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العالم

العالم

على الغالف قرر شركاء الرياض السياسيون
واالقتصاديون النأي بالنفس عن جريمة
قتل جمال خاشقجي ،بعدما غرقت أسهم
شركاتهم بدمائه ،إثر مخاوف َّالمستثمرين
من الشراكة مع «القاتل» المهدد بعقوبات.
اليوم «مستقبل االستثمار» الذي يحلم به
محمد بن سلمان أضحى كابوسًا

«مستقبل االستثمار» في الصحراء:

نأي اقتصادي
عن دم خاشقجي
علي جواد األمين
تداعيات جريمة قتل جمال خاشقجي
االقـتـصــاديــة هــي األكـثــر إيــامــا لولي
الـعـهــد محمد بــن سـلـمــان حـتــى اآلن.
حجم تهور «رجــل اإلصــاحــات» ،بدا
فــي التوقيت ،قبل ثــاثــة أسابيع من
مؤتمر «مبادرة مستقبل االستثمار»
فـ ــي ال ـ ــري ـ ــاض الـ ـ ـي ـ ــوم ،الـ ـ ـ ــذي ي ــرع ــاه
للعام الثاني على التوالي .تفاصيل
الـ ـج ــريـ ـم ــة الـ ـفـ ـظـ ـيـ ـع ــة ،ال ـ ـتـ ــي ع ـم ـلــت

ّ
تعثر «صندوق رؤية سوفت بنك»
قد ينهي شراكات مع أكثر
من  25شركة أميركية

ت ــرك ـي ــا ع ـل ــى إذك ـ ـ ــاء نـ ــارهـ ــا ،أف ـس ــدت
مـنــاخ االسـتـثـمــار مــع الــريــاض ،حتى
خ ــرج االقـتـصــاد عــن ط ــور السياسة،
بــانـسـحــاب أه ـ ّـم املـسـتـثـمــريــن الـكـبــار
وامل ــؤس ـس ــات ال ـت ــي أب ــرم ــت ش ــراك ــات
م ــع صـ ـن ــدوق االس ـت ـث ـم ــارات ال ـعــامــة
ال ـ ـ ــذي يـ ــرأسـ ــه اب ـ ــن سـ ـلـ ـم ــان ،بـسـبــب
ط ــاول ـت ـه ــا مــن
خ ـس ــائ ــر ب ــاملـ ـلـ ـي ــارات َ
دماء خاشقجي ،فلم يبق من املؤتمر

ّ
املعدلة برامجه هذا العام ،غير الشكل.
رغ ــم أن ال ـكــرة فــي الـسـيــاســة ال تــزال
ف ــي مـلـعــب ح ـل ـفــاء الـ ــريـ ــاض ،لكنها
اقـ ـتـ ـص ــادي ــا ب ــات ــت م ــره ــون ــة مل ـي ــزان
الربح والخسارة ،الذي وحده يفرض
ق ــواع ــد ال ـل ـع ـبــة .ل ـعــل أدق تــوصـيــف
ل ـل ـحــالــة ال ـت ــي تـعـيـشـهــا ال ـس ـعــود ّيــة
ال ـيــوم ،هــو توصيف تلك الـتــي حــذر
م ـن ـهــا خــاش ـق ـجــي ب ـن ـف ـســه ،ف ــي أحــد
مـ ـق ــاالت ــه فـ ــي ص ـح ـي ـف ــة «واشـ ـنـ ـط ــن
بــوســت»« :بـبـســاطــة ،فــإن السعودية
ال ي ـم ـك ـن ـهــا ت ـح ـمــل ت ـب ـعــة اس ـت ـع ــداء
أي قـ ـط ــاع ــات أخـ ـ ـ ــرى مـ ــن امل ـج ـت ـمــع
الــدولــي» ،مشيرًا إلــى أنــه «إذا خشي
املــديــرون التنفيذيون للشركات من
ردود أفعال عنيفة على ّ
أي انتقادات
محتملة تتعلق باستثماراتهم ،فإن
الرؤية الجديدة للسعودية ستكون
ف ــي خ ـطــر مـ ـح ــدق» .قـ ــال خــاشـقـجــي
ً
كلمته ومشى ،تاركًا خلفه سيال من
األع ـ ــداء االق ـت ـصــاديــن الب ــن سلمان
م ـع ـظ ـم ـه ــم مـ ـ ــن دول حـ ـلـ ـيـ ـف ــة ،وال
سـيـمــا ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وأوروب ـ ــا،
ل ـي ـص ـط ـفــوا إلـ ــى ج ــان ــب دول أخ ــرى
ككندا وأملــانـيــا والـســويــد والـنــرويــج
والجيران الخليجيني قطر والكويت
وعمان.

