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الثورة الدينية البطيئة في السعودية

Bloomberg, 15 Jul. 2021

علـــى خـــالف مـــا قـــام بـــه األميـــر فيمـــا يتعلق 
بخطتـــه االقتصاديـــة التـــي أعلنها فـــي »رؤية 
2030«، لـــم ُيعلـــن األميـــر أهدافًا محـــددة وال 
إطـــارًا زمنيـــًا لخطتـــه لإلصالح الدينـــي، ويبدو 
أن الخطـــة هي التعديل ببطء واختبار النتائج. 
ومع ذلك فإّن هذا التغيير البطيء أصبح اآلن 
ملحوظًا بشكل كبير، فقد فقدت المؤسسة 
الدينيـــة قوتها الكبيرة التـــي كانت تحظى بها، 
كمـــا أصبـــح المجتمـــع مليئـــًا بالظواهـــر التي 
كان مجـــّرد الحديث عنهـــا محظورًا قبل ذلك. 
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بصفته وكيًلا في الشرطة الدينية القوية في السعودية، اعتقد أحمد الغامدي أنه وجد أخيرًا الوظيفة 	 
المثاليـــة، كان يأمـــر بإغالق المحالت أثنـــاء الصالة، ويطلب من الرجال الذهاب إلى المســـجد، ويطلب 
مـــن النســـاء تعديـــل حجابهـــن، كان لديه في الســـابق فتـــرات قصيرة كمســـؤول جمارك ومحاســـب 

ومعلـــم، لكـــن هـــذه الوظائف لم تكن موضع ترحيـــب من رجال الدين الذيـــن اتبع مذهبهم.
اليـــوم، أصبـــح الغامـــدي - البالـــغ مـــن العمـــر 56 عامـــًا - يدافـــع عـــن الحريـــات التـــي حظرها رؤســـاؤه 	 

السابقون، مثل السماح للرجال والنساء باالختالط في األماكن العامة، أو االستماع إلى الموسيقى، 
أو حتـــى االحتفـــال بعيد الحـــب؛ يمكنه التحدث دون خوف مـــن االنتقام ألن الحاكـــم الفعلي للمملكة - 
ولـــي العهـــد األميـــر محمد بن ســـلمان - يبتعد عن ســـلطة العقيـــدة الوهابية التي عززت حكـــم عائلته. 

يـــؤدي التحـــول مـــن الحكـــم الديني إلـــى االســـتبداد إلى فصل الســـعوديين مثـــل الغامدي عـــن أولئك 	 
الذيـــن يشـــّكون فـــي أّن ذلك قـــد يقوض مكانـــة المملكـــة في العالم اإلســـالمي.

يريـــد ابن ســـلمان جذب االســـتثمارات األجنبية وبناء قطاَعي الترفيه والســـياحة فـــي المملكة، اللذْين 	 
يواجهان منافســـة شـــديدة من جيران السعودية األكثر تســـاهاًل مثل اإلمارات. 
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أعلنت الحكومة في فبراير أنها تعمل على إصالح النظام القضائي المتجذر في الشـــريعة اإلســـالمية 	 
ر  بحلـــول نهايـــة العام، جزئيًا لتشـــجيع المســـتثمرين الذيـــن ردعهم لفتـــرة طويلة التعســـف المتصوَّ

المملكة. لمحاكم 
يقـــوم ولـــي العهد بإدخال التغييرات التي تمس الدين بشـــكل مجزأ، على عكـــس األهداف والمواعيد 	 

النهائية العامة لرؤية 2030.
هـــذه االســـتراتيجية لها مخاطرهـــا، ففي مايو أمر توجيه للمســـاجد بخفض مســـتوى صوت مكبرات 	 

الصـــوت وإغالقهـــا بعـــد األذان، بـــداًل من بـــث الـــدروس واألدعية، مع اســـتثناء أيـــام الجمعة وخطب 
العيـــد، لكـــن هذا االســـتثناء لم يوقـــف عاصفة االحتجاج على وســـائل التواصـــل االجتماعي. 

كان مجلس الشـــورى بصدد التصويت على اقتراح بالســـماح للمحالت التجارية بالبقاء مفتوحة أثناء 	 
الصالة مرة أخرى، باســـتثناء أيام الجمعة، لكن المناقشـــة تأجلت قبل ســـاعتين من موعد بدئها.

قال رجل يبلغ من العمر 25 عامًا - ذكر أن اســـمه مازن ويعمل في الجيش - إّن الســـعودية معرضة 	 
لخطـــر فقـــدان هويتها، فالحفالت التي تســـتمر لســـاعات بصوت عـــاٍل لدرجة تمنع النـــاس من النوم 

أصبحـــت مقبولة اآلن، لكـــن بضع دقائق من الصالة تســـبب تلوثًا ضوضائيًا! 
يقـــول رجـــل أعمـــال ســـعودي إنـــه مـــن الصعـــب اآلن التمييـــز بين ما يجـــب الســـماح به ومـــا ال يجب 	 

الســـماح بـــه، ولم أعد أعـــرف ما إذا كنُت على الطريـــق الصحيح من قبل أو ما إذا كان المســـار الجديد 
الـــذي يقومـــون بإنشـــائه هو الطريـــق الصحيح، يبـــدو األمر كما لو أن رأســـي أصيب بصدمـــة كهربائية.
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َتراُجـــع قـــوة المؤسســـة الدينيـــة خالل الســـنوات الماضيـــة كان واضحـــًا، ففي عـــام 2016 - بعد وقت 	 
قصيـــر مـــن بـــدء األمير محمـــد صعوده الســـريع إلى الســـلطة - قـــام بقـــص أجنحة المطاوعـــة، فلم 
يعـــد بإمكانهـــم إلقاء القبض على األشـــخاص أو مطاردتهـــم أو المطالبة بوثائقهم، ومـــن النادر جدًا 
رؤيتهـــم فـــي مراكـــز التســـوق اآلن، وعندمـــا يذهبون، ُيســـمح لهـــم فقط بتقديـــم المشـــورة بداًل من 

تحذيـــر الناس. 
فـــي محاولـــة إلظهـــار جانبهم األكثر نعومة، وّزع عناصر الهيئة بالونات ملونة منقوشـــة عليها شـــعار 	 

الهيئـــة للزوار في معرض الكتـــاب في عام 2019. 
يتـــم اآلن تنفيذ الكثير من أنشـــطة الهيئة على وســـائل التواصل االجتماعي، حيـــث يحّثون الناس على 	 

حماية أنفســـهم من فيروس كورونا ويقومون بنشـــر اقتباســـات من علماء بارزين.
يحمـــل توّجه ابن ســـلمان تناقضًا كبيرًا مـــع توجه خصم المملكة اإلقليمي إيـــران، ففي يونيو، انتخبت 	 

إيران إبراهيم رئيســـي رئيســـًا، وهو رجل دين متشدد.
في الواقع، كانت الثورة اإلســـالمية في إيران هي أحد العوامل المحفزة للحكومة الســـعودية إلطالق 	 

العنـــان والمزيـــد مـــن األموال لمؤسســـاتها الدينيـــة وتصديـــر توجهها الدينـــي إلى أوروبا وباكســـتان 
أخرى.  وأماكن 
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لم تكن المملكة تريد أن تبدو أقل إســـالمية من منافســـتها الشـــيعية، وبحلول الثمانينيات، أصبحت 	 
المؤسســـة الدينيـــة راســـخة لدرجة أنها كانت تســـيطر على كل جانـــب من جوانب الحيـــاة االجتماعية 

والقانونيـــة على الرغم مـــن محاوالت الملك الراحل عبـــد هللا تخفيف قبضتها.
كان رأي المشـــايخ ُيطلـــب فـــي كل شـــيء، بدءًا من قـــدرة المرأة علـــى نتف حاجبيها إلـــى كيفية تجنب 	 

الخلـــوة مـــع الجنـــس اآلخر، وكان المعلمـــون ُيحّذرون األطفـــال من أن وجوههم ســـتتحول إلى اللون 
األســـود وأن الديـــدان ســـتخرج مـــن أفواههم إذا لم يلتزمـــوا بالصالة خمس مـــرات في اليوم.

فـــي تلـــك البيئـــة، كان الغامدي يســـعى ليعيش حياة نموذجيـــة، ففي عام 1988 انضم إلـــى هيئة األمر 	 
بالمعـــروف والنهـــي عـــن المنكر التي تشـــرف علـــى هيئة األمـــر بالمعـــروف والنهي عن المنكـــر بجدة، 
وســـرعان ما اكتشـــف أن ممارســـات مثل التجســـس على الناس أو تخويفهم بعد االعتقال تســـتند 
إلـــى تفســـيرات رجال الدين، وعندما اشـــتكى، تم تعيينـــه في وظيفة مكتبية لمدة ثالث ســـنوات، على 

الرغـــم من أنـــه ارتقى الحقًا إلـــى منصب رئيـــس منطقة مكة.
بـــدأت حياتـــه المهنيـــة فـــي االنهيار في عـــام 2009، عندما تأسســـت جامعـــة الملك عبـــد هللا للعلوم 	 

والتكنولوجيـــا كأول جامعـــة مختلطة في الســـعودية، فقد أّيدها الغامدي وســـط شـــكاوى من رجال 
ديـــن متشـــددين، ونتيجـــة لتأييده لتأســـيس الجامعة، تعرض منزلـــه للهجوم من ِقبـــل مجموعة من 

الشـــبان الذيـــن طالبوا باالختـــالط مع نســـاء عائلة الغامـــدي كعقوبة له.
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بعـــد تركـــه للهيئـــة في ديســـمبر 2011، بدأ بالتحدث، اســـتخدم موقع تويتـــر للرد علـــى المتابعين الذين 	 
أرادوا معرفـــة مـــا إذا كان مـــن المقبول للنســـاء نتف حواجبهن أو كشـــف أيديهـــن ووجوههن، وقال 
نعـــم لكليهمـــا، وعندما تحـــداه المحافظون إلظهار وجه زوجتـــه، ظهر معها علـــى التلفزيون في عام 

2014، وكان رد الفعـــل العنيـــف على وســـائل التواصل االجتماعي وحشـــيًا علـــى حّد وصفه.
الغامـــدي - المتقاعـــد اآلن - يرفض أولئك الذين يقولون إّن الســـعودية تبتعد عن اإلســـالم الحقيقي، 	 

ويقول بأنهم »إما خائفون من التغيير أو لديهم مصالح شخصية أو يريدون السيطرة على المجتمع 
عن طريق التخويف«. 

السؤال هو ما إذا كان المتشددون الدينيون يستعيدون نفوذهم.	 
 	
 	
 	 ,Bloomberg
 	2021/07/Saudi Arabia Shuns Hardline Fatwas in Slow Religious Revolution, 15
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وضع االقتصاد2
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تنويع االقتصاد ال يسير بالسرعة المخطط لها أبدًا 

Wall Street Journal, 13 Jul. 

تعّهـــد ابـــن ســـلمان عـــام 2016 بفـــك ارتباط 
االقتصـــاد الســـعودي بالنفـــط بحلـــول عـــام 
أداًء  النتائـــج حتـــى اآلن ُتظهـــر  2020، ولكـــن 
ضعيفًا في هذا المجال، ويبدو أن السعودية 
تحتـــاج إلـــى ثالثـــة عقـــود قبـــل أن تتمكن من 
تحقيـــق ذلـــك، وكمـــا يبدو فـــإّن المســـؤولين 
الســـعوديين أدركوا من قراءة مؤشرات أداء 
االقتصـــاد أّن عليهم في الواقع االعتماد على 
النفـــط أكثـــر بداًل مـــن االبتعـــاد عنـــه، وهو ما 
ُيفّســـر رغبة السعودية اآلن في زيادة إنتاجها 

لنفطي.  ا
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تعهـــد ولي العهد الســـعودي قبل خمس ســـنوات بفـــك ارتباط االقتصاد بالنفـــط بحلول عام 2020، 	 
ولكـــن مـــع ســـعي المملكة للحفاظ علـــى النمو وخلق فـــرص العمل، ضاعفت المملكـــة من توجهها 

نحـــو الهيدروكربونـــات بداًل مـــن التوجه نحو مصادر الطاقـــة األكثر اخضرارًا.
تحـــرُّك الســـعودية لتقليص خططها طويلة المدى يضعها فـــي صراع مع أعضاء آخرين في منظمة 	 

أوبك، مثل اإلمارات. 
تخشـــى اإلمـــارات أن ينضـــب الطلـــب علـــى النفـــط الخام بشـــكل أســـرع ممـــا يعتقده الســـعوديون، 	 

وتتطلـــع إلـــى البيـــع بأكبـــر قدر ممكـــن لتمويـــل نمو قطاعـــات أخـــرى مثـــل الســـياحة والتكنولوجيا. 
قال أيهم كامل، رئيس الشرق األوسط في شركة أوراسيا جروب االستشارية للمخاطر السياسية: 	 

»يريـــد الســـعوديون القيادة بســـرعة 60 ميٍل في الســـاعة واإلماراتيـــون يريدون القيادة بســـرعة 100 
ميـــٍل في الســـاعة، لقد أدرك ولي العهد أن االبتعاد عن النفط بســـرعة ليـــس في الواقع في مصلحة 

السعودية.
نَمـــت الصناعـــات غير النفطية في الســـعودية بنســـبة %2.9 في الربـــع األول من العـــام الماضي، وال 	 

يـــزال قطاع النفط في المملكة يســـاهم بنســـبة تصل إلى %80 من إيـــرادات ميزانية المملكة، وزادت 
حصـــة مبيعـــات النفـــط في الناتـــج المحلي اإلجمالي للســـعودية بالفعـــل إلى %24 فـــي 2019 بداًل من 

%19 فـــي 2016 عندما انهارت أســـعار النفط.
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بموجـــب رؤيـــة 2030، كان مـــن المتوقـــع أن تتضاعـــف اإليرادات غيـــر النفطية للســـعودية أربع مرات 	 
تقريبـــًا بحلول عام 2020؛ لكـــن من الناحية العملية، فقد تضاعفت بالـــكاد، وُتظهر البيانات الحكومية 

أن الكثيـــر مـــن هذه اإليرادات جـــاء من الضرائب التـــي تم فرضها. 
المزيـــد مـــن عـــدم االســـتقرار ممكـــن اآلن، حيث يهـــّدد الجمـــود بتفكيـــك اتفـــاق أوبك مـــع المنتجين 	 

روســـيا.  بقيادة 
كانـــت موســـكو تضغـــط مـــن أجل زيـــادة إنتـــاج أكبر بكثيـــر من منتجـــي الخليـــج العربي - حيـــث ترى أن 	 

أســـعار النفـــط الحاليـــة مرتفعـــة للغايـــة - وتعتقـــد أن ذلك قد يشـــجع منتجـــي النفـــط الصخري في 
الواليـــات المتحـــدة علـــى زيـــادة إنتاجهـــم، مما قد يـــؤدي إلى انهيـــار األســـعار على غرار عـــام 2016.

فـــي غضـــون ذلك، ألقى الوباء بثقله على اقتصاد الســـعودية الذي تقلص بنســـبة %3 في الربع األول 	 
الماضي.  العام  من 

أدت الزيـــادات الضريبيـــة وخفـــض اإلعانـــات إلـــى تقليص الدخـــل وتقويض الجهـــود المبذولـــة لتوليد 	 
وظائـــف كافيـــة لتوظيف ماليين الشـــباب الســـعودي، وارتفع معدل البطالة الرســـمية إلـــى أكثر من 

%15 العـــام الماضـــي وظـــل عنـــد حوالي %12، مـــع ارتفاع معـــدالت البطالة بين الشـــباب.
فـــي الســـنوات الخمس الماضية، أحرزت الســـعودية تقدما ضئياًل في تخفيـــف اعتمادها على عائدات 	 

تصديـــر النفـــط، ومن المحتمل أن يســـتغرق األمـــر أكثر من 30 عام لتقليل االعتمـــاد فعاًل على النفط.
تمّكنت اإلمارات إلى حد بعيد من نقل اقتصادها بعيدًا عن النفط، بشكل أسرع من جارتها األكبر.	 
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بـــدأت اإلمارات بتشـــغيل أول محطة للطاقـــة النووية في أبريل، وتمتلك حديقة الطاقة الشمســـية 	 
فـــي دبـــي حاليـــًا 413 ميغـــاوات مـــن الطاقة التشـــغيلية، وتم تركيـــب توربينـــات رياح على جزيـــرة قبالة 
ســـاحل العاصمـــة أبوظبـــي، وهـــي بداية لمزرعة ريـــاح مخطط لهـــا بطاقة قصوى تبلـــغ 30 ميغاوات.

