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الخرباء 	  ويتوقع  ركود يف 2020،  إىل حالة  االقتصاد  كورونا  فايروس  يدفع  أن  املرجح  من 
انكماش الناتج املحلي اإلجمايل السعودي إىل نسبة سالب %3-2 مع نهاية عام 2020.

 من الطلب املحلي والخارجي، مع استمرار انخفاض 	 
ٍ
كما سيستمر تأثري جائحة كورونا يف كل

أسعار النفط والرتاجعات ذات الصلة لفرتة طويلة من الزمن.
يواصل ويل العهد دمحم بن سلمان جهوده لرتكزي السيطرة السياسية. ومن شبه املؤكد أنَّ 	 

البارزين يف 6 مارس/آذار كان بتوجيٍه  العائلة الحاكمة  اعتقال ثالثة على األقل من أفراد 
أو مجموعة من األسباب  منه، وأن دوافع بن سلمان لالعتقاالت كانت تتمثل يف واحٍد 
أو، وهو األقل احتمااًل، مجرد  انقالب،  أو منع  التالية: بسط السلطة قبيل رحيل والده، 
اإلبقاء على اختالل توازن خصومه. ومن املستبعد للغاية أن يكون أي فرد من العائلة اآلن 

مستعداً للتشكيك يف خالفته للحكم.
يعتمد استقرار النظام املليك السعودي بشكل كبري على مزيج من املنح النقدية الكبرية يف 	 

صورة رواتب القطاع العام ودعم مبارش لقطاعات حيوية، والقمع الشديد للمعارضة. ومع 
رشوع الحكومة يف عملية تحول عميق يف دولة الرفاهية، قد يكون لهذا تداعيات اجتماعية 

كربى داخل اململكة. 
كان التدخالن الرئيسيان من بن سلمان يف ملفي حصار قطر والحرب يف اليمن، مكلفان 	 

وبال نهاية، وهما يضعفان التعاون اإلقليمي الوثيق للمملكة مع دولة اإلمارات.  
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ملخص تنفيذي

اقتصاد ينكرس وأزمات خارجية ال تفيض الستقرار الحكم 

نرشة دورية تصدر عن أسباب للشئون الجيوسياسية

البيئة السياسية

االحتمال 	  حيث  الحكم،  منظومة  استقرار  يف  خلل  حدوث  باحتمالية  السعودية  يف  الرئييس  التهديد  يرتبط 
منخفض بحدوث انقالب قرص ضد امللك سلمان بن عبد العزيز ونجله ويل العهد دمحم بن سلمان.

حملة القمع الداخلية اليت يشنها ويل العهد دمحم بن سلمان على النخبة الحاكمة ونخبة األعمال تجعله ُعرضة 	 
للمعارضة الداخلية يف صفوف عائلة آل سعود، خصوصاً إذا فشل اإلصالح االقتصادي.

ير حالة دولة تقر
السعودية

تقرير دوري يستعرض حالة دولة من أربعة جوانب: السياسية، األمنية، االقتصادية 

وذلك  السياسات،  واستشراف  المخاطر  تحليل  منهجية   
ً
مستخدما واالجتماعية؛ 

لفترة زمنية ال تزيد عن عام
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ح أنَّ الهدف من االعتقاالت املزعومة ألعضاء بارزين يف العائلة الحاكمة يف مارس/آذار 2020، بما يف ذلك 	  ُيرجَّ
كرث من األهداف التالية: بسط السلطة قبيل رحيل والده،  ويل العهد السابق دمحم بن نايف، هو تأمني واحد أو أ

أو منع انقالب، أو، وهو األقل احتمااًل، اإلبقاء على خصومه يف حالة ضعف.
ن وزير داخلية على رأس عمله، ورئيساً لفرع االستخبارات العسكرية 	  تفيد تقارير بأنَّ االعتقاالت املزعومة تتضمَّ

على رأس عمله. ووجود عضوي العائلة الحاكمة البارزين هذين بني املعتقلني وهما على رأس عملهما، مع ما 
ُيفرَتَض من كونهما على وفاق مع دمحم بن سلمان، ييش بأنَّ حىت أفراد العائلة الذين كانوا على استعداد للعمل 

مع بن سلمان ليسوا محل ثقة ومن املحتمل أنَّهم يتآمرون عليه.
عمل مستشارو بن نايف الذين يعملون بالخارج على وجه الخصوص ومنهم سعد الجربي على تسخني 	 

