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العالم

السعودية

«سابراك»
 ...عودة أموال بندر

ّ
أحدثه إخراج بندر بن
الذي
الفراغ
ملء
إعادة
على
األيام
هذه
السعوديون
ب
ينك
ّ
المتحدة ،بعد ّ
تلمس
سلطان من لعبة التشبيك مع دوائر صنع القرار في الواليات
الحاجة إلى ضرورة استعادة التغلغل في مراكز النفوذ بواشنطن من جهة،
ثانية ،وذلك
وتحسين صورة النظام السعودي في الداخل األميركي من جهة
ّ
على خلفية ما ّ
تمر به العالقة بين الحليفين من فتور وتضعضع .يتجلى هذا
األمر من خالل إنشاء لوبي سعودي ،لجنة شؤون العالقات العامة السعودية
ّ
العامة
األميركية «سابراك» ،بالتوازي وحملة تعاقد مع شركات العالقات
خليل كوثراني
ثـ ّـمــة ت ـط ــورات ف ــي ال ـس ـنــوات األخ ـيــرة
ش ـه ــده ــا م ـ ـيـ ــدان جـ ـم ــاع ــات ال ـض ـغــط
ّ
والـ ـحـ ـم ــات فـ ــي ال ـ ــوالي ـ ــات امل ــتـ ـح ــدة،
ب ـي ـن ـه ــا دخ ـ ـ ــول م ـت ـم ـ ّـول ــن جـ ـ ــدد إل ــى
ج ــان ــب الـ ـع ــائ ــات الـ ـث ــري ــة امل ـع ــروف ــة
بــدعـمـهــا املــالــي لــأنـشـطــة السياسية
واإلنتخابية (ويلكس ،ميرسر ،توبي
نيوغبيير ،)...،وفق تحقيق لصحيفة
«ن ـي ــوي ــورك تــاي ـمــز» ت ـن ــاول الـعــائــات
ّ
لإلنتخابات الرئاسية املرتقبة.
املمولة
ّ
جـ ــديـ ــد آخ ـ ــر تـ ـم ــث ــل ب ـت ـف ـع ـي ــل بـعــض
ال ـ ـنـ ــوادي أو إنـ ـش ــاء ل ــوب ـي ــات جــديــدة
لدول في الشرق األوسط.
برز على هذا الصعيد بعض النوادي
اإلي ــرانـ ـي ــة ،ال ـت ــي جـ ــرى ال ـح ــدي ــث عن
م ـس ــاه ـم ـت ـه ــا ف ـ ــي تـ ـس ــوي ــق اإلت ـ ـفـ ــاق
ـووي اإلي ـ ــران ـ ــي ،ع ـل ــى ال ــرغ ــم مــن
ا ّل ـ ـنـ ـ
ّ
أنــه يتعذر العثور على نــاد للضغط
الـسـيــاســي ،يعمل وف ــق رؤي ــة النظام
اإلي ــران ــي ،بــل إن أشـهــر ه ــذه ال ـنــوادي
نـ ـشـ ـط ــت ف ـ ــي ال ـ ــدع ـ ــاي ـ ــة ض ـ ـ ـ ّـد ب ـعــض
م ــؤّسـ ـس ــات ه ـ ــذا الـ ـنـ ـظ ــام ،وبـعـضـهــا
ً
ت ـلــقــى أم ـ ـ ــواال ح ـكــوم ـيــة م ـمــا يـسـ ّـمــى

