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العالم

السعودية

ثمن الدور الوظيفي آلل سعود إفالس الممـ

تبدي السعودية إصرارًا غريبًا على الحفاظ
على مستوى إنفاقها المرتفع ،ورب قائل
زيادته ،على الرغم من قرب وصول عجز
موازنتها إلى  %20من ناتجها المحلي،
واضطرار المملكة إلى سحب مبالغ ضخمة
من ثروتها المودعة في الخارج ،والبدء
بتنفيذ برنامج واسع لالستدانة حتى .وإذا
كانت الزيادة في تمويل آلية الرشوة
االجتماعية ضرورة ملحة للحفاظ على
حكم العائلة المالكة ،يبدو تمويل الحروب
اإلقليمية ضرورة ال تقل إلحاحًا بالنسبة إلى
آل سعود ،حفاظًا على دورهم الوظيفي،
وبالتالي على ملكهم
فراس أبو مصلح
سـ ـحـ ـب ــت مـ ــؤس ـ ـسـ ــة ال ـ ـن ـ ـقـ ــد الـ ـع ــرب ــي
الـسـعــودي (املـصــرف املــركــزي للمملكة

رفعت المملكة حصة موازنتها
العسكرية من الناتج المحلي
إلى %10
العربية السعودية) في األشهر الستة
األخـيــرة مــا يصل إلــى  70مليار دوالر
مـ ــن ث ــروتـ ـه ــا امل ـ ــودع ـ ــة لـ ـ ــدى مـخـتـلــف
امل ــؤس ـس ــات امل ــال ـي ــة حـ ــول ال ـع ــال ــم ،في
سياق سعي اململكة إلى السيطرة على
العجز املتنامي في موازنتها ،وتمويل
حربها في اليمن ،في ظل انهيار أسعار
النفط العام املــاضــي ،حسبما جــاء في
ُ
مقال نشر على موقع «بلومبرغ» في
 28من الشهر املاضي .مقال «بلومبرغ»
أشار إلى أن االحتياطات من السندات
األجـنـبـيــة ،الـتــي تحتفظ بـهــا السلطة
الـنـقــديــة ال ـس ـعــوديــة ،ق ــد تــدنــت بنحو
 %10ف ــي تـ ـم ــوز م ــن الـ ـع ــام الـ ـج ــاري،
ً
لـتـصــل إل ــى  661م ـل ـيــار دوالر ،ن ــزوال

