
من  ملكي  أمر  على  حصوله  بعد   األرض  يشبك  األمير 

يافطة  تحت  للحلب  يسيّرها  حتى  فيحتكرها  األمر،  ولي 

التعمير والتطوير، ثم يدحرجها للمضاربين بعد أن يكون 

قد ضاعف من أثمانها املقبوضة سلفاً لتشتريها شركات 

بياضاً  األرض  تبيع  لن  وهذه  األجناس.  املتعددة  العقارات 

إال إذا تربحت منها مئات املرات أضعاف ما دفعت لألمير أو 

املضاربة  ألغراض  تجمِّدها  أخرى  حاالت  في  ألنها  وكيله، 

أو خارجي سيدر عليها  بانتظار فرصة مشروع داخلي  أو 

أرقاماً فلكية، خاصة إن دخلت في املشروع ذاته كشريك 

أو مساهم عقاري، وإنْ من الباطن. أما إذا أراد العبد الفقير 

اإليجار  عبء  من  يريحه  ملسكن  تكفي  منها  أمتار  شراء 

مدينا  حياته  طوال  نفسه  سيجد  فإنه  املطرد،  وارتفاعه 

لثمنها إن وجد من يقسطه عليه. صار األمر مزمناً وأكثر 

شيوعا وإلحاحاً، ومكشوفاً لدرجة أن بعض األمراء يبتزون 

االستياء الشعبي بتوجيه أصابع االتهام بشكل غير مباشر 

العائلة  أجنحة  بين  القائمة  الصراعات  بحكم  ألقرانهم 

فإنهم يحملون  السديريين،  من  وأتباعه  امللك  أما  املالكة. 

الدوائر الحكومية والوزارية وأصحاب الشركات العقارية 

وارتفاع  السكن  أزمة  تفاقم  أسباب  املواطنين  وأحيانا 

أسعار األراضي في املدن وضواحيها، وكذا الحال بالنسبة 

كالرياض  باململكة  الكبرى  املدن  في  وخاصة  لإليجارات 

األمير  يقول  وجدة.  والدمام  وحائل  املنورة  واملدينة  ومكة 

متعب مثال في ندوة مفتوحة أيّام حكم والده امللك عبد الله: 

»من كثرة الشبوك ما عاد نالقي أراضي«!

حقائق سوداء على أرض ليست بيضاء

املناطق  مختلف  في  األرض  احتكار  مسلسل  ينتهِ  لم 

األمراء  طبقة  قبل  من  املأهولة  وغير  املأهولة  السعودية 

بأقنعة  املدججين  وسماسرتهم  وحاشيتهم  ووكالئهم 

غير  الوالدة  صارخ  بشكل  جسدوا  والذين  واألعمال،  املال 

والثروة،  السلطة  تزاوج  من  »الشبوك«  ألجنة  الشرعية 

والعقارات،  األراضــي  مجال  في  حصرا  هنا  واملختصة 

واالستثمار بها تمييزاً عن غيرها من احتكارات آل سعود 

األميركي  باالحتكار  وجودها  تشبك  التي  وسلطتهم 

وتريده ضمانة أمنية مطلقة الستمرار وجودها، من أرامكو 

الجيش  وتموين  وعقوده،  بالتسليح  مرورا  وعقودها، 

ورخص العمالة األجنبية، وحتى أنشطة الحج واالستثمار 

الحرمين  وإعمار  توسعة  مشاريع  ذلك  في  بما  فيها، 

الشريفين.

بشكل  السعودية  في  الشأن  وأصحاب  اإلعالم  يتداول 

شبه يومي هذه األيام مصطلح »األراضي البيضاء« نتيجة 

املستفحلة  السكن  أزمة  ألسباب  الدائم  التناول  ضغوط 

فهو  بالجديد،  ليس  واملصطلح  وتداعياتها.  باململكة 

 ،)2005  –  1982  ( فهد  امللك  حكم  فترة  منذ  متداول 

وتحديدا  وخاصتهم،  لألمراء  األراضي  منح  شهدت  التي 

السديريين منهم. وتكثف ذلك في أواخر سني حكم امللك 

تيسر  ما  على  االستحواذ  حمى  من  نوع  ساد  حيث  فهد، 

انتقال  بأن  السديريين  العتبار  القيمة،  كاملة  أراضٍ  من 

هو  السديريين،  غير  من  وهو  الله،  عبد  امللك  إلى  الحكم 

انقالبٌ على سطوتهم. وعندما جاء امللك عبد الله للحكم ) 

2005 – 2015(، حاول معالجة هذا االستفحال الذي قفز 

بأسعار األراضي والعقارات إلى درجات مضاعفة، من خالل 

مليون  نصف  ببناء  وتكليفها  اإلسكان،  وزارة  استحداث 

وحدة سكنية، وتكليف الوزير نفسه برئاسة إدارة مجلس 

صندوق التنمية العقارية. وما زالت الوزارة متلكئة بتنفيذ 

ما كُلفت به بسبب غياب الرؤية االستراتيجية لبناء املدن، 

وطبيعة اإلسكان املناسب، ودور القطاعات العامة والخاصة 

واملختلطة، وتعارضاتها، بل تناقضاتها.

األهلية  العقارية  الشركات  قبل  من  األراضي  فاحتكار   

وخاصتهم،  األمراء  جشع  مع  مصالحها  تشابك  نتيجة 

توفير  مهمة  إلنجاز  الوزاري  الجهاز  على  األمر  يُصعِّب 

السكان  من  للماليين  املناسبة  وبالتكلفة  املناسب  السكن 

فقط..  لإليجارات  دخولهم  من  املئة  في   50 تذهب  الذين 

هذا إذا علمنا أيضا بأن شريحة موظفي وعمال الدولة من 

املليوني  لحوالي  أعدادهم  تصل  الذين  واإلناث،  الذكور 

على  دوائرهم،  من  للسكن  بدل  أي  يتلقون  ال  شخص، 

خالف املوظفين األجانب.

الشؤون  ووزارة  اإلسكان  وزارة  تفسيرات  بحسب 

له  البيضاء  باألراضي  املقصود  فإنّ  والقروية،  البلدية 

اململوكة  املساحات  تلك  يعني  األول  وخاص.  عام  معنيان، 

للقطاع العام والخاص وغير املستغلة ال زراعياً وال سكانياً. 

غير  املساحات  هذه  يحصر  الذي  فهو  الخاص  املعنى  أما 

املشمول  تلك  أي  للمدن،  اإلدارية  الحدود  في  املستغَلة 

وكهرباء  ماء  من  والعمرانية  البلدية  بالخدمات  محيطها 

وطرق ومواصالت ومؤسسات الصحة والتعليم.  

ما  مساحات  إجمالي  يصل  وحدها،  الكبرى  الرياض  في 

مربع،  كم   5000 من  أكثر  إلى  البيضاء  باألراضي  يسمى 

ولم تتجاوز مساحة األراضي املستخدمة فعليا للبناء أكثر 

األراضي  املئة من  في  أكثر من 77  أن  أي  املئة.  في  من 23 

في  البيضاء  األراضي  وتقدر  مستخدمة.  غير  البيضاء 

املنطقة الشرقية بحوالي 60 في املئة، وفي جدة بحوالي 80 

في املئة. وارتفاع تكلفة األرض كنسبة من التكلفة اإلجمالية 

للمسكن هي من أبرز التحديات التي تواجه قطاع اإلسكان 

بالرياض، حيث تبلغ فيها نسبة تكلفة األرض من التكلفة 

اإلجمالية للمسكن أكثر من 55 في املئة، وهي نسبة عالية. 

يعيشون  اململكة  سكان  من  املئة  في    85 بأنّ  عرفنا  وإذا 

يتملكون  ال  السعوديين  ثلثي  وأنّ  الرئيسية،  املدن  في 

مساكنهم، وأن 67  في املئة منهم يبحثون عن سكن الئق، 

وأن 60 في املئة من املتقاعدين ليس لديهم سكن ملك، وأن 

سعر املتر املربع الواحد في الرياض )ناهيك عن مكة املكرمة 

آالف   4 حدود  إلى  وصل  والدمام(  وجدة  املنورة  واملدينة 

ريال سعودي.. يتضح مقدار عمق األزمة ومقدار تعبيرها 

عن فساد الحكم وفشله في معالجة االحتياجات األساسية 

للمواطن وصون حقوقه..

الشَق أكبر من الترقيعات

أمراء  ازدادت مصروفات ونثريات وإهدارات وبذخ  كلما 

نهمهم  يزداد  وحاشيتهم،  وأبنائهم  الحاكمة  األسرة 

للمزيد، وعليه يتواتر بحثهم عن وسائل إضافية لسرقة 

وابتزاز أموال ومدخوالت الشعب السعودي. ملكٌ ال تحد 

ملاليين  عائدات  هناك  دامت  ما  حدود،  نثرياته  ميزانية 

وال  الخاص  بحسابه  تدخل  يوميا  النفط  براميل  من 

مباشرة  فهي تذهب  أو تخطيطية،  إدارية  وال  مالية  رقابة 

لحسابات خاصة بامللك وولي عهده وولي ولي عهده. فإذا 

قصوره  أحد  إلى  العادية  سفراته  من  سفرة  تكلفة  كانت 

تكلف مشترياته  فكم  دوالر  مليون   100 بلغت  فرنسا  في 

»ويلث  شركة  نشرته  لتقرير  وفقا  والكمالية؟  العقارية 

إنسايت« البحثية املتخصصة في تتبع وتقييم الثروة في 

مختلف بقاع العالم، فإنه وبحلول عام 2020، سيبلغ عدد 

املليونيرات في السعودية أكثر من 55 ألف مليونير، وهم 

حاليا يبلغ عددهم ما يقرب من 50 ألفاً، أغلبهم من األمراء 

أو حلفائهم من مقاولين عقاريين وتجار. 

االستيالء  من  التربح  أنّ  وكيليكس  وثائق  بعض  تقول 

وأبنائهم  األمراء  من  العديد  قبل  من  العامة  األراضي  على 

أصبح مصدر دخل أساسي لهم، إضافة إلى املنح السنوية 

الهاتفية  االتصاالت  كمجانية  التمييزية،  واملخصصات 

العمالة  استخدام  رخص  وبيع  بها،  املتاجرة  وإمكانية 

األجنبية، والحجوزات املجانية وبأعداد مفتوحة على نفقة 

إمكانية  بل  مجانية  وأيضا  السعودية،  الجوية  الخطوط 

املتاجرة بالحجوزات الفندقية املجانية، إضافة إلى إمكانية 

املتاجرة بكوبونات املعالجة الصحية على غرار الكوبونات 

السكن  أزمة  ناقش  الذي  الشورى  مجلس  النفطية.. 

والحلول املتاحة، أوصى بوضع الئحة تغريم مقدارها 100 

سعيا  سنوياً،  البيضاء  األراضي  من  املربع  املتر  على  ريال 

وبالتالي  إلى استثمارها،  األراضي  تلك  لدفع أصحاب  منه 

تحريك سوق العقارات وخفض أسعار األراضي كواحدة من 

معالجات أزمة السكن، إضافة إلى تحفيز صندوق التنمية 

العقاري على تسهيل قروضه وزيادة نسبتها، متحاشين 

النظر بعين ثاقبة ملصير األراضي العامة املتناقصة بسبب 

عن  الطرف  وغاضين  املتنفذين،  قبل  من  أجودها  احتكار 

مناقشة الخطط االستراتيجية التي تتطلب الكشف عن 

مصائر املخصصات الضخمة التي تسربت لجيوب األمراء 

وحاشيتهم: فأين مشاريع اإلسكان الشعبي، وأين مصير 

النقدية  النظرة  وأين  الئق«،  سكن  مواطن  »لكل  شعار 

حيث  البالد  باقتصاد  املضرة  والخطوات  للممارسات 

مسهلة  بقروض  الخاص  القطاع  شركات  تمويل  جرى 

باذخة  مشاريع  القطاعي..  التكامل  بشروط  اإليفاء  دون 

لها، تمول بقروض حكومية وبعموالت وسمسرة  ال حاجة 

املالكة ومن يدور  العائلة  بعيدة عن جيوب رجاالت  ليست 

تحوي  جدة  في  سحاب  ناطحة   32 مثال  منها  فلكها،  في 

الشهرية 1000 دوالر، مطار  أقساطها  فارغة  2000 شقة 

مسافر  مليون   100 الستقبال  فيها  املبالغ  وتوسعته  جدة 

فيما  سنوياً،  مليونا   15 الستقبال  الرياض  ومطار  سنوياً، 

عدد الحجاج ال يزيد عن 3 ماليين سنويا، وهو رقم وسطي 

الحج  املحدودة ملوسم  الطاقة  الثبوت بحكم  من  ال يخلو 

على الرغم من كل التوسعات التي جرت. 

