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مـن الجزائـر :الكتابـة الصعبـة
لتاريـخ مجتمـع «مسـتـقـل» أو
مـا بـعـد كولونيـالي ،وتـداخل
مستويات التاريخانية والذاتية
التاريخية .وفي «فكرة» عن مبادرة
مبتكرة إلعادة إعمار مكتبة كلية
الفنون في بغداد.
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جريدة لبنان في الوطن العربي وجريدة الوطن العربي في لبنان
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هــل تُــطــرح اســهــم شركة
أرامكو لالكتتاب العام؟ معنى
ذلك وتبعاتـه .و«كانا حبيبين
والعراق ثالثهما» :بروفيل عن
تداخـل الخمـر والنواح .وبيتونة
تتكلم عن املجتمع الرجولي ..أو
الذكوري.
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قريباً من فائض شبابنا ،بعيدا
عن ناضب نفطهم :مطالعة.
وشــتـاء الغزييــن فـي «بألـف
كلمــة» .وعـلى املوقــع :األردن
بلـد التـحالفات الحــذرة ،وعـن
املجمعات الصناعية اإلسرائيلية
داخل الضفة الغربية.
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احتكار األراضي في السعودية كاحتكار السلطة فيها

األمير يشبك األرض بعد حصوله على أمر ملكي من
ولي األمر ،فيحتكرها حتى يسيّرها للحلب تحت يافطة
التعمير والتطوير ،ثم يدحرجها للمضاربين بعد أن يكون
قد ضاعف من أثمانها املقبوضة سلفاً لتشتريها شركات
العقارات املتعددة األجناس .وهذه لن تبيع األرض بياضاً
إال إذا تربحت منها مئات املرات أضعاف ما دفعت لألمير أو
وكيله ،ألنها في حاالت أخرى تجمِّدها ألغراض املضاربة
أو بانتظار فرصة مشروع داخلي أو خارجي سيدر عليها
أرقاماً فلكية ،خاصة إن دخلت في املشروع ذاته كشريك
أو مساهم عقاري ،وإنْ من الباطن .أما إذا أراد العبد الفقير
شراء أمتار منها تكفي ملسكن يريحه من عبء اإليجار
وارتفاعه املطرد ،فإنه سيجد نفسه طوال حياته مدينا
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
ألقرانهم بحكم الصراعات القائمة بين أجنحة العائلة
املالكة .أما امللك وأتباعه من السديريين ،فإنهم يحملون
الدوائر الحكومية والوزارية وأصحاب الشركات العقارية
وأحيانا املواطنين أسباب تفاقم أزمة السكن وارتفاع
أسعار األراضي في املدن وضواحيها ،وكذا الحال بالنسبة
لإليجارات وخاصة في املدن الكبرى باململكة كالرياض
ومكة واملدينة املنورة وحائل والدمام وجدة .يقول األمير
متعب مثال في ندوة مفتوحة أيّام حكم والده امللك عبد الله:
«من كثرة الشبوك ما عاد نالقي أراضي»!

حقائق سوداء على أرض ليست بيضاء

لم ينتهِ مسلسل احتكار األرض في مختلف املناطق
السعودية املأهولة وغير املأهولة من قبل طبقة األمراء
ووكالئهم وحاشيتهم وسماسرتهم املدججين بأقنعة
املال واألعمال ،والذين جسدوا بشكل صارخ الوالدة غير
الشرعية ألجنة «الشبوك» من تزاوج السلطة والثروة،
واملختصة هنا حصرا في مجال األراضــي والعقارات،
واالستثمار بها تمييزاً عن غيرها من احتكارات آل سعود
وسلطتهم التي تشبك وجودها باالحتكار األميركي
وتريده ضمانة أمنية مطلقة الستمرار وجودها ،من أرامكو
وعقودها ،مرورا بالتسليح وعقوده ،وتموين الجيش
ورخص العمالة األجنبية ،وحتى أنشطة الحج واالستثمار
فيها ،بما في ذلك مشاريع توسعة وإعمار الحرمين
الشريفين.
يتداول اإلعالم وأصحاب الشأن في السعودية بشكل
شبه يومي هذه األيام مصطلح «األراضي البيضاء» نتيجة
ضغوط التناول الدائم ألسباب أزمة السكن املستفحلة
باململكة وتداعياتها .واملصطلح ليس بالجديد ،فهو
متداول منذ فترة حكم امللك فهد ( ،)2005 – 1982
التي شهدت منح األراضي لألمراء وخاصتهم ،وتحديدا
السديريين منهم .وتكثف ذلك في أواخر سني حكم امللك
فهد ،حيث ساد نوع من حمى االستحواذ على ما تيسر
من أراضٍ كاملة القيمة ،العتبار السديريين بأن انتقال
الحكم إلى امللك عبد الله ،وهو من غير السديريين ،هو
انقالبٌ على سطوتهم .وعندما جاء امللك عبد الله للحكم (
 ،)2015 – 2005حاول معالجة هذا االستفحال الذي قفز
بأسعار األراضي والعقارات إلى درجات مضاعفة ،من خالل
استحداث وزارة اإلسكان ،وتكليفها ببناء نصف مليون
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.
فاحتكار األراضي من قبل الشركات العقارية األهلية

وسيم املرزوقي ـ سوريا
نتيجة تشابك مصالحها مع جشع األمراء وخاصتهم،
يُصعِّب األمر على الجهاز الوزاري إلنجاز مهمة توفير
السكن املناسب وبالتكلفة املناسبة للماليين من السكان
الذين تذهب  50في املئة من دخولهم لإليجارات فقط..
هذا إذا علمنا أيضا بأن شريحة موظفي وعمال الدولة من
الذكور واإلناث ،الذين تصل أعدادهم لحوالي املليوني
شخص ،ال يتلقون أي بدل للسكن من دوائرهم ،على
خالف املوظفين األجانب.
بحسب تفسيرات وزارة اإلسكان ووزارة الشؤون
البلدية والقروية ،فإنّ املقصود باألراضي البيضاء له
معنيان ،عام وخاص .األول يعني تلك املساحات اململوكة
للقطاع العام والخاص وغير املستغلة ال زراعياً وال سكانياً.
أما املعنى الخاص فهو الذي يحصر هذه املساحات غير

املستغَلة في الحدود اإلدارية للمدن ،أي تلك املشمول
محيطها بالخدمات البلدية والعمرانية من ماء وكهرباء
وطرق ومواصالت ومؤسسات الصحة والتعليم.
في الرياض الكبرى وحدها ،يصل إجمالي مساحات ما
يسمى باألراضي البيضاء إلى أكثر من  5000كم مربع،
ولم تتجاوز مساحة األراضي املستخدمة فعليا للبناء أكثر
من  23في املئة .أي أن أكثر من  77في املئة من األراضي
البيضاء غير مستخدمة .وتقدر األراضي البيضاء في
املنطقة الشرقية بحوالي  60في 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  55في املئة ،وهي نسبة عالية.

وإذا عرفنا بأنّ  85في املئة من سكان اململكة يعيشون
في املدن الرئيسية ،وأنّ ثلثي السعوديين ال يتملكون
مساكنهم ،وأن  67في املئة منهم يبحثون عن سكن الئق،
وأن  60في املئة من املتقاعدين ليس لديهم سكن ملك ،وأن
سعر املتر املربع الواحد في الرياض (ناهيك عن مكة املكرمة
واملدينة املنورة وجدة والدمام) وصل إلى حدود  4آالف
ريال سعودي ..يتضح مقدار عمق األزمة ومقدار تعبيرها
عن فساد الحكم وفشله في معالجة االحتياجات األساسية
للمواطن وصون حقوقه..

الشَق أكبر من الترقيعات

كلما ازدادت مصروفات ونثريات وإهدارات وبذخ أمراء
األسرة الحاكمة وأبنائهم وحاشيتهم ،يزداد نهمهم

للمزيد ،وعليه يتواتر بحثهم عن وسائل إضافية لسرقة
وابتزاز أموال ومدخوالت الشعب السعودي .ملكٌ ال تحد
ميزانية نثرياته حدود ،ما دامت هناك عائدات ملاليين
من براميل النفط يوميا تدخل بحسابه الخاص وال
رقابة مالية وال إدارية أو تخطيطية ،فهي تذهب مباشرة
لحسابات خاصة بامللك وولي عهده وولي ولي عهده .فإذا
كانت تكلفة سفرة من سفراته العادية إلى أحد قصوره
في فرنسا بلغت  100مليون دوالر فكم تكلف مشترياته
العقارية والكمالية؟ وفقا لتقرير نشرته شركة «ويلث
إنسايت» البحثية املتخصصة في تتبع وتقييم الثروة في
مختلف بقاع العالم ،فإنه وبحلول عام  ،2020سيبلغ عدد
املليونيرات في السعودية أكثر من  55ألف مليونير ،وهم
حاليا يبلغ عددهم ما يقرب من  50ألفاً ،أغلبهم من األمراء
أو حلفائهم من مقاولين عقاريين وتجار.
تقول بعض وثائق وكيليكس أنّ التربح من االستيالء
على األراضي العامة من قبل العديد من األمراء وأبنائهم
أصبح مصدر دخل أساسي لهم ،إضافة إلى املنح السنوية
واملخصصات التمييزية ،كمجانية االتصاالت الهاتفية
وإمكانية املتاجرة بها ،وبيع رخص استخدام العمالة
األجنبية ،والحجوزات املجانية وبأعداد مفتوحة على نفقة
الخطوط الجوية السعودية ،وأيضا مجانية بل إمكانية
املتاجرة بالحجوزات الفندقية املجانية ،إضافة إلى إمكانية
املتاجرة بكوبونات املعالجة الصحية على غرار الكوبونات
النفطية ..مجلس الشورى الذي ناقش أزمة السكن
والحلول املتاحة ،أوصى بوضع الئحة تغريم مقدارها 100
ريال على املتر املربع من األراضي البيضاء سنوياً ،سعيا
منه لدفع أصحاب تلك األراضي إلى استثمارها ،وبالتالي
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
احتكار أجودها من قبل املتنفذين ،وغاضين الطرف عن
مناقشة الخطط االستراتيجية التي تتطلب الكشف عن
مصائر املخصصات الضخمة التي تسربت لجيوب األمراء
وحاشيتهم :فأين مشاريع اإلسكان الشعبي ،وأين مصير
شعار «لكل مواطن سكن الئق» ،وأين النظرة النقدية
للممارسات والخطوات املضرة باقتصاد البالد حيث
جرى تمويل شركات القطاع الخاص بقروض مسهلة
دون اإليفاء بشروط التكامل القطاعي ..مشاريع باذخة
ال حاجة لها ،تمول بقروض حكومية وبعموالت وسمسرة
ليست بعيدة عن جيوب رجاالت العائلة املالكة ومن يدور
في فلكها ،منها مثال  32ناطحة سحاب في جدة تحوي
 2000شقة فارغة أقساطها الشهرية  1000دوالر ،مطار
جدة وتوسعته املبالغ فيها الستقبال  100مليون مسافر
سنوياً ،ومطار الرياض الستقبال  15مليونا سنوياً ،فيما
عدد الحجاج ال يزيد عن  3ماليين سنويا ،وهو رقم وسطي
ال يخلو من الثبوت بحكم الطاقة املحدودة ملوسم الحج
على الرغم من كل التوسعات التي جرت.
 ...ملاذا ال يتم بناء مدن رديفة متكاملة البنى الخدمية
وبمساكن قليلة الكلفة للشباب واملوظفين ،وبأقساط
تفضيلية وبعيدة املدى .ملاذا ال تُبنى مساكن قطاعية بأراضٍ
متساوية املساحة يكون أصحابها أحرارا بخرائط بنائها،
كمدن لألطباء واملهندسين والحقوقيين والصحافيين
وهكذا ،وتكون لجمعياتهم املهنية دور تكافلي باإلشراف
واالنجاز؟ اإلجابة باتت واضحة لكل عارف ببواطن األمور.

