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إشارة حمراء على رؤية السعودية : 2030القطاعات الخاصة حذرة من ولي العهد
 1المقدمة:

"في المملكة العربية السعودية إلى تحقيق خطة اإلصالح االقتصادي الهيكلي "رؤية  (MBS) 2030يسعى األمير محمد بن سلمان
التي أطلقها في عام . 2016وهي خطة طموحة لتنويع وتحديث السعودية التي تعتمد بشدة على النفط في الوقت الحاضر .ال شك في أن
الناس  ،وخاصة جيل الشباب  ،يتوقعون رؤية  2030بشكل كبير .ويعني االقتصاد الحالي القائم على النفط االعتماد على القطاعات
العامة .ومع ذلك  ،ال غنى عن االستفادة من قدرة القطاع الخاص على تنويع االقتصاد .ولهذه الغاية  ،ال بدّ من التعاون بين أصحاب
الشركات المحلية الخاصة واالستثمار الرأسمالي ونقل التكنولوجيا من الخارج .ولكن فيما يتعلق بالحالة الراهنة  ،فإن أصحاب الشركات
المحلية والمستثمرين األجانب يشتركون في شعور الحذر تجاه األمير محمد .هذا يدل على أن رؤية  2030غير مؤكد للوصول إلى
.هدفها في هذه اللحظة

 .2أثارت حادثة من القطاع الخاص:
آنذاك نائب ولي العهد .كان قد أعطى السلطة الكاملة من  MbSفي أبريل  ، 2016عندما كان  Vision 2030تم اإلعالن عن
والده لوضع خطة كاملة وتنفيذها .عندما رفعه والده الملك سلمان إلى ولي العهد  ،استولى محمد على القوى الجبارة التي تغطي جميع
.القضايا السياسية واالقتصادية .أصبح موقفه متغطرس ووحشي
وكان المثال النموذجي هو حالة اتهام بالفساد في نوفمبر . 2017في هذه الحالة  ،تم اعتقال حوالي  200شخص من أفراد العائلة
المالكة مثل األمير الوليد بن طالل  ،الملياردير الشهير  ،وكبار المسؤولين مثل وزير المالية السابق ورجال األعمال البارزين بما في
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تم اعتقالهم في فندق ريتز كارلتون في الرياض .لم يكن هناك شك في  (SBG).ذلك تم القبض على مالكي مجموعة بن الدن السعودية
أن هذا العزل كان يهدف إلى القضاء على المعارضين السياسيين .الهدف كان مؤيدي الملك الراحل عبد هللا .تم إطالق سراح المشتبه بهم
بعد ما يقرب من شهرين من االحتجاز .لقد دفعوا مبلغًا هائالًّ من المال .كان من الغريب أن المحاكمة الرسمية لم تحدث بعد ذلك .وذُكر
.أن بعض المشتبه فيهم منعوا من السفر إلى الخارج وأجبروا على التعايش مع نظام تحديد المواقع على قدمه
قضية أخرى كانت مقتل الصحفي السيد خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول .ونفى األمير محمد بشدة تورطه في القضية .ومع
ذلك  ،كان العقل المدبر هو المسؤول التنفيذي األول في منظمة االستخبارات وضوابط إم بي إس مباشرة في المنظمة .ولذلك  ،فإن الرأي
العام الدولي مقتنع بأن ولي العهد أمر بشكل مباشر باغتيال السيد خاشقجي .الشخص الوحيد الذي يترأس ولي العهد هو الرئيس ترامب
.من الواليات المتحدة
لقد ازدادت حالة الفساد من العزل إلى اإلشارات الحمراء واالشمئزاز لمبس داخل رجال األعمال في المملكة العربية السعودية ضد
وسادت حالة خاشقجي انعدام الثقة للمديرين التنفيذيين في الخارج .ال يزال ولي العهد يضع خدعة  ،لكن صورته سوداء بال MbS.
.حدود