بــرامــج دعــم الديمقراطية فــي أميركا.
ول ــو ك ــان ذل ــك ال يـمـنــع تـعــاطــف ذوي
األصول اإليرانية مع بالدهم في امللف
الـ ـن ــووي ،ح ـتــى وص ــل األمـ ــر ببعض
امل ـتــاب ـعــن أن ي ـصــف تــوق ـيــع اإلت ـف ــاق
ّ
بأنه انتصار تاريخي للوبي اإليراني
على اللوبي اإلسرائيلي.
ّ
بأي ّحال فإن بعض األنظمة العربية
ّ
م ـتــأثـرًا بــالـتـقــاريــر الـتــي تـتـحــدث عن
أدوار لجماعات ضغط إيرانية داخل
الواليات املتحدة من جهة ،ولحاجته
إلى محاربة خصومه العرب من جهة
أخرى ،عمد إلى تنظيم عمل الضغط
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ّ
ال ـس ـي ــاس ــي ف ــي ال ـ ــوالي ـ ــات امل ــتـ ـح ــدة.
ً
اإلم ـ ـ ــارات م ـثــا م ـ ّـول ــت ن ــادي ــا جــدي ـدًا
(م ـع ـه ــد دول ال ـخ ـل ـيــج الـ ـع ــرب ــي) فــي
واشنطن ،عمل على ضرب دولة قطر
وتشويه سمعتها في أميركا ،بحسب
مقال في «نيويورك تايمز».
ّ
ّأما النظام السعودي ،فمن الجلي أن
سـعـيــه فــي تـنـظـيــم الـعـمــل الـسـيــاســي
الضاغط والتغلغل إلــى دوائــر القرار
األميركي ،وإعادة هيكلة هذه القنوات،
م ـح ـكــوم ب ـهــاجــس م ــا ي ـع ـ ّـده خ ـســارة
أمام تسويق مشروع اإلتفاق النووي
مـ ــع ط ـ ـه ـ ــران ،إلـ ـ ــى جـ ــانـ ــب م ــواص ـل ــة
م ـ ـحـ ــاوالت ت ـح ـســن صـ ـ ــورة املـمـلـكــة
ومجابهة اإلنتقادات املتصاعدة لها
ف ــي اآلون ـ ــة األخـ ـي ــرة داخـ ــل ال ــوالي ــات
امل ـت ـح ــدة .وبــال ـط ـبــع ل ـيــس م ــن ضمن
ّ
الحسابات -كما يحلو لبعض الكتاب
السعوديني أن ّ
يروج -مجابهة اللوبي
ّ
اإلسرائيلي الذي عانى العرب تفرده
ً
في العمل داخــل أميركا ،يكفي دليال
على ذلك أن تستيقظ السعودية لهذا
املشروع بعد كل هذه السنني.
فــي الــواقــع مــا يـجــري اآلن مــا هــو إال
استكمال للعمل السعودي السابق،

ّ
هدف المنظمة تثقيف المواطن األميركي حول العالقات السعودية األميركية (األخبار)

وإعـ ـ ـ ـ ــادة ل ـه ـي ـك ـل ـتــه وت ـن ـظ ـي ـم ــه وف ــق
اآلل ـ ـيـ ــات املـ ـتـ ـع ــارف ع ـل ـي ـهــا ح ــدي ـث ــا.
هــذا العمل لــم يحتج إلــى الكثير من
ال ـج ـهــود ف ــي ال ـف ـتــرة ال ـتــي ك ــان فيها
بندر بن سلطان سفيرًا للرياض في
واش ـن ـطــن ( ،)2005-1983وإن كــانــت
مـ ـه ـ ّـم ــة األم ـ ـيـ ــر املـ ـ ـع ـ ــروف ب ـع ــا ّق ــات ــه
ال ـع ـم ـي ـقــة مـ ــع األمـ ـي ــركـ ـي ــن ،ت ـعــقــدت
أكـ ـث ــر ف ــي أعـ ـق ــاب أح ـ ـ ــداث  11أي ـل ــول

ّ
(وقـ ــع ب ـنــدر ع ـق ـدًا بقيمة  3.2ماليني
ّ
دوالر مع مؤسسة «غورفيز ام اس ال
غ ــروب» لتجميل ص ــورة نظامه بعد
الـهـجـمــات) ،فما كــان يجمع البلدين
من مصالح لم يكن على درجــة يرقى
ّ
إليها اإللتباس أو تتطلب شيئًا من
نقاش أميركي داخلي.
ف ـ ـ ــي اآلون ـ ـ ـ ـ ـ ــة األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة يـ ـتـ ـح ـ ّـس ــس
السعوديون ّ
تغيرًا في نظرة حلفائهم

ّ
السعودية تودع عقود الرفاه
بــات السعوديون يعيشون بالفعل
واقعًا مختلفًا عن ذاك الذي ّ
تنعموا
به خــال العقود التي خلت ،عقود
النفط ّالغالي الثمن .إنتهى اآلن الزمن
ال ــذي وزعـ ــت فـيــه الـعــائـلــة المالكة
ريــع النفط بسخاء ،ممولة الخدمات
اإلجتماعية المجانية أو شبه المجانية،
وال ــوظ ــائ ــف ال ـح ـكــوم ـيــة الـسـهـلــة
والمجزية ،وأسعار الطاقة الرخيصة...
دون أن تفرض ضرائب حتى
فراس أبو مصلح
س ـ ـ ـيـ ـ ــاسـ ـ ــات «ال ـ ـ ـت ـ ـ ـق ـ ـ ـشـ ـ ــف» ال ـ ـتـ ــي
ان ـت ـه ـج ـهــا ال ـح ـك ــم ال ـج ــدي ــد تـحــت
وطـ ـ ـ ـ ــأة انـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــار أس ـ ـ ـعـ ـ ــار الـ ـنـ ـف ــط
املستمر منذ حزيران  ،2014والتي
ق ــاده ــا ولـ ــي و ّلـ ــي ال ـع ـه ــد ،مـحـمــد
بــن سـلـمــان ،مــثـلــت قـطـيـعــة مــع ما
أل ـف ــه ال ـس ـع ــودي ــون طـ ــوال الـسـنــن