م ــن م ـس ـتــوى ق ـيــاســي م ــن  737مـلـيــار
دوالر سجلته في آب من العام املاضي.
وت ـن ـقــل «ب ـل ــوم ـب ــرغ» ع ــن االق ـت ـص ــادي
املـخـتــص ف ــي مـنـطـقــة ال ـش ــرق األوس ــط
في مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»،
جايسون تــوفــاي ،قــولــه إن األم ــر ليس
مستغربًا البتة ،نظرًا إلى تعاظم عجز
املوازنة و«خطر هروب الرساميل» من
السعودية ،وإن «الحقيقة الجديدة في
السعودية هي تآكل احتياطات النقد
األجنبي ،ال مراكمتها».
وفــي سياق متصل ،تشير مجلة «ذي
إيـكــونــومـيـســت» ،فــي مـقــال نـشــرتــه في
الـثــالــث مــن الـشـهــر ال ـج ــاري ،إل ــى تكبد
ش ــريـ ـح ــة واس ـ ـعـ ــة مـ ــن «الـ ـسـ ـع ــودي ــن
ال ـ ـعـ ــاديـ ــن» ،م ــن امل ــوظ ـف ــن ف ــي س ــوق
األس ـهــم املـحـلـيــة ،خ ـســارة كـبـيــرة على
مدى السنة الجارية ،حيث «فشل فتح
سوق األسهم املحلية أمام املستثمرين
األجـ ــانـ ــب ،ف ــي حـ ــزيـ ــران املـ ــاضـ ــي ،فــي
الحد من تدهوره»؛ إذ انخفض مؤشر
«ت ـ ـ ـ ــداول» امل ــرج ـع ــي ب ــأك ـث ــر م ــن ،%30
بحسب موقع «بلومبرغ».
وي ـتــوقــع ص ـن ــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي ،في
تقرير تناولته جُــريــدة «الفاينانشال
تايمز» في مقال نشر الشهر املاضي،
أن يصل عجز املــوازنــة السعودية في
ال ـع ــام ال ـج ــاري إل ــى  %20م ــن ناتجها
امل ـح ـل ــي ،ب ـت ـج ــاوزه  400م ـل ـيــار ري ـ ــال
س ـعــودي ،فــي ظــل تــراجــع نـمــو الناتج
امل ـح ـل ــي إلـ ـ ــى  %2.8ال ـ ـعـ ــام ال ـ ـجـ ــاري،
و %2.4ال ـعــام املـقـبــل (م ـقــارنــة بـ ــ%3.5
فــي الـعــام املــاضــي) ،متوقعًا أن يحوم
م ـع ــدل ال ـن ـم ــو ،ع ـلــى امل ـ ــدى امل ـتــوســط،
حــول  %3فـقــط .وبحسب الـتـقــريــر ،إن
تــراجــع مــؤشــرات االقـتـصــاد السعودي
ن ــاب ــع أسـ ــاسـ ــا مـ ــن انـ ـخـ ـف ــاض أس ـع ــار
النفط ،ومن التباطؤ في تنفيذ أجندة
«اإلصــاحــات» املحلية ،وأخيرًا وليس
آخـ ـرًا« ،تـصــاعــد الـتــوتــرات اإلقليمية»،
في إشارة إلى الحروب التي تخوضها
ال ـس ـع ــودي ــة ،م ـب ــاش ــرة أو بــالــواس ـطــة.
وي ـحــذر ال ـص ـنــدوق مــن أن االنـخـفــاض
ال ـح ــاد ف ــي إيـ ـ ــرادات ال ـن ـفــط ،بــال ـتــوازي
مــع اسـتـمــرار زي ــادة الـنـفـقــات ،سيؤدي
إل ــى «عـجــز كبير ج ـدًا فــي امل ــوازن ــة في
ال ـعــام ال ـجــاري وعـلــى امل ــدى املـتــوســط،

تبدد المملكة االحتياطات المالية التي ُبنيت على مدى العقد الماضي (أ ف ب)
وبالتالي إلى تآكل االحتياطات املالية
التي ُبنيت على مدى العقد املاضي».
وفي هذا الوقت ،وبحسب موقع «سي
إن إن» املختص بالشؤون املاليةُ ،رفعت
املوازنة العسكرية للمملكة بنحو %17
فــي الـعــام املــاضــي ،لتبلغ حصتها من
الناتج املحلي حوالي %10؛ كذلك زاد
امللك سلمان ،عند اعتالئه العرش في
كــانــون الـثــانــي مــن ال ـعــام ال ـج ــاري ،من
الـ ـعـ ـط ــاءات «ال ـس ـخ ـي ــة» لـلـعــامـلــن في
ال ـق ـطــاع ال ـع ــام وامل ـت ـقــاعــديــن وال ـطــاب
وغيرهم مــن الـفـئــات ،مــا أسهم بتفاقم
ع ـجــز املـ ــوازنـ ــة .وع ـل ــى ه ــذه الـخـلـفـيــة،
يـشــدد صـنــدوق النقد الــدولــي على ما
ي ــراه حــاجــة لتغييرات تــدريـجـيــة ،لكن
كـبـيــرة ،وع ـلــى م ــدى س ـنــوات ع ــدة ،في
السياسة املــالـيــة الـسـعــوديــة ،تتضمن