األجواء ضد بن سلمان، بل وعملوا على تكوين جبهة خارجية ضده عرب التواصل مع املخابرات األمريكية إلقناعها 
بأهمية ورضورة تنحي بن سلمان وإبعاده عن السلطة، وأّن األمري دمحم بن نايف واألمري أحمد بن عبدالعزيز هم 

األجدر على قيادة البالد يف املرحلة الحالية.
دمحم بن نايف هو من أهم الشخصيات اليت راهنت عليها الواليات املتحدة، سواء عندما كان وزيراً أو ولياً للعهد. 	 

تحسنت ظروف احتجاز بن نايف وذلك بسبب الضغط األمرييك.
تأثري اعتقال األمري دمحم بن نايف ووضعه تحت االقامة الجربية كان له وقعه على األرسة املالكة والحاكمة وزادت 	 

من املعارضة داخل األرسة املالكة ورصاع األجنحة فيها.
بعد اعتقال بن سلمان لنب نايف زاد العداء ضده داخل الحرس الوطين ووزارة الداخلية، فعمل على تأميم 	 

الجيش السعودي لصالح القبائل الجنوبية على حساب القبائل النجدية اليت تّم اقصائها من املشهد باعتبار 
والئها األكرب لجناح دمحم بن نايف واألمري متعب واألمري أحمد.

د دمحم بن سلمان إىل حٍد كبري موقعه كوريٍث للعرش، فإنَّه ال يزال ضعيفاً نتيجة قراره اعتقال وإهانة 	  يف حني وطَّ
أفراد بارزين بالعائلة الحاكمة باتهامات فساد والحصول على تنازالت مالية منهم مقابل إطالق رساحهم. وكان 
اعتقالهم يف نوفمرب/ترشين الثاين 2017 وسيلة من جانب ويل العهد إلزالة أي سبل معارضة محتملة مؤقتاً. 
وتوىل ويل العهد السيطرة على األفرع الثالثة للقوى األمنية يف 2017، ومن املستبعد وجود أي سبيل متاح 

للمعارضة املحتملة إلحكام سيطرته السياسية على الحكم.
قطيعة ويل العهد مع النهج التقليدي القائم على التوافق يف الحكم وتسوية خالفات العائلة ستضمن أن يبقى 	 

ضعيفاً طاملا ال يملك شيئاً ملموساً يظهره فيما يتعلَّق بإصالحاته االقتصادية الرئيسية.
إذا ما ظهر تصور بأنَّه سيفشل يف إعادة هيكلة االقتصاد السعودي وتوفري مستوى مقبول من فرص التوظيف 	 

العائلة  توحيد  إىل مخاطرة  املواطنني تحت سن 35 سنة- فسيؤدي هذا  السعودي %70- من  للشباب 
واملؤسسة الدينية ضده، وربما يقود إىل انقالب وانقسام داخل العائلة الحاكمة، أو إىل عملية اغتيال.

ر أجندة السياسة الخارجية 	  كرب خطر مبارش وحقيقي على السعودية، وتواصل الحرب تصدُّ تمثل حرب اليمن أ
للمملكة يف الوقت الراهن.

كرث على إيجاد تسوية سياسية للرصاع يف اليمن 	  كرث فأ بدا على مدار الربع املايل املايض أنَّ السعودية تركز أ
تسمح لها بإنهاء العمليات العسكرية املكلفة على حدودها الجنوبية. وعقد مسؤولون سعوديون سلسلة 

السياسة الخارجية
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العابرة  الحوثيني  لهجمات  مؤقت  تعليق  إىل  أدَّت  الحوثيني،  عن  ممثلني  مع  الرسمية  غري  اللقاءات  من 
للحدود على اململكة وتخفيض ملحوظ يف الغارات الجوية السعودية على أهداف املتمردين.