الخدمية  البنى  متكاملة  رديفة  مدن  بناء  يتم  ال  ملاذا   ...

وبأقساط  واملوظفين،  للشباب  الكلفة  قليلة  وبمساكن 

تفضيلية وبعيدة املدى. ملاذا ال تُبنى مساكن قطاعية بأراضٍ 

متساوية املساحة يكون أصحابها أحرارا بخرائط بنائها، 

والصحافيين  والحقوقيين  واملهندسين  لألطباء  كمدن 

باإلشراف  تكافلي  دور  املهنية  لجمعياتهم  وتكون  وهكذا، 

واالنجاز؟ اإلجابة باتت واضحة لكل عارف ببواطن األمور.

 باحث من العراق مختص بشؤون الخليج العربي

البالد  نخب  ووجد  طويلة،  عطلة  بعد  الصين  من  امللك  عاد 

تكاد تفترس بعضها. اشتد الجفاف ووقعت عدة هزات أرضية 

قتل  املغاربة.  للفاسقين  رباني  عقاب  بأنها  الشامتون  فسرها 

أغادير. تعطلت  في جامعة  الطالبية  الفصائل  طالب في صراع 

لغة التواصل بين الفرقاء السياسيين وصار الشارع هو ساعي 

البريد بينهم. كل طرف ينزل الشارع بمسيرة مليونية شفوية 

من  األطباء  إعفاء  أو  طالب  منحة  في  دوالرا  خمسين  لزيادة 

السيارات مجاناً  السماح بوقوف  أو  )األرياف(  بالبوادي  العمل 

مسيرات  الكهرباء..  فاتورة  تخفيض  أو  العاصمة  شوارع  في 

يدعمها اليسار واليمين و »جماعة العدل واإلحسان« اإلسالمية 

في  وضد.  مع  األطياف  كل  فبراير«..  عشرين  »حركة  وبقايا 

هذه األجواء املتوترة برز حدثان:

واملعاصرة«  األصالة  لـ»حزب  الثالث  املؤتمر  عقد  هو  األول 

بأنه  املؤتمر  وصف  باإلجماع.  زعيماً  العماري  إلياس  وانتخاب 

على  الزعيم  لقدرة  مدحاً  بل  قدحاً  ذلك  يكن  ولم  »ستاليني«، 

دعوة  وجه  وقد  استراتيجية  لديه  زعيم  االنضباط.  فرض 

لليسار لاللتحاق به. ويبدو أن تشاوراً سابقاً جرى قبل الدعوة، 

سابق  ووزير  جاد  شخص  وهو  اليازغي،  محمد  أن  والدليل 

لجريدة حزب  االشتراكي، صرح  االتحاد  لحزب  وزعيم سابق 

أن  من عمرها(  الثاني  الشهر  تتم  لم  )وهي  واملعاصرة  األصالة 

»حزب العدالة والتنمية« )الحاكم( أوقف االنتقال الديمقراطي. 

وقد رفض حزب العدالة والتنمية تهنئة العماري باملنصب بينما 

هنأه جاللة امللك واستقبله وقدم له نصائح »نيرة«.

التشريعية  االنتخابات  موعد  تحديد  هو  الثاني  والحدث 

انتخابات  أول  هذه   .2016 االول/أكتوبر  تشرين  في  املغربية 

الربيع املغربي/األمازيغي وبعد وصول اإلسالميين  بعد دستور 

لجسده.  البوعزيزي  إحراق  بفضل  فجأة  للسلطة  املعتدلين 

الرهان كبير على هذه االنتخابات لكل األطراف. حاليا الطناجر 

الحزبية توضع على النار.

اتضح.  قد  الحزبي  االستقطاب  مشهد  يكون  اللقطة  بهذه 

األصالة  وحزب  والتنمية  العدالة  حزب  بين  املعركة  ستجري 

في  الهمة«  عالي  »فؤاد  امللك  صديق  أسسه  الذي  واملعاصرة 

2008. لكن الحزب ثبّت أقدامه على األرض كضرورة سياسية. 

ويبدو أنه يسعى لتشكيل تحالف واسع أشبه »بنداء تونس« 

له وظيفة محددة هي هزيمة اإلسالميين في االنتخابات.

بعض قادة حزب األصالة واملعاصرة لم يتفهموا هذه التوجه 

الذي فرض خطوات هجينة. منهم رئيس فريق الحزب بمجلس 

النواب الذي كتب يشتكي اختناق حزبه. وسبب االختناق أن 

املنخرطين  يستوعب  الضبط،  معقد  الفهم،  عصي  »الحزب 

السرية  بين  أن يستوعب هؤالء طبيعته وخباياه، يعيش  دون 

في أذهان قيادييه »ربما ألنها من ثقافة اليسار«، وبين العالنية 

في الوجود السياسي »ربما من ثقافة القرب من النظام«.

أن  قبلية،  بلمسة  محامي  وهو  املتحدث،  على  يصعب  فعاًل 

ويشتغل  النظام  من  مقرب  علني  حزب  وهو  حزبه  يفهم 

بالسرية من تأثير اليساريين فيه. لو بحث في وظيفة الحب 

االشتراكي  االتحاد  حزب  ندد  ملاذا  لفهم  لفهم!  ماهيته  بدل 

سابقاً بحزب األصالة واملعاصرة بدعوى أنه ولد في رحم وزارة 

الداخلية وألنه وألنه... واآلن يرى فيه أمال جليال إلنقاذ االنتقال 

السياسة  خيوط  لتتبع  عدمية  محاولة  وهذه  الديمقراطي. 

الحزبية املغربية. 

 في القرآن ستون حزباً وفي املغرب ستة وثالثون حزبا. عندما 

فيه  الرخوة  األجزاء  تتصلب  االنتخابات  رائحة  الحزب  يشم 

وتنبت له قرون استشعار ويظهر له زبائن، وعلى قدر زبائنه 

ليلدغ..  لسانه  يخرج  الخطر  استشعر  وإذا  أسنانه..  تكون 

حركة  منه  أكثر  ظرفية  ظاهرة  املغربي  الحزب  يجعل  وهذا 

ممتدة في الزمن. يقع املثل األعلى للتنظيم الحزبي لدى النمل، 

لكن الحزب املغربي أقرب لسلوك الصرصار.  

املشهد  وصف  في  السياسية  العلوم  قاموس  يسعف  ال 

الحزبي املغربي الذي ال يدخله إال من رخصت له وزارة الداخلية 

ومن  الديمقراطية.  للعبة  املغربية  الصيغة  قوانين  قبول  بعد 

هذا املنظور سيقرر بعض املحللين إن األحزاب املغربية شكلية 

وتابعة.. فيستنتج مالحظ سطحي أنها غير مؤثرة. ولذلك قد 

يكون التصوير أبلغ من املفاهيم: 

السلة.  كرة  ملعب  في  القدم  كرة  املغربية  األحزاب  تلعب 

القصر  سور  في  معلقة  صغيرة  سلة  في  التسجيل  يصعب 

امللكي. مع ذلك ممنوع التوقف عن اللعب ألن التوقف سيتسبب 

ركل  بدل  مَن حولهم  يركلون  العبون  فيملؤه  امللعب  فراغ  في 

الديمقراطية. 

بعض  وظيفة  دائماً،  للشباك  الوصول  هدفه  ليس  اللعب 

ال  املتحزبين  بعض  أفضل.  االحتياط  خانة  على  ــزاب  األح

يستطيعون هضم هذه القواعد فيشعرون باالختناق فيصرخون 

قليال، لكن ال يستقيلون.

املختنق  فالحزب  للسياسيين.  لعنة  والذاكرة  للتذكير، 

السابق وما هو سبب  االختناق  ما هو  هو حل الختناق سابق. 

االختناق الحالي وما حله؟  انتبهوا، هناك أربع محطات موزعة 

على العشر سنوات الخيرة:

سياسي  اختناق  ظهر   ،2007 انتخابات  بعد  األزمة:  أواًل،   -

مغربي بسبب ضعف األحزاب وضعف املشاركة في االنتخابات، 

وكاد اإلسالميون يكتسحون املشهد لوال حكمة وزارة الداخلية 

أعزها الله.

 2008 في  واملعاصرة  األصالة  حزب  تأسيس  حلها:  ثانيا،   -

الجديد«  »الوافد  االشتراكيون  سماه  النعوت.  بكل  وشُتم 

وكر  بنكيران  ــوزراء  ال رئيس  وسماه  واللقيط.  والطارئ 

التماسيح والعفاريت. 

االنتخابات  في  اإلسالميون  صعد  األزمة:  استفحال  ثالثا،   -

التشريعية في 2011 ووصلوا للحكومة وأكدوا قوتهم وفازوا 

في االنتخابات الجماعية في أيلول/سبتمبر 2015.

- رابعاً، الحل في 2016: اإلسالميون حراس أخالق وليبراليون 

متوحشون. جماعة العدل واإلحسان تعترض على استمرار عبد 

اإلله بنكيران وتساهم في املسيرات ضده. وقد كتب صحافي 

على  يلي  ما  واإلحسان  العدل  جماعة  حضن  في  تربى  مغربي 

صفحته في الفايسبوك »السياسة فضحت بعض اإلسالميين 

أبسط  إلى  يفتقدون  أنهم  وأظهرت  معظمهم،  قل  أو  املغاربة، 

رائحة  منها  تخرج  املتمضمضة  فاألفواه  ــالق،  األخ مبادئ 

لتحولت  السالح  سلمناها  لو  املتوضئة  والسواعد  الكراهية، 

خسرنا  لو  فماذا  النسبية،  الهوية  على  تقتل  ميليشيات  إلى 

الكراسي واملناصب وكسبنا أفئدة الناس الذين نختلف معهم. 

اإلسالميون  أيها  أقول:  ولكن  األمثلة  بعض  أعطي  أن  أريد  ال 

الحل  عندهم.  من  شاهد  وشهد  اإلســـالم!!«.  إلى  عــودوا 

بالنسبة لنخب كثيرة: يجب أال يفوز حزب العدالة والتنمية في 

من   .2016 أكتوبر  األول/  تشرين  في  التشريعية  االنتخابات 

الذي  الجليلة؟ حزب األصالة واملعاصرة  املهمة  سيتولى تنفيذ 

اكتسب شرعية انتخابية.

»ابن  نفسه  الحزبي  السياسي  يعتبر  الذاكرة،  على  اللعنة 

اليوم«، لذا يرفض تذكيره بوقائع املاضي. لقد تغيرت النظرة 

للحزب وصار محبوباً وضرورة، كرهاً في معاوية.

بالتقسيط:  ال  الحزبي بالجملة  إليكم شرح للمشهد  ختاماً، 

املحلل  تشوش  ال  الكثرة  فهذه  واألحزاب،  الالعبين  كثرة  رغم 

الذي يرى كتلتين، يقول: تستخدم  الناجي  السياسي محمد 

اليساريين  وتستخدم  الشارع،  ملواجهة  اإلسالميين  السلطة 

في مواجهة اإلسالميين. 

أي  الوصفة،  هذه  البصاص:  السوسيولوجي  من  استنتاج 

ضرب هذا بذاك ناجحة. ويجري حالياً إعداد وصفة لالنتخابات 

املقبلة. 

 كاتب وسينمائي من املغرب

4 3 2 جريدة لبنان في الوطن العربي وجريدة الوطن العربي في لبنان

بعيدا  شبابنا،  فائض  من  قريباً 

مطالعة.  نفطهم:  ناضب  عن 

»بألـف  فـي  الغزييــن  وشــتـاء 

كلمــة«. وعـلى املوقــع: األردن 

بلـد التـحالفات الحــذرة، وعـن 

اإلسرائيلية  الصناعية  املجمعات 

داخل الضفة الغربية.