ينمـــو القطـــاع الخـــاص فـــي الســـعودية ولكن ليـــس بالســـرعة المخطـــط لها، فقـــد بلغ االســـتثمار 	 
األجنبـــي القـــادم إلـــى المملكة في عـــام 2019 حوالي 4.6 مليـــار دوالر فقط، وهو أقـــل بكثير من الهدف 

الســـنوي البالغ حوالـــي 19 مليار دوالر. 
كان أكبـــر تدفـــق لرأس المال األجنبي منذ ســـنوات ناجم عن بيع 12.4 مليـــار دوالر في أبريل لحصة في 	 

أعمـــال خطـــوط األنابيب في أرامكو، وُيظهر ذلك أن المســـتثمرين األجانب يـــَرون العائد األفضل في 
قطـــاع النفـــط، وليس فـــي القطاعات الجديـــدة مثل الســـياحة والترفيه، المعتِمدة بشـــكل كبير على 

الحكومي. التمويل 
ضّخـــت أرامكـــو 110 مليـــارات دوالر في خزائن الدولة العـــام الماضي، من أجل ســـد العجز المتبقي في 	 

الميزانية وتمويل المشـــاريع العمالقة المكلفة.
فِشـــل بيـــع حصة فـــي أرامكو فـــي ســـوق األوراق الماليـــة الدولية في عـــام 2019، كما كانـــت عمليات 	 

الخصخصـــة األخرى بطيئة، وأدت التأخيرات في الســـداد للمقاولين - مثـــل أولئك الذين يعملون على 
بنـــاء نظـــام مترو جديد فـــي العاصمة - إلى إضعاف معنويات الشـــركات والمســـتثمرين.
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فـــي الوقت نفســـه، فإن أهـــداف تقليل االنبعاثـــات - مثل توليد نصـــف الكهرباء المحليـــة من مصادر 	 
الطاقـــة المتجـــددة بحلـــول عـــام 2030 - والطموحات بـــأن تصبح الســـعودية رائدًة عالميـــًا في مجال 

الطاقـــة المتجددة قد أســـفرت عـــن نتائج قليلة. 
تـــم تأجيـــل خطة بقيمة 200 مليار دوالر مع Soft Bank Group Corp لبناء أكبر مشـــروع لتوليد الطاقة 	 

الشمســـية فـــي العالم عام 2018، وتوقفت الجهود المثيرة للجـــدل إلطالق برنامج نووي مدني.
فـــي اآلونـــة األخيـــرة، قالت الســـعودية إّن مواردهـــا العمالقة مـــن النفط والغـــاز تجعلها قـــادرة على 	 

المنافســـة فـــي الهيدروجيـــن األزرق الذي يعتمـــد علـــى الهيدروكربونات إلنتاج الوقـــود األخضر، ولكن 
كبيـــر مســـؤولي التكنولوجيـــا في أرامكـــو قال بإنه لن يكون هناك ســـوق كبير للشـــكل الجديد للطاقة 

حتـــى عـــام 2030 علـــى األقل، بســـبب االفتقار إلى لوائـــح البنية التحتية والتســـعير.
فـــي العام الماضي، أنشـــأت الســـعودية صندوقًا لرأس المال االســـتثماري قيمتـــه 500 مليون دوالر 	 

لالســـتثمار فـــي تقنيـــات الطاقـــة المتجـــددة وكفـــاءة الطاقة، لكـــن المســـؤولين الســـعوديين أبدوا 
اهتمامـــًا أكبر باستكشـــاف خطوات تعتمد على الطلب العالمي المســـتدام علـــى النفط، مثل احتجاز 

الكربـــون وتقليـــل كثافة الكربـــون في عمليات الوقـــود األحفوري.
 	 Wall Street Journal, OPEC Spat Spotlights Saudi Arabia’s Struggle to Kick Oil Dependency,

2021/07/13
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تعديل محتمل للنظام التقاعدي

تدرس الحكومة الســـعودية إجـــراء تعديالت 
علـــى النظـــام التقاعـــدي، بمـــا يرفع من ســـن 
التقاعد ويزيد نســـبة االقتطـــاع من رواتبهم، 
ويعـــود الســـبب في هـــذا التوجـــه إلـــى ارتفاع 
متوسط األعمار، حيث يبلغ متوسط األعمار 
في الســـعودية اآلن 75 عامًا، فيما يبلغ ســـن 
التقاعـــد حوالـــي 60 عامـــًا، لكـــن حوالـــي ثلـــث 
الموظفين يتخذون خيـــار التقاعد المبكر بعد 

العمـــل لمـــدة 20 أو 25 عامًا فقط.

Bloomberg, 06 Jul. 2021
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تـــدرس الحكومـــة الســـعودية - والتـــي تواجـــه فجـــوة ُتقّدر بــــ 800 مليار ريـــال في صنـــدوق التقاعـــد - تعديل نظام 	 
المعاشـــات التقاعديـــة فـــي المملكـــة لمطالبـــة الموظفين بالعمـــل لفترة أطول والمســـاهمة بشـــكل أكبر، في 

اســـتهداف آخر لمســـتويات المعيشة.
قـــد تـــؤدي التعديـــالت أيضًا إلـــى الطلب مـــن الموظفين المســـاهمة بمزيد مـــن رواتبهم في المؤسســـة العامة 	 

للتأمينـــات االجتماعيـــة، والتـــي تدير معاشـــات تقاعد القطاعين العـــام والخاص.
ما زالت هذه التعديالت في طور المناقشة، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنها بعد. 	 
تعيـــش الكثيـــر مـــن دول العالم مأزق المعاش التقاعدي بعـــد ارتفاع معدل األعمار، فالصين ُتخطط لرفع ســـن 	 

التقاعـــد تدريجيـــًا خالل الســـنوات المقبلة، وفي روســـيا تـــم اقتراح تعديل مشـــابه في عام 2018، وهو ما تســـبب 
باحتجاجـــات قبل أن يصبح قانونًا فـــي نهاية المطاف.

يبلـــغ متوســـط   العمـــر المتوقع للســـعوديين 75 عامًا، فيما يبلغ ســـن التقاعد الرســـمي حوالي 60 عامـــًا، بما في 	 
ذلـــك زيادة لمدة خمس ســـنوات للنســـاء فـــي عام 2019. 

لكـــن حوالـــي ثلـــث الموظفيـــن يتخذون خيار التقاعـــد المبكر بعـــد العمل لمـــدة 20 أو 25 عاًما فقـــط، ويقاَرن ذلك 	 
بمتوســـط   ســـن تقاعـــد يبلـــغ 64.3 عامـــًا للرجـــال و63.5 عامًا للنســـاء فـــي الدول األعضـــاء في منظمـــة التعاون 

االقتصـــادي والتنمية.
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أي تغييـــرات فـــي قواعد التقاعد ســـتثير جداًل محليًا، فقد أنهى ابن ســـلمان عقودًا من التوقعات بأن الدولة ستســـتخدم ثروتها 
النفطيـــة لتزويد المواطنيـــن بمزايا مثل البنزين والطاقة الرخيصة، والوظائـــف الحكومية الوفيرة والمنح الجامعية.

ردًا علـــى ســـؤال حـــول التغييـــرات المقترحـــة على نظام المعاشـــات، قالـــت المؤسســـة العامة للتأمينـــات االجتماعيـــة إّن دمج 
صناديـــق التقاعـــد والتأميـــن في القطاعين العام والخاص في شـــهر يونيو »لن يؤثر على اســـتحقاقات التأميـــن لعمالء التأمين، 

أو علـــى المعاشـــات لعمـــالء التقاعد، أو الّنســـب المئوية، أو توريد اشـــتراكات لـــكل صندوق، وال عملياتـــه أو معامالته«.
ذكـــر نـــادر الوهيبـــي - مســـاعد محافظ المؤسســـة العامـــة للتأمينـــات االجتماعية - مؤخـــرًا في التلفزيـــون الحكومي بـــأن التقاعد 

المبكـــر والعمر األطول يهـــددان مســـتقبل الصندوق. 
تـــم تجميـــد ممارســـة إحالـــة العمال المتقاعديـــن بعد 20 عامـــًا من الخدمة مؤقتـــًا بعد دمـــج الصندوق مع المؤسســـة العامة 

للتقاعد فـــي يونيو.
قـــال الوهيبـــي: »األشـــخاص الذيـــن ســـيتقاعدون في وقت مبكر اآلن ســـوف يســـتنزفون كل األمـــوال الموجودة فـــي الصندوق، 

فهـــم يعيشـــون لفترة أطـــول، والمـــال ليس كافيًا، حتـــى لو حققنـــا عوائد اســـتثمار فلكية«. 
يدفع الموظفون اآلن %9 من رواتبهم لصندوق التقاعد.

أثـــارت تصريحـــات الوهيبـــي الحـــادة ردود فعل ســـلبية من بعـــض الســـعوديين المعروفين، وهو أمر نـــادر الحدوث، منـــذ أن قاد 
ابـــن ســـلمان حملة قمـــع أدت إلى خفض مســـتوى االنتقـــادات المحلية.

قـــال الروائـــي محمـــد الرطيـــان فـــي تغريدة على تويتـــر »حتى لو اتفقنـــا على أّن هذه هـــي الحقيقة، فـــال ينبغي قولها بهـــذه اللغة 
الجافة القاســـية، فالناس ليســـوا أرقامـــًا في عملية محاســـبية صارمة«.

 ,Bloomberg
 ,Retirement for 45-Year-Olds May Vanish in Saudi Pension Reform

2021/07/06
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السعودية تُعلن عن استراتيجية للنقل والخدمات اللوجستية 

أعلنت الحكومة السعودية عن نيتها استثمار 
550 مليـــار ريـــال خـــالل الســـنوات التســـعة 
المقبلـــة فـــي النقـــل والخدمات اللوجســـتية، 
وســـيأتي حوالـــي %35 مـــن هـــذا اإلنفـــاق مـــن 
الخـــاص.  القطـــاع  مـــن  والباقـــي  الحكومـــة 
وتتضمن توجهات الحكومة تأســـيس شركة 
طيـــران جديـــدة، بحيـــث تتولى خدمة الســـياح 
الذين ُيتوقع اســـتقبالهم فـــي المملكة، فيما 
ســـتتخصص الخطـــوط الســـعودية في نقل 

الحجاج. 

Bloomberg, 05 Jul. 2021
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تخطـــط الســـعودية الســـتثمار 550 مليـــار ريال فـــي النقـــل والخدمات اللوجســـتية على مدى الســـنوات التســـع المقبلة، حيث 	 
يتطلـــع ابـــن ســـلمان لتحويل المملكـــة إلى مركز طيـــران عالمي.

قـــال وزيـــر النقـــل صالـــح الجاســـر يـــوم 5 يوليـــو: »إن حوالـــي %35 مـــن هذا اإلنفاق ســـيأتي مـــن الحكومـــة والباقي مـــن القطاع 	 
الخـــاص، وســـيتوجه هـــذا اإلنفاق نحو إطالق شـــركة طيـــران دولية جديدة، وتوســـيع المطارات، وبناء شـــبكة قطارات أوســـع 

واستكشـــاف تقنيـــات جديدة«.
وقال الوزير: »إّن العديد من المشـــاريع المســـتهدفة قابلة للتمويل، وهي مشـــاريع جذابة، ما ســـيفتح فرصًا كبيرة للشـــراكة 	 

مع القطاع الخاص محليـــًا أو دولياً.«
هذه الخطط هي جزء من استراتيجية أعلنها ابن سلمان نهاية يونيو تهدف إلى المساعدة في تنويع اقتصاد المملكة. 	 
يريد المســـؤولون الســـعوديون تحويل العاصمة الريـــاض إلى مركز أعمال عالمي، وجذب المزيد مـــن المواهب األجنبية وجذب 	 

100 مليـــون ســـائح ســـنويًا بحلـــول عـــام 2030، وهي أهداف ســـتتطلب المزيد مـــن الرحالت الجويـــة إلى بلد لم يقّدم تأشـــيرات 
ســـياحية إال في عام 2019.

كما يأمل المسؤولون السعوديون في مضاعفة عدد الحجاج أربعة أضعاف.	 
في قلب االستراتيجية تكمن خطة صندوق االستثمار العام إلطالق شركة طيران دولية جديدة يكون مركزها في الرياض. 	 
ستحتفظ »الخطوط السعودية« بتمركزها في جدة، حيث يريد المسؤولون تحويلها إلى مركز ثاٍن للسياحة الدينية والتقليدية.	 
وقـــال الجاســـر: »نعتقـــد أننا بحاجة إلى مركز آخـــر في الرياض، ومن المنطقي أن يقوم ُمشـــّغل جديد بهـــذه المهمة«، مضيفًا: 	 

»أنـــه يرى أن الخطوط الســـعودية تتوســـع أيضًا في ضوء الحجم الهائـــل للطلب المتوقع«.
وقـــال: »ســـيكون هنـــاك مجـــال للخطـــوط الســـعودية للنمو، وســـيكون هناك مجـــال لشـــركة الطيـــران الجديدة لتزدهـــر، كما 	 

ســـيكون هنـــاك مجـــال أكبـــر لُمشـــّغلين دوليين آخريـــن لتنميـــة أعمالهم في الســـعودية«.
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ورّدًا علـــى ســـؤال عمـــا إذا كانت شـــركة الطيران الجديدة ســـتنافس شـــركات الطيران الكبـــرى في دول الخليـــج المجاورة مثل 	 
طيـــران اإلمـــارات والخطوط الجوية القطرية، قال الجاســـر إن المســـؤولين الســـعوديين يتطلعون ببســـاطة إلـــى تلبية حاجة 

المملكـــة إلى مركز فـــي الرياض.
تشـــمل التفاصيل األخرى لالســـتراتيجية الجديدة »توســـعًا كبيـــرًا« في البنية التحتيـــة للمطارات في جـــدة والرياض، والُمضي 	 

قدمـــًا في خطـــط بناء قطار يربط جدة بالرياض والســـاحل الشـــرقي. 
قال الجاســـر إنه يتوقع قيام كونســـورتيوم من الشـــركات األجنبية بتقديم اقتراح في وقت الحق من هذا العام بشـــأن تســـليم 	 

مشـــروع »الجســـر البـــري«، باإلضافة إلى استكشـــاف اســـتخدام التقنيات المســـتقبلية مثـــل Hyperloop والجيـــل الجديد من
.Maglev

وقال الجاسر إنه من المتوقع إطالق شركة الطيران الجديدة »في أقرب وقت ممكن«. 	 
 	
 	 ,Bloomberg
 	 ,Saudi Arabia Plans $147 Billion Expansion for Transport Sector
 	2021/07/05
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توصيات لصندوق النقد حول االقتصاد السعودي

دعا صندوق النقد الدولي الحكومَة الســـعودية 
إلى االســـتمرار فـــي إجراءات خفـــض بند األجور 
فـــي النفقـــات الحكوميـــة، بالتوازي مـــع دعوته 
األســـر  رفاهيـــة  لحمايـــة  اتخـــاذ خطـــوات  إلـــى 
الصنـــدوق  وعـــّدل  المنخفـــض،  الدخـــل  ذات 
مـــن توقعاتـــه لنمـــو االقتصاد الســـعودي من 
%2.1 إلـــى %2.4، كمـــا توّقع الصنـــدوق أن يبلغ 

التضخـــم فـــي 2021 ما معدلـــه 3.2%.

Bloomberg, 08 Jul. 2021



24السعودية في اإلعالم االقتصادي

حـــّث صنـــدوق النقـــد الدولـــي الســـعودية علـــى المضي قدمًا فـــي إجـــراءات خفض األجـــور الحكوميـــة واإلنفاق علـــى الدعم، مع 	 
اتخـــاذ خطـــوات أيضًا لحمايـــة رفاهية األســـر ذات الدخـــل المنخفض.

وفقًا لبيان صدر يوم 6 يوليو، فقد دعا الصندوق إلى »دعم الترشـــيد المالي الذي تخطط له الحكومة على المدى المتوســـط«،   	 
ولكنه شـــدد على الحاجة إلى مواصلة »تعزيز شـــبكة األمان االجتماعي على المدى القريب لدعم األســـر ذات الدخل المنخفض«. 

كما عدل صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو االقتصادي للمملكة من %2.1 إلى 2.4%. 	 
مـــن المتوقـــع أن ينكمش اقتصاد قطاع النفط بنســـبة %0.4، حيث مـــن المقرر أن يظل اإلنتاج متماشـــيًا مع اتفاقية أوبك+، 	 

بينمـــا مـــن المتوقع أن يبلغ النمو غيـــر النفطي %4.3، وهو تعديل صعودي مـــن %3.9 في مايو.
وفقـــًا للصنـــدوق، فـــإن »االقتصـــاد يتعافـــى بشـــكل جيد، وفـــي حين أن الضبـــط المالـــي للحكومـــة المركزية ســـيكون عبئًا على 	 

النمـــو، »فمـــن المتوقـــع أن يقابله ارتفاع اســـتثمار صنـــدوق االســـتثمار العام«.
من المتوقع أن يتقلص عجز الميزانية السعودية في السنوات المقبلة.	 
عانـــى أكبـــر اقتصـــاد فـــي العالم العربـــي من تباطؤ حاد فـــي عام 2020، بفعـــل الضربة المزدوجـــة النخفاض أســـعار النفط التي 	 

تزامنت مع انتشـــار فيـــروس كورونا. 
انكمـــش صافـــي األصـــول األجنبية العام الماضي بأســـرع وتيرة في عقَدين علـــى األقل، وانخفضت االحتياطيـــات في أبريل إلى 	 

أدنى مســـتوى لها في 10 ســـنوات.
شـــّجع الصندوق الســـلطات الســـعودية على الحفاظ على اإلصالحات الماليـــة التي ُأدخلت العام الماضـــي، والمضي قدمًا في 	 

إصالحـــات أســـعار الطاقة والمياه المخطط لها، والنظر في ســـبل ترشـــيد فاتـــورة أجور الحكومة.
اتسع العجز المالي العام الماضي إلى %11.3 من الناتج المحلي اإلجمالي.	 
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يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ التضخم في 2021 ما معدله 3.2%.
اعتبـــر الصنـــدوق أن االرتفـــاع الســـريع فـــي مشـــاركة المرأة في ســـوق العمـــل إلى جانـــب اإلصالحات فـــي نظام كفالـــة العمال 

الوافديـــن عوامـــل حيويـــة لتغذية النمـــو واإلنتاجية.
دعا الصندوق إلى االستمرار في تنفيذ اإلصالحات الهيكلية لتنويع االقتصاد وتعزيز النمو الشامل والمستدام. 

