابهًا إذا يمكن أن تؤدي عالقات قطر الوثيق

 استؤنفت المحادثات األمريكية اإليرانية. 

Council on Foreign Relations (CFR) , Just How Important Is the Rift Between 

Qatar and the Saudi Arabia-led Quartet?, 22/06/2020 
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 الجيوسياسيتركيا والخليج: األثر االقتصادي لالنقسام 

 

شكل مباشر على حجم التجارة اإلماراتية ب-انعكست الخالفات السياسية التركية

% 88البينية واالستثمار، حيث انخفضت التجارة البينية خالل السنوات الماضية بنسبة 

. لكن األمر مختلف تماماً في 2020ووصل االستثمار اإلماراتي المباشر إلى صفر بداية 

ستوى التجارة البينية، رغم الموقف من األزمة الحالة السعودية، حيث ارتفع م

 الخليجية وقضية خاشقجي والحرب في ليبيا. 

أضاف الدعم التركي لحكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس في الحرب األهلية 

. ولكن السعوديةو اإلماراتعدًا جديدًا للعالقات بين تركيا ودول الخليج مثل الليبية بُ

ت الجيوسياسية المتزايدة والخالفات الدبلوماسية على ما هو تأثير االنقساما

 العالقات االقتصادية التركية اإلماراتية والتركية السعودية؟

يتعارض الدعم التركي لحكومة الوفاق الوطني بشكل مباشر مع الدعم اإلماراتي 

ويشير إلى استمرار الخالف  ،خليفة حفتربقيادة والسعودي للجيش الوطني الليبي 

من جهة  السعودية،و اإلماراتو ،ديولوجي والسياسي األوسع بين تركيا من جهةاإلي

 أخرى. 
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تكشف مثل هذه األزمات االختالفات األيديولوجية والجيوسياسية لتركيا مع 

تكشف السياسات واالستجابات االقتصادية  ،. ومع ذلكاإلماراتو السعودية

 . كبيرالسعودية واإلماراتية تجاه تركيا عن اختالف 

تنعكس الخالفات الجيوسياسية بين أنقرة وأبو ظبي في العالقات االقتصادية 

، العكس صحيح بالنسبة ألنقرة والرياضفي حين أن  ،التركية اإلماراتية المتوترة

على الرغم من  ،ثابتة ومستقرةظلّت فالعالقات االقتصادية التركية السعودية 

 االختالفات الدبلوماسية بينهما.

 

 ،زادت التجارة الثنائية التركية مع السعودية واإلمارات في السنوات السابقةبينما 

 . 2018و 2017انخفضت الصادرات التركية إلى اإلمارات بشكل كبير بين عامي 

كانت اإلمارات سابقًا ثالث أكبر حيث  ،كان لذلك تأثير كبير على أنماط التجارة في تركيا

على التدفقات التجارية ، ولكن التأثير والمملكة المتحدة سوق تصدير لها، بعد ألمانيا

في  %32في الصادرات التركية وانخفاض بنسبة  %66انخفاض بنسبة )مع اإلمارات 

 كان أكبر بكثير من التأثير على التجارة اإلجمالية.  (الواردات التركية

 ،2018إلى  2017% فقط من 4تراجعت الصادرات السعودية بنسبة  ،في غضون ذلك

على الرغم من احتجاج الرياض على موقف أنقرة المؤيد لقطر أثناء أزمة الخليج 

 واإلجراءات التي أعقبت مقتل جمال خاشقجي.
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ظل االستثمار األجنبي المباشر السعودي في تركيا مستقرًا  ،مثل التدفقات التجارية

انخفض فقد . ليبياعلى الرغم من خالفات البلدين حول  ،أيضًا على نطاق واسع

في نفس إال أنه حدث  ،2018% في عام 17االستثمار األجنبي المباشر السعودي بنسبة 

، والذي في تركياالوقت الذي حدث فيه انخفاض عام في االستثمار األجنبي المباشر 

 وانخفاض قيمة الليرة.  2018نتيجة لألزمة االقتصادية في تركيا عام  %،8بنسبة كان 

على الرغم من األجنبي المباشر السعودي في تركيا في العام التالي  تعافى االستثمار

إلى نفس الفترة في عام  2019أوائل عام  ذوظل دون تغيير من ،المشكالت المستمرة

2020. 