جمال محمد تقي
باحث من العراق مختص بشؤون الخليج العربي

حزبان مغربيان في الواجهة

السلطة تستخدم اإلسالميين لتبريد الشارع وتستخدم اليساريين لكبح اإلسالميين!
عاد امللك من الصين بعد عطلة طويلة ،ووجد نخب البالد
تكاد تفترس بعضها .اشتد الجفاف ووقعت عدة هزات أرضية
فسرها الشامتون بأنها عقاب رباني للفاسقين املغاربة .قتل
طالب في صراع الفصائل الطالبية في جامعة أغادير .تعطلت
لغة التواصل بين الفرقاء السياسيين وصار الشارع هو ساعي
البريد بينهم .كل طرف ينزل الشارع بمسيرة مليونية شفوية
لزيادة خمسين دوالرا في منحة طالب أو إعفاء األطباء من
العمل بالبوادي (األرياف) أو السماح بوقوف السيارات مجاناً
في شوارع العاصمة أو تخفيض فاتورة الكهرباء ..مسيرات
يدعمها اليسار واليمين و «جماعة العدل واإلحسان» اإلسالمية
وبقايا «حركة عشرين فبراير» ..كل األطياف مع وضد .في
هذه األجواء املتوترة برز حدثان:
األول هو عقد املؤتمر الثالث لـ«حزب األصالة واملعاصرة»
وانتخاب إلياس العماري زعيماً باإلجماع .وصف املؤتمر بأنه
«ستاليني» ،ولم يكن ذلك قدحاً بل مدحاً لقدرة الزعيم على
فرض االنضباط .زعيم لديه استراتيجية وقد وجه دعوة
لليسار لاللتحاق به .ويبدو أن تشاوراً سابقاً جرى قبل الدعوة،
والدليل أن محمد اليازغي ،وهو شخص جاد ووزير سابق
وزعيم سابق لحزب االتحاد االشتراكي ،صرح لجريدة حزب
األصالة واملعاصرة (وهي لم تتم الشهر الثاني من عمرها) أن
«حزب العدالة والتنمية» (الحاكم) أوقف االنتقال الديمقراطي.
وقد رفض حزب العدالة والتنمية تهنئة العماري باملنصب بينما
هنأه جاللة امللك واستقبله وقدم له نصائح «نيرة».
والحدث الثاني هو تحديد موعد االنتخابات التشريعية
املغربية في تشرين االول/أكتوبر  .2016هذه أول انتخابات
بعد دستور الربيع املغربي/األمازيغي وبعد وصول اإلسالميين
املعتدلين للسلطة فجأة بفضل إحراق البوعزيزي لجسده.
الرهان كبير على هذه االنتخابات لكل األطراف .حاليا الطناجر
الحزبية توضع على النار.
بهذه اللقطة يكون مشهد االستقطاب الحزبي قد اتضح.
ستجري املعركة بين حزب العدالة والتنمية وحزب األصالة
واملعاصرة الذي أسسه صديق امللك «فؤاد عالي الهمة» في
 .2008لكن 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
«الحزب عصي الفهم ،معقد الضبط ،يستوعب املنخرطين

دون أن يستوعب هؤالء طبيعته وخباياه ،يعيش بين السرية
في أذهان قيادييه «ربما ألنها من ثقافة اليسار» ،وبين العالنية
في الوجود السياسي «ربما من ثقافة القرب من النظام».
فعالً يصعب على املتحدث ،وهو محامي بلمسة قبلية ،أن
يفهم حزبه وهو حزب علني مقرب من النظام ويشتغل
بالسرية من تأثير اليساريين فيه .لو بحث في وظيفة الحب
بدل ماهيته لفهم! لفهم ملاذا ندد حزب االتحاد االشتراكي
سابقاً بحزب األصالة واملعاصرة بدعوى أنه ولد في رحم وزارة
الداخلية وألنه وألنه ...واآلن يرى فيه أمال جليال إلنقاذ االنتقال
الديمقراطي .وهذه محاولة عدمية لتتبع خيوط السياسة
الحزبية املغربية.
في القرآن ستون حزباً وفي املغرب ستة وثالثون حزبا .عندما
يشم الحزب رائحة االنتخابات تتصلب األجزاء الرخوة فيه
وتنبت له قرون استشعار ويظهر له زبائن ،وعلى قدر زبائنه
تكون أسنانه ..وإذا استشعر الخطر يخرج لسانه ليلدغ..
وهذا يجعل الحزب املغربي ظاهرة ظرفية أكثر منه حركة
ممتدة في الزمن .يقع املثل األعلى للتنظيم الحزبي لدى النمل،
لكن الحزب املغربي أقرب لسلوك الصرصار.
ال يسعف قاموس العلوم السياسية في وصف املشهد
الحزبي املغربي الذي ال يدخله إال من رخصت له وزارة الداخلية
بعد قبول قوانين الصيغة املغربية للعبة الديمقراطية .ومن
هذا املنظور سيقرر بعض املحللين إن األحزاب املغربية شكلية
وتابعة ..فيستنتج مالحظ سطحي أنها غير مؤثرة .ولذلك قد
يكون التصوير أبلغ من املفاهيم:
تلعب األحزاب املغربية كرة القدم في ملعب كرة السلة.
يصعب التسجيل في سلة صغيرة معلقة في سور القصر
امللكي .مع ذلك ممنوع التوقف عن اللعب ألن التوقف سيتسبب
في فراغ امللعب فيملؤه العبون يركلون مَن حولهم بدل ركل
الديمقراطية.
اللعب ليس هدفه الوصول للشباك دائماً ،وظيفة بعض
األحــزاب على خانة االحتياط أفضل .بعض املتحزبين ال
يستطيعون هضم هذه القواعد فيشعرون باالختناق فيصرخون
قليال ،لكن ال يستقيلون.
للتذكير ،والذاكرة لعنة للسياسيين .فالحزب املختنق
هو حل الختناق سابق .ما هو االختناق السابق وما هو سبب
االختناق الحالي وما حله؟ انتبهوا ،هناك أربع محطات موزعة
على العشر سنوات الخيرة:
 أوالً  ،األزمة :بعد انتخابات  ،2007ظهر اختناق سياسيمغربي بسبب ضعف األحزاب وضعف املشاركة في االنتخابات،

وكاد اإلسالميون يكتسحون املشهد لوال حكمة وزارة الداخلية
أعزها الله.
 ثانيا ،حلها :تأسيس حزب األصالة واملعاصرة في 2008وشُتم بكل النعوت .سماه االشتراكيون «الوافد الجديد»
والطارئ واللقيط .وسماه رئيس الــوزراء بنكيران وكر
التماسيح والعفاريت.
 ثالثا ،استفحال األزمة :صعد اإلسالميون في االنتخاباتالتشريعية في  2011ووصلوا للحكومة وأكدوا قوتهم وفازوا
في االنتخابات الجماعية في أيلول/سبتمبر .2015
 رابعاً ،الحل في  :2016اإلسالميون حراس أخالق وليبراليونمتوحشون .جماعة العدل واإلحسان تعترض على استمرار عبد
اإلله بنكيران وتساهم في املسيرات ضده .وقد كتب صحافي
مغربي تربى في حضن جماعة العدل واإلحسان ما يلي على
صفحته في الفايسبوك «السياسة فضحت بعض اإلسالميين
املغاربة ،أو قل معظمهم ،وأظهرت أنهم يفتقدون إلى أبسط
مبادئ األخــاق ،فاألفواه املتمضمضة تخرج منها رائحة
الكراهية ،والسواعد املتوضئة لو سلمناها السالح لتحولت
إلى ميليشيات تقتل على الهوية النسبية ،فماذا لو خسرنا
الكراسي واملناصب وكسبنا أفئدة الناس الذين نختلف معهم.
ال أريد أن أعطي بعض األمثلة ولكن أقول :أيها اإلسالميون
عــودوا إلى اإلســـام!!» .وشهد شاهد من عندهم .الحل
بالنسبة لنخب كثيرة :يجب أال يفوز حزب العدالة والتنمية في
االنتخابات التشريعية في تشرين األول /أكتوبر  .2016من
سيتولى تنفيذ املهمة الجليلة؟ حزب األصالة واملعاصرة الذي
اكتسب شرعية انتخابية.
اللعنة على الذاكرة ،يعتبر السياسي الحزبي نفسه «ابن
اليوم» ،لذا يرفض تذكيره بوقائع املاضي .لقد تغيرت النظرة
للحزب وصار محبوباً وضرورة ،كرهاً في معاوية.
ختاماً ،إليكم شرح للمشهد الحزبي بالجملة ال بالتقسيط:
رغم كثرة الالعبين واألحزاب ،فهذه الكثرة ال تشوش املحلل
السياسي محمد الناجي الذي يرى كتلتين ،يقول :تستخدم
السلطة اإلسالميين ملواجهة الشارع ،وتستخدم اليساريين
في مواجهة اإلسالميين.
استنتاج من السوسيولوجي البصاص :هذه الوصفة ،أي
ضرب هذا بذاك ناجحة .ويجري حالياً إعداد وصفة لالنتخابات
املقبلة.