 ,Bloomberg
 ,IMF Urges Saudi Arabia to Boost Welfare While Tackling Wage Bill

2021/07/08
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دبي القابضة تشتري حصة في »شفاء المنتزه«

اشـــترت مؤسسة دبي القابضة حصة 
المنتـــزه«  »شـــفاء  شـــركة  مـــن   51%
الســـعودية، والتي تبلغ قيمتها حوالي 
500 مليـــون ريال، وهـــي تخدم أكثر من 
مليـــون مريـــض ســـنويًا مـــن خـــالل 16 
مرفقًا، وكانت دبي القابضة قد اشترت 
أيضـــًا حصة في شـــركة توزيع األجهزة 
الطبيـــة ProMedEx الســـعودية، وهي 
تنوي طرح هاتين الشـــركتين لالكتتاب 
األولـــي خـــالل فترة تتـــراوح بيـــن 24-18 

 . ًا شهر

Bloomberg, 11 Jul. 2021
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اشـــترت دبـــي القابضـــة حصـــة في سلســـلة رعايـــة صحية أوليـــة مقرها الســـعودية - في ثانـــي اســـتثمار لها في ســـوق الرعاية 	 
الطبيـــة فـــي المملكة - وقالـــت إنها تخطـــط إلدراج الشـــركة في العاميـــن المقبلين.

حصلـــت شـــركة االســـتثمار فـــي القطـــاع الصحـــي والتعليم التابعـــة لدبي القابضـــة على حصـــة %51 من مجمع شـــفاء المنتزه 	 
الطبي. 

ُتخطط الشـــركة الســـتثمار نحو 250 مليـــون ريال في قطاع الرعاية الصحية األولية بالســـعودية، وقد أنفـــق نصفها تقريبًا في 	 
المنتزه. صفقة شفاء 

مـــن المتوقـــع أن ينمـــو ســـوق الرعايـــة الصحيـــة األولية فـــي المملكة إلـــى 50 مليار ريـــال في عـــام 2025 مقارنة مـــع 28.6 مليار 	 
 . حاليًا

تأسست شفاء المنتزة في عام 1992، وهي تخدم أكثر من مليون مريض سنويًا من خالل 16 مرفقًا. 	 
عملـــت مجموعـــة هيرميـــس الماليـــة القابضـــة كمستشـــار مالـــي في الصفقـــة، فيما عملـــت كينغ آنـــد ســـبالدينغ وخالد نصار 	 

وشـــركاه كمستشـــارين قانونيين لها.
 	.ProMedEx تخطط الشركة إلدراج شركة شفاء المنتزه وشركة سعودية أخرى، وهي شركة توزيع األجهزة الطبية
مـــن المتوقـــع أن تبـــدأ كلتـــا الشـــركتين التـــداول في »نمـــو«، وهو الســـوق الموازي لـــإلدراج الصغير فـــي الرياض، خـــالل 24-18 	 

شـــهرًا القادمة. 
وتبلغ قيمة كل شـــركة حاليا نحو 500 مليون ريال، ويمكن أن ترتفع التقييمات ما بين 750 مليونًا إلى مليار ريال في الســـنوات 	 

الثالث إلى الخمس المقبلة.
 	 ,Bloomberg
 	 ,Dubai Firm Boosts Saudi Healthcare Portfolio with Second Deal
 	2021/07/11
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»لوسيد« يمكن أن تجلب ربحًا ضخمًا لصندوق االستثمار

من المتوقع أن ُتحقق استثمارات صندوق االستثمار 
في شـــركة لوســـيد للســـيارات الكهربائية أرباحًا ُتقّدر 
بحوالـــي 20 مليـــار دوالر مـــع طـــرح الشـــركة لالكتتاب 
العام، ويمتلك الصندوق أكثر من %60 من الشـــركة، 
ومـــن المتوقع أن تبلـــغ قيمتها الســـوقية حوالي 36 
مليـــار دوالر، رغـــم أنهـــا لـــم تقـــم ببيـــع ســـيارة واحدة 
بعـــد، وفي حالة تحقـــق هذا الربح، فســـتكون صفقة 
لوســـيد من االســـتثمارات القليلة التي سُتحقق ربحًا 
للصنـــدوق، مـــن بين الصفقـــات الضخمـــة التي دخل 

فيها خالل الســـنوات القليلـــة الماضية. 

Wall Street Journal, 19 Jul. 2021
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الرابح غير المتوقع من طفرة تشغيل السيارات الكهربائية األخيرة في الواليات المتحدة هو أكبر ُمصّدر للنفط في العالم.	 
 	 Lucidمن المتوقع أن تســـجل الســـعودية أرباحًا تقارب الـ 20 مليار دوالر بعد اســـتثمارها بما قيمته 2.9 مليار دوالر في شـــركة

Motors Inc. ، وهـــي شـــركة لتصنيـــع الســـيارات الكهربائيـــة فـــي منطقة خليج ســـان فرانسيســـكو، والتي من المقـــرر إدراجها 
 . علنًا

يمتلـــك صنـــدوق االســـتثمارات العامة الســـعودي أكثر مـــن %60 من الشـــركة، والتي مـــن المتوقع أن تبلغ قيمتها الســـوقية 	 
حوالـــي 36 مليار دوالر.

يمثـــل هـــذا الربح نتيجة لالســـتثمار في الوقت المناســـب، حيث قام الصندوق باالســـتثمار في الشـــركة عـــام 2018 عندما كانت 	 
تكافح من أجـــل البقاء. 

جذبـــت شـــركتا Lucid و SPAC االهتمام بين المتابعين بشـــكل غير عادي على مواقـــع Reddit وTwitter، ولذلك أّدى اإلعالن عن 	 
اندماجهما إذا جذب المســـاهمين الهواة عبر اإلنترنت، بما رفع ســـهر الســـهم في فبراير بحوالي 500%.

القيمـــة الســـوقية المتوقعـــة تقـــارب ِضعـــف تقييم شـــركة نيســـان موتـــور، وحوالي ثلثي شـــركة فـــورد موتور المحـــدودة، التي 	 
صنعـــت أكثـــر مـــن 4 مليون ســـيارة في العـــام الماضي، بينما لـــم تقم Lucid ببيع أي ســـيارة بعد، وهي ُتخطط لبـــدء اإلنتاج في 

وقـــت الحق من هـــذا العام.
حاولـــت شـــركةLucid  - التي تأسســـت في عام 2007 - فـــي البداية تصنيع البطاريات، قبل أن ُتحّول نمـــوذج أعمالها إلى صناعة 	 

الســـيارات، لكـــن نمـــوذج شـــركات الســـيارات الكهربائية لـــم يكن رائجًا بيـــن أصحاب رؤوس األمـــوال، ولم تتمكن الشـــركة من 
العثـــور على تمويـــل لبناء مصنعها.
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تزامـــن هـــذا األمر مع ســـعي ابن ســـلمان آنـــذاك للبحث عـــن صفقات يمكن لـــه أن يضخ فيها اســـتثمارات ُتســـاعد في تنويع 	 
االقتصـــاد، وكان مـــن بين القطاعات التـــي يبحث فيها قطاعـــات التكنولوجيا والســـيارات الكهربائية. 

أجـــرى صنـــدوق االســـتثمار الســـعودي محادثـــات مبكـــرة حول صفقة شـــراء محتملـــة لشـــركة Tesla في صيـــف 2018، قبل أن 	 
يختـــار الحقـــًا االســـتحواذ علـــى ملكيـــة حصة األغلبية في الشـــركة الناشـــئة، مـــع التزام أّولـــي بقيمة 1.3 مليـــار دوالر. 

كجزء من الصفقة، التزمت الشركة ببناء مصنع في السعودية.	 
كانـــت الشـــركة أحـــد آخر االســـتثمارات الكبرى للســـعودية قبل مقتل جمال خاشـــقجي عـــام 2018، وبعد ذلك ضُعفت شـــهية 	 

الغرب لألموال الســـعودية. 
االســـتثمارات الســـعودية في الشـــركات الناشـــئة كانت مدفوعة إلى حد كبير بذوق ابن ســـلمان وُنّوابه وعالقاتهم الشخصية، 	 

وليـــس باســـتراتيجية اســـتثمارية مؤسســـية، وإن كان مســـؤولون فـــي صندوق االســـتثمار قد قالـــوا في الســـابق إن نهجهم 
مدفـــوع برؤية 2030.

ومـــن بيـــن الرهانات األخرى التي قام بها صندوق االســـتثمار هو اســـتثمار بقيمة 3.5 مليار دوالر في شـــركة أوبر، وأكثر من 400 	 
 ،Soft Bank Vision كمـــا تعهد ابن ســـلمان بدفع مبلغ 45 مليـــار دوالر لصالح صنـــدوق ،Magic Leap مليـــون دوالر فـــي شـــركة

وهـــو أكبر شـــيك يحصل عليه الصنـــدوق على اإلطالق. 
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 	.Lucid ولكن االستثمارات السابقة لم تحقق نتائج جيدة مثل
تبلـــغ قيمـــة أســـهم أوبر - التـــي تم طرحها لالكتتاب العـــام في عام 2019 – %5 أقل من الســـعر الذي دفعه صندوق االســـتثمار 	 

فـــي عـــام 2016، فيما كان أحد أكبر االســـتثمارات الفردية في شـــركة ناشـــئة في ذلك الوقت. 
كافحتMagic Leap  - التي بلغت قيمتها في السابق نحو 7 مليارات دوالر - لكسب المستهلكين من خالل الواقع اإلفتراضي، 	 

وتَرك رئيســـها التنفيذي ومؤسســـها الشـــركة العام الماضي، واســـتغنت عن نســـبة كبيرة من موظفيها، وانخفضت قيمتها 
بأكثر من 80%.

مـــن غيـــر الواضـــح إلى متى يعتزم صندوق االســـتثمار االحتفاظ باســـتثماره في لوســـيد، ولكـــن العقد يمنع الصنـــدوق من بيع 	 
األســـهم لمدة 180 يوم بعد إتمـــام الصفقة. 

 	
 	 ,Wall Street Journal
 	2021/07/The $20 Billion Winner of the American EV Startup Boom: Saudi Arabia, 19
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أرامكو وإنتاج 3
النفط
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عبد العزيز بن سلمان: األمير الذي يحكم سوق النفط

يتفـــق محبـــو األمير عبـــد العزيز بن ســـلمان وأعدائه 
علـــى أنه لو لم يكن أميرًا، فإّنه ســـيكون تكنوقراطيًا 
متميـــزًا. وعلـــى خـــالف كل وزراء النفـــط اآلخرين في 
العالـــم، يمتلـــك األميـــر خبـــرة تناهـــز 35 عامـــًا فـــي 
ســـوق النفط، وقد حضر خالل هـــذه الفترة الغالبية 
العظمـــى من اجتماعات أوبـــك، وبالتالي فهو يعرف 
الســـوق بتفاصيلـــه كمـــا ال يعرفـــه أحد آخـــر، ويتبنى 
األميـــر منـــذ توليـــه لمنصبه اســـتراتيجية تقـــوم على 
محوريـــن: مركزيـــة النفـــط واســـتمرار الطلـــب عليه 
فـــي العالم، والســـيطرة المطلقة للســـعودية على 
ســـوقه، واألميـــر اليوم هـــو أهم شـــخص منفرد في 

الســـوق النفطـــي العالمي.

Bloomberg, 22 Jul. 2021
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فـــي 7 مـــارس 2020 حّلقـــت طائـــرة بوينغ 767 فوق البحـــر األحمر، وتحّولت شـــرقًا إلى الســـعودية، وكان على متنهـــا وزير الطاقة 
الســـعودي األمير عبد العزيز بن ســـلمان وعشـــرات من مســـاعديه في طريقهـــم إلى بالدهم بعد اجتمـــاع صاخب في مقر أوبك 

فـــي فيينا في اليوم الســـابق.
قطع األمير هذه الرحلة عشرات المرات، فقد حضر كل اجتماعات أوبك تقريبًا على مدار األعوام الخمسة والثالثين الماضية.

لكن هذه الرحلة لم تكن عادية، وما حدث بعد ذلك لم يكن عاديًا أيضًا.
كشـــفت القـــرارات التـــي اتخذها األمير في الســـاعات األربع والعشـــرين التالية عن سياســـة نفطية ســـعودية جديـــدة أكثر جرأة، 
وأقـــل تقييـــدًا بسياســـات واشـــنطن، وتحـــدى اإلجمـــاع العالمي المتزايد بشـــأن تغيـــر المناخ، وأظهر ســـيطرة مركزيـــة أكثر من 

ِقبل العائلـــة المالكة.
كما أنها عكست رؤية عبد العزيز، وهي التأكد من أّن آخر برميل نفط على وجه األرض سيأتي من بئر سعودي.

يبدو عبد العزيز والسعودية في الجانب الخطأ من التاريخ، وهم يحاولون تشييد الحصون لحماية النفط. 
عبـــد العزيـــز هـــو أول فـــرد فـــي العائلـــة المالكة يتولـــى منصب وزيـــر الطاقـــة في المملكـــة، وهو أهم شـــخص منفرد في ســـوق 
النفـــط اليـــوم، وعلـــى الرغـــم مـــن تأثيره في االقتصـــاد العالمي مثـــل بعض محافظي البنـــوك المركزيـــة، فقد اتخذ مـــرارًا وتكرارًا 

خطـــوات جريئـــة وناجحة للســـيطرة علـــى األســـواق وإدارة تدفق إمـــدادات النفط ودعم األســـعار.
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لكـــن اجتمـــاع أوبـــك+ في يوليو أظهر مدى صعوبة أن يشـــق عبـــد العزيز طريقه باســـتمرار في عصر ُتفكر فيه الـــدول المنتجة 	 
للنفط في مســـتقبل يتراجع فيه اســـتهالك النفط. 

بحلـــول الوقـــت الـــذي اجتمع فيـــه وزراء أوبك+ عبـــر الفيديـــو كونفرنس، كان الطلـــب المتزايد قـــد دفع بالفعل أســـعار النفط 	 
الخـــام لألعلـــى بنســـبة %50 هـــذا العـــام، عندما انهـــارت المحادثات، قفزت أســـعار النفط إلى أعلى مســـتوى في أكثر من ســـت 

سنوات.
ربمـــا كانـــت الفتـــرة التـــي شـــغلها عبد العزيـــز وزيـــرًا للطاقة منـــذ تعيينه في ســـبتمبر 2019 هـــي الفترة األكثـــر توترًا فـــي تاريخ 	 

صناعـــة النفـــط الســـعودية، ولـــم َتْطـــَغ عليها ســـوى أزمتا النفـــط األولـــى والثانية في الســـبعينيات. 
بعـــد اجتمـــاع أوبـــك+ فـــي فيينا في مـــارس من العـــام الماضي، اســـتقل عبـــد العزيز وحاشـــيته طائرتهـــم المنتظـــرة ذات رقم 	 

التســـجيلN767A ، أحد المهووســـين في عالم النفط كان يراقب مســـار الطائرة على موقع تتبع الطائرات في الوقت الفعلي، 
وتفاجـــأ بـــأن الطائـــرة لـــم تهبـــط فـــي الرياض حيـــث تقـــع وزارة الطاقة ومقـــر إقامة األميـــر، بل اتجهـــت إلى قاعـــدة الملك عبد 

العزيـــز الجويـــة بالقرب مـــن الظهران، حيـــث توجه األمير مباشـــرة إلى مقر شـــركة أرامكو.
االنعطـــاف المفاجـــئ إلـــى الظهـــران كان مدفوعـــًا بمـــا حـــدث فـــي اليوم الســـابق فـــي فيينا، بعـــد االشـــتباك الـــذي حصل بين 	 

الســـعودية وروســـيا، ورفـــض روســـيا االلتزام بقـــرار خفـــض اإلنتاج. 
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علـــى مـــر الســـنين، كان الســـعوديون يتصّرفـــون دائمـــًا بالتنســـيق مع منتجي النفـــط اآلخرين وليـــس من جانب واحـــد، لكن في 	 
تلـــك اللحظـــة، قـــرر األميـــر تعليق هـــذه القاعـــدة، ولو لفترة قصيـــرة فقط، إلثبـــات أن الســـعوديين هم المســـؤولون عن إدارة 

ســـوق النفـــط، ولتقديم درس لروســـيا ورئيســـها فالديميـــر بوتين، الـــذي تعتمد ســـلطته جزئيًا على عائـــدات النفط.
بمجـــرد دخولـــه المبنـــى اإلداري الرئيســـي لشـــركة أرامكو، فعل عبد العزيز شـــيئًا صادمـــًا ومخالفًا لما هو بديهي لشـــخص كان 	 

يدعو في فيينا في اليوم الســـابق لخفض اإلنتاج: فقد أمر أكبر شـــركة طاقة في العالم بزيادة اإلنتاج إلى أقصى المســـتويات، 
فـــي اليـــوم التالـــي - مع إغالق ســـوق النفط في عطلة نهاية األســـبوع - شـــّنت الســـعودية حرب أســـعار شـــاملة، وأعلنت أنها 

ســـتبدأ فـــي ضخ 12 مليـــون برميل يوميًا، بزيادة أكثر من %20 عن الشـــهر الســـابق.
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بالنســـبة ألســـواق الطاقـــة، كان هـــذا القـــرار يعـــادل الضربة النوويـــة األولـــى، ولدفع مثل هـــذه الكميـــات الضخمة إلى الســـوق، خّفضت 	 
أرامكـــو ســـعر نفطهـــا، وقّدمـــت لمصافـــي التكرير أكبـــر الخصومات علـــى اإلطالق، كانـــت التخفيضات في األســـعار كبيرة بشـــكل خاص 

بالنســـبة لمصافي النفـــط األوروبية. 
عندمـــا أعيـــد فتـــح ســـوق النفـــط، انخفض خام برنـــت - وهو المعيـــار العالمي القياســـي - بنســـبة %25 تقريبًا فـــي غضون ثـــواٍن، وهو أكبر 	 

انخفـــاض ليـــوم واحـــد منذ يناير 1991 خالل حرب الخليج األولى، وامتدت اآلثار إلى ما وراء ســـوق النفط، فقد انخفض مؤشـــر MSCI لقطاع 
الطاقـــة العالمـــي بنســـبة %19 تقريبـــًا، وهو أكبـــر انخفاض له على اإلطـــالق في يوم واحد، مما أدى إلى خســـارة 330 مليـــار دوالر من قيمة 

األســـهم، وفي األســـبوع التالي، خسر المؤشـــر 400 مليار دوالر أخرى.
ســـاد الذعـــر البيـــت األبيـــض، ألن الرياض لم ُتخبر واشـــنطن ِبنّيتهـــا تفجير هـــذه القنبلة، ووفقـــًا لفيكتوريا كوتس - نائبة مستشـــار األمن 	 

القومـــي فـــي البيـــت األبيض في ذلـــك الوقت - كانت إدارة الرئيس دونالد ترامـــب - التي اعتبرت صناعة النفط األمريكية رصيدًا اســـتراتيجيًا 
وسياســـيا - في حالة صدمة. 

