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 themarkerصحيفة 

غنى في األسرة األ"الشيخ الجاسوس": من هو رب 

 ؟شركة فينيكسريد السيطرة على الذي ي العالم  

نهيان آل  زايد  بن  طحنون  رئيس    ، الشيخ  االADQهو  صندوق    ستثمار ، 

وراء    يقف  ، منالحكومي الذي يريد شراء شركة التأمين اإلسرائيلية ■ لكن

في جميع    ،مشكوك فيها  ،رجل غامض لديه عالقات تجارية وسياسيةهو    ذلك،

  ،حساسة مع إيران واليمنعالقات خارجية  في إدارة    وضالع،  أنحاء العالم

 ركز قوة هائلة بين يديه يو

 )*(  وكاالت األنباء

 

"فينيكس"  وراء  تقف   شركة  شراء  قبلمخطط  أحد  ADQ  صندوق  من   ،

االصن أبو ظبي  ستثماراديق  في  العالمالسيادية  في  عائلة  أغنى  أكثر    ،،  من  وواحدة 

دولة    الساللة التي أسست  أبناءهم  ان  العائالت نفوذاً. عائلة آل نهيان، أمراء أبو ظبي.

بمئات  اإل تقدر  جميع أنحاء   وعالقات تشملت  مليارات الدوالرامارات ولديهم ثروة 

 العالم.

ه اإلمارات بعد اتفاقيات  على الرغم من أن دبي أصبحت في نظر الكثيرين وج

، إال أن األهمية االقتصادية والسياسية ألبو ظبي أكبر. والشيخ طحنون بن زايد  إبراهيم

نهيان صناديق ،  ADQصندوق  رئيس    ،آل  خالل  من  االستثمارات  يقود  الذي  هو 

 االستثمار السيادية والصناديق الخاصة المملوكة للعائلة.

٪ من احتياطيات   96أبو ظبي هي المصدر الرئيسي للنفط والثروة اإلماراتية: 

مليار برميل، تقع في أبو ظبي.   100النفط المؤكدة في اإلمارات، والتي يبلغ مجموعها  

وميًا هذا العام. وبعد أن وقعت  مليون برميل من النفط ي  3.2وقد أنتجت اإلمارة ما معدله  

مساحة   ، أنقذتها أبو ظبي.2008أعقاب األزمة المالية لعام  دبي في أزمة عقارية، في

، مليون نسمة  1.5ويبلغ عدد سكانها  ، من مساحة دبيمرة    17  أكبر بـ  إمارة أبو ظبي

 سكان دبي. عدد أي نصف 

يق رئيس دولة اإلمارات عاًما( ابن العائلة المالكة في أبو ظبي، شق  53طحنون )

نهيانالعربي العالم،  ة المتحدة محمد بن زايد آل  هو مستشار  و،  وابن أغنى عائلة في 
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  ، بنك أبو ، ورئيس أكبر بنك في أبو ظبياألمن القومي لدولة اإلمارات العربية المتحدة

 (.FABظبي األول )

عائلته   ثروة  تبلغ  بلومبرج،  تقدير  العائلة    300حسب  تسيطر  دوالر.  مليار 

إلمارة: ثالثة صناديق تضم ما  في االمالكة أيًضا على أصول الصناديق االستثمارية  

والتون  1.2وعه  مجم عائلة  تمتلك  للمقارنة،  دوالر.  سلسلة صاحبة  ،  تريليون  أكبر 

 مليار دوالر.  225ثروة تقدر بنحو ، جر للبيع بالتجزئة في العالم وولمارتمتا

عاما    50حكمت عائلة آل نهيان اإلمارات العربية المتحدة منذ استقاللها قبل  

البارزين.  طحنون  .  (يوبيل) العائلة  أبناء  أحد  شغلت هو  التي  فونتانروز،  كيرستن 

ترامب، قالت دونالد  منصب مديرة شؤون الخليج في مجلس األمن القومي، في إدارة  

"إنه الرجل الذي يشرف على كل شيء، وهو  "فايننشال تايمز" عن طحنون:  لصحيفة

   .يعمل من تحت الرادار"