شركة  ــم  ــه اس ــرح  ــط تُ ــل  ه

معنى  العام؟  لالكتتاب  أرامكو 

حبيبين  و»كانا  وتبعاتـه.  ذلك 

عن  بروفيل  ثالثهما«:  والعراق 

تداخـل الخمـر والنواح. وبيتونة 

أو  الرجولي..  املجتمع  عن  تتكلم 

الذكوري.

الصعبـة  الكتابـة  الجزائـر:  مـن 

أو  »مسـتـقـل«  مجتمـع  لتاريـخ 

وتـداخل  كولونيـالي،  بـعـد  مـا 

والذاتية  التاريخانية  مستويات 

التاريخية. وفي »فكرة« عن مبادرة 

كلية  مكتبة  إعمار  إلعادة  مبتكرة 

الفنون في بغداد.
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السلطة تستخدم اإلسالميين لتبريد الشارع وتستخدم اليساريين لكبح اإلسالميين!

نهلة الشهالمحمد بنعزيز

وسيم املرزوقي ـ سوريا

احتكار األراضي في السعودية كاحتكار السلطة فيها

جمال محمد تقي

كالم فات أوانه أم لم يحنْ بعد؟

»ال معقول«، غير منطقي ومؤلم أن يعلن العراق، بالغ الثراء اقتصادياً وبشرياً، أنه يواجه 

أزمة إنسانية وعجزاً يصل إلى أكثر من مليار ونصف املليار دوالر، عسى تساعد هيئات 

النازحون  وسيُترك  رواتبهم،  تخفض  أو  موظفون  فسيُصرف  وإال  توفيرها،  في  دولية 

التعليم والصحة فوق خرابهما، وتتعطل الكهرباء أكثر.. وتتضرر  بال معونة، ويخرب 

الجهود الحربية ضد داعش.

»اإلدارة مترهلة« جداً، كما بدأ يُقال استكشافاً لحلول للعجز، وهو »اكتشاف« غريب 

يناقض دولة الريع التي لم تفعل، ومنذ عقود، سوى توسيع التوظيف املدني والعسكري 

لكل أبناء املجتمع، كطريقة لتوزيع الفتات بالتأكيد، وإنما وقبل ذلك بغايةـ  نعم: كهدف 

مقصودـ  تعطيل اإلنتاج كله )الذي يعني تعريفاً استقاللية البشر املنتجين إلى حد بعيد(، 

وضبط للناس في قبضة السلطة عبر مُرتَّب آخر الشهر. وقد سهّل وجود النفط الوفير 

املهمة. 

ثم هناك حجة داعش لتبرير هذا العجز، وهي تشبه حجة إسرائيل التي لم تعد على 

املوضة! عطّلت هذه كل املشاريع فيما مضى، كما يعطل ذاك اآلن، وتسببت كما يتسبب 

أن  والخشية  الحربي«.  لـ»املجهود  املال   جُل  وبتخصيص  ونزوحات  بكوارث  داعش 

تكون النتيجة هنا، كما كانت هناك، تُداني الصفر لو أردنا البقاء مهذبين، ولو تغاضينا 

عن الفساد والسمسرات في السياق، وعن الخيانات، وعن توظيف تلك املعارك الكبرى 

خارج صددها: لكمّ األفواه، ولتدعيم سلطات خائبة.. وبكل األحوال لإلبقاء على العوج، 

وحمايته حتى من النقد، وقطع الطريق على أية مبادرة للتفكير بكيفية تجاوزه.

العراق بلداً يعتمد على عائداته بنسبة  الخام، وقد أصبح  انهيار أسعار  وهناك حجة 

95 في املئة )لو بقينا مهذبين(، ونسي أنه بلد زراعي منذ وُجدت البشرية وحتى عقود 

قليلة مضت، وأنه من أول بلدان املنطقة تشييداً لصناعات شتى، وأنه حتى أمس قريب 

)بمقياس حياة الشعوب( كان يعرف االكتفاء الذاتي في جُل حاجات سكانه، تماماً مثل 

أخرى من  أماكن  في  تنويعات شتى  ومثل  الجزائر،  اآلخر،  الكبير  الزراعي  البلد  ذاك 

املنطقة، حيث االتكال على الريوع، نفطية وغير نفطية، هو الطاغي.

وهناك بالطبع الفساد والنهب املريعان. لكنهما نتيجة وليسا أصاًل. 

إلى  القائم، أم ينبغي االنتظار للوصول  إلحاح الجوع  الكالم بإزاء  أوان هذا  فهل فات 

مزيد من الحضيض حتى يحين وقت املراجعات الكبرى الشاملة؟

حزبان مغربيان في الواجهة



فاصل فلسفي وعملي على حد سواء، يقسم  هناك خط 

في  املتفاوت  التطور  نتاج  ليس  وهو  التاريخي.  اإلدراك 

فال  وبوضوح  اإلقصاء.   / بالتمييز  يمر  هو  بل  األبحاث. 

املاضي  ويعرف  وينظم  يبلور  واحد  فاعل  سوى  يوجد 

السكوت  يجب  وما  قوله  يجب  ما  واملستقبل،  والحاضر 

عنه، ما يجب االحتفاظ به وما يجب تدميره: إنّه املهيمن.

الظلمة،  إلى  يرسلون  )وورثتهم(  املستعمر  عليه،  املهيمن 

الذاكرة.  من  قليل  جزء  وإلى  الفكر  من  ثانية  سوية  إلى 

وحينما يطالب واحدهم بأن يكون فاعال في تاريخه الخاص، 

يصبح ال يطاق، وغير قابل لإلنصات إليه، ويرهب. يقطع.

مثال  نعطي  النوايا،  محاكمة  دون  من  بهذا  وللتفكير 

جمعوا  طاملا  )ومكاني  جسدي  تجسيد  هؤالء  »الحرْكي«. 

في معسكرات جنوب فرنسا في 1962 عند إعالن استقالل 

أصول  من  »الفرنسيين  تفكير  في  قائما  كان  ملا  الجزائر( 

أوروبية« أصال، أي »فرنسيي الجزائر« و«فرنسيي فرنسا«. 

لفرنسا  مساهمة  قدّموا  جزائريون  أشخاص  الحركيون 

االستعمارية، وضحّوا بأنفسهم من أجلها، وهي استفادت 

منهم كثيرا وامتدحتهم، ولكنهم بقوا معتبرين »فرنسيين 

استقالل  مع   ،1962 في  بينما  إفريقية«.  شمال  أصول  من 

)الفرنسيون  الجزائريون  السود«  »األقدام  بقي  الجزائر، 

132 سنة  أثناء  الجزائر  في  وعملوا  وعاشوا  ولدوا  الذين 

الحرْكيون  وظل  فرنسيين،  مواطنين  استعمارها(  من 

»فرنسيون من أصول شمال إفريقية«.. إنه التعبير بذاته 

لقد  السياسية.  املمارسة  في  كما  الفكر  في  النقص،  عن 

فرنسيين  امللحَقين كمواطنين  السكان  إدماج هؤالء  فشل 

»مدمجين« تماماً أو مستوعَبين .

ماذا نقول إذاً عن هؤالء الذين كافحوا من أجل استقالل 

أحسن  في  االستعمارية؟  الهيمنة  من  وإلعتاقها  بلدهم، 

الفرنسي،  لليسار  التاريخية  السردية  وفي  ــوال،  األح

محليّون،  صغار  طواغيت  أنهم  على  غالبا  تقديمهم  يتم 

الذي  باالستبداد  منْذِرة  سمات  وهي  عصابات،  رؤساء 

سابقا،  مستعمَرة  كانت  التي  البلدان  اليوم  منه  تعاني 

إلى  املنسوب  االصطالح  حسب  املستعمرات«  بعد  »ما 

األنغلوساكسون. وإذا كانوا في مكان ما موضوع تاريخهم 

وليس  والطغيان  االستبداد  تاريخ  موضوع  فهم  الخاص، 

تاريخ التحرر والحرية.

الجزائريون  فالوطنيون  املؤرخين،  لبعض  وبالنسبة 

الحقيقيون كانوا شيوعيّي الجزائر. أوروبيون في أغلبيتهم 

يعيشون في الجزائر أو جزائريين متأوْربين )الذين لم يكن 

باملقدس  وال  )القبيلة(،  األولى  بجماعتهم  عالقة   اللتزامهم 

)الديني(. أي أنهم وحدهم من كان يحمل فكرة »أمة تسمو 

مقدساتها  عن  مسلوخة  مواطَنة  أمة  الجماعات«،  فوق 

الواقع  في  بروليتارية(.  )أو  وتقدمية  الئيكية  أمة  الدينية، 

االستعمارية  فرنسا  تاريخ  تاريخان:  فعلياً  هناك  وخالصة، 

بمؤسساتها  الجزائر  وتاريخ  ورجالها،  بمؤسساتها 

ورجالها.

أنطولوجية   سيرورة  وال  مشترك،  تاريخ  يوجد  ال 

)ontologique(. هناك تواريخ متالزمة، متجاورة ومتقاطعة.

من  التاريخ  »تحرير  ليس  الضروري  فمن  وبوضوح، 

الجزائريون  املؤرِخون  يتمّ  أن  على  العمل  بل  االستعمار«، 

تحرير فكرهم وصنع مقاييسهم.

من أجل إبيستيميا )معرفة( جديدة

تختص  أنّها  بما  ارتباكاً  بالضرورة  املستعمَرة  تُوَلِّد 

بالقوة،  أقيمت  حدود  على  املستعمِر،  البلد  داخل  باإلبقاء، 

على تمييز من نوع وطني/ أجنبي، وباألحرى مواطن/ رعية 

كولونيالي )بحسب إيتيان باليبار(، أو مواطن/ال مواطن، أو 

.) périphérique( ـ أيضا ـ مواطن طرَفي

فرنسا  في  الجدد«  الفرنسيين  املؤرخين  أن«  ويُظن 

يفعلون.  ال  الحقيقة  في  لكنهم  الفصل هذا.  يدركون خط 

هل يعود ذلك إلى وطأة فكر محافِظ مهيمن؟ هل يرجع إلى 

»الجزائر«  تبقى  باملختصر،  النقدي؟  الفكر  مجال  تضييق 

)الغربية(  الفرنسية  والسياسية  التاريخية  العلوم  في 

والعسكرية  املدنية  الوثائق  في  مستخدَم  تعبير  مجال  في 

الفرنسية لتعيين السكان ذوي األصول األوروبية.

ينجم القلق من وجود فارق كبير جدا في تراكم املعرفة: 

في بلداننا، نعاني من عائق شديد، قراءاتنا ليست محدَّثة، 

بنا  يُعترف  أن  دوما  نطلب  قاصر.  أو  تابع  وضع  في  إننا 

كأنداد، وأن نُقبل في ساحات الكبار. نحتاج إلى وقت أطول 

أو على  باللغة نفسها،  التحدث  املستوى،  بلوغ  لنستطيع 

املراجع  لدينا  أن  وتبيان  نفسه،  املعجم  استخدام  األقل 

بيار  جان  يسمي  اآلخر.  مثل  التحدث  هي  املأثرة  نفسها. 

فاي هذا بـ»مفعول الرواية: إيراد السردية هو منح النفس 

سلطة التقرير، والعالقة ما بين الفكرة والواقع، والسيطرة 

على ذلك«.

فكر  حقل  في  إنفاق  أيضا  هو  مماثل  بأمر  القيام  ولكن 

للتحكم  بذله  علينا  يبقى  الذي  املجهود  رؤية  يُفقدنا  قد 

ولفهم االفتراضات املسبقة واإلبستيميا الخاصة بمجتمع 

قد  وهكذا  عليه.  هيمن  الذي  ذاك  تاريخ  نفس  له  يكن  لم 

املعنى،  إنتاج  نكون بحكم الضرورة مضطرين، للبحث في 

عن مساواة ال تكون ـ حسب إيتيان باليبار ـ سوى »االسم 

املتصف  التنافس  »فريسة  أبداً  نبقى  قد  للتشابه«،  اآلخر 

باملحاكاة«.