قد يكون تركزي السعودية األكرب على العمليات الدبلوماسية نابعاً جزئياً من الهجوم الذي استهدف منشآت 	 
اسرتاتيجيتها  تقييم  إلعادة  الرياض  دفع  والذي   ،2019 سبتمرب/أيلول  يف  أرامكو  السعودية  النفط  رشكة 
للتعامل مع التهديد الذي تشكله إيران وحلفائها من غري الدول )الحوثيني بشكل خاص(. كما أدَّى انسحاب 
اإلمارات من اليمن يف منتصف 2019 إىل نقل مسؤولية حفظ السالم بني رشكاء التحالف يف الجنوب إىل 
كرث. العامل الثالث املحتمل هو اآلفاق القاتمة ألسعار النفط، وبالتبعية، الوضع   مبارش أ

ٍ
السعودية على نحو

العمليات  على  باإلبقاء  املرتبطة  الضخمة  التكاليف  تقليص  دوافع  يعزز  ما  وهو  السعودية،  للحكومة  املايل 
العسكرية يف اليمن.  

لكن على الرغم من جهود الرياض الدبلوماسية، استمر تدهور الظروف األمنية على األرض. ويشري هذا إىل 	 
أنَّه قد تكون هناك حاجة إىل تدخل دويل أوسع لدفع األطراف الفاعلة الرئيسية يف الرصاع التخاذ خطوات 
ملموسة نحو خفض التصعيد الدائم. ويبدو حدوث ضغط موحد من جانب املجتمع الدويل باتجاه السالم 

يف اليمن مستبعداً يف 2020، يف ظل تركزي معظم الحكومات باألساس على السيطرة على أزمة كورونا.
ح أن تبقى املخاطر السياسية 	  يف حال حدوث اخرتاق دبلومايس بحرب اليمن، وهو أمر غري متوقع حالياً، ُيرجَّ

مرتفعة طوال فرتة توقعات تبلغ 24 شهراً مقبلة. ويعود هذا إىل الطبيعة املعقدة للرصاع والعدد الكبري من 
الجماعات وامليليشيات العاملة على األرض، واليت ينتفع الكثري منها من اقتصاد الحرب، وبالتايل سيمّثل 

ذلك عوامل تعطيل للمساعي الدبلوماسية. 
هناك تهديد كبري باحتمالية وقوع هجمات إيرانية على أصول الطاقة السعودية، وهو الخطر الذي تصاعد 	 

بصورة كبرية عقب قتل الواليات املتحدة لقائد فيلق القدس اإليراين، الجرنال قاسم سليماين، يف بغداد يوم 
3 يناير/كانون الثاين 2020. وبدون وعد أمرييك محدد بالدعم، من املستبعد أن تلزتم القيادة السعودية 
كرث أن تظهر التوترات يف صورة تصعيد  بالتصعيد أو االنتقام العسكري يف حال تم استهدافها. بل من املرجح أ
يا ولبنان. ويبقى هناك احتمال منخفض بحدوث حاالت منعزلة  يف القتال بني وكالء الطرفني يف اليمن وسور
من االشتباكات البحرية بني البحريتني السعودية واإليرانية يف خليج عدن والخليج العريب. حينها سيؤدي 
البحرية  لكن وجود سفن  النفط يف مضيق هرمز.  ل يف خطوط شحن  تعطُّ إىل  كهذه  ملواجهة  األكرب  التأثري 
أثر االشتباكات البحرية على  ل للشحن الدويل، سُيخفِّف من  ملنع أي تعطُّ األمريكية، اليت ستتحرك رسيعاً 

العمليات التجارية.
لألمم 	  تابعة  محكمة  أعلى  الدولية،  العدل  محكمة  أصدرت  الخليجي،  التعاون  مجلس  أزمة  صعيد  على 

املتحدة، حكمها لصالح قطر يف يوليو/تموز املايض يف معركة قانونية رئيسية بشأن قدرة األخرية على استخدام 
رئييس  باعتبارها مصدر ضغط  الجوي  املجال  إىل مسألة  الدول  تلك  وتنظر  الحصار.  لدول  الجوي  املجال 

للحصول على تنازالت من قطر.
ركَّزت جهود الوساطة اليت تقودها الواليات املتحدة لحل األزمة الخليجية مؤخراً على تخفيف قيود استخدام 	 

لت بمقاومة من الرباعي 
ِ
املجال الجوي. لكنَّ مساعي الواليات املتحدة إلنهاء الخالف توقفت تقريباً وربما ُقوب

العريب يف مسألة تخفيف قيود استخدام املجال الجوي. قد ُتستأَنف مباحثات املصالحة يف 2021، ولو أنَّ 
نجاحها يبقى مستبعداً للغاية. ويف غضون ذلك، ستستمر مقاطعة الرباعي العريب لقطر.
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الحالة االقتصادية

