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كان العــام 2020 مــن األعــوام التــي لــن تنســاها البشــرية جمعــاء، كمــا كان عاًمــا خاًصــا وفريــًدا بالنســبة 
للمملكــة العربيــة الســعودية. 2020 هــو عــام عظيــم التحديــات واإلنجــازات بالنســبة للمملكــة، كانــت فيــه علــى 
موعــد مــع جائحــة أرهقــت العالــم بأســره، إال أنهــا اســتطاعت أن تتجــاوز المحنــة، بــل وحولتهــا إلــى منحــة 

ــد جدارتهــا وحكمــة قيادتهــا. ــة لتأكي وفرصــة ذهبي
ــم  ــى العال ــة عل ــنة العصيب ــك الس ــال 2020 - تل ــت خ ــد تمكن ــة ق ــول إن المملك ــن الق ــام، يمك ــة الع ــع نهاي م
بأســره - بفضــل جهــود قيادتهــا وحكمتهــا وتضافــر الشــعب حولهــا، مــن أن تحول عــام األزمــات والتحديات 

والمحــن، إلــى عــام ملــيء بالفــرص واإلنجــازات والمنــح. 
ــا بهــذا التحــول، وهــو مــا جعلهــا مؤهلــة الســتقبال العــام 2021 بتعــاٍف أســرع  لقــد تفــردت المملكــة تقريًب
ــر ميزانيــة أعلنتهــا  ــر لنمــو اقتصــادي متوقــع، تســتقبله المملكــة عب ــا، وفــرص أكب مــن تبعــات أزمــة كورون

بعــد دراســة وافيــة مــن أجــل تنميــة مســتدامة واقتصــاد أكثــر تماســًكا.
كمــا أشــرنا، كان 2020 عــام التحديــات واإلنجــازات فــي المملكــة، وِلــَم ال؟ فهــو عام رئاســة مجموعة العشــرين، 
وهــي ســابقة تاريخيــة مهمــة، فللمــرة األولــى تتــرأس دولــة عربيــة هــذه المجموعــة التــي تمثــل ثلثــي التجــارة 
ــه جائحــة  ــة مــن الناتــج العالمــي الخــام. ورغــم مــا مثلت ــر مــن 90 بالمئ وعــدد الســكان فــي العالــم، وأيًضــا أكث
كورونــا مــن تحديــات أمــام عــام الرئاســة، فــإن المملكــة تمكنــت مــن قيــادة المجموعــة بنجــاح خــال عــام هــو 

األصعــب علــى العالــم واقتصــاده وســكانه.
وفيمــا يتعلــق بجائحــة كورونــا، فقــد ســجل العــام 2020 قصــة نجــاح مبهــرة فــي كيفيــة التعامــل الســعودي 
مــع الوبــاء، وهــو النجــاح الــذي أرغــم حتــى خصــوم المملكــة علــى الثنــاء علــى هــذا اإلنجــاز الــذي فشــلت فيــه 

امللخص التنفيذي
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دول عظمــى فــي أوروبــا وأميــركا. النجــاح التاريخــي فــي مواجهــة الجائحــة لــم يــأِت مــن فــراغ، بــل كان ثمــرة 
متوقعــة لجهــود جبــارة وخطــوات جريئــة تبنتهــا قيــادة المملكــة فــي وقــت ســادت فيــه حالــة مــن الشــك 

والعجــز فــي دول ُتصنــف بأنهــا كبــرى.
ــا فيمــا يخــص التغلــب علــى تبعــات »كورونــا« فقــط، بــل إن المملكــة نجحــت فــي  2020 لــم يكــن عاًمــا إعجازًي
ــد  ــن وس ــر المانحي ــاض ومؤتم ــاق الري ــل اتف ــي، مث ــد الدبلوماس ــى الصعي ــواء عل ــرى، س ــازات أخ ــق إنج تحقي
ــاالت  ــي مج ــة ف ــرات العالمي ــدارة المؤش ــص ص ــا يخ ــا، أو فيم ــة كورون ــة لمواجه ــة العالمي ــوة التمويلي الفج

ــة. ــية العالمي ــات والتنافس ــف التقني ــة وتوظي ــات االئتماني ــل التصنيف ــدة، مث ع
2020 كان عــام إعــان الريــاض عاصمــة للمــرأة العربيــة، وبتتبــع بســيط لجهــود تمكيــن المــرأة فــي المملكــة 
خــال هــذا العــام، نتأكــد أن 2020 كان عــام المــرأة الســعودية بامتيــاز، مــع المزيــد مــن جهــود قيــادة المملكــة 
لتمكيــن نصــف المجتمــع مــن المســاهمة الفاعلــة فــي الوصــول إلــى مجتمــع حيــوي، اقتصــاد مزدهــر ووطن 

طمــوح، كمــا حــددت »رؤيــة المملكــة 2030«.
وإذا كانــت هــذه هــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي 2020، واحــد مــن أصعــب األعــوام علــى العالــم أجمــع، 
فمــن المؤكــد أنــه مــع بــدء تجــاوز العالــم لجائحــة كورونــا وتوالــي اإلعــان عــن لقاحــات مضــادة للفيــروس مــا 

يبشــر باقتــراب التعافــي العالمــي، فــإن المملكــة ينتظرهــا مســتقبل أكثــر إشــراًقا فــي 2021.
مــع نهايــة كل عــام، يكــون الشــغل الشــاغل لمراكــز األبحــاث والدراســات هــو تلخيــص كل مــا حــدث فــي 
العــام المنقضــي، عبــر محاولــة جمــع أهــم مــا كان مــن أحــداث وقــرارات وفعاليــات. كمــا تركــز علــى محاولــة 

استشــراف المســتقبل والعــام المنتظــر علــى ضــوء مــا حــدث فــي العــام الفائــت.
فــي هــذا التقريــر، ســنرصد أهــم معالــم اإلنجــاز ومظاهــر اإلعجــاز التــي تفــردت بهــا المملكــة فــي 2020، بفضل 
القيــادة الحكيمــة مــن خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز، وســمو ولــي العهــد 
األميــر محمــد بــن ســلمان. كمــا ســنقدم استشــراًفا للعــام 2021 فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ونحــاول 
الوقــوف علــى مامحــه بشــكل أدق، اعتمــاًدا علــى أداء المملكــة وحكومتهــا فــي كافــة المجــاالت السياســية 

واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة خــال 2020.
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حققــت المملكــة العربيــة الســعودية قصــة نجــاح مذهلــة فــي مواجهة جائحــة كورونــا »كوفيــد - 19«، مؤكدة 
ــن  ــا وللمقيمي ــن لمواطنيه ــة، ولتضم ــة العام ــوارئ الصح ــتجابة لط ــي االس ــتثنائية ف ــا االس ــك مرونته بذل
وحتــى الحجــاج المقبليــن عليهــا ألداء الشــعائر المقدســة، أن ســامتهم وعافيتهــم تمثــل ركيــزة أساســية 

فــي اســتراتيجيتها لقطــاع الرعايــة الصحيــة.
ــد - 19«،  ــرض »كوفي ــة بم ــة إصاب ــن أي ــف ع ــل الكش ــى قب ــرة حت ــج والعم ــق الح ــى تعلي ــة إل ــارعت المملك س
ــدول  ــن ال ــد م ــادرة العدي ــل مب ــى قب ــر 2020 حت ــذ 26 فبراي ــتين من ــن المقدس ــى المدينتي ــول إل ــرت الدخ وحظ
باإلغــاق الشــامل بوقــت طويــل وبــدء منظمــة الصحــة العالميــة بتقييــم مــرض »كوفيــد - 19« إلعانــه وبــاء 
عالمًيــا. وبعدهــا بنحــو شــهر مــن الزمــن، وتحديــًدا فــي 23 مــارس، قامــت 17 دولــة أو منطقــة بفــرض قيــود 

جديــدة علــى الســفر أو بتحديــث لوائــح الســفر.
وســاهم فــرض القيــود علــى الســفر فــي مرحلــة مبكــرة بــدور كبيــر فــي تحســين مخرجــات التصــدي النتشــار 

الفيــروس المســتجد. 
ولــم تغفــل المملكــة عــن مســألة األمــن الغذائــي، فحرصــت علــى توفيــر المخــزون الغذائــي فــي المتاجــر فــي 

وقــت كانــت مشــكلة تكديــس الســكان للمــواد الغذائيــة تتصــدر عناويــن الصحــف فــي دول أخــرى.
وبفضــل السياســات الحاســمة التــي وضعتهــا وأطــر الحوكمــة الصارمــة ومنظومتهــا المتطــورة للرعايــة 
الصحيــة، نجحــت المملكــة فــي تجــاوز األزمــة، وهــا هــي اليــوم علــى المســار الصحيــح نحــو التكيــف مــع »الواقع 

الجديــد« واســتئناف النشــاط االقتصــادي. 
فــي معركــة مواجهــة »كورونــا« وضعــت القيــادة الســعودية الجانــب اإلنســاني فــي أولويــات الخطــط، 
ســواء كان المصــاب ســعودًيا أو مقيًمــا أو مخالًفــا، وهــذا مــا جعــل منظمــة الصحــة العالميــة تشــيد بتعامــل 

المملكــة فــي زمــن الجائحــة.

»كورونا«..
نجاح استثنائي
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ــلمان  ــك س ــريفين المل ــن الش ــادم الحرمي ــدر خ ــارس 2020، أص ــي 30 م ــًدا ف ــاء، وتحدي ــي الوب ــة تفش ــذ بداي من
بــن عبدالعزيــز - حفظــه هللا - األمــر الملــي المتضمــن تقديــم الرعايــة الصحيــة مجاًنــا لجميــع المصابيــن 
بـ«فيــروس كورونــا« مــن المواطنيــن والمقيميــن، ومخالفــي أنظمــة اإلقامــة والعمــل وأمــن الحــدود فــي 

ــة. ــات قانوني ــة تبع ــة دون أي ــة والخاص ــة الحكومي ــز الطبي ــفيات والمراك ــع المستش جمي
وتحــت إشــراف مباشــر مــن صاحــب الســمو الملــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولــي العهــد، 
نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، وزيــر الدفــاع، تــمَّ علــى الفــور تشــكيل لجنــة رفيعــة المســتوى يترأســها معالــي 
ــر الصحــة وتضــم نخبــة مــن المتخصصيــن فــي مختلــف القطاعــات وترفــع تقاريرهــا لســموه شــخصًيا.  وزي
ــا لتقييــم الوضــع واتخــاذ اإلجــراءات الفوريــة حســب الضــرورة، مدعومــة  وتواصــل اللجنــة اجتماعاتهــا يومًي

بالتوجيهــات العمليــة للقيــادة الحكيمــة.
وبالتعــاون مــع الجهــات المعنيــة، تمت إحاطــة المجتمع بأحدث المســتجدات تعزيــًزا للشــفافية والموثوقية، 
وذلــك عبــر رســائل معــّدة بدقــة متناهيــة لتتناســب مــع كافــة شــرائح ســكان المملكــة علــى اختــاف 
أعمارهــم وجنســياتهم. وقامــت المملكــة بتكثيــف االختبــارات علــى مراحــل متعــددة بمجــرد تخفيــف القيــود 
ــرى،  ــة فــي المــدن الكب ــع مــن المركب ــة للجمي ــار مجاني ــح مراكــز اختب ــى الحركــة مــن خــال فت المفروضــة عل
إضافــة إلــى تفعيــل خدمــات عيــادات تطبيــق )تطّمــن( الــذي يهــدف إلــى تقديــم الحمايــة والرعايــة الصحيــة 
للمواطنيــن والمقيميــن المحاليــن للعــزل المنزلــي أو الحجــر الصحــي ويعــزز مــن إجــراءات تعافيهــم، ويعمــل 
ــى  ــة للمرض ــول المملك ــفيات ح ــة والمستش ــة األولي ــة الصحي ــز الرعاي ــي مراك ــا ف ــن 230 موقًع ــر م ــي أكث ف

الذيــن يعانــون مــن األعــراض.
ــى  ــتقبال مرض ــى اس ــفياتها عل ــدرات مستش ــن ق ــة م ــززت المملك ــتيعابية، ع ــة االس ــد الطاق ــى صعي وعل
العنايــة المركــزة وغيــر المركــزة، فأضافــت أكثــر مــن 2500 ســرير عنايــة مركــزة مجهــز بالكامــل خال 3 أشــهر 
فقــط، ويمثــل ذلــك أكثــر مــن 30% مــن الطاقــة االســتيعابية التــي تــمَّ توفيرهــا لوحــدات العنايــة المركــزة 

خــال ســنوات.
ــاالت  ــى الح ــة مرض ــات لرعاي ــدث التقني ــخير أح ــى تس ــاء عل ــة الوب ــى مواجه ــة عل ــات القائم ــت الجه وحرص
الحرجــة، ومنهــا خــوذة األوكســجين واألنبــوب األنفــي ســريع التدفــق، اللــذان وفــرا نتائــج مشــجعة وســاعدا 

الكثيــر مــن المرضــى علــى تجنــب عمليــات التنبيــب وأجهــزة المســاعدة علــى التنفــس.
طبقــت المملكــة مجموعــة صارمــة مــن إجــراءات االحتــواء، أبرزهــا إغــاق المــدارس والجامعــات والمراكــز 
التجاريــة، وحظــر التجمعــات العامــة، وتعليــق عمــل العديــد مــن الجهــات الحكوميــة، وفــرض اإلغــاق 
ــامل  ــم ش ــد تقيي ــك بع ــر، وذل ــدن األصغ ــي الم ــة ف ــي للحرك ــد الجزئ ــية والتقيي ــدن الرئيس ــي الم ــامل ف الش
للوضــع العــام، وتواصــل سياســات العمــل عــن ُبعــد مــن المنــزل، وفــرض ارتــداء الكمامــات فــي المناطــق 

ــة. ــج ناجح ــق نتائ ــا تحق ــة، وجميعه ــى إدارة الجائح ــة عل ــز المملك ــم لتركي ــم الدع ــة تقدي العام
كمــا أعلــن وزيــر الصحــة الدكتــور توفيــق الربيعــة، عــن وصــول أول دفعــة مــن لقــاح مضــاد لفيــروس كورونا 
إلــى المملكــة. وأعلنــت وزارة الصحــة فتــح بــاب التســجيل للحصــول علــى لقــاح كورونــا عبــر تطبيــق »صحتــي«، 

مؤكــدة أنــه ســيكون مجانًيا.
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إذا كانــت الريــاض هــي عاصمــة المــرأة العربيــة فــي 2020، فــإن هــذا العــام نفســه كان شــاهًدا علــى انفتــاح 
غيــر مســبوق فــي مزيــد مــن التمكيــن للمــرأة ودمجهــا كعنصــر فاعــل بشــكل مؤثــر فــي الحيــاة والمجتمــع. 
هــذا االنفتــاح جــاء مدفوًعــا بإيمــان قيــادة المملكــة بــأن دور المــرأة فــي بنــاء المجتمــع ال يقــل أهميــة عن دور 
الرجــل، وبنــاء المجتمعــات ال يقتصــر فقــط علــى بنــاء األســرة فــي المنــزل، وإنمــا يتســع ليشــمل المجتمــع 

ككل بجميــع جوانبــه االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية.
تمكيــن المــرأة الســعودية فــي 2020 بــدأ مــن أهــم نقــاط االنطــاق واقتحــم واحــًدا مــن المجــاالت التــي كانــت 
محصــورة علــى الرجــل فقــط، أال وهــو القــوات المســلحة، حيــث افتتحــت هيئــة األركان العامــة أول قســم 
نســائي عســكري فــي القــوات المســلحة وذلــك الســتقطاب وتلبيــة احتياجــات أفــرع القــوات المســلحة مــن 
العنصــر النســائي. ومــن القــوات المســلحة إلــى الدفــاع المدنــي، الــذي أعلــن توظيــف 60 امــرأة فــي الدفــاع 
المدنــي بالريــاض كمرحلــة أولــى، ضمــن عمليــة اســتقطاب العنصــر النســائي فــي بقيــة المديريــات بالمناطق، 

لتتولــى المــرأة عمليــات الكشــف الوقائــي وإجــراءات ومتطلبــات الســامة.
تمكيــن المــرأة وصــل أيًضــا إلــى النيابــة العامــة، حيــث صــدر أمــر ملــي بتعييــن دفعــة جديــدة مــن النســاء علــى 
مرتبــة مــازم تحقيــق فــي النيابــة العامــة الســعودية، ويأتــي ذلــك تعزيــًزا لمكانتهــا وحضورهــا فــي الســلك 
ــي  ــا ف ــي القضاي ــق ف ــام التحقي ــيتولين مه ــرأة س ــن 53 ام ــمَّ تعيي ــه ت ــة أن ــة العام ــت النياب ــي. وأوضح القضائ
عــدد مــن أفــرع النيابــة فــي الســعودية، مضيفــة أن تعييــن المــرأة كعضــو نيابــة يأتــي ضمــن أهــداف »رؤيــة 
المملكــة 2030« المتمثلــة فــي تمكيــن المــرأة الســعودية، وتوســيع دائــرة نشــاط عملهــا، لتســاهم مــع الرجل 

فــي دفــع عجلــة التنميــة فــي المملكــة.

