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املـمـلـكــة ملـصـلـحــة مــواطـنـيـهــا ،يــأتــي
بالتزامن مــع تــزايــد إنـفــاق الــريــاض
الـفـلـكــي عـلــى ال ـع ــدوان ال ــذي تـقــوده
على اليمن ،ودعمها للمتمردين في
ســوريــا ،وهــو إنـفــاق يصعب تقدير
حجمه بشيء من الدقة .وفيما ُي َّ
قدر
أن الـ ـع ــدوان الـعـسـكــري عـلــى الـيـمــن
ّ
وح ـ ـ ــده ك ــل ــف  5.3مـ ـلـ ـي ــارات دوالر
ح ـتــى اآلن ،لـحـظــت م ـيــزان ـيــة 2016
إنـ ـف ــاق ــا ع ـل ــى امل ـ ـجـ ــاالت ال ـع ـس ـكــريــة
واألم ـ ـن ـ ـيـ ــة يـ ـص ــل حـ ـجـ ـم ــه إل ـ ـ ــى 57
م ـل ـيــار دوالر .وغ ـن ــي ع ــن ال ـق ــول أن
إنفاق السعودية على نشر التطرف
ال ــدي ـن ــي ،ب ـغ ــرض ال ـتـعـبـئــة ال ــازم ــة
لـ ـ ـخ ـ ــوض هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــروب ،ي ـس ـ ّـع ــر
االض ـط ــراب االجـتـمــاعــي فــي اململكة
نـ ـفـ ـسـ ـه ــا ،خـ ـص ــوص ــا م ـ ــع ال ـ ــزي ـ ــادة
ّ
ف ــي ت ــرك ــز ال ـ ـثـ ــروة وت ـع ـم ـيــم ال ـف ـقــر،
وإعطاء الرياض أهمية أقل إلنجاز
م ـش ــروع ــات ال ـب ـن ـيــة ال ـت ـح ـت ـيــة ،ب ــدءًا
م ــن إنـ ـش ــاء مـ ـ ــدارس ومـسـتـشـفـيــات
وخ ـطــوط للسكك الـحــديــديــة وطــرق
ً
ومـ ـ ـ ـط ـ ـ ــارات ،وص ـ ـ ـ ــوال إلـ ـ ــى ت ـش ـي ـيــد
سلسلة من املدن الرياضية الحديثة،
التي من شأنها أن تصرف الشباب
السعودي عن اهتمامات ونشاطات
تقلق نظام الحكم.

محمد بن سلمان :قائد
العدوان و«اإلصالحات»
سـ ـع ــت ال ـ ــري ـ ــاض ،خ ـ ــال ال ـخ ـم ـســة
ع ـشــر ع ــام ــا امل ــاض ـي ــة ،إل ــى تقليص
الـ ـع ــبء االج ـت ـم ــاع ــي ع ـلــى مــالـيـتـهــا
الـ ـع ــام ــة مـ ــن خـ ـ ــال دفـ ـ ــع م ــزي ــد مــن
الـ ـسـ ـع ــودي ــن ل ـل ـع ـم ــل ف ـ ــي ال ـق ـط ــاع
ال ـخ ــاص ،ع ـبــر ق ــوان ــن «ال ـس ـع ــودة»
ال ـ ـتـ ــي فـ ــرضـ ــت ن ـس ـب ــا مـ ـ ـح ـ ــددة مــن
املوظفني املحليني على املؤسسات،
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا ع ـ ـ ـبـ ـ ــر خ ـ ـص ـ ـخ ـ ـصـ ــة مـ ـ ــرافـ ـ ــق
ع ــام ــة ،وإع ـط ــاء امل ــزي ــد م ــن الـحــوافــز
لــاسـتـثـمــار األجـنـبــي امل ـبــاشــر .لكن
ه ــذه املـســاعــي لــم تحقق إال نجاحًا
جزئيًا ،إذ بقي نمو القطاع الخاص
مرتبطًا بـشــدة بــاإلنـفــاق الحكومي
والعقود الحكومية ،وال يزال غالبية
ال ـس ـع ــودي ــن ي ـع ـم ـلــون ف ــي ال ـق ـطــاع
ال ـ ـعـ ــام .ومـ ــع الـ ــزيـ ــادة ال ـك ـب ـي ــرة فــي
أسـعــار النفط خــال العقد املــاضــي،
بـعــد تــراجــع أوصـلـهــا لـ ــ 10دوالرات
ل ـل ـب ــرم ـي ــل فـ ــي  ،1999ت ـ ـبـ ــددت ق ــوة
الــدفــع لـهــذه املـســاعــي ،وزاد اإلنـفــاق
الحكومي كثيرًا ،وتبخرت الجهود
األول ـيــة لـتـنــويــع االق ـت ـصــاد وتقليل
االعتماد على ريع النفط.
وق ـ ـ ـ ــاوم آل س ـ ـعـ ــود م ـ ـ ـ ــرارًا ت ـط ـب ـيــق