ّ
تركيا تصعد ّوال تحسم:
«تذبذب» يمهد لـ«التفاوض»؟

ضربة قاضية
رغ ــم ال ـضــربــات املـتـتــالـيــة لـطـمــوحــات
اب ــن س ـل ـمــان ،ج ــاءت وحـشـيــة جريمة
خ ــاش ـق ـج ــي وصـ ــداهـ ــا ل ـت ـق ـصــم ظـهــر
البعير.
ذلك بدا في كر ُسبحة املقاطعة الدولية
ملؤتمر «دافـ ــوس فــي الـصـحــراء» (تـبـ ّـرأ
م ـن ــه «دافـ ـ ـ ـ ــوس» الـ ـس ــويـ ـس ــري) ،ال ــذي
ينظمه صـنــدوق االسـتـثـمــارات العامة
الـ ـسـ ـع ــودي (س ـ ـي ـ ــادي) ،ب ــإع ــان ك ـبــار
املـســؤولــن مقاطعته ،بمن فيهم وزيــر
الخزانة األميركية ،ستيفن منوتشني،
ووزراء من بريطانيا وفرنسا وهولندا
وأوسـتــرالـيــا ،وص ـنــدوق النقد الــدولــي
وال ـب ـنــك ال ــدول ــي ،ورؤسـ ـ ــاء مــؤسـســات
وم ـس ـت ـث ـم ــرون كـ ـب ــار ووسـ ــائـ ــل إع ــام
وص ـح ــاف ـي ــون ك ــان ــوا م ــدع ــوي ــن إلدارة
ُ
جـ ـلـ ـس ــات ــه .لـ ـك ــن أحـ ـ ـ ــدث امل ـن ـس ـح ـب ــن،
مـ ـجـ ـم ــوع ــة «سـ ـ ــوفـ ـ ــت ب ـ ـ ـنـ ـ ــك» ،ع ـم ــاق
الـ ـتـ ـكـ ـ ّن ــول ــوجـ ـي ــا ال ـ ـيـ ــابـ ــان ـ ـيـ ــة ،أمـ ـ ــس،
م ـ ــا مـ ــثـ ــل ضـ ــربـ ــة ق ــاضـ ـي ــة ل ـل ـمــؤت ـمــر،
ق ـبــل يـ ــوم م ــن ان ـط ــاق ـت ــه .فــاملـجـمــوعــة
اليابانية لــاتـصــاالت والتقنية ،التي
ت ــدي ــر «ص ـ ـنـ ــدوق رؤيـ ـ ــة س ــوف ــت ب ـنــك»
(س ـع ــودي يــابــانــي) ،تـمـثــل إح ــدى أهــم
ال ـشــراكــات االسـتــراتـيـجـيــة الـتــي سعى
إل ـي ـه ــا اب ـ ــن سـ ـلـ ـم ــان ،ل ــاس ـت ـث ـم ــار فــي
شــركــات «وادي سيليكون» األمـيــركــي.
إذ يضم الصندوق شركات مثل «آبــل»
و«كوالكوم» و«فوكسكون» و«شــارب».
ان ـس ـح ــاب «س ــوف ــت ب ـن ــك» ي ــؤك ــد أن ال
«صندوق رؤية» جديدًا هذا العام ،كما
ك ــان قــد أعـلــن اب ــن سلمان فــي مقابلته
ّ
األخ ـي ــرة مــع وكــالــة «بـلــومـبـيــرغ» ،بــأن
الصندوق السعودي السيادي سيقدم
 45م ـل ـي ــارًا إض ــاف ـي ــة هـ ــذا الـ ـع ــام ،على
غ ـ ــرار الـ ـع ــام امل ــاض ــي (ن ـح ــو  ٪50من
رأس املــال امللتزم) .قــرار االستغناء عن
الشراكة مع الرياض ،جاء بعد خسائر
لحقت ب ــ«ص ـنــدوق رؤيـ ــة» ،مـنــذ إعــان
اختفاء خاشقجيّ ،قدرت وفق صحيفة
«فــايـنـنـشــال تــاي ـمــز» ،بـنـحــو  20مليار
دوالر ،إث ـ ــر ت ــراج ــع أسـ ـع ــار أسـهـمـهــا
نحو  % 7فــي بــورصــة طوكيو ،بسبب
م ـخ ــاوف املـسـتـثـمــريــن م ــن مستقبلها
بسبب شراكتها مع الرياض .وجاء ذلك،
بعد اهتزاز ثقتها بابن سلمان ،بعد أن
ّ
علقت الرياض خطة إنشاء أكبر مشروع
لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في
العالم ،أحد أهم املشاريع العمالقة مع
«سوفت بنك» ،بتكلفة  200مليار دوالر،
في أيلول /سبتمبر املاضي.

لم ّ
تقدم آخر التصريحات
والتسريبات الصادرة عن
تركيا مؤشرًا حاسمًا على
ما سيخرج به رجب طيب
االحتمال
أردوغان .لكن َ
الواقع ما بين طرفي
النقيض ،هو أن ّ
يضعف
الرئيس التركي رواية
السعودية من دون
أن يذهب إلى اتهامات
«خطيرة» ّ
طريق
تسد
ّ
«المفاوضات» .ولعل ذلك
هو ما تراهن عليه إدارة
دونالد ترامب ،التي ّ
جددت
أمس تمسكها بالعالقة
مع السعودية ،مؤكدة
أن مصالحها ُم ّ
قدمة على
أي شيء آخر

الدول التي
تقف على
الضفة
المقابلة
للرياض،
تسعى إلى
استغالل
موقف
ابن سلمان
الضعيف
(أ ف ب)

ّ
من املحتمل أن ينهي تعثر الصندوق
السعودي الياباني ،البالغ حجمه 93
م ـل ـيــار دوالر ،ش ــراك ــات م ــع أك ـث ــر من
 25شركة أميركية استثمر ّفيها منذ
إنشائه ،علمًا أن الصندوق مثل أهمية
ك ـبــرى لـلــرئـيــس دون ــال ــد تــرامــب الــذي
كان قد اصطحب في زيارته للرياض
الـ ـ ـع ـ ــام املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،رئ ـ ـيـ ــس امل ـج ـم ــوع ــة
م ــاس ــاي ــوش ــي سـ ــون (أغـ ـن ــى رجـ ــل في
الـيــابــان) ،حيث خــرج بأكبر صندوق
اسـتـثـمــار مـبــاشــر فــي الـعــالــم ،عـلــى أن
يـضــع جـ ــزءًا كـبـيـرًا مـنــه ف ــي ال ــوالي ــات
لكن
املتحدة ،وهــو مــا حصل بالفعلّ .
على إثر جريمة قتل خاشقجي ،تعثر
أكـبــر استثمار للصندوق بانسحاب
ش ــرك ــة «أوب ـ ـ ــر» (ي ـم ـت ـلــك م ـن ـهــا حصة
تـبـلــغ  9م ـل ـيــارات دوالر) ،م ــن مؤتمر
اليوم ،وفق ما أعلن الرئيس التنفيذي
دارا خسروشاهي ،على الــرغــم مــن أن
صـ ـن ــدوق االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ال ـس ـع ــودي،
يمتلك بشكل منفصل ٪5 ،مــن أسهم