 . 3المديرين التنفيذيين في المملكة العربية السعودية يشمئزون من الـ MbS
تم إنقاذ ثالثة أعضاء من عائلة بن الدن  ،وهي أكبر تكتل ألعمال البناء  ،في قضية فساد .لكن كان عليهم أن يصادروا  ٪36.2من أسهم
شركاتهم إلى الحكومة .منذ هذه الحادثة  ،غادر التنفيذيون التنفيذ يون المحليون أو ابتعدوا عن ولي العهد ميجس.
على سبيل المثال  ،في نيسان /أبريل  2018زار ولي العهد والوفد المرافق له المدن الكبرى في الواليات المتحدة لترويج االستثمار
لمدة ثالثة أسابيع .ولم يزور وفده نيويورك وواشنطن وبوسطن فقط على الساحل الشرقي ولكن أيضا في سياتل ولوس أنجلوس وسان
.فرانسيسكو وهيوستن .عقدوا حلقات دراسية في هذه المدن تطلب نقل التكنولوجيا وعرض فرص االستثمار في المملكة العربية السعودية
العديد من التكتالت المؤثرة في المملكة العربية السعودية لديها عالقة وثيقة مع الشركات األمريكية .ولكن لم يكن هناك أسماء ألصحاب
.األعمال البارزين في قائمة التفويض .على الرغم من أنها يجب أن ترافق بشكل طبيعي للوفد  ،يبدو أنها تتجنب المشاركة
في يوليو . 2018كان من المعتاد انتخاب ) (SCCIمثال آخر على ذلك هو انتخاب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة السعودية
الرئيسية في الرياض أو جدة أو المنطقة الشرقية (الدمام)  .ومع  CCIرئيس المجلس األعلى لالتصاالت من واحد من ثالث مؤسسات
كرئيس لمجلس إدارة الشركة  ،وكان نائب رئيس مجلس اإلدارة أعلى  CCIذلك  ،فقد تم انتخاب رئيس مجلس إدارة شركة الطائف
على التوالي .هم بوضوح الجهات الفاعلة البسيطة .أرسل رجال األعمال البارزين في المملكة  CCIمدينتي المدينة المنورة وهيل
 MbS.العربية السعودية رسالة تحد إلى
من الواضح أنهم إذا واجهوا ولي العهد ماذا سيحدث لهم .لذا فهم يحافظون على سلوك الطاعة .ال يمكن توقع تنشيط االقتصاد السعودي
.على اإلطالق في ظل هذه الظروف

 .4مخاوف حول  MbSالمشتركة من قبل المستثمرين األجانب
المتعجرف وغير مسؤول كان غير صبور تماما .في تموز /يوليو  ، 2018ظهرت  MbSواجهت مع الرياح غير المواتية  ،و
صورة في إحدى الصحف تقول إن مبس تحدث بسرور مع األمير الوليد الذي تم القبض عليه في قضية فساد .لقد أظهروا كما لو أنهم
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قاموا بتسوية خالفاتهم .كان من المستحيل دعوة المديرين التنفيذيين في الداخل والخارج للرؤية  2030دون شبكة رجال األعمال من
لم يكن لدى المسؤولين الحكوميين القدرة  (SBG) ،الوليد .على الرغم من أن الحكومة صادرت أسهم مجموعة بن الدن السعودية
لذلك أجبرت الحكومة على إعادة تعيين عائلة بن الدن كأعضاء  NEOM.على إدارة أعمال البناء .واجهوا لتنفيذ مشاريع ضخمة مثل
.في مجلس اإلدارة
علم السياسات الشعبية مثل رخصة قيادة المرأة  ،وفتح مسرح سينمائي وإعطاء مكافأة تكلفة المعيشة .حتى اآلن  MbSرفعت
على قلب جيل الشباب .ومع ذلك  ،فإن االقتصاد غير قادر على التحول إلى حالة أفضل إال من قبل الشعبوية .وغني  MbSاستحوذت
عن القول إن التعاون مع القطاعات الخاصة أمر ال غنى عنه لرفع مستوى االقتصاد .لكن كل من رجال األعمال المحليين واألجانب
سوف ينخفض االقتصاد السعودي في عام  MbS. 2019يبقون على مسافة من
النهاية

Please send your comments and opinions on this subject.
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