عام تمكين املرأة
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أيًضــا، انطاًقــا مــن حــرص الرئاســة العامــة لشــؤون المســجد الحــرام والمســجد النبــوي علــى مواكبــة »رؤيــة 
الســعودية 2030«، وتمكيًنــا للمــرأة الســعودية، فقــد تــمَّ تعييــن عشــر ســيدات مــن الكفــاءات العاملــة فــي 
الرئاســة فــي مناصــب قياديــة عليــا، ســعًيا لارتقــاء بمســتوى العمــل بالرئاســة واســتثماًرا للكــوادر الوطنيــة 
المؤهلــة. وجــاءت التعيينــات فــي جميــع التخصصــات والمجــاالت التــي تهــم قاصــدات الحرميــن الشــريفين، 
ســواًء التوجيهيــة أو اإلرشــادية والتطويريــة واإلداريــة واللغويــة والتقنيــة، وفــي مجــال المكتبــات، وخدمــات 
البحــث العلمــي وغيرهــا، بمــا يمنــح المــرأة الســعودية الريــادة فــي خدمــة المســجد الحــرام والمســجد النبــوي. 
رئاســة الحــرم وجهــت كذلــك بإنشــاء عــدد مــن الــوكاالت والــوكاالت المســاعدة النســائية، وإعــادة هيكلــة 
ــوي  ــجد النب ــؤون المس ــا لش ــة ووكالته ــي الرئاس ــرأة ف ــؤون الم ــة بش ــة المختص ــن اإلدارات العام ــدد م ع

بهــدف تســخير الطاقــات واالرتقــاء بمســتوى الخدمــات.
المــرأة الســعودية أصبحــت شــريًكا أساســًيا فــي مختلــف مياديــن العمــل والمجتمــع، ومــرة جديــدة هــا هــو 
اســم جديــد يضــاف إلــى الئحــة »المــرأة األولــى فــي الســعودية«. فمــن هــي أّول امــرأة مــن ســائقات ســيارات 
اإلســعاف فــي المملكــة؟ فــي فيلــم وثائقــي جديــد نشــره المركــز الســعودي لاتصــال الحكومــي، تمَّ الكشــف 
عــن أول امــرأة قــادت ســيارة إســعاف فــي الســعودية، إنهــا ســارة العنــزي، التــي كانــت تحلــم منــذ صغرهــا 

أن تســاعد المصابيــن.
وبعــد 3 أشــهر مــن تعييــن أول امــرأة ســعودية تقــود ســيارة إســعاف، وفــي خطــوة نوعيــة غيــر مســبوقة 
فــي الســعودية، قامــت مجموعــة الدكتــور ســليمان الحبيــب الطبيــة بتوظيــف مســعفات ســعوديات كأول 
فريــق إســعافي نســائي ميدانــي متخصــص فــي أقســام الطــوارئ، حيــث ســيعملن بجانــب فريــق التدخــل 
الســريع لتقديــم الخدمــات اإلســعافية للحــاالت الطارئــة ونقــل المرضــى عبــر ســيارات اإلســعاف علــى مــدار 

الســاعة، وذلــك تحــت إشــراف مركــز القيــادة والتحكــم ألقســام الطــوارئ فــي المجموعــة.



امللف االقتصادي
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ــي  ــر ف ــول كبي ــه تح ــدث في ــن يح ــي زم ــام 2020 ف ــذا الع ــرين ه ــة العش ــة مجموع ــعودية رئاس ــلمت الس تس
ــاون  ــا كان التع ــة. ولطالم ــة والديموغرافي ــة والتقني ــة والبيئي ــرات االجتماعي ــة التغي ــي نتيج ــهد العالم المش
والعمــل الجماعــي الدولــي الســمة األبــرز لمجموعــة العشــرين، حيــث أظهــرت الســعودية تميًزا فــي قيادتها 
أعمــال المجموعــة خــال رئاســتها مجموعــة العشــرين هــذا العــام، فــي أكثــر الظــروف تحدًيــا واختبــاًرا ممثلــة 

فــي جائحــة »كوفيــد – 19« التــي عصفــت بالعالــم أجمــع.
ــر مــن 100 اجتمــاع افتراضــي  ــًزا بجميــع المقاييــس، عقــد أكث وخــال عــام الرئاســة الســعودية الــذي كان ممي
للــوزراء والمســؤولين فــي جميــع المجــاالت. وكان لجوانــب حمايــة ســوق العمــل ومكافحــة البطالــة نصيــب 

مــن االهتمــام.
واختتــم قــادة دول مجموعــة العشــرين )G20( أعمــال الــدورة الخامســة عشــرة الجتماعــات قمــة قــادة دول 
مجموعــة العشــرين االفتراضيــة، التــي عقــدت يومــي 21 و22 نوفمبــر 2020، برئاســة خــادم الحرمين الشــريفين 

الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود - حفظــه هللا.
وفــي البيــان الختامــي، أكــد قــادة مجموعــة العشــرين )G20(، ضــرورة تنســيق اإلجــراءات العالميــة والتضامــن 
والتعــاون متعــدد األطــراف أكثــر مــن أي وقــت مضــى لمواجهــة التحديــات الراهنــة واغتنــام فــرص القــرن 
الحــادي والعشــرين للجميــع. وشــددوا علــى بــذل قصــارى الجهــود لحمايــة األرواح وتقديــم الدعــم مــع التركيز 
بشــكل خــاص علــى الفئــات األكثــر تأثــًرا باألزمــة، باإلضافــة إلــى العمــل إلعــادة االقتصــادات إلــى مســارها 

نحــو تحقيــق النمــو والحفــاظ علــى الوظائــف وتوفيــر فــرص العمــل. 
ــق  ــا »تحقي ــد فيه ــة أك ــعود، كلم ــز آل س ــن عبدالعزي ــلمان ب ــك س ــريفين المل ــن الش ــادم الحرمي ــى خ وألق
الكثيــر هــذا العــام، والوفــاء بااللتــزام باالســتمرار بالعمــل ســوًيا يك نرتقــي لمســتوى التحديــات الناجمــة عــن 
وبــاء فيــروس كورونــا بهــدف حمايــة األرواح وســبل العيــش والفئــات األكثــر عرضــة للخطــر«. »نجحنــا فــي 
تقديــم رســالة تبعــث باالطمئنــان واألمــل لمواطنينــا وجميــع الشــعوب حــول العالــم، وهــذا اإلنجــاز اليــوم 

يعــدُّ تكليــًا لجهودنــا المشــتركة خــال عــام ملــيء بالتحديــات«.
فيمــا عبــر ســمو ولــي العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان، عــن الشــكر الجزيــل لقــادة دول مجموعة العشــرين 
ــع  ــة ومجتم ــات الدولي ــي المنظم ــدول وممثل ــة ال ــن كاف ــات م ــي االجتماع ــاهم ف ــارك وس ــن ش ــكل م ول
األعمــال والمجتمــع المدنــي علــى امتــداد عــام رئاســة المملكــة. جــاء ذلــك فــي بيــان رئاســة مجموعــة 
العشــرين الــذي ألقــاه ســمو ولــي العهــد الســعودي، عقــب اختتــام أعمــال قمــة مجموعــة العشــرين 2020.

وأكــد ســموه، أن رئاســة المملكــة لمجموعــة العشــرين، كرســت جهودهــا لبنــاء عالــم أقــوى وأكثــر متانــة 
واســتدامة، ويتــوازى ذلــك مــع مــا تشــهده المملكــة مــن تحــول اقتصــادي واجتماعــي كبيــر، مسترشــدين 
ــود  ــم الجه ــتواصل دع ــة س ــعودي، أن المملك ــد الس ــي العه ــمو ول ــن س ــة 2030«. وبي ــة المملك ــه بـ«رؤي في
ــا المســتجد للجميــع بشــكل عــادل وبتكلفــة  الدوليــة المتعلقــة بتوفيــر لقاحــات وعاجــات فيــروس كورون
ــرين  ــة العش ــة لمجموع ــة اإليطالي ــن والرئاس ــركائها الدوليي ــع ش ــتعمل م ــا، وس ــرد توفره ــورة، بمج ميس

فــي العــام المقبــل لتحقيــق ذلــك. 

رئاسة مجموعة العشرين
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لقــد كانــت الريــاض عاصمــة العالــم خــال عــام 2020، حيــث اتجهــت األنظــار إليهــا بشــكل يــكاد يكــون 
ثمانــي مجموعــات  الحــراك فــي  المســتويات. وتمثــل هــذا  االجتماعــات علــى مختلــف  لتواصــل  يومًيــا، 
ــدرة  ــد ق ــا يؤك ــدة، م ــة المعق ــة والتنموي ــات االقتصادي ــم الملف ــت معظ ــل( غط ــات التواص ــل )مجموع عم

الســعودية علــى قيــادة األجنــدة العالميــة الطموحــة. 
 )Y20( وتمثــل القطــاع الخــاص، ومجموعــة الشــباب )B20( وتضــم مجموعــات التواصــل: مجموعــة األعمــال
 )T20( ــر ــة الفك ــة، ومجموع ــات العمالي ــمل النقاب ــال )L20( وتش ــة العم ــابة، ومجموع ــادات الش ــع القي وتجم
وهــي شــبكة مــن مراكــز الفكــر والباحثيــن،  ومجموعــة المجتمــع المدنــي )C20( وتمثــل منظمــات المجتمــع 
المدنــي، ومجموعــة المــرأة )W20( وتمثــل مصالــح المــرأة، ومجموعــة العلــوم )S20( وتمثــل المجتمــع العلمــي، 

ومجموعــة المجتمــع الحضــري )U20( وتشــمل ممثلــي المــدن. 
ــادة  ــاع لق ــم أول اجتم ــرين، تنظي ــعودية للعش ــة الس ــا الرئاس ــي قدمته ــتجدة الت ــاور المس ــرز المح ــن أب وم
»وكاالت الفضــاء« برئاســة األميــر ســلطان بــن ســلمان، الــذي عرفنــاه وعرفتــه المنطقــة بريادتــه للفضــاء. 
قيــادة  فــإن  العالمــي،  االقتصــاد  أداء  علــى  كورونــا  لجائحــة  الســلبية  النتائــج  الحســبان  فــي  أخذنــا  وإذا 
الســعودية لمجموعــة العشــرين أســهمت بشــكل فعــال فــي الحــد مــن التداعيــات الســلبية للجائحــة، عبــر 
تركيــز الريــاض بشــكل مباشــر علــى العمــل علــى إنقــاذ الــدول الناميــة، ومنخفضــة الدخــل مــن االنهيــار التــام. 
التزمــت المجموعــة بتمديــد مبــادرة تعليــق خدمــة الديــن، التــي تجمــد بمقتضاهــا مدفوعــات الديــون الثنائيــة 

ــمية.  الرس
ــا. ودعــت مجموعــة  كمــا تعهــدت مجموعــة العشــرين بأكثــر مــن 21 مليــار دوالر لمكافحــة »كورونــا« عالمًي
ــدت  ــة. وتعه ــة الجائح ــارات دوالر لمكافح ــة ملي ــدر بثماني ــة تق ــوة مالي ــد فج ــى س ــاعدة عل ــرين للمس العش
ــدول  ــة لل ــة واألدوي ــات الطبي ــر الخدم ــة لتوفي ــود العالمي ــم الجه ــون دوالر لدع ــم 500 ملي ــعودية بتقدي الس

ــرة.  الفقي
ــهدها  ــم يش ــتثنائية ل ــات اس ــط تحدي ــاءت وس ــام ج ــذا الع ــرين ه ــة العش ــعودية لمجموع ــة الس إن رئاس
العالــم مــن قبــل فــي ظــل تفشــي جائحــة لــم تــدع أي اقتصــاد أو قطــاع حيــوي يفلــت مــن قبضتهــا. ولكــن 
األهــداف والمرتكــزات االســتراتيجية التــي وضعتهــا المملكــة برهنــت علــى قدراتهــا القياديــة علــى مســتوى 

العالــم.
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ــة  ــة بجدي ــادة المملك ــعى قي ــم، وتس ــات العال ــم اقتصادي ــر وأه ــد أكب ــدُّ أح ــعودية تع ــة الس ــة العربي المملك
ــي  ــج المحل ــة النات ــر الحكوم ــك، تعتب ــق ذل ــة تحقي ــه. ولمتابع ــاد وتنوع ــم االقتص ــة حج ــى مضاعف ــل عل للعم
غيــر النفطــي هــو المؤشــر الرئيســي لنجــاح الخطــط االقتصاديــة؛ ألن الناتــج المحلــي اإلجمالــي يتأثــر بطبيعــة 
الحــال بتقلبــات كميــات إنتــاج النفــط، وال تعــدُّ الحكومــة هــي المحــرك الرئيســي لهــا. فــي عــام 2016م، كانــت 
قيمــة الناتــج المحلــي غيــر النفطــي تقــدر بـــ1.8 ترليــون لاير، وبــدأت قيــادة المملكــة وضــع خطــط لمضاعفــة 
ذلــك بوتيــرة ســريعة. والنتيجــة كانــت نمــًوا متســارًعا فــي الســنوات الثــاث الماضيــة، بنســبة 1.3% فــي 2017، 
و2.2% فــي 2018م، و3.3% فــي 2019م، وأكثــر مــن 4% فــي الربــع الرابــع مــن 2019م، وذلــك علــى الرغــم مــن 

بعــض التحديــات االقتصاديــة.
ــإن  ــرين، ف ــة العش ــي مجموع ــا ف ــع نظرائه ــبي م ــكل نس ــي 2020، وبش ــا ف ــة كورون ــن جائح ــم م ــى الرغ وعل
ــة  ــي مجموع ــا ف ــة كورون ــة لجائح ــات االقتصادي ــع التبع ــل م ــي التعام ــل 10 دول ف ــد أفض ــدُّ أح ــة تع المملك
العشــرين. مــع توقعــات بــأن وتيــرة النمــو ستتســارع مــع زوال الجائحــة وعــودة األمــور لطبيعتهــا بالكامــل؛ 
لتكــون أحــد أســرع دول مجموعــة العشــرين نمــًوا فــي الناتــج المحلــي غيــر النفطــي فــي الســنوات المقبلــة.
ــى رأس  ــف كان عل ــدالت التوظي ــادة مع ــة أن زي ــة، والحقيق ــا بالبطال ــرن دوًم ــا« مقت ــن »كورون ــث ع الحدي
ــى إصــاح ســوق العمــل  ــة المملكــة 2030« عل ــدأ العمــل وفــق »رؤي ــات الحكومــة الســعودية، فقــد ب أولوي
ــى  ــول إل ــة 2030« الوص ــة المملك ــت »رؤي ــات، ووضع ــن والمواطن ــف للمواطني ــن الوظائ ــد م ــر المزي وتوفي
نســبة بطالــة 7% فــي العــام 2030م كأحــد أهدافهــا. خــال عــام 2018م، بلغــت نســبة البطالــة 13% تقريًبــا. 
وبســبب رفــع كفــاءة األجهــزة الحكوميــة واســتثمارات صنــدوق االســتثمارات العامــة والبرامــج والمبــادرات 
الحكوميــة األخــرى، انخفضــت نســبة البطالــة بشــكل متتــاٍل إلــى 11.8% فــي بدايــة عــام 2020م. فــي نهايــة عــام 
2020م كانــت المملكــة مــن أقــل الــدول المتأثــرة بجائحــة كورونــا فــي مجموعــة العشــرين التــي ارتفعت نســبة 
البطالــة فــي بعضهــا إلــى 15% و20% وأكثــر، ذلــك أن البرامــج والسياســات التــي وضعتهــا الحكومــة تمكــن مــن 

تحقيــق نســبة بطالــة 7% قبــل 2030م.
بالنظــر إلــى مــا أعلــن عنــه العــام الماضــي لتوقعــات ميزانيــة 2020م، كان الحديــث عــن إيــرادات متوقعــة 
للدولــة تقــدر ســابًقا بـــ833 مليــار لاير، منهــا 513 مليــار لاير إيــرادات نفطيــة. وبعــد انهيــار أســعار النفــط 
ــا. هــذه اإليــرادات وحدهــا غيــر  ــا إلــى 410 مليــارات لاير تقريًب هــذا العــام، انخفضــت اإليــرادات النفطيــة فعلًي
ــة هــذا العــام، ناهيــك عــن صعوبــة  ــار لاير فــي ميزاني ــد الرواتــب المقــدر بـــ504 ملي ــة حتــى بن ــة لتغطي كافي
تمويــل البنــود األخــرى، التــي تشــمل اإلنفــاق الرأســمالي بـــ173 مليــار لاير، والمنافــع االجتماعيــة بـــ69 مليــار 
لاير، والتشــغيل والصيانــة المقــدرة بـــ140 مليــار لاير وغيرهــا؛ هــذا يعنــي ركــوًدا اقتصادًيــا، وخســارة ماييــن 
الوظائــف. فــي حــال لــم تقــم الحكومــة برفــع اإليــرادات غيــر النفطيــة إلــى نحــو 360 مليــار لاير هــذا العــام، 
ولــو بقينــا علــى مســتويات 2015م المقــدرة بـــ100 مليــار لاير تقريًبــا، الضطــرت إلــى تخفيــض الرواتــب للعامليــن 
ــمالي  ــاق الرأس ــاف اإلنف ــل، وإيق ــاوات بالكام ــدالت والع ــاء الب ــن 30%، وإلغ ــد ع ــا يزي ــام بم ــاع الع ــي القط ف
بالكامــل، وعــدم القــدرة علــى تشــغيل وصيانــة أصــول الدولــة بالشــكل المناســب، ولتوقفنــا حتــى عــن دعــم 

بنــد نفقــات التمويــل.