ورد أن ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان أعرب عن عزمه  ،2019في مايو 

طريق تقليل االستثمارات والتجارة.  عن 2018على مواجهة تركيا بعد مقتل خاشقجي 

، فقد 2019استمر اإلعالن عن االستثمارات السعودية في تركيا في عام  ،ورغم ذلك

مليون دوالر  100في السعودية عن استثمار بقيمة  SAK Consultantsشركة أعلنت 

وادعى  ،وسط احتجاجات شديدة ضد تركيافي قطاعي الزراعة والعقارات التركي 

 السياسة واالقتصاد.  ه ينبغي التفريق بينشركة أنالون التنفيذيون في المسؤول

بين حيث بقيت التجارة واالستثمار  ،الحكومة السعودية تشارك هذا الشعوريبدو أن 

 االختالفات الجيوسياسية.البلدين عند مستويات ثابتة رغم 

مثل  ،كان االستثمار األجنبي المباشر اإلماراتي في تركيا ،وعلى النقيض من ذلك

أكثر تفاعالً مع االختالفات الجيوسياسية واإليديولوجية  ،العالقات التجارية الثنائية
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مقابل ما كان % 88انخفض بنسبة  ،. في وقت سابق من هذا العامالتركية-اإلماراتية

 عليه في نفس الوقت من العام الماضي. 

نشر الرئيس رجب طيب أردوغان قوات إلى ليبيا في صراع مباشر مع  ،ريناي 5في 

انخفض االستثمار األجنبي المباشر اإلماراتي المصالح اإلماراتية. خالل نفس الفترة 

 مليون دوالر فقط بحلول مارس من هذا العام.  2وزاد بمقدار ، إلى الصفر

بما يتماشى مع االتجاه  ،فايروس كوروناحدث االنخفاض قبل تصاعد المخاوف بشأن 

 اإلماراتي المشترك في االستجابة اقتصاديًا لالختالفات الدبلوماسية مع تركيا.

تخضع للحماية من قبل مستقرة الالسعودية -العالقات االقتصادية التركيةيبدو أن 

حريصًا على عدم إثارة  ،حتى خالل اللحظات المتوترة، فقد كان الرئيس أردوغان

 السعودية. 

الرئيس أردوغان إلى "رجال الدولة الكبار" الذين أشار كان  ،2017الل أزمة الخليج عام خ

 لديهم القوة إلنهاء األزمة. 

أنه "ليس لديه سبب للشك في أردوغان ادعى  ،حول مقتل خاشقجي 2018خالل نزاع 

 . صدق الملك سلمان"

ل هناك خالف عميق حول ال يزا ،في حين تجنب الجانبان المواجهة االقتصادية حتى اآلن

 .ليبيادور كل منهما في 

أدت معارضة اإلمارات القوية لجماعة اإلخوان المسلمين إلى تحديها مباشرة للدعم 

التركي للحركة. وقد تجلى هذا التحدي في الدعم المالي اإلماراتي المزعوم لمحاولة 

مواجهة المباشرة . وبينما تجنبت السعودية وتركيا ال2016االنقالب التركي في عام 

 2016فإن االتهامات بالتورط اإلماراتي في محاولة االنقالب عام  ،خالل قضية خاشقجي

 العالقات السياسية بين البلدين. المصاعب التي تواجه عززت 

بعد محاولة االنقالب الفاشلة، زادت العالقات االقتصادية بين اإلمارات وتركيا في 

عندما دعمت تركيا قطر في نزاعها مع  ،العام التاليتغير في . غير أن ذلك البداية

انخفض وبعد ذلك  ،بشأن دعمها المزعوم للجماعات اإلسالمية السعوديةو اإلمارات

 كل من االستثمار األجنبي المباشر اإلماراتي إلى تركيا والصادرات التركية إلى اإلمارات. 

ليبيا في ضوء االنتكاسات في الوقت الذي تعيد فيه اإلمارات تقييم مشاركتها في 

من المرجح أن  ،لجيش الوطني الليبي واستراتيجيتها األوسع الحتواء تركيالاألخيرة 

 على خطى اإلماراتيين.  السعوديةتظل 
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تبنت السعودية االستراتيجية الجيوسياسية اإلماراتية، لكن عالقتها االقتصادية مع 

 السعوديةعالقات االقتصادية بين إذا ظلت الوتركيا ال تتماشى مع هذه السياسة. 

 فقد يخلق ذلك احتكاكًا بين اإلماراتيين والسعوديين. ،وتركيا مستقرة في المستقبل

ال يتوقف فقط على الحرب األهلية  اإلماراتإن مستقبل عالقات تركيا مع السعودية و

قضية ليبيا هي في الوقت فإن  ،. ومع ذلكعالقاتهم معقدة ومتعددة األوجهف، الليبية

 الراهن أوضح نقطة خالف ومصدر للتوترات بين الجانبين. 

االنتصارات األخيرة لحكومة الوفاق الوطني وما تالها من حديث عن وقف محتمل 

سيعتمد بالتأكيد لكن ذلك  ،خفف من االحتكاك في العالقةيُيمكن أن إلطالق النار 

 على استدامة الحل.