كانـــت صناعـــة النفـــط والدول تراقب انهيار األســـعار، والســـعوديين معهم بطبيعة الحال، فقـــد أظهروا للتو أنهم مســـتعدون إلطالق 	 
النار على أنفســـهم إلعادة اإلنتاج واألســـعار إلى المســـتويات التي اعتبروها مســـتدامة. 
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الســـيناريو - بقـــدر مـــا كان محفوفًا بالمخاطر - كان يســـير تمامًا كما أراد األمير عبد العزيز: التســـبب بقـــدر كاٍف من األلم لجذب 	 
الجميع إلى طاولة المفاوضات بســـرعة.

جَمـــَع ترامـــب خـــالل األســـبوع األول من نيســـان/ أبريل كبار مســـؤولي النفط األمريكيين فـــي البيت األبيض، وقال: »ســـنعمل 	 
علـــى حـــل هـــذا األمر، وسنســـتعيد أعمالنا في مجـــال الطاقة«، ونّظم ترامب سلســـلة مـــن المكالمات الهاتفيـــة، بما في ذلك 

محادثة حاســـمة مع بوتين والملك ســـلمان.
فـــي 12 أبريـــل، بعـــد 36 يومًا من األعمال العدائية، اتفقت الرياض وموســـكو علـــى أكبر تخفيضات في إنتـــاج النفط في التاريخ، 	 

مما أدى إلى تهدئة األســـواق.
قضـــى عبـــد العزيـــز العـــام الماضي فـــي محاولة إلبقـــاء األمور علـــى هذا النحـــو، لكن انهيـــار أوبك+ فـــي يوليو كشـــف العقبات 	 

أمامـــه، ففـــي االجتمـــاع، وجد عبد العزيز الهيمنة الســـعودية تتعرض للهجوم مـــرة أخرى، وهذه المـــرة كان الهجوم من جيرانه 
اإلمارات. في 

بدعـــم مـــن معظم أعضـــاء أوبك+، بما في ذلك روســـيا، أراد األمير أن توافـــق المجموعة على زيادات متدرجـــة في اإلنتاج ليس 	 
فقـــط خـــالل األشـــهر القليلة المقبلة ولكن أيضًا من أجل االســـتقرار حتـــى نهاية عام 2022، لكن وزير الطاقة اإلماراتي ســـهيل 

المزروعـــي عارض التمديد األطـــول باعتباره »غير ضروري اآلن«.
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لـــم ُيعّلـــق عبد العزيز أبدًا بشـــكل علني على االتهامات الموجهة إلى شـــقيقه بارتكاب انتهاكات لحقوق اإلنســـان، وهو يرّســـخ 	 
شـــخصيته العامة داخل حدود اهتماماته النفطية. 

لـــم يكـــن عبـــد العزيز بن ســـلمان آل ســـعود مجرد فرد من آل ســـعود - والذيـــن يبلغ عددهـــم حوالي 15000 شـــخص - إنه رابع 	 
أكبـــر أبنـــاء الملـــك ســـلمان، ويبلغ من العمر 61 عامـــًا، وهو أكبر بكثيـــر من أخيه غير الشـــقيق القوي ولي العهـــد الذي يبلغ من 

العمـــر 36 عامـــًا فـــي أغســـطس، وهو أيضًا أخ غير شـــقيق لألمير خالد بن ســـلمان، نائـــب وزير الدفـــاع واألخ األصغر لمحمد.
بالنظـــر إلـــى حجـــاب الســـّرية الـــذي ُيبقي أعيـــن المتطفلين بعيدًا عن آل ســـعود، يصعب على شـــخص خارجي أن يعـــرف ما إذا 	 

كان عبـــد العزيـــز هو من وضع فكرة حرب األســـعار بنفســـه في عـــام 2020. 
يشـــير التاريـــخ الحديـــث إلـــى أن القليـــل جدًا يحـــدث فـــي الســـعودية دون توجيه أو مســـاهمة محمد بـــن ســـلمان، مهما كانت 	 

الحقيقـــة، فقـــد تبنـــى عبد العزيـــز التكتيـــك باعتباره تكتيكـــه الخاص.
تتعـــرض قـــوة الســـعودية - وبالتالي عبد العزيز - للتهديد حيث يســـعى العالم إلى االبتعاد عن النفط وأنـــواع الوقود األحفوري 	 

األخرى. 
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يوجـــد تحـــت صحـــراء المملكة حوالـــي 265 مليار برميل مـــن النفط، تقـــدر قيمتها بنحـــو 20 تريليون دوالر بأســـعار هذا الصيف، 	 
إنهـــا جائـــزة ضخمـــة، لكنهـــا قد ال يكـــون لها قيمة يومـــًا ما إذا اكتشـــف االقتصاد العالمـــي طريقة للعمل بـــدون النفط.

الســـعودية ليســـت فـــي وضع مريح، فســـيكون هناك عمالء للنفـــط في غضون 10 و20 ســـنة من اآلن، لكـــن كل منتج للنفط 	 
ســـيتنافس علـــى عدد أصغر وأصغر من المشـــترين.

لـــو لـــم يكـــن عبـــد العزيز من العائلـــة، كما يقول العديـــد من منتقديـــه ومعجبيه على حد ســـواء، لكان مثـــل أي تكنوقراطي جيد 	 
للغاية. 

كأمير ســـعودي شـــاب، ســـرعان ما وجـــد اهتمامًا باألوســـاط األكاديميـــة والنفط، فقد انتقل مـــن الرياض إلـــى الظهران، حيث 	 
درس فـــي جامعـــة الملك فهد للبترول والمعادن، وهي مدرســـة النخبة التي عّلمت معظم المهندســـين الذين يديرون أرامكو 

اليوم.
بعـــد مغادرتـــه عـــام 1985 بدرجة البكالوريوس في اإلدارة الصناعية والماجســـتير في إدارة األعمـــال، أدار لفترة من الوقت مركزًا 	 

لألفـــكار االقتصاديـــة مرتبطـــًا بالجامعـــة، بعـــد فتـــرة وجيزة مـــن زواجه - من ســـارة بنـــت خالد بن مســـاعد - قـــّرر االنضمام إلى 
الحكومة، علـــى عكس نصيحة والـــده األولية.

فـــي عـــام 1995، تـــم اســـتبدال ناظـــر - وزيـــر النفـــط الـــذي رافقه إلى فيينـــا عـــام 1987 - بعلـــي النعيمي، وأصبـــح عبد العزيـــز نائبًا 	 
للنعيمـــي، ثـــم قـــام بنفـــس الـــدور لوزيـــر النفط القـــادم، خالـــد الفالح، مـــن عـــام 2016 حتى تولـــى المنصب األعلى بنفســـه.
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فـــي هـــذه األيـــام، ُتمّيـــُز هذه الخبـــرُة الممتدة لــــ 35 عامًا عبد العزيـــز عن أقرانـــه الذين يأتون ويذهبـــون إلى مقر أوبـــك في فيينا، 	 
فهـــو يعـــرف األســـواق من الداخـــل والخارج، ولذا فهو ال يشـــبه أيـــًا من وزراء النفـــط اآلخرين.

لطالمـــا اتهمـــت جماعات حماية البيئة الســـعوديَة بعرقلة الجهـــود العالمية للحد من انبعاثات الكربـــون، وعلى مدى العقدين 	 
الماضييـــن انتقـــل الســـعوديون من إنكار تغيـــر المناخ إلى دعم اتفاقية باريـــس التاريخية لعام 2016، لكنهم لـــم يتخلوا أبدًا عن 

النفط.  عن  الدفاع 
في ســـبتمبر من العام الماضي ترأس عبد العزيز اجتماع وزراء الطاقة لمجموعة العشـــرين، كان منتدى مجموعة العشـــرين 	 

فرصـــة للرياض للســـيطرة على األجواء الدبلوماســـية قبل مؤتمر تغير المناخ األكثـــر أهمية لهذا العام. 
تمّكـــن األميـــر عمليـــًا مـــن تمييع االجتماع، ودفعـــه باتجاه تبني أفـــكار غير عملية وال تؤثر علـــى إنتاج النفط. وقـــال في االجتماع: 	 

»نحـــن نمتلك كميـــة هائلة من الموارد الهيدروكربونية، ونريد اســـتخدامها بشـــكل أفضل«.
قـــال أحـــد أســـالف عبـــد العزيـــز في منصـــب وزير النفـــط - الراحل الشـــيخ أحمد زكـــي يماني -: »العصـــر الحجري لم ينته بســـبب 	 

قلـــة الحجـــر، وســـوف ينتهي عصـــر النفط قبل وقت طويـــل من نفاد النفط فـــي العالم«، علـــى الرغم من أّنه أطلـــق هذا اإلنذار 
منـــذ أكثـــر مـــن 40 عامـــًا، إال أّن العالم ال يـــزال يعتمد علـــى النفط اآلن كما كان فـــي ذلك الوقت.
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إن التكهنـــات القاتمـــة الشـــبيهة باليمانـــي هي لعنة لعبد العزيز، الذي تشـــير وصايته على احتياطيات بـــالده إلى أنه يعتمد على 	 
أن التحـــول العالمي في مجال الطاقة ســـيأخذ وقتًا طوياًل.

فـــي اآلونـــة األخيـــرة، أصدرت وكالـــة الطاقة الدوليـــة تقريرًا يدعو إلـــى وقف جميع االســـتثمارات الجديدة في الوقـــود األحفوري 	 
كوســـيلة لتجنـــب االحتبـــاس الحـــراري، وفـــي حديثـــه للصحفيين فـــي مؤتمر صحفـــي ألوبك+ فـــي يونيو، َســـِخر عبـــد العزيز من 

التقريـــر واعتبره ضربًا مـــن الخيال. 
فـــي مرحلـــة ما، ســـيصل الطلب على البترول إلى نقطة الالعـــودة، العالمات موجودة في كل مكان، مـــن انفجار مصادر الطاقة 	 

المتجـــددة واالعتمـــاد المتزايـــد على المركبـــات الكهربائية إلى إعادة قبـــول الواليات المتحدة التفاقية باريـــس في عهد الرئيس 
جـــو بايـــدن والعدد المتزايد من المســـتثمرين بالوقود األحفوري الذين يبتعدون عن شـــركات النفط.

هـــذه مدرســـة فكريـــة واحـــدة، الســـعوديون مقتنعـــون بـــأن ذروة الطلب أبعـــد مما يتوقعـــه دعاة الحفـــاظ على البيئـــة، وعدد 	 
متزايـــد مـــن الحكومـــات، وحتى بعض شـــركات النفـــط الكبرى. 

حصلـــت وجهـــة النظر الســـعودية على دفعة خالل العام ونصـــف العام الماضيين؛ بعد انخفاض الطلـــب على الطاقة في عام 	 
2020 أثنـــاء الوبـــاء، اعتقـــد بعض المتنّبئين أن اســـتهالك النفط يتالشـــى بســـرعة، ومع ذلـــك، يبدو أن العكـــس هو الصحيح: 
الطلـــب آخـــذ فـــي االرتفـــاع بســـرعة، وتقول وكالـــة الطاقـــة الدولية إنها ســـتصل إلى أعلى مســـتوى لهـــا على اإلطـــالق بحلول 

أواخـــر عام 2022.
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مـــع ذلـــك، يعـــرف عبـــد العزيـــز من تجربتـــه الشـــخصية أن بعض األشـــياء خارجة عـــن إرادته، فبعد أقل من أســـبوع مـــن توليه 	 
منصـــب وزيـــر النفـــط، أوقـــف هجوم بطائرة بـــدون طيار في مركـــز معالجة النفط في بقيق بشـــرق الســـعودية نصف إمدادات 
النفـــط الخـــام للبـــالد لبضعـــة أيـــام، حيث ألقـــت الحكومتـــان الســـعودية واألمريكيـــة باللوم فـــي الهجـــوم على إيـــران - الخصم 
اإلقليمـــي الكبيـــر للمملكـــة - ونفـــت طهـــران أي تـــورط لهـــا، ثم فـــي غضون أشـــهر، جاءت حرب األســـعار مـــع روســـيا، وانهيار 

محادثـــات أوبك+ هـــذا العام.
يعتقـــد الســـعوديون - القـــادرون علـــى االســـتفادة مـــن تكاليـــف اإلنتـــاج األقـــل لبعـــض الصناعـــات - أن هناك فرصـــة أمامهم 	 

ليســـتثمروا اآلن ويســـتحوذوا علـــى مزيـــد مـــن الحصص في الســـوق.
قـــال عبـــد العزيـــز عبر رابـــط فيديو خالل لقاء نّظمـــه بنك أوف أمريكا فـــي يونيو: »مـــن المفارقات المضحكة بدرجـــة كافية، أنه 	 

كلمـــا امتنـــع المزيد من الناس عن االســـتثمار فـــي إنتاج النفط، كلما تحســـنت إمكانية زيـــادة إنتاجنا«.
مســـتقبل الســـعودية كقـــوة نفطيـــة عظمـــى يـــدور حـــول الســـيطرة، ومـــا فعله عبـــد العزيز بروســـيا فـــي حرب األســـعار عام 	 

2020 كان دليـــاًل علـــى ذلـــك، لقـــد نجـــح األمر ولو مؤقتًا: عاد الروس بشـــكل هادئ نســـبيًا إلـــى طاولة أوبك+ علـــى الرغم من أن 
الشـــروط - علـــى اإلنتاج والســـعر - لم تكن كمـــا أرادوا. 
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تتمثـــل إحـــدى اســـتراتيجيات عبـــد العزيـــز لتعزيـــز الســـيطرة الســـعودية - كمـــا عّبر عنها فـــي اجتماعـــات خاصة مـــع المحللين 	 
والمســـتثمرين - فـــي تشـــكيل أوبـــك كما لو أنها نوع مـــن البنوك المركزية، بحيـــث يتم تنظيم إمدادات النفـــط بنفس الطريقة 
التـــي ينظـــم بهـــا البنك المركـــزي المعـــروض النقدي، وقـــال: »لقد قمت بنســـخ ولصق ما فعلـــه محافظو البنـــوك المركزية.«

فـــي حـــدث مغلـــق نّظمه معهد أكســـفورد لدراســـات الطاقة قـــال: »أنا ال أحـــب أن تأخذنا األســـواق أو المضاربون أو وســـائل 	 
اإلعـــالم كأمـــر مَســـّلم به؛ ولهذا الســـبب أخفي العديد من األوراق الســـحرية هنا« - وأشـــار إلى عقاله - وأضـــاف: »إذا كنت أقل 

قابليـــة للتنبؤ، فإنك تصبح أكثر ســـيطرة.«
علـــى مـــدار العام الماضـــي، حقق عبد العزيز نجاحًا كبيرًا في دوره، فقد ارتفع ســـعر النفط فـــوق 75 دوالرًا للبرميل للمرة األولى 	 

منـــذ أكثر من ســـت ســـنوات، وتمكنـــت أوبك+ من زيـــادة اإلنتاج، وأصبحت الدول المســـتهلكة للنفط تتوســـل مـــرة أخرى من 
أجـــل رفع اإلنتاج. 

مـــع ذلـــك، فـــإّن العاَميـــن المضطرَبيـــن اللَذيـــن مـــّرا على عبـــد العزيـــز كوزير للطاقـــة - من هجـــوم الطائـــرات بدون طيـــار على 	 
بقيـــق إلـــى حـــرب األســـعار فـــي عـــام 2020 إلى انهيـــار أوبـــك+ المدّمر في يوليـــو - يوضحـــان أنه على الرغـــم مـــن كل النفط الذي 
تجلـــس عليـــه، فـــإّن الســـعودية ال يمكن لها دائمًا الحصول على الســـلعة التي تســـعى للحصول عليها أكثر من أي شـــيء آخر: 

الســـيطرة الكاملة.
 	2021/07/Bloomberg, The Saudi Prince of Oil Prices Vows to Drill ‘Every Last Molecule’, 22
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السعودية ترفع أسعار النفط 

قررت الســـعودية مـــع انهيار محادثـــات أوبك+ رفع 
أســـعار نفطها المتجه إلى آســـيا بنســـبة أعلى مما 
هـــو متوقـــع، كمـــا رفعـــت أســـعار النفـــط المتجـــه 
إلـــى الواليـــات المتحـــدة وغـــرب أوروبا بنســـب أقل، 
ويعـــود هـــذا الرفع إلـــى أّن انهيـــار المحادثـــات يعني 
أن القيـــود المفروضـــة على اإلنتاج ســـتبقى ســـارية 
فـــي أغســـطس، بما ســـيزيد الفجـــوة بيـــن العرض 
والطلب، في الوقت الذي تتراجع فيه قيود فايروس 

كورونـــا، بما يزيـــد الطلب علـــى الطاقة. 

