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العالم

على الغالف
تمثل «اإلصالحات» السعودية تهديدًا جديًا للنظام االجتماعي ـ االقتصادي للبالد ،خاصة أن خفض
مستوى معيشة غالبية المواطنين وتقليص التأمينات الممنوحة لهم ،يأتيان بالتزامن مع تصاعد
التوتر االجتماعي في المملكة ،واالرتفاع الفلكي في اإلنفاق األمني والعسكري

ّ
آل ٍّسعود يقوضون أسس ملكهم؟
تخل عن دولة الرعاية يقلب «المكرمات
ّ
الملكية» إلى أعباء معيشية
إعداد فراس أبو مصلح
لطاملا اشتكى مـســؤولــون سعوديون
من أن الــدولــة لم تعد قــادرة على دعم
مـسـتــوى ح ـيــاة مــواطـنـيـهــا ،مــن قبيل
ال ــدع ــم ال ـك ـب ـيــر ألسـ ـع ــار االس ـت ـه ــاك،
وال سيما الــوقــود ،وتوفير الوظائف
للسعوديني في القطاع العام ،وتمويل
مختلف بــرامــج الــرعــايــة االجتماعية،
ومنح اإلعفاءات الضريبية ،وذلك حتى

قبل انهيار أسعار النفط ومضاعفة
اإلن ـف ــاق الـعـسـكــري واألم ـن ــي ،الـلــذيــن
أضـيـفــا إل ــى االن ـفــات املــزمــن لــأســرة
ال ـح ــاك ـم ــة وح ــاش ـي ـت ـه ــا فـ ــي بــذخ ـهــا
األسـ ـط ــوري وال ـع ـب ـثــي .ويـ ــرى ه ــؤالء
املسؤولون أن شــرط مواجهة اململكة
لـلـصـعــوبــات االق ـت ـصــاديــة املستجدة
ه ــو ت ـط ـب ـيــق الئـ ـح ــة «اإلص ـ ــاح ـ ــات»
املعروفة لصندوق النقد الدولي ،التي
يـمـكــن اخ ـت ـصــارهــا بـخـفــض اإلن ـفــاق

السعودية ماضية في سياستها البترولية ...رغم االرتدادات
زيادة إنتاج اململكة من النفط تتوقف على طلب الزبائن ،وهي لديها القدرة على تلبية الطلب،
دون أن تفرض قيودًا على إنتاجها النفطي ،قال وزير البترول السعودي ،علي النعيمي ،يوم
أمس .وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد نقلت في وقت سابق عن النعيمي قوله
إن السياسة النفطية للسعودية «يمكن االعتماد عليها» ،وإنها لن تتغير ،أي إنها ستظل
تعطي األولوية للدفاع عن حصتها في األسواق ،بدل دعم أسعار النفط ،رغم تنامي العجز
في موازنتها ،وتصاعد مديونيتها .وفي سياق متصل ،وإثر إعالن الرياض «اإلصالحات»
في بيان املوازنة يوم االثنني املاضي ،هبطت أسواق األسهم السعودية بحدة ،فتراجع املؤشر
الرئيسي لسوق األسهم بـ %3في ربع الساعة األول من بدء التداوالت ،حيث كانت شركات
الصناعات البتروكيميائية أكثر الشركات تضررًا .وتراجع سعر سهم شركة «السعودية
للصناعات األساسية» (سابك) ،كبرى الشركات املنتجة للبتروكيميائيات ،بـ ،%8.3فيما
تراجع سعر سهم شركة «سعودي كيان» بـ.%4.8
(األخبار ،رويترز)