اقتصاد متماسك
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أعلنــت الحكومــة الســعودية، إقــرار ميزانيــة إنفاقيــة للعــام المقبــل 2021 بإجمالــي مصروفــات تقــارب تريليــون 
لاير، تحديــًدا 990 مليــار لاير )264 مليــار دوالر( مقابــل إيــرادات عامــة تقــدر بنحــو 849 مليــار لاير )226 مليــار 

دوالر(، ليصبــح إجمالــي العجــز المتوقــع خــال الفتــرة نحــو 141 مليــار لاير )37.6 مليــار دوالر(.
وشــدد خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز، خــال جلســة مجلــس الــوزراء التــي 
المواطنيــن  صحــة  لحمايــة  األولويــة  الميزانيــة  تعطــي  أن  توجيهــه  علــى  الجديــدة،  الميزانيــة  اعتمــدت 

والمقيميــن وســامتهم، ومواصلــة الجهــود للحــد مــن آثــار الجائحــة علــى اقتصــاد البــاد.
ــاع  ــم القط ــات ودع ــر الخدم ــادي وتطوي ــو االقتص ــز النم ــى تحفي ــل عل ــتمرار العم ــلمان، اس ــك س ــد المل وأك
اإلســكانية،  والمشــروعات  البرامــج  وتنفيــذ  فيــه،  المواطنيــن  وظائــف  علــى  والمحافظــة  الخــاص 
ــًدا مــن فــرص العمــل للمواطنيــن، وتحقيــق مســتهدفات »رؤيــة  والمشــروعات التنمويــة التــي توفــر مزي
ــد  ــة، والح ــة االجتماعي ــام بالحماي ــي، واالهتم ــاق الحكوم ــاءة اإلنف ــع كف ــى رف ــد عل ــع التأكي ــة 2030«، م المملك
ــروعات  ــج ومش ــل لبرام ــذ الفاع ــى التنفي ــد عل ــه هللا: »نؤك ــاف – حفظ ــاد، وأض ــة الفس ــدر ومحارب ــن اله م

الميزانيــة«.

ميزانية 2021..
استعادة النمو

ورغــم ذلــك، المملكــة نجحــت فــي الحفــاظ علــى رواتــب المواطنيــن وأغلب البــدالت والعــاوات، واالســتمرار 
بإنفــاق رأســمالي بلــغ 137 مليــار لاير، وزيــادة اإلنفــاق علــى بنــد التشــغيل والصيانــة، وتحمــل ارتفــاع تكاليــف 
الرعايــة الصحيــة بســبب الجائحــة، بمــا يصــل إلــى 188 مليــار لاير، مــع االلتــزام الكامــل ببنــد المنافــع االجتماعيــة 
ــي أي  ــب ف ــة أي تقل ــن رهين ــون الوط ــة أال يك ــتذكر أهمي ــا نس ــك يجعلن ــل. كل ذل ــم التموي ــات ودع واإلعان
قطــاع كان، وبــأن تنويــع اإليــرادات مهــم وحيــوي الســتدامة الدولــة، وهــو مــا تعمــل عليــه قيــادة المملكــة 
بجديــة مــن خــال اســتثمارات صنــدوق االســتثمارات العامــة، ودعــم قطاعــات جديــدة، مثــل: الســياحة، 
والرياضــة، والصناعــة، والزراعــة، والنقــل، والفضــاء، والتعديــن وغيرهــا، باإلضافــة إلــى العمــل مــع القطــاع 

الخــاص.
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مــن جانبــه، أوضــح ســمو ولــي العهــد الســعودي األميــر محمــد بــن ســلمان، أن يشــهد النمــو االقتصــادي 
ارتفاًعــا مــع االســتمرار فــي تنميــة دور القطــاع الخــاص مــن خــال تســييل بيئــة األعمــال، والتقــدم فــي برامج 
ــة،  ــة التحتي ــروعات البني ــي مش ــاركة ف ــاص للمش ــاع الخ ــام القط ــرص أم ــن الف ــد م ــة مزي ــص، وإتاح التخصي
وتطويــر القطاعــات الواعــدة والجديــدة، واالســتمرار فــي تنفيــذ برامــج »رؤيــة المملكــة 2030« لتحقيــق 

ــادي. ــو االقتص ــز النم ــي تعزي ــاهمة ف ــتهدفاتها للمس مس
ميزانيــة العــام المقبــل 2021 تــمَّ اعتمادهــا بحجــم إيــرادات قدرهــا 849 مليــار لاير مقابــل إجمالــي مصروفــات 
بواقــع 990 مليــار لاير. وكانــت ميزانيــة المملكــة وضعــت خــال العــام الحالــي 2020 إجمالــي إيــرادات، قوامهــا 
833 مليــار لاير، مقابــل إجمالــي نفقــات بنحــو 1020 مليــار لاير، بينمــا تشــير توقعــات وزارة الماليــة إلــى تراجــع 
إجمالــي اإليــرادات الفعليــة عــن المقــدر إلــى 770 مليــار لاير، مقابــل ارتفــاع فــي اإلنفــاق إلــى 1068 مليــار لاير، 

بنهايــة العــام 2020.
إجمالــــي النفقــــات المتوقعــة للعــام 2020 ســجل ارتفاًعــا بنســـبة 4.7 فــي المئــة عــــن الميزانيــــة المعتمــــدة؛ 
وذلــــك نتيجــــة زيــــادة اإلنفــــاق لتلبيــــة المتطلبــــات االستثنائية لمواجهـــة الجائحـــة خال العـــام الحالـي. كما 
أن االعتمـــادات اإلضافيـــة علـــى الميزانيـة المعتمـدة منـذ بدايـــة العـام بلغـت نحـو 159 مليـار ريـال )42.4 مليار 
دوالر( شـملت زيــادة اعتمــادات الصحــة لدعــم قــدرات القطــاع لمواجهــة الجائحــة، باإلضافـة إلـى تعجيـل 
ســـداد مســـتحقات القطـــاع الخـــاص. قابـــَل هـــذه الزيـــادة وفـر فـي بعــــض بنــــود النفقــات بنحــــو 111 مليــار 

لاير جــراء إلغــاء أو تمديــد أو تأجيــل بعــض بنــود النفقــــات التشــــغيلية والرأســــمالية.
وفــق الظــروف الحاليــة والتطــــورات الجاريــة يتوقــع أن يرتفــع عجـــز الميزانيــة الســعودية فــــي نهايــة العــام 
ــار  ــى 141 ملي ــل إل ــام 2021 ليصـ ــة عـ ــي نهايـ ــه فـ ــتهدف خفضـ ــت يسـ ــي وق ــار لاير، ف ــو 298 ملي ــى نح 2020 إل
ريـــال، تعـــادل 4.9 في المئة مـــن الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي، بينما يســـتمر باالنخفـــاض التدريجـــي علـى المـدى 

المتوســـط ليصـــل إلـــى مـــا يقـــارب 4 في المئة مـــن الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي بنهاية العـــام 2023.
ــتدامة  ــتهدفات االس ــق مسـ ــاق وتحقيـ ــاءة اإلنفـ ــز كفـ ــة لتعزيـ ــود الحكوميـ ــتكمااًل للجهـ ــك اس ــي ذل ويأتـ
واالســتقرار المالـــي، مــع توقعــات أن يبلــغ رصيــد الديــن العام نحــــو 854 مليــــار ريــــال، تمثل 34.3 فــي المئة 
مــــن الناتــــج المحلـــي اإلجمالـــي، نهايـة العـــام الحالي، فيما يتوقـع أن يصـل إلـى نحـــو 937 مليـار ريـال، أي نحو 
32.7 فــي المئــة مــــن الناتــــج المحلــــي بنهايـــــة العــام 2021 علــى أن يبلــغ 1.06 تريليون ريــــال فــــي العــــام 2023 
تمثل 31.7 في المئة مــــن الناتــــج المحلــــي اإلجمالـــي. وهـــي مسـتويات تقـل بشـكل ملحـــوظ عـن السـقف 

المحـــدد للديـــن العـــام عند 50 في المئة مـــن الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي«. 
ومن جانب آخر، أكدت وزارة الماليـــة أنها ستواصل عبر المركـــز الوطنـــي إلدارة الديــــن العمـــل علــــى تدبيــــر 

االحتياجــات التمويليــة وفــق مســتهدفات السياســة الماليــة واســتراتيجية الديــن العــام.
وفي ظل الظروف االقتصـاديـــة االستثنـائيـــة للعـــام الحـــالي وحالـة عـدم اليقين وتبعـاتهـــا، ما زال االقتصاد 
العالمــي يعانــي مــن آثـارهـــا مــع احتمـــاالت مصاحبـــة ألزمـــة »كوفيــد - 19« بتــردي األوضــاع مع تفشــي موجة 
ــن  ــي م ــة للتعاف ــة الازم ــدة الزمني ــع الم ــة توق ــار صعوب ــى اعتب ــه عل ــى أن ــوزارة إل ــارت ال ــة. وأش ــة للجائح ثاني
األزمــة، تأتــي ميزانيــة عــام 2021 للتأكيــد علــى توفيــر الســـبل كافــة للتعامل مــع األزمة واستعـــادة وتيــرة النمو 
االقتصادي، وتعزيز منظومـــة الـــدعم واإلعـانـــات االجتمـاعيـــة والخـدمـــات األساسية، وتبني سياسات أكثر 
ــط  ــدى المتوسـ ــى المـ ــة علـ ــتدامة المالي ــادي واالس ــتقرار االقتص ــو واالس ــن النم ــة بي ــي الموازن ــة ف ماءم
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والطويـــل، مــع االســتمرار فــي جهــود تنميــة اإليــرادات غيــر النفطيــة ورفع كفــاءة اإلنفــاق، وزيادة مســتوى 
مشــاركة القطــاع الخــاص.

وتشــــير التقديــــرات األوليــــة لعــــام 2021، إلى نمــــو الناتــــج المحلــــي اإلجمالــــي الحقيقــــي بنحو 3.2 في المئة 
مدفوًعــا بافتـــراض اســتمرار تعافــــي األنشــــطة االقتصاديــــة خال العــــام، باإلشــارة إلى مواصلــة الحكومة 
جهودهـــا لتعزيـــز دور القطاع الخـــاص ليكـــون المحـــرك الرئيـــس للنمـــو االقتصـــادي ودعـــم نمـــو المنشـآت 
الصغيـــرة والمتوســـطة، بالتزامـن مـع مواصلة الحكومة تنفيـذ اإلصاحـــات الهيكليـة لتنويـع االقتصـاد مـن 
خــال برامـــج »رؤيـــة المملكـــة 2030« وتحســـين بيئـــة األعمـــال وفتـــح آفـــاق جديــدة أمــام االســتثمار المحلــي 
واألجنبـــي، إضافـــة إلـــى الـــدور اإليجابـــي المتوقـــع إلنفـــاق الصناديــق التنمويــة وتنفيــذ المشــروعات الكبــرى 

وبرامــــج التخصيــص.
ووفــق بيــان الميزانيــة العامــة للدولــة، أفــادت وزارة الماليــة بتوقعهــا أن تتـــم المحافظـــة علـــى رصيـــد 
االحتياطــيات الحكوميـة حسـب مـا تـمَّ اإلعان عنـه فـي ميزانيـة العـام 2020 عند 346 مليار لاير، مع الحفاظ 
عليــه عنــد مســتوى 280 مليــار لاير فـــي عـــام 2021، و265 مليــار لاير فــي 2023. فــي المقابــل، تــرى الــوزارة أن 
التضخــم ســيبدأ فــي االنحســار مــن العــام المقبــل 2021 عنــد 2.9 فــي المئــة، قبــل مزيــد مــن التراجــع إلــى 2 فــي 
المئــة خــال العاميــن 2022 و2023 وســط نمــو اقتصــادي صحــي واالســتمرار فــي تنفيــذ مشــروعات »رؤيــة 

المملكــة 2030«.
أيًضا، من المتوقع أن تبلغ إيـــرادات الضرائـــب لعـــام 2020 نحو 196 مليـــار ريـــال، وذلـــك بانخفـــاض نســـبته 10.7 
في المئة مقارنـــة بالعـــام 2019. بينما قدرت أن تنخفـــض بنســـبة 1.8 في المئة، مقارنة بالمقـــدر فـــي الميزانيـــة 
للعـــام الحالي. ومـــن المتوقـــع، وفق وزارة المالية، أن تســـجل الضرائـــب علـــى الدخـــل واألربـــاح والمكاســـب 
الرأســـمالية نحـــو 16 مليــــار ريــــال، وذلــــك بنســــبة انخفــــاض 5.9 في المئة، مقابل العام 2019، ارتباطــًا بأزمــة 
الجائحـة. بينما توقعت أن تسـجل الضرائـب علـى السـلع والخدمـات نحـو 141 مليـار ريـال خال 2020 بانخفـاض 
نســـبته 9.2 في المئة نتيجة ارتباط أغلـــب هــــذا النــــوع مــــن اإليــــرادات باألنشــــطة االقتصاديــــة، باإلضافــــة 

إلــــى تعليــق الرحـات المحليــة والدوليــة.
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اكتشافات نفطية
كانــت المملكــة علــى موعــد مــع طفــرات اقتصاديــة ضخمــة، كلمــة الســر فيهــا شــركة الزيــت العربيــة 
الســعودية »أرامكــو الســعودية« التــي تمكنــت مــن اكتشــاف حقــول نفطيــة جديــدة، وتنفيــذ إنجــازات 

اقتصاديــة فــي مجــال الغــاز والطاقــة.
اللجنــة الُعليــا للمــواد الهيدروكربونيــة برئاســة األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولــي العهــد، 
نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، فــي اجتمــاع لهــا اطلعــت علــى خطــط تطويــر حقــل الجافــورة العمــاق فــي 
المنطقــة الشــرقية الــذي يعــدُّ أكبــر حقــل للغــاز غيــر المصاحــب غيــر التقليــدي يتــم اكتشــافه فــي المملكــة 
بطــول 170 كيلومتــًرا وعــرض 100 كيلومتــر، ويقــدر حجــم مــوارد الغــاز فــي مكمنــه بنحــو 200 تريليــون قــدم 
مكعبــة مــن الغــاز الرطــب الــذي يحتــوي علــى ســوائل الغــاز فــي الصناعــات البتروكيماويــة والمكثفــات ذات 

ــة. ــة العالي القيم
ولــي العهــد الســعودي أشــاد بجهــود الشــركة الوطنيــة »أرامكــو الســعودية« فــي تطويــر الحقــل، بحجــم 
ــد  ــى تزاي ــره إل ــل تطوي ــتؤدي مراح ــار لاير، س ــادل 412 ملي ــا يع ــارات دوالر أو م ــى 110 ملي ــل إل ــتثمارات تص اس
إنتــاج الحقــل مــن الغــاز تدريجًيــا ليصــل فــي حــال اكتمــال تطويــره إلــى 2.2 تريليــون قــدم مكعبــة عــام 2036 
تمثــل نحــو 25 بالمئــة مــن اإلنتــاج الحالــي. وبســبب خاصيــة الحقــل ســيكون قــادًرا علــى إنتــاج نحــو 130 ألــف 
برميــل يومًيــا مــن اإليثــان تمثــل نحــو 40% مــن اإلنتــاج الحالــي، ونحــو 500 ألــف برميــل يومًيــا مــن ســوائل الغــاز 

والمكثفــات الازمــة للصناعــات البتروكيماويــة تمثــل نحــو 34% مــن اإلنتــاج الحالــي.
ووجــه األميــر محمــد بــن ســلمان بــأن تكــون أولويــة تخصيــص إنتــاج الحقــل مــن الغــاز وســوائله للقطاعــات 
المحليــة فــي الصناعــة والكهربــاء وتحليــة الميــاه والتعديــن وغيرهــا لمواكبــة معــدالت النمــو الطموحــة وفق 
»رؤيــة المملكــة 2030«. وأشــار ولــي العهــد الســعودي إلــى أن تطويــر الحقــل ســيحقق طــوال 22 عاًمــا مــن 
ــا للحكومــة بنحــو 8.6 مليــار دوالر ســنوًيا أو 32 مليــار لاير، ويرفــد الناتــج المحلــي  بدايــة تطويــره دخــًا صافًي
اإلجمالــي بمــا يقــدر بـــ20 مليــار دوالر )75 مليــار لاير( ســنوًيا، ويــؤدي إلــى توفيــر فــرص عمــل مباشــرة وغيــر 
مباشــرة للمواطنيــن فــي تلــك القطاعــات وغيرهــا، وســيجعل المملكــة أحــد أهــم منتجــي الغــاز فــي العالــم 

ليضــاف إلــى مركزهــا كأهــم منتــج للبتــرول.
كذلــك، أعلــن األميــر عبدالعزيــز بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، وزيــر الطاقــة، أن شــركة الزيــت العربيــة 
األجــزاء  للزيــت والغــاز فــي  اكتشــاف حقليــن جديديــن  الســعودية« تمكنــت مــن  »أرامكــو  الســعودية 
الشــمالية مــن المملكــة، وهمــا: حقــل »هضبــة الحجــرة« للغــاز فــي منطقــة الجــوف، وحقــل »أبــرق الُتلــول« 

للزيــت والغــاز فــي منطقــة الحــدود الشــمالية.
ــة الحجــرة، شــرق  ــر الطاقــة أن الغــاز الغنــي بالُمكثفــات تدفــق مــن مكمــن الصــارة بحقــل هضب ــن وزي وبيَّ
مدينــة ســكاكا، بمعــدل 16 مليــون قــدم مكعبــة قياســية فــي اليــوم، مصحوًبــا بنحــو )1944( ألــٍف وتســعمائة 
وأربعــٍة وأربعيــن برميــًا مــن الُمكثفــات. وأضــاف األميــر عبدالعزيــز، أن الزيــت العربــي الخفيــف الممتــاز غيــر 
ــر،  ــة عرع ــن مدين ــرقي م ــوب الش ــي الجن ــول ف ــرق الُتل ــل أب ــي حق ــرورا ف ــن الش ــن مكم ــق م ــدي تدف التقلي
ــا، مصحوبــا بنحــو )1.1( مليــون ومائــة ألــف  بمعــدل )3189( ثاثــة آالف ومائــة وتســعة وثمانيــن برميــٍل يومًي
ــه،  ــل نفس ــي الحق ــوارة ف ــن الق ــن مكم ــاز م ــق الغ ــا تدف ــوم، فيم ــي الي ــاز ف ــن الغ ــية م ــة قياس ــدم مكعب ق
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ــا بـــ49 برميــًا يوميــا مــن  بمعــدل )2.4( مليونيــن وأربعمائــة ألــف قــدم مكعبــة قياســية فــي اليــوم، مصحوًب
ــات. الُمكثف

وأشــار إلــى أن شــركة أرامكــو الســعودية ســتواصل العمــل علــى تقييــم كميــات الزيــت والغــاز والُمكثفــات 
فــي الحقليــن، باإلضافــة إلــى حفــر المزيــد مــن اآلبــار لتحديــد مســاحة وحجــم الحقليــن.