إلـ ـغ ــاء ال ــدع ــم ل ـس ـعــر م ـب ـيــع املـشـتـقــات
النفطية في السوق املحلي ،وتقليص
روات ـ ــب ال ـعــام ـلــن ف ــي ال ـق ـط ــاع ال ـع ــام،
وزيـ ـ ـ ـ ــادة ك ـ ـفـ ــاءة االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات ف ـيــه،
وت ــوسـ ـي ــع اإلي ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات غ ـي ــر ال ـن ـف ـط ـيــة
(تقليص االعـتـمــاد على قـطــاع النفط،
حـيــث تشكل اإلي ـ ــرادات النفطية نحو
 %80من مجمل إيــرادات املوازنة) ،عبر
إجراءات تشمل فرض ضرائب جديدة،
أولـهــا الضريبة على القيمة املضافة،
وضريبة على العقارات.
ويـشـيــر الـتـقــريــر إل ــى املـسـتــوى العالي
لـلـبـطــالــة فــي الـسـعــوديــة ( %40بطالة
الشباب) ،مع نمو نشط للقوى العاملة
( %5س ـن ــوي ــا) .ويـ ــرى ال ـص ـن ــدوق ،في
ت ـ ـقـ ــريـ ــره ،أن مـ ــن شـ ـ ــأن عـ ـ ــدم تـطـبـيــق
«اإلصالحات» أن ّ
يحول صافي الثروة

املالية للمملكة (أي الودائع الحكومية،
بعد تنزيل الدين الـعــام) ،إلــى السلبية
في عام .2018
من جهته ،يرى االقتصادي في مصرف
ّ
 ،HSBCسايمون وليامز ،أن «من غير
ال ــواقـ ـع ــي ،ن ـظ ـرًا إلـ ــى حـ ــدة ان ـخ ـفــاض
الـ ـ ــواردات (ال ـنــاتــج مــن انـهـيــار أسـعــار
ال ـن ـفــط) ،الـتـقــديــر أن ي ـكــون إلجـ ــراءات
خـ ـف ــض الـ ـنـ ـفـ ـق ــات أث ـ ـ ــر مـ ـلـ ـح ــوظ فــي
(تقليص) العجز فــي املــدى القصير»،
في حديث ملوقع «بلومبرغ».
ُ
وينقل املوقع نفسه ،في مقال نشر في
 28من الشهر املاضي ،تحذير محللني
مــال ـيــن م ــن أن اس ـت ـخ ــدام الـسـعــوديــة
امل ـت ــزاي ــد الح ـت ـيــاطــات ـهــا ال ـن ـقــديــة في
الـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــارج ،ب ـ ـغ ـ ــرض تـ ـقـ ـلـ ـي ــص ع ـج ــز
موازنتها ،من شأنه أن يهدد تصنيفها

إيران

روحاني :األشهر المقبلة ستشهد انهيار جدار الحظر
أكــد الرئيس اإليــرانــي حسن روحــانــي،
أن األشـ ـه ــر امل ـق ـب ـلــة س ـت ـش ـهــد ان ـه ـيــار
جـ ــدار ال ـح ـظــر ال ـظــالــم املـ ـف ــروض على
إي ــران ،في الوقت الــذي أعلن فيه وزير
األمن اإليراني سيد محمود علوي ،أن
ّ
الحكومة كلفت ال ــوزارة جمع الوثائق
املـتـعـلـقــة ب ـك ــارث ــة م ـن ــى ،ل ـ ُـي ـح ـ َّـدد علی
ّ
التعمد أو عدمه في
أساسها احتمال

