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بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

عبدالفتاح عيل البنوس 

سقوط األقنعة
 وتهاوي الطواغيت 

السعودية بعد جولة بن سلمان: اململكة تشتّد عزلة!
رانا أبي جمعة*

ــه  ــة ألن ــد الجول ــة بع ــول اململك نق
ــد محّمد بن  ــل وّيل العه ــاطة عم وببس
سلمان عىل اختصار اململكة وسمعتها 
ــخصه، منذ أن قرَّر األمري  ومكانتها بش
ــل  ــب قب ــىل القري ــداء ع ــاب االعت الش
ــول إىل  ــه للوص ــٍة من ــد يف محاول البعي
ــة ُممكنة،  ــرتة زمني ــرص ف ــرش يف أق الع
ــول بأن َمن  ــة التي تق ــياً الِحكم ُمتناس
ــه وأهله كان أهًال  ــَن سياسة نفس أَحَس

لسياسِة الناس.
ــي من أكتوبر من   لن ُينىس يوم الثان
ــور، إذ أماط  ــدى املنظ ــذا العام يف امل ه
ــعودية  ــة الس ــه الدول ــن وج ــام ع الِلث
ــد، ولم يعد  ــوّيل العه ــًة ب ــة ُممّثل الرابع
ــات العامة الغربية  عمل رشكات العالق
يف تحسني صورة وّيل العهد ذا جدوى.

ــري من  ــاك الكث ــزال هن ــع ال ي  يف الواق
ــايف  ــل الصح قت ــة  واِقع ــوض يف  الغم
يف  ــقجي  خاش ــال  جم ــعودي  الس
قنصلية بالده يف إسطنبول. التفاصيل 
ــن  ــا دار ضم ــف إال م ــة ال تكش املُتتالي
ــن عملية  ــة م ــة املُعِتم ــرَف القنصلي ُغ
ــٍة تركيٍة لتوظيٍف  ــعٍة يف محاول قتٍل بش
ــا الحقيقية  ــرف مراميه ــيايس ال نع س
ــك  ــي تل ــم ه ــى األه ــن يبق ــد، ولك بع
ــقجي غري  ــة بخاش ــل املُتعّلق التفاصي
ــه وحيثيات مجيئه من  الصحايف نفس
ــدة إىل تركيا، وصوًال إىل  الواليات املتح

ما يمكن أن يكون حاِصًال من اتصاالت 
ــات املتحدة  ــا والوالي ــن تركي ــني كٍل م ب
الرسمية أو حتى العميقة قبل الواِقعة. 
ــل واملعلومات تبقى رهن  هذه التفاصي
األيام وربما الشهور والسنوات املقبلة.
 انتقلت السعودية بحسب تسلسل 
ــن موقع  ــراءات م ــات واإلج الترصيح
ــض  ــب بع ــل بحس ــي إىل الفاِع املُتلّق
ــرارات ، وعليه قرَّر وّيل العهد محّمد  الق
ــٍة عىل بعض  ــام بجول ــلمان القي بن س
ــول إىل قّمة  ــة قبل الوص ــدول العربي ال

العرشين املُنِعقدة يف األرجنتني.
 "ال أهًال وال سهًال"، شعار ُسِمَع يف كٍل 
من مرص وتونس والجزائر وموريتانيا، 
ــن الزيارة كهدٍف  ــل ما كان ُيراد م فأفش
ــن  ُيعَل أن  دون  ــن  م ــوم  ومعل ــٍح  واض
ــلمان  رصاحًة، وهو تبييض وجه ابن س
عربياً عّله ُيعطيه زُخماً معنوياً يتوّجه 

به إىل ما وراء البحار.
ــقجي إىل  ــل خاش ــني أّدى قت  ويف ح
فتح الباب واسعاً عىل أخطاء وخطايا 
ــها  ــوبة عىل رأس وّيل العهد غري املحس
ــن، أّدى الحديث عن  ــرب عىل اليم الح
الجولة العربية األخرية إىل إثارة مّلفات 
ــت يف أدراٍج لن  ــنَّ البعض بأنها ُطوَي ظ