كمــا أعلنــت شــركة أرامكــو ومعهــد اقتصاديــات الطاقــة اليابانــي )IEEJ(، بالشــراكة مــع الشــركة الســعودية 
ــا الزرقــاء« مــن المملكــة  ــاج وتصديــر أول شــحنة مــن »األموني ــات األساســية »ســابك«، نجــاح إنت للصناع
ــن  ــا م ــر 40 طًن ــمَّ تصدي ــه »ت ــان بأن ــاد البي ــو. وأف ــرته أرامك ــان نش ــب بي ــان، بحس ــى الياب ــعودية إل ــة الس العربي
األمونيــا الزرقــاء عاليــة الجــودة إلــى اليابــان الســتخدامها فــي توليــد الطاقــة الخاليــة مــن الكربــون«. وأشــار 
ــان إلــى أن هــذا اإلعــان يأتــي وســط توقعــات متزايــدة للــدور الــذي ســيلعبه الهيدروجيــن فــي نظــام  البي
ــن  ــن الهيدروجي ــاث ذرات م ــن ث ــون م ــب يتك ــي مرك ــا، وه ــن لألموني ــه »يمك ــا أن ــي، مضيًف ــة العالم الطاق
وذرة واحــدة مــن النيتروجيــن، أن ُتســهم فــي مواجهــة تحديــات ارتفــاع الطلــب العالمــي علــى الطاقــة 

ــة«. ــعار معقول ــتدامة وأس ــة ومس ــة موثوق بطريق
ونجحــت »أرامكــو« مــع أحــد المورديــن فــي إنتــاج أول طـــرف جهـــاز تتـــم صناعتـــه فـــي المملكـــة يعمــل علـــى 
إتمـــام حرق الغـــازات مــــن خــــال تقنيــــة تنتــــج الهــــواء المضغــــوط والمشــتعل الـــذي ال يبقـــي شــيًئا مــــن 

ــان. ــي الدخ ــى يختف ــا حت ــارة إال ويحرقه ــازات الض الغ
وذكرت »أرامكو« أنه كان لـدى الشـركة حاجـة ملحـة إليجاد حــل فاعــل لمشــكلة االنبعاثـات غيــر المرغـوب 
فيهـــا مـــن شـــعات حـــرق مـا يبقـى مـــن الغـازات فـي نهايـــة دورة اإلنتـاج الضـــارة وغيـر المجديـــة اقتصادًيا 
فـــي معاملهـــا. وكان الهـــدف هـــو حـــرق جميـــع مـــا يصـــدر مـــن غـــازات مــــن تلــك الشــعات بنســــبة %100، 
وفًقــــا لاشتراطات الصارمــــة التــــي تتبعهــا الشــــركة فــي حمايــة البيئـة، منـــذ وقت مبكر، والتـي تعبـر عـن 
التزامهـــا التـــام بالحــد مــن االنبعاثــات الضــارة، حيــث بــدأت الخطــوة األولـــى فــــي هــــذه التقنية مــــن االبتـــكار 

نفســـه، أي مـــن فكـــرة مهنـدس شـاب فـي أرامكـو الســـعودية عــام 1999م.
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انهيار أسعار النفط..
درس يف إدارة األزمة

لــم يقتصــر تأثيــر جائحــة كورونــا علــى المجــاالت الصحيــة فقــط، بــل كان االقتصــاد أيًضــا مــن ضمــن الضحايــا، 
وكان علــى رأس القائمــة المتضــررة أســواق الطاقــة التــي تعرضــت النهيــار كبيــر فــي أســعارها وهــو 
االنخفــاض األكبــر لهــا منــذ العــام 1991، عندمــا شــنت القــوات األميركيــة غــارات جويــة علــى القــوات العراقيــة 

بعــد غزوهــا للكويــت.
وأثــار انهيــار أســعار النفــط ذعــر األســواق التــي كانــت قلقــة بالفعــل مــن تأثيــر انتشــار فيــروس كورونــا علــى 
االقتصــاد العالمــي والطلــب علــى النفــط. وأثــر فيــروس كورونــا بشــكل كبيــر فــي الطلــب علــى الطاقــة فــي 
جميــع أنحــاء العالــم. وتوقعــت وكالــة الطاقــة الدوليــة تراجــع الطلــب ألول مــرة منــذ الركــود االقتصــادي فــي 

العــام 2009 الــذي تبــع األزمــة الماليــة العالميــة.
فــي خضــم هــذه الحالــة مــن الذعــر والرعــب، كانــت المملكــة تقــف بأقــدام راســخة مكنتهــا مــن الخــروج مــن 
األزمــة، رغــم أن الكثيــر مــن المراقبيــن اعتقــدوا أن المملكــة ســتدخل نفًقــا مظلًمــا، وقــد تضطــر إلــى إبطــاء 

اســتراتيجيتها التنمويــة »رؤيــة المملكــة 2030« لتركــز علــى إنقــاذ نظامهــا المالــي.

ــال الفحـــص والمعاينــة  ــال الســـامة خــال أعمـ ــاًزا وخطـــوة مهمـــة فـــي مجـ كمــا حققـــت »أرامكـــو« إنجـ
للمرافـق الصناعيـة، وذلـك عبـر تحسـين ماءمـة تقنيـة الطائـرات بـدون طيـار الشـتراطات السـامة، خـال 
اســـتخدامها فـــي مجــاالت المراقبــة والتفتيـــش علــى المرافــق، حيــث حــازت هــذه التحســينات بــراءة اختــراع 

فــي هــذا المجــال.
كمــا أعلــن وزيــر الطاقــة أن شــركة النفــط »أرامكــو« تمّكنــت مــن تحقيــق 4 اكتشــافات للنفــط والغــاز فــي 
مواقــع مختلفــة مــن المملكــة العربيــة الســعودية. وتــمَّ اكتشــاف الزيــت غيــر التقليــدي فــي حقــل الريــش، 
شــمال غــرب مدينــة الظهــران، حيــث تدفــق الزيــت العربــي الخفيــف جــًدا، مــن بئــر الريــش رقــم 2، بمعــدل 

4452 برميــًا فــي اليــوم، مصحوًبــا بـــ3.2 مليــون قــدم مكعبــة قياســية مــن الغــاز يومًيــا.
ــاج  ــل اإلنت ــث وص ــم 4، حي ــم 3 ورق ــش رق ــري الري ــر بئ ــركة بحف ــت الش ــش، قام ــل الري ــداد حق ــد امت ولتحدي
ــا بـــ3 ماييــن  ــة الزيــت، مصحوًب ــا، مــن نفــس نوعي ــًا يومًي ــر الريــش رقــم 3، إلــى 2745 برمي األولــي مــن بئ
قــدم مكعبــة قياســية مــن الغــاز فــي اليــوم، كمــا وصــل معــدل تدفــق الزيــت العربــي الخفيــف جــًدا مــن بئــر 

ــا، مــع 1.6 مليــون قــدم مكعبــة قياســية مــن الغــاز فــي اليــوم. الريــش رقــم 4 إلــى 3654 برميــًا يومًي
ــوار،  ــل الغ ــرب حق ــوب غ ــز، جن ــر المنّح ــي بئ ــارة ف ــن الّص ــي مكم ــدي، ف ــر التقلي ــاز غي ــاف الغ ــمَّ اكتش ــا ت كم
وفــي بئــر الســهباء، جنــوب الحقــل نفســه. إذ تدفــق الغــاز، مــن بئــر المنّحــز، بمعــدل 18 مليــون قــدم مكعبــة 
قياســية فــي اليــوم، مــع 98 برميــًا مــن المكثفــات يومًيــا. فــي حيــن تدفــق الغــاز مــن بئــر الســهباء، بمعــدل 

ــا. 32 مليــون قــدم مكعبــة قياســية يومًي
وتــمَّ كذلــك اكتشــاف النفــط فــي بئــر العجرميــة رقــم 1، الواقعــة شــمال غــرب مدينــة رفحــاء، فــي منطقــة 

الحــدود الشــمالية، إذ أســفر اختبــار البئــر عــن تدفــق النفــط بمعــدل 3850 برميــًا فــي اليــوم.
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ــي  ــك الت ــة كتل ــاص عاصف ــى امتص ــادرة عل ــة ق ــا المالي ــر أن أوضاعه ــد آخ ــا بع ــت يوًم ــة تثب ــادة المملك إن قي
واجههــا العالــم إبــان تفشــي جائحــة كورونــا. وعلــى خــاف الحــال مــع غالبيــة الــدول األخــرى المصــدرة للنفط، 

تحظــى المملكــة باحتياطيــات ماليــة ضخمــة، بــل وأظهــرت قدرتهــا علــى االقتــراض أيًضــا.
البروفيســور »جيســون بــوردوف«، المستشــار الســابق لشــؤون الطاقــة فــي إدارة »بــاراك أوبامــا«، ورئيــس 
مركــز سياســة الطاقــة العالميــة فــي جامعــة كولومبيــا، توقــع أن تخــرج المملكــة مــن محنــة الوبــاء أقــوى 
ــى  ــا عل ــا دموًي ــاره عاًم ــان باعتب ــي األذه ــوًرا ف ــيبقى محف ــام 2020 س ــم أن ع ــى رغ ــًيا، عل ــا وجيوسياس اقتصادًي
الــدول النفطيــة، إذ ســينتهي الحــال بالســعودية إلــى كســب عائــدات نفطيــة أكبــر والتمتــع بحصــة أكبــر فــي 
الســوق النفطيــة بمجــرد اســتقرارها، وذلــك بفضــل إجــراءات خفــض اإلنتــاج وإجــراءات اإلغــاق التــي فرضها 

االنهيــار االقتصــادي العالمــي. 
ــنوات  ــي الس ــعار ف ــار األس ــن ازده ــرة م ــاس لفت ــة األس ــي الحالي ــردي النفط ــة الت ــي حال ــع ترس ــي الواق ف
ــتقبلي  ــب المس ــات الطل ــة بتوقع ــرة المحيط ــكوك الكبي ــم الش ــعودية. ورغ ــدات الس ــي عائ ــة، وتنام المقبل
علــى النفــط، فإنــه بمجــرد تجــاوز األزمــة اآلنيــة، مــن المحتمــل أن يرتفــع الطلــب بمعــدل أســرع عــن العــرض. 
بطبيعــة الحــال إذا مــا اســتمرت إجــراءات احتــواء الوبــاء لفتــرة أطــول عــن المتوقــع أو وقعــت موجــة تفشــي 
ــيناريوهات  ــة الس ــزال غالبي ــك، ال ت ــع ذل ــول. وم ــا أط ــي وقًت ــة التعاف ــتغرق عملي ــروس، فستس ــة للفي ثاني

تتوقــع تعافــي الطلــب فــي نهايــة األمــر.
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مــن خــال تعزيزهــا تحالفهــا المتوتــر مــع الواليــات المتحــدة وإعــادة إقرارهــا لمكانتهــا باعتبارهــا منتًجــا عالمًيا 
للنفــط قــادًرا علــى تغييــر مســار دفــة الســوق العالميــة، عززت الســعودية مــن مكانتهــا الجيواســتراتيجية. 

ومــع تهافــت كبــار منتجــي ومســتهلي النفــط مــن أجــل الحيلولــة دون إغــراق العــرض الزائــد مــن النفــط 
منشــآت التخزيــن العالميــة، فإنهــم تحولــوا بأعينهــم، أخيــًرا، نحــو الســعودية يك تقــود منظمــة »أوبــك« 
ــول  ــر ح ــث الدائ ــم كل الحدي ــاج. ورغ ــي اإلنت ــي ف ــض تاريخ ــرار خف ــي إق ــرى ف ــرى األخ ــة الكب ــدول المنتج وال
حصــص اإلنتــاج فــي تكســاس أو خلــق تكتــل نفطــي عالمــي جديــد عبــر مجموعــة الـــ20، كان اللجــوء إلــى 
ــار الوحيــد الحقيقــي المتــاح أمــام صنــاع السياســات فــي نهايــة األمــر، مثلمــا كان الحــال دوًمــا  الريــاض الخي

ــة.  ــرة طويل ــذ فت من
يعــود ذلــك إلــى أن الســعودية هــي الدولــة الوحيــدة المســتعدة لاحتفــاظ بقــدر كبيــر مــن القــدرة اإلنتاجيــة 
اإلضافيــة، األمــر الــذي يكبدهــا تكلفــة كبيــرة، ممــا يمكنهــا مــن زيــادة أو خفــض اإلنتــاج إلــى ومــن الســوق 
بســرعة. وتمنــح هــذه المكانــة االســتثنائية المملكــة ليــس فقــط نفــوًذا علــى مســتوى ســوق النفــط 

ــًرا. ــة، وإنمــا أيًضــا نفــوًذا جيوسياســًيا كبي العالمي
ومــن خــال قيادتهــا جهــود خفــض اإلنتــاج داخــل »أوبــك«، نجحــت الســعودية فــي تذكيــر روســيا بأنــه ليــس 
ــارس  ــي م ــك« ف ــات »أوب ــن مفاوض ــحبت م ــا انس ــت عندم ــا حاول ــردة، مثلم ــير منف ــكو الس ــكان موس بإم
وأشــعلت حــرب أســعار. اليــوم، تعتمــد موســكو بدرجــة أكبــر علــى الريــاض فــي إدارة الســوق النفطيــة عمــا 
عليــه الحــال فــي االتجــاه المقابــل، مــا يمنــح الســعودية اليــد العليــا فــي هــذه العاقــة، وهــذا مــن المحتمــل 

أن يتــرك تداعيــات علــى الشــرق األوســط.
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السياحة.. القطاع الواعد
مــن الوهلــة األولــى لإلعــان عــن »رؤيــة الســعودية 2030«، وقيــادة المملكــة تؤكــد أن تنويــع اإليــرادات مهم 
وحيــوي الســتدامة الدولــة، وأنهــا تعمــل علــى ذلــك بجديــة مــن خــال اســتثمارات صنــدوق االســتثمارات 
العامــة، ودعــم قطاعــات جديــدة مثــل الســياحة والرياضــة والصناعــة والزراعــة والنقــل والفضــاء والتعديــن 

وغيرهــا، باإلضافــة إلــى العمــل مــع القطــاع الخــاص.
ــوع  ــي وتن ــن إرث ثقاف ــة م ــه المملك ــا تمتلك ــًرا لم ــياحة، نظ ــاع الس ــي قط ــة ف ــة نوعي ــام 2020 نقل ــهد ع وش
ــدت  ــد أعي ــدول. لق ــر ال ــاف أكب ــي مص ــون ف ــا أن تك ــح له ــا تتي ــن نوعه ــدة م ــة فري ــي وديموغرافي جيوغراف
هيكلــة قطــاع الســياحة فــي الفتــرة الماضيــة ورفعــت المملكــة نســبة إســهام القطــاع الســياحي فــي 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي. هــذا النمــو فتــح قطاعــات عمــل جديــدة وأســهم فــي توظيــف مئــات اآلالف مــن 

ــة. ــي البداي ــا ف ــا زلن ــعوديات وم ــعوديين والس الس
ــة للســياحة، التــي تهــدف فيهــا إلــى رفــع مســاهمة القطــاع  لقــد اعتمــدت المملكــة االســتراتيجية الوطني
الســياحي فــي الناتــج المحلــي إلــى مــا يزيــد علــى 10% بحلــول العــام 2030م، وتوفيــر العــدد األكبــر مــن الفــرص 
الوظيفيــة توافًقــا مــع »رؤيــة المملكــة 2030«، إضافــًة إلــى إنشــاء التأشــيرة الســياحية فــي ســبتمبر 2019، 
التــي تســمح لمواطنــي 49 دولــة، الحصــول عليهــا إلكترونًيــا، وتشــمل الـــ49 دولــة مــا يقــارب 80% مــن طاقــة 

ــا. اإلنفــاق الســياحي علــى مســتوى العالــم، وتضــم 75% مــن قاصــدي الرحــات الســياحية الفارهــة عالمًي
ــع  ــة الســياحي لتشــجيع االســتثمارات الســياحية فــي المملكــة، وتنوي ــدوق التنمي كمــا أنشــأت المملكــة صن
ــرص  ــادة ف ــك زي ــي، وكذل ــي اإلجمال ــج المحل ــي النات ــياحة ف ــاع الس ــاهمة قط ــادة مس ــل، وزي ــادر الدخ مص
ــى  ــن إل ــياح القادمي ــدد الس ــادة ع ــي زي ــهام ف ــياحي واإلس ــاع الس ــي القط ــة ف ــاء المملك ــات وأبن ــل لبن العم
يدعــم  2030«، حيــث  المملكــة  للســياحة و«رؤيــة  الوطنيــة  المملكــة، وفًقــا لمســتهدفات االســتراتيجية 

ــة. ــق المملك ــف مناط ــي مختل ــة ف ــياحة المحلي ــر الس ــم تطوي ــي تدع ــاريع الت ــدوق المش الصن
ــل  ــن أج ــة م ــعت المملك ــد – 19«، فس ــاء »كوفي ــار وب ــة انتش ــر نتيج ــكل كبي ــياحي بش ــاع الس ــر القط ــد تأث لق
ــف  ــة »صي ــرت حمل ــة، فابتك ــل الجائح ــي ظ ــا ف ــي عالمًي ــذي يعان ــياحي ال ــاع الس ــي القط ــي ف ــق التعاف تحقي
الســعودية يتنفــس« مــع تطبيــق جميــع اإلجــراءات االحترازيــة لحمايــة العامليــن والســياح، التــي أشــاد بهــا 
ــت وزارة  ــث عمل ــة، حي ــذه الحمل ــال ه ــة خ ــه للمملك ــد زيارت ــة عن ــياحة العالمي ــة الس ــام لمنظم ــن الع األمي
ــة  ــياحة الداخلي ــجيع الس ــة لتش ــق فرص ــاء وخل ــار الوب ــن انتش ــة م ــات الناتج ــة التحدي ــى مواجه ــياحة عل الس