محمد بنعزيز

كاتب وسينمائي من املغرب

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
دولية في توفيرها ،وإال فسيُصرف موظفون أو تخفض رواتبهم ،وسيُترك النازحون
بال معونة ،ويخرب التعليم والصحة فوق خرابهما ،وتتعطل الكهرباء أكثر ..وتتضرر
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 بغاية ـ نعم :كهدف
مقصود ـ 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
داعش بكوارث ونزوحات وبتخصيص جُل املال لـ«املجهود الحربي» .والخشية أن
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.
وهناك حجة انهيار أسعار الخام ،وقد أصبح العراق بلداً يعتمد على عائداته بنسبة
 95في 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
ذاك البلد الزراعي الكبير اآلخر ،الجزائر ،ومثل تنويعات شتى في أماكن أخرى من
املنطقة ،حيث االتكال على الريوع ،نفطية وغير نفطية ،هو الطاغي.
وهناك بالطبع الفساد والنهب املريعان .لكنهما نتيجة وليسا أصالً .
فهل فات أوان هذا الكالم بإزاء إلحاح الجوع القائم ،أم ينبغي االنتظار للوصول إلى
مزيد من الحضيض حتى يحين وقت املراجعات الكبرى الشاملة؟

نهلة الشهال
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كليومتراً طول الجدار الذي بدأت إسرائيل ببنائه على الحدود مع
األردن والذي تبلغ تكلفته  75مليون دوالر .وينضم إلى جدار الفصل
العنصري في الضفة الغربية الذي يبلغ طوله  700كيلومتر ،وإلى الجدار
على الحدود مع مصر ،والجدار اآلخر الذي يفصل الجوالن عن سوريا.

قـضـيــــة

تداخل مستويات التاريخانية والذاتية التاريخية

حول الكتابة الصعبة لتاريخ مجتمع مستقل (صورِيّاً)
هناك خط فاصل فلسفي وعملي على حد سواء ،يقسم
اإلدراك التاريخي .وهو ليس نتاج التطور املتفاوت في
األبحاث .بل هو يمر بالتمييز  /اإلقصاء .وبوضوح فال
يوجد سوى فاعل واحد يبلور وينظم ويعرف املاضي
والحاضر واملستقبل ،ما يجب قوله وما يجب السكوت
عنه ،ما يجب االحتفاظ به وما يجب تدميره :إنّه املهيمن.
املهيمن عليه ،املستعمر (وورثتهم) يرسلون إلى الظلمة،
إلى سوية ثانية من الفكر وإلى جزء قليل من الذاكرة.
وحينما يطالب واحدهم بأن يكون فاعال في تاريخه الخاص،
يصبح ال يطاق ،وغير قابل لإلنصات إليه ،ويرهب .يقطع.
وللتفكير بهذا من دون محاكمة النوايا ،نعطي مثال
«الحرْكي» .هؤالء تجسيد جسدي (ومكاني طاملا جمعوا
في معسكرات جنوب فرنسا في  1962عند إعالن استقالل
الجزائر) ملا كان قائما في تفكير «الفرنسيين من أصول
أوروبية» أصال ،أي «فرنسيي الجزائر» و»فرنسيي فرنسا».
الحركيون أشخاص جزائريون قدّموا مساهمة لفرنسا
االستعمارية ،وضحّوا بأنفسهم من أجلها ،وهي استفادت
منهم كثيرا وامتدحتهم ،ولكنهم بقوا معتبرين «فرنسيين
من أصول شمال إفريقية» .بينما في  ،1962مع استقالل
الجزائر ،بقي «األقدام السود» الجزائريون (الفرنسيون
الذين ولدوا وعاشوا وعملوا في الجزائر أثناء  132سنة
من استعمارها) مواطنين فرنسيين ،وظل الحرْكيون
«فرنسيون من أصول شمال إفريقية» ..إنه التعبير بذاته
عن النقص ،في الفكر كما في املمارسة السياسية .لقد
فشل إدماج هؤالء السكان امللحَقين كمواطنين فرنسيين
«مدمجين» تماماً أو مستوعَبين .
ماذا نقول إذاً عن هؤالء الذين كافحوا من أجل استقالل
بلدهم ،وإلعتاقها من الهيمنة االستعمارية؟ في أحسن
األحــوال ،وفي السردية التاريخية لليسار الفرنسي،
يتم تقديمهم غالبا على أنهم طواغيت صغار محليّون،
رؤساء عصابات ،وهي سمات منْذِرة باالستبداد الذي
تعاني منه اليوم البلدان التي كانت مستعمَرة سابقا،
«ما بعد املستعمرات» حسب االصطالح املنسوب إلى
األنغلوساكسون .وإذا كانوا في مكان ما موضوع تاريخهم
الخاص ،فهم موضوع تاريخ االستبداد والطغيان وليس
تاريخ التحرر والحرية.
وبالنسبة لبعض املؤرخين ،فالوطنيون الجزائريون
الحقيقيون كانوا شيوعيّي الجزائر .أوروبيون في أغلبيتهم
يعيشون في الجزائر أو جزائريين متأوْربين (الذين لم يكن
اللتزامهم عالقة بجماعتهم األولى (القبيلة) ،وال باملقدس
(الديني) .أي أنهم وحدهم من كان يحمل فكرة «أمة تسمو
فوق الجماعات» ،أمة مواطَنة مسلوخة عن مقدساتها
الدينية ،أمة الئيكية وتقدمية (أو بروليتارية) .في الواقع
وخالصة ،هناك فعلياً تاريخان :تاريخ فرنسا االستعمارية
بمؤسساتها ورجالها ،وتاريخ الجزائر بمؤسساتها
ورجالها.
ال يوجد تاريخ مشترك ،وال سيرورة أنطولوجية
( .)ontologiqueهناك تواريخ متالزمة ،متجاورة ومتقاطعة.
وبوضوح ،فمن الضروري ليس «تحرير التاريخ من
االستعمار» ،بل العمل على أن يتمّ املؤرِخون الجزائريون
تحرير فكرهم وصنع مقاييسهم.

من أجل إبيستيميا (معرفة) جديدة

تُوَلِّد املستعمَرة بالضرورة ارتباكاً بما أنّها تختص
باإلبقاء ،داخل البلد املستعمِر ،على حدود أقيمت بالقوة،
على تمييز من نوع وطني /أجنبي ،وباألحرى مواطن /رعية
كولونيالي (بحسب إيتيان باليبار) ،أو مواطن/ال مواطن ،أو
ـ أيضا ـ مواطن طرَفي (.) périphérique
ويُظن أن» املؤرخين الفرنسيين الجدد» في فرنسا
يدركون خط الفصل هذا .لكنهم في الحقيقة ال يفعلون.
هل يعود ذلك إلى وطأة فكر محافِظ مهيمن؟ هل يرجع إلى
تضييق مجال الفكر النقدي؟ باملختصر ،تبقى «الجزائر»
في العلوم التاريخية والسياسية الفرنسية (الغربية)
في مجال تعبير مستخدَم في الوثائق املدنية والعسكرية
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،
إننا في وضع تابع أو قاصر .نطلب دوما أن يُعترف بنا
كأنداد ،وأن نُقبل في ساحات الكبار .نحتاج إلى وقت أطول
لنستطيع بلوغ املستوى ،التحدث باللغة نفسها ،أو على
األقل استخدام املعجم نفسه ،وتبيان أن لدينا املراجع
نفسها .املأثرة هي التحدث مثل اآلخر .يسمي جان بيار
فاي هذا بـ«مفعول الرواية :إيراد السردية هو منح النفس
سلطة التقرير ،والعالقة ما بين الفكرة والواقع ،والسيطرة
على ذلك».
ولكن القيام بأمر مماثل هو أيضا إنفاق في حقل فكر
قد يُفقدنا رؤية املجهود الذي يبقى علينا بذله للتحكم
ولفهم االفتراضات املسبقة واإلبستيميا الخاصة بمجتمع
لم يكن له نفس تاريخ ذاك الذي هيمن عليه .وهكذا قد
نكون بحكم الضرورة مضطرين ،للبحث في إنتاج املعنى،
عن مساواة ال تكون ـ حسب إيتيان باليبار ـ سوى «االسم
اآلخر للتشابه» ،قد نبقى أبداً «فريسة التنافس املتصف
باملحاكاة».
نحن هنا إذاً ،ومرة أخــرى ،في مواجهة تعذّر متعلق