ُتفَتح أبداً.
ــارة التي لم  ــادت الزي ــرة، أع  يف القاه

ــاً لُتحيي  ــداً كامًال فعلي ــاً واح تدم يوم
ــري الجدلّية ، وأُعيد  هوّية تريان وصناف
ــزاع  انت ــات  خلفّي ــىل  ع ــب  التصوي
ــادت  ــا أع ــرص، فيم ــن م ــني م الجزيرت
ــع  ــوى بض ــدم س ــم ت ــي ل ــارة الت الزي
ــوت  ــع الص ــس إىل رف ــاعات يف تون س
ــابق زين  ــس الس ــليم الرئي ــول تس ح
ــرَّ إىل اململكة  ــن بن عيل الذي ف العابدي
ــوف اململكة  ــمني، ووق أثناء ثورة الياس
بوجه إرادة الشعب التونيس، يساريني 

وإسالميني.
ــة  ــا يف الجزائر التي تعتمد سياس  أم
ــؤون الدول العربية  عدم التدّخل يف ش
ــب  الرتحي ــرى  ج ــد  فق  ، ــة  الداخلي
ــم تباُعد الرؤى  ــارة األخوية برغ بالزي
ــف،  ــن مل ــرث م ــال أك ــات حي والسياس
ــياً  ــٌد سياس ــرٌي واح ــس جزائ ــم ين ل
ــطاً أن  ــى ناِش أْم حت ــاً  كان أْم إعالمي
ــط العاملي  ــوق النف ــف س ــري إىل مل ُيش
ــًة ال فرق عىل  ــاً مبارشة أو مواَرب ب ُمصوِّ
ــا النفطي  ــعودية إلنتاجه ــادة الس زي

وانعكاسها السلبي عىل الجزائر.
ــة  ــه الجول ــذي أظهرت ــا ال ــن م  ولك
ــد- لوّيل العهد  ــي لم تنتِه بع األوىل - الت
ــقجي شكًال  ــعودي بعد قتل خاش الس

ومضموناً حتى الساعة؟
ــري ومالمح  ــد األم ــة جس ــرت لغ  أظه
ــه يف  ــايض عن ــاول التغ ــا ح ــه م وجه

ــاه بأكرث  ــة. نعم رأين ــه القليل ترصيحات
ل من وجٍه بشوٍش  من وجه، حيث تحوَّ
ــىل ما  ــن ع ــارات والبحري ــٍق يف اإلم واث
ــاك إىل وجٍه  ــَور هن ــْيل الص ــره س أظه
ــرصت الزيارة  ــرص حيث اقت ــْذٍر يف م َح
عىل لقاءين مع رئيس الجمهورية عبد 
ــم إرصار اإلعالم  ــييس برغ الفتاح الس
املرصي كما السعودي عىل اإلشارة إىل 
ــعبية التي حظَي بها وّيل  الحفاوة الش
ــوٍر خجوٍل عىل  ــد من خالل حض العه
جانبّي بعض الُطرقات يف القاهرة أثناء 
ــٍه قلٍق يف  ــرور موكبه الطويل، إىل وج م
تونس حيث التقى فقط كًال من الرئيس 
التونيس الباجي قائد السبيس ورئيس 

الحكومة يوسف الشاهد.
ــأن  ــاً ب ــاً، كان واضح ــكل أيض يف الش
ــا أّي مؤتمر  ــم يتخّلله ــري ل ــة األم جول
ــئلة  ــايف يف مرحلٍة تكرث فيها األس صح

عما قبلها وما بعدها.
ــن مرص  ــارات إىل كٍل م ــمت الزي  اّتس
ــا وقْرص  ــة مواعيده ــدم دّق ــس بع وتون
ــا الزمنية. فالزيارة التي قيل إنها  مّدته
دامت ليومني يف القاهرة كانت فعلياً أقل 
ــا الزيارة  ــاعة، أم ــن أربع وعرشين س م
ــاعاٍت فقط  ــس فكانت ألربع س إىل تون
وأتت عىل وقع تظاهراٍت واحتجاجاٍت 

