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العالم

على الغالف فيما تعجز شركات سعودية كبرى عن تسديد رواتب موظفيها،
خرج ولي ولي العهد ،محمد بن سلمان ،في ّمقابلة مع مجلة «ذي إكونومست»
(نشرت في  6كانون الثاني  )2016ليؤكد أن المملكة «بعيدة كل البعد» عن
الوقوع في أزمة .شرح ولي ولي العهد ،خالل المقابلة ،مخططاته االقتصادية،
التي من شأنها تعزيز اإليرادات غير النفطية وإنقاذ المملكة من انهيار اقتصادي،
ولكنه في الواقع ّ
المؤسسات
من
وعدد
عامة،
مصالح
خصخصة
عن
ث
تحد
ّ
العسكرية ،والشركات التي تملكها الدولة ،فضال عن فرض ضرائب جديدة .ولعل
أخطر ما كشفت عنه المقابلة ،هو نية بن سلمان طرح أسهم شركة «آرامكو»،
الشركة «األكثر تقديرًا» في العالم ،لالكتتاب العام

خصخصة «آرامكو»

على نفسها
ََ
جنت المملكة!
ناصر االمين
حــاول رئيس شركة «آرامـكــو» ،خالد
الفالح ،في مقابلة مع قناة «العربية»
( 26ك ــان ــون ال ـث ــان ــي) ،تـخـفـيــف ح ـ ّـدة
تصريحات ولــي ولــي العهد ،محمد
ب ــن س ـل ـمــان ،ف ــي مـقــابـلـتــه م ــع مجلة
«ذي إكــونــومـســت» .اوض ــح أن طــرح
أس ـه ــم ش ــرك ــة «آرامـ ـ ـك ـ ــو» لــاك ـت ـتــاب
ال ـع ــام ل ــن ي ـط ــاول اح ـت ـيــاطــي الـنـفــط
السعودي ،بل سيقتصر على «قدرة
الشركة على تحويل احتياطي النفط
إلــى قيمة نقدية» .على اي حــال فإن
اقـ ـ ـ ــدام ال ـس ـل ـط ــات الـ ـسـ ـع ــودي ــة عـلــى
خـ ـط ــوة مـ ــن ه ـ ــذا ال ـ ـنـ ــوع ،سـيـكـشــف
امل ـي ــزان ـي ــة ال ـع ـمــوم ـيــة ل ـل ـشــركــة ألول
م ـ ــرة ،ال ـت ــي ت ـع ـ ّـد «أسـ ـ ـ ــرارًا قــوم ـيــة»،
بسبب اعتماد االقتصاد السعودي
عـلــى نـحــو أس ــاس ــي عـلــى إيـ ّـرادات ـهــا
الـ ـنـ ـفـ ـطـ ـي ــة ،كـ ـم ــا أن ـ ـهـ ــا تـ ـم ــث ــل ق ــوة
جيوسياسية للمملكة.
ب ـح ـس ــب املـ ـ ــؤشـ ـ ــرات ،إذا اس ـت ـم ـ ّـرت
أسـعــار النفط فــي االنـخـفــاض ،وهو
امل ـت ــوق ــع ،ف ـقــد تـسـتـنــزف الـسـعــوديــة

احتياطها خ ــال  4أو  5س ـنــوات ،و
فــي ح ــال االس ـت ــدان ــة ،قــد تتمكن من
تأجيل ذلك لسنتني أو ثالث سنوات
إضــافـيــة .ولــذلــك تسعى خـطــوة بيع
نسبة من «آرامكو» (النسبة املتداولة
ه ــي  )%5لـتــأجـيــل نـقـطــة اس ـت ـنــزاف
االح ـت ـي ــاط ــي .ف ــال ـس ـع ــودي ــة بـحــاجــة
مـ ّ
ـاس ــة ل ـ ــأم ـ ــوال ،ه ـ ــذا م ــا تــوضـحــه
م ــراجـ ـع ــة ب ـس ـي ـطــة ألرق ـ ـ ــام نـشــرتـهــا
«مؤسسة النقد العربي السعودي»
عن معدل العجز في املوازنة العامة
ّ
لعام  ،2015الذي بلغ  ،%21,6محلقًا
عن معدل  %3لعام  .2014وفي ضوء
تــوق ـعــات س ـعــوديــة ـ ـ مـتـفــائـلــة جـ ـدًا ـ
سينخفض م ـعـ ّـدل الـعـجــز إل ــى %13
فــي ع ــام  .2016وهـنــا تـجــب اإلش ــارة
إلـ ــى أمـ ــريـ ــن ،أول ـه ـم ــا أن «ص ـن ــدوق
ال ـن ـق ــد ال ـ ــدول ـ ــي» ّال ي ـ ـشـ ــارك ال ـ ــرؤى
الـسـعــوديــة ،إذ تــوقــع أن يبلغ معدل
ال ـع ـجــز  .%20أمـ ــا ال ـث ــان ــي ،ف ـهــو أن
األرق ــام السعودية املتفائلة ،ناتجة
من حسابات تتضمن سعرًا لبرميل
ّ
الـنـفــط ،ال يـبــدو سهل املـنــال فــي ظل
الظروف الراهنة ،وهو  50دوالرًا.