قادر عطية  -الجزائر
بالتحكم في معرفتين ،في روايتين :الرواية التي قد تسمح
لنا بمنح تاريخنا الخاص معنى ،واملعرفة التي قد تسمح
لنا بالتواصل مع اآلخر إلعطاء معنى لتاريخه الخاص به.
يتعلق األمر بإفساح املجال إلبيستيميا أخرى ،لشكل من
أشكال الفكر من شأنه أن يأخذ على عاتقه وجود اآلخر،
املستعمَر ،كفاعل ( ،)sujet – subjectusالذي قد يعيده
إلى قلب التفكير ويسمح له بإنتاج أصنافه الخاصة.
ال يمكن إهمال وزن مساءالت املجتمع الذي نعيش فيه.
يستمر املجتمع الجزائري املرور بالخضات بشكل متكرر،
ما دام لم يحول صدماته إلى كلمات ،وما دام لم يأخذ
اختالفاته وتناقضاته الداخلية كموضوع للمعرفة .هناك
مواضيع لم نمِل إليها كفاية :وقائع ،أنماط تفكير وتصرف
خاصة بنا ،وضعناها جانبا ،مدفوعين بقوة بإلزامية املصادقة
وتثمين املعرفة ،معتقدين أنها ستكون غير قابلة للفهم
وللسماع ..لقد وضعناها في موضع آخر يصعب الوصول
إليه .في حين أننا يمكن أن نفهم بشكل أفضل األزمات التي
عشناها ونواصل عيشها ،في طرق التفكير والعمل هذه
التي تنتهجها الشعوب األصلية ( ،)authoctonesوأعوان
اإلدارة االستعمارية ،واملجتمعات واألفراد أيضا .فتاريخ
الجزائر ليس فقط تاريخ أبطال وقديسين ،وليس تاريخ
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
دهشتي في هذه الهيئة االجتماعية هو العامل املتحرك.
أناس مختارون بدقة ،بناء على والئهم ،وفائهم ،استمرارية
عالقتهم الخاضعة للسلطة الفرنسية :كيف تمكنوا
فجأة من أن ينشقّوا ،أن يعارضوا السلطة الفرنسية
وأن يصبحوا القادة السياسيين لـ«التمرد»؟ أردتُ أن
أجري نوعا من السوسيولوجيا التاريخية للفاعلين في
تاريخنا (داخل أو خارج اإلدارة االستعمارية ،داخل أو خارج
الحزب الوطني) .هذه األنثروبولوجيا وهذا التاريخ ليسا
أنثروبولوجيا وتاريخ فرنسا في الجزائر ،بل هما لجزائر
بصدد الخروج عن فرنسا .إنه املنقلب اآلخر.
ويمكِّن هذا من معرفة كيف صُنعت ،كيف شُيدت
تاريخيا أشكال التمثيل الشرعي ،عالقات القوة والسلطة.
ولذا ،فيجب التحرر من التحديد التضافري أو املبالغ به
( )surdéterminationاالستعماري (باملعنى الفانوني ــ
نسبة لفرانز فانون ـ للكلمة) الذي قد ال يحتفظ إال بفئات
التاريخ االستعماري الفرنسي.

املركب النموذجي

لترددي على فرنسا بانتظام ،بدعوة من زمالئي املؤرخين
واملختصين في العلوم السياسية ،شعرت بنوع من
الكالسيكية األكاديمية املهيمنة على مختلف الكليات
واملدارس الكبرى .انقضى كل شيء كما لو أن ما طرحَته
كمساهمات كبرى مدرسة الحوليات والفكر النقدي ،في
الفلسفة كما في العلوم اإلنسانية ،قد بلغ (مع انقضاء
القرن العشرين) مبلغه وانتصب كضرب من املعرفة
للمجتمعات العالِمة (مؤسسات تكوين النخب الجديدة)،
أو كمكاتب استشارية الستخدامات السلطة .أقول هذا
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
لي ناجما عن املقاربات الجامدة واملبنية كنظام مرجعي
وحيد ،مُبعِدا إلى حيز الشاذ ما ال يدخل في منظور املنطوق
النموذجي.
في محاضرة لتقديم الجزء الثالث من «تاريخ فرنسا
السياسي» ،وهو عمل أداره ميشال وينوك وسيرج
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
منحوتة بدقة ،حيث تتصدر الشخصيات الكبرى في
الدولة ،وأساليبها في التمثيل والعمل ،تلك الخاصة
باألنظمة السياسية في عالقتها املتبادَلة مع الدول املتعاقبة
على املجتمع الفرنسيٍ ،بناء مجتمعات سياسية ،مع اإلنشاء
التدريجي لثقافة سياسية ،وأخيرا ،عن رهانات الجدل
السياسي املتعلق بالنسبة إليهم بالسياق.
هكذا تجلت بوضوح مجموعة برزت منها املفاهيم
الجوهرية (أو األساسية) للدولة (سلطات عامة) ،ولألمة
(مجموع األفــراد البالغين ،الفاقدين وضعهم كرعايا
ليصبحوا فاعلين سياسيين) ،وللمجتمع الذي حاول،
خالل تطوره ،أن ينفذ إلى تسوية غير مستقرة بين السيادة
الوطنية والسلطة املستبِدة ،الحق اإللهي والليبرالية
األرستقراطية ،أو بين الليبرالية والقيصرية .ومفهوم
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.
()...
القلق الذي شعرت به مردّه إلى بعض ذكريات أعمالي
امليدانية حول بلدي الجزائر في الثالثينيات واألربعينيات
من القرن العشرين ،وعلى الخصوص على النظرة التي
حملها لنا هــؤالء املسؤولون الجمهوريون أنفسهم
(الجمهورية الفرنسية الثانية والثالثة) حول «أهالينا»
( .)indigènesهكذا مثال ،سجل مسيّر بلدية الصومام
املختلطة في مالحظاته العامة «عدم قدرة العقول البربرية
على االرتقاء من الخاص إلى العام ،املصلحة الخاصة تبقى
القانون ،التوفيق بين املصالح املختلفة وإنجاز الحصيلة
التي ننتظرها من مجلس مــداوالت ،ليست في متناول
فالحينا ،وهؤالء الذين ينتمون إلى هذه املجالس هم من
األعيان ذوي ألباب أكثر تفتحا على املفاهيم الجديدة بفعل
أسفارهم واتصاالتهم .ويمكننا الحكم على حال العقلية
الجماهيرية من خالل ذهنية هذه النخبة».
في الواقع ،عندما اشتغلت على األحداث في الجزائر
املأزومة ،عكفتُ على التصنيف في الهامش أو الالنظامي
ما لم يدخل في إطــار هــذا االنبثاق لحداثة الدولة
الجمهورية (وهي عامل منظِّم مركزي ومنطقي) في مجتمع
خرج لتوه من اقتصاد البقاء الذاتي على قيد الحياة
( .)autosubsistanceبالفعل،
بوعي أو بغير وعي ،فقد استعدت نموذج التحليل ذاك،
الذي كُيّف فيه جيلنا (اُستلب ثقافيا) ،مستبعداً كل املظاهر
السياسية من مجتمعي (وخاصة تلك املتعلقة بالعنف
البحت) في نوع
من الرجفة التي تصور مسبقا الوالدة الصعبة للنموذج
الفرنسي للدولة الجمهورية.
والبلية أن ما يسمى باالنتقال هذا بقي وكأنه مكبوح

في حركة قهرية للتظاهرات القبل ـ سياسية ،وباألحرى
الهمجية .وبدال من الدولة اإلدارية املجسِّدة للمصلحة
العامة ،بموظفيها
الجمهوريين ،وجيشها الجمهوري ،وهيئاتها الحرَفية،
ونقاباتها ،بدال من املنتخبين الذين يدقون ناقوس نهاية
األعيان التقليديين ،تجلت الدولة اإلرثية بكل أبعادها:
النهب ،وتحصيل الريع.

عن مبدأ االنقياد

في أعمالي البحثية وتدريسي ،أدركــت أن الخطاب
السياسي للحركة الوطنية بشكل عــام ،والخطاب
االستقاللي بصفة خاصة ،لم يكن في واقع األمر غير
الخطاب السائد ولكن بشكل معكوس .فلو منحناه
صيغة كاريكاتورية ،فإن الخطاب املهيمن قال ما يلي« :ال،
لم تكونوا يوما أمة! أنتم بلد البربرية» .وكصدى ،كان
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،
وال يعالِج ،سوى مسائل سياسية ولدت في حجْر فرنسا،
كما لو أن كل شيء يخرج من رحم واحد .وسواء كانت
مرجعيات الجمهورية البرملانية ،الديمقراطية واملواطنة ،أو
مرجعيات الحركة االجتماعية املتبلشفة ،فإن الكل ينطلق
من فئات الفكر نفسها .وفي الواقع ،سواء أكانت من اليمين
أو اليسار ،ولدت التعابيرالسياسية للجزائريين خالل
القرن العشرين ،ومعها التأريخ ،وعُبِّر عنها في حقل داللي
فرنسي.
لدينا زوايا غامضة ال ترى عندما ننظر إلى أنفسنا :في
الحركات املعاصرة ،سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو
دينية ،هناك منابع أو تيارات فكرية ،أسس للفكر والعمل
تنتمي إلى الشرق بشكل عام ،وإلى الشرق املسلم بشكل
خاص .وهي بقيت مكبوتة ملدة طويلة ،مهمشة ،مستصغَرة،
أو متجاهَلة .لقد كُبتَتْ بفعل هيمنة الخطاب الذي يدعي
الحداثة ،ذاك الذي يتحدث عن تشكيل الدولة (الحديثة)
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
من حولية «نقد» .وهو قُدِّم باألصل في محاضرة جامعية في
اليونان حول «التاريخ النقدي» ،واستعادته مجالت أكاديمية
في جامعات أمريكية (كولومبيا ومينسوتا) وجرت له قراءة في
مجلة  ،JNAS Journal of North African Studiesكما في
مجلة أكاديمية املانية ..إال أنه بقي بال أدنى متابعة في فرنسا.

دحو جربال

& أستاذ محاضر في التاريخ املعاصر في جامعة الجزائر ،ومدير
تحرير حولية «نقد» («مجلة الدراسات والنقد االجتماعي»)
التي تصدر في الجزائر باللغتين العربية والفرنسية.

