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العالم
السعودية

فقاعة «حساب المواطن»:
«فتات إعانات» مقابل تكاليف مضاعفة
وعود حكومية منذ
بتخطي آثار
ما يقارب العام ّ
«إصالحات» محمد بن سلمان
بسالم ،تبخرت في ساعات
قليلة أمس ،على وقع
«إعانات» تلقاها السعوديون
من برنامج «حساب المواطن»،
قبل دخولهم العام الجديد،
بما يحمل لهم من ضرائب
و«خيبات»

علي جواد األمين
ً
لــم تـتــرك السلطات السعودية مجاال
ّ
للشك بأن «حساب املواطن» حيلة من
حـيــل ول ــي الـعـهــد مـحـمــد ب ــن سلمان
ُ
َ َ
الطبقتني الفقيرة
االقتصادية ،تـقـ ّـدم
واملتوسطة على مذبح «اإلصالحات».
أم ـ ـ ــس ،ح ـص ــل مـ ــا كـ ـ ــان م ـت ــوق ـع ــا مــع
ب ــدء إيـ ـ ــداع م ـبــالــغ ال ــدع ــم لـحـســابــات
امل ـس ـت ـح ـق ــن ب ـ ــ«ح ـ ـسـ ــاب املـ ـ ــواطـ ـ ــن».
حجم فقاعة الدعم في الدفعة األولــى
ّ
ليبي للمواطن أن وظيفة
كــان كافيًا
الـ ـب ــرن ــام ــج «تـ ـع ــوي ــض شـ ـكـ ـل ــي» عــن
ت ـكــال ـيــف م ـضــاع ـفــة مــرت ـق ـبــة م ــع رفــع
ال ــدع ــم ع ــن ال ـطــاقــة وفـ ــرض «ضــريـبــة
القيمة املضافة» مع بداية عام .2018
يتذرع ابن سلمان بأن «اإلصالحات»
ّ
الجديدة تستهدف األغنياء ،على أن
«حساب املواطن» سيرفع تكاليف رفع
الــدعــم عــن الـطــاقــة مــن كـهــربــاء ومـيــاه
وبنزين ،و«ضريبة القيمة املضافة»

ّ
عن كاهل الفقير ،وأن مقدار التعويض
سـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــاوي ال ـ ـ ـ ــزي ـ ـ ـ ــادة ف ـ ـ ــي ف ــواتـ ـي ــر
االس ـت ـهــاك ب ـنـ ً
ـاء عـلــى م ـعــدل الــدخــل،
ّ
إال أن املبالغ املعلنة للدعم أمس كانت
ّ
«صــادمــة» ،وكشفت أن «املستهدفني»
مـ ــن الـ ـب ــرن ــام ــج س ـي ــدف ـع ــون ف ــات ــورة
«اإلصالحات».

لم ينجح جيش
«التطبيل» في تعويم
مظاهر الغضب في
«مواقع التواصل»

ي ـتــراوح الــدعــم مــا بــن  300ري ــال وما
يفوق األلف ريال ،بحسب ما أعلن وزير
ال ـع ـمــل والـتـنـمـيــة االج ـت ـمــاع ـيــة ،علي
الـغـفـيــص .وبــا ُلـنـظــر إل ــى املـسـتــويــات
ال ـثــاثــة ال ـت ــي ق ـس ـمــت ع ـلــى أســاسـهــا
شرائح املستفيدين (أصـحــاب الدخل
املحدود ،واملتوسط ،وفوق املتوسط)،
ً
تحصل الـشــريـحــة األع ـلــى دخ ــا (مــن
تتراوح رواتبهم بني  15ألفًا و 20ألفًا
تقريبًا) ،على الحد األدنــى من الدعم
املقدم ( 300ريــال) ،أي ما يمثل زيادة
ما بني  1.5و 2في املئة على مداخيلهم
فقط ،أما الشرائح ذات الدخل األدنى
(تـتــراوح مــا بــن صفر ريــال و 15ألف
ريـ ــال) ،فتحصل عـلــى ال ـحــد األقـصــى
م ــن ال ــدع ــم ،وه ــو م ــا ي ـق ــارب ال ـ ـ 1400
ريال تقريبًا (وهو أعلى الدعوم التي
أعلن عنها املغردون السعوديون عبر
وســم «كــم جــالــك») ،أي مــا يمثل  9في
املـئــة زي ــادة على الــدخــل تقريبًا كحد
أقـصــى ،وهــي نـسـ ٌـب ال تـعـ ّـوض سوى