ــة. ــبب الجائح ــم بس ــاط العال ــذي أح ــلبي ال ــو الس ــل الج ــي ظ ــة ف ــي المملك ــن مواطن ــه ع والترفي
كمــا أن مجموعــة العشــرين برئاســة المملكــة العربيــة الســعودية، ومــن خــال مجموعــة العمــل الخاصــة 
بالســياحة، ســلطت الضــوء علــى دور الســياحة فــي تحقيــق النمــو االقتصــادي والتنميــة المســتدامة، وأهميــة 
االســتجابة المشــترك لجائحــة »كوفيــد - 19«، وتطويــر التنميــة الشــاملة مــن خــال الســياحة وحمايــة البيئــة 
ــة تنســيق الجهــود  ــز الســفر اآلمــن والســلس، وأهمي ــراث االجتماعــي والثقافــي، وتعزي ــى الت والحفــاظ عل
والتعــاون الدولــي فــي ســبيل دعــم الــدول التــي تعتمــد علــى القطــاع الســياحي بشــكل كبيــر للتعافــي مــن 

آثــار الجائحــة.
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ــذي  ــتجد، ال ــا المس ــروس كورون ــاح في ــم لق ــى تلقيه ــتوى عل ــو المس ــعوديون رفيع ــؤولون س ــرص مس ح
ــة. ــزر األميركي ــركة فاي ــن ش ــة م ــه المملك ــت علي حصل

وأعلــن عــن تدشــين تطبيــق إلكترونــي علــى الهواتــف المحمولــة بعنــوان »صحتــي« لتلقــي طلبــات التلقيــح 
مــن المواطنيــن، وتــمَّ التأكيــد أن التطعيــم ســيكون علــى ثــاث مراحــل وكل مرحلــة لهــا فئــات مســتهدفة، 
ــاح للجميــع ســواء مواطنيــن أو مقيميــن علــى أرض المملكــة، وذلــك مــن أجــل  وأن التطعيــم مجانــي ومت
وقايــة المواطنيــن مــن الفيــروس والمحافظــة علــى صحتهــم والحــرص علــى عــدم تفشــي الوبــاء فــي 

المملكــة العربيــة الســعودية.
وتلقــى األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولــي العهــد، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، وزيــر الدفــاع، 
الجرعــة األولــى مــن لقــاح كورونــا »كوفيــد – 19«، وذلــك ضمــن الخطــة الوطنيــة للقــاح التــي تنفذهــا وزارة 

الصحــة.
جديــر بالذكــر أن وزيــر الصحــة توفيــق الربيعــة تلقــى جرعــة مــن لقــاح فيــروس كورونــا، كأول وزيــر ســعودي 
يتلقــى اللقــاح. وقــال وزيــر الصحــة: »أتقــدم بالشــكر والعرفــان لولي العهــد على حرصــه ومتابعته المســتمرة 

لتوفيــر اللقاحــات للمواطنيــن والمقيميــن، وتوجيهاتــه الدائمــة بتقديــم أفضــل الخدمــات لهم«.

ولي العهد السعودي والوزراء يتلقون اللقاح
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ــر خالــد بــن ســلمان، الجرعــة األولــى  ــر الدفــاع فــي المملكــة العربيــة الســعودية، األمي كمــا تلقــى نائــب وزي
مــن لقــاح كورونــا. األميــر خالــد أكــد أن الشــعب الســعودي يثبــت قدرتــه يوًمــا بعــد يــوم علــى تجــاوز الصعــاب 

والتحديــات بعــزم ال ينكســر.
ــا علــى صــورة نشــرها للحظــة حصولــه علــى اللقــاح: »تلقيــت اليــوم  ــر خالــد بــن ســلمان تعليًق وكتــب األمي
ــا )كوفيــد – 19(«. وأضــاف: »كلــي فخــر والشــعب الســعودي يثبــت قدرتــه  الجرعــة األولــى مــن لقــاح كورون
يوًمــا بعــد يــوم علــى تجــاوز الصعــاب والتحديــات بعــزمٍ ال ينكســر وصابــة تدعــو للفخــر. شــكًرا لقيــادة جعلــت 

اإلنســان أواًل، ولوطــن ال تنثنــي همتــه، وال تنحنــي هامتــه«.
ــر  ــر« تظه ــع »تويت ــى موق ــابه عل ــر حس ــورة عب ــعود، ص ــن س ــز ب ــر عبدالعزي ــة األمي ــر الداخلي ــر وزي ــا، نش أيًض
حصولــه علــى اللقــاح. وكذلــك نشــر وزيــر الثقافــة األميــر بــدر بــن فرحــان، صــورة أخــرى تظهــر حصولــه علــى 

اللقــاح.
كمــا حصــل وزيــر الترفيــه المستشــار تــريك آل الشــيخ علــى اللقــاح ونشــر فيديــو لحصولــه علــى اللقــاح علــى 
pfizer- ــاح ــن لق ــى م ــة األول ــذت الجرع ــًا: »أخ ــر« قائ ــرة »تويت ــات القصي ــع التدوين ــخصي بموق ــابه الش حس

ــذه«. ــارعة بأخ ــم للمس ــيء وأدعوك ــأي ش ــعر ب ــم أش ــام ول ــور تم ــه األم Biontech ... والحمدلل
وتلقــى صاحــب الســمو الملــي األميــر خالــد الفيصــل، مستشــار خــادم الحرميــن الشــريفين، أميــر منطقــة 
مكــة المكرمــة، فــي مركــز اللقــاح األول بجــدة، الجرعــة األولــى مــن لقــاح كورونــا »كوفيــد - 19«. كمــا تلقــى 
األميــر تــريك الفيصــل بــن عبدالعزيــز، رئيــس مجلــس إدارة مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات 

ــاح.  ــن اللق ــى م ــه األول ــامية، جرعت اإلس
وتلقــى صاحــب الســمو الملــي األميــر ســعود بــن نايــف بــن عبدالعزيــز، أميــر المنطقــة الشــرقية، وصاحــب 
الســمو الملــي األميــر أحمــد بــن فهــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، نائــب أميــر المنطقــة الشــرقية، الجرعــة 

األولــى مــن اللقــاح إعاًنــا عــن بــدء حملــة التطعيــم بلقــاح كورونــا فــي المنطقــة الشــرقية.
كذلــك تلقــى كلٌّ مــن وزيــر الصناعــة والثــروة المعدنيــة األســتاذ بنــدر الخريــف، ووزيــر الدولــة عضــو مجلــس 
ــي،  ــار العازم ــور نه ــعودي الدكت ــي الس ــس الصح ــام للمجل ــن الع ــاف، واألمي ــم العس ــور إبراهي ــوزراء الدكت ال

الجرعــة األولــى مــن اللقــاح.
كمــا تلقــى األميــر عبدالرحمــن بــن مســاعد، اللقــاح، وكتــب عبــر حســابه الشــخصي علــى موقــع التدوينــات 
القصيــرة »تويتــر«: »الحمدللــه بعــد يوميــن علــى أخــذ اللقــاح ال يوجــد أي أعــراض باســتثناء ألــم خفيــف محتمــل 
ــد  ــا أخبركــم إن جــد جدي ــا تقريًب ــة بعــد 20 يوًم ــإذن هللا بعــد أخــذ الجرعــة الثاني ــة زال اآلن، وب فــي مــكان الحقن

وبــأي أعــراض إن حدثــت.. اطمئنــوا وخــذوا اللقــاح عافانــا هللا وإياكــم«.
ــر  ــد وزي ــا أك ــعودية، فيم ــي الس ــا ف ــا مجاًن ــاح كورون ــون لق ــة يتلق ــي المملك ــون ف ــون ومقيم ــدأ مواطن وب
الصحــة أنــه »ســيكون لدينــا مراكــز لقــاح فــي جميــع مناطــق المملكــة«. مــن جهتهــا، أكــدت لجنــة األمــراض 
ــة الــدواء والغــذاء علــى أن لقــاح  ــار الســن، فيمــا شــددت لجن ــة التطعيــم تشــمل أواًل كب المعديــة أن عملي

ــمَّ اعتمــاده فــي الســعودية آمــن. ــا الــذي ت كورون
وأبــدت مســنة ســعودية ســعادة غامــرة وفرحــة كبيــرة لكونهــا أول مواطنــة ســعودية تتلقــى لقــاح كورونا. 
وأوضحــت شــيخة الحربــي، خــال فيديــو بثتــه وزارة الصحــة الســعودية عبــر حســابها فــي »تويتــر«، أنهــا لــم 
تســتطع النــوم مــن شــدة الفــرح لــي تأتــي إلــى المركــز المعــد لتتلقــى أول لقاحــات كورونــا فــي الســعودية.
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أعــرب مجلــس الــوزراء الســعودي عــن الترحيــب بقــادة دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، 
للمشــاركة فــي الــدورة الحاديــة واألربعيــن للمجلــس األعلــى لمجلــس التعــاون، فــي محافظــة العــا، آمــًا 
أن تكلــل أعمــال هــذه القمــة بالنجــاح فــي تعزيــز العمــل المشــترك وتوســيع التعــاون والتكامــل بيــن الــدول 

ــم. ــس وآماله ــي دول المجل ــات مواطن ــا لتطلع ــة، تحقيًق ــاالت كاف ــي المج ــاء ف األعض
جــاء ذلــك ضمــن الجلســة المرئيــة التــي عقدهــا المجلــس برئاســة خــادم الحرميــن الشــريفين، الملك ســلمان 
بــن عبدالعزيــز. وتســتضيف الســعودية قمــة قــادة دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وهــي المــرة التاســعة 

التــي تســتضيف فيهــا القمــة علــى مســتوى القــادة، منــذ أول اســتضافة لهــا فــي الــدورة الثانيــة للقمــة.
تأتــي اســتضافة المملكــة للقمــة الخليجيــة فــي الخامــس مــن ينايــر، فــي ظــروف دقيقــة تمــر بهــا المنطقــة 
والعالــم، إذ تنعقــد القمــة فــي دورتهــا الـــ41، وســط أجــواء جديــدة اســتحكمت العالــم وأدت إلــى اضطــراب 

جديــد، خصوًصــا بعــد جائحــة كورونــا وتوســع دائــرة الصراعــات فــي الشــرق األوســط والعالــم.
فــي كل المراحــل مــن مســيرة الشــرق األوســط، كانــت المملكــة الصخــرة الصلبــة التــي ترتكــز عليهــا دول 
ــة  ــى محوري ــل عل ــر دلي ــة أكب ــج الثاني ــرب الخلي ــت ح ــد كان ــات، وق ــراب واألزم ــاالت االضط ــي ح ــة ف المنطق
الــدور الســعودي فــي إرســاء األمــن واالســتقرار، إذ تمكنــت الســعودية حينهــا مــن توحيــد العالــم، سياســًيا 

ــع نجــاح المســاعي الســعودية. وعســكرًيا، ومــؤازرة الكويــت، وكانــت النتيجــة بالطب
فــي كل مــرة تعــول دول الخليــج علــى ريــادة وحكمــة المملكــة فــي رص الصفــوف وقيــادة مجلــس التعــاون، 
ولعــل اعتــذار البحريــن عــن اســتضافة القمــة وتحويلهــا إلــى الســعودية فــي هــذا الوقــت الحســاس، يؤكــد 
مــدى حاجــة المنطقــة إلــى دور المملكــة وأن تكــون الريــاض العاصمــة الجامعــة لــدول الخليــج، ومــن قبلهــا 
ــتوى  ــى المس ــادة عل ــف القي ــي ص ــاض ف ــود الري ــة وج ــس أهمي ــذا يعك ــرين، وه ــادة دول العش ــت ق جمع

اإلقليمــي والدولــي، لمــا لهــا مــن مصداقيــة وأهليــة لتكــون فــي صناعــة القــرار الدولــي. 
ــى  ــة عل ــروف الدولي ــة والظ ــك أن المنطق ــرى، ذل ــم األخ ــن القم ــا م ــون كغيره ــن تك ــاض الـــ41 ل ــة الري قم
مســتوى كبيــر مــن األهميــة، وبالتالــي ســتكون هــذه القمــة بقراراتهــا وتوقيتهــا علــى المســتوى ذاتــه، 
ــاد الخليــج والعــرب علــى الريــادة  زد علــى ذلــك أن الريــاض هــي المضيــف لقمــة الخليــج.. ومــن الريــاض اعت

ــاض. ــا الري ــعودية.. هن الس

استضافة القمة الخليجية



تقارير سعودية
التقرير الثاني عشر - ديسمبر 302020



تقارير سعودية
31 التقرير الثاني عشر - ديسمبر 2020

كان العــام 2020 علــى موعــد مــع صــدور أمــر ملــي بإعــادة تكوين هيئــة كبــار العلماء برئاســة الشــيخ عبدالعزيز 
ــة  ــا للمحكم ــدان رئيًس ــدهللا اللحي ــن عب ــد ب ــيخ خال ــن الش ــي بتعيي ــر مل ــدر أم ــا ص ــيخ، كم ــدهللا آل الش ــن عب ب

العليــا بمرتبــة وزيــر.
وصــدر أمــر ملــي بإعــادة تشــكيل مجلــس الشــورى علــى أن يــرأس المجلــس مــن الشــيخ الدكتور عبــدهللا بن 
محمــد بــن إبراهيــم آل الشــيخ، وتعييــن حنــان بنــت عبدالرحيــم األحمــدي مســاعًدا لرئيــس مجلــس الشــورى، 

وتعييــن الدكتــور مشــعل بــن فهــم بــن محمــد الســلمي نائًبــا لرئيــس مجلــس الشــورى بمرتبــة وزيــر.

إعادة تكوين »كبار العلماء« و«الشورى«

كان 2020 عاًمــا صعًبــا علــى العديــد مــن دول العالــم؛ انكمــاش اقتصــادي، وتدهــور فــي معنويــات منــاخ 
ــتكمال  ــن اس ــدة م ــع دواًل ع ــم يمن ــذا ل ــر أن ه ــا. غي ــة كورون ــبب جائح ــم بس ــع دول العال ــي جمي ــال ف األعم
ــهولة  ــر س ــى مؤش ــًزا عل ــزت 30 مرك ــد أن قف ــعودية. فبع ــها الس ــى رأس ــر وعل ــاح والتطوي ــيرة اإلص مس
ــة  ــى كاف ــو عل ــجيل نم ــة تس ــتطاعت المملك ــي، اس ــك الدول ــن البن ــادر ع ــام 2020 الص ــال لع ــة األعم ممارس

المؤشــرات تقريًبــا، ونســتعرض أبرزهــا:
- تقدمــت الســعودية مــن المرتبــة 26 إلــى المرتبــة الـــ24 فــي تقريــر الكتــاب الســنوي للتنافســية العالميــة، 
ــع  ــم. م ــي العال ــية ف ــر تنافس ــي األكث ــة ه ــن 63 دول ــن بي ــك م ــي، وذل ــية العالم ــز التنافس ــن مرك ــادر ع الص

العلــم أنهــا كانــت فــي المرتبــة الـــ39 فــي 2018.
ــاءة  ــي كف ــة 19 ف ــى المرتب ــة 25 إل ــن المرتب ــا م ــزة: تقدمه ــذه القف ــت ه ــي دعم ــرات الت ــرز المؤش ــن أب - وم
ــي  ــى 36 ف ــة 38 إل ــن المرتب ــادي وم ــي األداء االقتص ــة 20 ف ــى المرتب ــة 30 إل ــن المرتب ــا م ــال، وتقدمه األعم

ــة. ــة التحتي البني
- صنــدوق النقــد العربــي أصــدر مؤشــر تنافســية االقتصــادات العربيــة، ورغــم حلــول الســعودية ثانيــة، فإنهــا 
ــاص  ــاع الخ ــوح للقط ــان الممن ــة، واالئتم ــة الحكوم ــي ومالي ــاد الكل ــي: االقتص ــرات ه ــي 5 مؤش ــدرت ف تص

والقطــاع الخارجــي، وأخيــًرا مؤشــر االحتياطــات الرســمية.
- جهــود الســعودية الطبيــة لمكافحــة »كورونــا« حصلــت علــى المركــز األول مــن حيــث نوعية المستشــفيات 

فــي المنطقــة، إذ صنفــت 8 مــن مستشــفيات المملكــة مــن بيــن أفضــل 20 مستشــفى.
- العاشــرة عالمًيــا فــي ســرعة اإلنترنــت لكنهــا الرابعــة فــي العالــم مــن حيــث تبنيهــا لتقنيــات الجيــل الخامــس 

.5G 5، وهــي األولــى عالمًيــا مــن حيــث ســرعة تحميــل البيانــات عبــر تقنيــةG
- وفــق تقريــر التنافســية العالمــي الصــادر عــن المنتــدى االقتصــادي العالمــي، حققــت المملكــة المركــز األول 
علــى الــدول الخمــس الدائمــة العضويــة فــي مجلــس األمــن الدولــي علــى مســتوى المؤشــر األمنــي، وجــاءت 

فــي المركــز الثالــث لنفــس المؤشــر بيــن دول مجموعــة العشــرين.
- المركــز األول علــى الــدول الخمــس الدائمــة العضويــة فــي مجلــس األمــن الدولــي بالنســبة لمؤشــر نســبة 
الســكان الذيــن يشــعرون باألمــان أثنــاء الســير بمفردهــم ليــًا، وكذلــك علــى مســتوى دول العشــرين، وفًقا 

لتقريــر التنميــة المســتدامة 2020.