يواجه االقتصاد السعودي رضبة مزدوجة من تأثري فريوس كورونا وانخفاض أسعار النفط. وتواجه الحكومة 	 
م الدعم  املالية الناتجة عن الجائحة وهبوط أسعار النفط، فيما ُتقدِّ صعوبة يف محاوالتها احتواء الضغوط 

للمواطنني والرشكات املترضرة من الرتاجع االقتصادي الحاد. 
وفقاً للبيانات اليت أعلنتها الهيئة العامة لإلحصاء يف 30 يونيو/حزيران املايض، انكمش الناتج املحلي اإلجمايل 	 

الثاين مع  الربع  االنكماش األشد سيحدث يف  أنَّ  ترى  التوقعات  لكنَّ  األول.  الربع  بـ %1 خالل  السعودي 
رسيان التخفيضات الكبرية الجديدة يف إنتاج النفط وتقلُّص النشاط غري النفطي بسبب التداعيات املحلية 
ل الخرباء توقعات الناتج املحلي اإلجمايل السعودي لعام 2020 من  والدولية لجائحة فريوس كورونا. وعدَّ

%0.8 إىل انكماش بنسبة 2-3%.
بنسبة %4.6 على أساس 	  اإلجمايل،  املحلي  الناتج  كرب مساهم منفرد يف  أ النفطي، وهو  القطاع  انكمش 

للنفط  املصدرة  الدول  منظمة  بتخفيض  املايض  األول  ديسمرب/كانون  يف  اململكة  الزتام  يعكس  ما  سنوي، 
“أوبك” لإلنتاج رداً على ضعف ظروف السوق اليت سبقت ظهور الجائحة. ووافقت الحكومة الحقاً على 
تقليص اإلنتاج يف الفرتة بني مايو/أيار وحىت يوليو/تموز بواقع 1.3 مليون برميل إضايف يومياً عن متوسط 
اإلنتاج يف الربع األول –مع التطوع بتخفيض مليون برميل أخرى يومياً يف يونيو/حزيران- للتعامل مع انهيار 

الطلب العاملي من جرَّاء كورونا. 
القطاع بنسبة 	  اآلثار األولية إلجراءات اإلغالق، فنما  أيضاً، ما يعكس  النفطي ضعيفاً  القطاع غري  أداء  كان 

%1.6 فقط مقارنًة بـ%3.8 يف الربع الرابع من عام 2019.
على الرغم من تخفيف إجراءات اإلغالق منذ مايو/أيار املايض، سيكون أي تعاٍف يف اإلنفاق االستهاليك محدوداً 	 

املايض  يوليو/تموز  التنفيذ يف 1  املضافة ودخلت حزي  القيمة  َضت على رضيبة 
ِ
ُفر اليت  الزيادة  بسبب تلك 

بواقع ثالثة أضعاف لتصل إىل 15%.
ومع خفض اإلنفاق يف املزيانية، وّفرت الدولة أيضاً سلسلًة من الحزم التحفزيية بقيمٍة إجمالية تبلغ نحو 48 	 

مليار دوالر أمرييك، ملساعدة القطاع الخاص املحلي على تجاوز الركود الناجم عن أزمة فريوس كورونا. مما 
سيساعد على الحد من إخفاقات األعمال وُيريس دعائم انتعاشٍة متواضعة يف النصف الثاين من 2020. 
ويف الثاين من يوليو/تموز صدر مرسوٌم مليك يمد العمل بمختلف اإلجراءات التحفزيية، املوضوعة لتخفيف 

آثار جائحة كورونا على القطاع الخاص املحلي، بعد انتهاء صالحيتها الشهر السابق.
وتشمل التدابري، اليت سيتم اإلبقاء عليها لـ”فرتٍة إضافية” غري محددة: سداد ما يصل إىل %60 من أجور 	 

موظفي القطاع الخاص املحلي، وتأجيل أو اإلعفاء من بعض الرضائب والرسوم.
َضت بنهاية املطاف: إذ تم رفع حظر التجوال على 	 

ِ
ويعكس هذا التمديد فرتة وشدة حالة اإلغالق اليت ُفر

مستوى البالد أواخر شهر يونيو/حزيران، وما تزال حدود البالد ُمغلقة، مما ُيلقي بظالل قاتمة على اآلفاق 
املستقبلية لقطاعات السياحة والرتفيه والنقل تحديداً.

