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 وزير النفط السعودي الجديد: األمير عبد العزيز بن سلمان
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 تم تعيين األمير السعودي لوزير الطاقة .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفالح وزيرا   للطاقة في المملكة العربية السعودية. الوزير (ABS المشار إليه فيما يلي باسم) تم استبدال األمير عبد العزيز بن سلمان

ا (ُولد عام 1960). وهو االبن الرابع للملك سلمان وصهر األمير محمد بن سلمان (يشار إليه فيما يلي  الجديد يبلغ من العمر 59 عام 

 الوزير األول كان سعادة عبد هللا .ABS تأسست وزارة النفط والثروة المعدنية في عام 1960 عندما ولدت شركة .(MBS باسم

 طارق. منذ ذلك الحين ، كان الوزراء المتعاقبون جميعهم من التكنوقراط. أحمد زكي يماني وهشام نذير وعلي النعيمي وخالد الفالح. أبس

 .هو أول وزير طاقة ألفراد العائلة المالكة. فوجئ الناس بهذه المهمة

 

الجديد الوزير تخرج  ABS المملكة ، الظهران في) والمعادن للبترول فهد الملك جامعة اآلن( المعدنية والثروة البترول جامعة من  

 ، العربية السعودية في عام 1982. ومنذ ذلك الحين يعمل كخبير متخصص في الطاقة. كان لديه خبرة كمدير لشركة الزيت العربية

ا في مقر أوبك. في عام 2015 تم تعيينه نائبا لوزير الطاقة. ساعد الوزير الفالح ، الذي  وهي مشروع مشترك مع اليابان ، وعمل أيض 

ا في صناعة النفط مثالية ولديه عالقة واسعة في  كان زميل الدراسة في جامعة الملك فهد وزميله مدى الحياة. إن خبرته الممتدة 40 عام 

 .صناعة النفط في الداخل والخارج. ال أحد يستطيع التقليل من حياته المهنية

 

لـ بالنسبة دقة واألكثر خطورة األكثر المشكلة ستكون ، ذلك ومع  ABS مع التواصل كيفية هي  MbS األصغر شقيقه صهر هو يالذ  

 ولكنه اآلن ديكتاتور بحكم الواقع في المملكة العربية السعودية. ترتبط المسائل النفطية اآلن ارتباط ا وثيق ا بالقضايا السياسية الدولية ؛

 التعاون بين أوبك + (زائد) دول مثل إيران عضو في أوبك أو روسيا من زميل من خارج أوبك. الواليات المتحدة ليست منافس ا لها

ا حليف ال غنى عنه. يتعين على وزير الطاقة الجديد "أبس" مواجهة اآلليات  كأكبر منتج للنفط في العالم فحسب ، بل إنها أيض 

المعقدة الدبلوماسية . 
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شخصية عن ماذا .2  AbS؟ 

 

 عندما ظهر "أبس" للمرة األولى كوزير للنفط في مؤتمر أبو ظبي للنفط الشهر الماضي ، بدا أنه رجل معتدل. أعرب األمين العام لمنظمة

 رجل ذو خبرة جيدة ولديه دراية ولم تكن عاطفية أبد ا. ومع ذلك ، يجب أال تثق في التقييم ABS أوبك باركيند عن تقديره لكون

 .الدبلوماسي لباركند. تم عرضه في مؤتمر صحفي بعد تعيينه مباشرة. ذكر األيام مع سلفه الفالح بصوت خاطف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أفادت صحيفة "عرب نيوز" ، الصحيفة الرائدة في المملكة ، أن "إيه بي إس" تذكرت صداقته الطويلة مع الفالح منذ أيام الدراسة. ولكن

 قد يكون مفهوما بطرق مختلفة. كان دائما   يقودها إلى الفالح. باإلضافة إلى أنه كان يقف وراء مسيرته المهنية مقارنة   مع إم بي إس شقيق

ا مقارنة   بـ MbS زوجته. يعتبر  .ABS هو االبن المفضل لدى الملك سلمان ويبلغ عمره 25 عام 

 

 سياسته النفطية بتعبيرات مقلدة نقال   عن األدب الغربي أو األعمال الدرامية الموضعية. على سبيل المثال ، في AbS غالب ا ما يشرح

 المؤتمر الصحفي المذكور أعاله ، نقل األمير عن الدراما التلفزيونية البريطانية الشهيرة "الطابق العلوي ، الطابق السفلي". قال: "أود أن