إجــراء ات من شأنها أن تثير غضب
امل ــواط ــن ال ـ ـعـ ــادي ،ل ـك ــن م ــع ان ـه ـيــار
أسعار النفط ،الذي تتحمل الرياض
مـ ـس ــؤولـ ـي ــة كـ ـبـ ـي ــرة ع ـ ـنـ ــه ،ض ـغ ـطــت
حـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة امل ـ ـ ـلـ ـ ــك سـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــان إلج ـ ـ ـ ــراء
تـغـيـيــرات كـبـيــرة ،حـيــث ي ــرأس ولــي
ول ــي الـعـهــد ووزيـ ــر ال ــدف ــاع ،محمد
بــن سـلـمــان ،لجنة عليا لالقتصاد،
أولويتها تقليص القطاع الحكومي
وتـ ـع ــزي ــز الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص ،ودفـ ــع
أع ـ ـ ـ ــداد إض ــافـ ـي ــة م ـ ــن ال ـس ـع ــودي ــن
لـلـعـمــل ف ـيــه .وأن ـش ــأت ه ــذه الـلـجـنــة
م ـك ـت ـبــا ج ــديـ ـدًا إلدارة امل ـش ــروع ــات
ال ـ ــرامـ ـ ـي ـ ــة إل ـ ـ ــى خـ ـف ــض مـ ـي ــزانـ ـي ــات
اإلدارات الحكومية وفرض ضرائب
ع ـلــى االسـ ـتـ ـه ــاك ،أب ــرزه ــا ضــريـبــة
القيمة املضافة.
وأع ـ ـل ـ ـنـ ــت ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ،ي ـ ـ ــوم االثـ ـن ــن
املاضي ،رفع أسعار سلع استهالكية
رئيسية ،أبرزها الوقود ،بنسب تصل
إلى %67؛ علمًا بأن رفع كلفة الطاقة
يــرفــع امل ـع ــدل ال ـع ــام ل ــأس ـع ــار .كــذلــك
ت ـع ـهــدت ال ـح ـكــومــة ب ـخ ـفــض ف ــات ــورة
روات ــب الـقـطــاع ال ـعــام ،دون اإلفـصــاح

ال يعلم المواطن ما
سيترتب عليه من أعباء
مباشرة وغير مباشرة
ع ــن كـيـفـيــة تـنـفـيــذ ه ــذا ال ـت ـع ـهــد ،في
بلد تعمل غالبية أبنائه لدى الدولة.
ومــع تطبيق التوجهات االقتصادية
املعلنة لبيان املوازنة ،ستتسع رقعة
الـ ـفـ ـق ــراء وال ـع ــاط ـل ــن م ــن ال ـع ـم ــل ،مــا
يوسع الهوة بني الحماية االجتماعية
املتقلصة والحاجة املتزايدة إليها.

إهمال االستثمارات العامة
وم ــن امل ــاح ـظ ــات األب ـ ــرز ع ـلــى بـيــان
املــوازنــة األخـيــر ،غياب اإلش ــارة إلى
أي ــة مـبــالــغ مــرصــودة لــاسـتـثـمــارات
ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة ،إذ ي ـ ـ ـتـ ـ ــرك الـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــان أمـ ــر
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات ل ـل ـت ــوق ـع ــات ول ـيــس
ال ـح ـســم ،ك ــأن «ي ـت ــوق ــع» أن تــواصــل
صـ ـ ـن ـ ــادي ـ ــق الـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة
م ـ ـمـ ــارسـ ــة مـ ـهـ ـم ــاتـ ـه ــا فـ ـ ــي ت ـم ــوي ــل
املشاريع املختلفة بقرابة  50مليار
ـال .وإذا ما افترضنا أن هذه املبالغ
ري ُ َ
ستنفق بالفعل خالل عام  2016على
م ـجــاالت االسـتـثـمــار املختلفة ،فهي
ال تمثل ســوى نحو  %2مــن الناتج
املـحـلــي الـبــالــغ  2.4تــريـلـيــون ري ـ ــال،
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وفــق تـقــديــرات  ،2015وهــي بــا شك
نسبة ضئيلة جدًا ،وتدل على اتجاه
انـكـمــاشــي فــي االقـتـصــاد الـسـعــودي
في املرحلة املقبلة.
ويــذكــر ال ـب ـيــان ،ضـمــن إي ـ ــرادات عــام
 ،2015أن إي ــرادات االستثمار بلغت
 37مـ ـلـ ـي ــار ري ـ ـ ـ ــال (مـ ـ ــا ي ـ ـعـ ــادل 9.8
م ـل ـي ــارات دوالر) ،دون إي ـض ــاح إذا
مــا كــان هــذا العائد على االستثمار
الــداخ ـلــي أو ال ـخ ــارج ــي .وإذا كــانــت
السعودية تمتلك صندوقًا سياديًا
َّ
تقدر استثماراته بنحو  750مليار
دوالر ،ف ـهــل يـعـقــل أن ي ـكــون عــائــده
ال ـس ـن ــوي  9.8مـ ـلـ ـي ــارات دوالر ،أي
بنسبة  %1.3فقط؟ وإذا افترضنا أن
هذا هو العائد الفعلي لالستثمارات
الـخــارجـيــة ،فـمــاذا عــن االستثمارات
املحلية؟