أزمة النفط والدور السعودي

ّأدت اململكة السعودية دورًا أساسيًا
في تفاقم ّ
حدة أزمة النفط ،إذ يشير
ت ـق ــري ــر «م ــول ــدي ــن إي ـكــونــوم ـي ـكــس»
إلــى أن العامل األســاســي فــي هبوط
األسـ ـع ــار ك ــان رف ــض «أوب ـ ـ ــك» ،الـتــي
تـهـيـمــن عـلـيـهــا ال ـس ـعــوديــة ،تـحــديــد
سقف إنتاج بهدف مجابهة شركات
ال ـن ـفــط ال ـص ـخ ــري األم ـي ــرك ـي ــة ،الـتــي
ّ
ك ــان ــت ق ــد اس ـت ـغــلــت ارتـ ـف ــاع الـسـعــر
لـ ـسـ ـن ــوات ط ــويـ ـل ــة ،ل ـت ـط ــوي ــر آل ـي ــات
إنتاجها ملنافسة األسـعــار العاملية،
ً
إض ــاف ــة إل ــى ذلـ ــك ،رم ــت الـسـيــاســات
الـ ـسـ ـع ــودي ــة إل ـ ــى ض ـ ــرب االق ـت ـص ــاد
ال ــروس ــي ،وال ـح ـ ّـد مــن وط ــأة ال ـعــودة
اإليـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق الـ ـع ــامل ــي
ألس ـبــاب ت ــراوح بــن الجيوسياسي
واالقتصادي.
وجـ ــرت م ـنــاق ـشــات عـ ـ ـ ّـدة ،ب ــن ال ــدول
األعـ ـض ــاء ف ــي «أوبـ ـ ـ ــك» ،حـ ــول وضــع
سـ ـق ــف ل ـ ــإنـ ـ ـت ـ ــاج ،ب ـ ـ ـ ــاءت ج ـم ـي ـع ـهــا
بالفشل ،إذ ترفض السعودية وضع
سقف إلنتاجها ،إال إذا قامت الــدول

السعودية تطرق باب االقتراض الدولي
أفــادت مصادر مطلعة ،اخيرا ،أن الحكومة
ال ـس ـعــوديــة طـلـبــت م ــن ع ــدة ب ـن ــوك ،دراس ــة
إمدادها بقرض دولي كبير قد تصل قيمته
اإلجمالية إلــى نحو عشرة مليارات دوالر،
في أول اقتراض كبير من الخارج تقدم عليه
الحكومة منذ ما يزيد على عشر سنوات.
وأضــافــت امل ـصــادر لــوكــالــة «روي ـت ــرز» ،التي
طلبت عدم الكشف عن أسمائها ،نظرًا ألن
امل ـســألــة غـيــر مـعـلـنــة ،أن الـحـكــومــة أرسـلــت
الدعوة إلى بنوك لبحث القرض .ولم تحدد
الدعوة قيمة القرض ،لكن املصادر قالت إنها
قد تبلغ نحو عشرة مليارات دوالر أو أكثر.
وقــالــت امل ـص ــادر إن مــن امل ـتــوقــع أن تـكــون
للبنوك املشاركة في القرض ،فرصة أفضل
لــاخـتـيــار ،لترتيب إص ــدار س ـنــدات دولـيــة
ربـمــا تطرحها الـسـعــوديــة هــذا ال ـعــام ،على
أقرب تقدير.
وتـ ـضـ ـط ــر ال ـ ــري ـ ــاض ح ــالـ ـي ــا لـ ـلـ ـع ــودة إل ــى
االق ـت ــراض مــن أسـ ــواق رأس امل ــال الــدولـيــة،
ل ـت ـمــويــل جـ ــزء م ــن ال ـع ـج ــز ،ب ـعــدمــا ضغط
اقتراضها الداخلي على السيولة في النظام
املـصــرفــي املـحـلــي .األم ــر ال ــذي أدى التـفــاع