ودعواٍت قضائية.
ض عن زيارتّي   يف املضمون، لم يتمخَّ

ــرص وتونس إال القليل، نتج من األوىل  م
تكليف وزير التجارة السعودي من وّيل 
العهد السعودي محّمد بن سلمان، بأن 
يعترب نفسه وزيراً يف الحكومة املرصية 
ــرتاتيجي  ــعياً لتعزيز التعاون االس س
ــا نتج من  ــعودية، فيم ــرص والس ــني م ب
دة  ــات غري مؤكَّ ــب معلوم الثانية بحس
ــيس وديعة  ــزي التون ــح البنك املرك َمْن
مالية، وتوفري كميات من النفط بأسعاٍر 

تفضيليٍة ومساعداٍت عسكرية.
ــكل   كُخالصة، كانت هناك غَلبة للش
ــا أراده فعًال  ــىل املضمون، ربما هذا م ع
ــالل زيارة  ــن خ ــعودي م ــب الس الجان
ــل التوّجه إىل قّمة  هذه الدول األربع قب
ــا لم  ــن م ــني. ولك ــن يف األرجنت العرشي
ــب إىل أن الذاكرة  ــه إليه هذا الجان يتنّب
ــزن الكثري عن هذه  البرصية اليوم تخت
الجولة وال يّمت النجاح لها بصلة إنما 

العكس.
ــد بأن  ــد املؤكَّ ــذه الجولة تأّك ــد ه بع
ام العرب يف واٍد والشعوب العربية  الُحكَّ
د أنه ال يزال للمجتمع  يف واٍد آخر، وتأكَّ
املدني صوت مسموع، كما أصبح أقرب 
ــاِزل  ــاب الع ــري الش ــد أن األم إىل املؤكَّ
ــن  ــه ع ــَزل نفس ــون َع ــد يك ــه ق ململكت

العرش املُشتهى.
*إعالمية وكاتبة لبنانية

إنه زمن سقوط األقنعة ،  وانكشاف املستور ، وتجيل الحقائق  
ــني ، فكل  ــع والتكهن والتخم ــال للتوق ــد هناك من مج ــم يع ، ل
يشء صار واضحا ومعلوما وملموسا ومعايشا ، اليوم يتهاوى 
ــف الواحد تلو اآلخر  ،  ــاقطون كأوراق الخري الطواغيت ويتس
ــد أن ظنوا بأن هذه الحياة والنعيم الذي كانوا عليه هي دار  بع
الخلد بالنسبة لهم ، فأخلصوا ولكن ألنفسهم وذويهم وخدمة 
ملصالحهم وأسيادهم ، أخلصوا لتنمية ثرواتهم ، وزيادة حجم 
ــخروا الوطن وثرواته  ــتثماراتهم الداخلية والخارجية ، وس اس
ــك منهم من هلك  ــن أجل ذلك ، ويف النهاية هل ــه م وكل مقدرات
ــار وهم يف قبورهم بعد أن غدروا بالوطن ، وتنكروا  يالحقهم الع
ــدوان ، وكأن ما  ــدوا أيديهم لقوى الع ــعب ، وم ــات الش لتضحي

حصل عبارة عن فيلم هوليوودي بوليودي مشرتك  .
وهناك من هربوا بمالبس وببطائق نسائية ، ومنهم من قبلوا 
ــفري السعودي وبناته ، من  ــهم بأن يكونوا حرما للس عىل أنفس
ــد أن وجدوا  ــروب إىل خارج الوطن ، بع ــم من اله ــل تمكينه أج
ــهم يف مواجهة الشعب ، وبعد أن أدركوا بأن زمن الفوىض  أنفس
ــعودية التي كانت تتمثل فيهم قد قطعت  قد وىل، وأن اليد الس
ــب وتعبث وتلهو فيها  ــة التي كانت تلع ــة الخلفي ، وأن الحديق
السعودية عادت ملكيتها ألهلها ، ولم يعد هناك من قبول ألي 
وصاية أو تبعية ال للسعودية وال لإلمارات وال ألمريكا وال إليران 
ــة أو عدوة ، فالتضحيات  ــقيقة كانت أو صديق وال ألي دولة ش
التي قدمها الوطن والشعب ليست بالهينة أو الرخيصة ، إنها 