ارتفع عدد الضحايا ًفي كارثة
منى إلى  1055قتيال وفق
حصيلة جديدة
الحادثة ً
بناء علی ذلك.
وفيما لــم تصدر السلطات السعودية
الئـحــة تفصيلية بجنسيات الحجاج
ال ــذي ــن ل ـق ــوا حـتـفـهــم ع ـلــى إثـ ــر ح ــادث
التدافع فــي منى ،الــذي أدى إلــى مقتل
 769حاجًا على األقل ،بحسب الرياض،
أكـ ــدت دول ع ــدة ع ــدد رعــايــاهــا الــذيــن
قضوا في الحادث ،بعد تأكيد هوياتهم،
بينما ما زال العشرات مفقودين .ولدى
جمع األرق ــام التي أعلنتها ال ــدول ،فإن
ً
الحصيلة ترتفع إلى  1055قتيال.
وف ــي كلمة خ ــال مــؤتـمــر «ي ــوم القرية
ال ــوط ـن ــي» ،ت ـح ــدث ال ــرئ ـي ــس اإلي ــران ــي
عن االتفاق النووي ،وقــال« :ال أحد في
الـعــالــم يـقــول إن إي ــران لــم تكن ناجحة

في املفاوضات النووية» .وأضــاف أنه
«سـيــرد على منتقدي االتـفــاق النووي
في الوقت املناسب» ،معتبرًا أن «االتفاق
ال سابق له ،خالل املئة عام األخيرة».
مــن جـهــة أخـ ــرى ،ت ـطـ ّـرق روح ــان ــي إلــى
االن ـت ـخــابــات الـبــرملــانـيــة امل ـق ــررة خــال
آذار املـ ـقـ ـب ــل ،وق ـ ـ ــال إن ـ ــه «م ـ ــن م ـن ـظــار
ال ـح ـكــومــة ال ف ــرق ب ــن ه ــذا ال ـح ــزب أو
ذاك» ،مضيفًا أن «املطلوب لنا أن يأتي
إلــى الساحة ويـفــوز املــرشـحــون األكثر
أهلية وكـفــاءة ،ومــن يفكرون بمصالح
ال ـش ـعــب ك ـلــه وال ـ ـب ـ ــاد» .ب ـ ـ ــدوره ،أكــد
مساعد األركان العامة للقوات املسلحة
اإلي ــران ـي ــة الـعـمـيــد م ـس ـعــود ج ــزائ ــري،
أن أي فـقــرة مــن االت ـفــاق ال ـنــووي تؤثر
في الـقــدرات الدفاعية للبالد لن تكون
قابلة للتنفيذ .وقال جزائري ،ردًا علی
تـصــريـحــات ملـســؤولــن غــربـيــن بشأن
االت ـف ــاق الـ ـن ــووي ،إن «أض ـغ ــاث أح ــام
أع ـ ـ ــداء ال ـ ـثـ ــورة اإلس ــامـ ـي ــة ف ــي م ـجــال
إضعاف القدرات الدفاعية اإليرانية لن
تتحقق» .وأشار جزائري إلى أن «إيران
واملقاومة في املنطقة تعرضتا للتهديد
العسكري ،صــراحــة وم ــرارًا ،مــن جانب
الحكومة األميركية الشريرة والكيان
الصهيوني الشيطاني والــاشــرعــي»،
مـضـيـفــا« :لـ ــذا فــإنــه ف ــي س ـيــاق توفير
األمن القومي لنا والصدقائنا يجب أن
نعزز قدراتنا العسكرية» وأكد أن «هذا
األمر لن يتأثر بأي أمر کان».

أمـ ــا ف ــي م ــا يـتـعـلــق ب ــآخ ــر ال ـت ـط ــورات
املرتبطة بحادثة منى ،فقد أعلن وزير
األمـ ــن اإلي ــران ــي سـيــد مـحـمــود عـلــوي،
ّ
أمــس ،أن الحكومة كلفت الــوزارة جمع
َّ
ُ
ال ــوث ــائ ــق املـتـعـلـقــة ب ـه ــا ،ل ــي ـح ــدد علی
ّ
التعمد أو عدمه في
أساسها احتمال
الحادثة ً
بناء علی ذلك.
وقــال علوي ،في كلمة له خــال مراسم
ت ـش ـي ـيــع ج ـث ــام ــن الـ ـحـ ـج ــاج ض ـحــايــا
حادثة منی ،في مدينة شيراز (جنوب
البالد) ،إن «حادثة منی ليست متعلقة
بإيران فقط ،بل هي قضية تهم العالم