ال ـع ــام ،وخ ــاص ــة اإلن ـف ــاق االجـتـمــاعــي
واإلنفاق على البنى التحتية ،وفرض
ض ـ ــرائ ـ ــب ج ـ ــدي ـ ــدة عـ ـل ــى االسـ ـتـ ـه ــاك
خصوصًا ،وذلــك دون االعتراض على
ال ــزي ــادة الفلكية فــي اإلن ـفــاق الحربي
واألمني للمملكة التي تخوض حروبًا
مباشرة وبالواسطة ،نيابة عن حلف
شمال األطلسي.
لـ ـك ــن ال ـ ـتـ ــوجـ ــه «اإلصـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــي» ه ــذا
ي ـ ـت ـ ـعـ ــارض تـ ـم ــام ــا م ـ ــع م ـ ــا ي ـس ـم ـيــه
ال ـ ـب ـ ـعـ ــض «ال ـ ـع ـ ـق ـ ــد االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي»
السعودي غير املكتوب ،أو باألحرى
املنظومة االجتماعية ـ االقتصادية
الـ ـت ــي تـ ـق ــوم ع ـل ـي ـهــا س ـل ـطــة املـلـكـيــة
املـ ـطـ ـلـ ـق ــة ،وأسـ ــاس ـ ـهـ ــا ت ـ ــوزي ـ ــع ري ــع
النفط ،على شكل وظــائــف حكومية
وتأمينات وخــدمــات وعــامــة ،وحتى
رشـ ــى اج ـت ـمــاع ـيــة واسـ ـع ــة ال ـن ـطــاق،
َأو «مـكــرمــات ملكية» ،مقابل الــوالء.
ضـ ِـمــن هــذا الـنـظــام اسـتـقــرارًا للحكم
أكبر من ذلــك في الكيانات املجاورة
ـراءُ ،
األقـ ـ ــل ثـ ـ ـ ـ ً
وع ـ ـ ــرف ع ــن آل س ـعــود
ال ـ ـت ـ ـعـ ــامـ ــل مـ ـ ــع األوق ـ ـ ـ ـ ـ ــات ال ـص ـع ـب ــة
مللكهم باإلنفاق السخي ،كما حدث
أخ ـ ـي ـ ـرًا ،ح ــن ّ
روض املـ ـل ــك ال ــراح ــل،
عبد الله ،والحالي ،سلمان ،الغليان
االجتماعي في خضم حراك «الربيع
الـعــربــي» وتسعير الـتـطــرف الديني
«الجهادي».
ّ
ومـ ــا ي ــزي ــد ال ـط ــن ب ـل ــة ،أن تـقـلـيــص
حجم عملية توزيع القليل من ثروة

يرأس بن سلمان لجنة عليا لالقتصاد أولويتها تقليص القطاع الحكومي (أ ف ب )

العراق

العبادي لداود أوغلو :تركيا لم تحترم اتفاقـ
أكد رئيس الوزراء
العراقي حيدر العبادي،
أمس ،خالل اتصال مع
نظيره التركي أحمد داود
أوغلو أن تركيا لم تحترم
تعهدًا بسحب قواتها من
شمال العراق ،كما طالب،
في اتصال مع رئيس إقليم
كردستان مسعود البرزاني
بمغادرتها فورًا

أكد العبادي أن
الموصل ستكون
المحطة المقبلة
لتحريرها من قبضة
«داعش» (أ ف ب)

عـ ـ ــاد وج ـ ـ ــود الـ ـ ـق ـ ــوات الـ ـت ــركـ ـي ــة فــي
شمال العراق إلى واجهة التجاذبات
السياسية ،أمس ،في إطار املداوالت
ال ـ ـتـ ــي أجـ ـ ــراهـ ـ ــا رئ ـ ـيـ ــس ال ـح ـك ــوم ــة
العراقية حيدر العبادي مع أكثر من
ط ــرف ،م ــن بـيـنـهــم رئ ـيــس الـحـكــومــة
ال ـتــرك ـيــة أح ـم ــد داود أوغـ ـل ــو ،ال ــذي
ج ـ ــدد لـ ــه الـ ـعـ ـب ــادي رفـ ـض ــه ال ـقــاطــع
لـ ــوجـ ــود ه ـ ــذه الـ ـ ـق ـ ــوات ،ب ـي ـن ـمــا أك ــد
ورئ ـي ــس إق ـل ـيــم ك ــردس ـت ــان مـسـعــود
ال ـب ــرزان ــي ض ـ ــرورة م ـغ ــادرة ال ـقــوات
التركية ،فــورًا ،ألنها توجد من دون
علم الحكومة املركزية وموافقتها.
وذك ـ ـ ـ ـ ــر ب ـ ـ ـيـ ـ ــان ص ـ ـ ـ ـ ــادر ع ـ ـ ــن م ـك ـت ــب
الـعـبــادي أن ــه ج ــرى الـتـشــديــد ،خــال
اتصال هاتفي مع البرزاني ،على أن
ال ـعــراق يـحــرص على إقــامــة عالقات
ح ـس ــن ال ـ ـجـ ــوار م ــع م ـح ـي ـطــه ،وذل ــك
على أساس االحترام املتبادل وعدم
الـ ـت ــدخ ــل فـ ــي الـ ـ ـش ـ ــؤون ال ــداخـ ـلـ ـي ــة،
واحـ ـ ـت ـ ــرام سـ ـي ــادة ال ـ ـعـ ــراق ووح ـ ــدة
أراضيه.
ف ــي ب ـيــان آخـ ــر ،أشـ ــار ال ـع ـبــادي إلــى