تضحيات.
ــانا عظماء  ــة جدا ، فقد قدم الوطن قادة أفذاذا ، وفرس  غالي
ــن الكفاءة واإلخالص  ــتويات عالية م ، وكوادر وطنية عىل مس
ــهداء األبرار كان يف طليعتهم الرئيس  ــة ، قوافل من الش واملهني
الشهيد صالح عيل الصماد وكوكبة خالدة من الشهداء الذين 
ــابقوا عىل تلبية نداء الوطن دفاعا عنه ، وذودا عن حماه ،  تس
ــدوان والغزو واالحتالل  ــهداء وهم يواجهون قوى الع ارتقوا ش
ــتقل  ــوا أرواحهم من أجل يمن حر مس ــزاق، وهؤالء قدم واالرت
ــزة وكرامة ،  ــعب يف ع ــيادة ومن أجل أن يحيا الش ــرار والس الق
ــال تبعية وبال  ــتقرار بال وصاية وب ــم الوطن باألمن واالس وينع

استبداد وبال استعباد.
ــت يف اليمن  ــة الفراعني والطواغي ــد، صناع باملخترص املفي
ــة عىل اإلطالق ، وال  ــة وتفصيال  ، ولم تعد مقبول ــة جمل مرفوض
ــلطة وال نفوذ لقبيلة أو أرسة أو جماعة أو حزب أو طائفة أو  س
ــلطة إال للنظام والقانون ، ال  ــب ، زمان الفوىض وىل ، وال س مذه
ــية  ــتثناءات الكل سواس امتيازات وال فوارق وال طبقات وال اس
ــتويات للمواطنة ، الوطن فوق  ــوق والواجبات ، ال مس يف الحق
ــؤولية فهو مجرد خادم للشعب وال  الجميع ، وكل من توىل مس
فضل له عليهم فاملسؤولية تكليف ال ترشيف ، ومن حظي بهذا 
ــخاص  ــه أن يعي ويدرك بأن هناك الكثري من األش الرشف علي
الذين يمتلكون القدرة عىل القيام بنفس املهمة املوكلة إليه ، بل 
ــا عليه إال أن يعمل بإخالص  ــاك من هو أكرث كفاءة منه ، وم هن
ــتوى الثقة التي منح إياها ، البعض  وتفان ، وأن يكون عند مس
ــعبي اليمني (  ــون وفق املثل الش ــهم ويتعامل يصدقون أنفس

لوال سعيدة لبيت ردم ما زد بقي ردمي)، فالدنيا سالمات. 
ــنقطع الطريق أمام صناع  الفراعني والطواغيت  وحينها س
الذين سيضطرون إىل التخيل عن دورهم ومهمتهم التجميلية 
والتمجيدية لألشخاص ونفخهم وتلميعهم املفرط الذي يصل 
ــس وصوال إىل الفرعنة  ــم إىل الغرور والتعايل والعجب بالنف به
ــنا) (ضبحنا )  ــا) (طفش ــبق (هرمن ــا س ــي م ــا ويكف ، إىل هن

(ضنكنا ) (ضجرنا ) يا عالم ، يا هوووووووووه. 
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله  .

اِلقيُم اإلْنَساِنية َواألْعَماُل الّصالَحات..
مطهر يحيى رشف الدين 

ــاك  ــرم أو انته ــل أي ج ــان العاق ــتنكر اإلنس يس
ــع عنه وعن  ــريه بل ويداف ــه أو بحق غ ــب بحق ُيرتك
عرضه وماله إن واجه اعتداء أو انتقاصاً من كرامته 
ــل من يرىض  ــان طبيعي وعاق ــس بإنس ــه ولي وعزت
ــلب حقوقه  ــه أو ُيؤخذ ماله أو ُتس ــك عرض أن ُينته