املــاضـيــة .وي ـجــدر اإلنـتـبــاه إل ــى أن
الجيل الفتي من السعوديني ،الذي
يمثل النسبة الكبرى من املجتمع،
ّ
التحول
هــو األكـثــر تــأثـرًا بصدمة
الـ ـس ــري ــع ،ح ـي ــث ض ــاق ــت ال ـف ــرص
أم ــام أفـ ــراده لـلـحـصــول عـلــى املنح
الــدراسـيــة الجامعية ،كما ضاقت
أمــامـهــم ف ــرص الـعـمــل فــي الـقـطــاع
ال ـ ـعـ ــام ،ف ــاصـ ـط ــدم ــوا بـمـتـطـلـبــات
«سـ ـ ـ ـ ــوق الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل» لـ ـ ـ ــدى الـ ـقـ ـط ــاع
الخاص ،التي أخفق التعليم العام
بإعدادهم لتلبيتها؛ فوجد هؤالء
أنفسهم في منافسة غير متكافئة
مع ّ
العمال املهرة األجانب ،األفضل
إعدادًا واألقل أجرًا.
السعوديني
ـن
ـ
ل
أمــا حديث املـســؤو
ّ
عــن أن انـهـيــار أس ـعــار الـنـفــط مثل
«فـ ـ ـ ــرصـ ـ ـ ــة» لـ ـتـ ـطـ ـبـ ـي ــق الـ ـسـ ـي ــاس ــة
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة ،ال ـ ـتـ ــي ش ـ ـهـ ــدت الـ ـب ــاد
محاوالت لتفعيل بعض عناصرها
فـ ـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــوات املـ ــاض ـ ـيـ ــة (ت ـح ــت
ضـ ـغ ــط الـ ـبـ ـن ــك ال ـ ــدول ـ ــي خ ــاص ــة)،
فهو مــن قبيل املـكــابــرة ،فــي أحسن
األ ّح ـ ـ ـ ــوال .ف ــي م ــؤش ــر ذي م ـغ ــزى،
خ ــفـ ـض ــت م ــؤسـ ـس ــة «س ـ ـت ـ ــان ـ ــدارد
آن ــد بـ ـ ــوورز» ق ـبــل أيـ ــام التصنيف

اإلئتماني للمملكة درجتني ،للمرة
ال ـثــان ـيــة خ ــال  4أش ـه ــر ،قــائ ـلــة إن
«انـخـفــاض أس ـعــار الـنـفــط سيكون
لــه أثــر كبير ودائ ــم على املــؤشــرات
املــالـيــة واإلق ـت ـصــاديــة لـلـسـعــوديــة،
نظرًا العتمادها الكبير على (ريع)
النفط».
وال يخفى على أحد أن التصنيف
اإلئتماني يعكس مختلف املخاطر
ال ـ ـتـ ــي ت ـح ـي ــط بـ ــال ـ ـبـ ــاد ،وب ـي ـن ـهــا
املـ ـ ـخ ـ ــاط ـ ــر املـ ــرت ـ ـب ـ ـطـ ــة بـ ــال ـ ـحـ ــرب_
واملـ ـ ـمـ ـ ـلـ ـ ـك ـ ــة تـ ـ ـخـ ـ ـض ـ ــوض ح ـ ــروب ـ ــا
عـ ـ ــديـ ـ ــدة فـ ـ ــي امل ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة ،مـ ـب ــاش ــرة
وب ــال ــواسـ ـط ــة_ وم ـخ ــاط ــر اهـ ـت ــزاز
ّ
يصدر
األمــن اإلجتماعي ،فــي بلد
ّ
التطرف الديني ،و %70من سكانه
دون ســن الـثــاثــن ،أي فــي الفئات
العمرية األكثر استعدادًا لخوض
الـ ـص ــراع ــات ،بـمـخـتـلــف أش ـكــال ـهــا.
ويـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي خـ ـ ـ ـف ـ ـ ــض ال ـ ـت ـ ـص ـ ـن ـ ـيـ ــف
اإلئـتـمــانــي أن الـسـعــوديــة ستدفع
ف ــوائ ــد أع ـل ــى م ـقــابــل دي ــون ـه ــا ،مــا
يـ ّ
ـوس ــع ع ـجــز مـيــزانـيـتـهــا ويـعـ ّـمــق
ّ
أزمتها املالية ،فيما هي تصر على
زيــادة إنفاقها العسكري واألمني
على نحو فلكي ،وتزداد تهورًا في