الشركة ،بقيمة  3.5مليارات دوالر.
ارتأت «أوبر» االستغناء عن أموال ابن
سلمان ،رغم الخسائر املحتملة جراء
مقاطعتها في السعودية والبحرين،
ك ــذل ــك دعـ ــا وزي ـ ــر خ ــارج ـي ــة األخـ ـي ــرة،
خــالــد ب ــن أح ـم ــد ،م ــا يـعـكــس مـخــاوف
هذه الشركات الناشئة ،من أي شراكة
مع بلد يحكمها «متهور» .وعلى غرار
«أوبــر» ،من املحتمل أن تنهي شركات
كبرى استثمر فيها «صـنــدوق رؤيــة»
قريبًا ،ك ــ«أرم هولدينغز» و«نفيديا»
و«ج ـنــرال مــوتــورز ك ــروز» ،للسيارات
اإللكترونية ،و«وي ورك».

مستقبل على المحك
أمام االنسحابات الغربية ،ثمة مفارقة،
أن ال ـ ـ ـ ــدول الـ ـت ــي تـ ـق ــف عـ ـل ــى ال ـض ـفــة
املقابلة للرياض وحلفائها سياسيًا،
م ـث ــل الـ ـص ــن وروسـ ـ ـي ـ ــا وب ــاك ـس ـت ــان،
ت ـس ـع ــى إل ـ ـ ــى اس ـ ـت ـ ـغـ ــال مـ ــوقـ ــف اب ــن
س ـل ـمــان ال ـض ـع ـيــف الس ـت ـمــال ـتــه نحو

ض ــخ م ـش ــاري ــع واسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات فـيـهــا،
إذ لــم تـبــد الـشــركــات فــي الـصــن حتى
اآلن ،أي بــادرة انسحاب ،فيما تعتزم
مــوسـكــو إرس ــال وف ــد مــن  30مــن قــادة
ورواد األعمال البارزين ،وفق ما أعلن
الروسي»
«صندوق االستثمار املباشر
ّ
(رسـ ـم ــي) .أم ــا بــاك ـس ـتــان ،فسيمثلها
رئـيــس الـ ــوزراء ،عـمــران خ ــان ،بنفسه،
فـ ــي إط ـ ـ ــار س ـع ـي ــه املـ ـعـ ـل ــن ل ـل ـح ـصــول
ع ـل ــى دع ـ ــم سـ ـع ــودي ف ــي ظ ــل ت ــراج ــع
ّ
العملة الـبــاكـسـتــانـيــة ،ول ـحــث اململكة
عـلــى املــواف ـقــة عـلــى دعــوتــه لـهــا خــال
زي ــارت ــه ل ـل ـس ـعــوديــة ال ـش ـهــر امل ــاض ــي،
إلــى أن تصبح الشريك الثالث لبالده
في املشروع االقتصادي الــذي دشنته
ب ـش ــراك ــة ص ـي ـن ـيــة ،ف ــي إط ـ ــار امل ـب ــادرة
االق ـت ـصــاديــة الـصـيـنـيــة ل ــدول ال ـحــزام
والجوار ،لتأسيس ممر تجاري ،الذي
يمثل أهمية كبرى للصني أيضًا.
ه ـ ــروب ال ـح ـل ـفــاء واق ـ ـتـ ــراب ال ـخ ـصــوم
اقـتـصــاديــا ،يـشـيــان بــأن مستقبل ابــن

س ـل ـم ــان ب ـ ــات ع ـل ــى امل ـ ـحـ ــك .إذ يـعـلــم
املستثمرون أن ضمان االستثمار في
السعودية بات رهن مستقبل شخص
هــو «املـلــك غـيــر املـنـ ّـصــب» ،ال ــذي صــار
يوصف بــ«املـجــرم» و«املـجـنــون» .لكن
ذل ــك م ــا ك ــان ل ـي ـح ـصــل ،ل ــوال سـيــاســة
ال ـ ـضـ ــوء األخ ـ ـضـ ــر األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،ال ـت ــي
انتهجها ترامب منذ توليه الرئاسة،
ب ـخ ــاف أس ــاف ــه ال ــذي ــن ل ــم يـسـمـحــوا
تــاري ـخ ـيــا بـ ـخ ــروج أج ـن ـحــة أســاس ـيــة
مــن خــط الـسـبــاق إلــى الـعــرش لضمان
االن ـت ـق ــال ال ـس ـلــس لـلـحـكــم ،خـصــوصــا
أن س ـي ـنــاريــو «ال ـش ـج ــار» ال ـس ـعــودي،
ل ـ ـ ــم ُي ـ ـس ـ ـعـ ــف ت ـ ـ ــرام ـ ـ ــب الـ ـ ـب ـ ــاح ـ ــث ع ــن
«مـخــرج» يحفظ مصالحه السياسية
واالقـتـصــاديــة ،وســط تنامي ضغوط
أعـ ـض ــاء ال ـك ــون ـغ ــرس ل ـك ـشــف حـقـيـقــة
مـقـتــل خــاشـقـجــي ،ومـطــالـبــة بعضهم
ب ـت ـغ ـي ـيــر ال ـح ــاك ــم ال ـف ـع ـلــي لـلـمـمـلـكــة،
ف ـ ــي وق ـ ـ ــت ح ـ ـس ـ ــاس ،بـ ــال ـ ـتـ ــزامـ ــن مــع
االنتخابات النصفية للكونغرس.