Bloomberg, 06 Jul. 2021
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رفعت الســـعودية أســـعار النفط للمشـــترين من آســـيا إلى الواليات المتحدة لشـــهر أغســـطس بعد انهيار محادثات أوبك+، 	 
فـــي الوقت الذي كان فيه الســـوق يطالب بمزيـــد من اإلمدادات.

ســـعى الســـعوديون، إلـــى جانـــب روســـيا، في بدايـــة يوليو لحشـــد تأييد األعضـــاء اآلخرين حـــول خطة للتخلص مـــن تخفيضات 	 
اإلنتـــاج بشـــكل تدريجـــي وتمديد اتفاقهم حتـــى نهاية العـــام المقبل. 

انهار االقتراح عندما امتنعت اإلمارات عن الحفاظ على ما تقول إنه خط أساس غير عادل لإلنتاج لحصتها لفترة أطول.	 
في ســـوقها الرئيســـي في آســـيا، رفعت أرامكو ســـعر البيع الرســـمي للخام العربي الخفيف بمقدار 80 ســـنتًا للبرميل إلى 2.70 	 

دوالرًا فـــوق المؤشـــر اإلقليمـــي - وهـــي أكبـــر زيادة شـــهرية منذ يناير - وتشـــير هذه الزيادة إلـــى أن أرامكو لن ترفـــع العرض في 
أغسطس.

مـــع بلـــوغ الطلب المحلي في الســـعودية ذروته في شـــهر أغســـطس تقريبًا، ســـيكون هنـــاك القليل من النفـــط الخام المتاح 	 
للتصديـــر ما لم يتم الســـحب مـــن المخزونات. 

ترســـل المملكـــة أكثـــر من %60 مـــن صادراتها مـــن النفط الخام إلى آســـيا، وأكبر المشـــترين منهـــا هناك هم الصيـــن واليابان 	 
وكوريـــا الجنوبية والهند. 
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في شهر يونيو، شحنت السعودية 5.7 مليون برميل يوميًا على مستوى العالم.	 
قامت الســـعودية برفع األســـعار إلى الواليات المتحدة بنســـبة أقل مقارنة باألســـعار إلى آســـيا، حيث ارتفعت األسعار بنسب 	 

تتراوح بين 20 ســـنتًا و40 ســـنتًا للبرميل، كما رفعت أرامكو األســـعار لشـــمال غرب أوروبا بمقدار 80 ســـنتًا للبرميل ولمنطقة 
البحر األبيض المتوســـط   بنسبة 60-80 سنتًا.

تعّززت العقود اآلجلة للنفط مع انتشار التطعيمات ضد الفيروسات، والتي ُتساعد في زيادة الطلب على النفط. 	 
يعنـــي االنهيـــار فـــي محادثـــات أوبك+ أن حدود اإلنتاج الحالية ســـتظل ســـارية لشـــهر أغســـطس، ممـــا يؤدي علـــى األرجح إلى 	 

زيـــادة الفجـــوة بين العـــرض والطلب في ســـوق النفط. 
بدون زيادة اإلنتاج، قد يرتفع سعر النفط الخام إلى 90 دوالر للبرميل.	 
كان من المتوقع أن ترفع أرامكو سعر العربي الخفيف 50 سنتًا للبرميل.	 
عادة ما ُتصدر أبوظبي أولى أســـعار النفط الرســـمية في المنطقة كل شـــهر، في خطوة تســـعى من خاللها لترســـيخ نفطها 	 

إقليمي. كمعيار 
 	 ,Bloomberg
 	 ,Saudis Raise Oil Prices After OPEC+ Fails to Add Supply
 	2021/07/06
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أرامكو السعودية تبيع المزيد من األصول في دفعة بمليارات الدوالرات

كشـــفت شـــركة أرامكـــو أنهـــا ُتخطـــط لبيـــع المزيد 
مـــن الحصص في أعمالها، وأن هذا األمر ســـيحدث 
بغـــّض النظر عـــن أي ظروف ســـوقية، وقـــد قامت 
الشـــركة فـــي عـــام 2020 بتشـــكيل فريـــق لمراجعة 
أصولها، وقالت الشـــركة بأن قـــرار مراجعة األصول 
كان مّتَخـــذًا قبـــل أزمـــة انخفاض أســـعار النفط في 
عام 2020، ويبدو أن الشـــركة تعمل على البحث عن 
أي مصـــادر تمويل ممكنة، من أجل تغطية إنفاقها، 
والـــذي بقـــي ضخمـــًا رغم سياســـات التقشـــف التي 
قامـــت بتبنيها، حيث من المحتمل أن يرتفع اإلنفاق 
الرأســـمالي بمقـــدار الربـــع هذا العـــام إلـــى 35 مليار 

دوالر. 

Bloomberg, 07 Jul. 2021



49السعودية في اإلعالم االقتصادي

ُتخطط شركة أرامكو لجمع عشرات المليارات من الدوالرات من خالل بيع المزيد من الحصص في أعمالها.	 
وقـــد شـــّكلت الشـــركة فريقـــًا جديـــدًا لمراجعـــة أصولها العـــام الماضـــي بعد وقت قصيـــر من تســـبب جائحة فيـــروس كورونا 	 

بانخفـــاض أســـعار الطاقـــة، بما أّثر ســـلبًا علـــى ميزانيتهـــا العمومية. 
جمعت أرامكو 12.4 مليار دوالر من خالل بيع حقوق تأجير لخطوط أنابيب النفط لمجموعة من المستثمرين في أبريل.	 
ستســـتمر المبيعـــات في الســـنوات القليلة المقبلة وفقًا لما قالـــه عبد العزيز القدمي - نائب الرئيس األول لتطوير الشـــركات 	 

فـــي أرامكـــو -، وقـــال القدمي في مقابلة: »إن ذلك ســـيحدث بغض النظر عن أي ظروف ســـوقية، حيث تهـــدف أرامكو إلى خلق 
القيمـــة والكفـــاءة، وال تتعلق بهدف رأس مال محدد أو تمويل أرباح الشـــركة.«

التعليقـــات هـــي األولـــى من القدمـــى منذ تعيينه في أغســـطس الماضي لقيـــادة فريق جديـــد يرّكز على »تحســـين المحفظة«، 	 
ويرفـــع هـــذا الفريـــق تقاريره إلى الرئيـــس التنفيذي أمين ناصر، كمـــا قال القدمـــي: »إن أرامكو تراجع البنية التحتيـــة األخرى التي 

يمكـــن تســـييلها، وســـتبدأ في البحث عن مســـتثمرين لصفقة ثانيـــة قريبًا«، دون مزيـــد من التعليق.
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بعد إغالقها بالكامل تقريبًا أمام مستثمري المحافظ األجنبية واألسهم الخاصة - منذ أن تم تأميمها بالكامل في الثمانينيات 	 
- بـــدأت أرامكـــو تغـــازل رأس المـــال الخارجـــي بشـــكل متزايـــد، فقد باعت ســـندات دوليـــة ألول مرة فـــي عام 2019 للمســـاعدة 
فـــي تمويـــل صفقـــة اســـتحواذ بقيمـــة 70 مليار دوالر على الشـــركة الســـعودية للصناعات األساســـية )ســـابك(، وتبع ذلك في 
وقـــت الحـــق مـــن العام نفســـه طـــرح عام أولي فـــي الريـــاض، والذي جمع مـــا يقرب مـــن 30 مليـــار دوالر، لكنه فشـــل في جذب 

األجانب.  المستثمرين 
قـــال القدمـــي إن حصيلـــة صفقة خطـــوط أنابيب النفط وغيرها سُتســـتخدم في »مشـــاريع النمو المســـتقبلية«، وإّن مراجعة 	 

األصـــول كانـــت مقررة قبل انخفاض أســـعار النفـــط في 2020.
لـــدى أرامكـــو خطـــط إنفاق كبيـــرة، حتى في الوقت الـــذي تحاول فيه خفض ديونهـــا والتأكد من قدرتها على االســـتمرار في دفع 	 

75 مليار دوالر من األرباح الســـنوية.
مـــن المحتمـــل أن يرتفـــع اإلنفاق الرأســـمالي بمقدار الربع هـــذا العام إلى 35 مليـــار دوالر، وعلى المدى الطويـــل ُتخطط إلنفاق 	 

110 مليـــارات دوالر علـــى تطويـــر حقل غاز الجافـــورة ومبلغ إضافي لزيادة طاقتهـــا اإلنتاجية اليومية من 12 مليـــون برميل يوميًا 
إلـــى 13 مليون برميل.
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ارتفـــع مقيـــاس الديـــون إلـــى حقـــوق الملكية في أرامكـــو إلى %23، وهـــو أعلى من هدف الشـــركة البالـــغ ما بيـــن 5-%15، بعد أن 	 
اقترضـــت الشـــركة لدفـــع تكاليف االســـتحواذ على ســـابك، وبعد انهيـــار األرباح في العـــام الماضي.

جلبـــت صفقـــة خطـــوط أنابيـــب النفط مســـتثمرين من اإلمـــارات وكوريا الجنوبيـــة والصين وكذلـــك الواليات المتحـــدة، وكانت 	 
أكثـــر مـــن ضعـــف قيمة جميع االســـتثمارات األجنبية المباشـــرة فـــي المملكة في عـــام 2020.

وامتنـــع القدمـــي عـــن التعليق على مراجعة اســـتراتيجية منفصلـــة ألعمال التنقيـــب واإلنتاج في أرامكو، وقـــال إنها خطوة من 	 
المحتمـــل أن تجلـــب مســـتثمرين خارجيين إلى بعض حقـــول النفط والغاز.

تعكـــس جهـــود أرامكـــو لبيـــع األصول واالســـتفادة منهـــا جهود شـــركات الطاقـــة الحكومية األخرى فـــي الخليـــج العربي، فقد 	 
باعـــت قطر للبترول في شـــهر يونيو ســـندات بقيمـــة 12.5 مليار دوالر، وهي األولى من نوعها بالـــدوالر منذ 15 عامًا، كما أصدرت 

أوكيـــو Q SAOC الُعمانية ســـندات دوليـــة ألول مرة، وهي تدرس طرحـــًا عامًا أوليًا. 
ومنـــذ يونيـــو مـــن العام الماضي، اســـتثمرت شـــركات من بينها شـــركة أبولـــو جلوبال مانجمنـــت األمريكية العمالقة لألســـهم 	 

الخاصـــة حوالـــي 15 مليـــار دوالر في خطوط أنابيب شـــركة بتـــرول أبوظبي الوطنيـــة وممتلكاتها . 
وقـــال القدمـــي: »جميـــع شـــركات النفـــط العالميـــة الكبـــرى مـــرت بعملية تحســـين المحفظـــة، وســـنعمل على التعلـــم منها 	 

 . » جميعًا
 	
 	
 	 ,Bloomberg
 	 ,Saudi Aramco to Sell More Assets in Multi-Billion Dollar Push
 	2021/07/07
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أرامكو توقف صفقة استثمارية بقيمة 6.6 مليار دوالر

عّلقـــت شـــركة أرامكو خطة لبناء أكبر منشـــأة تكرير 
وبتروكيمياويـــات في الواليات المتحـــدة، حيث كانت 
تنـــوي اســـتثمار 6.6 مليـــار دوالر لتوســـيع مصفـــاة 
بـــورت آرثـــر التـــي تملكها بواليـــة تكســـاس، وعلى ما 
يبـــدو فـــإّن ســـبب التراجع يعـــود إلى الوضـــع المالي 
للشـــركة، حيـــث ارتفـــع معـــدل المديونية فيهـــا إلى 

%23، بعـــد أن كان 5-% فـــي نهاية عـــام 2019. 
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عّلقـــت شـــركة Motiva Enterprises LLC المملوكـــة للســـعودية خطـــة بقيمـــة 6.6 مليـــار دوالر إلضافـــة منشـــآت بتروكيماوية 	 
لعمليـــات التكريـــر في بـــورت آرثر بوالية تكســـاس.

يأتـــي قـــرار وقـــف المشـــروع - والذي كان يتوقع أن يكون أكبر منشـــأة تكريـــر وبتروكيماويات في الواليات المتحـــدة - في الوقت 	 
الـــذي تســـتأنف فيـــه أرامكو خطـــط التنويع، وتعيد التركيز علـــى أعمالها األساســـية المتمثلة في ضخ النفـــط والغاز الطبيعي.

أبطـــأت أرامكـــو مشـــروع البتروكيماويات وســـط مراجعة العام الماضي لالســـتثمارات في الداخل والخـــارج، وجاءت المراجعة 	 
فـــي أعقـــاب ضغوط مالية من انخفاض أســـعار النفط وعبء توزيعـــات األرباح الثقيلة الذي تحملته أرامكـــو عندما تم طرحها 

لالكتتاب العـــام في عام 2019.
ال يـــزال مـــن الممكـــن تغييـــر الخطط، ويمكـــن أن يحصل المشـــروع على الضـــوء األخضر في النهايـــة، ولكن من غيـــر المتوقع 	 

أن يعـــاد النظر فيـــه لمدة عـــام على األقل.
تخطـــط أرامكـــو اآلن الســـتثمار كل ميزانيـــة إنفاقهـــا الرأســـمالي البالغة 35 مليـــار دوالر تقريبًا هـــذا العام لتعزيـــز إنتاج النفط 	 

والغـــاز الطبيعي. 
وكانـــت الشـــركة قـــد قالت العام الماضي إنهـــا تعمل على زيـــادة طاقتها اإلنتاجية من النفـــط بمقدار مليون برميـــل يوميًا إلى 	 

13 مليـــون برميل يوميًا.
 	



54السعودية في اإلعالم االقتصادي

قبـــل خمـــس ســـنوات، تعهد ولي العهد الســـعودي األمير محمد بن ســـلمان بفك ارتبـــاط االقتصاد بصـــادرات النفط بحلول 	 
عـــام 2020، ولكن بـــداًل من ذلك ضاعفـــت المملكة من توجهها نحـــو الهيدروكربونات. 

تراهن السعودية على أن العالم سيحتاج إلى خامها في المستقبل المنظور.	 
اســـتحوذت أرامكـــو علـــى الملكيـــة الكاملـــة لموتيفـــا ومصفاة بورت آرثـــر التابعة لهـــا في عام 2017 من شـــريك في المشـــروع 	 

المشـــترك، بينما اشـــترت شـــركة شـــل بعـــض أصول الشـــركة األمريكيـــة األخرى كجزء مـــن الصفقة. 
فـــي ذلـــك الوقـــت، كانـــت الشـــركة تضغط لتوســـيع أعمالهـــا العالميـــة فـــي مجـــال التكريـــر والبتروكيماويات كوســـيلة لجذب 	 

مشـــتري النفـــط الـــذي ُتنتجـــه، والســـيطرة على المزيـــد من سلســـلة القيمـــة لنفطها.
فـــي ظـــل الملكية الســـعودية، اشـــترت موتيفـــا مصنعًا منفصـــاًل للبتروكيماويـــات في بورت آرثـــر في عـــام 2019، وقبل بضعة 	 

أشـــهر، تقدمـــت بطلب للحصول علـــى موافقة إلنفاق 6.6 مليـــار دوالر لبناء مصنعيـــن جديدين للبتروكيماويـــات باإلضافة إلى 
مصفـــاة بـــورت آرثـــر الحاليـــة، والتي تبلغ ســـعتها اليومية 630 ألـــف برميل، وهـــذه الخطة هي التي تـــم وقفها اآلن.

تأتـــي مراجعـــة أرامكـــو لمشـــاريعها بعـــد طرحها العام األولـــي لعام 2019، حيث ُقّيمت الشـــركة بــــ 1.7 تريليـــون دوالر، والتزمت 	 
بتوزيعات أرباح ســـنوية بقيمـــة 75 مليار دوالر للمســـتثمرين. 
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قالـــت أرامكـــو إن التدفـــق النقـــدي الحر في الربـــع األول من عام 2021 بلـــغ 18.3 مليـــار دوالر، وهو ما يقل قلياًل عـــن 18.75 مليار 	 
دوالر، وهـــي األرباح المطلوبـــة لهذه الفترة. 

ســـاعدت أســـعار النفـــط القويـــة على تجاوز توقعات المحلليـــن، فارتفع صافي الدخل إلـــى 21.7 مليار دوالر مـــن 16.7 مليار دوالر 	 
في العام الســـابق.

ومع ذلك، استمرت مستويات ديون أرامكو في االرتفاع بشكل كبير، ويرجع ذلك أساسًا إلى استحواذها على سابك. 	 
ارتفـــع معـــدل المديونيـــة - وهو مقياس للديون كنســـبة مئوية من حقوق الملكية - من %0.2 فـــي نهاية عام 2019 ومن ناقص 	 

%5 فـــي أوائـــل عام 2020 إلى %23 بحلول مارس من هذا العام، وهو أعلى من ســـقف الشـــركة الذي حددته الشـــركة لنفســـها، 
والبالغ 15%. 