تقرير

كاتالونيا بعد االنتخابات:
مزيد من االنقسام واالضطراب؟
ٌ
ظروف غير عادية،
في
ٍ
خاض اقليم كاتالونيا الذي
زعزع االستقرار في البالد
انتخابات برلمانية
لشهرين،
ٍ
محلية دعت إليها مدريد،
والتي زادت من تعقيد
وغموض المشهد فيه ،وهو
مهد له انقسام حاصل
ما ّ
ليس فقط بين وحدويين
واستقالليين ،بل داخل معسكر
االستقالليين أنفسهم
االنـقـســام هــو املشهد الـعــام حاليًا في
التي
كاتالونيا ،لــم ّتــزده االنـتـخــابــات ّ
جـ ــرت أمـ ـ ــس ،إل وض ــوح ــا م ــع تـعــقــد
صورة شكل الحكم املستقبلي لإلقليم
ال ــذي زع ــزع االس ـت ـقــرار الـسـيــاســي في
إس ـب ــان ـي ــا ل ـش ـه ــري ــن ،م ـن ــذ االس ـت ـف ـتــاء
على تقرير مصيره في  1تشرين األول
ً
املــاضــي ،وص ــوال إلــى انتخابات أمس
ـان،
ال ـتــي اع ـت ـبــرت بـمـثــابــة اسـتـفـتــاء ث ـ ٍ
يـقـ ّـرر فيه الـكــاتــالــونـيــون مــا إذا كانوا
يريدون من جديد أن تحكمهم األحزاب
االستقاللية.
ّ
وب ـق ــي فـ ــرز األص ـ ـ ــوات م ـس ـت ـم ـرًا حــتــى
ـت مـتــأخــر جـ ـدًا ،أك ـثــر مـ ّـمــا شهدته
وق ـ ٍ
انتخابات محلية في اإلقليم عام
آخر
ٍ
 ،2015مع نسبة مشاركةٍ عالية وصلت
ً
مساء إلــى  69في املئة
حتى السادسة
م ــن أصـ ــل  5.5م ـل ـيــون ن ــاخ ــب .ووف ــق
نتائج تقريبية غير رسمية نشرتها
ب ـع ــض وسـ ــائـ ــل اإلعـ ـ ـ ــام اإلس ـب ــان ـي ــة،
ّ
مـ ـس ــاء أم ـ ــس ،ف ـق ــد ب ـ ــدا أن ال ـت ـحــالــف
ّ
امل ــؤل ــف م ــن األح ـ ــزاب االسـتـقــالـيــة قد