متعلق  تعذّر  مواجهة  في  أخــرى،  ومرة  إذاً،  هنا  نحن 

بالتحكم في معرفتين، في روايتين: الرواية التي قد تسمح 

تسمح  قد  التي  واملعرفة  معنى،  الخاص  تاريخنا  بمنح  لنا 

به.  الخاص  لتاريخه  معنى  إلعطاء  اآلخر  مع  بالتواصل  لنا 

من  لشكل  أخرى،  إلبيستيميا  املجال  بإفساح  األمر  يتعلق 

اآلخر،  وجود  عاتقه  على  يأخذ  أن  شأنه  من  الفكر  أشكال 

يعيده  قد  الذي   ،)sujet – subjectus( املستعمَر، كفاعل 

إلى قلب التفكير ويسمح له بإنتاج أصنافه الخاصة. 

فيه.  نعيش  الذي  املجتمع  مساءالت  وزن  إهمال  يمكن  ال 

يستمر املجتمع الجزائري املرور بالخضات بشكل متكرر، 

يأخذ  لم  دام  وما  كلمات،  إلى  صدماته  يحول  لم  دام  ما 

هناك  للمعرفة.  كموضوع  الداخلية  وتناقضاته  اختالفاته 

مواضيع لم نمِل إليها كفاية: وقائع، أنماط تفكير وتصرف 

خاصة بنا، وضعناها جانبا، مدفوعين بقوة بإلزامية املصادقة 

للفهم  قابلة  غير  ستكون  أنها  معتقدين  املعرفة،  وتثمين 

الوصول  آخر يصعب  لقد وضعناها في موضع  وللسماع.. 

إليه. في حين أننا يمكن أن نفهم بشكل أفضل األزمات التي 

هذه  والعمل  التفكير  طرق  في  عيشها،  ونواصل  عشناها 

التي تنتهجها الشعوب األصلية )authoctones(، وأعوان 

فتاريخ  أيضا.  واألفراد  واملجتمعات  االستعمارية،  اإلدارة 

تاريخ  وليس  وقديسين،  أبطال  تاريخ  فقط  ليس  الجزائر 

املؤسسات الفرنسية فقط، وال تاريخ أولئك الذين اُستلبوا 

ثقافيا في إطار القيم الفرنسية )الغربية(. 

بدأت االشتغال على«النخب املحلية« )االصطالح فرنسي( 

األعوان املحللين للسلطات االستعمارية الفرنسية. ما أثار 

املتحرك.  العامل  هو  االجتماعية  الهيئة  هذه  في  دهشتي 

أناس مختارون بدقة، بناء على والئهم، وفائهم، استمرارية 

تمكنوا  كيف  الفرنسية:  للسلطة  الخاضعة  عالقتهم 

الفرنسية  السلطة  يعارضوا  أن  ينشقّوا،  أن  من  فجأة 

أن  أردتُ  لـ»التمرد«؟  السياسيين  القادة  يصبحوا  وأن 

في  للفاعلين  التاريخية  السوسيولوجيا  من  نوعا  أجري 

تاريخنا )داخل أو خارج اإلدارة االستعمارية، داخل أو خارج 

ليسا  التاريخ  وهذا  األنثروبولوجيا  هذه  الوطني(.  الحزب 

لجزائر  هما  بل  الجزائر،  في  فرنسا  وتاريخ  أنثروبولوجيا 

بصدد الخروج عن فرنسا. إنه املنقلب اآلخر. 

شُيدت  كيف  صُنعت،  كيف  معرفة  من  هذا  ويمكِّن 

تاريخيا أشكال التمثيل الشرعي، عالقات القوة والسلطة. 

به  املبالغ  أو  التضافري  التحديد  من  التحرر  فيجب  ولذا، 

ــ  الفانوني  )باملعنى  االستعماري   )surdétermination(

نسبة لفرانز فانون ـ للكلمة(  الذي قد ال يحتفظ إال بفئات 

التاريخ االستعماري الفرنسي.

املركب النموذجي 

لترددي على فرنسا بانتظام، بدعوة من زمالئي املؤرخين 

من  بنوع  شعرت  السياسية،  العلوم  في  واملختصين 

الكليات  مختلف  على  املهيمنة  األكاديمية  الكالسيكية 

واملدارس الكبرى. انقضى كل شيء كما لو أن ما طرحَته 

في  النقدي،  والفكر  الحوليات  مدرسة  كبرى  كمساهمات 

انقضاء  )مع  بلغ  قد  اإلنسانية،  العلوم  في  كما  الفلسفة 

املعرفة  من  كضرب  وانتصب  مبلغه  العشرين(  القرن 

الجديدة(،  النخب  تكوين  )مؤسسات  العالِمة  للمجتمعات 

هذا  أقول  السلطة.  الستخدامات  استشارية  كمكاتب  أو 

دون حكم مسبق على أهمية املوارد الببليوغرافية، والذكاء 

ورجاحة نظر املختصين في مختلف أنواع املجتمعات التي 

يتخذون منها موضوعا للمعرفة.

يتناول انتقادي ــ خصوصا ـ وثوق النموذج الذي يبدو 

مرجعي  كنظام  واملبنية  الجامدة  املقاربات  عن  ناجما  لي 

وحيد، مُبعِدا إلى حيز الشاذ ما ال يدخل في منظور املنطوق 

النموذجي.

فرنسا  »تاريخ  من  الثالث  الجزء  لتقديم  محاضرة  في 

وسيرج  وينوك  ميشال  أداره  عمل  وهو  السياسي«، 

برنشتاين، عرض هذا األخير مع روسولييه مسألة »اختراع 

الديمقراطية« في فرنسا. تعلمتُ الكثير في تلك املحاضرة 

عن ذلك الكم املدهش من عمل املؤرخين املشتغلين على ما 

هو معاصر. تدريجيا، تجلت من عرضهما عناصر هندسة 

في  الكبرى  الشخصيات  تتصدر  حيث  بدقة،  منحوتة 

الخاصة  تلك  والعمل،  التمثيل  في  وأساليبها  الدولة، 

باألنظمة السياسية في عالقتها املتبادَلة مع الدول املتعاقبة 

على املجتمع الفرنسيٍ، بناء مجتمعات سياسية، مع اإلنشاء 

الجدل  رهانات  عن  وأخيرا،  سياسية،  لثقافة  التدريجي 

السياسي املتعلق بالنسبة إليهم بالسياق.

املفاهيم  منها  برزت  مجموعة  بوضوح  تجلت  هكذا 

ولألمة  عامة(،  )سلطات  للدولة  األساسية(  )أو  الجوهرية 

كرعايا  وضعهم  الفاقدين  البالغين،  ــراد  األف )مجموع 

حاول،  الذي  وللمجتمع  سياسيين(،  فاعلين  ليصبحوا 

خالل تطوره، أن ينفذ إلى تسوية غير مستقرة بين السيادة 

والليبرالية  اإللهي  الحق  املستبِدة،  والسلطة  الوطنية 

ومفهوم  والقيصرية.  الليبرالية  بين  أو  األرستقراطية، 

النموذج متفق عليه هنا كاصطالح نظري مهيمن ساد في 

مرحلة ما في مجتمع علمي معين، يؤسس ألنواع التفسيرات 

املتوقعة وأنواع الوقائع املنتظر اكتشافها في علم معين.

)...(

أعمالي  ذكريات  بعض  إلى  مردّه  به  شعرت  الذي  القلق 

واألربعينيات  الثالثينيات  في  الجزائر  بلدي  حول  امليدانية 

التي  النظرة  على   الخصوص  وعلى  العشرين،  القرن  من 

أنفسهم  الجمهوريون  املسؤولون  هــؤالء  لنا  حملها 

»أهالينا«  حول  والثالثة(  الثانية  الفرنسية  )الجمهورية 

الصومام  بلدية  مسيّر  سجل  مثال،  هكذا    .)indigènes(

املختلطة في مالحظاته العامة »عدم قدرة العقول البربرية 

على االرتقاء من الخاص إلى العام، املصلحة الخاصة تبقى 

الحصيلة  وإنجاز  املختلفة  املصالح  بين  التوفيق  القانون، 

متناول  في  ليست  مــداوالت،  مجلس  من  ننتظرها  التي 

من  هم  املجالس  هذه  إلى  ينتمون  الذين  وهؤالء  فالحينا، 

األعيان ذوي ألباب أكثر تفتحا على املفاهيم الجديدة بفعل 

العقلية  حال  على  الحكم  ويمكننا  واتصاالتهم.  أسفارهم 

الجماهيرية من خالل ذهنية هذه النخبة«.

الجزائر  في  األحداث  على  اشتغلت  عندما  الواقع،  في 

الالنظامي   أو  الهامش  في  التصنيف  على  عكفتُ  املأزومة،  

الدولة  لحداثة  االنبثاق  هــذا  ــار  إط في  يدخل  لم  ما 

الجمهورية )وهي عامل منظِّم مركزي ومنطقي( في مجتمع 

الحياة  قيد  على  الذاتي  البقاء  اقتصاد  من  لتوه  خرج  

)autosubsistance(. بالفعل،

بوعي أو بغير وعي، فقد استعدت  نموذج التحليل ذاك، 

الذي كُيّف فيه جيلنا )اُستلب ثقافيا(، مستبعداً كل املظاهر 

بالعنف  املتعلقة  تلك  )وخاصة  مجتمعي   من  السياسية 

البحت( في نوع

للنموذج  الصعبة  الوالدة  مسبقا  تصور  التي  الرجفة  من 

الفرنسي للدولة الجمهورية.

مكبوح  وكأنه  بقي  هذا  باالنتقال  يسمى  ما  أن  والبلية 

وباألحرى  سياسية،  ـ  القبل  للتظاهرات  قهرية  حركة  في 

للمصلحة  املجسِّدة  اإلدارية  الدولة  من  وبدال  الهمجية. 

العامة، بموظفيها

الحرَفية،  وهيئاتها  الجمهوري،  وجيشها  الجمهوريين، 

نهاية  ناقوس  يدقون  الذين  املنتخبين  من  بدال  ونقاباتها، 

أبعادها:  بكل  اإلرثية  الدولة  تجلت  التقليديين،  األعيان 

النهب، وتحصيل الريع.

عن مبدأ االنقياد

الخطاب  أن  أدركــت  وتدريسي،  البحثية  أعمالي  في 

والخطاب  عــام،  بشكل  الوطنية  للحركة  السياسي 

غير  األمر  واقع  في  يكن  لم  خاصة،  بصفة  االستقاللي 

منحناه  فلو  معكوس.  بشكل  ولكن  السائد  الخطاب 

»ال،  يلي:  ما  قال  املهيمن  الخطاب  فإن  صيغة كاريكاتورية، 

كان  وكصدى،  البربرية«.  بلد  أنتم  أمة!  يوما  تكونوا  لم 

الجواب: »لطاملا كانت الجزائر قائمة! لطاملا كنا دائما شعباً 

يحارب املحتلين«.

ينقضي كل شيء كما لو أنه الخطاب نفسَه ، مع وجود 

إشارات معاكسة فقط. وهذا أيضا اغتراب الخطاب الوطني  

أو »التاريخ الرسمي«.

فوق ذلك، ال يأخذ التأريخ الرسمي للجزائر بعين االعتبار، 

فرنسا،  في حجْر  ولدت  يعالِج، سوى مسائل سياسية  وال 

كما لو أن كل شيء يخرج من رحم واحد. وسواء كانت 

مرجعيات الجمهورية البرملانية، الديمقراطية واملواطنة، أو 

ينطلق  الكل  فإن  املتبلشفة،  االجتماعية  الحركة  مرجعيات 

من فئات الفكر نفسها. وفي الواقع، سواء أكانت من اليمين 

خالل  للجزائريين  التعابيرالسياسية  ولدت  اليسار،  أو 

داللي  في حقل  عنها  وعُبِّر  التأريخ،  ومعها  العشرين،  القرن 

فرنسي.