ا." السفلي الطابق في المطبخ في والملك البالد أخدم 2030 عام في للطاقة مستورد ا السعودية تصبح أن منه طُلب عندما ، وأيض   ، 

ا عن أن أرامكو قد أحيت مثل طائر الفينيق ضد هجمات  أجاب أنه ال يضيع وقته لمناقشة "ال ال". سيناريو األرض. وقد أعرب مؤخر 

 .الطائرات بدون طيار على منشآتها النفطية. كان من غير المناسب لوزير النفط السعودي الذي يؤثر على الطاقة العالمية

 

ا على أداء مسؤوليته ، فإنه سيفقد  إذا أدرك األمير سياسة النفط بثبات ، فلن تكون هناك مشكلة على اإلطالق. لكن عندما ال يكون قادر 

 .ثقته في الداخل والخارج. وقال انه سوف تتالشى إذا استمر التعبير الغامض والميت. يجب أن يكون أكثر واقعية رجل النفط

 

 

 المشاكل التي تواجه في المستقبل .3

 

سلمان بن العزيز عبد األمير تقييم سيتم ، للطاقة كوزير  (ABS) مشاكل ثالث هناك سيكون. المستقبلية إنجازاته على اعتمادا سمعته  

سلمان بن محمد األمير العهد ولي ، صهره مع العالقة) 1( هم. أمامه كبيرة  (MbS) ، (2) أو/  و أوبك أعضاء مع التعامل كيفية  

في وإيران وروسيا المتحدة الواليات مع التعامل كيفية) 3( و ،)  زائد( أوبك+  بـ يسمى ما أو ، أوبك خارج من للنفط المنتجة الدول  

وثيق ا ارتباط ا والسياسة النفط يرتبط حيث ، الدولية السياسية الديناميات . 
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ا أكبر من  ، بشكل عام ، العالقة بين األخوة في القانون حساسة للغاية ومزعجة. داخل عائلة سعود الملكية .MbS عمره 25 عام 

 كان هناك خالف عائلي حول خالفة الملكية بين أبناء الملك الراحل فهد. وفي كوريا الشمالية ، وقع اغتيال ال يرحم على صهر الدكتاتور

ا ما يكون لديها الكثير من المشكالت  .كيم جونغ أون. العالقة بين األخوة في القانون دائم 

 

بين العالقة أن مؤكد شبه يبدو  AbS و MbS تمتثل لم ما المستقبل في ما وقت في المطاف نهاية في تنهار قد  AbS إلى بالكامل  

MbS. والدهم ، الملك سلمان ، خائف من هذا الكابوس ، لذلك فهو يركز السلطة على MbS. تشير إعادة تنظيم وزارة الطاقة 

 .على السياسة النفطية ABS والثروة المعدنية إلى وزارة الطاقة وفصل أرامكو عن وزارة الطاقة إلى تقييد سيطرة شركة

 

 هذه هي القاعدة .MbS ينبغي أن يكون الملك القادم ، وبعد ذلك سيتم خلع العرش البن MBS يعتقد الملك سلمان أن ولي العهد

ا على الحفاظ على األسرة المستقرة من أسرة سعود الملكية  ، السائدة لميراث الذكور المباشر للممالك األخرى في العالم. كان حريص 

ا أن ا غير موات   (شخص غير مرغوب فيه!) في الداخل ، MbS بفعالية من قبل نسله. يعتقد الملك سلمان أيض   مع ذلك ، يُعتبر شخص 

 الذي هو عاطفي ومتحمس. حصل سلمان على ، AbS والخارج بسبب ديكتاتوريته ، يبدو أكثر مالءمة للحفاظ على نظام الملكية من

 ، MBS العرش عن طريق صراع على السلطة داخل عائلة سعود باستخدام المناورة والحرف. لذلك ، من المؤكد أن سلمان يعتقد أن

 االبن الشبيه باألب ، سيكون أنسب خليفة للعرش. سوف ينتقل وزير الطاقة قريب ا إلى جيل الشباب من التكنوقراطيين في مجال النفط

ا أن عائلة  غير الشقيقة AbS الذين يمكنهم التحكم في إم بي إس (أو ربما شقيق خالد بن سلمان الكامل). على أي حال ، يبدو واضح 

 .لن تكون لها فرصة للبقاء في صراع على السلطة

 

 .هي كيفية إدارة شؤون النفط مع أعضاء أوبك ومنتجي النفط من خارج أوبك (ما يسمى أوبك +) ABS المشكلة التالية بالنسبة لشركة