فيصُمت ويلزم الحياد إزاء تلك االنتهاكات.
ــانية  ــه القيم اإلنس ــا تفرض ــن ذلك م ــًال ع وفض
ــان التي تتجىل يف معرفة  ــليمة لإلنس والفطرة الس
الخري من الرش والتفريق بني الحق والباطل والنزعة 
ــك  ــرض وكذل ــن واألرض والع ــىل الدي ــة ع للحمي
ــني والدفاع  ــاء واملظلوم ــار للضعف ــب االنتص واج
ــعى إليها  ــن حقوقهم من أن ينالها انتهاك أو يس ع
منتهك للحقوق أو طامع يف أرض سعياً الحتاللها.

إذاً فالقيم اإلنسانية والفطرة السليمة تتجه بنا 
ــل والتحيل  ــرشوع واالبتعاد عن الباط ــق امل إىل الح
بمكارم األخالق  واألمر باملعروف والنهي عن املنكر 
ــة للمنهج القرآني يف آيات عديدة ومثاًال عىل  ترجم
ــه الكريم  ــوا يف كتاب الل ــر الذين آمن ــك ال يتم ذك ذل
ــراراً قوله تعاىل "وعملوا  ــرتن معهم مراراً وتك إال ويق
ــات  ــال صالح ــام أعم ــن أم ــات" إذاً فنح الصالح
ــان  تفرضها القيم والفطرة منها أعمال الِرب واإلحس
ــاون وااليثار  ــاس والتع ــني الن ــري واالصالح ب و الخ

واالنتصار للضعيف ومواجهة الظلم ودعوة الناس 
إىل الخري وتسخري اإلمكانات املتاحة لتوفري أسباب 
ــم للمجتمعات دون تمييز أو عصبية  العيش الكري
ــتعالء  ــرى ، ويف مقابل ذلك فإن االس ــة دون أخ لفئ
ــكار لقمة العيش و  ــطاء من الناس واحت عىل البس
ــاس وأقواتهم  واتخاذ  ــوذ والتحكم بمصائر الن النف
ــخصية أو أرسية أو عنرصية  ــرارات ملصلحة ش الق

أو مناطقية.
ــك فإنها  ــئ وبال ش ــن الدين يف ش ــك ليس م فذل
ــيا  ــانية و انهزاماً نفس ــم اإلنس ــاً للقي ــل  فراغ تمث
ــك  ــدي واملنته ــىل أن املعت ــدل ع ــا ي ــاً مم وأخالقي
ــال وذو  ــد إىل الكم ــص ويفتق ــان ناق ــوق إنس للحق
ــة  تدخل  ــة وجاهل ــرة ضيق ــطحية ونظ ــة س عقلي
ــة يف وحل املعايص  ــوس املريض ــاب هذه النف أصح
وارتكاب املحرمات فتسوق صاحبها  إىل االستعالء 
عىل اآلخرين سالكاً الظلم والطغيان منهجاً وتجرباً 
عىل عباد الله املستضعفني معرضاً عن الناس غري 
ــاكلهم وظروفهم وذلك إنما  ــرتث ملعاناتهم ومش مك
ــدم تزكية النفس قال  ــباب متعلقة بع يرجع إىل أس
ــا " ويف آية أخرى "قد أفلح  تعاىل "قد أفلح من زكاه