فكـــرة
مكتبات العراق:
البدء من جديد ..مرّة أخرى
 .168:01هــذا عــنــوان مــعــرض فنّي
للتشكيلي العراقي وفاء بالل انطلق يوم 30
كانون الثاني /يناير في صالة ويندسور
بأونتاريو /كندا .ما ســوف يــراه زوار
املعرض ليس لوحاتٍ فنية أو منحوتات
متمايزة ،بل مجسمات بيضاء لكتب .سيبدأ
البياض بالتالشي مع مرور أيّــام املعرض
وستحلّ مكانه ألوان مختلفة لكتب حقيقيّة،
ستنقل بعد انتهاء العرض إلــى بغداد،
وبالتحديد إلى مكتبة كليّة الفنون الجميلة
هناك .هذه املبادرة يقوم بها بالل ملحاولة
إعادة بناء مكتبة فقدت  7000كتاب بعد
أن أشعل حريق فيها إبّان الغزو األميركي
عام  ،2003وقد أطلق الفنان حملة تمويل
جماعي على موقع  kickstarterوضع لها
هدف الحصول على  9000دوالر فوصله
أكثر من  50ألفاً .ما يطمح إليه هو تزويد
طلّب الفنون الجميلة بألف كتاب يبدأون
معها إعادة بناء مكتبتهم التي ال يجدون
فيها اليوم شيئاً من املراجع التي يحتاجونها.
لم يستثنِ الخراب الذي جاء به الغزو وما
تاله من صراعات في العراق قطاع التعليم،
بل ربّما كان الضرر الذي لحق به أكبر من
غيره لو جازت مثل هذه «املفاضالت» .قتل
األكاديميين وتهجيرهم بدا وكأنه ممنهج
وإن كان مغلّفاً بحجّة انتماء هؤالء إلى حزب
البعث ،وهو لم يتوقّف بعد «اجتثاث» ذاك
الحزب .هذا عن البشر ،أمّا األبنية وخاصة
املكتبات العامّة ومكتبات الجامعات ،فقد
طالتها الحرائق وحمالت النهب بصورة
مروّعة على يد مجهولين دائماً!
فــي نيسان /أبــريــل  2003اشتعلت
الحرائق في املكتبة الوطنية ببغداد مرتين،
ولقي األرشيف الوطني مصيراً مشابهاً،
أمّا أكثر املكتبات تضررا فقد كانت مكتبة
األوقاف التي دمّرت بالكامل ولم يبق منها
إلّ الجدران الخارجية .وفي البصرة أخسر
النهب مكتبة الجامعة املركزية  75في املئة
من مقتنياتها.
املكتبة املركزية في جامعة املوصل لم
تحرق ،لكنّ  30في املئة من الكتب التي
كانت تضمها نُهبت إبّان الغزو .حينها لم
يطل التخريب املكتبة املركزية في املدينة.
بقيت هذه املهمّة غير منجزة إلى أن نفّذها
تنظيم داعش العام املاضي إذ تشير تقارير
آتية من هناك إلى أنه تولى أحراق املكتبة ،مع
 100ألف كتاب ومخطوطة كانت بداخلها.
عندما دخل املغول بغداد عام 1258
ألقيت مخطوطات مكتبة دار الحكمة في
دجلة ،وبقيت هناك سبعة أيّام حتى قيل
أنها صبغت النهر بدماء حبرها االسود.
تلك الحادثة هي التي ألهمت معرض وفاء
بالل فقرّر أن يبدأ من اللحظة التالية ،وجاء
عنوان املعرض «مئة وثمانية وستون دقيقة،
وثانية» ،168 .01أي سبعة أيّام من الخراب،
أمّا الثانية فهي تلك التي يبدأ فيها العمل من
جديد.
ليس بالل أوّل فنان عراقيّ يحّركه دمار
مكتبة كليّة الفنون ،قبله كان التشكيلي
قيس السندي قد رسم سلسلة من اللوحات
وصنع فيلماً قصيراً عن املوضوع .إضافة
بالل هي أنّه يسعى هنا الى استخدام الفنّ
بصورة «عمليّة» ملواجهة خراب ..مهما طال
سينتهي.

ربيع مصطفى
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أﻟﻒ ﻋﺎﻃﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﳌﻐﺮب ﻻ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
اﻟﺬي ﺑﺪأ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﻔﺎﻗﺪي اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ،واﻟﺬي
ﺗﺪﻓﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺷﻬﺮﻳﺎً  70ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺮاﺗﺐ ﻗﺒﻞ ﺧﺴﺎرة اﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز اﳌﺨﺼﺺ اﻟﺸﻬﺮي اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮر اﻟﺒﺎﻟﻎ  262دوﻻراً.

ﻣﺘـﺎﺑﻌـــﺔ

أﺳﻬﻢ أراﻣﻜﻮ اﻟﺴّﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم؟

اﳌﻘﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ »أراﻣﻜﻮ« ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻓﻲ رﺑﻴﻊ اﻟﻌﺎم  ،2005اﺳﺘﻀﺎف اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺟﻮرج ﺑﻮش
وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺴﻌﻮدي وﻗﺘﻬﺎ ،اﻷﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ،ﻓﻲ ﻣﺰرﻋﺘﻪ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻛﺮاوﻓﻮرد ،ﺗﻜﺴﺎس .ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻨﻘﺎش اﻟﺬي ﺟﺮى ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻠﻴﻦ،
ﺑﺤﻀﻮر ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ آﺧﺮﻳﻦ وﺧﺒﺮاء ،ﺗﺮﻛﺰ ﺣﻮل ﺧﻄﻂ ﺷﺮﻛﺔ أراﻣﻜﻮ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ .وﻗﺘﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ
ﺗﺘﺠﻪ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ،واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﻋﺒﺮ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ أراﻣﻜﻮ ،اﻷﻗﺪر ﻋﻠﻰ رﻓﻊ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ.
وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﻮاﺻﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ رﻓﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﺘﺼﻞ اﻟﻰ  12.5ﻣﻠﻴﻮن
ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎً ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ.
أراﻣﻜﻮ ﻋﺎدت إﻟﻰ ﺷﺎﺷﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﺆﺧﺮاً ﺑﻌﺪ أن أﺷﺎرت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،
وﺑﺪون ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ،أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﺰم ﻃﺮح أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم .ﺗﻬﻴﻤﻦ
أراﻣﻜﻮ ﻋﻠﻰ  261ﻣﻠﻴﺎر ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﳌﺆﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ،وﺗُﻌﺘﺒﺮ
أﻛﺒﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺘﺮول ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈذا ﺗﻢ ﻃﺮح أﺳﻬﻤﻬﺎ ﻓﻲ أﺳﻮاق
اﻟﺒﻮرﺻﺔ ،ﻓﺈن ذﻟﻚ ﺳﻴﻌﺘﺒﺮ أﻛﺒﺮ اﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،إذ ﺗﻘﺪر اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﻨﺤﻮ ﻋﺸﺮة ﺗﺮﻟﻴﻮﻧﺎت دوﻻر ،وﻫﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺘﺠﺎوز ﺷﺮﻛﺔ
أﻛﺴﻮن/ﻣﻮﺑﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﻛﺒﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق
اﳌﺎل ﺑﻨﺤﻮ  32ﻣﺮة ،وأﻧﻪ إذا ﺗﻢ ﻃﺮح  5ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻓﺈن
ذﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ  500ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر .وﻟﻬﺬا ﻟﻢ ﺗﺒﻌﺪ ﻣﺠﻠﺔ اﻷﻳﻜﻮﻧﻮﻣﺴﺖ ﻛﺜﻴﺮاً
ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ وﺻﻔﺖ اﻟﺨﻄﻮة اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ـ إذا ﺣﺪﺛﺖ ـ ﺑﺼﻔﻘﺔ اﻟﻘﺮن.

ﺧﻴﺎرات ﻋﺪﻳﺪة

ﻋﻠﻰ أنّ اﻷﻣﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺪو ﻟﻴﺲ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ .اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻃﺮح أﺳﻬﻢ
أراﻣﻜﻮ وردت ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ وﻟﻲ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺔ
اﻹﻳﻜﻮﻧﻮﻣﺴﺖ ،وﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن اﻷﻣﺮ ﻻ 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 اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ﺳﺘﻜﻮن
ﺧﺎرج أي ﻧﻘﺎش وﺳﺘﻈﻞ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ .وﻫﺬا ﻳﺤﺼﺮ
اﻟﻨﻘﺎش ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺐ أﻧﺸﻄﺔ أراﻣﻜﻮ ،ﻣﺜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﺼﺐ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ،
واﳌﺼﺎﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻷراﻣﻜﻮ ﺛﻤﺎنٍ ﻣﻨﻬﺎ ،أو اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﻟﻬﺎ ﺳﺖ ﺗﺘﻮزع
ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﻟﻔﻴﻠﺒﻴﻦ وﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ..أو ﺧﻄﻮط
اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ ﻣﺜﻼً .

ﻳﻌﻮد ﺗﺎرﻳﺦ أراﻣﻜﻮ ،أو »ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ« إﻟﻰ اﻟﻌﺎم 1933
ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻛﺘﺸﻔﺖ ﺷﺮﻛﺔ »ﺳﺘﺎﻧﺪراد أوﻳﻞ أوف ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ« اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ
اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،وﻟﻴﺘﻀﺢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أﻧﻬﺎ ﻋﺜﺮت ﻋﻠﻰ أﻛﺒﺮ
اﻛﺘﺸﺎف ﻧﻔﻄﻲ ،ﻟﺪرﺟﺔ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻣﻌﻬﺎ إﻟﻰ ﻗﻨﺎﻋﺔ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ إدارة ﻫﺬا
اﻻﻛﺘﺸﺎف اﻟﻀﺨﻢ ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ .وﻛﺎن أن ﻓﺘﺤﺖ اﻟﺒﺎب أﻣﺎم ﺷﺮﻛﺎت أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
أﺧﺮى ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  1948ﻓﻲ أرﺑﻊ ﺷﺮﻛﺎت ﻫﻲ أﻛﺴﻮن ،ﻣﻮﺑﻴﻞ،
ﺗﻜﺴﺎﻛﻮ وﺷﻴﻔﺮون اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎﺳﻤﺖ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ .وﻓﻲ ﺳﺒﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن
اﳌﺎﺿﻲ ،وﻣﻊ ﻣﻮﺟﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻤﺎت واﻻﺗﺠﺎه ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﻟﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ ،اﻋﺘﻤﺪت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أﺳﻠﻮﺑﺎً ﻣﺘﺪرﺟﺎً ﻫﻮ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ،إذ
ﺑﺪأت ﺑﺎﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ  25ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ أﺳﻬﻢ أراﻣﻜﻮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  ،1975ﻟﺘﺮﺗﻔﻊ
اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم إﻟﻰ  60ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ،ﺛﻢ ﻟﺘﻜﺘﻤﻞ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم
 .1980ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻹدارﻳﺔ وﺗﺮﻛﺖ ﳌﺠﻠﺲ إدارة أراﻣﻜﻮ
ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻷوﺿﺎع ،ﺑﺮﻏﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﳌﻬﻨﺪس ﻋﻠﻲ اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ ،وزﻳﺮ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﺤﺎﻟﻲ،
ﻛﺄول ﺳﻌﻮدي رﺋﻴﺴﺎً ﳌﺠﻠﺲ إدارة أراﻣﻜﻮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  .1984ﺛﻢ أﺻﺪرت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أﻣﺮاً ﻣﻠﻜﻴﺎً ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﺄرﺑﻌﺔ أﻋﻮام ﺗﻮﻟﺖ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ
أراﻣﻜﻮ وﺟﻌﻠﺖ وزﻳﺮ اﻟﺒﺘﺮول رﺋﻴﺴﺎً ﳌﺠﻠﺲ إدارﺗﻬﺎ.
واذا ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺘﺄﻧّﻲ ﻫﻮ أﺣﺪ ﻣﻼﻣﺢ ﺗﺎرﻳﺦ أراﻣﻜﻮ ،ﻓﺈن اﺳﺘﺨﺪام ﻗﺪراﺗﻬﺎ
اﻹدارﻳﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﻬﺎم وإﻧﺠﺎز ﻣﺸﺮوﻋﺎت أﺧﺮى ﳌﺼﻠﺤﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﳌﻠﻤﺢ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ .إذ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺑﺘﺸﻴﻴﺪ ﺧﻂ اﻟﺴﻜﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻳﺮﺑﻂ اﻟﺮﻳﺎض ﺑﺎﻟﺪﻣﺎم ،وﻛﻬﺮﺑﺎء
اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ أدﺧﻠﺖ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ﺑﺪاﻳﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺣﻴﺚ
ﻋﻤﻠﻬﺎ ،واﺳﺘُﻌﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﻹﻧﺸﺎء اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﺎزان ،وﻣﺪﻳﻨﺔ اﳌﻠﻚ
ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،وﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﻞ
اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺴﻌﻮدﻳﺔ ،وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ .وﻣﻊ ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬه
اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﺑﺼﻮرة ﺟﻴﺪة ،إﻻ أن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط ﻳﻘﻊ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺧﺎرج
اﳌﺠﺮى اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺪان اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻠﻦ
ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺠﺎذﺑﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﳌﺤﺘﻤﻠﻴﻦ.