صدارة عاملية
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ــط  ــر ضب ــز األول بمؤش ــي المرك ــرطة، وف ــات الش ــن بخدم ــة المواطني ــر ثق ــبة لمؤش ــز األول بالنس - المرك
الجرائــم المنظمــة علــى مســتوى الــدول الخمــس الدائمــة العضويــة فــي مجلــس األمــن الدولــي، والمركــز 

ــه بيــن دول مجموعــة العشــرين. الثانــي للمؤشــر ذات
- تصــدرت المملكــة دول مجموعــة العشــرين بتقريــر التنافســية الرقميــة، خــال الـ3 ســنوات. المراكــز الثاثة 

األولــى حجزت للســعودية وفرنســا وإندونســيا.
- فــي مؤشــر االبتــكار العالمــي لعــام 2020، الصــادر عــن المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة بالتعــاون مــع 

ــا، لتتقــدم مرتبتيــن عــن عــام 2019. جامعــة كونيــل ومعهــد إنســياد، جــاءت فــي المرتبــة الـــ66 عالمًي
ــا فــي تقريــر الســعادة العالمــي 2020 الصــادر عــن األمــم المتحــدة، مــن بيــن  ــا والثانيــة عربيًّ - المرتبــة الـــ27 عالميًّ

156 دولــة تناولهــا التقريــر.
- مطــار األميــر محمــد بــن عبدالعزيــز الدولــي بالمدينــة المنــورة، ومطــار الملــك فهــد بــن عبدالعزيــز الدولــي 

بالدمــام، ومطــار الملــك خالــد الدولــي بالريــاض ضمــن أفضــل 100 مطــار عالمًيــا.
- أظهــر مؤشــر »نيتشــر« لعــام 2020 تقــّدم الســعودية علــى الــدول العربيــة فــي حصــة البحــث العلمــي، 

واحتلــت المملكــة المركــز 29 عالمًيــا، وحافظــت للعــام الثالــث علــى التوالــي علــى مكانتهــا.
- ثالــث دولــة عالمًيــا تطلــق تطبيًقــا يســتخدم تقنيــات للمســاعدة علــى تنبيــه المســتخدمين الذيــن قــد 

يصابــون نتيجــة االختــاط بأشــخاص ثبتــت إصابتهــم بمــرض »كوفيــد - 19«.
- الترتيــب الســادس، كأكثــر وجهــات الســفر بيــن دول العالــم أماًنــا، فــي ظــل جائحــة كورونــا، والوحيــدة مــن 

بيــن دول الشــرق األوســط.
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تحضــر الدبلوماســية الســعودية، دولًيــا وإقليمًيــا، بقيمــة وحكمــة لبــث الســام وإيقــاف الخافــات والنزاعــات 
والحــروب، بــل تحتضــن المملكــة المواقــف بتحويلهــا مــن ســلبي إلــى إيجابــي. وحيــن تتدخــل الدبلوماســية 
الســعودية فــي عــاج مشــكلة دولــة، فــإن ذلــك يرجــع إلــى اهتمامهــا بشــعب تلــك الدولــة لتعيــش 

ــة. ــة ذات الكلم ــادة العالمي ــر وراء الري ــة الس ــي كلم ــة ه ــية المملك ــام.  دبلوماس ــة بس المنطق
ــى رؤيتهــا الدبلوماســية  ــة أداء رســالتها المرتكــزة عل ــرة فــي مواصل ــأدوار كبي وفــي 2020، قامــت المملكــة ب
ــود  ــم جه ــن أه ــاع األرض. وكان م ــخن بق ــط أس ــرق األوس ــي الش ــن ف ــلم واألم ــق الس ــي تحقي ــة ف الراغب

ــي 2020: ــية ف ــة الدبلوماس المملك

- مؤتمر المانحين لليمن 
ــع  ــى الوض ــوء عل ــليط الض ــة لتس ــه المملك ــت إلي ــر دع ــو مؤتم ــن 2020 ه ــي لليم ــن االفتراض ــر المانحي مؤتم
ــر  ــو 2020 عب ــي 2 يوني ــد ف ــة، وعق ــدول المانح ــن ال ــة م ــات مادي ــى التزام ــول عل ــن والحص ــي اليم ــاني ف اإلنس

ــدة. ــم المتح ــاركة األم ــاض، بمش ــة الري ــي العاصم ــة ف ــبكة االفتراضي الش
شــارك فــي المؤتمــر مــا يزيــد علــى 126 جهــة، منهــا 66 دولــة، و15 منظمــة أمميــة، و3 منظمــات حكوميــة 
دوليــة، وأكثــر مــن 39 منظمــة غيــر حكوميــة، إضافــة إلــى البنك اإلســامي للتنميــة، واللجنــة الدوليــة للصليب 

األحمــر، واالتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــال األحمــر.
ــار دوالر  ــل 2.4 ملي ــن أص ــار دوالر، م ــر 1.350 ملي ــال المؤتم ــا خ ــن عنه ــي أعل ــة الت ــدات المالي ــت التعه بلغ
قّدرتهــا األمــم المتحــدة لتمويــل خطــة االســتجابة اإلنســانية لليمــن مــن يونيــو حتــى ديســمبر 2020، وتعهدت 
الســعودية بتقديــم 500 مليــون دوالر لدعــم الخطــة اإلنســانية لهــذا العــام، و25 مليــون دوالر لمكافحــة 
»كورونــا«، وهــو أكبــر مبلــغ مقــدم بيــن الــدول المانحــة. فــي حيــن تعهــدت بريطانيــا بتقديــم 200 مليــون دوالر، 
والنرويــج 195 مليــون دوالر، والمفوضيــة األوروبيــة 80 مليــون دوالر، واليابــان 41 مليــون دوالر للمؤسســات 
اإلغاثيــة اليمنيــة، و7.3 ماييــن دوالر لمواجهــة فيــروس كورونــا، وكنــدا 40 مليــون دوالر، والســويد 30 
ــات  ــت الوالي ــن كان ــي حي ــون دوالر، ف ــدا 16.7 ملي ــون دوالر، وهولن ــة 18.4 ملي ــا الجنوبي ــون دوالر، وكوري ملي

المتحــدة قــد تعهــدت فــي 6 مايــو بالتبــرع بـــ225 مليــون دوالر لدعــم برامــج الغــذاء فــي اليمــن.

- تسريع تنفيذ اتفاق الرياض 
انطاًقــا مــن حــرص المملكــة علــى تنفيــذ اتفــاق الريــاض الــذي تــمَّ توقيعــه فــي الخامــس مــن نوفمبــر 2019، 
ــريع  ــة لتس ــن آلي ــت للطرفي ــد قدم ــن، فق ــي اليم ــتقرار ف ــن واالس ــق األم ــي تحقي ــا ف ــتكمااًل لجهوده واس
العمــل باالتفــاق عبــر نقــاط تنفيذيــة تتضمــن اســتمرار وقــف إطــاق النــار والتصعيــد بيــن الحكومة الشــرعية 

والمجلــس االنتقالــي الجنوبــي والــذي بــدأ ســريانه منــذ 22 / 6 / 2020م.
تضمنــت اآلليــة إعــان المجلــس االنتقالــي الجنوبــي التخلــي عــن اإلدارة الذاتيــة وتطبيــق اتفــاق الريــاض 
ــة  ــكيل حكوم ــى تش ــي ليتول ــوزراء اليمن ــس ال ــف رئي ــدن، وتكلي ــة ع ــن لمحافظ ــر أم ــظ ومدي ــن محاف وتعيي
ــل  ــة وفص ــارج المحافظ ــى خ ــدن إل ــن ع ــكرية م ــوات العس ــروج الق ــا، وخ ــال 30 يوًم ــية خ ــاءات سياس كف

إنجازات دبلوماسية
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ــة  ــاء الحكوم ــكيل أعض ــرار تش ــدار ق ــابقة، وإص ــا الس ــى مواقعه ــا إل ــن( وإعادته ــي )أبي ــن ف ــوات الطرفي ق
مناصفــة بيــن الشــمال والجنــوب بمــن فيهــم الــوزراء المرشــحون مــن المجلــس االنتقالــي الجنوبــي، فــور 
إتمــام ذلــك، وأن يباشــروا مهــام عملهــم فــي )عــدن( واالســتمرار فــي اســتكمال تنفيــذ اتفــاق الريــاض فــي 

ــاراته. ــه ومس ــة نقاط كاف
وجــرى العمــل علــى جمــع طرفــي االتفــاق فــي الريــاض، بمشــاركة فاعلــة مــن اإلمــارات، واســتجاب الطرفان 
وأبديــا موافقتهمــا علــى هــذه اآلليــة وتوافقــا علــى بــدء العمــل بها، لتجــاوز العقبــات القائمــة وتســريع تنفيذ 
اتفــاق الريــاض، وتغليــب مصالــح الشــعب اليمنــي وتهيئــة األجــواء لممارســة الحكومــة لجميــع أعمالهــا مــن 
عــدن وانطــاق عجلــة التنميــة فــي المناطــق المحــررة، والدفــع بمســارات إنهــاء األزمــة اليمنيــة وعلى رأســها 

مســار الســام الــذي ترعــاه األمــم المتحــدة ومبعوثهــا إلــى اليمن.
وفــي منتصــف ديســمبر، أعلــن تحالــف دعــم الشــرعية فــي اليمــن، أن تنفيــذ الشــق العســكري مــن اتفــاق 
الريــاض شــارف علــى االنتهــاء وفــق الخطــط المعــدة. وأكــد أن عمليــة فصــل القــوات فــي )أبيــن( وخروجهــا 
مــن عــدن تمــت بانضباطيــة والتــزام الطرفيــن. فــي حيــن أشــار إلــى أن نجــاح تنفيــذ الشــق العســكري يمهــد 

الطريــق إلعــان تشــكيل الحكومــة اليمنيــة.
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- مجلس البحر األحمر وعدن
بــارك خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيز، تأســيس مجلس الــدول العربيــة واإلفريقية 
المطلــة علــى البحــر األحمــر وخليــج عــدن، مثمًنــا التوقيــع علــى ميثــاق المجلــس فــي الريــاض. وجــاءت مباركــة 
الملــك ســلمان، عنــد لقائــه فــي الريــاض، وزراء خارجيــة الــدول العربيــة واإلفريقيــة المطلــة علــى البحــر 
األحمــر وخليــج عــدن. وتنــاول اللقــاء عــدًدا مــن الموضوعــات المتعلقــة بســبل تطويــر التعــاون المشــترك 

بيــن هــذه الــدول، بمــا يعــزز األمــن واالســتقرار فــي المنطقــة.
وقــال وزيــر الخارجيــة الســعودي األميــر فيصــل بــن فرحــان، إن بــاده »تأمــل عــدم التصعيــد أكثــر فــي 
المنطقــة فــي هــذا الوقــت العصيــب«، مضيًفــا: »علينــا أن نعــي المخاطــر التــي تحــف باألمــن العالمــي وليــس 

ــل«. ــد مقب ــة أي تصعي ــة لمواجه ــات الازم ــن االحتياط ــذ كل الاعبي ــل أن يأخ ــة، ونأم ــط بالمنطق فق
ــر الخارجيــة المصــري ســامح  والتقــى خــادم الحرميــن الشــريفين، وزراء خارجيــة المجلــس الجديــد، وهــم وزي
شــكري، واألردنــي أيمــن الصفــدي، واإلريتــري عثمــان صالــح، واليمنــي محمــد الحضرمــي، والســودانية أســماء 
ــي  ــف، والصومال ــود يوس ــي محم ــي جيبوت ــي ف ــاون الدول ــة والتع ــؤون الخارجي ــر الش ــدهللا، ووزي ــد عب محم

أحمــد عيســى عــوض.
ــر فيصــل بــن فرحــان، خــال مؤتمــر صحافــي، عقــب اجتمــاع وزراء  ــة األمي ــر الخارجي وجــاءت تصريحــات وزي
الخارجيــة الــذي شــهد التوقيــع علــى ميثــاق تأســيس مجلــس الــدول العربيــة واإلفريقيــة المطلــة علــى البحــر 
األحمــر وخليــج عــدن »بهــدف تعزيــز الجهــود لتحقيــق المصالــح األمنيــة والسياســية واالســتثمارية وتأميــن 

حركــة الماحــة البحريــة فــي الممــر المائــي الدولــي«. وســيكون مقــر المجلــس فــي العاصمــة الســعودية.
وقــال األميــر فيصــل بــن فرحــان: »إن التوقيــع علــى الميثــاق يأتــي استشــعاًرا مــن قيــادات الــدول الثمانــي 
ألهميــة التنســيق والتشــاور حــول الممــر المائــي الحيــوي الــذي يمثــل أهميــة اقتصاديــة وتجاريــة واســتثمارية 
لاقتصــاد العالمــي بأكملــه، باعتبــار البحــر األحمــر المعبــر الرئيســي للتجــارة العالميــة بيــن دول شــرق آســيا 
وأوروبــا«. وأضــاف أنــه فــي ظــل التحديــات المتزايــدة فــي المنطقــة »يتعيــن علينا مضاعفــة الجهد والتنســيق 
بيــن دولنــا للوصــول إلــى التكامــل بيننــا فــي المجــاالت كافــة، وهــو الــذي مــن أجلــه أنشــأنا هــذا المجلــس فــي 

إطــار حفــظ األمــن واالســتقرار وتحقيــق التنميــة بمــا يعــد بالرخــاء واالزدهــار«.
ــا لمجلــس التعــاون الخليجــي، قــال وزيــر  وفيمــا يتعلــق بالتوجــه السياســي لهــذا التكتــل ومــا إذا كان موازًي
ــة  ــة المطل ــة واإلفريقي ــدول العربي ــس ال ــا مجل ــاون، واصًف ــس التع ــا لمجل ــون موازًي ــن يك ــه ل ــة إن الخارجي
علــى البحــر األحمــر وخليــج عــدن بأنــه »مختلــف ويتمثــل فــي منظومــة عمــل مشــترك، وســيكون لــه أمنــاء 
واجتماعــات، إضافــة إلــى اجتماعــات قمــة، ويشــكل مبــادرة للتنســيق والتعــاون ستشــمل جميــع المجــاالت«.
وتابــع: »إن الهــدف مــن مجلــس الــدول العربيــة واإلفريقيــة المطلــة علــى البحــر األحمــر وخليــج عــدن 
ــا  ــى أمنه ــاظ عل ــة للحف ــن دول المنطق ــترًكا م ــوًدا مش ــل مجه ــيق، ويمث ــد والتنس ــود والتوحي ــع الجه جم
ومكتســباتها والتعــاون والتشــاور والتنســيق فيمــا بينهــا بمــا يحقــق مصالــح كل شــعوب المنطقــة، إذ 
ــًدا«.  ــة ج ــة حساس ــر بمرحل ــتركة، وتم ــا مش ــة به ــار المحدق ــتركة، واألخط ــح مش ــة مصال ــدول المنطق إن ل
ــاك تنســيًقا  ــا، مســتدرًكا: »لكــّن هن ــدة حالًي ــاء قــوة عســكرية جدي وتطــرق إلــى عــدم وجــود تصــور حــول بن
ــون  ــك ليك ــر ذل ــن تطوي ــة، ويمك ــا الدفاعي ــدول قدراته ــكل ال ــى أن »ل ــيًرا إل ــدول«، ومش ــذه ال ــن ه ــا بي ثنائًي

ــا«. ــيًقا جماعًي تنس
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ــور  ــة، مح ــز المملك ــوة تمي ــن ق ــا كموط ــتندت إليه ــي اس ــة 2030«، الت ــة المملك ــاور »رؤي ــم مح ــن أه كان م
المجتمــع الحيــوي راســخ الجــذور، متيــن البنيــان، يســتند إلــى قيــم اإلســام المعتــدل واالنتمــاء للوطــن 

واالعتــزاز بالثقافــة اإلســامية والتــراث الســعودي.
ــت  ــد ُعرف ــامي، وق ــي واإلس ــعودي والعرب ــي، اإلرث الس ــي والتاريخ ــة الثقاف ــإرث المملك ــر ب ــزاز والفخ االعت
الســعودية علــى مــّر التاريــخ، بحضاراتهــا العريقــة وطرقهــا التجاريــة التــي ربطــت بيــن حضــارات العالــم، مــا 

ــا فريــًدا. أكســبها تنوًعــا وعمًقــا ثقافًي
ــيء  ــارة تض ــا من ــا يجعله ــا وتعزيزه ــة عليه ــة والمحافظ ــا الوطني ــراز هويته ــة إلب ــادة المملك ــعي قي إن س
طريــق األجيــال القادمــة. مــن هنــا، كانــت خطــة قيــادة المملكــة بالعمــل علــى ترميــم وإحيــاء مواقــع التــراث 
الوطنــي والعربــي واإلســامي والقديــم، وتســجيلها رســمًيا علــى الصعيــد الدولــي، وتســهيل الوصــول إليها. 
وانطاًقــا مــن حــرص خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيز – حفظــه هللا - بصــون التراث 
والمحافظــة عليــه، وبتوجيــه مــن األميــر محمــد بــن ســلمان، ولــي العهــد، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، وزيــر 
الدفــاع، شــرعت المملكــة فــي مشــروعات عديــدة لترميــم المــدن والقصــور والمســاجد التاريخيــة فــي أرجــاء 

ــة كافة. المملك
ــي  ــراث العمران ــي الت ــل مبان ــم وتأهي ــروع ترمي ــاق مش ــر انط ــاض خب ــتقبلت الري ــًا، اس ــة مث ــي العاصم فف
وســطها بزهــو كبيــر. عمليــات الترميــم ســتراعي المعاييــر العالميــة فــي أســاليب الترميــم والمحافظــة علــى 
مبانــي التــراث العمرانــي، ويشــمل النطــاق األول للمشــروع 15 قصــًرا تراثًيــا فــي حــي الفوطــة وظهيــرة، 
منهــا ثاثــة قصــور فــي الفوطــة الشــرقية، وســبعة قصــور فــي الغربيــة، إضافــة إلــى خمســة قصــور ملكيــة، 