ّ
تتجه األنظار اليوم إلى تركيا ،حيث
ُي ـف ـت ــرض أن ي ـص ــدر رئ ـي ـس ـهــا ،رجــب
طيب أردوغان ،موقف بالده الرسمي
من قضية مقتل الصحافي السعودي،
جمال خاشقجي ،في قنصلية بالده
ف ـ ــي إسـ ـطـ ـنـ ـب ــول ،بـ ـع ــد طـ ـ ــول صـمــت
ك ـس ــرت ــه ت ـس ــري ـب ــات وس ــائ ــل اإلعـ ــام
ال ـتــرك ـيــة وت ـصــري ـحــات وجـ ــوه حــزب
«العدالة والتنمية» الحاكم .تسريبات
وتـ ـص ــريـ ـح ــات اسـ ـتـ ـم ـ ّـرت ح ـت ــى ي ــوم
ّ
أمــس ،مع اتسامها بنبرة تصعيدية
وإرسالها تلميحات إلى أن أنقرة قد
تنزع الطابع َ
الع َرضي الــذي ألصقته
ال ــرواي ــة ال ـسـعــوديــة بــالـجــريـمــة ،وقــد
ت ـ ــرب ـ ــط أيـ ـ ـض ـ ــا بـ ـ ــن األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة وبـ ــن
مستوى من املسؤولية أعلى من ذلك
ال ــذي ّ
روج ــت لــه الــريــاض .لكنها ،من
وجهة نظر أخرى ،قد ال تعدو كونها
ّ
مجرد أداة من أدوات الضغوط التي
ب ــدا ـ ـ ـ مـنــذ انـ ــدالع األزمـ ــة ـ ـ ـ أن تركيا
تمارسها على الـسـعــوديــة ،ووسيلة
إح ـ ـ ـ ــراج ت ـش ـه ــره ــا ب ــوج ــه الـ ــواليـ ــات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ب ـ ـهـ ــدف ان ـ ـ ـتـ ـ ــزاع م ـك ــاس ــب.
وبـمـعــزل عـ ّـمــا سـيــرســو عليه املــوقــف
التركي ،فإن إدارة الرئيس األميركي،
دون ــال ــد ت ــرام ــب ،ال ت ـ ــزال تـبـتـعــد عن
إلــزام نفسها بترتيب أي عواقب على
الجريمة ،مؤكدة أن مصالحها تعلو
على أي اعتبار.
وق ــال تــرامــب ،مـســاء أم ــس ،إن ــه «غير

«رؤية  :»2030رسم على ماء

ّ
بعدما تلقت ضربات ّ عديدة جعلتها
محور تشكيك وتوقعات بالفشل،
جاءت قضية مقتل جمال خاشقجي
لتكشف «رؤية  »2030على مخاطر
ولي العهد
ربما لم تكن في حسبان ّ
محمد بن سلمان .وفي ظل تنامي
المزاج العام المناوئ للرياض ،وتصاعد
مخاوف المستثمرين األجانب ،وانهيار
الصورة «اإلصالحية» التي رسمها ابن
سلمان ،تبدو خطط األخير االقتصادية
عرضة لالنهيار ،إن لم يكن ّمصيره
السياسي نفسه على المحك

«ال ي ـهـ ّـم ـنــي ك ـيــف ي ـن ـظــر ال ـع ــال ــم إلـ ـ ّـي،
بقدر ما ّ
ّ
يصب في مصلحة
يهمني ما
الـ ـب ــاد والـ ـشـ ـع ــب» .ذلـ ــك م ــا ق ــال ــه ولــي
الـعـهــد ال ـس ـعــودي ،محمد بــن سلمان،
فــي مقابلته األخـيــرة مــع «بلومبيرغ».
ك ـل ـمــات أراد م ــن خــال ـهــا ا ُلـتـقـلـيــل من
أهمية االنتقادات الغربية امل ّ
وجهة إليه،
ّ
وتأثيرها على ما ّ
يسمى «خطة التحول
ّ
يتنبه إليه األمير
الوطني» .لكن ما لم
الشاب هو أن «رؤيـتــه» ُامل ّ
سماة «رؤيــة

 ،»2030والـ ـت ــي أط ـل ـق ـهــا ف ــي ن ـي ـســان/
على
أبــريــل  ،2016ت ـقــوم فــي أســاسـهــا ّ
تقديم صورة مختلفة للسعودية ،يمثل
َ
َ
الرئيسني
املعلمني
اإلصــاح واالنفتاح
فـيـهــا .ه ــذه الـ ـص ــورة ،ال ـتــي أن ـفــق ولــي
ً
ـواال طــائـلــة مــن أج ــل بنائها،
الـعـهــد أمـ ـ ّ
ما فتئت تتلقى الضربات الواحدة تلو
األخـ ـ ــرى ،حـتــى جــاء ت ـهــا ح ــادث ــة مقتل
الصحافي السعودي ،جمال خاشقجي،
لـ ُـتـ ّ
ـوجــه إليها اللكمة األع ـنــف ،وتلحق
أض ــرارًا بالغة بمشروع «رؤي ــة ،»2030
الــذي كان قد ّ
تعرى الكثير من جوانبه
خالل األشهر املاضية ،ليظهر كأنه رسم
على ماء.
ي ـ ــأت ـ ــي مـ ــؤت ـ ـمـ ــر «م ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــادرة م ـس ـت ـق ـبــل
االستثمار» ،املرتقب انطالقه اليوم في
ّ
السعودية ،والذي كان ابن سلمان يعلق
ً
آم ـ ــاال ك ـب ـيــرة عـلـيــه ف ــي ت ـقــديــم اململكة
ّ
كوجهة تـجــاريــة مــربـحــة ،ليجلي أزمــة
العالقات العامة التي يعيشها الرجل.
عـشــرات املـســؤولــن ورؤس ــاء الشركات
العاملية الكبرى أعلنوا انسحابهم من
ّ
مــؤتـمــر حـلــم ول ــي الـعـهــد فــي أن يشكل
نسخة مـطـ ّـورة مــن سابقه الــذي انعقد
في فندق «ريتز كارلتون» في الرياض
في تشرين األول /أكتوبر  ،2017حيث
اسـتـقـطــب اب ــن سـلـمــان ث ـنــاء الغربيني
عـلـيــه كــرجــل «إص ــاح ــي» .وع ـلــى رغــم
أن عمليات االنـسـحــاب ه ــذه قــد تكون
مؤقتة ،وأن أثرها قد ينحسر في العام