ذراع اﻟﺪوﻟﺔ

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

ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎ أﻫﻢ ﻣﺼﺪر ﻟﻠﺪﺧﻞ .ﻓﻮﺟﻮد رﺑﻊ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﳌﺆﻛﺪة ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ أراﺿﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وإﺗﻘﺎن إدارة أراﻣﻜﻮ ﻟﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ،ﻣﻨﺤﻬﺎ أﻫﻤﻴﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ووﻓﺮ ﻟﻬﺎ اﺣﺘﻼل ﻣﻘﻌﺪ ﻓﻲ »ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ« .وﻫﻲ ﺗﺴﻌﻰ
ﻻﺳﺘﻤﺮار وﺟﻮد ﻣﺆﺛﺮ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﺜﻼً  ،إذ ﻇﻠﺖ ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ
ﻣﻊ ﻛﻨﺪا وﻓﻨﺰوﻳﻼ ﻋﻠﻰ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﺴﻮق اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺈﻣﺪادات ﺗﺠﺘﻬﺪ أﻻّ ﺗﻘﻞ
ﻋﻦ اﳌﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎً .وأﻫﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرﺗﻬﺎ ﻛﻤﺼﺪر
ﻣﺄﻣﻮن ﻟﻺﻣﺪادات ،واﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ أي ﻧﻘﺺ
ﺑﺴﺒﺐ اﻧﻘﻄﺎع اﻹﻣﺪادات ﻣﻦ أﺣﺪ اﳌﻨﺘﺠﻴﻦ ﻷي ﺳﺒﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب .ﻓﻘﺎﻣﺖ
ﻣﺜﻼً ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ واﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  ،1990إﺛﺮ ﻗﻴﺎم
ﺻﺪام ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻐﺰو اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺻﺪور ﻗﺮارات دوﻟﻴﺔ ﺑﺤﻈﺮ ﺗﺠﺎرة اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻊ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ .وﺗﻜﺮر اﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ إﺛﺮ إﻃﺎﺣﺔ اﻟﻘﺬاﻓﻲ واﺿﻄﺮاب اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ،
وﺑﻌﺪ ﺣﺪوث اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻓﻲ ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ وﻓﻨﺰوﻳﻼ.
ﻓﺠﺰء ﻣﻦ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻄﺎﻗﺔ
إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن إﻟﻰ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎً ﻻﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ
ﻋﻨﺪ اﻟﻠﺰوم .وﻫﺬا إﺟﺮاء ﻳُﻔﻬﻢ ﻓﻲ اﻹﻃﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ،ﻟﻜﻦ
ﻳﺼﻌﺐ ﺗﺴﻮﻳﻘﻪ ﺗﺠﺎرﻳﺎً واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎً ،ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻄﻠﺐ أﻋﺒﺎءً ﻣﺎﻟﻴﺔ ،واﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ
ﻫﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ ﻟﻀﻤﺎن وﺟﻮد ﺗﻠﻚ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
ﺗﺒﺮﻳﺮه أﻣﺎم ﺣﻤَﻠﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻬﻤﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻦ أﺳﻬﻤﻬﻢ.
وﻟﻬﺬا ﺗﺘﺠﻨﺐ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﳌﺪرﺟﺔ ﻓﻲ أﺳﻮاق اﳌﺎل اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ
ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺜﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻗﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﺎﺋﻀﺔ ،ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﻤَﻠﺔ اﻷﺳﻬﻢ.
وﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪاﺧﻞ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﻓﺈن
أراﻣﻜﻮ ،ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﺧﺎﺻﺔ أي ﺧﺎرج اﻻﻛﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم ،ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ
ﺑﺘﻮﺧﻲ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ،ﺳﻮاء ﺑﺎﻹﻋﻼن ﻋﻦ أي ﻗﻮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ أداﺋﻬﺎ أو
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺗﻬﺎ وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﻘﻮل اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺄﺛﺮ
أداﺋﻬﺎ ﻣﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﳌﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻨﻬﺎ .وﻗﺒﻞ ﺑﻀﻊ ﺳﻨﻮات ،ﺛﺎرت ﺿﺠﺔ ﺑﺴﺒﺐ
ﺑﻌﺾ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ راﺟﺖ ﺣﻮل أن ﺣﻘﻞ اﻟﻐﻮار ،اﻟﺬي ﻳُﻌﺘﺒﺮ أﻛﺒﺮ ﺣﻘﻞ
ﻧﻔﻄﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﺻﻞ إﻟﻰ ﻗﻤﺔ إﻧﺘﺎﺟﻪ وﻫﻮ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻪ إﻟﻰ اﻟﺘﺮاﺟﻊ .وﻣﻊ
أن أراﻣﻜﻮ ردت ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ وﻗﺘﻬﺎ ،إﻻ أن ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻨﻴﺔ

ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ أداء اﻟﺤﻘﻮل ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺴﺘﻤﺮاً ،وﻫﻮ اﺗﺠﺎه ﺗﻔﻀﻞ اﻟﺮﻳﺎض ﻓﻲ
اﻟﻐﺎﻟﺐ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻪ ،وﻳﻌﺰز ﻫﺬا ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎل أﻻّ ﺗﺼﻞ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻲ
ﺳﺘﻌﺘﻤﺪ ﻟﻄﺮح أﺳﻬﻢ أراﻣﻜﻮ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ.

اﻟﺴﻴﺎق

ﻓﻜﺮة ﻃﺮح أﺳﻬﻢ أراﻣﻜﻮ ﻫﺬه ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺨﺼﺨﺼﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺘﻨﻮﻳﻊ اﻟﻘﺎﻋﺪة
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ .وﻓﻜﺮة اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻫﺬه ﻟﻴﺴﺖ ﺟﺪﻳﺪة ،وﻫﻲ ﺗﺒﺮز ﻣﻦ وﻗﺖ
ﻵﺧﺮ وﻓﻲ ﻓﺘﺮات ﺗﻀﻌﻀﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ،ﺗﻼزﻣﻬﺎ أﻓﻜﺎر ﻟﺮﻓﻊ اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ ،وﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺴﻠﻊ
واﻟﺨﺪﻣﺎت وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ .ﻟﻜﻦ ﻷن ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻳﻤﺲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﳌﻄﺎف ﻓﻜﺮة »دوﻟﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ« وﻟﻪ ﺗﺒﻌﺎﺗﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻓﺈن اﻷﻣﻮر
ﺗﻌﻮد اﻟﻰ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺤﺴﻦ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة
ﺑﺪورة ﻫﺒﻮط وﺻﻌﻮد .ﻫﺬه اﳌﺮة ﺗﺒﺪو وﺿﻌﻴﺔ اﻟﺴﻮق ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد
ﻣﻨﺘﺠﻴﻦ ﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﺎرج أوﺑﻚ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﺎوﻧﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻟﺨﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج ورﻓﻊ
اﻷﺳﻌﺎر ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺒﺪو وارداً ﺣﺘﻰ اﻵن ،ﻫﺬا إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ دﺧﻮل ﺗﻘﻨﻴﺔ إﻧﺘﺎج
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻂ وﻫﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮاً ﻛﻴﻔﻴﺎً ﻓﻲ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﻨﻔﻄﻲ.
ﻳﺒﻘﻰ اﻟﺴﺆال ﻣﺘﻌﻠﻘﺎً ﺑﻘﺪرة وﻟﻲ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﻊ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻻﺗﺠﺎه
ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺎﺗﻪ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﺎرق أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺄﻧﻲ واﻟﺘﺮﻳﺚ اﻟﺬي ﻋُﺮﻓﺖ ﺑﻪ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ .وﻳﺸﻴﺮ ﺑﻌﺾ اﳌﺘﺎﺑﻌﻴﻦ إﻟﻰ أن ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮار ﺧﺼﺨﺼﺔ
 70ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )»ﺳﺎﺑﻚ«(
ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺆﺷﺮاً ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻤﺎﻻت اﳌﻀﻲ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ اﻟﺤﺎﻟﻲ .و
»ﺳﺎﺑﻚ« ﺷﺮﻛﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﺼﺪّر ﻧﺤﻮ  10ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﺻﺎدرات اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ
اﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت .وﻓﻲ اﻟﻌﺎم  1985ﺗﻢ ﻃﺮح  30ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ أﺳﻬﻤﻬﺎ إﻟﻰ
اﻟﺠﻤﻬﻮر ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن ﺗﺘﺼﺎﻋﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ  70ﻓﻲ
اﳌﺌﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ  30ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﺑﻴﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ..اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ
ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم.