كمســار عاجــل.
عمليــات الترميــم التــي تجــري فــي مبانــي الريــاض لــم تكــن األولــى، وليســت األخيــرة، فســبق أن وجــه األميــر 
محمــد بــن ســلمان بترميــم 56 مبنــى مــن المبانــي اآليلــة للســقوط فــي جــدة التاريخيــة، بمبلــغ 50 مليــون لاير، 
كمرحلــة أولــى، ضمــن مشــروع شــامل إلنقــاذ المواقــع ذات القيمــة الثقافية مــن أي مهددات قد تــؤدي إلى 
زوالهــا. كمــا أعلنــت الهيئــة الملكيــة لمحافظــة العــا اكتمــال المرحلــة األخيــرة مــن أعمــال ترميــم مســجدي 
الزاويــة وحمــد بــن يونــس فــي البلــدة القديمــة بالعــا، حيــث تضمنــت أعمــال الترميــم التــي شــارك فيهــا عــدد 
مــن أهالــي العــا المختصيــن، تعزيــز بنيــة المســجدين والحــد مــن االنهيــار والتهالــك اللذيــن تعرضــا لهمــا 
ــي  ــات الت ــة والتقني ــات باســتخدام المــواد المحلي ــاء األســقف والجــدران واألرضي ــى مــر الزمــن، وإعــادة بن عل

تتوافــق مــع الهويــة العمرانيــة لبلــدة العــا التراثيــة.
كمــا ُيعــدُّ مشــروع ســمو ولــي العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان لترميــم وتأهيــل وتجديــد 130 مســجًدا تاريخًيــا 
بالمملكــة العربيــة الســعودية، عامــة بــارزة فــي تاريــخ العمــارة اإلســامية. ُيبــرز مشــروع تجديــد المســاجد 
ــز عليــه »رؤيــة المملكــة 2030« - المملكــة هــي العمــق العربــي  التاريخيــة البعــد الثقافــي للمملكــة، الــذي ُترّك

واإلســامي.
ــا وســياحًيا، تســعى  ــا وثقافًي ــا واجتماعًي عمليــة ترميــم المبانــي التراثيــة انطلقــت مــن كونهــا مــورًدا اقتصادًي
ــد  ــر محم ــها األمي ــا مهندس ــي وضعه ــة 2030« الت ــة المملك ــى »رؤي ــاء عل ــه، بن ــتفادة من ــى االس ــة إل المملك

إحياء التراث
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حققــت المملكــة العربيــة الســعودية فــي 2020 أســبقية عالميــة ال تشــاركها فيهــا ســوى دول قليلــة، 
ــة  ــم والثقاف ــة والعل ــدة للتربي ــم المتح ــة األم ــي منظم ــية ف ــان أساس ــاث لج ــة ث ــا لعضوي ــك بامتاكه وذل
»اليونســكو«، فــي وقــت واحــد هــي: عضويــة المجلــس التنفيــذي، وعضويــة لجنــة التــراث العالمــي، وعضويــة 

ــر المــادي. ــراث الثقافــي غي الت
وخــال انعقــاد الجمعيــة العامــة الثامنــة للــدول األطــراف فــي اتفاقيــة صــْون التــراث الثقافــي غيــر المــادي 
ــبتمبر،  ــى 12 س ــن 10 إل ــرة م ــال الفت ــس( خ ــية )باري ــة الفرنس ــكو« بالعاصم ــر »اليونس ــي مق ــت ف ــي أقيم الت
بحضــور ممثلــي 178 دولــة، والتــي شــاركت المملكــة فــي اجتماعاتهــا بوفــد ترأســته صاحبــة الســمو األميــرة 
هيفــاء بنــت عبدالعزيــز آل مقــرن، المنــدوب الدائــم للمملكــة لــدى »اليونســكو«، انتخبــت الــدول األعضــاء فــي 
منظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة »اليونســكو«، المملكــة العربيــة الســعودية لعضويــة لجنــة 

التــراث الثقافــي غيــر المــادي.

أسبقية عاملية باليونسكو

ــاة« علــى المحافظــة علــى تــراث المملكــة اإلســامي  بــن ســلمان، ونصــت فــي وثيقــة برنامــج »جــودة الحي
والعربــي والوطنــي والتعريــف بــه محلًيــا وعالمًيــا، وحفــظ وإعــادة تأهيــل مواقــع التــراث وتصنيــف عــدد منهــا 

ضمــن المواقــع التراثيــة.
ــغ 1985  ــياحية بل ــة الس ــة للتنمي ــي القابل ــراث العمران ــع الت ــدد مواق ــإن ع ــة، ف ــات وزارة الثقاف ــب بيان وبحس
موقًعــا، تتنــوع مــا بيــن قــرى وأحيــاء ومراكــز مــدن ومبــان، ويجــري ترميــم المبانــي ذات األهميــة المعماريــة 
والتاريخيــة إبــراًزا للهويــة المحليــة، ورفــع كفــاءة اســتخداماتها مــع المناطــق المتاخمــة لهــا، وربطهــا بذاكــرة 
المــكان وتاريــخ الريــاض عمرانًيــا، وقــد أعــدت لذلــك مبــادرات مشــتركة بيــن عــدد مــن الجهــات الحكوميــة، 
مثــل برنامــج القــرى التراثيــة، وبرنامــج تحســين مراكــز المــدن التاريخيــة والمحافظــة علــى تراثهــا العمرانــي، 
ــا وســياحًيا، مثــل جــدة التاريخيــة، وحــي أبــو الســعود التاريخــي وســط نجــران، والوســط  وتوظيفــه اقتصادًي
ــر  ــون أكب ــة لتك ــاريع عماق ــن مش ــي تحتض ــة الت ــة التاريخي ــوك، والدرعي ــة تب ــط مدين ــا، ووس ــي ألبه التاريخ

مدينــة تراثيــة فــي العالــم.
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وقــدم صاحــب الســمو األميــر بــدر بــن عبــدهللا بــن فرحــان آل ســعود، وزيــر الثقافــة، رئيــس اللجنــة الوطنيــة 
للتربيــة والعلــوم والثقافــة، تهنئتــه للقيــادة الرشــيدة وللوطــن بمناســبة هــذا االســتحقاق الدولــي لعضويــة 
ــة  ــر عــن ثقــة المجتمــع الدولــي بالمملكــة العربي ــر المــادي باليونســكو، والــذي يعّب ــراث الثقافــي غي ــة الت لجن
الســعودية وبجّديــة مشــروعها اإلنســاني الحضــاري الداعــم للمشــروعات الثقافيــة المحليــة والدوليــة، 
والــذي تلتقــي أهدافــه الثقافيــة الكبــرى مــع األهــداف التــي تشــترك فيهــا دول العالــم مــن خــال منظمــة 

األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة »اليونســكو«.
وأكــد ســموه علــى مــا تحظــى بــه قطاعــات الثقافــة والتــراث والفنــون فــي المملكــة مــن دعــم ال محــدود 
مــن خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، وصاحــب الســمو الملــي األميــر 
ــاع -  ــر الدف ــوزراء، وزي ــس ال ــس مجل ــب رئي ــد، نائ ــي العه ــعود، ول ــز آل س ــن عبدالعزي ــلمان ب ــن س ــد ب محم

يحفظهمــا هللا.
جمــع المملكــة العربيــة الســعودية لعضويــة ثــاث لجــان أساســية فــي »اليونســكو«، يجّســد الحضــور 
الســعودي القيــادي فــي مجــاالت العلــوم والثقافــة والفنــون علــى مســتوى العالــم، ويؤكــد النهضــة 
الشــاملة التــي تعيشــها الثقافــة الســعودية فــي ظــل »رؤيــة المملكــة 2030« وبدعــم ال محــدود مــن القيــادة 
الرشــيدة. هــذا االنتخــاب ســيكون لــه تأثيــر إيجابــي علــى الثقافــة المحليــة، حيــث ســيعمل التواصــل الدولــي 
عبــر منظمــة مرموقــة مثــل »اليونســكو« علــى رفــع مســتوى اإلدارة الثقافيــة المحليــة إلــى حــدود المعاييــر 

ــر المــادي فــي المملكــة. ــراث الثقافــي غي ــر لمجــاالت الت ــة، إضافــة إلــى مــا سُيســهم بــه مــن تطوي الدولي
ــا هائــًا مــن مظاهــر التــراث الثقافــي غيــر المــادي فــي مختلــف القــرى والمــدن  إن المملكــة تمتلــك مخزوًن
والمناطــق، وتعمــل وزارة الثقافــة مــن خــال هيئــة التــراث علــى المحافظــة علــى هــذا المــوروث الوطنــي 
ــم  ــر بدع ــام الكبي ــا أن االهتم ــم. كم ــاف تخصصاته ــه باخت ــين ل ــم الممارس ــره، ودع ــه وتطوي ــي وتنميت الغن
ــي  ــع الدول ــة المجتم ــن ثق ــة م ــه المملك ــت ب ــا حظي ــر فيم ــه دور كبي ــة، كان ل ــانية الحضاري ــاالت اإلنس المج

ــاندته. ــه ومس ودعم
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نشــر االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم ملفــات الترشــح الســتضافة كأس آســيا 2027 التــي تشــهد تنافًســا بيــن 
عــدة اتحــادات محليــة الســتضافة البطولــة القاريــة، إذ يتنافــس االتحــاد الســعودي لكــرة القــدم، باإلضافــة 
إلــى اتحــادات الهنــد وإيــران وقطــر، فــي حيــن أعلــن االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم أن االتحــاد األوزبــي قــد 

أعلــن انســحابه مــن ســباق الترشــح والمنافســة علــى اســتضافة البطولــة.
وأوضــح االتحــاد اآلســيوي أن تقديــم ملفــات الترشــيح جــاء كنتيجــة لمرحلــة شــاملة ومكثفــة امتــدت علــى 
ــال  ــى اكتم ــة حت ــق المطلوب ــم الوثائ ــى تقدي ــتملت عل ــي واش ــر الماض ــذ فبراي ــدأت من ــهر ب ــرة أش ــدار عش م
ملفــات الترشــح. وبحســب مــا نشــره االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم عبــر موقعــه اإللكترونــي، فــإن الملــف 
ــري بـــ397  ــف القط ــه المل ــة، يلي ــت 421 صفح ــي بلغ ــه الت ــدد صفحات ــة ع ــن ناحي ــم م ــعودي كان األضخ الس
صفحــة، ثــم ملــف االتحــاد الهنــدي لكــرة القــدم الــذي بلــغ 177 صفحــة، وأخيــًرا جــاء ملــف االتحــاد اإليرانــي لكــرة 

القــدم بـــ132 صفحــة.
واحتــوى ملــف الترشــح الــذي قدمــه االتحــاد الســعودي لكــرة القــدم، اإلعــان عــن إنشــاء ثاثــة ماعــب جدد، 
منهــا اثنــان فــي العاصمــة الريــاض وواحــد فــي مدينــة الدمــام مــع تطويــر ملعــب األميــر فيصــل بــن فهــد 

بالعاصمــة الريــاض، وكذلــك ملعــب األميــر عبــدهللا الفيصــل بجــدة.
وجــاء فــي بدايــة ملــف الترشــح الــذي قدمــه االتحاد الســعودي لكــرة القدم، كلمــة لخــادم الحرمين الشــريفين 
الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز، قــال فيهــا »إن المملكــة تعتــزم فــي حــال أتيحــت لهــا الفرصــة فــي اســتضافة 
آســيا 2027 بتقديــم تجربــة كرويــة لــم يســبق لهــا مثيــل للماييــن مــن عشــاق هــذه اللعبــة فــي آســيا، ونتطلــع 
لتحقيــق نقلــة نوعيــة نعــزز بهــا مكانــة كــرة القــدم اآلســيوية، حيــث تتمتع الســعودية بمســيرة طويلــة تتجلى 

بالثقــة والتعــاون المتبــادل، ويعكــس هــذا النهــج حرصنــا علــى المضــي قدًمــا فــي تنفيــذ مــا نتطلــع إليه«.
ــة ملــف ترشــح االتحــاد  ــي جــاءت فــي بداي ــه الت ــي العهــد، فــي كلمت ــر محمــد بــن ســلمان، ول وأوضــح األمي
الســعودي لكــرة القــدم، أن الســعودية تتطلــع لتوظيــف شــغفها الكبيــر بكــرة القــدم كمحفــز نحــو النمــو 
ــا الســتضافة كأس آســيا 2027 فــي تقديــم  ــع أنحــاء آســيا، وتتمثــل رؤيتن المســتمر لهــذه الرياضــة فــي جمي
أكثــر مــن مجــرد بطولــة، حيــث تعتــزم الســعودية تحقيــق تقــدم كبيــر لمســتقبل آســيا وإحــداث نقلــة نوعيــة 
تعــزز مــن مكانــة كــرة القــدم اآلســيوية، فالبطولــة خطــوة نحــو خلــق تجربــة جديــدة وتبــادل جديــد وتوســع 

جديــد، ونتطلــع مــن خالهــا لمشــاركة أهدافنــا وطموحاتنــا مــع أســرة كــرة القــدم اآلســيوية.
وبعــد معلومــات عــن جغرافيــة الســعودية وتضاريســها وجــزء مــن العــادات الخاصــة وأبــرز األماكــن 
ــي  ــة وه ــات البطول ــتضافة مباري ــحة الس ــدن المرش ــى الم ــوء عل ــعودي الض ــف الس ــلط المل ــة، س التاريخي

العاصمــة الريــاض وجــدة والدمــام.
كمــا اســتعرض الملــف الســعودي اهتمــام »رؤيــة الســعودية 2030« التــي يقودهــا ولــي العهــد األميــر محمــد 
بــن ســلمان، بالجانــب الرياضــي وكــرة القــدم تحديــًدا بكونهــا اللعبــة ذات الشــعبية األكبــر، وذلــك مــن خــال 
ــال  ــن خ ــشء م ــام بالن ــى االهتم ــة إل ــن، باإلضاف ــلمان للمحترفي ــن س ــد ب ــر محم ــر دوري كأس األمي تطوي
إنشــاء أكاديميــة مهــد العماقــة والخاصــة باكتشــاف المواهــب وتطويرهــا، وكذلــك كــرة القــدم النســائية 

التــي باتــت اليــوم فــي وضــع متقــدم جــًدا.

استضافة كأس آسيا 2027 
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وتنــاول الملــف الســعودي أبــرز البطــوالت والمناســبات الرياضيــة التــي اســتضافتها الســعودية فــي الفتــرة 
يأتــي منهــا كأس الســوبر اإلســباني، ورالــي داكار، وكأس الســوبر اإلســباني، وبطولــة ســوبر  األخيــرة، 
ــان  ــك إع ــوال إي، وكذل ــة بفورم ــباقات الخاص ــية، والس ــل والفروس ــة بالخي ــوالت الخاص ــيكو، والبط كاس

ــوال 1. ــة فورم ــتضافة بطول اس

فرضــت المملكــة نفســها فــي العــام 2020 كموطــن حيــوي الســتقبال وتنظيــم الفعاليــات والبطــوالت 
ــوبر  ــة كأس الس ــن، وبطول ــة واألربعي ــخته الثاني ــي نس ــي داكار« ف ــها »رال ــى رأس ــر، عل ــاح مبه ــة بنج العالمي

اإلســباني.
واســتضافت الســعودية، وعلــى مــدى 12 يوًمــا النســخة الـــ42 لـ«رالــي داكار« الصحــراوي، األكثر شــهرة عالمًيا، 
فــي خطــوة تأتــي ضمــن اســتراتيجية ســعودية الســتضافة أحــداث رياضيــة عالميــة مختلفــة، مــا يؤكــد 

ــرة. ــذ عاميــن وبطموحــات كبي الخطــوات المتطــورة التــي تخطوهــا المملكــة من
ــا، عبــر توقيــع العقــد الممتــد لخمــس ســنوات، مــع منظمــي »رالــي  ــا معروًفــا عالمًي حــازت الســعودية حدًث
داكار«، ويؤكــد هــذا العقــد شــهية الســعودية المفتوحــة لاســتثمار فــي عالــم الرياضــة، وذلــك توافًقــا 
مــع االســتراتيجية المنصــوص عليهــا فــي خطــة التطويــر »رؤيــة المملكــة 2030« التــي أطلقهــا ســمو ولــي 
العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان فــي 2016. وتحتــل الرياضــة جــزًءا كبيــًرا مــن هــذا البرنامــج، ممــا يؤكــد علــى 
أن الســعودية تطمــح إلــى التميــز الرياضــي وأن تكــون فــي الصــدارة إقليمًيــا وعالمًيــا فــي بعــض الرياضــات، 
ومواصلــة ســعيها نحــو أهــداف متعــددة، منهــا تنويــع اقتصادهــا الــذي يعتمــد بشــكل كبيــر علــى النفــط، 

ــا«. ــم دون 30 عاًم ــباب »65% منه ــع الش ــل م والتفاع
كمــا نظمــت المملكــة بطولــة كأس الســوبر اإلســباني لموســم 2019، التــي شــهدت مشــاركة أربعــة فــرق، 
ــارو  هــي: لاير مدريــد، وبرشــلونة، وفالنســيا، وأتلتيكــو مدريــد. وأعــرب ســفير إســبانيا لــدى الســعودية »ألب
ارانــزو«، مــن جانبــه عــن ســعادته بوصــول كأس الســوبر إلــى الســعودية. وقــال: »إنهــا وســيلة لنقــل صــورة 
إســبانيا فــي الســعودية. وأنــا فخــور وأشــعر برضــا كممثــل إلســبانيا لــدى هــذه الدولــة وســيكون لهــذا األمــر 

نتائــج إيجابيــة علــى العاقــات بيــن إســبانيا والســعودية«.