ال ـج ــدي ــد وف ـ ــق ب ـع ــض الـ ـت ــوقـ ـع ــات ،إال
ّ
أنـهــا تظهر بـلــوغ حــالــة التشكك وعــدم
اليقني لدى املستثمرين األجانب أعلى
مستوياتها .وهي حالة كانت تصاعدت
منذ أواخر العام املاضي ،مع إطالق ابن
سلمان حملة «تطهيرية» ضد األمــراء
واملسؤولني السابقني ورج ــال األعمال
(ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي /نــوف ـم ـبــر) ،أضــافــت
ّ
للتوجس ،الذي ال يبدو
أسبابًا جديدة
بعيدًا من حقيقة انخفاض االستثمار
األجنبي في اململكة في عــام  2017إلى
أدنى مستوى له خالل  14عامًا.
هـ ــذان ال ـتـ ّ
ـوجــس وال ـق ـلــق ال يـقـتـصــران
على املستثمرين األجانب ،بل يشمالن
ك ــذل ــك ال ـش ــرك ــات ال ـس ـع ــودي ــة ،ال ـت ــي ال
تـ ــزال ت ـع ـتــري أص ـحــاب ـهــا الـخـشـيــة من
مصير مشابه ملصير «معتقلي الريتز»،
وه ــو م ــا يـجـعــل هـ ــؤالء يـحـجـمــون عن
االستثمار ،بل ويدفع كثيرين منهم إلى
تهريب أموالهم .طبقًا لــدراســة أجراها
«ج ـ ــي بـ ــي مـ ـ ــورغـ ـ ــان» ،ف ـ ــإن  80م ـل ـيــار
االقتصاد السعودي
دوالر خرجت من
ُ
فــي الـعــام املــاضــي ،فيما ق ـ ّـدرت األمــوال
الـهــاربــة حتى آب /أغسطس مــن العام
ال ـج ــاري ب ـ ــ 65مـلـيــار دوالر ،عـلـمــا بــأن
ه ــذه ال ــدراس ــة ي ـعــود تــاريـخـهــا إل ــى ما
َ
قبل أزمتي كندا وخاشقجي ،ما يعني
أن الــرقــم قــد يكون ارتـفــع إلــى أكثر مما
أشير إليه.
حالة الهروب تلك تؤشر ليس فقط إلى
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ّ
بلغت حالة التشكك
وعدم اليقين لدى
المستثمرين األجانب
أعلى مستوياتها

الخوف على األصــول واملــوجــودات ،بل
ـاط عــام ال يفتأ يتزايد
وأيضًا إلــى إحـبـ ٍ
بفعل اسـتـمــرار تباطؤ النمو ،ال ــذي لم
ّ
تفلح خطة ابــن سلمان إال فــي زيــادتــه.
ّ
ك ــان ول ــي الـعـهــد يتطلع إل ــى أن يسهم
مشروع «سعودة الوظائف» في تقليص
اإلنفاق الحكومي على التوظيف حتى
ي ـق ـتــرب م ــن  %30ف ــي ع ــام  ،2030لكن
النتائج األولية للمشروع أنبأت بفشل
ذري ـ ــع ،بـ ــدت م ـعــه «الـ ـسـ ـع ــودة» كــأنـهــا
وئدت في مهدها .أدى الشروع املباشر
في تطبيق توطني الوظائف ،من دون
تـهـيـئــة املـجـتـمــع لـتـقـ ّـبــل واقـ ــع يخالف
«العقد االجـتـمــاعــي» السائد منذ زمن
طــويــل ،إل ــى إقـ ــدام الـعــديــد مــن شــركــات
الـتـجــزئــة الـعـمــاقــة عـلــى إغـ ــاق مـئــات

الفروع التابعة لها .بعدما بــادرت هذه
الشركات إلــى تسريح العمال األجانب
تطبيقًا ُل ـق ــرار «ال ـس ـع ــودة» (ب ـلــغ عــدد
العمال امل ّ
سرحني منذ مطلع  2017حتى
منتصف  2018أكـثــر مــن مليون ومئة
ألف) ،وجدت صعوبة بالغة في العثور
ع ـل ــى م ــوظ ـف ــن سـ ـع ــودي ــن يــرت ـضــون
ّ
أجورًا أقل من التي ينالونها في القطاع
ال ـع ــام ،ويـقـبـلــون الـعـمــل تـحــت ظ ّــروف
ال تشبه فــي ش ــيء «الـبـطــالــة املـقــنـعــة».
وتــرافــق ذلــك مع انخفاض ملحوظ في
ال ـق ــدرات الـشــرائـيــة للسعوديني ،بفعل
زيـ ــادة ضــريـبــة الـقـيـمــة امل ـضــافــة ورف ــع
ً
أس ـعــار ال ــوق ــود وال ـك ـهــربــاء ،فـضــا عن
ارتـ ـف ــاع مـ ـع ـ ّـدل ال ـب ـطــالــة إلـ ــى مـسـتــوى
قياسي قــارب  %13في الربع األول من
العام الحالي.
ح ـق ـي ـق ــة كـ ـ ــون الـ ـت ــوظـ ـي ــف ال ـح ـك ــوم ــي
«دع ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــة أس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة» ف ـ ـ ــي «ال ـ ـع ـ ـقـ ــد
ّ
االجتماعي» ،والتي شكلت ّعقبة كبيرة
ف ــي طــريــق «ال ـس ـع ــودة» ،مــثـلــت أيـضــا
واحـ ــدة مــن الـتـعـقـيــدات الـكـثـيــرة الـتــي
حالت دون تقدم برنامج الخصخصة.
ك ــان ي ـف ـتــرض ،وف ـق ــا لـ ــ«رؤي ــة ،»2030
أن ت ـب ــدأ الـخـصـخـصــة ف ــي ع ــام 2017
ف ــي أربـ ـع ــة ق ـط ــاع ــات ،ض ـمــن م ـشــروع
يستهدف جمع  200مليار دوالر عبر
بيع حصص فــي مــؤسـســات حكومية
في  16قطاعًا .لكن املشروع سرعان ما
دخل في طور التباطؤ (في مقابلته مع