في  أنفسنا:  إلى  ننظر  عندما  ترى  ال  غامضة  زوايا  لدينا 

أو  اجتماعية  أو  سياسية  كانت  سواء  املعاصرة،  الحركات 

والعمل  للفكر  أسس  فكرية،  تيارات  أو  منابع  هناك  دينية، 

بشكل  املسلم  الشرق  وإلى  عام،  بشكل  الشرق  إلى  تنتمي 

خاص. وهي بقيت مكبوتة ملدة طويلة، مهمشة، مستصغَرة، 

يدعي  الذي  الخطاب  هيمنة  بفعل  كُبتَتْ  لقد  متجاهَلة.  أو 

)الحديثة(  الدولة  تشكيل  عن  يتحدث  الذي  ذاك  الحداثة، 

واألمة )املواطَنة(. هناك رسوخ في فكر الحقل الداللي الفرنسي، 

ديمومة على املدى الطويل للمرجعيات املنشأة في مكان آخر، 

خارج التراب الوطني، ولكنهما أيضا رسوخ وديمومة للنظام 

املؤسساتي الفرنسي، إلى درجة أن كل ما سيؤسس الدولة 

الجزائرية ليس سوى تجديد بحت وبسيط لألجهزة اإلدارية 

والعسكرية، واألنظمة القانونية الفرنسية.

& النص جزء أول من الفصل الختامي للعدد الخاص بالتأريخ 

قُدِّم باألصل في محاضرة جامعية في  من حولية »نقد«. وهو 

أكاديمية  واستعادته مجالت  النقدي«،  »التاريخ  اليونان حول 

في جامعات أمريكية )كولومبيا ومينسوتا( وجرت له قراءة في 

في  كما   ،JNAS Journal of North African Studies مجلة 

مجلة أكاديمية املانية.. إال أنه بقي بال أدنى متابعة في فرنسا.

& أستاذ محاضر في التاريخ املعاصر في جامعة الجزائر، ومدير 

االجتماعي«(  والنقد  الدراسات  )»مجلة  »نقد«  حولية  تحرير 

التي تصدر في الجزائر باللغتين العربية والفرنسية.

كليومتراً طول الجدار الذي بدأت إسرائيل ببنائه على الحدود مع 

األردن والذي تبلغ تكلفته 75 مليون دوالر. وينضم إلى جدار الفصل 

العنصري في الضفة الغربية الذي يبلغ طوله 700 كيلومتر، وإلى الجدار 

سوريا. عن  الجوالن  يفصل  الذي  اآلخر  والجدار  مصر،  مع  الحدود  على 
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قـضـيــــة

حول الكتابة الصعبة لتاريخ مجتمع مستقل )صورِيّاً(

فكـــرةتداخل مستويات التاريخانية والذاتية التاريخية

فنّي  مــعــرض  عــنــوان  ــذا  ه  .168:01

للتشكيلي العراقي وفاء بالل انطلق يوم 30 

ويندسور  صالة  في  يناير  الثاني/  كانون 

زوار  يــراه   ســوف  ما  كندا.  بأونتاريو/ 

منحوتات  أو  فنية  لوحاتٍ  ليس  املعرض 

متمايزة، بل مجسمات بيضاء لكتب. سيبدأ 

املعرض  ــام  أيّ مرور  مع  بالتالشي  البياض 

وستحلّ مكانه ألوان مختلفة لكتب حقيقيّة، 

بغداد،  إلــى  العرض  انتهاء  بعد  ستنقل 

الجميلة  الفنون  كليّة  مكتبة  إلى  وبالتحديد 

ملحاولة  بالل  بها  يقوم  املبادرة  هذه  هناك. 

بعد  كتاب  فقدت 7000  مكتبة  بناء  إعادة 

األميركي  الغزو  إبّان  فيها  أشعل حريق  أن 

تمويل  الفنان حملة  أطلق  وقد  عام 2003، 

kickstarter وضع لها  جماعي على موقع 

فوصله  دوالر   9000 على  الحصول  هدف 

تزويد  هو  إليه  يطمح  ما  ألفاً.   50 من  أكثر 

يبدأون  كتاب  بألف  الجميلة  الفنون  طالّب 

يجدون  ال  التي  مكتبتهم  بناء  إعادة  معها 

فيها اليوم شيئاً من املراجع التي يحتاجونها.

لم يستثنِ الخراب الذي جاء به الغزو وما 

التعليم،  العراق قطاع  تاله من صراعات في 

بل ربّما كان الضرر الذي لحق به أكبر من 

»املفاضالت«. قتل  لو جازت مثل هذه  غيره 

ممنهج  وكأنه  بدا  وتهجيرهم  األكاديميين 

وإن كان مغلّفاً بحجّة انتماء هؤالء إلى حزب 

ذاك  »اجتثاث«  بعد  يتوقّف  لم  وهو  البعث، 

األبنية وخاصة  أمّا  البشر،  الحزب. هذا عن 

فقد  الجامعات،  ومكتبات  العامّة  املكتبات 

بصورة  النهب  وحمالت  الحرائق  طالتها 

مروّعة على يد مجهولين دائماً!

اشتعلت   2003 أبــريــل  نيسان/  فــي   

الوطنية ببغداد مرتين،  املكتبة  الحرائق في 

مشابهاً،  مصيراً  الوطني  األرشيف  ولقي 

مكتبة  فقد كانت  املكتبات تضررا  أكثر  أمّا 

منها  يبق  ولم  بالكامل  دمّرت  التي  األوقاف 

أخسر  البصرة  وفي  الخارجية.  الجدران  إالّ 

النهب مكتبة الجامعة املركزية 75 في املئة 

من مقتنياتها. 

لم  املوصل  جامعة  في  املركزية  املكتبة 

التي  الكتب  من  املئة  في   30 لكنّ  تحرق، 

لم  الغزو. حينها  إبّان  نُهبت  كانت تضمها 

املدينة.  في  املركزية  املكتبة  التخريب  يطل 

بقيت هذه املهمّة غير منجزة إلى أن نفّذها 

تنظيم داعش العام املاضي إذ  تشير تقارير 

آتية من هناك إلى أنه تولى أحراق املكتبة، مع 

100 ألف كتاب ومخطوطة كانت بداخلها.

 1258 عام  بغداد  املغول  دخل  عندما   

في  الحكمة  دار  مكتبة  مخطوطات  ألقيت 

قيل  حتى  أيّام  سبعة  هناك  وبقيت  دجلة، 

االسود.  حبرها  بدماء  النهر  صبغت  أنها 

وفاء  معرض  ألهمت  التي  هي  الحادثة  تلك 

بالل فقرّر أن يبدأ من اللحظة التالية، وجاء 

عنوان املعرض »مئة وثمانية وستون دقيقة، 

وثانية«01. 168، أي سبعة أيّام من الخراب، 

أمّا الثانية فهي تلك التي يبدأ فيها العمل من 

جديد. 

دمار  يحّركه  عراقيّ  فنان  أوّل  بالل  ليس 

التشكيلي  كان  قبله  الفنون،  كليّة  مكتبة 

قيس السندي قد رسم سلسلة من اللوحات 

إضافة  املوضوع.  عن  قصيراً  فيلماً  وصنع 

الفنّ  الى استخدام  أنّه يسعى هنا  بالل هي 

بصورة »عمليّة« ملواجهة خراب.. مهما طال 

سينتهي.

مكتبات العراق:

البدء من جديد.. مرّة أخرى

ربيع مصطفى
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أنت كما اإلسفنجة تمتص الحانات وال تسكر...

قنعت بأن يكون نصيبي في الدنيا كنصيب الطير... ولكن سبحانك، 

حتى الطيور لها أوطان وتعود إليها... وأنا ما زلت أطير.

 («قصيدة في الحانة القديمة» ملظفر النوَّاب)

مكتوياً  أمضاه  عمر  على  تحسراً  األبيات  هذه  «غرغور»  يردد 

البحر  باتجاه  وجهه  يدير  صوته،  يختنق  والفراق،  الشوق  بنار 

إلى لغة الجسد كي يُخفي تأثّره، يتلفت  لئال تفضحه عيناه، يلجأ 

الكورنيش،  طول  على  حذرة  فاحصة  نظرة  يرسل  ويسرة،  يمنة 

لحظية،  حرية  من  له  تيسّر  ملا  قلبه  ويطمئن  خاطره  يهدأ  وحين 

مسرحية،  بطريقة  يرفعها  جاكيته،  جيب  من  «الربعية»  يستلّ 

«عرق» بشراهة. يهب  من  فيها  ما  يعبّ  ثم  «أبصحتكم»،  ويقول 

يده  يحرّك  طعمها،  يلسعه  بعدما  بهلوانية  بحركة  كرسيه  عن 

فوق صدره نزوًال وصعوداً، يتجشأ، يرفع «الربعية» مجدداً، ينظر 

إليها بزهوٍ، يبتسم، ثم يعاود الشرب، يلعق القطرات العالقة حول 

عنقها، ويالحق ما تبقى منها إلى أن يتأكد أن قاع الزجاجة قد جفّ، 

فترتسم على فمه ابتسامة املنتصر، وتلين تقاسيم وجهه الحادة، 

إيقاع  يقف، يدور حول نفسه، يدندن، يتمايل بخفة ورشاقة على 

أمواج شط العرب.

في جعبة «غرغور» سيل ال ينضب من الحكايا واملفارقات، ذاكرته 

موسوعة تاريخية عن عمارات البصرة وحاراتها وسكانها وأسواقها 

بها  يفتتح  التي  الحكايا  أولى  ودرابينها.  وساحاتها  وشوارعها 

هو  «غرغور»  فيشرح:  «غرغور»،  لقبه  معنى  هي  جديدة  صداقة 

«بريعصي» (أي «أبو بريص»)، شخصية كارتونية اشتهرت لدى 

أبناء جيلي من األطفال العراقيين، لقدرتها على ابتداع الحلول لكل 

أظافري، ليس  نعومة  اللقب بي منذ  إلتصق  األزمات مهما عظمت! 

هذه  ولوال  تحملها،  على  لصبري  إنما  األزمات،  حل  على  لقدرتي 

«القوطية»، رافعاً زجاجة العرق، ملا تمكنت من ذلك.

تفاصيل  بمعرفته  ويفخر  الكحول،  بتعاطيه  «غرغور»  يتباهى 

لدى  املفضّل  وهو  أوًال،  العرق  العراقي.  السكارى  معجم  وخبايا 

يتحوّل  الشفاف  لونه  ألن  السباع»  «حليب  ويسمّى  العراقيين، 

كناية  توجد  وهنا  باملاء،  يُكسر  أن  بعد  الحليبي  األبيض  إلى 

أما  معها،  ويندمج  بسالسة  املياه  يتقبّل  األصلي  فالعرق  شعبية، 

العرق  شاربي  عن  عرف  وقد  (يتكتل)،  فـ«يكطِّع»  املغشوش 

والعرق  الخوف من عواقبها.  املشاكل وعدم  افتعال  إلى  ميلهم 

صنفان: «املستكي» أي املقطر مع املستكة، ومنه العرق البغدادي 

الذي  اللبنانية،  زحلة  ملدينة  نسبة  و«الزحالوي»  («العصرية»)، 

األغنياء  شراب  هو  «املستكي»  أن  يردف  اليانسون.  مع  يقطر 

املدقعين  شراب  فهو  «الزحالوي»  أما  املرتفع،  لثمنه  واملترفين 

والفقراء.

بَعْشيقة  عرق  فهو  العراقيين،  بين  شهرة  األكثر  العرق  أما 

تخميره  بعد  إليه  ويضاف  التمر،  من  اآلخر  هو  يُصنع  الذي 

وطنية،  أهمية  بعشيقة  ولعرق  الحلوة).  (الحبّة  الرزنايج  مادة 

عدا أهميته االقتصادية، فالتمر يستورد من جنوب العراق (ذي 

املصالوية  بعشيقة  مدينة  بيوت  في  ويصنع  املسلمة)  الغالبية 

كمفخرة  الخارج  إلى  ويصدر  ليعود  واملسيحية)،  (األيزيدية 

للصناعة الوطنية «التعايشية». 

«فريدة»  بيرة  إقفال معمل  فبعد  أخرى.  فلها حكاية  البيرة،  أما 

وصاروا  األجنبية،  البيرة  استيراد  إلى  العراقيون  لجأ  الكردي، 

وشكلها،  الزجاجة  لحجم  تبعاً  وألقاباً  أسماء  عليها  يطلقون 

الرئيس  إلى  نسبة  جالل)  (مام  الضخمة  البيرة  زجاجة  فلقبت 

في  ما  وأحال  بدانته،  إلى  وإشارة  طالباني  جالل  السابق  العراقي 

أغلبها يحمل أسماء  أنها  العراق  البيرة في  أنواع  ألقاب وأسماء 

إناث. فإضافة إلى بيرة «فريدة»، هناك بيرة «لؤلؤة» و«شهرزاد» 

اللقاء والتعارف والوناسة،  البيرة مشروب  و«سنابل»، ذلك ألن 

السكارى،  معجم  إلى  «غرغور»  يضيف  «غرغور».  زعم  حسب 

ولويس  جــاك)  (بــالك  البيجي  فمنها  الويسكي،  من  أنواعاً 

واملجنزرة، وأخرى ذات نوعية رديئة مضرة بالصحة، فاختير لها 

لقب «الداعشية»، باإلضافة ملشروب الجن املعروف بأبو الجسر. 