أسعار الفائدة في السوق.
وك ــان ــت وك ــال ــة «س ـت ــان ــدرد آن ــد ب ـ ــورز» قد
خ ـف ـض ــت ،ف ــي وق ـ ــت س ــاب ــق ه ـ ــذا ال ـش ـهــر،

السعودية مقبلة على أزمة من المستبعد أن تخرج منها بهيئتها الحالية (أ ف ب)

تصنيفها لـلــديــن ال ـس ـيــادي للمملكة على
األجل الطويل بمقدار نقطتني ليصبح «.»A-
(األخبار ،رويترز)

إعادة تقييم مركز
الريال السعودي
ستؤدي إلى انخفاض
قيمته الشرائية

املنتجة األخرى (األعضاء في «أوبك»،
وغ ـيــر األع ـض ــاء) بــاملـثــل .وح ـصــل أن
تـ ّ
ـوصــل وزيــر النفط الـسـعــودي ،علي
الـنـعـيـمــي ،ووزيـ ــر ال ـطــاقــة ال ــروس ــي،
ألـ ـيـ ـكـ ـس ــان ــدر نـ ـ ــوفـ ـ ــاك ،إل ـ ـ ــى ات ـ ـفـ ــاق،
لتجميد اإلنتاج عند درجــات كانون
ّ
الـثــانــي  ،2015وواف ـق ــت ك ــل مــن قطر
ـا (أعـضــاء أوب ــك)،
والـكـ ّـويــت وفـنــزويـ ّ
االتفاق لم ينفذ .وأحــد أسباب
إال أن
ّ
ذل ــك ،تضمنه بـنـدًا يشترط مشاركة
إي ـ ــران والـ ـ ـع ـ ــراق ،ب ـح ـســب م ــا ي ــروي
ت ـق ــري ــر «م ــول ــدي ــن إي ـكــونــوم ـي ـكــس»،
وهــو ّشــرط مـحــال التحقق ،فالعراق
ي ـ ـضـ ــخ بـ ـمـ ـع ــدالت ق ـي ــاس ـي ــة بـسـبــب
حاجته املـ ّ
ـاســة لــإيــرادات .أمــا إيــران،
فقد أعــربــت م ــرارًا عــن إصــرارهــا على
مساهمتها عند رفع العقوبات
زيادة
ً
ّ
عـنـهــا ،إضــافــة إل ــى ذل ــك ،ف ــإن فائضًا
من النفط ،يصل إلى  2مليون برميل
يــومـيــا ،مـتــوافــر فــي الـســوق العاملية،
ح ـت ــى ق ـب ــل دخـ ـ ــول إي ـ ـ ــران بـطــاقـتـهــا
اإلن ـ ـتـ ــاج ـ ـيـ ــة بـ ـشـ ـك ــل كـ ـ ــامـ ـ ــل ،ودون
اعـتـبــار ازدي ــاد االن ـتــاج الصيني من
النفط الصخري ،وبــدء إنتاج كل من
أستراليا واألرجنتني.
وم ــع فـشــل امل ـح ــاوالت لـلـتــوصــل إلــى
آل ـيــة ت ـع ــاون ب ــن الـ ــدول املـنـتـجــة ،لم
تـجــد ال ـس ـعــوديــة خ ـيــارًا إال اإلع ــان،
على لسان النعيمي ،أنها لن تخفض
إنـتــاجـهــا ،مـبــررة ذلــك بــأن «األسـعــار
املـنـخـفـضــة س ـت ـخــرج املـنـتـجــن غير
الكفوئني (منتجي النفط الصخري)
م ـ ــن الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوق» ،ول ـ ـكـ ــن ت ـص ــري ـح ــات
النعيمي تأتي في وقت بات فيه من
الواضح أن السعودية غير قادرة على
التنافس مع التطورات التكنولوجية
املتسارعة في آلية استخراج وإنتاج
الـ ـنـ ـف ــط ال ـ ـص ـ ـخـ ــري .ف ــالـ ـض ــرر الـ ــذي
تعرضت لــه الـشــركــات األميركية من
ان ـخ ـفــاض أس ـع ــار ال ـن ـفــط ظ ــرف ــي ،إذ
يشير تقرير «مولدين إيكونوميكس»
إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه ال مـ ـف ـ ّـر مـ ــن ع ـ ـ ــودة ال ـن ـفــط
الصخري إلى املنافسة على املستوى