ّ
تمكن مــن حـيــازة أغلبية صغيرة ،مع
العلم أن ذلــك لــم يحسم بسبب تقارب
النتائج مــع الـحــزب الــوحــدوي األقــوى
ف ــي اإلق ـل ـيــم« ،ثـ ـي ــودادان ــوس» ال ــذي ال
يستبعد أيضًا أن يحصل على نسبة
تصويت مرتفعة .وقد نشرت صحيفة
«ال ف ــان ـغ ــاردي ــا» ال ـكــاتــالــون ـيــة نـتــائــج
تـقــريـبـيــة ،ظـهــر فـيـهــا أن «ح ــزب يسار
كاتالونيا الجمهوري» بقيادة أوريول
خونكيرس املوجود في السجن حاليًا،
قد ّ
تفوق على حــزب بوغديمون «معًا
م ــن أج ــل كــاتــالــون ـيــا» ،بـحـيــازتــه على
مــا يـقــارب  29مقعدًا مقابل  36مقعدًا
مـ ــن أص ـ ــل  .135وأع ـ ـطـ ــت ال ـص ـح ـي ـفــة
بـنـتــائـجـهــا ال ـت ـقــري ـب ـيــة «امل ــواطـ ـن ــون»
حوالى  37مقعدًا.
وفـ ـيـ ـم ــا يـ ـب ــدو أن الـ ـنـ ـت ــائ ــج س ـت ـكــون
غ ـي ــر ح ــاس ـم ــة ،إال أن ـ ــه وب ـش ـك ــل ع ــام،
ـروف غير
ج ــرت تـلــك االن ـت ـخــابــات ب ـظ ـ ٍ
ع ــادي ــة ،م ــن ح ـيــث ال ـتــوق ـيــت وال ـحــالــة
السياسية مع وضع الحكومة املركزية
يــدهــا عـلــى اإلقـلـيــم ومالحقتها لـقــادة
األحـ ــزاب االسـتـقــالـيــة قـضــائـيــا .وقــاد
أول ـئ ــك حـمــاتـهــم االنـتـخــابـيــة إم ــا من
ال ـس ـج ــن ك ـم ــا ه ــو حـ ــال زعـ ـي ــم «ح ــزب
يسار كاتالونيا الجمهوري» ،أوريول
خونكيراس ،أو مــن خــارج الـبــاد مثل
م ــا ف ـعــل ك ـ ــارس ب ــوغ ــدي ـم ــون ،الــزع ـيــم
السابق لإلقليم .ودفــع االستقالليون
ث ـم ــن ت ـح ـ ّـدي ـه ــم ملـ ــدريـ ــد الـ ـت ــي تـعـتـبــر
ال ـح ـك ــوم ــة ف ـي ـهــا أن س ـي ـطــرت ـهــا عـلــى
الـحــالــة االستقاللية هــو انـتـصــار غير
م ـس ـبــوق ل ـه ــا .ولـ ــم تـتـفـجــر األوض ـ ــاع
بــن مــدريــد وبــرشـلــونــة إال بعد إعــان
بوغديمون فــي  10تشرين األول أمــام
الـبــرملــان أن كاتالونيا دول ــة مستقلة،
ـت الحـ ــق،
م ـع ـل ـقــا االسـ ـتـ ـق ــال فـ ــي وق ـ ـ ـ ٍ
ليعلنه البرملان في  27تشرن األول.
وبـ ـع ــدم ــا قـ ــامـ ــت م ـ ــدري ـ ــد ب ـ ــإج ـ ــراءات
قضائية ضد قادة االستقالل املتهمني
بـ ــإسـ ــاءة اسـ ـتـ ـخ ــدام األم ـ ـ ـ ــوال ال ـعــامــة
والتمرد ،أقالت الحكومة الكاتالونية،
وأعـلـنــت عــن إج ــراء االن ـت ـخـ َـابــات ،لكن
املـعـسـكــر االنـفـصــالــي لــم يـبــق مــوحـدًا،

شهدت االنتخابات نسبة مشاركة مرتفعة (أ ف ب)

ّ
وفـ ــضـ ــل ب ــوغ ــديـ ـم ــون وخ ــونـ ـكـ ـي ــراس
ال ـت ــرش ــح ب ـل ــوائ ــح م ـن ـف ـص ـلــة وقـ ـي ــادة
حملتني انتخابتني منفصلتني .وهذا
الخالف بني أقــوى طرفني استقالليني
ّ
سيخيم على األجواء السياسية
هو ما
ّ
في اإلقليم في األيام املقبلة ،خصوصًا
مع النتائج االنتخابية غير الحاسمة،
م ــع ال ـع ـلــم أن خــون ـك ـيــراس ل ــم يتمكن
من القيام بحملة انتخابية فعلية من
ّ
السجن ،فكلف األمينة العامة للحزب،

يسود الغموض بشأن
شكل االئتالف الحكومي
بسبب النتائج المتقاربة

مارتا روفيرا ،بتولي املهمة عنه.
وفـيـمــا اعـتـبــرت صحيفة «إل بــايــس»
اإلسـبــانـيــة فــي افتتاحيتها ،أم ــس ،أن
ّ
املهمة الطارئة أمــام البرملان املنتخب
والحكومة الجديدة في كاتالونيا هي
معالجة االنقسام االجتماعي وإعطاء
دفع جديد لالقتصاد واستعادة الثقة
التي تدمرت ،تبدو تلك العناوين غير
ق ــاب ـل ــةٍ لـلـتـحـقـيــق .ومـ ــن ج ـه ـتــه ،ي ـقـ ّـدم
ب ــوغ ــدي ـم ــون ن ـف ـســه ع ـلــى أنـ ــه املــرشــح
ال ــوحـ ـي ــد املـ ـن ــاس ــب لـ ـقـ ـي ــادة اإلق ـل ـي ــم،
ً
مـ ـ ـح ـ ــاوال ق ـط ــع الـ ـط ــري ــق ع ـل ــى نــائ ـبــه
ّ
السابق خونكيراس الذي يتطلع حزبه
ال ـي ـســاري الـجـمـهــوري لـقـيــادة اإلقـلـيــم
ل ـل ـم ــرة األولـ ـ ـ ــى م ـن ــذ انـ ـتـ ـه ــاء ال ـح ــرب
األهلية.
ه ــذا االن ـق ـس ــام ي ـط ــرح ع ــدة ت ـس ــاؤالت
ب ـ ـشـ ــأن شـ ـك ــل االئـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاف ال ـح ـك ــوم ــي
املقبل والـغــامــض .وقــد يتحالف حزب
بوغديمون مع «حزب يسار كاتالونيا
الجمهوري» و«حزب مرشحو الوحدة
الشعبية» املناهض لالتحاد األوروبي،