الحدّ،  هذا  عند  السكارى  معجم  من  األولى  الحصة  تنتهي 

و«غرغور» يهمّ بفتح سدادة «الربعية» الثالثة، أحاول نهيه، فال 

يجاهد  بالظهور،  مفعولها  بدأ  عبّها،  التي  الكحول  كمية  يأبه. 

أن يبدو متماسكاً، لكن تثاقل لسانه وشرود عينيه يفضحانه. 

يطرق قليًال، يبسط ذراعيه في الهواء كأنه يتهيأ للطيران، يعدل 

جلسته على الكرسي الخشبي ويدير رأسه نحوي، يتسلل اسم 

«نجوى» على غفلة من وعيه، يعاتبها على فراقها له، ويغني لها 

«حن وأنا أحن» (غناها ياس خضر، قصيدة زرازير البراري ملظفر 

النواب)، يرفع سبابته املهتزة ويقول لي شاكياً، باكياً متحسراً: 

أعرفت اآلن ما سبب اهتمامي بالخمور.. إنها «نجوى»، «نجوى» 

التي لم يعد لي من ذكراها سوى بعض املواويل، ألجأ إلى هذه 

حبيبين  كنا  وجودها،  دفء  ألنسى  القاسية  الباردة،  الزجاجات 

إلى  «نجوى»  ذهبت  األيام،  تلك  الله  سقى  ثالثنا،  العراق  وكان 

الذي جمعنا صار غريباً أيضاً، وأنا هنا، عند هذا  العراق  الغربة، 

رجعت  فال  أنتظر،  أني  ألنسى  أشرب  وأنتظر،  أشرب  الرصيف 

«نجوى» وال رجع العراق.

أضالعه  التميمي»)  كنعان  («الشهيد  التنومة  جسر  يفتح 

«غرغور  يمارس  العابرة،  البضائع  شحن  سفن  ليحتضن 

أن  «انتظاره» و«شربه» غير عابئ باألقدار واألعمار، مصراً على 

«نجوى» ستعود إلى حضنه على متن إحدى هذه السفن، يهذي 

بحسرة وشوق يدندن «نوحي على ال عافوكِ يا روحي نوحي» 

(يوسف عمر).

 كاتب من لبنان يقيم في البصرة/ العراق

في ربيع العام 2005، استضاف الرئيس األميركي السابق جورج بوش 

مزرعته  في  العزيز،  عبد  بن  الله  عبد  األمير  وقتها،  السعودي  العهد  ولي 

الخاصة في كراوفورد، تكساس. معظم النقاش الذي جرى بين الرجلين، 

أرامكو  شركة  خطط  حول  تركز  وخبراء،  آخرين  مسؤولين  بحضور 

النفط  أسعار  كانت  وقتها  النفط.  من  اإلنتاجية  طاقتها  لرفع  السعودية 

تتجه إلى أعلى، والسعودية، عبر شركتها أرامكو، األقدر على رفع إنتاجها. 

مليون   12.5 الى  لتصل  اإلنتاجية  الطاقة  رفع  برنامج  تواصل  وبالفعل 

برميل يومياً في الوقت الراهن.

أرامكو عادت إلى شاشة االهتمام العاملي مؤخراً بعد أن أشارت السعودية، 

وبدون تفاصيل، أنها تعتزم طرح أسهم الشركة لالكتتاب العام. تهيمن 

أرامكو على 261 مليار برميل من االحتياطي العاملي املؤكد من النفط، وتُعتبر 

أكبر شركة بترول في العالم، وبالتالي فإذا تم طرح أسهمها في أسواق 

القيمة  تقدر  إذ  التاريخ،  في  اكتتاب  أكبر  سيعتبر  ذلك  فإن  البورصة، 

السوقية للشركة بنحو عشرة ترليونات دوالر، وهي بذلك تتجاوز شركة 

أكسون/موبيل التي تعتبر أكبر شركة نفط في العالم مدرجة في سوق 

املال بنحو 32 مرة، وأنه إذا تم طرح 5 في املئة فقط من قيمة الشركة، فإن 

كثيراً  األيكونومست  مجلة  تبعد  لم  ولهذا  دوالر.  مليار   500 يعني  ذلك 

عن الحقيقة عندما وصفت الخطوة املتوقعة ـ إذا حدثت ـ بصفقة القرن.

خيارات عديدة

إلى طرح أسهم  اإلشارة  البساطة.  بتلك  ليس  يبدو  فيما  األمر  أنّ  على 

مجلة  مع  السعودي  العهد  ولي  ولي  مقابلة  في  مرة  ألول  وردت  أرامكو 

اإليكونومست، ومن الواضح أن األمر ال يزال قيد الدراسة التي قد تستغرق 

بضعة أشهر، وهو ما أكد عليه رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو الذي 

أشار إلى أنهم يدرسون عدة خيارات، ولو أنه جزم أن االحتياطيات ستكون 

خارج أي نقاش وستظل بالتالي ملكية للحكومة السعودية. وهذا يحصر 

النهائي،  املصب  عمليات  مثل  أرامكو،  أنشطة  جوانب  بعض  في  النقاش 

واملصافي الداخلية التي ألرامكو ثمانٍ منها، أو الخارجية ولها ست تتوزع 

خطوط  أو  وغيرها..  الجنوبية  وكوريا  والفيلبين  املتحدة  الواليات  بين 

األنابيب مثًال.

يعود تاريخ أرامكو، أو «شركة النفط العربية األميركية» إلى العام 1933 

في  النفط  كاليفورنيا»  أوف  أويل  «ستاندراد  شركة  اكتشفت  عندما 

املنطقة الشرقية من السعودية، وليتضح بعد ذلك أنها عثرت على أكبر 

إدارة هذا  أنه ال يمكنها  إلى قناعة  اكتشاف نفطي، لدرجة توصلت معها 

االكتشاف الضخم لوحدها. وكان أن فتحت الباب أمام شركات أميركية 

موبيل،  أكسون،  هي  شركات  أربع  في   1948 العام  في  تمثلت  أخرى 

تكساكو وشيفرون التي تقاسمت أسهم الشركة. وفي سبعينيات القرن 

املاضي، ومع موجة التأميمات واالتجاه للسيطرة على الصناعة النفطية من 

إذ  املشاركة،  املنتجة، اعتمدت السعودية أسلوباً متدرجاً هو  الدول  قبل 

بدأت بالسيطرة على 25 في املئة من أسهم أرامكو في العام 1975، لترتفع 

العام  في  عليها  سيطرتها  لتكتمل  ثم  املئة،  في   60 إلى  عام  بعد  النسبة 

1980. لكنها لم تتدخل في القضايا اإلدارية وتركت ملجلس إدارة أرامكو 

تسيير األوضاع، برغم تعيين املهندس علي النعيمي، وزير البترول الحالي، 

أصدرت  ثم   .1984 العام  في  أرامكو  إدارة  ملجلس  رئيساً  سعودي  كأول 

مسؤولية  بموجبه  تولت  أعوام  بأربعة  ذلك  بعد  ملكياً  أمراً  السعودية 

أرامكو وجعلت وزير البترول رئيساً ملجلس إدارتها.

واذا كان هذا التأنّي هو أحد مالمح تاريخ أرامكو، فإن استخدام قدراتها 

ملصلحة  أخرى  مشروعات  وإنجاز  بمهام  القيام  في  والتنفيذية  اإلدارية 

الشركة  قامت  إذ  الرئيس.  الثاني  امللمح  يعتبر  السعودية  الحكومة 

وكهرباء  بالدمام،  الرياض  يربط  الذي  الحديد  السكة  خط  بتشييد 

املنطقة الشرقية، كما أدخلت التلفزيون بداية في املنطقة الشرقية حيث 

عملها، واستُعين بها إلنشاء املنطقة االقتصادية في جازان، ومدينة امللك 

عبد الله االقتصادية، وجامعة امللك عبد الله للعلوم والتقنية على الساحل 

هذه  تنفيذ  في  نجاحها  ومع  مشاريع.  من  ذلك  وغير  للسعودية،  الغربي 

تماماً خارج  يقع  النشاط  من  النوع  هذا  أن  إال  املشروعات بصورة جيدة، 

املجرى الرئيسي لعمل الشركة في ميدان الصناعة النفطية، وبالتالي فلن 

يكون من الجوانب الجاذبة للمستثمرين املحتملين.

ذراع الدولة

على أن القضية الرئيسية تظل أن أرامكو تمثل ذراع الدولة التي تدير 

نيابة عنها أهم مصدر للدخل. فوجود ربع االحتياطيات املؤكدة من النفط 

في العالم في أراضي السعودية وإتقان إدارة أرامكو لها مقارنة بالشركات 

استراتيجية  أهمية  منحها  للنفط،  املنتجة  األخرى  الدول  في  الوطنية 

تسعى  وهي  العشرين».  الدول  «مجموعة  في  مقعد  احتالل  لها  ووفر 

تتنافس  ظلت  إذ  مثًال،  األميركية  السوق  في  لها  مؤثر  وجود  الستمرار 

مع كندا وفنزويال على تزويد السوق األميركية بإمدادات تجتهد أالّ تقل 

الحفاظ على صورتها كمصدر  ذلك،  وأهم من  يومياً.  برميل  املليون  عن 

نقص  أي  عن  للتعويض  التدخل  يمكنها  التي  والجهة  لإلمدادات،  مأمون 

بسبب انقطاع اإلمدادات من أحد املنتجين ألي سبب من األسباب. فقامت 

مثًال بالتعويض عن اإلنتاجين الكويتي والعراقي في العام 1990، إثر قيام 

صدام حسين بغزو الكويت وصدور قرارات دولية بحظر تجارة النفط مع 

البلدين. وتكرر األمر نفسه إثر إطاحة القذافي واضطراب الوضع في ليبيا، 

وبعد حدوث اضطرابات في نيجيريا وفنزويال. 

فجزء من اإلستراتيجية النفطية للسعودية يقوم على االحتفاظ بطاقة 

الستغاللها  يومياً  برميل  مليوني  إلى  مليون  بين  تتراوح  إضافية  إنتاجية 

لكن  واإلستراتيجي،  السياسي  اإلطار  في  يُفهم  إجراء  وهذا  اللزوم.  عند 

يصعب تسويقه تجارياً واقتصادياً، ألنه يتطلب أعباءً مالية، واإلنفاق على 

هذا الجانب لضمان وجود تلك الطاقة اإلنتاجية الفائضة، وهو ما ال يمكن 

تبريره أمام حمَلة األسهم الذين يهمهم في النهاية العائد من أسهمهم. 

على  اإلنفاق  املال  أسواق  في  املدرجة  النفطية  الشركات  تتجنب  ولهذا 

للمساءلة  فائضة، ألنها تخضع  إنتاجية  الحفاظ على طاقة  مجاالت مثل 

من قبل حمَلة األسهم.

وبسبب تداخل الجوانب السياسية واإلستراتيجية واالقتصادية، فإن 

مطالبة  ليست  العام،  االكتتاب  خارج  أي  أرامكو، بصفتها شركة خاصة 

أو  أدائها  لكيفية  مالية  قوائم  أي  عن  باإلعالن  سواء  الشفافية،  بتوخي 

تأثر  وكيفية  العاملة  الحقول  ومختلف  احتياطياتها  عن  تفاصيل  تقديم 

أدائها مع اإلنتاج املتواصل منها. وقبل بضع سنوات، ثارت ضجة بسبب 

أكبر حقل  يُعتبر  الذي  الغوار،  أن حقل  راجت حول  التي  املعلومات  بعض 

نفطي في العالم، وصل إلى قمة إنتاجه وهو في طريقه إلى التراجع. ومع 

إال أن عدم وجود معلومات فنية  التقارير وقتها،  أرامكو ردت على تلك  أن 

الرياض في  أداء الحقول يبقى مستمراً، وهو اتجاه تفضل  تفصيلية عن 

الغالب الحفاظ عليه، ويعزز هذا بالتالي من احتمال أالّ تصل الصيغة التي 

ستعتمد لطرح أسهم أرامكو إلى هذا الجانب.