 مليار دوالر  157أصول بقيمة 

روة أصغر صناديق الث  و، الذي عرض شراء شركة فينكس، هADQصندوق  

في أكتوبر، اإلمارات األخرى صناديقها الخاصة. لدى ، والسيادية الثالثة في أبو ظبي

 ADQ، أن  تتعقب صناديق االستثمار الحكومية  التي،  Global SWFشركة    قدرت

دوالر   اتمليار  110  مقارنة بأصوله التي بلغت،  مليار دوالر  157لك أصواًل بقيمة  يمت

 .2021في مارس 

وقام ببناء   ،2018تأسس الصندوق كشركة قابضة لألصول الحكومية في عام  

لإلعجابمحفظة   ومثيرة  متنوعة  في  استثمارية  استراتيجية  استثمارات  تشمل   ،

كتبت   الرائدة.  التيGlobal SWFالشركات  الصندوق  ،  بيانات  دورحللت  أن   ،  

"ADQ    استمرت إذا  بعد.  يتضح  الوطنية    ADQلم  الشركات  في  بيع حصص  في 

الشرك في  استثماراتها  وزيادة  االستثماريالكبيرة  المال  ورأس  الخاصة  فإن ات   ،

، أحد الصندوقين الحكوميين اآلخرين في  أكثر شبهاً بصندوق مبادلةمحفظتها ستبدو  

تبلغ قمارات العربية المتحدةدولة اإل مبادلة  ".  قدر  ت، ومليار دوالر  284يمة أصول 

Global SWF قد يندمج مع  أن مبادلةADQ .في المستقبل 

صندوق   امتلك  األخيرة،   ADQلقد  السنوات  في  الشركات  من  كبيًرا  عددًا 

ن  ويرجع ذلك جزئيًا إلى جهود أبو ظبي لدخول مجاالت الصحة والتكنولوجيا وضما

المثال األغذية. على سبيل  استحوذت  جودة   ،ADQ    عام ٪ من  45على    2020في 

 وتجهيز المنتجات الزراعية. بيعمل في ، التي تعLouis Dreyfusشركة 

 رئيسي عامل 
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في اتفاقيات السالم بين إسرائيل واإلمارات العربية    ارئيسيً   عاماًل شكل طحنون  

 –تم تطويره في البرازيل    الذي  – جو جيتسو    بفن القتالالمتحدة. يُعرف بأنه معجب  

 حتى قبل اتفاقية السالم.  ،في أبو ظبي للمنافسة فيه،إسرائيلية والذي وصلت منتخبات 

( إلى اسم طحنون في ICIJلي للصحفيين االستقصائيين )لقد أشار االتحاد الدو

للحدود في مالذات ضريبية.   عابرة  كيانات تجارية  التي كشفت عن  باندورا،  وثائق 

، ُزعم أنه الشخص فيه على طحنون لقب "الشيخ الجاسوس"الذي أُطلق    ،وفي التحقيق

ة المتحدة لعربيالرئيسي وراء الحرب اإللكترونية ضد المعارضين لدولة اإلمارات ا

 ، بما في ذلك بريطانيا. ومؤسساتها في دول أخرى

عام   في  جورنال"  ستريت  "وول  إدارة  2020وذكرت صحيفة  فترة  ، خالل 

معاوني نظام بشار األسد في  ترامب، اسم طحنون في سياق العقوبات األمريكية على  

أودعسوريا أن  بعد  ال  200  مبلغ  ،  في  سنوات  عدة  مدى  على  دوالر  حساب  ألف 

 المصرفي البنة شقيق األسد. 

إدار في  يثق  محمد،  طحنون،  األكثر  ل  تهشقيق  اإلماراتية  الخارجية  لعالقات 

التعاون األمني    ،حساسية أنه مسؤول عن  اليمن وإيران. كما  واالستخباراتي مع  مع 

 الواليات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة.