 	
 	 ,Wall Street Journal
 	2021/07/Saudi-Owned Motiva Suspends $6.6 Billion Petrochemical Expansion, 19
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التنافس مع 4
اإلمارات
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التجارة تعّمق التنافس السعودي-اإلماراتي

يحمـــل التغيير الـــذي أقّرته الســـعودية على التعرفة 
الجمركيـــة تجاه الســـلع المصنعة فـــي دول الخليج 
آثـــارًا كارثيـــة علـــى االقتصـــاد اإلماراتـــي، حيـــث ُتعـــّد 
المملكـــة أكبـــر ســـوق تصدير لها، فقـــد بلغت قيمة 
صادراتهـــا حوالـــي 20 مليـــار دوالر في األربـــاع الثالثة 
األولى مـــن عام 2020، وعلى نحو خاص ســـتتأثر دبي 
بشـــكل كبيـــر، والتـــي كانـــت تعتمـــد فـــي سياســـتها 
لجـــذب المســـتثمرين علـــى قربهـــا من الســـعودية، 
الجمركيـــة  اإلعفـــاءات  مـــن  االســـتفادة  وإمكانيـــة 

إليها.  للتصديـــر 

Financial Tim, 14 Jul. 2021
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أصبحـــت التجـــارة أحـــدث بؤرة للتوتر فـــي التنافس االقتصادي واالســـتراتيجي بيـــن الرياض وأبو ظبـــي، وُتهدد بزيـــادة التوترات 	 
بيـــن دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي بعد أن فرضت الســـعودية رســـومًا جمركية جديـــدة على الواردات مـــن جيرانها.

تتـــراوح الرســـوم التـــي دخلـــت حيـــز التنفيذ فـــي بداية الشـــهر من 3 إلـــى %15، وتنطبق علـــى المنتجـــات التي ُتصّنعها أي شـــركة 	 
مقرهـــا فـــي دولة خليجيـــة ال تشـــمل قوتها العاملـــة على 10-%25 مـــن مواطني ذلـــك البلد. 

قالت الرياض إن هذه الخطوة تهدف إلى وقف تأثر صناعاتها سلبًا بفعل العمالة األجنبية الرخيصة.	 
الخطـــوة الســـعودية تتصادم مع االتحـــاد الجمركي لدول مجلس التعـــاون الخليجي، والذي تخضع بموجبـــه معظم المنتجات 	 

مـــن الدول غير الخليجية لرســـوم جمركية بنســـبة %5، بينما ُتعفـــى منتجات دول المجلس.
تـــّم دعـــم خطـــوط الشـــاحنات علـــى الحـــدود الســـعودية اإلماراتيـــة، بعد أن بـــدأت معانـــاة ُمشـــّغلي الخدمات اللوجســـتية في 	 

التعامـــل مـــع األوراق الجديـــدة، بمـــا فـــي ذلـــك اســـتمارة تطلب مـــن المســـتوردين إلـــى المملكة تقديـــم دليل علـــى موقعهم 
وطبيعـــة القـــوى العاملـــة لديهم.
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وفقًا لمســـؤول تنفيذي في دبي، فإّنه يســـتحيل عمليًا االمتثال لهذه الشـــروط، حيث ال يوجد مصنع لديه هذا المســـتوى من 	 
القـــوى العاملة المحلية، وأضاف: »المتطلبات مســـتحيلة، هـــذه نهاية مجلس التعاون!

وأضاف المســـؤول التنفيذي إن الســـوق الســـعودية شـــكلت نحو %40 مـــن المبيعات إلحدى وحدات التصنيـــع في مجموعته 	 
خالل العام الماضي، في منافســـة بالفعل مع الشـــركات المصنعة الســـعودية، حيث يســـتفيد مصنعه من انخفاض تكاليف 

الشـــحن، وتعمل الوحدة بهوامش ربـــح أقل من 10%. 
وأضاف أن الرســـوم الجمركية البالغة %15 المفروضة على أعمال المعادن في شـــركته، والتي تزّود صناعة البناء، من المرجح 	 

أن تمنح المنافســـين الدوليين في دول مثل الصين والهند ميزة تنافســـية على المنتجين اإلقليميين.
ُتشكل التعرفة الجمركية أحدث تطور في المنافسة بين السعودية واإلمارات. 	 
تصاعـــدت التوتـــرات منـــذ انســـحاب اإلمارات من اليمـــن في عـــام 2019 ورْفض أبو ظبي فـــي اجتماع أوبك هذا الشـــهر االتفاق 	 

علـــى زيـــادة إنتـــاج النفط التي تســـعى الرياض وموســـكو إلى فرضه على الـــدول األخرى.
كمـــا اشـــتد التنافـــس االقتصـــادي مـــع تكثيف الســـعودية - في إطـــار خطط محمد بـــن ســـلمان الطموحة - لتنويـــع االقتصاد 	 

بعيـــدًا عـــن النفط، ممـــا يجعل قطـــاع التصنيع في الســـعودية في منافســـة مـــع جيرانها.
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قال متحدث باســـم وزارة المالية إّن نظام التعرفة الجديد في المملكة كان »مجرد تقنين« للممارســـات الحالية المســـتخدمة 	 
لتشـــجيع المزيد من »المحتوى المحلي«.

قال خبير اقتصادي في الرياض: ال يمكن لدولة اإلمارات أن ُتحقق المزيد من الربح على حساب األعضاء اآلخرين. 	 
قـــال مستشـــار إلحـــدى شـــركات تصنيـــع المـــواد الغذائية التـــي تعتمـــد على المملكـــة فـــي %75 من أعمالهـــا: »هـــذه التعرفة 	 

الجمركيـــة كارثـــة، وقد تســـببت فـــي حالة مـــن الفوضـــى والذعر.«
مثـــل الســـعودية، تحولـــت اإلمارات إلى التصنيع للمســـاعدة في تنويـــع اقتصادها، وُتعّد المملكة أكبر ســـوق تصدير لها، حيث 	 

بلغـــت قيمـــة التجارة حوالـــي 20 مليار دوالر في األرباع الثالثـــة األولى من عام 2020.
فـــي دبـــي  - اإلمـــارة األكثـــر تنوعـــًا مـــن الناحيـــة االقتصاديـــة - كان إغـــراء المســـتثمرين األجانب من حوالـــي 30 منطقـــة حرة هو 	 

الوصـــول إلـــى األســـواق المجـــاورة الكبيرة مثل الســـعودية.
ُتمثل المنطقة الحرة في جبل علي - وهي مركز ضخم للتصنيع وإعادة التصدير - حوالي ربع اقتصاد دبي. 	 
فـــي عـــام 2019، تعاملـــت المنطقـــة مع تجـــارة بقيمة 95 مليـــار دوالر، أي ما ُيعـــادل مجمل التجـــارة بين دول مجلـــس التعاون 	 

الخليجي.
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يقـــول االقتصاديـــون إن التعـــاون تحت رعاية دول مجلـــس التعاون، بداًل من المنافســـة بين األعضاء، ســـيكون طريقًا أفضل 	 
القتصاد إقليمـــي مزدهر ومتنوع.

قـــال االقتصـــادي المقيـــم فـــي دبي ناصر الســـعيدي: »هذه فرصة مناســـبة إلعـــادة كتابة القواعـــد والتوّصل إلـــى اتفاقية اتحاد 	 
جمركي جديدة والتطلع إلى المســـتقبل«، وقال: »إن بناء اتفاقية شـــاملة تشـــمل الخدمات والســـلع من شـــأنه أن يحول دول 
الخليـــج إلـــى كتلـــة عالميـــة يمكنها التفاوض بشـــكل أكثـــر فاعلية مع مراكز القـــوة األخرى، وأّنـــه من مصلحة الجميـــع االنتقال 

إلى سوق مشـــتركة مناسبة«.
 	
 	
 	 ,Financial Times
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المنافسة السعودية اإلماراتية تهدد دول مجلس التعاون 

الســـعودية  الخليـــج، وخاصـــة  تتمكـــن دول  لـــم  إذا 
واإلمارات، من تســـوية إشـــكالية التعرفة الجمركية 
الحاليـــة، فإّن ذلك قد يعني توّجه بعض دول الخليج 
إلـــى دول الجوار، وخاصة إيران، وقـــد ُيهّدد التنافس 
بيـــن محمد بـــن ســـلمان ومحمد بن زايد مســـتقبل 
مجلـــس التعـــاون الخليجي، مع تداعيـــات في جميع 

أنحاء الشـــرق األوســـط األوسع.

Financial Tim, 07 Jul. 2021
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شـــّكل التخلـــي عـــن محـــاوالت أوبـــك وشـــركائها التوصل إلـــى صفقة لزيـــادة المعروض مـــن النفـــط العالمي - نتيجـــة لعرقلة 	 
ين. اإلمـــارات لهـــذه الصفقـــة - أحـــدث حلقة في صـــراع المصالـــح المتزايد بيـــن الحليَفيـــن الخليجيَّ

يهـــدد التنافـــس بيـــن محمـــد بن ســـلمان ومحمد بن زايد مســـتقبل مجلس التعـــاون الخليجي، مـــع تداعيات فـــي جميع أنحاء 	 
الشـــرق األوسط األوسع.

على مدى العقَدين الماضَيين، أنشـــأت دول مجلس التعاون ســـوقًا مشـــتركة لألعضاء الســـتة، مع تعرفة خارجية مشـــتركة 	 
عـــززت التجـــارة بيـــن دول الخليج فـــي البضائع؛ الزيادة في التجـــارة متواضعة إحصائيـــًا مقارنة بتجـــارة دول المجلس في مجال 

النفط علـــى الصعيد العالمي.
إن الطموحـــات الخليجيـــة إلنشـــاء ســـوق واحـــدة وحتـــى عملة مشـــتركة على غـــرار االتحـــاد األوروبي لـــم تتعّد اإلطـــار النظري، 	 

فاقتصادات هذه الدول تكميلية، ومن الواضح أنها ســـوف تتنافس بشـــكل أكثر شراســـة كلما ســـعت إلى تنويع اقتصاداتها 
بعيدًا عـــن النفط. 

اشـــتهر محمد بن ســـلمان - قبل تلطيخ ســـمعته باغتيال خاشقجي - بمخططه المتميز لرؤية 2030 لتحويل اقتصاد المملكة 	 
بعيدًا عن النفط. 

قال وزراء إماراتيون إن اإلمارات انسحبت من الصراعات اإلقليمية في ليبيا واليمن للتركيز على التنمية االقتصادية.	 
كان الســـعوديون واإلماراتيـــون علـــى طرفـــي نقيـــض تقريبًا في هذيـــن النزاعين: فالمملكة قّدمـــت عروضًا لتركيـــا - التي ُتحارب 	 

قواتهـــا ضـــد اإلمـــارات فـــي ليبيـــا -، فـــي حيـــن أن االنفصالييـــن الجنوبييـــن المدعوميـــن من اإلمـــارات فـــي اليمـــن ُيحاربون ضد 
الحكومـــة المدعومة من الســـعودية. 
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عـــالوة علـــى ذلـــك، كان مـــن الواضـــح أن أبو ظبي تتباطأ فـــي رفع الحصـــار المفروض على قطـــر بعد أن قامـــت الرياض برفعه 	 
في ينايـــر الماضي.

فـــي فبرايـــر، قرر الســـعوديون أنـــه اعتبارًا من عـــام 2024، يجب أن يكون ألي شـــركة أجنبية ُتقّدم عطـــاءات للحصول على عقود 	 
حكوميـــة مركـــزًا إقليميـــًا داخـــل المملكـــة، وهـــي خطـــوة تســـتهدف اإلمـــارات ومركزها التجـــاري الصاخب فـــي دبـــي، والتي تعج 

بالشـــركات متعـــددة الجنســـيات العاملة في الخليج األوســـع.
فـــي األســـبوع األول من يوليو، اســـتهدفت الرياض التعرفة الخارجية المشـــتركة لدول مجلس التعـــاون الخليجي، حيث حّددت 	 

قواعـــد أكثـــر صرامـــة بشـــأن المحتـــوى المحلـــي والعمالـــة والقيمـــة المضافة التـــي تســـمح للســـلع بالحصول علـــى التعرفة 
المنخفضـــة، ومعاملـــة مناطـــق التجـــارة الحـــرة )وأي مســـتثمرين محلييـــن من إســـرائيل، بعـــد أن فتحت اإلمـــارات العالقات 

الدبلوماســـية معهـــا العـــام الماضي( كمورديـــن أجانب. 
هـــذا اإلجـــراء يســـتهدف دبي بشـــدة، كما يســـتهدف المناطـــق الحرة اإلماراتيـــة الصاخبة مثل منطقـــة جبل علـــي، والتي ُتصّدر 	 

ســـنويًا مـــا تزيد قيمتـــه عن حجم كل تجـــارة البضائع بيـــن دول مجلس التعـــاون الخليجي.
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يمكـــن لـــدول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي أن تختـــار تطوير االتحـــاد الجمركي إلى شـــكل تجاري واســـتثماري أكثر تكامـــاًل بما في 	 
ذلـــك الخدمـــات، والتي من شـــأنها أن توّلد ســـوقًا أكبر جاذبة للمســـتثمرين األجانب، وُتمّكن هذه األســـواق مـــن إبرام صفقات 

أفضل مـــع المزيد من الشـــركاء التجاريين.
بـــداًل مـــن ذلـــك، يمكن أن تـــؤدي المنافســـة داخل الخليج إلـــى زيادة العالقات مـــع جيران مجلـــس التعاون، بما فـــي ذلك إيران 	 

وحلفاءهـــا من الدول الفاشـــلة، مثل العراق وســـوريا ولبنـــان واليمن.
الكويت وعمان وقطر - التي تشترك مع إيران في أكبر حقل غاز بحري في العالم - لديها خطوط مفتوحة أمام طهران. 	 
 	
 	
 	 ,Financial Times
 	2021/07/Saudi-UAE competition threatens to upend the GCC, 07
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االنفصال الصعب بين اإلمارات والسعودية

مشـــتركة  مصالـــح  واإلمـــارات  الســـعودية  تملـــك 
متعـــددة، مثـــل الخـــوف من إيـــران وتركيا واإلســـالم 
السياســـي، ولذا فإّن البلدين يحرصان على تحالفها، 
لكـــن االقتصـــاد ســـيكون مصـــدر التهديد الرئيســـي 
لهذا التحالف، حيث ال يمكن للبلدين إال التصادم من 
أجـــل تحقيق خططهما المســـتقبلية، فـــكال البلدين 
يواجهـــان ذات التحديات االقتصاديـــة، ولديهما ذات 
الخطـــط للتحـــول االقتصـــادي، بـــل ويتنافســـان في 

القطاعات.  ذات 

Bloomberg, 07 Jul. 2021
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عانى التحالف األكثر أهمية في الشرق األوسط من النزاعات اإلقليمية وأزمات الخالفة وضغوط الحرب في الجوار. 	 
تخضع الشراكة بين السعودية واإلمارات اآلن لالختبار من خالل تحٍد وجودي أكبر هو االقتصاد. 	 
ســـيبقى هـــذا التحالـــف ألن الدولتيـــن لديهمـــا العديد مـــن المصالح المشـــتركة، ال ســـيما في مجـــاالت الجغرافيا السياســـية 	 

د مـــن ِقبـــل إيـــران ووكالئهـــا، وكالهمـــا يخاف مـــن نفـــوذ تركيـــا المتنامي فـــي المنطقة ومن اإلســـالم  واألمـــن: فكالهمـــا مهـــدَّ
السياســـي الـــذي ينشـــره اإلخوان، وحـــكام البلديـــن تربطهمـــا صداقة شـــخصية وثيقة.

لكن بينما يرســـم البلدان مســـارات اقتصادية مختلفة لمســـتقبل ما بعد النفط، ســـيجد الســـعوديون واإلماراتيون أنفســـهم 	 
في صـــراع ومواجهة. 

فـــي بعـــض األحيان، ســـيكون لخالفاتهم عواقب عالمية، خذ على ســـبيل المثـــال، الخالفات األخيرة حول حصـــص إنتاج النفط، 	 
والتـــي تهـــدد بتضخـــم أســـعار البنزيـــن فـــي كل مكان؛ فـــي أحيان أخـــرى، ســـتكون تداعيـــات تنافســـهم االقتصـــادي محلية في 

الغالـــب، مثـــل محاولـــة الرياض المدّمرة نفســـها إلغراء الشـــركات متعـــددة الجنســـيات بعيدًا عن دبـــي وأبو ظبي . 
فيمـــا يتعلـــق بالقضايـــا ذات األهميـــة اإلقليمية، يتمكـــن الجانبان من الوصول إلى تســـوية مؤقتة حتى عندمـــا ال يكونا متفقين 	 

تمامـــًا، فعلـــى ســـبيل المثـــال، لم ُيظهر الســـعوديون أي عالمة ظاهـــرة على الغضب عندمـــا قّلصت اإلمارات مشـــاركتها في 
الحملـــة العســـكرية المشـــتركة فـــي اليمن، ولم يقـــم اإلماراتيون بأي احتجاج رســـمي عندمـــا أنهى الســـعوديون حصارهم على 

. قطر 
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فـــي مواجهـــة تحديات السياســـة الخارجيـــة، مثل ارتفاع الخطر اإليراني في منطقة الشـــرق األوســـط، يعرف حكام الســـعودية 	 
ودولـــة اإلمارات أنهم ال يســـتطيعون تـــرك خالفاتهم تخرج عن نطاق الســـيطرة. 