ُيمكن لالقتصاد السعودي االستفادة من الرفع املبكر لإلجراءات الحكومية يف مواجهة كورونا، وُيمكن لإلنتاج 	 
أن يسرتد عافيته أرسع يف حال تراجع الحاالت أو وجود اسرتاتيجية ُيمكن العمل بها -مثل لقاح- ملواجهة 
الجائحة. وحىت يف هذه الحالة، فمن املستبعد حدوث انتعاشة يف أسعار النفط العاملية وعودتها إىل املستويات 

السابقة )70-60 دوالر للربميل من خام برنت(، نظراً لتحّسن معدالت التخزين العاملية.



5

ومع اتّساع فجوة عجز املوازنة؛ ستضطر الحكومة لخفض النفقات وتقليص التمويل للعديد من املرشوعات 	 
املهمة ضمن اسرتاتيجية السعودية 2030.

غري 	  والتوزيع  الشباب(،  بني  )خاصًة  البطالة  ارتفاع معدالت  بسبب  مزتايداً  عاماً  استياًء  السعودية  ُتواجه 
املتكائف للرثوة، وتراجع الدعم الحكومي، والفساد امللحوظ.

وال شّك أّن تداعيات زيادة رضيبة القيمة املضافة يف يوليو/تموز، إىل جانب الركود االقتصادي املتوّقع، ُتخاطر 	 
َضت 

ِ
بإثارة املعارضة السياسية نتيجة تفاقم املصاعب املالية. كما حدث استجابًة لإلجراءات التقّشفية اليت ُفر

يف أعقاب انهيار أسعار النفط السابق عام 2014.
ويف حال أّدت قيود اإلنفاق العام إىل الحّد من قدرة النظام املليك على توزيع املحسوبية، وفشلت الحكومة 	 

يف الوفاء بوعود تحسني الخدمات ومعالجة أزمة نقص اإلسكان؛ فسوف تزداد احتمالية اندالع احتجاجات 
كرث تواتراً يف املدن السعودية -وخاصًة داخل الجامعات. كرب وأ أ

وُتَعدُّ املؤسسة الدينية بدعمها املتواصل آلل سعود، والطبيعة القبلية شديدة املحافظة للمجتمع السعودي، 	 
وارتفاع أسعار النفط، والقمع املحلي املستمر ضد معاريض ويل العهد دمحم بن سلمان، وثقافة الخضوع للعائلة 
امللكية؛ هي من العوامل املهمة الستقرار اململكة. إذ ُتقّلل تلك العوامل من مخاطر تحّول املظامل العامة إىل 

 مستمر ضد الدولة بواسطة األغلبية السنية خالل العام املقبل.
ٍ
احتجاج

الحكومية 	  التحديث  خطط  بفضل  الحكومة،  وأداء  استجابة  بتحسني  الجمهور  توقعات  تزداد  ذلك  ومع 
والتحّسن املوعود يف الخدمات واملساءلة والشفافية الحكومية بكافة قطاعات الحكومة املسؤولة عن تنفيذ 

رؤية 2030 الخاصة بمحمد بن سلمان.
ويزيد ذلك من مخاطر اندالع االضطرابات املحلية ضد الخدمات الحكومية السيئة، مثل الرعاية الصحية 	 

كرث يف حال تأّخرت املشاريع أو مل تخرج بالشكل  وأحوال الطرق واألجور. ومن املرّجح أن تزتايد تلك املخاطر أ
املطلوب، نتيجة قيود كورونا واالنكماش االقتصادي.