اإلس ــام ــي و 22دول ــة إســام ـيــة ،األم ــر
الـ ــذي يـسـتــدعــي ال ـح ـفــاظ عـلــی طابعه
الدولي ،حيث ينبغي أن يتابع الشعب
اإلي ــران ــي م ــع ســائــر ال ـش ـعــوب والـ ــدول
اإلسالمية هذه القضية».
وأوضح وزير األمن اإليراني أن «الدائرة
ال ـق ــان ــون ـي ــة ف ــي رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـهــوريــة
مسؤولة عــن إع ــداد املـبــادئ القانونية
ورفــع الــدعــوی مــن جانب إي ــران ،نيابة
ع ــن األسـ ــر امل ـف ـجــوعــة ،ل ـطــرح القضية
ف ــي امل ـحــافــل الــدول ـيــة الت ـخ ــاذ اإلجـ ــراء
املناسب في هذا املجال».

ّ
الحكومة كلفت وزارة األمن جمع الوثائق المتعلقة بكارثة منى (األناضول)

وأرج ــع علوي وقــوع الـحــادث إلــى عدم
الـ ـكـ ـف ــاءة واألهـ ـلـ ـي ــة وس ـ ــوء ال ـت ــدب ـي ــر،
موضحًا أن «ما أدى إلى تشديد الكارثة
هــو سـلــوك حـكــام الـسـعــوديــة ،مــا حـ ّـول
الحادث إلى جريمة».
وف ــي اإلط ــار ذات ــه ،أعـلــن مـســاعــد وزيــر
الـخــارجـيــة لـلـشــؤون القنصلية حسن
ق ـش ـقــاوي أن وزارة ال ـخــارج ـيــة تتابع
بـجــديــة مصير سفيرها الـســابــق لــدی
بيروت غضنفر رکــن أب ــادي ،الــذي فقد
فــي کــارثــة منی .وقــدم قشقاوي ،أمــس،
ش ــرح ــا عـ ــن أح ـ ـ ــدث اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـتــي
ُ
ات ـ ـخـ ــذت ل ـك ـشــف م ـص ـيــر رکـ ــن أبـ ـ ــادي.
وأشـ ــار إل ــى االح ـت ـمــاالت ال ـتــي طرحت
بـ ـش ــأن م ـص ـي ــر رکـ ـ ــن أب ـ ـ ـ ـ ــادی ،وم ـن ـهــا
اخ ـت ـطــافــه ف ــي ال ـس ـعــوديــة ون ـق ـلــه إلــى
فـل ـس ـطــن امل ـح ـت ـلــة ،م ـع ـت ـب ـرًا أن «ه ــذه
األخبار تأتي ضمن التكهنات التي ال
يمكن تأييدها أو رفضها بنحو کامل».
ً ّ
وأوض ـ ـ ــح ق ــائ ــا إن «الـ ـ ـظ ـ ــروف ه ـنــاك
کانت بشكل بحيث ال يمكن اختطاف
أي شـخــص ،ألن املـخـتـطــف ک ــان أيضًا
عرضة للقتل في تلك الظروف» .وأشار
إلــى أن رواي ــة األش ـخــاص الــذيــن كانوا
برفقة ركن أبادي ،قبل اختفائه ،ال تؤيد
احتمال اختطافه .وفي الوقت ذاته ،قال
إن «األوضــاع امليدانية تفيد بأنه کلما
ّ
مضى الوقت ،تقلص األمل في أن يكون
املفقودون على قيد الحياة».
(األخبار ،أ ف ب)