من تزكى".
ــبهات  ــايل فتزكية النفس من املعايص والش وبالت

ــل يف تقوية  ــة وتتمث ــان الحقيقي ــة اإلنس ــي قيم ه
ــره ونواهيه وامتثاًال  ــاىل واتباع أوام ــة بالله تع الصل
ــوات الله  ــد صل ــانية محم ــول اإلنس ــم رس لتعالي
ــداف بعثته عليه  ــه وآله الطاهرين تحقيقاً أله علي
الصالة والسالم الذي قال "إنما بعثت ألتمم مكارم 
ــياق لألهواء والشهوات  األخالق" ولذلك فإن االنس
ــعياً لألطماع  ــوء س والخضوع للنفس األّمارة بالس
والنفوذ إنما هو نتيجًة طبيعية لإلفالس األخالقي 
ــاد لها نحو  ــرات واالنقي ــع النفس عىل املنك وتطبي
ــن الفطرة  ــروج ع ــك خ ــك بال ش ــرش وذل ــق ال طري
ــبهات  ــزالق إىل الش ــون  االن ــك يك ــليمة ، وبذل الس
ــك تهيئة مالئمة  ــا ينتج عن ذل ــهًال مم واملعايص س
ــان نفسه يف محور الرش ويف صف  ألن يجعل اإلنس
ــبب  ــة الله وذلك بس ــن رحم ــرود م ــوت املط الطاغ
سيطرة النفس وتحكمها عىل الذات والرؤية املادية 
ــل والكذب والخداع  ــاة التي تعتمد عىل الحي للحي
والتماهي مع الباطل وذلك بدًال من الرؤية الروحية 
ــىل الثقة  ــد ع ــي تعتم ــرة الت ــا واآلخ ــن والدني للدي
ــل والعيش من  ــق به عز وج ــال الوثي ــه واالتص بالل
ــباع الغرائز للذات  ــل الناس وليس من أجل  إش أج
ــؤولية وواجب الدفاع  والقيام بتحمل األمانة واملس
ــن واألرض والعرض والوفاء للقيم وملبادئ  عن الدي
الدين واألخالق سعياً لتثبيت راية الحق  عالية قال 

ــرَة الّلِه التي فَطر الناَس عَلْيها ال تْبديَل  تعاىل " ِفط
ــرَث الّناِس َال  ــم ولِكَن أْك ــك الِديُن الَقي ــِق الله َذل ِلخل
ــالِم ديناً  ــون" وقال تعاىل "ومن َيبتِغ غْري اإلس يْعلُم

فلن يقبَل ِمنه َوهَو يف اآلخرَة مَن الخاِرسين ".
لذلك نجد القرآن الكريم دائماً ما يحث اإلنسان 
ــوف إىل  ــتقامة والوق ــح واالس ــل الصال ــىل العم ع
ــم واملثل،  ــري وإىل القي ــال الخ ــق وأعم ــب الح جان
ــريِه من  ــزه عن غ ــان ومي ــق اإلنس ــاىل خل ــه تع فالل
ــر ويميز الحق  ــات بالعقل الذي يفكر ويتدب الكائن
ــرف الحالل  ــن املنكر ويع ــل واملعروف م ــن الباط م
ــد تكون  ــائل بعضها ق ــرام ويقف عىل مس ــن الح م
شائكة وفيها من اللبس ما يجعل اإلنسان إما تقياً 
ــقياً متبعاً لهواه ولو عىل  متورعاً يخاف الله وإما ش
حساب قيمه و دينه وعرضه فيربر لسلوكه وثقافته 
ــات الرصفة دون  ــىل املادي ــي بنيت ع ــة الت املغلوط
ــان من  ــار للنهج القرآني الذي ينجي اإلنس االعتب
ــه والغايات  ــن الله وكتاب ــالل ويرجع به إىل دي الض
النبيلة للرسالة املحمدية عىل صاحبها وآله أفضل 
ــاىل " وْلَتُكن مْنكم أُمٌة  ــليم  قال تع الصالة وأتم التس
ــرْوف وَينَهوَن عِن  ــوَن إىل الَخْري ويأُمروَن باملَع َيدُع

املُنكِر َوأول?ئَك هُم املْفلُحون ".
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معركة النفط يف قمة العشرين 

أحمد فؤاد

ــري يف كواليس  ــل دراماتيكي يج مسلس
قمة العرشين عقب تهاوي أسعار النفط إىل 
ــبوع، من 85  دون 59 دوالرا للربميل هذا األس
ــايض، واإلعالن عن لقاء  ــر امل دوالرا يف أكتوب
ــس الرويس فالديمري بوتني بويل العهد  الرئي
السعودي محمد بن سلمان، ملحاولة تقليل 
ــعاره  ــواق، والعودة بأس ضخ النفط إىل األس