وهناك خطرٌ ثانوي يتعّلق باملواطنني الشيعة يف املنطقة الرشقية، الذين شاركوا يف احتجاجات متكّررة ملناهضة 	 
الحكومة يف املايض، وتحّولت يف بعض األحيان إىل أعمال عنف. واعتادت القوات السعودية الرد على تلك 
االحتجاجات بالقوة، واعتقال عرشات املتظاهرين. كما رفعت السلطات من رضيبة التظاهر حني أقدمت 
على إعدام 14 من املتظاهرين الشيعة يف مايو/أيار عام 2017. ومع عدم استبعاد احتمالية اندالع تظاهرات 
حدثت،  إن  التظاهرات  تلك  احتواء  يف  األمنية  القوات  تنجح  أن  املتوّقع  من  واملتوسط،  القصري  املدى  يف 
وستحول دون امتداد العنف واالضطرابات إىل املدن املجاورة مثل الخرب والظهران، اليت تضم تجمعات كبرية 

من املغرتبني وُتَعدُّ من مراكز صناعة النفط السعودي.
كرب بكثري ألن ينقلب الرأي العام ضد عائلة آل سعود بالكامل خالل السنوات الثالث إىل 	  هناك اآلن احتماليٌة أ

الخمس املقبلة، خاصًة إذا فشل آل سعود يف إدارة االقتصاد السعودي أو إعادة هيكلة اإلنفاق الحكومي 
بعناية.

مآالت 
الرشق األوسط

العدد
 22 أغسطس/آب 2020

2 ير حالة تقر
دولة السعودية

االستقرار االجتماعي
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العدد
 22 أغسطس/آب 2020

2 ير حالة تقر
دولة السعودية

أّن الجيل املقبل من السعوديني سيكون أقل 	  ُتشري مراقبة الشبكات االجتماعية، وغريها من املصادر، إىل 
كرث  رضا عن االعتماد على الهبات أو شبكات املحسوبية التقليدية. ويمتلك بداًل من ذلك توّقعات توظيف أ
وضوحاً، وُيطالب بتحسينات ملحوظة يف توفري اإلسكان والشفافية الحكومية والفساد املتصّور الذي ُيؤثّر 

على اإلنفاق الحكومي.

يادة خطر االضطرابات:  مؤرشات يجب مراقبتها ألنّها تمثل دالة على ز
إذا صارت قدرة العائلة امللكية على توزيع املحسوبية مقّيدًة بدرجٍة خطرية.. 1
إذا أثّرت التخفيضات املستمرة يف اإلنفاق الحكومي على العاملني يف القطاع العام.. 2
إذا فشل الدعم الحكومي يف تحقيق تحسينات حقيقية يف التوظيف واألرباح.. 3
إذا واصلت الحكومة فرض الرضائب على السلع “الضارة”، مثل التبغ، بدون تحسني ملموس للوضع . 4

االقتصادي.
إذ زاد انتقاد ويل العهد والحكومة، حىت وإن كان ذلك عرب الشبكات االجتماعية فقط.. 5

التأثري املتوّقع:
سزتداد احتمالية اندالع احتجاجات مناهضة للحكومة يف املراكز الحرضية، مثل: الرياض، مكة املكرمة، 	 

املدينة املنورة، وجدة.
من املحتمل بشدة أن ُتؤّدي احتجاجات األغلبية السنية يف املراكز الحرضية إىل زعزعة االستقرار السيايس، 	 

يف حال تحّولها إىل أعمال عنف.
من املرّجح بشدة أن ترد قوات األمن السعودية بقسوة على أي تظاهرات أو أعمال عنف عامة كربى. 	 

لذا فمن املرّجح أن غالبية االحتجاجات على املدى القصري إىل املتوسط ستكون معزولة وسلمية، ألّن 
رجال األمن لن يرتّددوا يف استخدام القوة ضدها إذا لزم األمر.

البيئة األمنية

فشلت قدرات تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( داخل السعودية يف التحّسن منذ منتصف عام 2016. 	 
ويرجع جزٌء كبري من الفضل يف تراجع قدرات داعش داخل البالد إىل الغارات املتكّررة اليت شّنتها القوات األمنية 

يا املجاورتني. السعودية، ولكّنه جاء أيضاً نتيجة تعّرض داعش النتكاسات عسكرية كبرية يف العراق وسور
ومع ذلك، فمن املرّجح أن ُيواصل تنظيم داعش العمل من خالل عدد صغري من الخاليا املحلية القادرة على 	 

تنسيق الهجمات يف عدة مناطق، منها الرياض وجدة واملدينة واملنطقة الرشقية. ورغم عدم القضاء بالكامل 
على تهديد داعش وغريه من الجهات الفاعلة املرتبطة بالتنظيم أو املتعاطفة معه، إال أن التنظيم سيواصل 