Middle East Institute, Turkey, the Gulf, and Libya: The economic impact of a 

growing geopolitical divide, 17/06/2020 

 

 الملخص التنفيذي

 2030االقتصاد ورؤية 

  رغم الضرر الكبير الذي سببته األزمة المزدوجة لكورونا وأسعار النفط على

االقتصاد السعودي، إال أن هذه األزمة منحت السعودية فرصة إلعادة تشكيل 

االقتصاد، سواء من حيث فرض قرارات صعبة، ولكن ضرورية، وتوقف العمالة 

كما أدّت لوقف . السعودةاألجنبية عن العمل، بما يمنح الفرصة لمزيد من 

"، بما يمنح فرصة إلعادة صياغتها بأهداف أكثر واقعية 2030تطبيق "رؤية 

 وحجماً أكثر محدودية. 

 لو كان سعر انتهت رسمياً في يونيو عملية استحواذ أرامكو على سابك، و

 19وفرت أرامكو حوالي ل، 2020السهم المتضمن في الصفقة مربوطًا بسعر 

و تحولت عملياً إلى مصدر النقد للدولة، وتعني أرباحها ولكن أرامك مليار دوالر.

المنخفضة أنها ستقوم بالبحث عن مصادر مالية لسداد التزاماتها، بما فيها 

% 97.5ستتلقى الدولة ، والتي مليار دوالر 75، والمحددة مسبقاً بـ2020 عامأرباح 

 . منها
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  تمثّل األوضاع االستثنائية التي تعيشها المملكة اليوم فرصة استثنائية

فرصة تاريخية ال تتكرر  2015لتطبيق تحول اقتصادي حقيقي، مثلما كان عام 

للتخطيط لهذا التحول. ولكن المملكة تحتاج إلى تغيرات جوهرية في خطتها 

خمة التي للتحول بعيداً عن النفط، ويتضمّن ذلك إلغاء للمشاريع الض

"، وإجراء إصالحات قانونية تزيد من مستوى الشفافية 2030تتضمنها "رؤية 

والمحاسبة داخل الدولة، وإتاحة المجال للقطاع الخاص لقيادة االقتصاد، بدالً 

 من التنافس معه. 

 السياسة الخارجية

  كانت السعودية قد بدأت قبل األزمة الحالية بكثير بتغيير سياستها لتقديم

اعدات الخارجية، ولكن سرعة هذا التغير سوف تتسارع بسبب األزمة. المس

ويقوم النهج الجديد الذي بدأ مع صعود ابن سلمان على إعطاء األولوية 

للمكاسب السياسية واالقتصادية للمملكة على حساب األهداف السابقة 

القائمة على التضامن العربي واإلسالمي. وسيتضرر من هذه السياسة 

دون الرئيسيون من هذه المساعدات، وهم األردن ولبنان ومصر المستفي

 والمغرب واألراضي الفلسطينية.  

  رغم األزمة االقتصادية التي تسبب بها فايروس كورونا وانخفاض أسعار

النفط، إال أن التوقعات تُشير إلى أن دول الخليج قد تعاود عقد صفقات شراء 

همية هذه الصفقات في المشهد السالح مع الواليات المتحدة، نظراً أل

لن تكون  -صفقات السابقةكما في كل ال-االنتخابي األمريكي. وهذه الصفقات 

مرتبطة بمسائل األمن الوطني، بقدر ما ستكون مرتبطة بتعزيز المصالح مع 

 واشنطن. 

  ،رغم أن فايروس كورونا قد أدّى إلى توقف االقتصادات في معظم أنحاء العالم

ة السالح لم تتأثر، بل إن بعض مصانعه الكبرى في الواليات إالّ أن صناع

المتحدة تقوم اآلن بتوظيف العمال. وقد شهدت األشهر الماضية إعالن 

العديد من صفقات السالح إلى السعودية، كان أبرزها في الواليات المتحدة، 

وفي كندا التي أنهت الحظر المفروض بسبب كورونا من أجل السماح بالعمل 

 صفقة السالح للسعودية.  على

 أكثر األهداف اإلقليمية للواليات المتحدة الخليجية إلى جعل تحقيق  أدّت األزمة

أكبر والضغط بشكل بناء هيكل أمني إقليمي، وتشمل تلك األهداف ، صعوبة

تمويل الجماعات المتطرفة، واحتواء الحرب األهلية في ووقف على طهران، 
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الدوحة المضرة بالمصالح األمريكية عموماً، إال  ورغم عالقات وسياسات ليبيا.

أن واشنطن قد استفادت منها في السنوات السابقة، ويمكن أن تستفيد 

  منها أكثر في السنوات المقبلة. 

 شكل مباشر على حجم اإلماراتية ب-انعكست الخالفات السياسية التركية

ة خالل السنوات التجارة البينية واالستثمار، حيث انخفضت التجارة البيني

. 2020% ووصل االستثمار اإلماراتي المباشر إلى صفر بداية 88الماضية بنسبة 

لكن األمر مختلف تماماً في الحالة السعودية، حيث ارتفع مستوى التجارة 

 البينية، رغم الموقف من األزمة الخليجية وقضية خاشقجي والحرب في ليبيا. 

 

 