السياق

البرنامج  إطار  في  إليها  النظر  ينبغي  هذه  أرامكو  أسهم  طرح  فكرة 

القاعدة  بتنويع  النفط  على  االعتماد  تخفيف  وكذلك  للخصخصة  العام 

تبرز من وقت  ليست جديدة، وهي  التخصيص هذه  وفكرة  االقتصادية. 

عن  الدعم  لرفع  أفكار  تالزمها  النفط،  أسعار  تضعضع  فترات  وفي  آلخر 

السلع  لتقديم  الخاص  القطاع  أمام  البيئة  وتهيئة  السلع،  من  العديد 

والخدمات وتوفير فرص العمل. لكن ألن مثل هذا التوجه يمس في نهاية 

املطاف فكرة «دولة الرعاية» وله تبعاته السياسية واالجتماعية، فإن األمور 

تعود الى حالتها القديمة مع التحسن في أسعار النفط التي تمر في العادة 

بدورة هبوط وصعود. هذه املرة تبدو وضعية السوق مختلفة بسبب وجود 

منتجين كثر من خارج أوبك ال بد من تعاونهم جميعاً لخفض اإلنتاج ورفع 

األسعار، وهو ما ال يبدو وارداً حتى اآلن، هذا إلى جانب دخول تقنية إنتاج 

النفط الصخري على الخط وهي تمثل تغييراً كيفياً في املشهد النفطي.

االتجاه  هذا  في  الدفع  على  العهد  ولي  ولي  بقدرة  متعلقاً  السؤال  يبقى 

ليصل إلى نهاياته، وهو ما يفارق أسلوب التأني والتريث الذي عُرفت به 

السعودية من قبل. ويشير بعض املتابعين إلى أن تنفيذ قرار خصخصة 

70 في املئة من أسهم الشركة السعودية للصناعات األساسية («سابك») 

و  الحالي.  الخصخصة  ببرنامج  املضي  احتماالت  على  مؤشراً  سيكون 

«سابك» شركة حكومية تصدّر نحو 10 في املئة من صادرات العالم من 

إلى  املئة من أسهمها  العام 1985 تم طرح 30 في  البتروكيماويات. وفي 

الجمهور، وذلك على أساس أن تتصاعد تلك النسبة لتصل إلى 70 في 

املئة مقابل اإلبقاء على 30 في املئة بيد الحكومة.. األمر الذي لم يحصل 

حتى اليوم.

كاتب صحافي من السودان مختصّ بقضايا النفط

نص ورسم مرتضى كزار

متـابعـــة
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ألف عاطل عن العمل في املغرب ال يستفيدون من الدعم الحكومي 

والذي  املاضي،  العام  العمل  لفاقدي  بتقديمه  العمل  بدأ  الذي 

العمل  خسارة  قبل  الراتب  من  املئة  في   70 شهرياً  بموجبه  الحكومة  تدفع 

على أن ال يتجاوز املخصص الشهري الحد األدنى لألجور البالغ 262 دوالراً.
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السر سيد أحمد

عاصم ترحيني

أسهم أرامكو السّعودية لالكتتاب العام؟

كانا حبيبين والعراق ثالثهما

املقر الرئيسي لشركة «أرامكو» في السعودية 

مجتمع رجولي

هذا مجتمع رجولي يا خالة. في أرضه عاشت إنانا وننخرساك وعشتار وحكمته 

ولكنه مجتمع  اإلناث...  األميرات  من  الكثير  والكثير  وانخدوانا وسميرامس  شبعاد 

سحر  هو  قومه  بني  بعقول  يفتك  شيء  أكثر  وطوايفها.  خالتك  بعد  يا  رجولي 

النساء، لكنه مجتمع ذكوري يا خالة.

فتسمّي  وتحتفل  وتهاجم  تفاخر  وهي  نساء  بأسماء  نخوات  العشائر  تستعمل 

نفسها: إخوة كوشة، إخوة هكشة، إخوة باشة، إخوة زغبة.. مع ذلك فهذه مجتمعات 

ذكورية، يا روح خالتها وخلخالها!.

كل الدنيا تنقلب وتقعد وتشتعل لو صرخت امرأة مستغيثة حتى لو شاهدت فأراً.. 

لكنه مجتمع ذكوري يا ابن أختي.

ومبروكات..  وقديسات  لعلويات  ــزارات  امل مئات  تنتشر  الخارطة  طول  على 

قضاء  بوسيلتهن  ويطلب  باسمهن  ويلهج  واملغتر  والقانع  املريض  يقصدهن 

حوائجه؛ لكنه مجتمع ذكوري يا محروس الذكورة والذِكر. 

أصبلّك شاي وماعون قيمر؟ عندنا سيّاح حار يعجبك!

وصل الباص الذي كنت أنتظره أمام باعة القيمر العجوز، وضعت رجلي داخله 

وأنا اسمعها تقول:

باألحرى  العام، هي  مجالنا  في  للذكورة  مشكلة طغيان  هناك  ليست  وياك..  الله 

طغيان األمومة. نحن في مجتمع أمومي يا بعد أمك. أمومة تعنّف بناتها وتبالغ في 

سترهن ثم تضع ذكورها على الباب كيافطة للتمويه والحماية!
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عبد العزيز القرجي ـ تونس
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حـلـــــم.. 

arabi.assafir.com
املزيد على موقع »السفير العربي«

ـ األردن بلد التحالفات الحذرة في زمن االنقسامات ـ  أحمد أبو حمد

ـ صناعة املوت في املناطق الصناعيَّة اإلسرائيلية في الضفة الغربية ـ أنس حسونة

Assafir Arabi ـ تابعونا على »فايسبوك«: السفير العربي ـ

 @ArabiAssafir  :»ـ تواصلوا معنا على »تويتر

قفشتوا ليه؟ انا بهزّر. ده أنا حتى مفقعتش عين متظاهر وال سحلت بنت في الشارع وعريتها..

في وقت صغير بقيت محبوب من أغلب الناس علشان كنت بقدم تقارير في برنامج تلفزيوني ساخر، بس 

برضه كانت الناس بتشتمني بحجة اني بفضح صورتنا قدام العالم الخارجي..

شاركت في ثورة يناير زي ما كتير من املصريين شاركوا. وعمري ما هاندم على مشاركتي فيها. الحقيقة 

إني بعتبر نفسي محظوظ إني شاهد على أغلب أحداث الثورة من أولها آلخرها. شفت كتير زي ما كتير 

شافوا.. شفت سحل وقتل في عز الظهر من قبل »رجال« األمن، وبشكل شخصي تمت ممارسة بعض 

االنتهاكات معايا في أحداث الثورة من الـ3 فصائل اللي حكموا من بعد املوجة األولى من الثورة.

عشت في حالة اكتئاب طويلة وسط عجز تام وعدالة مالهاش وجود.. وأخيراً، اتمنعنا حتى من إبداء 

رأينا: ممنوع تعمل مظاهرة وتعبر فيها عن رأيك واال هتتسجن. أغلب األصدقاء بطلوا الكالم في السياسة 

وبيحاولوا يتناسوا الثورة، لكن الحقيقة إنهم مش ناسيين ومش هينسوا ومش هيعرفوا. كله ساكت، 

كله خايف، وانا أكترهم. في ذكرى 25 يناير 2016 بقى في تواجد أمني رهيب في الشوارع مع تهديدات 

والقانون،  السلطة  ومعاكم  معاكم سالح  فعال  انتو  نزل. طيب خالص..  فعال  يتظاهر... محدش  ينزل  ملن 

بس كل أسلحتكم دي هنعمل منها نكت، كوميكس أو فيديو، وكدة كدة انتو تقدروا تخطفونا من بيوتنا 

وتقتلونا في عز الظهر، بس مش هتقدروا تنكروا وجودنا وال هتقدروا تنكروا إنكم نكتة، بس نكتة سخيفة.

من صفحة Shady H. AbuZaid )عن فايسبوك(

الهدوء قبل العاصفة هو ما نعيشه اآلن، فالحكومة التائهة التي ال تستطيع أن تجد 

طريقها في أعظم مشكلة قائمة في البالد وأهم أسباب اندالع »ثورة 17 ديسمبر« لن 

في  بدأت  لكانت  مدبّر  وعقل  رؤية  لها  حكومة  كانت  فلو  الفشل.  إالّ  مصيرها  يكون 

تسطير برامج ورؤى تحدّ من ظاهرة البطالة منذ توليها الحكم. أما ردّة فعلها تجاه 

»التشغيل«،  الحساس،  امللف  لهذا  سابقاً  طرحها  عدم  فيظهر  األخيرة  االحتجاجات 

وإجراءات  ببرامج  يهذيان  باسمها  الرسمي  والناطق  الحكومة  رئيس  كان  لذلك 

مستعجلة لم ولن ترتقي ألن تُسمى حلواًل وقتية، بل أرادوا أن يبثوا مسكّنات فأتحفونا 

ببعض السخافات واملغالطات والترّهات. وألن أغلب الشباب املوجود في الساحات هو 

شباب مثقف وواع لم يتسرع في ردة فعله تجاه تصريحات حكومة الكفاءات، وهذا ال 

وأشمل،  أوسع  القادمة  التحركات  تكون  قد  بل  وانتهائها،  االحتجاجات  خمود  يعني 

وسترتقي بأن يعي كل من في البالد أن التشغيل استحقاق.

عن صفحة عمر أوالد أحمد )عن فايسبوك(

بعد فيديو الواقي والشرطة، شادي أبو زيد يتكلم

في تونس: التشغيل استحقاق

مدونات

طالب دويك ـ فلسطين

ميزانية  في  املتوقع  العجز  مبلغ  دوالر  مليار 

الكويت لهذا العام، وهو رقم قياسي يزيد بنسبة 

املاضي، وستغطي عائدات  العام  ميزانية  املئة عن  في   50

النفـط هـذا العـام 71 في املئـة مـن الرواتـب الحكومية.

أسعار  تهاوي  بأخبار  اليوم  الناس  ينشغل  الذي  الوقت  في 

يتكاثر  الذي  الوقت  في  املجهول..  الغد  ويترقبون  النفط، 

ويتسابقون  وأفكارهم  حلولهم  فيه  وتتكاثر  املحلِّلون،  فيه 

للحكومات  وتسويقها  وتزويقها  وتدبيجها  عرضها  في 

هذا  في  املختلفة..  والتواصل  اإلعالم  ولوسائل  وللشركات 

ــ  املُغيّب  الرهان  إلى  إشارة  في  ــ  القلة  إال  يرغب  ال  الوقت، 

االنتباه لرأس املال املطمور الذي قد يُغيّر هذا املجهول املُخيف 

الشباب  على  الرهان  إنه  ومستدامة:  آمنة  فرص  إلى  ويحيله 

حمايتهم،  القرار،  صناعة  في  إشراكهم  بقدراتهم،  والثقة 

إبداع  من  تمكينهم  طاقاتهم،  استثمار  كرامتهم،  صون 

مستقبلهم وتحمل مسؤولياته.