مع ذلك، كان الجانبان منفتَحين بشكل غير عادي في انتقاداتهما لبعضهما البعض في خالفهما األخير. 	 
يـــدور الخـــالف حـــول حصص اإلنتاج في جـــذوره حول األولويـــات االقتصادية الوطنية، حيث تحاول الســـعودية واإلمـــارات - أكبر 	 

ورابـــع أكبـــر منتَجيـــن فـــي أوبك على التوالي - إنهـــاء اعتماد اقتصاداتهما علـــى النفط، لكنهما في مراحـــل مختلفة جدًا من هذه 
العملية. 

ُيساور كال البلدين القلق بشأن استمرار انخفاض أسعار النفط على المدى الطويل.	 
يتمتـــع اإلماراتيـــون بالفعـــل باقتصـــاد غيـــر نفطي، حيث اســـتثمروا لعـــدة عقود في الســـياحة والنقـــل وقطاعات أخـــرى، وهم 	 

حريصـــون علـــى الحصـــول علـــى عائدات النفـــط عندما يكون الحصـــول عليها جيـــدًا من أجل االســـتثمار في المزيد مـــن التنويع، 
ولهـــذه الغايـــة ُتنفـــق اإلمـــارات المليارات علـــى البنية التحتيـــة النفطية، حتـــى تتمكن من تعظيـــم اإلنتاج وبالتالـــي اإليرادات.

كان الســـعوديون أبطـــأ فـــي االســـتثمار فـــي القطاعـــات غيـــر النفطيـــة القتصادهـــم، وســـوف يحتاجون إلـــى مزيد مـــن الوقت 	 
لتقليـــل اعتمادهـــم علـــى الهيدروكربونـــات، كمـــا تعتمـــد خطـــط التنويـــع الخاصة بهم بشـــكل كبير علـــى اســـتثمارات صندوق 
الثـــروة الســـيادية، والذي يحتاج بدوره إلى اســـتقرار أســـعار النفـــط وعائداته، وتعتقـــد الرياض أّن أفضل طريقـــة لتحقيق ذلك 

هـــي ترك النفـــط فـــي األرض ألطول فتـــرة ممكنة.
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لكن كال الجانبين سيكون على دراية تامة بالعوامل الخارجة عن سيطرتهما والتي يمكن أن تجعل نزاعهما محل نقاش. 	 
يبدو أّن إدارة بايدن حريصة على عقد صفقة مع طهران من شأنها تخفيف القيود المفروضة على اإلنتاج اإليراني، مما يؤدي 	 

إلى انخفاض األسعار إلى مستويات قد تزعج حتى اإلماراتيين، هذا االحتمال هو حافز إلنهاء مأزق أوبك.
لكن التنافس االقتصادي السعودي اإلماراتي في مجاالت أخرى سيستمر في التصاعد، حيث تحتاج خطط التنويع الخاصة 	 

بهم إلى استثمارات ومواهب أجنبية، وكالهما محدود النطاق، خاصة أن البلَدين يتطّلعان إلى نفس القطاعات، مثل 
السياحة والنقل.

في خضم نزاع أوبك، أعلن السعوديون عن خطط الستثمار 147 مليار دوالر في النقل والخدمات اللوجستية لتحويل 	 
المملكة إلى مركز طيران عالمي، وسيشمل ذلك إنشاء شركة طيران دولية جديدة، باإلضافة إلى شركة الطيران الحكومية 

السعودية. 
لن يمر هذا دون أن يالحظه أحد في اإلمارات التي لديها مراكز طيران رئيسية في دبي وأبو ظبي، وشركات طيران - اإلمارات 	 

واالتحاد - لتتقاسم معها.
سيكون هناك بال شك العديد من نقاط االحتكاك هذه في السنوات المقبلة. 	 
 	2021/07/Bloomberg, Saudi Arabia and the UAE: Breaking Up Is Hard to Do, 07
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سياسة حافة الهاوية اإلماراتية السعودية تهدد وحدة أوبك

طـــرح الخـــالف األخيـــر بين الســـعودية واإلمـــارات داخل 
أوبـــك+ احتمـــال خـــروج اإلمـــارات مـــن أوبك، ويبـــدو أن 
الـــرأي الســـائد فـــي أبـــو ظبي بـــأن بقـــاء اإلمـــارات داخل 
المنظمـــة لـــم يعد يصّب في صالح اســـتراتيجيتها على 
المـــدى البعيد، والقائمة على إنتـــاج ما يمكن إنتاجه من 
النفـــط حاليـــًا الســـتخدام الموارد فـــي تنويـــع االقتصاد 

للتخلص مـــن االعتمـــاد على النفط مســـتقباًل. 

Financial Times, 07 Jul. 2021
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كانـــت العالقـــات الســـعودية اإلماراتيـــة متوتـــرة للغايـــة، لدرجـــة أن أّيًا مـــن الجانبين لـــم يتفق على كيفيـــة اختتام المناقشـــات 	 
الخاصـــة يـــوم 5 يوليـــو بين أعضـــاء أوبـــك وحلفائها.

حّمل المسؤولون السعوديون اإلمارات مسؤولية إلغاء االجتماع.	 
نتيجـــة للخـــالف بيـــن الســـعودية واإلمـــارات، والحرب اإلعالمية التي نشـــأت بينهما، وصل ســـعر خـــام برنت إلى أعلى مســـتوى 	 

لـــه في ثالث ســـنوات يـــوم 6 يوليو.
فتـــح االشـــتباك شـــرخًا فـــي قلـــب أوبك، بمـــا ُيهدد قـــدرة المنظمة علـــى تحقيق االســـتقرار في ســـوق النفط، كمـــا وضع على 	 

الطاولـــة احتمـــال خـــروج اإلمارات مـــن أوبك، وهي العضـــو فيها منذ عـــام 1967.
قـــال أشـــخاص مطلعون على الوضـــع إّن هناك إجماعًا متزايـــدًا بين المســـؤولين اإلماراتيين المحيطين بمحمـــد بن زايد على 	 

أنـــه قد يكون مـــن مصلحة اإلمارات أن تغـــادر المنظمة.
االنســـحاب مـــن أوبـــك - وهو أمر كان مســـتحيًلا في الســـابق - سيســـمح لإلمارات العربيـــة المتحدة بتعزيـــز إنتاجها منخفض 	 

التكلفـــة كجـــزء مـــن حملـــة تعظيم اإلنتاج، بـــداًل من العمل بثلثـــي قدرتها لالمتثـــال لحصص اإلنتـــاج الخاصة بها.
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اقترحت الســـعودية وروســـيا، زيادة اإلنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًا كل شـــهر بين أغســـطس وديســـمبر. لكن الدولتين 	 
دفعتـــا أيضـــًا فـــي اتجـــاه تمديـــد اتفاق التوريـــد الحالـــي، والمتفق عليه فـــي ذروة عمليـــات اإلغالق فـــي أبريل 2020، إلـــى ما بعد 

.2022 أبريل 
دعمـــت اإلمـــارات زيـــادة اإلنتـــاج المقترحـــة، إال أنهـــا أرادت تأكيـــدًا - قبـــل أي تمديـــد التفاقيـــة التوريد األساســـية - بـــأن إنتاجها 	 

األساســـي الـــذي تســـتند إليـــه تخفيضـــات العرض ســـيتم رفعه. 
رفعـــت اإلمـــارات طاقتهـــا اإلنتاجيـــة في الســـنوات األخيرة إلى ما يقـــرب من 4 ماليين برميـــل في اليوم، وهي تســـعى للوصول 	 

إلـــى 5 مالييـــن برميـــل فـــي اليوم، في إطـــار خطة يقودها ســـلطان الجابـــر- رئيس شـــركة بترول أبوظبـــي الوطنيـــة -، وبالمقابل 
فـــإّن اتفاقيـــة أوبـــك+ الحاليـــة تســـمح لها بإنتاج مـــا يزيد قلياًل عـــن 2.7 مليـــون برميل في اليوم فـــي يوليو.

ترى أبو ظبي أّن ضّخ أكبر قدر ممكن من النفط في أسرع وقت ممكن هو مفتاح تأمين مستقبل اإلمارات بعد النفط. 	 
قـــال أحـــد األشـــخاص المّطلعيـــن على السياســـة النفطيـــة الســـعودية إّن رفض اإلمـــارات االنخراط بشـــكل إيجابـــي أدى إلى 	 

ضيـــاع فرصـــة لكبـــح جماح أســـعار النفـــط الخام التـــي أصبحـــت اآلن مهيأة لالرتفـــاع أكثر. 
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كانـــت آخـــر مرة تعـــّرض فيها تحالف أوبك+ لهـــذا القدر من الضغط في بداية الوباء عندما دخلت الســـعودية في حرب أســـعار 	 
مـــع روســـيا، بعد خالف حول كيفية التعامل مع سياســـة اإلمداد فـــي مواجهة األزمة.

اآلن، بـــداًل مـــن الخـــالف بيـــن المنتجيـــن المتنافســـين على المـــدى الطويل، فـــإن المملكة على خـــالف مع جـــارة قريبة أصبحت 	 
أكثـــر حزمـــًا وأقل اســـتعدادًا للتعامل مـــع الخالفات علـــى انفراد.

مـــا تعلمنـــاه من اإلشـــكال األخير هـــو أن اإلمارات أظهرت رغبة أقل في التعاطي مع الدبلوماســـية المغلقـــة التي كان يمكنها 	 
أن تحل هذه المشـــاكل في الماضي.

إّن اإلمـــارات قـــد ال تغـــادر أوبك علـــى الفور، لكن منطق سياســـتها النفطية ومســـارها االســـتراتيجي يوحي بأنها ســـتغادر في 	 
المطاف. نهاية 

هنـــاك حـــل وســـط يمكن التوصل إليه علـــى المدى القصير، لكـــن ال ُيعتقد أّن اإلماراتيين ســـيتخلون عن اســـتراتيجية يعملون 	 
عليهـــا منـــذ نصف عقـــد على األقل، حيث يعتمد انتقالهم الكامل بعيداً عن النفط على اســـتخدامهم لمواردهم بشـــكل أســـرع. 

 	
 	2021/07/Financial Times, UAE-Saudi brinkmanship threatens Opec unity as oil prices soar, 07
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الخالف السعودي-اإلماراتي يختبر األهداف المتباينة للبلدين

كشـــف الصـــراع األخيـــر بين اإلمـــارات والســـعودية في 
أوبـــك+ عن خالفات عميقة وقديمة بيـــن الدولتين، وما 
اختلـــف هـــذه المـــرة أنهما لـــم يتعامـــال كما اعتـــادا من 
قبل: إما حل الخالفات في الغرف المغلقة أو تجاهلها. 
ومع ذلك فال يمكـــن القول بأن العالقة بينهما وصلت 
إلـــى االنهيـــار، إال أنه يمكن القـــول إّن قواعد العالقة قد 
تغّيرت، ويبدو أن الســـبب الرئيســـي للصـــراع هو إصرار 
اإلمـــارات على تهميـــش الموقـــع القيادي للســـعودية 

ودوليًا.  إقليميًا 

Bloomberg, 06 Jul. 2021
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مثـــل العديـــد من العالقات، اســـتندت العالقة بين الســـعودية واإلمارات منذ فترة طويلة إلى مبدأين بســـيطين عندما تنشـــأ 	 
الخالفـــات: التعامـــل مع الخالفـــات خلف األبواب المغلقـــة أو التحّمل وعدم إثارة الموضـــوع مع الطرف اآلخر. 

أظَهر الخالف العلني بين البلدين حول إنتاج نفط أوبك+ المستقبلي أن الخالف بينهما كان عميقًا، وبشكل ميؤوس منه.	 
أّكـــد الصـــراع علـــى التنافـــس االقتصـــادي المتزايـــد الـــذي زادت حّدُته بســـبب جائحة كورونـــا - والذي يتـــرك آثارًا على الشـــركات 	 

العالمية - كما أّكد على االختالف السياســـي بين البلدين، وتداعياته في جميع أنحاء الشـــرق األوســـط من اليمن إلى إســـرائيل 
ومن إيـــران إلى قطر.

ال أحد يقول إّن العالقات مهيأة لالنهيار، لكن يبدو أن القواعد األساسية قد تغّيرت.	 
الخطاب الالذع بين البلدين فاجأ الجميع، حيث يبدو أن السياسة وصلت إلى محادثات النفط والعكس صحيح. 	 
حظـــرت الســـعودية الرحـــالت الجويـــة إلى اإلمارات مـــع انهيار المحادثـــات في نهاية األســـبوع األول من يوليو بســـبب ما قالت 	 

إنهـــا مخـــاوف مـــن انتشـــار فيـــروس كورونا؛ فـــي حين أن التوقيـــت قد يكون من قبيـــل الصدفـــة، إال أنه جاء قبل عطلـــة العيد، 
والتـــي يذهـــب فيها الـــزوار الخليجيون إلى دبـــي التي أعيد فتحها اآلن للســـياحة.
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قالـــت الريـــاض أيضًا إنها ستســـتثني الواردات من المناطق الحرة أو المرتبطة بإســـرائيل من اتفاقيـــة التعرفة التفضيلية مع 	 
دول الخليـــج المجـــاورة، مما قد يوّجه ضربة لركيزة أساســـية لالقتصاد اإلماراتي.

يبدو أن العالقة بين ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد ونظيره السعودي ولي العهد محمد بن سلمان قد تراجعت.	 
تســـتعرض أبوظبي عضالتها جيوسياســـيًا، وتؤّكد على سياســـة خارجية مســـتقلة، فقد طّبعت العالقات مع إســـرائيل العام 	 

الماضـــي وتراجعـــت في عام 2019 عـــن التحالف الذي تقوده الســـعودية في اليمن. 
يتشـــارك البلـــدان فـــي موقفهمـــا مـــن تركيـــا، حيث يســـاورهما الشـــك تجـــاه النفـــوذ التركي فـــي الـــدول العربية، ويعتبـــران أن 	 

طموحاتهمـــا اإلقليميـــة تتعـــارض تمامـــًا مـــع طموحـــات تركيا. 
صّعـــدت الســـعودية مـــن حملتهـــا الطموحة لتحـــل محل دبـــي كعاصمة األعمال في الشـــرق األوســـط بينما تســـتعد للحياة 	 

بعـــد النفط. 
تضمنـــت الحملـــة الســـعودية إنـــذارًا نهائيـــًا في وقت ســـابق مـــن هذا العـــام للشـــركات األجنبية لنقـــل مراكزهـــا اإلقليمية إلى 	 

الريـــاض بحلـــول عـــام 2024 أو أنهـــا ســـتتعرض إلى خســـارة أعمالها فـــي المملكة. 
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أطلق الســـعوديون صراحة مســـار التنافس المعلن مع اإلمارات في عّدة مجاالت، وخاصة الطيران وقطاع الســـياحة، وحتى 	 
الطاقـــة الخضـــراء، والمقـــر اإلقليمي، واآلن سياســـة النفط، ومـــع ذلك فإّن المصالح المشـــتركة تفرض علـــى الدولتين البقاء 

قريبتيـــن من بعضهما.
تشير الصفقات األخيرة بالفعل إلى أّن أبو ظبي حريصة على البقاء على عالقة جيدة مع أوبك+ والسعودية وروسيا.	 
انضـــم صنـــدوق الثروة الســـيادية لشـــركة مبادلة لالســـتثمار - الذي يديـــره خلدون المبارك المستشـــار المقـــّرب من محمد بن 	 

زايـــد - إلـــى كونســـورتيوم، ودفع 12.4 مليار دوالر مقابل حصة في شـــركة خطوط أنابيب تابعة لشـــركة أرامكو الســـعودية، كما 
دفـــع حوالـــي 200 مليـــون دوالر مقابـــل حيازة في مجموعة إيني+ الدولية الروســـية في شـــهر يونيو.

ـــّنَيين غير مســـتقّرين بســـبب محاوالت 	  يأتي الخالف أيضًا في وقت حســـاس بالنســـبة للمنطقة، فكال النظامين المَلكيين السُّ
الرئيـــس األمريكي جـــو بايدن الطويلة عقد اتفـــاق نووي مع إيران. 

قال محلل سياســـي ســـعودي طلب عدم نشـــر اســـمه بســـبب حساســـية الموضـــوع: »ما ُيفاقم هـــذه التوترات هو إســـقاط 	 
اإلمارات للقيادة اإلقليمية للمملكة«، وأضاف: »يتم استخدام فرط النشاط اإلماراتي إلظهار المزيد من النفوذ في المنطقة، 

وربمـــا يتم تفســـيره في الســـعودية على أّنـــه محاولة للتغلب عليها، لقـــد أدركت الدولتان بالفعل حدود هذه الشـــراكة«. 
 	 ,Bloomberg
 	 ,Politics Seep Into Oil as Diverging Goals Test Saudi-UAE Ties
 	2021/07/06
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اإلمارات تتخلى عن الظل السعودي

هّدد الخالف الســـعودي-اإلماراتي بإنهاء منظمة أوبك، 
خاصـــة وأنـــه جاء في واحـــدة من أهم األوقات بالنســـبة 
للمنظمة في الوقت الـــذي ُتعيد االقتصادات العالمية 
تدويـــر عجالتهـــا، ومـــن غيـــر الواضـــح إلـــى أي حـــد يرغب 
محمـــد بن زايـــد بأخذ الخـــالف مع الســـعودية، لكن من 
الواضـــح أّن اإلمارات لم تعد ترغب أن تبقى تحت الظّل 

السعودي. 