«بلومبيرغ» ،كان ابن سلمان ال يزال
ي ـت ـحــدث ع ــن «إج ـ ــراء م ـح ــادث ــات مع
ّ
املستثمرين») ،وهو ما دفع املحللني
االقتصاديني إلى التشكيك في وجود
«اسـتــراتـيـجـيــة مـتـمــاسـكــة» إلح ــداث
َ
القطاعني
«ت ــوازن سليم» بــن أدوار
ّ
الـ ـع ــام والـ ـ ـخ ـ ــاص .لـ ـع ــل االن ـت ـك ــاس ــة
التي ّ
تعرضت لها خطة بيع  %5من
أسهم شركة «أرامكو» ،عمالق النفط،
ُت ّ
ّ
للتخبط الذي
عد نموذجًا واضحًا
يعتري مسار الخصخصة .أراد ولي
العهدً ،
بناء على مقتضيات «رؤيته»،
طرح «أرامكو» في االكتتاب العام في
الـنـصــف الـثــانـ ّـي مــن ع ــام  ،2018لكن
ّ
هذا املوعد تبخر في أقــل من سنتني
مع بــدء تواتر املعلومات عن تأجيل
الطرح األولــي األكبر في التاريخ في
آذار /مــارس املــاضــي ،ومــن ثـ ّـم تأكده
في آب /أغسطس ،إلــى أن ضــرب ابن
سلمان مــوعـدًا جــديـدًا أقـصــاه مطلع
ّ
 .2021فهل سيتمكن ولــي العهد من
تحقيق ما وعد به ،علمًا بأن الكثير
مــن وع ــوده ومنها مــوازنــة امليزانية
فــي ع ــام  2019لــم تـجــد سبيلها إلــى
التنفيذ؟
ربـ ـم ــا ي ــراه ــن اب ـ ــن س ـل ـم ــان ع ـل ــى أن
ص ـف ـق ــة اسـ ـتـ ـح ــواذ «أرام ـ ـ ـكـ ـ ــو» عـلــى
 %70م ــن ش ــرك ــة «سـ ــابـ ــك» (ع ـم ــاق
البتروكيماويات) ،املنتظر إتمامها
عــام  ،2019ستسهم فــي رفــع القيمة

َ
ال ـس ــوق ـي ــة ل ــأول ــى إل ـ ــى تــري ـل ـيــونــي
دوالر ،بـ ـم ــا ي ـس ـم ــح ب ــرف ــع ال ـع ــائ ــد
امل ــرتـ ـق ــب مـ ــن ال ـ ـطـ ــرح ال ـ ـعـ ــام األول ـ ــي
 100م ـل ـي ــار دوالر .ل ـك ــن حـتــى
إل ـ ــى ّ
ل ــو ت ـحــقــق ذل ـ ــك ،وهـ ــو م ــا تـعـتــرضــه
ع ـق ـب ــات عـ ـ ــدة ،م ــن ب ـي ـن ـهــا أن س ـع ـرًا
ّ
نفطيًا مرتفعًا يـعــزز قيمة «أرامـكــو»
لن يكون مضمونًا على طــول الخط،
ف ــإن مـشـكــات أخ ــرى ال ت ــزال تــواجــه
املشروع ،على رأسها خطر االنكشاف
ّ
الذي يتطلبه مبدأ الشفافية املعمول
به في الواليات املتحدة ،على اعتبار
ّ
تتصدر األماكن
أن بورصة نيويورك
املحتملة لتنفيذ ال ـطــرح .أم ــا األه ــمّ،
ف ـه ــو أن ق ـض ـيــة خ ــاش ـق ـج ــي جـعـلــت
خـ ـط ــة ال ـ ـط ـ ــرح م ـ ــن أسـ ــاس ـ ـهـ ــا ع ـلــى
ّ
املـحـ ّـك ،في ظــل تنامي املــزاج املناوئ
للسعودية فــي ال ــدول الغربية ،وهو
ّ
ما تجلى في إعالن الرئيس التنفيذي
لبورصة لندن ،ديفيد شويمر ،الذي
دأب على مغازلة ابــن سلمان بهدف
اج ـت ــذاب ال ـط ــرح ،مـقــاطـعــة «دافـ ــوس
فــي ال ـص ـحــراء»ُ .مشهد ي ــزداد قتامة
وغموضًا إذا ما أخذ في االعتبار أن
جــريـمــة تـصـفـيــة خــاشـقـجــي وصـلــت
إلـ ـ ــى مـ ـسـ ـت ــوى ب ــات ــت فـ ـي ــه األس ـئ ـل ــة
مطروحة حــول مستقبل ولــي العهد
السياسي ،أكثر منها حول مشروعه
االقتصادي الفلكي.
(األخبار)

مستشار
الرئيس
التركي:
الرواية
السعودية
ال ّ
تفسر أيًا
من جوانب
الواقعة
(أ ف ب)