كرث من الهجمات على املنشآت التجارية. تفضيل الهجمات على الحكومة وقوات األمن أ
رجال 	  ضد  هجمات  تنفيذ  خطر  يزتايد  الشيعية،  واألهداف  األمنية  القوات  على  الهجمات  إىل  وباإلضافة 

أي  تهدف  أن  املرّجح  أقل-. ومن  -بدرجٍة  الدينية  واملواقع  الحكوميني  واملسؤولني  للحكومة  املوالني  الدين 
االنقسامات االجتماعية، واستغالل اإلصالحات االجتماعية  جماعة متشّددة داخل السعودية إىل مفاقمة 
لويل العهد، واختبار اإلجراءات األمنية، وإضعاف معنويات القوات األمنية، وإظهار عجز الدولة السعودية عن 

ضمان األمن.
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ويمتلك املتشددون الحوثيون يف اليمن نيًة واضحة وقدرًة مزتايدة على استهداف القواعد الجوية، وكذلك 	 
السفن البحرية والبنية التحتية النفطية، باستخدام الطائرات والسفن املسرّية والصواريخ الباليستية.

وهناك خطرٌ مزتايد على مجموعٍة واسعة من مختلف أنواع األصول يف وسط السعودية، بما فيها جنوب 	 
الرياض والطائف ومكة. وهناك قدرة حوثية مثبتة على إجراء تعديالت بدائية بسيطة يف أنظمة األسلحة 
التقنيات والتكتيكات الجديدة، مثل الطائرات  القديمة لزيادة مداها على مدار الرصاع. كما أدخلوا بعض 
املسّلحة بدون طيار. وبعيداً عن استهداف األصول العسكرية للتحالف؛ رّصح الحوثيون بنّيتهم استهداف 
والبحر  السعودية،   أسايس داخل 

ٍ
للحوثيني متمركزًة بشكل املستهدفة  املواقع  التجارية. وستكون  األصول 

األحمر، واألرايض اليمنية -خاصًة تلك الخاضعة لسيطرة التحالف السعودي اإلمارايت.

عّزز امللك سلمان وويل عهده األمري دمحم بن سلمان من سلطتهما على مدار السنوات املاضية. ومن املُرّجح 	 
أن ُتثري املواقف االستبدادية لويل العهد بعض السخط منخفض الحدة، خاصًة بني الشباب. ورغم ذلك، 
نعتقد أّن غالبية السعوديني سينأون بأنفسهم عن املواجهة، مع االكتفاء باالنتقاد شبه الخفي عرب اإلنرتنت 

والشبكات االجتماعية.
من املرّجح أّن االنخفاض املتسارع ألسعار النفط يف الربع األول من عام 2020 سُيؤّدي إىل إعادة النظر يف 	 

 أرسع لالقتصاد، مع زيادة االعتماد على القطاع 
ٍ
اسرتاتيجيات سياسة السلطات السعودية من أجل تنويع

الخاص فيما يتعّلق بالتمويل. أما املخاطر اليت ُتواجه االقتصاد السعودي على املدى القصري واملتوسط فتميل 
النفط وأسعاره، والنمو  اليقني بشأن توّقعات سوق  بنتائج سلبية، مما يعكس حالة عدم  بشدة للخروج 

االقتصادي يف ظل جهود تنويع االقتصاد بعيداً عن النفط، واألوضاع املالية العاملية.
وستظل السياسة الخارجية للمملكة يف املنطقة حازمًة على املدى الطويل. وبالنسبة للعالقة بني السعودية 	 

والواليات املتحدة األمريكية، فإّن الحاجة لها قائمة بسبب اسرتاتيجية إيران التوّسعية. ويبدو أّن التوتّرات مع 
إيران سُتواصل االرتفاع، مع استمرار مخاطر اندالع مواجهٍة مبارشة بني الجانبني وحلفائهما. أما أزمة دول 
مجلس التعاون الخليجي، فإن فرص حدوث انفراجة مبكّرة فيها مستبعدًة بشدة يف عام 2020، بالنظر 

إىل املواقف الصارمة لكال الجانبني.

استرشاف حالة الدولة
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دولة السعودية
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الخريطة الذهنية

75
ية تصدر عن أسباب للشئون الجيوسياسية - لالطالع على املزيد من  هذه النرشة دور

info@asbab.com إصداراتنا يمكنكم التواصل معنا عرب الربيد االلكرتوين