الـعــاملــي ،وفيما تـعـ ّـد كلفة استخراج
ّ
الـنـفــط الـصـخــري مـتــوسـطــة ،فــي ظــل
ت ـطـ ّـور اآلل ـي ــات ،يـتــوقــع مـحـلـلــون من
ش ــرك ــة «أي إت ـ ــش إس» األم ـي ــرك ـي ــة
لالستشارات أن تتمكن الشركات من
الكلفة بنسبة  %45في
خفض هــذه
ً
العام املقبل ،إضافة إلى ذلك ،وبعدما
كــانــت امل ــؤش ــرات ت ـقــول إن الـشــركــات
األم ـيــرك ـيــة س ـت ـعــود لــاسـتـثـمــار في
الـنـفــط ال ـص ـخــري ،حــاملــا يـصــل سعر
النفط إلــى  $60عــاملـ ُيــا ،كشف تقرير
لــوكــالــة «روي ـ ـتـ ــرز» ،ن ـشــر اخـ ـي ــرا ،أن
املستثمرين خـفـضــوا عتبة اإلنـتــاج
ُ
عن السعر املعلن عنه مسبقًا (،)$60
إل ـ ــى  40دوالرًا .ه ـ ــذا الـ ــواقـ ــع يـضــع
السعودية عند معادلة صعبة :عند
كــل ارتـفــاع فــي أسـعــار النفط ،ترتفع
إن ـتــاج ـيــة ش ــرك ــات ال ـن ـفــط الـصـخــري
بكلفتها املتوسطة ـ املنخفضة الحقًا
ـ وأسعارها التنافسية.

أزمة العجز المتنامي
قد يبدو غريبًا ،أن تشهد السعودية
عجزًا في املوازنة ،ولكن اجتماع عدد
مــن الـعــوامــل ،أهمها األزم ــة النفطية
التي تعصف ببلدان اإلنتاج النفطي،
وليس آخرها كلفة الحروب بالوكالة
(ف ــي الـيـمــن وس ــوري ــا) ،س ـتــؤدي إلــى
الــوضــع املــالــي «القلق» الــذي تشهده
حاليًا.
ّ
ف ــي وقـ ـ ّـت ت ـج ــف ف ـيــه مـ ـ ــوارد ال ـن ـفــط،
ال ـت ــي مــث ـلــت ال ـع ـم ــود ال ـف ـق ــري لـبـنــاء
اق ـ ـت ـ ـصـ ــاد غ ـ ـنـ ـ ّـي ق ـ ـ ـ ــادر عـ ـل ــى ش ـ ــراء
أح ــدث ال ـخــدمــات وال ـس ـلــع ،وتـطــويــر
البنية التحتية ،تخوض السعودية
ص ـ ــراع ـ ــا ج ـي ــوس ـي ــاس ـي ــا ذا ش ـق ــن،
سـ ـي ــاس ــي وع ـ ـس ـ ـكـ ــري ،حـ ـي ــث ت ـق ــود
الـسـعــوديــة ،فــي اليمن ،حــربــا مكلفة،
دون نهاية واضـحــة املـعــالــم ،وتدعم
ّ
م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــات إس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة مـ ـس ــلـ ـح ــة،
وأطـ ـ ـ ــرافـ ـ ـ ــا م ـ ـعـ ــارضـ ــة فـ ـ ــي س ـ ــوري ـ ــا،
ك ــذل ــك ،تـسـتـنــزف امل ـس ــاع ــدات املــالـيــة
ميزانيتها ،وال سيما الـتــي تغدقها
عـلــى أنـظـمــة تـعــانــي اقـتـصــاديــا ،مثل
مصر والسودان وباكستان ،في إطار
تكوين تحالفات سياسية فــي وجه
ّ
«املد اإليراني» الذي ّ
تحرر من القيود
العاملية.
ليست األم ــور فــي الــداخــل السعودي
أخــف وط ــأة ،إذ تـنــذر أرق ــام التقارير
املــال ـيــة ب ــأن خـفــض الـنـفـقــات الـعــامــة
أمر آت ال محالة ،وأن الحكم سيزداد
ضـعـفــا ،كـتــرجـمــة لـبـلــد م ـل ـكـ ّـي ،تمثل
هبات العائلة املالكة  %4من مجمل
الناتج املحلي فيه.
سـ ـيـ ـط ــاول أثـ ـ ــر ال ـت ـق ـش ــف عـ ـ ـ ــددًا مــن