إىل مستوى مقبول من املنتجني.
ــان  ــىل "حص ــاء ع ــرويس ج ــان ال الره
ــعودية،  ــة الس ــي، اململك ــروادة" األمريك ط
ــببت وعود ملكها سلمان للرئيس  التي تس
ــواق  ــي دونالد ترمب، يف انهيار األس األمريك
ــزال األمريكي يطمع يف  ــة، وال ي برسعة بالغ
املزيد من الرتاجع، وال يزال السعودي يخدم 
ــو عىل  ــة، ول ــة األمريكي ــداف الصناعي األه

حساب موازنته املرتاجعة منذ أعوام ثالثة.
وكشف تقرير اآلفاق االقتصادية ملنطقة 
ــدوق  ــدره صن ــذي يص ــط، ال ــرشق األوس ال
ــط  النقد الدويل، عن حاجة ألن يكون متوس
ــايل عند 70  ــام الح ــل النفط الع ــعر برمي س
ــادل، بني اإليرادات  ــوغ نقطة التع دوالرًا، لبل
والنفقات، وهو ما تجاوزته األسواق بالفعل 

خالل 4 أسابيع فقط.
ــوده بزيادة  ــلمان" ووع ــود "س ــع جه وم
ــون  ــة، وك ــواق العاملي ــط إىل األس ــخ النف ض
الوعود املقطوعة للرئيس األمريكي علنية، 
ــم البيت األبيض  ــم خروج املتحدثة باس رغ
ــان توضيحي لفحوى  ــهر املايضـ  ببي ـ الش
ــدة  ــن ح ــت م ــا خفف ــات، إال إنه الترصيح
ــكل قاطع وجود  الكلمات، لكنها لم تنف بش

ــعودي يف  ــط الس ــخ النف ــادة ض ــاق لزي اتف
أسواق العالم، بحجة نقص املعروض.

ــارشة تراجع  ــاله مب ــخ النفط ت ــادة ض زي
ــعار  ــتقبل أس ــو أمر يهدد مس ــعاره، وه أس
النفط، وبالتايل موازنة اململكة، التي تعتمد 
ــام، كما  ــىل النفط الخ ــي إيراداتها ع يف ثلث
ــبة أخرى من الصادرات املُصنعة  يمثل نس
ــة يف "اإليرادات غري  ــا الحكوم أيًضا، تبوبه
ــاح إجراءات  ــل عىل نج ــة"، للتدلي البرتولي

ويل العهد يف تطبيق رؤية 2030م.
الترصفات السعودية قبل أن تخنق الدول 
ــة  ــدة معادي ــات املتح ــا الوالي ــي تعتربه الت
ــيا وإيران وفنزويال،  ــها روس لها، وعىل رأس
ترضب السعودية ذاتها باملزيد من األزمات، 
ــري خلف  ــن وراء الس ــق م ــة ال تحق فاململك
السياسة األمريكية أي مصلحة اقتصادية 
ــن املعاناة،  ــعبها باملزيد م ــل تكبل ش لها، ب
ــع الصناعي الغربي  ــبيل تزويد املجم يف س

بنفط رخيص.
ــارات  ــعودية ملي ــة الس ــت املوازن وابتلع
ــدي، الذي  ــن االحتياطي النق ــدوالرات م ال
ــار دوالر يف 2014م إىل  ــن 732 ملي ــع م تراج
ــبتمرب 2017م،  ــار دوالر يف نهاية س 478 ملي
وبلغت قيمة العجز يف امليزانية العامة لسنة 
ــاوزة  ــار دوالر، متج ــو 61.3 ملي 2017م نح
املستوى املتوقع يف بداية السنة املالية بأكرث 
ــب األرقام  ــة مليارات دوالر، بحس من ثماني

الرسمية.
ــتواها  ــعار النفط من مس وبعد هبوط أس
ــذي كان عند  ــام 2014م، وال ــف ع يف منتص

ــت الدول املنتجة  ــل، اتجه 100 دوالر للربمي
ــد من  ــعودية، للح ــا الس ــج، ومنه يف الخلي
ــدف تقليص  ــف اإلعانات، به النفقات ووق
العجز يف ميزانياتها، التي تعاني بشدة من 
ــن جهة، ومن  ــرادات النفطية م ــع اإلي تراج
ــرص ما بعد  ــات االنتقال إىل ع ــل سياس فش