 لشركة العائلية ا

ت  نهيان،  آل  عائلة  هرم  رأس  من  جروب"رويال  "  تربععلى  سلسلة  وهي   ،

من    شركات قابضةوتسيطر على  ،  ألف شخص  27ات التي توظف أكثر من  الشرك

صندوق  هو  وتمتلك شركتين استثماريتين. إحداها    ،الروبوتات  وحتى  ماليةاألصول ال

العائلة كو  إنترناشيونال"  استثمار  قيمته ،  ("IHC)  هولدينغ  زادت  بنسبة    والذي 

مليار دوالر في بورصة    250  ٪ في السنوات الخمس الماضية، وتبلغ قيمته28.000

أفضل    وتعتبر الشركة صاحبةمليار دوالر مملوكة للعائلة.    150، منها حوالي  أبو ظبي

السنوات الخمس  خاللر مليار دوال أكثر منقيمتها  وبلغت ،أداًء بين الشركاتاألسهم 

 بلومبرج.، وفقًا لالماضية

فإن   المغري،  العائد  من  الرغم  المحفظة  موجودًا  ليس  الشركة  سهم  على  في 

الشفافية.  تتعلق ببسبب مشاكل  لبلومبرج،  ، وفقًا  مارية لكبار المستثمرين الدولييناالستث

 يضمذي ، الالعالمي MSCIغير مدرج في مؤشر  و، فهأيًضا، على الرغم من حجمه

بلدان   الكبيرة من  الشركات  كبيرة من  يوجد محللون معروفون  كثيرةمجموعة  ، وال 

، مملوكة تحركات السهم. البورصة في أبو ظبي، حيث يتم تداول السهمة  يقومون بتغطي

الالذي يسيطر عليه طحنون.    ، الحكومي  ADQ  لصندوق الشركة بأسهم  تداول  ويتم 
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القابضة،    بيركشاير هاثاواي لشركة    1.5مقارنة بـ    18  تساوي  ة مضاعفميزانية  قيمة  ب

 . وارن بافت التابعة للملياردير

IHC    قابضةهي عالمية  عديدةشركة  نواحٍ  ومن  تطلعات .  الشركة  تمثل   ،

وفي مقابلة أجرتها بلومبرج، اإلمارات لتنويع اقتصاداتها من النفط إلى مجاالت أخرى.  

إن الشركة تخطط  قال ،سيد بصر شعيب، IHCلشركة  المدير العامفي أغسطس، مع 

مليارا الخارجيةالستثمار  األسواق  في  الدوالرات  وتركيا  ت  إندونيسيا  ذلك  في  بما   ،

 والهند.

، وهي شركة ذكاء اصطناعي  Group 42الشركة الثانية المملوكة للعائلة هي 

الرابط    هذه الشركة  رتعتب،  دوالر. وفقًا لتحقيق أجرته بلومبرجمليارات    4تبلغ قيمتها  

بين   رئيس مجلس إدارتها هو طحنون  األعمال والتأثير في أبو ظبي.  قطاع  المباشر 

، وهي أول شركة إماراتية تفتح مكتبًا في إسرائيل ولها عالقات تجارية مع شركة نفسه

مليار دوالر في    136، تمتلك العائلة  ". باإلضافة إلى ذلك فائيل"ر  الصناعات األمنية

 . أموال نقديةيخوت ووعقارات و ، ت أخرى، بما في ذلك بنك أبو ظبي األولاستثمارا

   "اسورقتي  "ال تلعب ضد شخص يمتلك

حصة تبلغ    ADQهذا العام، باعت  . وADQو  IHCتجري أعمال تجارية بين  

، رئيس  علًما أن طحنون هو، بالطبع،  IHCلشركة   (TAQA) ٪ من شركة طاقة9

الذي عمل كبار،  المدراء القال أحد  في حديث لصحيفة فايننشال تايمز،  وكلتا الشركتين.  