راض» عــن الــروايــة السعودية بشأن
ٍ
مـ ـقـ ـت ــل خـ ــاش ـ ـق ـ ـجـ ــي ،لـ ـكـ ـن ــه ال ي ــري ــد
«خـ ـس ــارة ك ــل هـ ــذا االس ـت ـث ٌـم ــار ال ــذي
حـ ــدث ف ــي بـ ــادنـ ــا» .م ــوق ــف كـ ــان قــد
سبقه إليه صهره وكبير مستشاريه،
ج ــاري ــد ك ــوش ـن ــر ،ع ـن ــدم ــا ش ـ ـ ـ ّـدد ،فــي
حديث إلــى شبكة «ســي أن أن» ،على
ضرورة أن «يوازن البيت األبيض بني
تداعيات مقتل خاشقجي واملصالح
املشتركة التي تجمعنا مع اململكة»،
الف ـت ــا إلـ ــى أن واش ـن ـط ــن ال ت ـ ــزال فــي
مــرحـلــة «تـقـ ّـصــي الـحـقــائــق» ،مضيفًا
أن ـ ــه ن ـص ــح ول ـ ــي ال ـع ـه ــد الـ ـسـ ـع ــودي،
محمد بن سلمان ،بأن يكون «شفافًا
للغاية ،فالعالم يــراقــب ،وه ــذا اتهام
خطير ج ـدًا ،وموقف صعب للغاية».
وأعـلــن تــرامــب ،مــن جهته ،أنــه أجــرى
م ـح ــادث ــات هــاتـفـيــة م ــع اب ــن سـلـمــان،
كــاشـفــا أن ال ـس ـعــوديــن طـلـبــوا مهلة
شـهــر ل ــ«اس ـت ـك ـمــال الـتـحـقـيــق» ،لكنه
داع ل ــذل ــك»،
أب ـل ـغ ـهــم أنـ ــه «ال ي ــوج ــد ٍ
مؤكدًا «(أنـنــا) سنعرف الكثير خالل
ال ـي ــوم ــن امل ـق ـب ـل ــن» .ج ـ ـ ٌ
ـزم ي ـشــي بــأن
الرئيس األميركي مطمئن إلــى أن ما
سيخرج من املقلب التركي لن يخالف
تـ ّ
ـوج ـهــه إل ــى ت ـبــرئــة اب ــن س ـل ـمــان من
الـقـضـيــة ،وض ـمــان اسـتـمــراريـتــه على
رأس والية العهد.
لـكــن ذل ــك ال ـتـ ّ
ـوجــه لــم ي ـبـ ُـد ســالـكــا في
أنقرة أمس ،حيث انتشرت تسريبات
وخـ ــرجـ ــت ت ـص ــري ـح ــات ت ـ ـشـ ـ ّـدد عـلــى

ّ
حثت ألمانيا دول
االتحاد األوروبي
على اتخاذ موقف
ّ
موحد بمنع األسلحة
عن الرياض
أن ال ـج ــري ـم ــة ك ـ ــان ُ
«م ـخ ـط ـط ــا ل ـه ــا»،
م ــا ي ـن ـســف ال ـح ــدي ــث الـ ـسـ ـع ــودي عــن
أنـ ـه ــا وقـ ـع ــت خ ـ ــال شـ ـج ــار ،وت ــرب ــط
ضـمـنـيــا ب ــن ال ـح ــادث ــة وول ـ ــي الـعـهــد
الـ ـسـ ـع ــودي .وذكـ ـ ــرت صـحـيـفــة «يـنــي
شـ ـف ــق» الـ ـت ــركـ ـي ــة أن ال ـع ـق ـي ــد م ــاه ــر
ّ
املطرب ،املتهم الرئيس في الجريمة،
ات ـص ــل أرب ـ ــع م ـ ــرات م ـت ـتــال ـيــة بـمــديــر
م ـك ـتــب ابـ ــن س ـل ـم ــان ،بـ ــدر ال ـع ـســاكــر،
وذلـ ــك أث ـن ــاء وج ـ ــوده ف ــي القنصلية
عـ ـق ــب وقـ ـ ـ ــوع ع ـم ـل ـي ــة الـ ـقـ ـت ــل .وع ـب ــر
ّ
الـصـحـيـفــة نـفـسـهــا ،ش ــك ــك مـسـتـشــار
الــرئـيــس الـتــركــي ،يــاســن أق ـطــاي ،في
الــروايــة الـسـعــوديــة ،معتبرًا أنـهــا «ال