النفط.
ــعودي،  ــاد الس ــرية االقتص ــع ملس واملتتب
ــرصم، يرى بوضوح،  خالل النصف قرن املن
ــرادات النفطية يمثل  ــع اإلي ــري تراج أن تأث
رضبة قاتلة لالقتصاد املحيل، خاصة يف ظل 
ــا اإلصالحات  ــيئة التي حققته األرقام الس
ــد خالل عام 2017م،  االقتصادية لويل العه
ــاد  ــمية أن االقتص ــام الرس ــرت األرق وأظه
ــاد، بعد  ــة من الكس ــعودي يواجه حال الس
تراجع أسعار النفط، وتقليل إنتاج اململكة، 

وفًقا التفاقها السابق مع "أوبك".
ــن  ــة م ــايل 2018م بحال ــام الح ــدأ الع وب
ــعار  ــتويات أس ــاع مس ــر ارتف ــاؤل، إث التف
النفط، خاصة خالل الربع املايض، وتوقعات 
ــهرًا مقبلة، عىل  ــتمرارها مرتفعة لـ12 ش اس
ــا، التي  ــود التحديات ذاته ــل، رغم وج األق
ــي: عجز  ــة، وه ــرادات العام ــف باإلي تعص
املوازنة البالغ أكرث من 52 مليار دوالر، والنمو 
ــم املرتفع،  ــادي الضعيف، والتضخ االقتص
ــاق  اإلنف ــة  وضخام ــدة،  املتزاي ــة  والبطال
ــة إىل أن زيادة  ــة، إضاف ــكري يف املوازن العس
ــة الوافدة قد  ــوم عىل الرشكات والعمال الرس

ترتك أثرا عىل القطاع الخاص.
ــاق العام  ــث اإلنف ــت اململكة ثل وخصص

ــلحة، تلبية  عىل فاتورة األمن والقوات املس
ــتقطع املزيد  لفاتورة حرب اليمن، التي تس
ــد  ــا، بع ــة غالًب ــري املعلن ــات غ ــن املرصوف م
ــتحواذه عىل 83 مليار دوالر، من إجمايل  اس

املوازنة املقدرة بنحو 261 مليار دوالر.
ــعودية يعود إىل  الوجه الثاني لألزمة الس
فشل طرح رشكة "أرامكو" العمالق النفطي، 
والذي كان مقررًا له العام الحايل، بعد عزوف 
ــن التجاوب مع  ــتثمرين والبورصات ع املس
ــرح األضخم  ــون الط ــا أن يك ــا كان مفرتًض م
ــة بالتدخالت  ــن معرف ــع م ــخ، بدف يف التاري
السياسية يف عمل الرشكة، وعدم الشفافية 

يف إداراتها.
ــرب يف العالم لم تعد  والرشكة النفطية األك
ــوىل  ــام 1980، وتت ــة إال يف الع ــوزة اململك لح
ــايل إدارة احتياطي مؤكد من  ــت الح يف الوق
النفط الخام التقليدي واملكثفات يبلغ نحو 
ــط  ــا يبلغ متوس ــل، فيم ــار برمي 261.1 ملي
ــام 10.2  ــط الخ ــن النف ــي م ــاج اليوم اإلنت
ــرشف أيضاً عىل  ــل يف اليوم، وت ــون برمي ملي
احتياطيات من الغاز الطبيعي تبلغ 297.6 
ــرادات  ــية، وإي ــدم مكعبة قياس ــون ق تريلي
ــام  ــار دوالر يف الع ــت 478 ملي ــو بلغ أرامك

املايض.
ــع األمريكيني،  ــعودية تخرس دائًما م الس
ــا بوتني بطوق نجاة للخروج  وربما يلقي له
من األرس األمريكي، فهل ترى أن مصالحها 
واستمرارها أهم من رئيس عىل شفا الخروج 

من البيت األبيض..
* العهد