 ".ساد شخص يمتلك ورقتي : "يحظر اللعب ضفي أبو ظبي طويلةلسنوات 

وتحتها   جروب"  "رويال  تشملها  ال  التي  العائلة  أصول  نادي  ،  IHCتشمل 

القدم لكرة  عقارية  مانشستر سيتي  واستثمارات  الكثير  خمةف ،  في   تضم  القصور  من 

تمتلك ال العالمأوروبا. كما  بما في ذلك أكبرها في  ، عائلة العديد من اليخوت الفخمة، 

األموال،  عزام.  يخت   المبالغ األسطورية من  هذه  نهيان على مثل  آل  عائلة  سيطرة 

المستثمرين، مثل س كبار  يغازلها  التي  العائالت  العقارات  جعلتها من  ام زيل، قطب 

، ا جيلينسكيايمح واألمريكي، وغوتام أدني، أغنى رجل في الهند وصاحب ميناء حيفا،  

 يعيش في لندن ويستثمر في العقارات.الذي كولومبي الملياردير ال

عاًما على الدخول كشريك في مشروع الغاز مع    15زيل، الذي تفاوض قبل  

نهيان منذ  اإلسرائيلي،  رجل األعمال    20الملياردير يوسي ميمان، يعرف عائلة آل 

عاًما، وقال عن الشيخ طحنون: "تعرفت على الكثير من أصحاب المناصب الرفيعة 

نون ونائبه صوفيا عبد اللطيف ، بمن فيهم طحالشخصيات من أبو ظبي، لكن العالمفي 

 ".يتربعون على القمة، سكيال
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- 

توقيع  دون  من  الصحيفة  في  تنشر  التي  النادرة  التقارير  من  واحد  هو  التقرير  هذا   )*(

رولنيك، الذي انتقد الصفقة حول بيع    غاي الصحفي الذي كتبه. والتقدير هو انه رئيس التحرير،  

 اإلماراتية فور اإلعالن عنها. وقد أرسلت لكم تصريحاته في حينه. أسهم "فينيكس" للشركة 

)**( ينشر ضمن المقال رسم تعبيري تحت عنوان "ساللة الحكم في اتحاد االمارات"،  

(، ثم  2004  -  1918يظهر على راسها القائد المؤسس المرحوم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان )

ا الثالث التحاد  الرئيس  أيارأنجاله: محمد،  أبو ظبي منذ  ، حمدان، رئيس شركة  المارات وحاكم 

النفط الحكومية دولفين، هزاع، نائب رئيس مجلس الحكم في أبو ظبي، طحنون، المستشار القومي 

المقرر ان يمتلك نواة السيطرة على فينيكس، منصور، نائب رئيس حكومة اتحاد االمارات، وعبد  

 هللا، وزير الخارجية والتعاون الدولي". 

وينشر ضمن المقال رسم تعبيري آخر بعنوان: "ترسل أذرعها لجميع أنحاء العالم    )***(

وهو الصندوق الثالث والصغر بين صناديق االستثمار التابعة البو    ADQأمالك تابعة لصندوق    –

شركة بيوكين، كبرى شركات   - ظبي". وتصل هذه الذرع، حسب هذا الرسم، الى كل من: الهند  

"الفا فارم"، شركة ستارت آب    - دية، و"بيجو"، ستارت آب في مجال التعليم. إسرائيل األدوية الهن

، وهي شركة أدوية، و"كليون انرجي"، وهي شركة طاقة  CDMO  –في مجال األغذية. تركيا  

بورشيه، شركة سيارات. اليونان  –إيطاليا  الهنغارية للطيران.    WIZZشركة    – هنغاريا    متجددة.

شرك  – مصر  بلوغراوند،  العقارات.  مجال  في  آب  ستارت  السودان  CIBبنك    –ة  ميناء.    – . 

الطيران،    –االمارات   شركة  "االتحاد"،  ظبي،  أبو  الوطنية،    TAQAموانئ  الطاقة  شركة 

EWEC    ،"مزودة الكهرباء والماء، "اليف كبيتال، صندوق استثمار خاص بريادة النساء، "ضمان

 شركة تأمين. 

    