ّ
تفسر أيــا من جوانب الــواقـعــة» ،وأنه
ً
«ج ــرى تلفيقها عـلــى ع ـج ــل» ،قــائــا:
«(إن ـ ــك) كـلـمــا ف ـكــرت ف ــي األم ــر تشعر
بأن هناك من يهزأ بمخابراتنا» .وفي
االتجاه نفسه ،وصف املتحدث باسم
«العدالة والتنمية» ،عمر جليكُ ،مقتل
ِّ
خاشقجي بأنه «جريمة معقدة خطط
لـهــا بــوحـشـيــة» ،راف ـضــا الـحــديــث عن
م ـف ــاوض ــات ب ــن تــرك ـيــا وال ـس ـعــوديــة
بهذا الشأنُ ،مشددًا على أن الوصول
إل ــى الحقيقة «مـســؤولـيـتـنــا» .وعلى
ّ
رغـ ــم ال ـن ـب ــرة ال ـ ـحـ ـ ّ
ـادة ال ـت ــي ات ـس ـمــت
بـهــا تـلــك امل ــواق ــف ،إال أن ـهــا ال تعطي
مـ ــؤش ـ ـرًا جـ ــازمـ ــا عـ ـل ــى مـ ــا ي ـم ـك ــن أن
يــدلــي بــه أردوغ ـ ــان ال ـيــوم ،خصوصًا
أن االت ـصــاالت بــن ُالجانبني التركي
َ
ّ
ّ
استمرت
واألميركي ـ ـ أقلها املعلنة ـ ـ
حـتــى وق ــت مـتــأخــر مــن م ـســاء األح ــد.
وبـ ـن ـ ً
ـاء ع ـل ـيــه ،ث ـمــة اح ـت ـم ــاالت ثــاثــة:
ّ
إما أن يمهد أردوغــان الطريق إلتمام
«تـفــاهــم» تركي ـ ـ سـعــودي ـ ـ أميركي،
عـبــر تـقــديــم تـفــاصـيــل تـسـنــد الــروايــة
ال ـس ـع ــودي ــة ،خ ـصــوصــا إذا م ــا صـ ّـح
حــديــث «روي ـتــرز» مـســاء أمــس عــن أن
ً
ب ـحــوزة أردوغ ـ ــان تـسـجـيــا يـثـبــت أن
املستشار فــي الــديــوان امللكي سعود
القحطاني هو من أشرف على عملية
ت ـعــذيــب خــاشـقـجــي وق ـت ـلــه ،وإمـ ــا أن
يـقـ ّـدم شـهــادة متكاملة تنسف روايــة
الــريــاض مــن أســاسـهــا ،مــع مــا يعنيه
األم ـ ــر م ــن ت ـص ـع ـيــد .وإم ـ ــا أن يمسك
العصا مــن منتصفها عبر االمتناع
عــن تــوجـيــه ات ـهــامــات م ـبــاشــرة ،وفــي
ال ـ ــوق ـ ــت نـ ـفـ ـس ــه مـ ـض ــاعـ ـف ــة ع ــام ــات
االسـ ـتـ ـفـ ـه ــام امل ـح ـي ـط ــة ب ــول ــي ال ـع ـهــد
الـ ـسـ ـع ــودي ،ف ـس ـحــا ف ــي املـ ـج ــال أم ــام
مزيد من «املفاوضات» التي لن يكون
مضمونًا نجاحها.
هــذا االحـتـمــال األخـيــر مــن شأنه فتح
األزمـ ـ ـ ـ ــة عـ ـل ــى سـ ـيـ ـن ــاري ــو اس ـت ـط ــال ــة
صــاعــد ت ــزاي ــدت ،أم ــس ،املـعـطـيــات
وت ـ ّ
امل ـ ـ ــؤش ـ ـ ــرة عـ ـلـ ـي ــه .إذ تـ ــواص ـ ـلـ ــت فــي
ال ــوالي ــات املـتـحــدة املـطــالـبــات بفرض
ـة ،ف ـي ـمــا
ع ـ ـقـ ــوبـ ــات عـ ـل ــى ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ـ
ُ ّ
استمرت املــواقــف األوروبـيــة املشككة
في بيان االعتراف السعودي ،والداعية
إل ــى تجميد الـصـفـقــات مــع الــريــاض.
ّ
وحــث وزيــر االقتصاد األملــانــي ،بيتر
ألـ ـتـ ـم ــاي ــر ،دول االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ــي
عـلــى أن تـحــذو ح ــذو ب ــاده فــي وقــف
تصدير األسلحة إلى اململكةُ ،مشددًا
عـلــى ضـ ــرورة «ال ـتــوصــل إل ــى مــوقــف
أوروبـ ـ ــي م ـش ـت ــرك» ،مـعـتـبـرًا أن ــه «لــن
يكون هناك تأثير على الرياض إال إذا
كانت جميع الدول األوروبية متفقة».
دعـ ـ ــوة ّ
رد ع ـل ـي ـهــا وزيـ ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
ال ـفــرن ـســي ،ج ــان إي ــف ل ــودري ــان ،بــأن
«أي ّ
رد سـ ـي ــأت ــي بـ ـع ــد ال ـ ـتـ ــأكـ ــد مــن
الحقيقة» ،وهو ما وافقه عليه أيضًا
وزير الخارجية البريطاني ،جيريمي
هانت ،الذي رأى أن «أي رد بريطاني
ّ
ي ـت ـط ــل ــب انـ ـتـ ـظ ــار مـ ــا س ـت ـس ـف ــر عـنــه
نتائج التحقيق» ،الفتًا إلى أن «الزعم
ب ـ ــأن خــاش ـق ـجــي م ـ ــات ف ــي م ـشــاجــرة
ال يــرقــى إل ــى تـفـسـيــر م ـع ـق ــول» .على
املقلب األميركيُ ،س ّجلت تصريحات
جـ ــديـ ــدة ملـ ـش ـ ّـرع ــن فـ ــي ال ـك ــون ـغ ــرس
تـ ـنـ ـ ّـدد ب ــال ـج ــري ـم ــة ،وتـ ــذهـ ــب إل ـ ــى أن
السعوديني «تــركــوا ترامب وحلفاءه
فـ ــي الـ ـك ــونـ ـغ ــرس فـ ــي م ـ ـ ــأزق ره ـي ــب،
وقــدمــوا إلي ــران هدية مجانية» ،على
ح ـ ّـد تعبير الـسـيـنــاتــور عــن «ال ـحــزب
الجمهوري» ماكرو روبيو .وعلى رغم
تعالي األص ــوات املناهضة للرياض
َ
مجلسي الشيوخ والـنــواب ،إال
داخــل
ّ
أن واشنطن جددت ،أمس ،على لسان
وزي ـ ــر الـ ـخ ــزان ــة ،سـتـيـفــن مـنــوتـشــن،
الـ ــذي ال ـت ـقــى ول ــي ال ـع ـهــد ال ـس ـعــودي
ف ــي الـ ــريـ ــاض ،تـمـسـكـهــا ب ــ«ال ـش ــراك ــة
االستراتيجية السعودية األميركية،
والدور املستقبلي لهذه الشراكة وفق
رؤية اململكة .»2030
(األخبار)