Wall Street Journal, 05 Jul. 
2021
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فشـــلت أوبك في محاولتها الثالثة لحل الجمود بشـــأن إنتاج النفط بعد أن امتدت االنقســـامات بين الحليفَتين - الســـعودية 	 
واإلمارات - إلى األســـواق المالية العالمية.

ارتفعت أســـعار النفط إلى مســـتويات جديدة لم تصلها منذ عدة ســـنوات، حيث يفكر المســـتثمرون فيما إذا كان الخالف قد 	 
ُيعـــّرض الصفقـــات قريبـــة األجل للمخاطر، كما ارتفع ســـعر خـــام برنت - المعيار الدولي - بنســـبة %1 إلـــى 76.96 دوالر للبرميل، 

وهو أعلى مســـتوى منـــذ أواخر 2018.
تقـــول اإلمـــارات إنهـــا تطلـــب زيـــادة حصتها مـــن اإلنتاج بموجـــب أي اتفـــاق، وتأتي عـــدم رغبتها فـــي تقديم تنازالت فـــي الوقت 	 

الـــذي تتباعـــد فيه الرياض وأبو ظبي - الجيران والشـــركاء العســـكريون والحلفاء التقليديون لمنظمـــة أوبك - على عدة جبهات 
وجيوسياسية. اقتصادية 

تســـعى اإلمـــارات إلـــى ضخ المزيد من النفط بشـــكل أســـرع لتمويل االنتقال إلى اقتصـــاد أكثر تنوع، فقد تطورت اســـتراتيجية 	 
الطاقـــة فـــي اإلمارات لتأخذ فـــي االعتبار تحول الطاقة والســـرعة التي تريد بهـــا تطوير مواردها.

من غير الواضح إلى أّي مدى يرغب محمد بن زايد أن يذهب في هذه المواجهة، ولم تذكر أوبك متى قد تجتمع مرة أخرى. 	 
اتخذت السعودية - أكبر منتج في المجموعة إلى حد بعيد - إجراءات أحادية الجانب في الماضي وسط جمود أوبك.	 
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إذا لـــم تتوصـــل أوبـــك إلـــى اتفـــاق، فســـيؤدي ذلك إلـــى دفع اإلمـــارات لضـــخ المزيد مـــن النفط على أي حـــال، وهو ما ســـُيلحق 	 
الضـــرر بســـمعة الســـعودية في الحفـــاظ على تماســـك المنظمة.

بـــدأ التوافـــق بيـــن البلديـــن فـــي القضايا اإلقليميـــة بالتباعد فـــي اآلونة األخيـــرة، ففي عـــام 2019 قالت اإلمارات إنها ستســـحب 	 
قواتهـــا مـــن التحالف الذي تقوده الســـعودية فـــي اليمن .

أّدت صفقة اإلمارات للسالم مع إسرائيل إلى خالفات داخل القيادة السعودية.	 
فـــي اآلونـــة األخيـــرة - وفقًا لمســـؤولين ودبلوماســـيين - كانـــت اإلمارات منزعجة من الســـرعة التـــي تصالحت بهـــا الرياض مع 	 

قطـــر، وهو أمـــر مزعـــج لكليهما منذ فتـــرة طويلة. 
قال مسؤول سعودي رفيع: »ِصدام أوبك ليس بالشيء الذي اندلع للتو بين عشية وضحاها«. 	 
بعـــد وقـــت قصيـــر مـــن اإلعـــالن عن اتفـــاق الدوحـــة، قالـــت الحكومـــة الســـعودية إنها ســـتتوقف عن منـــح العقـــود الحكومية 	 

للشـــركات التـــي يقـــع مقرها اإلقليمي خـــارج المملكة، وهي خطـــوة تهدد مكانة مدينة دبـــي كمركز للمنطقة لألعمـــال والتجارة 
والسياحة.

قال دبلوماسي عربي كبير »كانت مسألة وقت فقط قبل أن تتدهور العالقة وتصل الخالفات إلى اجتماعات أوبك«.	 
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ُتهـــّدد أزمـــة أوبـــك بإعاقـــة المنظمة في واحدة مـــن أكثر فتراتهـــا أهمية في الســـنوات األخيـــرة، فَبعد ظهور النفـــط الصخري 	 
فـــي الواليـــات المتحـــدة، بـــدا أّن قوة المنظمـــة في التأثير على األســـواق قـــد تضاءلت إلـــى حد كبير. 

فـــي أوائـــل العـــام الماضـــي، اتفقت المجموعة بقيادة ســـعودية روســـية على خفض إنتاجهـــا الجماعي بنحـــو 9.7 مليون برميل 	 
يوميـــًا، ممـــا أّدى إلـــى تقليـــص مـــا يعـــادل حوالي %10 مـــن الطلـــب العالمي لعـــام 2019، عندما كانـــت االقتصـــادات مغلقة في 

معظم أنحـــاء العالم. 
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علـــى خـــالف ما قام بـــه األمير فيما يتعلق بخطته االقتصادية التـــي أعلنها في »رؤية 2030«، لم ُيعلـــن األمير أهدافًا محددة وال 	 
إطـــارًا زمنيـــًا لخطتـــه لإلصـــالح الديني، ويبـــدو أّن الخطة هي التعديـــل ببطء، واختبار النتائـــج. مع ذلك فإّن هـــذا التغيير البطيء 
أصبـــح اآلن ملحوظـــًا بشـــكل كبيـــر، فقد فقَدت المؤسســـة الدينية قوتها الكبيـــرة التي كانت تحظى بها، كمـــا أصبح المجتمع 

مليئـــًا بالظواهـــر التي كان مجّرد الحديث عنهـــا محظورًا قبل ذلك. 

الشأن المحلي
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تعّهـــد ابـــن ســـلمان عام 2016 بفـــك ارتباط االقتصاد الســـعودي بالنفط بحلول عـــام 2020، ولكّن النتائج حتـــى اآلن ُتظهر أداًء 	 
ضعيفـــًا فـــي هـــذا المجـــال، ويبـــدو أن الســـعودية تحتـــاج إلى ثالثة عقـــود قبـــل أن تتمكن مـــن تحقيق ذلـــك؛ على ما يبـــدو فإّن 
المســـؤولين الســـعوديين أدركـــوا من قراءة مؤشـــرات أداء االقتصاد أّن عليهم فـــي الواقع االعتماد على النفـــط أكثر بداًل من 

االبتعـــاد عنـــه، وهو ما ُيفّســـر رغبة الســـعودية اآلن في زيادة إنتاجهـــا النفطي. 
تدرس الحكومة الســـعودية إجراء تعديالت على النظام التقاعدي بما يرفع ســـن التقاعد ويزيد نســـبة االقتطاع من رواتبهم، 	 

ويعـــود الســـبب فـــي هـــذا التوجه إلى ارتفاع متوســـط األعمـــار، حيث يبلغ متوســـط األعمار فـــي الســـعودية اآلن 75 عامًا، فيما 
يبلـــغ ســـن التقاعـــد حوالـــي 60 عامًا، لكـــن حوالي ثلث الموظفيـــن يتخذون خيار التقاعـــد المبكر بعد العمل لمـــدة 20 أو 25 عام 

فقط.
أعلنـــت الحكومـــة الســـعودية عـــن نيتهـــا اســـتثمار 550 مليـــار ريـــال خـــالل الســـنوات التســـعة المقبلة فـــي النقـــل والخدمات 	 

اللوجســـتية، وســـيأتي حوالـــي %35 من هـــذا اإلنفاق مـــن الحكومة والباقي مـــن القطاع الخـــاص، وتتضمن توّجهـــات الحكومة 
تأســـيس شـــركة طيران جديدة، بحيث تتولى خدمة الســـياح الذي يتوقع اســـتقبالهم في المملكة، فيما ستتخصص الخطوط 

الســـعودية في نقـــل الحجاج. 

وضع االقتصاد 
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دعـــا صنـــدوق النقد الدولي الحكومَة الســـعودية إلى االســـتمرار في إجراءات خفض بند األجور في النفقـــات الحكومية، بالتوازي 	 
مـــع دعوتـــه إلـــى اتخاذ خطـــوات لحماية رفاهيـــة اأُلســـر ذات الدخل المنخفـــض، وَعّدل الصنـــدوق من توقعاته لنمـــو االقتصاد 

الســـعودي مـــن %2.1 إلـــى %2.4، كما توّقع الصنـــدوق أن يبلغ التضخم فـــي 2021 ما معدله 3.2%.
اشـــترت مؤسســـة دبـــي القابضة حصة %51 من شـــركة »شـــفاء المنتزه« الســـعودية، والتـــي تبلغ قيمتها حوالـــي 500 مليون 	 

ريـــال، وهـــي تخـــدم أكثـــر من مليون مريض ســـنويًا من خـــالل 16 مرفقا، وكانت دبي القابضة قد اشـــترت أيضًا حصة في شـــركة 
توزيـــع األجهـــزة الطبيـــة ProMedEx الســـعودية، وهي تنوي طرح هاتين الشـــركتين لالكتتـــاب األولي خالل فترة تتـــراوح بين 18-

24 شهر. 
من المتوقع أن ُتحقق اســـتثمارات صندوق االســـتثمار في شـــركة لوســـيد للســـيارات الكهربائية أرباحًا ُتقّدر بحوالي 20 مليار 	 

دوالر مـــع طـــرح الشـــركة لالكتتـــاب العـــام، ويمتلـــك الصنـــدوق أكثـــر مـــن %60 من الشـــركة، ومـــن المتوقـــع أن تبلـــغ قيمتها 
الســـوقية حوالـــي 36 مليـــار دوالر، رغـــم أنهـــا لـــم تقـــم ببيع ســـيارة واحدة بعـــد، وفي حالـــة تحقق هـــذا الربح، فســـتكون صفقة 
لوســـيد مـــن االســـتثمارات القليلة التي ســـُتحقق ربحًا للصندوق، من بيـــن الصفقات الضخمة التي دخل فيها خالل الســـنوات 

القليلـــة الماضية. 

وضع االقتصاد 



86السعودية في اإلعالم االقتصادي

يتفـــق محبـــو األميـــر عبد العزيز بن ســـلمان وأعداؤه علـــى أنه لو لم يكن أميـــرًا، فإّنه ســـيكون تكنوقراطيًا متميـــزًا، وعلى خالف 	 
كل وزراء النفـــط اآلخريـــن فـــي العالم، يمتلك األمير خبرة تناهز 35 عامًا في ســـوق النفط، وقد حضر خـــالل هذه الفترة الغالبية 
العظمـــى مـــن اجتماعات أوبك، وبالتالي فهو يعرف الســـوق بتفاصيله كما ال يعرفه أحد آخر، ويتبنـــى األمير منذ توليه لمنصبه 
اســـتراتيجية تقـــوم علـــى محوريـــن: مركزية النفـــط واســـتمرار الطلب عليه فـــي العالم، والســـيطرة المطلقة للســـعودية على 

ســـوقه، واألميـــر اليوم هو أهم شـــخص منفرد في الســـوق النفطي العالمي.
قـــررت الســـعودية مع انهيار محادثات أوبك+ رفع أســـعار نفطها المتجه إلى آســـيا بنســـبة أعلى مما هـــو متوقع، كما رفعت 	 

أســـعار النفـــط المتجـــه إلى الواليـــات المتحدة وغرب أوروبا بنســـب أقل، ويعـــود هذا الرفع إلـــى أن انهيار المحادثـــات يعني أن 
القيـــود المفروضـــة على اإلنتاج ســـتبقى ســـارية في أغســـطس، بما ســـيزيد الفجـــوة بين العـــرض والطلب، فـــي الوقت الذي 

تتراجـــع فيه قيـــود فايروس كورونـــا، بما يزيد الطلـــب على الطاقة. 
كشـــفت شـــركة أرامكـــو أنهـــا ُتخطـــط لبيـــع المزيد مـــن الحصص فـــي أعمالها، وأّن هـــذا األمر ســـيحدث بغّض النظـــر عن أي 	 

ظـــروف ســـوقية، وقـــد قامت الشـــركة فـــي عـــام 2020 بتشـــكيل فريق لمراجعـــة أصولهـــا، وقالت الشـــركة بأن قـــرار مراجعة 
األصـــول كان متَخـــذًا قبـــل أزمـــة انخفـــاض أســـعار النفط في عـــام 2020، ويبدو أن الشـــركة تعمـــل على البحث عـــن أي مصادر 
تمويل ممكنة، من أجل تغطية إنفاقها - والذي بقي ضخمًا رغم سياســـات التقشـــف التي قامت بتبنيها - حيث من المحتمل 

أن يرتفـــع اإلنفـــاق الرأســـمالي بمقدار الربـــع هذا العام إلـــى 35 مليار دوالر. 

أرامكو وإنتاج النفط



87السعودية في اإلعالم االقتصادي

عّلقـــت شـــركة أرامكـــو خطـــًة لبناء أكبر منشـــأة تكريـــر وبتروكيمياويـــات في الواليـــات المتحدة، حيـــث كانت تنوي اســـتثمار 6.6 	 
مليـــار دوالر لتوســـيع مصفـــاة بـــورت آرثـــر التـــي تملكها بواليـــة تكســـاس، وعلى ما يبدو فـــإّن ســـبب التراجع يعود إلـــى الوضع 

المالـــي للشـــركة، حيـــث ارتفـــع معـــدل المديونية فيها إلـــى %23 بعـــد أن كان 5-% في نهاية عـــام 2019. 

أرامكو وإنتاج النفط



88السعودية في اإلعالم االقتصادي

يحمل التغيير الذي أقّرته الســـعودية على التعرفة الجمركية تجاه الســـلع المصنعة في دول الخليج آثارًا كارثية على االقتصاد 	 
اإلماراتـــي، حيـــث ُتعـــّد المملكـــة أكبر ســـوق تصديـــر لها، فقـــد بلغت قيمـــة صادراتها حوالـــي 20 مليـــار دوالر في األربـــاع الثالثة 
األولـــى مـــن عام 2020؛ وعلى نحو خاص ســـتتأثر دبي بشـــكل كبير، والتي كانت تعتمد في سياســـتها لجذب المســـتثمرين على 

قربهـــا من الســـعودية، وإمكانية االســـتفادة من اإلعفاءات الجمركيـــة للتصدير إليها. 
إذا لـــم تتمكـــن دول الخليـــج - وخاصـــة الســـعودية واإلمـــارات - من تســـوية إشـــكالية التعرفة الجمركيـــة الحالية، فـــإّن ذلك قد 	 

يعنـــي توّجـــه بعـــض دول الخليـــج إلـــى دول الجوار، وخاصة إيـــران، وقد ُيهـــّدد التنافس بين محمد بن ســـلمان ومحمـــد بن زايد 
مســـتقبل دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، مع تداعيات في جميع أنحاء الشـــرق األوســـط األوســـع.

تملك الســـعودية واإلمارات مصالح مشـــتركة متعددة، مثل الخوف من إيران وتركيا واإلســـالم السياســـي، ولذا فإّن البلدين 	 
يحرصـــان علـــى تحالفهـــا، لكـــن االقتصاد ســـيكون مصدر التهديد الرئيســـي لهـــذا التحالف، حيـــث ال يمكن للبلديـــن إال التصادم 
مـــن أجـــل تحقيق خططهما المســـتقبلية، فـــكال البلدين يواجهـــان ذات التحديـــات االقتصادية، ولديهمـــا ذات الخطط للتحول 

االقتصادي، بل ويتنافســـان فـــي ذات القطاعات. 

التنافس مع اإلمارات
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طـــرح الخـــالف األخير بين الســـعودية واإلمارات داخـــل أوبك+ احتمال خروج اإلمـــارات من أوبك، ويبدو أن الرأي الســـائد في أبو 	 
ظبـــي بـــأن بقـــاء اإلمـــارات داخل المنظمـــة لم يعد يصّب فـــي صالح اســـتراتيجيتها على المـــدى البعيد، والقائمة علـــى إنتاج ما 

يمكـــن إنتاجـــه من النفط حاليًا الســـتخدام المـــوارد في تنويع االقتصـــاد للتخلص من االعتماد على النفط مســـتقباًل. 
كشـــف الصـــراع األخير بين اإلمارات والســـعودية في أوبك+ عن خالفـــات عميقة وقديمة بين الدولتين، ومـــا اختلف هذه المرة 	 

أنهمـــا لـــم يتعامـــال كمـــا اعتادا مـــن قبل: إما حـــل الخالفات في الغـــرف المغلقـــة أو تجاهلها، ومـــع ذلك فال يمكـــن القول بأن 
العالقـــة بينهمـــا وصلـــت إلـــى االنهيـــار، إال أّنه يمكن القـــول أن قواعد العالقـــة قد تغّيرت، ويبدو أّن الســـبب الرئيســـي للصراع 

هـــو إصرار اإلمـــارات على تهميش الموقـــع القيادي للســـعودية إقليميًا ودوليًا. 
هـــّدد الخـــالف الســـعودي-اإلماراتي بإنهاء منظمـــة أوبك، خاصة وأنه جاء فـــي واحدة من أهم األوقات بالنســـبة للمنظمة، في 	 

الوقـــت الـــذي ُتعيـــد االقتصـــادات العالمية تدوير عجالتها، ومـــن غير الواضح إلى أي حـــّد يرغب محمد بن زايـــد بأخذ الخالف مع 
الســـعودية، لكـــن مـــن الواضح أّن اإلمارات لم تعـــد ترغب في أن تبقى تحت الظّل الســـعودي. 

التنافس مع اإلمارات
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