أسئلة عن حجم األعباء
وتوزيعها
ك ــذل ــك ي ــؤخ ــذ ع ـل ــى بـ ـي ــان املـ ــوازنـ ــة
ال ـ ـ ـغ ـ ـ ـمـ ـ ــوض ،ف ـ ـ ــا ي ـ ـع ـ ـلـ ــم املـ ـ ــواطـ ـ ــن
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ك ـي ـف ـي ــة ت ــدبـ ـي ــر ال ـع ـجــز
املــالــي املتصاعد ،الــذي سيبلغ هذا
العام نحو  87مليار دوالر ،وال يعلم
بالتالي كيفية تدبير خــدمــة الدين
امل ـت ـص ــاع ــدة أيـ ـض ــا ،ومـ ــا سـيـتــرتــب
عليه جــراء ذلــك مــن أعـبــاء مباشرة،
على شكل ضرائب ورســوم ،أو غير
مباشرة ،على شكل خفض اإلنفاق
عـ ـل ــى ال ـ ـخـ ــدمـ ــات الـ ـع ــام ــة وبـ ــرامـ ــج
ال ـ ــدع ـ ــم املـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة .ول ـ ـ ــم ي ـص ــاح ــب
عــرض األرق ــام اإلجـمــالـيــة للموازنة
تــوضـيـحــا لـلـخـطــة ال ـعــامــة ل ـلــدولــة،
س ـ ــواء ع ـل ــى امل ـس ـت ــوى ال ـس ـن ــوي أو
الخمسي أو غـيــر ذل ــك .وقـفــز الــديــن
العام في  2015إلى  142مليار ريـال،
م ـقــارنــة بـ ـ  44م ـل ـيــار ري ـ ــال ف ــي عــام
 .2014وسيزيد أســاس الــديــن العام
بقيمة عجز موازنة  ،2016أي بنحو
 326.2مليار ريـال ،ليصل مع نهاية
ع ـ ــام  2016إل ـ ــى ن ـح ــو  468م ـل ـيــار
ري ـ ــال .وفـيـمــا ذك ــر بـيــان امل ــوازن ــة أن
الـعـجــز سـيـجــري تــدب ـيــره م ــن خــال
االقـ ـ ـت ـ ــراض ال ــداخـ ـل ــي والـ ـخ ــارج ــي،
مــع زع ــم أن ذل ــك لــن يــؤثــر بمعدالت
الـسـيــولــة وبــالـتــالــي تـمــويــل أنشطة
القطاع الخاص ،فإن هذا الزعم غير
واق ـع ــي ع ـلــى اإلطـ ـ ــاق ،ف ــا ري ــب أن
زي ــادة االق ـت ــراض الــداخ ـلــي مــن قبل
ال ـح ـكــومــة ي ــزاح ــم اق ـت ــراض الـقـطــاع
الـ ـ ـخ ـ ــاص ،ويـ ــرفـ ــع ك ـل ـف ـت ــه .وت ـب ـقــى
األسئلة معلقة حــول مصادر الدين
وكلفته الحقيقية.