فعاليات عاملية
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رئيــس االتحــاد اإلســباني لكــرة القــدم، »لويــس روبيالــس«، أكــد أن الشــكل الجديــد للبطولــة وإقامتهــا خــارج 
ــة.  ــة حقيقي ــكلية« دون قيم ــة »ش ــى بطول ــن إل ــع الزم ــت م ــا تحول ــد، بعدم ــن جدي ــا م ــاد إحياءه ــدود، أع الح
وقــال إن النســخة المقامــة فــي الســعودية »أعــادت إطــاق البطولــة«، مشــيًرا إلــى أن عائــدات حقــوق البــث 
التلفزيونــي وحدهــا وصلــت إلــى 15 مليــون يــورو، معتبــًرا أن كــرة القــدم تســهم فــي دولــة كالســعودية فــي 

تطويــر مجتمعهــا مــن خــال حضــور النســاء والرجــال مًعــا إلــى ماعــب كــرة القــدم.
الجولــف أيًضــا كان لــه نصيــب مــن االهتمــام فــي المملكــة، فقــد اســتضافت ماعــب الجولــف رويــال غرينــز 
ــور  ــف، بحض ــي الجول ــة لمحترف ــعودية الدولي ــة الس ــدة، البطول ــي ج ــة ف ــدهللا االقتصادي ــك عب ــة المل بمدين
نخبــة مــن أبطــال العالــم، بتنظيــم مــن االتحــاد الســعودي للجولــف فــي الفتــرة مــن 31 ينايــر حتــى 3 فبرايــر. 
ــر هــذه البطولــة هــي أول بطولــة عالميــة رســمية لمحترفــي الجولــف علــى أراضــي المملكــة، ضمــن  وتعتب
بطــوالت الجــوالت األوروبيــة، وتنافــس فيهــا أبطــال العالــم علــى جوائــز ماليــة كبــرى. شــارك فــي البطولــة 
ــو ألقــاب وبطــوالت مرموقــة علــى مســتوى  ــا مــن محترفــي الجولــف، مــن بينهــم حامل ــر مــن 130 العًب أكث

العالــم، تنافســوا لحصــد جوائــز ماليــة تقــدر بـــ3.5 مليــون دوالر.
كمــا أطلــق رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد الســعودي للجولــف وجولــف الســعودية، ياســر الرميــان، بحضــور 
نائــب رئيــس »أرامكــو« للشــؤون الســعودية، نبيــل النعيــم، فعاليــات بطولــة »أرامكــو« الســعودية النســائية 
للجولــف المقّدمــة مــن صنــدوق االســتثمارات العامــة، ليشــكل حدًثــا جديــًدا فــي تاريــخ الرياضــة فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية، وصاَحــب الحــدث إعــان إطــاق المملكــة اســتراتيجية وطنيــة شــاملة تهــدف إلــى 
اســتدامة الجولــف، عبــر تطويــر ثقافــة مبتكــرة وطموحــة تهتــم بحمايــة البيئــة وتطويــر االقتصــاد وتفعيــل 

الــدور االجتماعــي.
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ــة،  ــز بصناعــة عــدد مــن العناصــر الخيالي افتتــح أول متحــف للســعادة فــي المملكــة أبوابــه للــزوار، الــذي تمي
بهــدف جــذب حــواس الزائــر، فــي نــوع جديــد وتطــور لعالــم المتاحــف.

ــن  ــا تضم ــر، كم ــى الزائ ــا عل ــن نوعه ــدة م ــة فري ــا تجرب ــي كل منه ــرف وأركان تضف ــدة غ ــف ع ــوي المتح ويح
متجــًرا للهدايــا يحتــوي علــى مجموعــة مــن المنتجــات اليوميــة المختلفــة، التــي تحمــل رســائل ملهمــة عــن 

ــعادة. ــى الس ــى مقه ــة إل ــعادة، باإلضاف الس
ــلية،  ــترخاء والتس ــاحات لاس ــر مس ــر، توفي ــاحة 1300 مت ــى مس ــع عل ــذي يق ــف ال ــم المتح ــي تصمي ــي ف وروع
وبرامــج ممتعــة للــزوار مليئــة بالفــرح واللحظــات الســعيدة. ُيذكــر أن المتحــف الــذي تحتضنــه واجهــة الريــاض 

فــي العاصمــة الريــاض أُطلــق بشــكل رســمي وتســتمر فعاليتــه نحــو 6 أشــهر.
كمــا كشــفت وزارة الثقافــة عــن إطــاق أول متحــف دائــم عــن النفــط، بالشــراكة مــع مركــز الملــك عبــدهللا 
للدراســات والبحــوث البتروليــة تحــت عنــوان »متحــف الذهــب األســود«، وســيقام فــي يوليــو عــام 2022م فــي 
مقــر المركــز بالريــاض، بمشــاركة فنانيــن مــن مختلــف دول العالــم. وســيقدم المتحــف مــن خــال محتوياتــه 
المتنوعــة ســرًدا إبداعًيــا لمســيرة النفــط فــي حيــاة البشــر منــذ أن كان مــادة خاًمــا وحتــى تشــكاته المعاصرة، 

عبــر أعمــال فنيــة مبتكــرة ترتكــز علــى مفاهيــم تعبيريــة معاصــرة.
 يأتــي المتحــف ضمــن »برنامــج جــودة الحيــاة« أحــد برامــج »رؤيــة المملكــة 2030«، وتحــت مظلــة مبــادرة 
»المتاحــف المتخصصــة« التــي أعلنــت عنهــا وزارة الثقافــة فــي حزمــة مبادراتهــا األولــى، التــي تتضمــن متاحــف 

فنيــة متخصصــة فــي مجــاالت إبداعيــة ســيتم إطاقهــا تباًعــا فــي عــدد مــن مــدن المملكــة. 

متاحف ومعارض
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كذلــك، قدمــت وزارة الثقافــة عبــر المعــرض الفنــي االفتراضــي »فــن العزلــة« محــاكاة واقعيــة للمعــارض 
الفنيــة، حيــث ســمح للزائــر باســتعراض محتويــات المعــرض والتنقــل بيــن صاالتــه عــن طريــق جهــازه 
ــل  ــن أج ــة، م ــن وزارة الثقاف ــم م ــن« وبدع ــة »ميادي ــن مجموع ــادرة م ــة« بمب ــن العزل ــاء »ف ــي. وج اإللكترون
تشــجيع الفنانيــن الســعوديين علــى مشــاركة أعمالهــم الفنيــة التــي أبدعوهــا خــال فتــرة العــزل المفــروض 

ــا وعرضهــا للجمهــور فــي فضــاء إلكترونــي يحــايك المعــرض الحقيقــي. للحــد مــن انتشــار فيــروس كورون
ــر مــن قبــل المهتميــن بالفنــون التشــكيلية، وحققــت المنصــة اإللكترونيــة  وحظــي المعــرض بتفاعــل كبي
للعــرض معــداًل مرتفًعــا للزيــارات مــن دول مختلفــة؛ إذ حققــت فــي األيــام األولــى مــن انطاقتهــا، أكثــر مــن 
36 ألــف زيــارة، إضافــة إلــى أكثــر مــن 720 ألــف مشــاهدة للفيديــو الخــاص بالمعــرض علــى حســاب »تويتــر«. 
ــة بيــن 18 إلــى 60 ســنة، مــن فنانيــن ومحبيــن للفــن بجميــع مناطــق  ــات العمري ــادرة الفئ واســتهدفت المب

المملكــة. 
اســتخدمت المبــادرة تقنيــة UNREAL ENGINE 4 المتخصصــة فــي بنــاء وتصميــم العوالــم بطريقــة ثاثيــة 
األبعــاد، والتــي أتاحــت للــزوار التنقــل االفتراضــي بيــن صــاالت العــرض ومشــاهدة اللوحــات المشــاركة 

ــع. ــى أرض الواق ــرض عل ــي المع ــون ف ــم يتجول كأنه
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ــام  ــى باهتم ــي تحظ ــابقات الت ــات والمس ــوالت والمهرجان ــن البط ــة م ــي 2020 مجموع ــة ف ــهدت المملك ش
ــي  ــاركة ف ــات المش ــول المنقي ــة دخ ــت عملي ــمبر، انطلق ــع ديس ــي مطل ــة. فف ــي المملك ــر ف ــري كبي جماهي
ــة  ــد الجنوبي ــاح بالصياه ــة رم ــم بمحافظ ــذي أقي ــل، وال ــز لإلب ــك عبدالعزي ــان المل ــة لمهرج ــخة الخامس النس
للدهنــاء. إقامــة المهرجــان جــاءت إنفــاًذا لتوجيهــات ســمو ولــي العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان، المشــرف 
ــه اإلبــل مــن  ــه، ومــا تمثل ــادي اإلبــل، فــي إطــار حرصــه الدائــم علــى دعــم قطــاع اإلبــل ومحبي ــى ن العــام عل
ــج  ــة الخلي ــعودية ودول منطق ــة الس ــة العربي ــاء المملك ــوس أبن ــي نف ــل ف ــعبي متأص ــوروث ش ــخ وم تاري

ــة. العربــي والــدول العربي
ــى  ــرص عل ــذي ح ــل، وال ــادي اإلب ــا ن ــرة طبقه ــة كبي ــراءات احترازي ــط إج ــي وس ــام الحال ــان الع ــم المهرج وأقي
ســامة الجميــع، مــن مــاك ومشــاركين وعامليــن وزوار وجمهــور المهرجــان، حيــث تــمَّ تطبيــق كافــة 
ــي المعتمــد مــن وزارة الصحــة. وشــهدت النســخة الخامســة  ــا للبروتوكــول الطب ــة وفًق ــرازات الصحي االحت

ــدة. ــات جدي ــل تحديث ــز لإلب ــك عبدالعزي ــان المل ــن مهرج م
ــا  ــا مختلًف ــوت 2020 رونًق ــاض للبل ــتاء الري ــة ش ــي بطول ــائية ف ــاركة النس ــت المش ــل، منح ــياق متص ــي س ف
ــا  ــز قيمته ــوز بجوائ ــال للف ــع الرج ــة م ــة شرس ــي منافس ــيدات ف ــت الس ــرة، إذ دخل ــذه الم ــات ه للمنافس
ــوم األول  ــي الي ــة ف ــات المملك ــدن ومحافظ ــم م ــن معظ ــيدات م ــدت الس ــعودي. وتواف ــي لاير س مليون
ــا نســائيا، باإلضافــة إلــى بعــض النســاء الاتــي شــاركن  الــذي شــهد مشــاركة أول فريــق مــن بيــن 40 فريًق
مــع الرجــال، وال تقتصــر مشــاركة النســاء مــع فــرق نســائية بعــد أن تواجــه فريــق نســائي فــي اليــوم األول 

ــي. ــق الرجال ــر الفري ــة انتص ــي النهاي ــن ف ــا، لك ــتوى رائًع ــن مس ــال، وقدم ــع الرج م
ــذه  ــي ه ــن ف ــراز مهارته ــة إلب ــاء فرص ــح النس ــًزا، ومن ــا ممي ــى طابًع ــة أضف ــي البطول ــائي ف ــور النس الحض
اللعبــة التــي تســتهوي الكثيــر مــن الســعوديين فــي مختلــف األعمار مــن الجنســين، وتعتبــر صاحبة الشــعبية 

األولــى فــي المملكــة العربيــة الســعودية والخليــج العربــي مــن بيــن كل األلعــاب الذهنيــة األخــرى.
كمــا اختتــم مهرجــان الملــك عبدالعزيــز للصقــور فعاليــات نســخته الثالثــة، بإقامــة 6 أشــواط نهائيــة باســم 
ــن  ــن الصقاري ــدد م ــد ع ــرة. وأك ــي األخي ــمتها الثوان ــة حس ــة قوي ــهدت منافس ــز، ش ــك عبدالعزي كأس المل
ــادي الصقــور الســعودي قــام  الدولييــن المشــاركين فــي المهرجــان المقــام بملهــم شــمال الريــاض، أن ن

بعمــل كبيــر ومجهــود وافــر أثمــر عــن تنظيــم مثالــي وســباق عالمــي بــكل مــا تعنيــه الكلمــة.

بطوالت ومهرجانات
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- مــن المتوقــع أن ينمــو إجمالــي الناتــج المحلــي لعــام 2021 بالكامــل بنســبة 3.2%. ســتكون الزيــادة فــي ضريبــة 
القيمــة المضافــة مــن 5% إلــى 15% رافعــة رئيســية لدفــع النمــو االقتصــادي فــي 2021.

- علــى الرغــم مــن انخفــاض األربــاح، تمكنــت »أرامكــو« مــن الحفــاظ علــى تدفــق نقــدي قــدره 12.4 مليــون 
ــة  ــات الكامن ــاح قدرهــا 18.75 مليــون دوالر عــن الربــع. وهــذا يــدل علــى اإلمكان دوالر وإعــان توزيعــات أرب

ــار الزمــن ودفــع النمــو االقتصــادي للبــاد.  لهــذا العمــاق النفطــي فــي الصمــود أمــام اختب
ــام 2021،  ــن ع ــع األول م ــال الرب ــتويات 55 - 60 دوالًرا خ ــى مس ــط إل ــعار النف ــش أس ــح أن تنتع ــن المرج - م
مــع األخــذ فــي االعتبــار حقيقــة أن الصيــن، أحــد أكبــر مســتوردي النفــط، قــد ســرعت وتيــرة انتعاشــها 

االقتصــادي.
ــب،  ــرض والطل ــي الع ــات ف ــح االنحراف ــع تصحي ــي، م ــتقرار الطبيع ــة االس ــط بعملي ــوق النف ــر س ــا يم - بينم
ستســتمر المملكــة فــي إعطــاء دفعــة لجبهــة توليــد اإليــرادات غيــر النفطيــة، بمــا يتوافــق مــع »رؤيــة 

 .»2030 المملكــة 
- رغــم تعــدد مشــروعات »رؤيــة المملكــة 2030، فــإن مشــروعي »نيــوم« والبحــر األحمــر ُيتوقــع لهمــا انطاقة 

قويــة فــي عــام 2021، نظــًرا إلمكاناتهمــا الكامنــة فــي دفــع النمــو غيــر النفطي.
- تمتلــك المملكــة العربيــة الســعودية واحــدة مــن أحــدث البنــى التحتيــة الطبيــة فــي منطقــة الشــرق 
األوســط وشــمال إفريقيــا. مــع القليــل مــن التخصيــص مــن حيــث توفيــر عاجــات متقدمــة فــي مجــاالت 
أمــراض القلــب واألورام، يمكــن لقطــاع الرعايــة الصحيــة بالتأكيــد جــذب الحجــاج المســنين المصابيــن بأمراض 

مزمنــة للحصــول علــى العــاج.
ما بعــد اإلعــان عــن بــدء إنتــاج  - ســتواصل المملكــة رحلتهــا الناجحــة فــي مواجهــة فيــروس كورونــا، ال ســيَّ

لقاحــات مضــادة لــه، حصلــت المملكــة عليهــا بالفعــل.
ــتهلك %5  ــاد كان يس ــة أن الفس ــة، خاص ــز الموازن ــد عج ــي س ــاهم ف ــاد ستس ــد الفس ــة ض ــة المملك - حمل
إلــى 15% مــن ميزانيــة الدولــة، مــا يعنــي أداًء أســوأ مــن 5% إلــى 15% علــى أقــل تقديــر فــي مســتوى الخدمــات 

ــف. ــدد الوظائ ــاريع وع والمش
ــات  ــات والفعالي ــي، فالمهرجان ــي المحل ــج اإلجمال ــي النات ــر ف ــهام كبي ــا إس ــيكون له ــه س ــات الترفي - صناع
العالميــة مثــل »فورمــوال« ســتوفر عشــرات اآلالف مــن الوظائــف الدائمــة ومئــات اآلالف مــن الوظائــف 

ــمية. الموس
- إعــادة هيكلــة قطــاع الســياحة واالهتمــام باألمــن البيئــي ســينعكس إيجاًبــا علــى المملكــة واكتســابها مزيًدا 

مــن التميــز والحضــور كمعلــم ســياحي فريد.
ــة  ــل البيئ ــات مث ــن القطاع ــر م ــاط بالكثي ــه ارتب ــة ول ــاالت والتقني ــى االتص ــر عل ــر مباش ــاء أث ــاع الفض - لقط

ــب. ــتقبل القري ــي المس ــات ف ــن القطاع ــد م ــًيا للعدي ــًنا أساس ـ ــيكون ممكِّ ــا، وس ــل وغيره والنق
- مــن المؤكــد أن خطــة تمكيــن المــرأة ال تعــرف حــدوًدا ولــن تقــف عنــد ســقف بعينــه، لهــذا أصبح وشــيكا أن 
نــرى أول وزيــرة ســعودية وذلــك بعــد حزمــة اإلصاحــات السياســية واالجتماعيــة التــي قامــت بهــا القيــادة 

السعودية.
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 .https://bit.ly/38NoHea - 1 - رئاسة العشرين .. نجاح غير مسبوق - إياف
2 - محللــون دوليــون لـ”االقتصاديــة”: الســعودية قــادت دفــة “العشــرين” بحرفيــة واقتــدار وحلــول واقعيــة للتحديــات 

 .https://bit.ly/38SAvvN - االقتصاديــة -
https://bit.ly/ - 3 - قمــة قــادة دول مجموعــة العشــرين برئاســة خــادم الحرميــن الشــريفين تختتــم أعمالهــا - واس

 .2J580Ac
4 - قــادة مجموعــة العشــرين يؤكــدون ضــرورة تنســيق اإلجــراءات العالميــة والتضامــن والتعــاون متعــدد األطــراف - 

 .https://bit.ly/2J2XpFY - واس
5 - ســمو ولــي العهــد: رئاســة المملكــة لمجموعــة العشــرين كرســت جهودهــا لبنــاء عالــم أقــوى وأكثــر متانــة 
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65 - اإلعان عن تعيين 10 سيدات في مناصب قيادية عليا برئاسة الحرمين الشريفين - سبق -
 .https://bit.ly/3oXk9qm 
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