 سعر النفط حاليا حوالي 60 دوالرا للبرميل (نفط برنت الخام). يبدو أن تعديل اإلنتاج من قبل أوبك + يوضح األداء الجيد. لكن إذا

 نظرنا إلى حقيقة اإلنتاج الفعلي لكل عضو في أوبك ، فإن انخفاض اإلنتاج ال يرجع فقط إلى التعديل بل إلى عوامل أخرى. كان إنتاج

 إيران بطيئ ا بالفعل بسبب الحصار األمريكي. تواجه فنزويال العقوبات االقتصادية األمريكية واالضطرابات الداخلية. في ليبيا ، الحرب

 األهلية هي العامل الرئيسي لخفض اإلنتاج. على العكس من ذلك ، فقد زاد العراق من إنتاجه ، وصحيح أن روسيا من خارج أوبك قد

 .أخرت عن عمد التخفيضات المرصودة

 

منتج أكبر اآلن وأصبحت ، الصخري والغاز النفط إنتاج زيادة في استمرت وقد ، العالمي والطلب العرض على المتحدة الواليات تطل  

 من ناحية أخرى ، هناك عالمة على .(BP Statistical Review of World Energy 2019 انظر) للهيدروكربون في العالم

النفط أسعار بأن التنبؤات من العديد وهناك ، والصين المتحدة الواليات بين التجاري االحتكاك سببب العالمي االقتصاد في ركود حدوث  

 ستنخفض في المستقبل. ومن المتوقع أن تقود السعودية أكبر منتج في أوبك الدول المنتجة للنفط. ولكن هذا السؤال هو ما إذا كان بإمكان

AbS إظهار مثل هذه القيادة القوية. 

 

 يرتبط النفط والسياسة الدولية ارتباط ا وثيق ا ببعضهما البعض. تحاول المملكة العربية السعودية في أيامنا هذه زيادة عائدات النفط إلى

 الحد األقصى ، وهو المصدر الوحيد للتمويل. في الوقت نفسه ، يتعين على المملكة العربية السعودية معالجة العالقات المعقدة مع
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 الواليات المتحدة وروسيا وإيران. في وقت ما ، قد يؤدي إلى تضارب المصالح. ال يمكن للمملكة العربية السعودية كسب حرب بالوكالة

 مع إيران على اليمن دون دعم عسكري أمريكي. وروسيا حليفة للمملكة العربية السعودية للحفاظ على أسعار النفط في مجموعة أوبك

 .ولكن في الوقت نفسه ، فإن روسيا مزعجة بالنسبة للمملكة العربية السعودية مع مراعاة العالقة التي ال تنفصم عن الواليات المتحدة .+

 المملكة العربية السعودية تعاني من كيفية التعامل مع روسيا. ضد الدولة الدينية إيران ، المملكة العربية السعودية يائسة للحفاظ على

 .الملكية المطلقة

 

 فيما يتعلق بسوق الطاقة ، تشارك المملكة العربية السعودية مصالح مع روسيا وإيران. تراقب الدول المنتجة للنفط عن كثب صناعة

 ، النفط األمريكية. فيما يتعلق بالدبلوماسية العسكرية ، فإن المملكة العربية السعودية تتبع الواليات المتحدة بكل بساطة وطاعة. في اليمن

 وقعت المملكة العربية السعودية في مستنقع مجنون. تلعب السعودية دور زعيم العقوبات ضد إيران ، لكنها خسرت موطئ قدم لها في

 .سوريا حيث تحتفظ روسيا وإيران بموقفهما

 

 المملكة العربية السعودية تغير الشراكة مع الواليات المتحدة وروسيا وإيران من وقت آلخر. المملكة العربية السعودية مضطرة

 .للدبلوماسية المشدودة. اآلن يبدو أن المملكة العربية السعودية معزولة في المنطقة

 

 ABS أن تكون غريبة عن هذه المعضالت والمشاكل. ال يمكن حل المشكالت حتى أن AbS في مجال الطاقة ، ال تستطيع شركة

 .التخلي عن منصبه في المستقبل القريب AbS يلقي خطاب ا متحدي ا في مؤتمر دولي. سوف يعطي نفسه عاجال   أم آجال  . سوف

 

 

 

كبير تقدير موضع سيكون الموضوع هذا على تعليقك . 

 

 

By Areha Kazuya 

E-mail: Arehakazuya1@gmail.com 
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