ــًا لسحب قواتها
أن «مدينة املــوصــل ستكون املحطة
امل ـق ـب ـل ــة لـ ـلـ ـق ــوات ال ـع ــراق ـي ــة ل ـغــرض
تحريرها من قبضة تنظيم داعش»،
مـ ـش ــددًا ع ـل ــى أن «ال ـ ـقـ ــوات ال ـتــرك ـيــة
املوجودة في املدينة سببت توترات
كثيرة».
وف ــي بـيــان ص ــادر عــن مـكـتـبــه ،أشــار
العبادي إلى أنه «تلقى اليوم مكاملة
هــاتـفـيــة مــن داود أوغ ـل ــو» ،وأوض ــح
أن رئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ال ـت ــرك ــي «ت ـق ــدم
بالتهاني إلى حكومة وشعب العراق،
ملـنــاسـبــة إحـ ــراز الـنـصــر عـلــى داعـ ّـش
وتـحــريــر مــديـنــة ال ــرم ــادي» .وتـمــنــى
«تـحــريــر كــافــة املـنــاطــق املحتلة ،وأن
يعم السالم في جميع ربوع العراق،
ألن أم ــن وســامــة ال ـعــراق ينعكسان
ع ـلــى أمـ ــن تــرك ـيــا ل ـكــون ـه ـمــا جــاريــن
ي ـت ـش ــارك ــان الـ ـ ـح ـ ــدود» .ك ــذل ــك ،أبـلــغ
داود أوغلو العبادي عدم وجود نية
إلب ـقــاء ال ـق ــوات الـتــركـيــة فــي ال ـعــراق،
فيما لفت العبادي إلى أن «الحكومة
الـ ـت ــركـ ـي ــة ل ـ ــم تـ ـلـ ـت ــزم االت ـ ـف ـ ــاق عـلــى
االنـسـحــاب (مــع الــوفــد الـتــركــي الــذي

زار ال ـ ـعـ ــراق)» ،وق ـ ــال« :ن ـح ــن نطلب
منها أن تعلن فــورًا أنها ستنسحب
مــن األراضـ ــي الـعــراقـيــة ،وأن تحترم
السيادة العراقية».
ورأى رئـيــس الـحـكــومــة الـعــراقـيــة أن
«القوات التركية ال تقاتل داعش ،وما
مــن سـبــب يجعل الـحـكــومــة التركية
تــرســل مدربيها إلــى مناطق عميقة
داخل الحدود العراقية مثل املوصل
ل ـكــي ت ـع ـ ّـرض مــدرب ـي ـهــا لـلـخـطــر ،بل
هناك معسكرات تدريب آمنة تقع في
مـنــاطــق أخـ ــرى» .وف ــي ه ــذا الـسـيــاق،
أش ــار إلــى أن «داع ــش على حــدودكــم
مـ ـ ــن ال ـ ـجـ ــانـ ــب الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري وأن ـ ـ ـتـ ـ ــم ال
تقاتلونه ،هناك مسافة شاسعة بني
وجــود داعــش فــي املــوصــل والـحــدود
ال ـت ــرك ـي ــة ،وب ــال ـت ــال ــي ال خ ـط ــر عـلــى
تركيا من األراضي العراقية».
من جانبه ،أكد داود أوغلو «ضرورة
ال ـل ـق ــاء ب ــن ال ـط ــرف ــن مل ـنــاق ـشــة ه ــذا
املـ ـ ــوضـ ـ ــوع» ،وقـ ـ ــال إن ـ ــه «س ـي ــراج ــع
الـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــريـ ـ ـح ـ ــات الـ ـ ـت ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة بـ ـش ــأن
االن ـ ـس ـ ـحـ ــاب» ،م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن ـ ــه «ال

توجد أي نية للقوات التركية للبقاء
ف ــي ال ـ ـعـ ــراق ،وقـ ــد ع ـب ــرت الـحـكــومــة
ال ـت ــرك ـي ــة ف ــي بـ ـي ــان ع ــن اح ـت ــرام ـه ــا
ل ـل ـس ـي ــادة ال ـع ــراق ـي ــة ورغ ـب ـت ـه ــا فــي
مساعدة العراق» .ورأى داود أوغلو
أن «أي خالف بني البلدين سيصب
حتمًا في مصلحة داعش».
ف ـ ـ ــي غ ـ ـ ـضـ ـ ــون ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ،جـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـدد وزي ـ ـ ــر
الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـ ـعـ ـ ــراقـ ـ ــي إبـ ــراه ـ ـيـ ــم
الـجـعـفــري رف ـضــه ل ـلــوجــود الـتــركــي
عـلــى األراضـ ــي الـعــراقـيــة ،مستبعدًا
ان ـ ـ ـس ـ ـ ـحـ ـ ــاب تـ ـ ـل ـ ــك ال ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــوات .وق ـ ـ ــال
الجعفري إن «الـعــراق سيذهب مرة
أخرى إلى مجلس األمن ،إذا استمر
وجود القوات التركية على األراضي
العراقية» ،مضيفًا أنــه «ليس هناك
م ـش ـك ـلــة أمـ ـ ــام إجـ ـم ــاع الـ ـع ــرب عـلــى
رفــض الــوجــود العسكري الـتــركــي».
وأش ـ ــار ال ـج ـع ـفــري إل ــى أن «ال ـع ــراق
س ـ ـي ـ ـت ـ ـحـ ــرك ،أي ـ ـ ـضـ ـ ــا ،إلـ ـ ـ ــى م ـج ـلــس
ال ـت ـع ــاون اإلس ــام ــي ،وع ـلــى جـهــات
أخــرى لتحقيق الهدف الــذي نسعى
م ــن أج ـل ــه ،ح ـيــث إن ان ـت ـهــاك تــركـيــا