اﻟﺴﺮ ﺳﻴﺪ أﺣﻤﺪ

ﻛﺎﺗﺐ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻮدان ﻣﺨﺘﺺّ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﻔﻂ

ﻛﺎﻧﺎ ﺣﺒﻴﺒﻴﻦ واﻟﻌﺮاق ﺛﺎﻟﺜﻬﻤﺎ
أﻧﺖ ﻛﻤﺎ اﻹﺳﻔﻨﺠﺔ ﺗﻤﺘﺺ اﻟﺤﺎﻧﺎت وﻻ 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« ﳌﻈﻔﺮ اﻟﻨﻮَّاب(

ﻳﺮدد »ﻏﺮﻏﻮر« ﻫﺬه اﻷﺑﻴﺎت ﺗﺤﺴﺮاً ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮ أﻣﻀﺎه ﻣﻜﺘﻮﻳﺎً
ﺑﻨﺎر اﻟﺸﻮق واﻟﻔﺮاق ،ﻳﺨﺘﻨﻖ ﺻﻮﺗﻪ ،ﻳﺪﻳﺮ وﺟﻬﻪ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺒﺤﺮ
ﻟﺌﻼ ﺗﻔﻀﺤﻪ ﻋﻴﻨﺎه ،ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻰ ﻟﻐﺔ اﻟﺠﺴﺪ ﻛﻲ ﻳُﺨﻔﻲ ﺗﺄﺛّﺮه ،ﻳﺘﻠﻔﺖ
ﻳﻤﻨﺔ وﻳﺴﺮة ،ﻳﺮﺳﻞ ﻧﻈﺮة ﻓﺎﺣﺼﺔ ﺣﺬرة ﻋﻠﻰ ﻃﻮل اﻟﻜﻮرﻧﻴﺶ،
وﺣﻴﻦ ﻳﻬﺪأ ﺧﺎﻃﺮه وﻳﻄﻤﺌﻦ ﻗﻠﺒﻪ ﳌﺎ ﺗﻴﺴّﺮ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ ﻟﺤﻈﻴﺔ،
ﻳﺴﺘﻞّ »اﻟﺮﺑﻌﻴﺔ« ﻣﻦ ﺟﻴﺐ ﺟﺎﻛﻴﺘﻪ ،ﻳﺮﻓﻌﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ،
وﻳﻘﻮل »أﺑﺼﺤﺘﻜﻢ« ،ﺛﻢ ﻳﻌﺐّ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ »ﻋﺮق« ﺑﺸﺮاﻫﺔ .ﻳﻬﺐ
ﻋﻦ ﻛﺮﺳﻴﻪ ﺑﺤﺮﻛﺔ ﺑﻬﻠﻮاﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻳﻠﺴﻌﻪ ﻃﻌﻤﻬﺎ ،ﻳﺤﺮّك ﻳﺪه
ﻓﻮق ﺻﺪره ﻧﺰوﻻً وﺻﻌﻮداً ،ﻳﺘﺠﺸﺄ ،ﻳﺮﻓﻊ »اﻟﺮﺑﻌﻴﺔ« ﻣﺠﺪداً ،ﻳﻨﻈﺮ
إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺰﻫﻮٍ ،ﻳﺒﺘﺴﻢ ،ﺛﻢ ﻳﻌﺎود اﻟﺸﺮب ،ﻳﻠﻌﻖ اﻟﻘﻄﺮات اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﺣﻮل
ﻋﻨﻘﻬﺎ ،وﻳﻼﺣﻖ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻨﻬﺎ إﻟﻰ أن ﻳﺘﺄﻛﺪ أن ﻗﺎع اﻟﺰﺟﺎﺟﺔ ﻗﺪ ﺟﻒّ،
ﻓﺘﺮﺗﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﻤﻪ اﺑﺘﺴﺎﻣﺔ اﳌﻨﺘﺼﺮ ،وﺗﻠﻴﻦ ﺗﻘﺎﺳﻴﻢ وﺟﻬﻪ اﻟﺤﺎدة،
ﻳﻘﻒ ،ﻳﺪور ﺣﻮل ﻧﻔﺴﻪ ،ﻳﺪﻧﺪن ،ﻳﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﺨﻔﺔ ورﺷﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ إﻳﻘﺎع
أﻣﻮاج ﺷﻂ اﻟﻌﺮب.
ﻓﻲ ﺟﻌﺒﺔ »ﻏﺮﻏﻮر« ﺳﻴﻞ ﻻ ﻳﻨﻀﺐ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﺎﻳﺎ واﳌﻔﺎرﻗﺎت ،ذاﻛﺮﺗﻪ
ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﺎرات اﻟﺒﺼﺮة وﺣﺎراﺗﻬﺎ وﺳﻜﺎﻧﻬﺎ وأﺳﻮاﻗﻬﺎ
وﺷﻮارﻋﻬﺎ وﺳﺎﺣﺎﺗﻬﺎ ودراﺑﻴﻨﻬﺎ .أوﻟﻰ اﻟﺤﻜﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺘﺘﺢ ﺑﻬﺎ
ﺻﺪاﻗﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻫﻲ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻘﺒﻪ »ﻏﺮﻏﻮر« ،ﻓﻴﺸﺮح» :ﻏﺮﻏﻮر« ﻫﻮ
»ﺑﺮﻳﻌﺼﻲ« )أي »أﺑﻮ ﺑﺮﻳﺺ«( ،ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻛﺎرﺗﻮﻧﻴﺔ اﺷﺘﻬﺮت ﻟﺪى
أﺑﻨﺎء ﺟﻴﻠﻲ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ ،ﻟﻘﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺑﺘﺪاع اﻟﺤﻠﻮل ﻟﻜﻞ
اﻷزﻣﺎت ﻣﻬﻤﺎ ﻋﻈﻤﺖ! إﻟﺘﺼﻖ اﻟﻠﻘﺐ ﺑﻲ ﻣﻨﺬ ﻧﻌﻮﻣﺔ أﻇﺎﻓﺮي ،ﻟﻴﺲ
ﻟﻘﺪرﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﻷزﻣﺎت ،إﻧﻤﺎ ﻟﺼﺒﺮي ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ ،وﻟﻮﻻ ﻫﺬه
»اﻟﻘﻮﻃﻴﺔ« ،راﻓﻌﺎً زﺟﺎﺟﺔ اﻟﻌﺮق ،ﳌﺎ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ذﻟﻚ.

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺮﺟﻲ ـ ﺗﻮﻧﺲ

ﻳﺘﺒﺎﻫﻰ »ﻏﺮﻏﻮر« ﺑﺘﻌﺎﻃﻴﻪ اﻟﻜﺤﻮل ،وﻳﻔﺨﺮ ﺑﻤﻌﺮﻓﺘﻪ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ
وﺧﺒﺎﻳﺎ ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺴﻜﺎرى اﻟﻌﺮاﻗﻲ .اﻟﻌﺮق أوﻻً  ،وﻫﻮ اﳌﻔﻀّﻞ ﻟﺪى
اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ ،وﻳﺴﻤّﻰ »ﺣﻠﻴﺐ اﻟﺴﺒﺎع« ﻷن ﻟﻮﻧﻪ اﻟﺸﻔﺎف ﻳﺘﺤﻮّل
إﻟﻰ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﺤﻠﻴﺒﻲ ﺑﻌﺪ أن ﻳُﻜﺴﺮ ﺑﺎﳌﺎء ،وﻫﻨﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻛﻨﺎﻳﺔ
ﺷﻌﺒﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﻌﺮق اﻷﺻﻠﻲ ﻳﺘﻘﺒّﻞ اﳌﻴﺎه ﺑﺴﻼﺳﺔ وﻳﻨﺪﻣﺞ ﻣﻌﻬﺎ ،أﻣﺎ
اﳌﻐﺸﻮش ﻓـ»ﻳﻜﻄِّﻊ« )ﻳﺘﻜﺘﻞ( ،وﻗﺪ ﻋﺮف ﻋﻦ ﺷﺎرﺑﻲ اﻟﻌﺮق
ﻣﻴﻠﻬﻢ إﻟﻰ اﻓﺘﻌﺎل اﳌﺸﺎﻛﻞ وﻋﺪم اﻟﺨﻮف ﻣﻦ ﻋﻮاﻗﺒﻬﺎ .واﻟﻌﺮق
ﺻﻨﻔﺎن» :اﳌﺴﺘﻜﻲ« أي اﳌﻘﻄﺮ ﻣﻊ اﳌﺴﺘﻜﺔ ،وﻣﻨﻪ اﻟﻌﺮق اﻟﺒﻐﺪادي
)»اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ«( ،و»اﻟﺰﺣﻼوي« ﻧﺴﺒﺔ ﳌﺪﻳﻨﺔ زﺣﻠﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﺬي
ﻳﻘﻄﺮ ﻣﻊ اﻟﻴﺎﻧﺴﻮن .ﻳﺮدف أن »اﳌﺴﺘﻜﻲ« ﻫﻮ ﺷﺮاب اﻷﻏﻨﻴﺎء
واﳌﺘﺮﻓﻴﻦ ﻟﺜﻤﻨﻪ اﳌﺮﺗﻔﻊ ،أﻣﺎ »اﻟﺰﺣﻼوي« ﻓﻬﻮ ﺷﺮاب اﳌﺪﻗﻌﻴﻦ
واﻟﻔﻘﺮاء.
أﻣﺎ اﻟﻌﺮق اﻷﻛﺜﺮ ﺷﻬﺮة ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ ،ﻓﻬﻮ ﻋﺮق ﺑَﻌْﺸﻴﻘﺔ
اﻟﺬي ﻳُﺼﻨﻊ ﻫﻮ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺮ ،وﻳﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺨﻤﻴﺮه
ﻣﺎدة اﻟﺮزﻧﺎﻳﺞ )اﻟﺤﺒّﺔ اﻟﺤﻠﻮة( .وﻟﻌﺮق ﺑﻌﺸﻴﻘﺔ أﻫﻤﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ،
ﻋﺪا أﻫﻤﻴﺘﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﻓﺎﻟﺘﻤﺮ ﻳﺴﺘﻮرد ﻣﻦ ﺟﻨﻮب اﻟﻌﺮاق )ذي
اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ( وﻳﺼﻨﻊ ﻓﻲ ﺑﻴﻮت ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻌﺸﻴﻘﺔ اﳌﺼﻼوﻳﺔ
)اﻷﻳﺰﻳﺪﻳﺔ واﳌﺴﻴﺤﻴﺔ( ،ﻟﻴﻌﻮد وﻳﺼﺪر إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج ﻛﻤﻔﺨﺮة
ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ »اﻟﺘﻌﺎﻳﺸﻴﺔ«.
أﻣﺎ اﻟﺒﻴﺮة ،ﻓﻠﻬﺎ ﺣﻜﺎﻳﺔ أﺧﺮى .ﻓﺒﻌﺪ إﻗﻔﺎل ﻣﻌﻤﻞ ﺑﻴﺮة »ﻓﺮﻳﺪة«
اﻟﻜﺮدي ،ﻟﺠﺄ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻮن إﻟﻰ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﺒﻴﺮة اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،وﺻﺎروا
ﻳﻄﻠﻘﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺳﻤﺎء وأﻟﻘﺎﺑﺎً ﺗﺒﻌﺎً ﻟﺤﺠﻢ اﻟﺰﺟﺎﺟﺔ وﺷﻜﻠﻬﺎ،
ﻓﻠﻘﺒﺖ زﺟﺎﺟﺔ اﻟﺒﻴﺮة اﻟﻀﺨﻤﺔ )ﻣﺎم ﺟﻼل( ﻧﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺟﻼل ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻲ وإﺷﺎرة إﻟﻰ ﺑﺪاﻧﺘﻪ ،وأﺣﻼ ﻣﺎ ﻓﻲ
أﻟﻘﺎب وأﺳﻤﺎء أﻧﻮاع اﻟﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق أﻧﻬﺎ أﻏﻠﺒﻬﺎ ﻳﺤﻤﻞ أﺳﻤﺎء
إﻧﺎث .ﻓﺈﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻴﺮة »ﻓﺮﻳﺪة« ،ﻫﻨﺎك ﺑﻴﺮة »ﻟﺆﻟﺆة« و»ﺷﻬﺮزاد«
و»ﺳﻨﺎﺑﻞ« ،ذﻟﻚ ﻷن اﻟﺒﻴﺮة ﻣﺸﺮوب اﻟﻠﻘﺎء واﻟﺘﻌﺎرف واﻟﻮﻧﺎﺳﺔ،
ﺣﺴﺐ زﻋﻢ »ﻏﺮﻏﻮر« .ﻳﻀﻴﻒ »ﻏﺮﻏﻮر« إﻟﻰ ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺴﻜﺎرى،