مغامراتها ،ما يرفع املخاطر حتى
أكثر.
ويـنـقــل الـكــاتــب فــي مـجـلــة «بــزنــس
إن ـ ـ ـسـ ـ ــايـ ـ ــدر» ،م ــايـ ـل ــز أدالنـ ـ ـ ـ ـ ــد ،عــن
«س ـ ـتـ ــانـ ــدارد آن ـ ــد بـ ـ ـ ــوورز» تـقــديــر
األخ ـ ـيـ ــرة ،ف ــي ب ـي ــان أص ــدرت ــه يــوم
األربـعــاء املــاضــي ،أن اتفاق اململكة
مــع روس ـيــا وف ـنــزويــا وق ـطــر على
تـجـمـيــد إن ـت ــاج ال ـن ـفــط ال ـخ ــام «لــن
يؤثر على توقع املؤسسة أن تراوح
أسعار النفط عند ّ
معدل  40دوالرا
للبرميل الـعــام ال ـجــاري ،وبالتالي
ّ
تحسن من وضع املالية العامة
لن
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة إال ال ـ ـق ـ ـل ـ ـيـ ــل» ،ف ـي ـمــا
تـ ـفـ ـت ــرض املـ ـمـ ـلـ ـك ــة ف ـ ــي ح ـس ــاب ــات
مــوازن ـت ـهــا أن ي ـحــوم سـعــر برميل
ال ـن ـف ــط ح ـ ــول  45دوالرا .وي ـق ــول
أدالنــد إن إجــراءات السعودية هذه
«القت آذانًا صماء في السوق وعند
ً
امل ـح ـل ـلــن» ،ن ــاق ــا ع ــن «س ـت ــان ــدارد
آنــد بــوورز» مالحظتها أن تجميد
مستوى إنتاج النفط «من شأنه أن
يـحـصــل عـنــد مـسـتــويــات قياسية،
بــالـنـسـبــة لــروس ـيــا وال ـس ـعــوديــة»،
وبالتالي فإن أثر ذلك على األسعار
سيكون محدودًا جدًا.

وك ــان مــن اإلجـ ـ ــراءات اإلنـكـمــاشـيــة
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،إل ـ ــى ج ــان ــب تـجـمـيــد
م ـ ـشـ ــاريـ ــع عـ ــامـ ــة وف ـ ـ ـ ــرض أس ـق ــف
ع ـل ــى إن ـ ـفـ ــاق م ـخ ـت ـلــف ال ـ ـ ـ ـ ــوزارات،
وخ ـفــض الــدعــم لـسـلــع إستهالكية
رئـ ـيـ ـسـ ـي ــة ،خـ ـف ــض اإلن ـ ـ ـفـ ـ ــاق ع ـلــى
إجتماعية عدة .ففي قطاع
خدمات ّ
التعليم ،قلصت الــريــاض برنامج
صندوق امللك عبدالله ملنح الدراسة
الجامعية فــي ال ـخــارج ،ال ــذي مـ ّـول
دراســة حوالي  200ألف طالب عام
 .2015وب ـح ـســب م ــا كـتـبــت إيـفــانــا
كــوتــاســوفــا فــي مــوقــع «س ــي إن إن
مـ ــونـ ــي» ،ف ــي ال ـت ــاس ــع ُ م ــن الـشـهــر
الحكومة أجبرت على
الجاري ،فإن
َ
تشديد شــروط ِمنح البرنامج ذي
قـيـمــة  6م ـل ـيــارات دوالر ،لتقتصر
عـ ـل ــى م ـ ــرت ـ ــادي الـ ـج ــامـ ـع ــات امل ـئ ــة
األولـ ـ ــى ع ــامل ـي ــا .وف ـي ـمــا ل ــم تــوضــح
الحكومة حجم الخفض في نفقات
ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج ،أعـ ـلـ ـن ــت أن ال ـ ـشـ ــروط
الجديدة تأتي في سياق مساعيها
ل ـخ ـفــض اإلن ـ ـفـ ــاق اإلجـ ـم ــال ــي عـلــى
التعليم بواقع  12في العام الجاري.
وح ـ ـ ـتـ ـ ــى م ـ ـ ــع ال ـ ـخ ـ ـفـ ــض ف ـ ـ ــي عـ ــدد
املتخرجني املحتملني ،ينقل الكاتب