للسيادة العراقية غير مبرر».
ف ــي س ـيــاق مـتـصــل ،تـلـقــى الـعـبــادي
مـ ـ ـ ـك ـ ـ ــامل ـ ـ ــة هـ ـ ــات ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــن ن ـ ـظ ـ ـيـ ــره
الـبـّـريـطــانــي ديـفـيــد كــام ـيــرون الــذي
هـ ــنـ ــأه «ب ـ ــإح ـ ــراز ال ـن ـص ــر وت ـح ــري ــر
مـ ــدي ـ ـنـ ــة الـ ـ ـ ـ ــرمـ ـ ـ ـ ــادي» ،م ـ ـعـ ــربـ ــا ع ــن

أميركية ــ عراقية
قوة ً
تنفذ إنزاال في الحويجة
اس ـت ـع ــداد بــري ـطــان ـيــا ل ـت ـقــديــم كــافــة
أن ــواع الــدعــم إلــى ال ـعــراق فــي حربه
عـ ـل ــى اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب ،ومـ ـشـ ـيـ ـدًا ب ـق ـي ــادة
الـعـبــادي للبلد واالن ـت ـصــارات على
عصابات «داع ــش» .وأكــد العبادي،
مــن جهته ،أن «الــوضــع الـحــالــي في
م ــدي ـن ــة ال ـ ــرم ـ ــادي أفـ ـض ــل ع ـس ـكــريــا
وأم ـن ـي ــا ،ح ـتــى ق ـبــل س ـقــوط ـهــا بـيــد
تنظيم داعش».
مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،أك ـ ــد ض ــاب ــط فــي
االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات الـ ـع ــراقـ ـي ــة ت ـن ـف ـيــذ

إنـ ـ ــزال جـ ــوي ع ـس ـك ــري ع ـل ــى ق ـضــاء
ال ـحــوي ـجــة ج ـن ــوب غ ــرب ــي مـحــافـظــة
ك ــرك ــوك ،وال ـ ــذي م ــا زال ف ــي قبضة
«داعـ ــش» ،مـشـيـرًا إل ــى اش ـتــراك قــوة
عراقية ـ أميركية في تنفيذ اإلنزال.
وق ــال ال ـضــابــط« :ف ــي ال ـســاعــة ٦.٣٠
مــن مـســاء يــوم الـثــاثــاء ،قــامــت قــوة
مشتركة من جهاز مكافحة ٍاالرهاب
الوطني والقوة التكتيكية األميركية
باالنطالق من مطار بغداد باتجاه
قضاء الحويجة» ،مضيفًا أن «تلك
ً
القوة املشتركة نفذت إنزاال ،استمر
ملدة  ٤٥دقيقة ،على منزل يقع خلف
امل ـع ـه ــد ال ـف ـن ــي ل ـق ـض ــاء ال ـحــوي ـجــة
وبـنــايــة املجلس الـبـلــدي واشتبكت
القوة مع اإلرهابيني هناك» .وأشار
إلــى «مـقـتــل  ٢٧إرهــابـيــا واعـتـقــال ٨
إره ــابـ ـي ــن ،م ـن ـهــم ث ــاث ــة أج ــان ــب»،
ُ
كــذلــك اعــت ـقــل «س ـل ـمــان عـبــد شبيب
وال ـ ــوال ـ ــي الـ ـسـ ـع ــودي ل ـل ـح ــوي ـج ــة».
وأوضح املصدر أن «القوة انسحبت
من دون أي خسائر في األرواح».
(األخبار)