على  طارئة  ناضبة،  كسلعة  النفط  أسعار  تراجع  أهمية  ما 

التاريخ والحضارة، في مقابل انحسار األمل في نفوس الشباب، 

وسيطرة اإلحباط على عقولهم وقلوبهم بداًل عن جذوة األحالم 

وسِعة األفق التي تسم مرحلتهم؟

واألفكار:  الهمم  وشحذ  واالهتمام،  بالعناية  أجدر  أيهما 

البحث عن جذور هذا االنطفاء  الذي سينعكس عتمات متراكبة 

على غد بلداننا ومستقبلها، والعمل على إعادة تزويده بالوقود 

والطاقة الضروريين لإلشعاع واإلنتاج؟ أم تجاهله، واالستهتار 

واالستهزاء به، أو حتى تأجيله؟

الشباب  هؤالء  وجود  مع  آمنة،  مستقرة،  اليوم  بلداننا  هل 

والعلنية؟  منها  السرية  واملعتقالت،  السجون  غياهب  في 

هل  اإلنسان؟  راحة  على  منهمكة  التنفيذية  مؤسساتنا  هل 

شعوبها،  إرادة  عن  للتعبير  متفرغة  التشريعية  املؤسسات 

وتملك مُكنة التشريع واملحاسبة لحراسة شجرة الوئام العام 

وثمارها املالية والفكرية؟ هل تَفَرَغ قضاءُنا اآلن إلنجاز العدالة، 

بعد أن أودع كل هذه الطاقات الزنازين وأسلمها لليأس؟ 

رفاهتها  واستدامة  البالد  مستقبل  على  أخطر  أيهما 

قرار  أم  خارجي؟  محتكر  بها  يتحكم  تسعيرة  واستقرارها: 

يستحوذ عليه مستبد داخلي؟ أيهما العابر وأيهما العامر؟

& & &

نجد  أن  يمكن  وأين  حقيقية؟  تنمية  يوماً  القمع  أقام  هل 

والتمييز  اإلقصاء  وسياسات  طوياًل،  عمّرت  التاريخ  في  دولة 

ومحاصرة أحالم أجيالها الصاعدة والواعدة باألمل تتحكم بها؟

الشباب  أوساط  يجتاح  الذي  باإلحباط  الشعور  يحتاج  أال 

ثورات  هي  )التي  العربي  الربيع  أحــداث  عقب  املنطقة  في 

أفراداً  الصادق  وتحليلنا  املُركزة  عنايتنا  إلى  بامتياز(  شابة 

هذا  بدايات  مع  عالياً  األحالم  اطالق  في  بالغنا  وجماعات؟.هل 

تكون  التطلعات  قدر  على  أهكذا:  الفاصل؟  التاريخي  الحدث 

الخيبات؟

أليس الواقع ينبئنا يومياً بأن هذا اإلحباط تعهّدته بالرعاية 

واملحاكمات  األمنية،  واملحاصرات  العسكرية،  املالحقات 

الحمايات  توفير  مع  والعرقية،  الطائفية  والصراعات  العبثية، 

وتأبيد  الفساد،  الستدامة  والسياسية  القانونية  والضمانات 

ليس  »ألنه  القائم،  الوضع  رداءة  على  واملحافظة  االستبداد، 

باإلمكان أفضل مما كان«! أليس كل ما سبق محفوف بعناية 

ثقافة عامة تُشجِّع عدم االكتراث بما يحدث في الفضاء العام، 

وتُدين الفردانية وتنتقي منها االهتمام بالحد األدنى من مأكل 

ومشرب كيفما اتفق الحال؟.

هل نحتاج إلى املزيد من الالعدالة في الداخل، ومن االستغالل 

في  الرداءة  إنتاج  إعادة  ومن  مترابطان(،  )وهما  الخارج  من 

ميادين التعليم، والخدمة الصحية، وفرص الشغل، ومن هدر 

املوارد الطبيعية وقهر املوارد البشرية؟

كم من البشر، والشباب منهم خاصة، يجب أن يُزج بهم في 

االجتماعية  السياسات  بإصالح  مطالباتهم  بسبب  السجون 

تُحلّ  لن  األزمة  بأن  نُــدرِك  لكي  والسياسية  واالقتصادية 

يعملون،  أحرار،  خارجه:  وهم  ستحل  بل  السجون،  في  وهم 

قَبِل  من  كل  ويحاسبون  ويراقبون،  ويعارضون،  ويختلفون، 

على نفسه أن يكون موظفاً عمومياً يتقاضى راتباً من املال العام، 

مهما عال شأنه وارتقى مقامه؟

أعداد كبيرة من شبابنا اليوم يُساقون زرافات ووحدانا إلى 

السجون بتهم »النيل من مكانة الدولة«، و»املساس بالذوات 

بالنظام  و»اإلخــالل  العامة«،  السكينة  و»تعكير  الحاكمة«، 

بها  وتتحكم  تحركها  مزاجية،  متمددة،  رخوة،  تهمٌ  العام«؟ 

واضحة  قطعية  قواعد  على  ترتكز  مما  أكثر  الكيدية  الظنون 

وقابلة للتعريف والقياس.

واملخابرات  الداخلي  األمن  مراكز  تزور  منهم  أكبر  أعداد 

والتعسف  االنتهاك  صور  أبشع  عليها  يمارَس  مساء،  صباح 

وهدر الكرامة بالقول والفعل ومحاكمات النوايا.

شابات يُهدَدن باالغتيال االجتماعي وتشويه السمعة وهتك 

األساسي  تعليمهن  وفرص  أعمالهن  من  يُحرَمن  العرض، 

ضمائرهن  حريات  على  التضييق  مواصلة  مع  والجامعي، 

وأجسادهن.

اليومية،  والحركة  والعمل  الرزق  فرص  عليهم  تُقزّم  شباب 

ناهيك عن غياب بيئة حاضنة لطاقاتهم وأفكارهم. يسمعون 

طحناً عن دعم شركاتهم املتوسطة والصغيرة وال يرون عجناً 

ذا قيمة، فالحيتان الكبيرة مستحوذة على الحصة األكبر، وما 

وصغارهم  القادمة  ألجيالهم  مخصص  فتات  من  منها  تبقى 

)هم( ال أجيال البالد عموماً وفق مبدأي املساواة والكفاءة.

بسبب  السنين  بعشرات  عليهم  الحكم  يتم  شعراء 

أصبحت  التي  الحدود  من  اختطافهم  يتم  آخرون  قصيدة. 

أعمالهم،  تُسرق  تشكيليون  فنانون  مفتوحة.  توقيف  مراكز 

مع  إن مضوا  املُرهفة  ألرواحهم  مُرهقة  بمحاكمات  ويُهددون 

خياراتهم الذاتية املنحازة للحرية والنقد.

كتاب وأدباء وباحثون يُسطى على نتاجهم األدبي، تُنتحل 

دراساتهم ومقاالتهم في وضح النهار، وتُنشر هذه املسروقات 

جنسياتهم  تسحب  برملانيون  الدولة.  وجامعات  صحف  في 

وتحبس حرياتهم وتُطرد أسرهم ويقذف بها للمجهول. 

مواصلة  إال  ترى  وال  تراقب،  تشاهد،  الصامتة  والبقية 

وَتوطَأ  بِأَنيابٍ  تُضَرَّس  ال  حتى  كَثيرَةٍ  أُمورٍ  »في  املُصانعة 

أبي  بن  زهير  العرب  معلقات  حكيم  وصية  بحسب  بِمَنسِمِ« 

الجماعات  مع  العنف  خيارات  مع  بعيداً  الذهاب  وإال  سلمى. 

اإلرهابية  املستثمَرة بذكاء من القوى الكبرى، أو العمل السري 

وهدر  العمر  هدر  املركب:  الهدر  ومتالزمة  العدم  إلى  املفضي 

الفرص وهدر الطاقة، وضياع الدولة واملجتمع كمحصلة لكل 

هذا االنسداد.

& & &

السيناريو  تكرار  نرى  أن  كهذا،  والواقع  إذاً،  غريباً  ليس 

والتونسي  واملصري  اليمني  قبله  ومن  والسوري،  العراقي 

جسد  من  تبقى  ما  في  مُبتسر  بشكل  منسوخاً  والسوداني، 

واإلصالحيين  الناشطين  أعداد  تزايد  إن  العربية.  املنطقة 

املنطقة  كانت  بعدما  العربية  الخليج  دول  من  املهاجرين 

يمثل  وال  الداللة،  بالغ  أمر  النجاح  وفرص  للحياة  نقطة جذب 

يستحق  بل  الرسمية،  الرواية  تــردد  كما  فردية  حــاالت 

هو  اليوم،  الشأن  هذا  في  غرابة  األكثر  والتحليل.  التوقف 

غادروا خوفاً  مواطنيها،  من  الدول هم  هذه  املهاجرين عن  أن 

على سالمتهم الشخصية، وارتفاع درجة الاليقين لديهم في 

مستقبل بلدانهم، وتنامي شعورهم بالغربة من جراء اإلقصاء 

الرأي  في  حتى  وإنما  فحسب،  اإلدارة  في  ليس  املشاركة  عن 

والتعبير في عالم الفضاءات املفتوحة. وبإمكان تغريدة صغيرة 

مفتوحة  تدوينة  أو  فيسبوك،  على  منشور  أو  تويتر،  على 

رسم  أو  مقالة  أو  شعرية  قصيدة  أو  شخصية  مدونة  في 

الخليجية  السجون  غياهب  في  بك  تودي  أن  كاريكتوري.. 

من  أكثر  يطلبون  ال  هؤالء  جُلّ  السنين.  لعشرات  )وغيرها( 

وغيرهم  هؤالء  بالحُسنى.  وجدالهم  ألصواتهم  االستماع 

الشدائد تستوجب  أوقات  في  املسؤولية  بأن تحمل  مؤمنون 

الشراكة الفاعلة في أزمنة الرخاء.

سيكون من السذاجة التأكيد على أن قيمة اإلنسان في هذه 

املنطقة مربوطة بشيء اسمه النفط، وليس باإلنسان في ذاته 

ولذاته. فكما أن العصر الحجري »كان«، وبقيت الحجارة ليس 

أكثر من شاهد، فكذا الحال في عصر ما بعد »النفط«: سيبقى 

هذا النفط شيئا كغيره من أشياء الحياة املختلفة، وسيتجاوزها 

أقرب ألحالمه  أفكار  وإلبداع  وللحرية،  للمعرفة،  بتوقه  اإلنسان 

وأمثل لكرامته. فقط لو آمنا بذلك، واشتغلنا ألجله.

البحريني قاسم  املقام يحضرني قول بليغ للشاعر  في هذا 

حداد، لطاملا ردده السينمائي والشاعر العماني عبد الله حبيب:

»النفط الذي لم يكن لنا جميعاً، سيكون علينا جميعاً«. 

فهل نتعلّم من الدرس؟ 

 باحث من عُمان

سعيد سلطان الهاشمي

40

شتاء الغزيين في مساكنهم املؤقتة

قريباً من فائض شبابنا.. بعيداً عن ناضب نفطهم

هدر لكرامة العراق؟

على السياسيين الذين سُلّطوا علينا لنشر الفساد بيننا، فوق ما هو موجود، أن يفهموا 

أن من تربّى على هدر الكرامة ال يعرف قيمتها، بل إنه يفتقد ركناً مهماً من األركان التي 

تجعله يحصل على صفة »إنسان«.. الكرامة ال يحلّ محلّها ما يعوّضها، ال جاه وال مال وال 

هذا  شعوره  فإن  اآلخرين،  عن  بمعزل  بكرامته  شعر  منا  أحد  كان  وإذا  سلطان..  وال  قوة 

البشر  قيمة  لرفع  قدر مشترك  فالكرامة  كافة.  تفاصيله  في  الوهم  يكتنفه  تماماً،  مزيف 

قبل  من  إليها  الوصول  مرغوب  قيمة مطلقة  املطلوبة بوصفها  اإلنسانية  أجل حيازة  من 

الجميع.

وفي العراق ال كرامة للرجل إذا هُدرت كرامة املرأة، وال كرامة للمسلم إذا هُدرت كرامة 

املسيحي، وال كرامة للكردي اذا هُدرت كرامة العربي ، وال كرامة للشيعي إذا هًدرت كرامة 

السني، وال كرامة لعشيرة تميم إذا هُدرت كرامة الجبور، وال كرامة البن بغداد إذا هُدرت 

كرامة ابن املوصل، وال كرامة ألي سياسي مهما كان منصبه إذا هُدرت كرامة أي مواطن، 

أو إذا هُدرت كرامة ذرة من تراب العراق أينما كان محلها وجهتها والقائم بفعل الهدر هذا.

إنه سؤال مهم  اغتصاباً؟؟  علينا  تولوا  أن  قبل  ذلك  أحد  علّمكم  السياسيون هل  أيها 

تتعلق إجابته بشرعية وجودكم من عدمها.

من صفحة أ.د.حسن الخزرجي )عن فايسبوك(
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من صفحة وسام نصّار عن إنستاغرام/غزة ... طاملا أن البيوت التي دمرها العدوان اإلسرائيلي لم تُبنَ بعد!   
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