لتشكيل ح ـكــومــة .لـكــن ه ــذا الـتـحــالــف
سـيــواجــه بـعـقـبــات ،أول ـهــا الـتــوتــر بني
الـ ـح ــزب ــن ال ـك ـب ـي ــري ــن فـ ـي ــه ،وثــان ـي ـهــا
ه ــو إص ـ ــرار «حـ ــزب مــرش ـحــو الــوحــدة
الـشـعـبـيــة» ع ـلــى االس ـت ـق ــال األحـ ــادي
ال ـجــانــب م ــا ق ــد يــدفــع م ــدري ــد الت ـخــاذ
إجراءات إضافية بحق اإلقليم ٌووضع
الـ ـي ــد ع ـل ـيــه م ــن ج ــدي ــد .ت ـح ــال ــف آخ ــر
قــد يـحـصــل ،وه ــو الـتـحــالــف الـيـســاري
الـثــاثــي ،بــن فــرع حــزب «بــوديـمــوس»
في كاتالونيا ،و«حزب يسار كاتالونيا
الجمهوري» مع «الحزب االشتراكي»،
إال أن ه ــذا الـتـحــالــف أي ـضــا سيشوبه
مشاكل ،فمن ناحية قد يضطر «اليسار
الـجـمـهــوري» إلــى الـتــراجــع عــن مطلبه
ب ــاالسـ ـتـ ـق ــال األح ـ ـ ـ ــادي وأن يـتـخـلــى
«الحزب االشتراكي» عن دعمه للحكم
املباشر من مدريد.
أخـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـرًا ،قـ ـ ــد ي ـ ـ ـحـ ـ ــاول «املـ ـ ــواط ـ ـ ـنـ ـ ــون»
املـنــاهــض ب ـشـ ّـدة لــاسـتـقــال أن يبني
ح ـكــومــة وح ـ ّ
ـدوي ــة ت ـتــألــف ،بــاإلضــافــة
إلـ ـ ـي ـ ــه ،م ـ ــن «ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــزب االش ـ ـ ـتـ ـ ــراكـ ـ ــي»
و«ال ـ ـحـ ــزب ال ـش ـع ـب ــي» ،إذا م ــا حـصــد
ال ـ ـعـ ــدد الـ ـك ــاف ــي مـ ــن م ـق ــاع ــد ال ـب ــرمل ــان
ال ــ .135لكن االشتراكيون واملحافظون
غ ـ ـي ـ ــر م ـ ـت ـ ــواف ـ ـق ـ ــن ع ـ ـل ـ ــى امل ـ ـس ـ ـتـ ــوى
ال ــوط ـن ــي ،وه ــو م ــا ق ــد يـنـعـكــس كــذلــك
ع ـ ـلـ ــى م ـ ـس ـ ـتـ ــوى كـ ــاتـ ــالـ ــون ـ ـيـ ــا .ورأت
زعيمة «ث ـيــودادانــوس» الليبرالي في
كاتالونيا إينيس أريماداس ،أمس ،أن
«هذا االنتخاب ليس مهمًا لكاتالونيا
فحسب ،بــل إلسبانيا برمتها وسائر
أوروبا».
وبالنسبة لقادة االستقالل املالحقني
قـضــائـيــا ،ف ــإن العملية االنـتـخــابـيــة ال
تلغي واق ــع أنـهــم ال يــزالــون معرضني
لـلـمـحــاكـمــة وال ـس ـجــن ،عـلــى الــرغــم من
قناعتهم بــأن فــوزهــم فــي االنتخابات
سيرفع عنهم املالحقة القانونية ،إال أن
عودة بوغديمون إلى إسبانيا ستعني
إل ـقــاء الـقـبــض عـلـيــه مـبــدئـيــا ،وه ــو ما
ي ــزي ــد مـ ــن غـ ـم ــوض م ـص ـي ــر ح ـك ــوم ــةٍ
استقاللية جديدة برئاسته.
(األخبار)