ﻣﺠﺘﻤﻊ رﺟﻮﻟﻲ
ﻫﺬا ﻣﺠﺘﻤﻊ رﺟﻮﻟﻲ ﻳﺎ ﺧﺎﻟﺔ .ﻓﻲ أرﺿﻪ ﻋﺎﺷﺖ إﻧﺎﻧﺎ وﻧﻨﺨﺮﺳﺎك وﻋﺸﺘﺎر وﺣﻜﻤﺘﻪ
ﺷﺒﻌﺎد واﻧﺨﺪواﻧﺎ وﺳﻤﻴﺮاﻣﺲ واﻟﻜﺜﻴﺮ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻴﺮات اﻹﻧﺎث ...وﻟﻜﻨﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ
رﺟﻮﻟﻲ ﻳﺎ ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻟﺘﻚ وﻃﻮاﻳﻔﻬﺎ .أﻛﺜﺮ ﺷﻲء ﻳﻔﺘﻚ ﺑﻌﻘﻮل ﺑﻨﻲ ﻗﻮﻣﻪ ﻫﻮ ﺳﺤﺮ
اﻟﻨﺴﺎء ،ﻟﻜﻨﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ذﻛﻮري ﻳﺎ ﺧﺎﻟﺔ.
ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻌﺸﺎﺋﺮ ﻧﺨﻮات ﺑﺄﺳﻤﺎء ﻧﺴﺎء وﻫﻲ ﺗﻔﺎﺧﺮ وﺗﻬﺎﺟﻢ وﺗﺤﺘﻔﻞ ﻓﺘﺴﻤّﻲ
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.
ﻧﺺ ورﺳﻢ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻛﺰار

ﻋﻠﻰ ﻃﻮل اﻟﺨﺎرﻃﺔ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻣﺌﺎت اﳌــﺰارات ﻟﻌﻠﻮﻳﺎت وﻗﺪﻳﺴﺎت وﻣﺒﺮوﻛﺎت..
ﻳﻘﺼﺪﻫﻦ اﳌﺮﻳﺾ واﻟﻘﺎﻧﻊ واﳌﻐﺘﺮ وﻳﻠﻬﺞ ﺑﺎﺳﻤﻬﻦ وﻳﻄﻠﺐ ﺑﻮﺳﻴﻠﺘﻬﻦ ﻗﻀﺎء
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:
اﻟﻠﻪ وﻳﺎك ..ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻨﺎك ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻃﻐﻴﺎن ﻟﻠﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻨﺎ اﻟﻌﺎم ،ﻫﻲ ﺑﺎﻷﺣﺮى
ﻃﻐﻴﺎن اﻷﻣﻮﻣﺔ .ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ أﻣﻮﻣﻲ ﻳﺎ ﺑﻌﺪ أﻣﻚ .أﻣﻮﻣﺔ ﺗﻌﻨّﻒ ﺑﻨﺎﺗﻬﺎ وﺗﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ
ﺳﺘﺮﻫﻦ ﺛﻢ ﺗﻀﻊ ذﻛﻮرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎب ﻛﻴﺎﻓﻄﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻪ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ!

أﻧﻮاﻋﺎً ﻣﻦ اﻟﻮﻳﺴﻜﻲ ،ﻓﻤﻨﻬﺎ اﻟﺒﻴﺠﻲ )ﺑــﻼك ﺟــﺎك( وﻟﻮﻳﺲ
واﳌﺠﻨﺰرة ،وأﺧﺮى ذات ﻧﻮﻋﻴﺔ ردﻳﺌﺔ ﻣﻀﺮة ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ،ﻓﺎﺧﺘﻴﺮ ﻟﻬﺎ
ﻟﻘﺐ »اﻟﺪاﻋﺸﻴﺔ« ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﳌﺸﺮوب اﻟﺠﻦ اﳌﻌﺮوف ﺑﺄﺑﻮ اﻟﺠﺴﺮ.
ﺗﻨﺘﻬﻲ اﻟﺤﺼﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺴﻜﺎرى ﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﺤﺪّ،
و»ﻏﺮﻏﻮر« ﻳﻬﻢّ ﺑﻔﺘﺢ ﺳﺪادة »اﻟﺮﺑﻌﻴﺔ« اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،أﺣﺎول ﻧﻬﻴﻪ ،ﻓﻼ
ﻳﺄﺑﻪ .ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻜﺤﻮل اﻟﺘﻲ ﻋﺒّﻬﺎ ،ﺑﺪأ ﻣﻔﻌﻮﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻈﻬﻮر ،ﻳﺠﺎﻫﺪ
أن ﻳﺒﺪو ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺎً ،ﻟﻜﻦ ﺗﺜﺎﻗﻞ ﻟﺴﺎﻧﻪ وﺷﺮود ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻳﻔﻀﺤﺎﻧﻪ.
ﻳﻄﺮق ﻗﻠﻴﻼً  ،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 ﳌﻈﻔﺮ
اﻟﻨﻮاب( ،ﻳﺮﻓﻊ ﺳﺒﺎﺑﺘﻪ اﳌﻬﺘﺰة وﻳﻘﻮل ﻟﻲ ﺷﺎﻛﻴﺎً ،ﺑﺎﻛﻴﺎً ﻣﺘﺤﺴﺮاً:
أﻋﺮﻓﺖ اﻵن ﻣﺎ ﺳﺒﺐ اﻫﺘﻤﺎﻣﻲ ﺑﺎﻟﺨﻤﻮر ..إﻧﻬﺎ »ﻧﺠﻮى«» ،ﻧﺠﻮى«
اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻟﻲ ﻣﻦ ذﻛﺮاﻫﺎ ﺳﻮى ﺑﻌﺾ اﳌﻮاوﻳﻞ ،أﻟﺠﺄ إﻟﻰ ﻫﺬه
اﻟﺰﺟﺎﺟﺎت اﻟﺒﺎردة ،اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﻷﻧﺴﻰ دفء وﺟﻮدﻫﺎ ،ﻛﻨﺎ ﺣﺒﻴﺒﻴﻦ
وﻛﺎن اﻟﻌﺮاق ﺛﺎﻟﺜﻨﺎ ،ﺳﻘﻰ اﻟﻠﻪ ﺗﻠﻚ اﻷﻳﺎم ،ذﻫﺒﺖ »ﻧﺠﻮى« إﻟﻰ
اﻟﻐﺮﺑﺔ ،اﻟﻌﺮاق اﻟﺬي ﺟﻤﻌﻨﺎ ﺻﺎر ﻏﺮﻳﺒﺎً أﻳﻀﺎً ،وأﻧﺎ ﻫﻨﺎ ،ﻋﻨﺪ ﻫﺬا
اﻟﺮﺻﻴﻒ أﺷﺮب وأﻧﺘﻈﺮ ،أﺷﺮب ﻷﻧﺴﻰ أﻧﻲ أﻧﺘﻈﺮ ،ﻓﻼ رﺟﻌﺖ
»ﻧﺠﻮى« وﻻ رﺟﻊ اﻟﻌﺮاق.
ﻳﻔﺘﺢ ﺟﺴﺮ اﻟﺘﻨﻮﻣﺔ )»اﻟﺸﻬﻴﺪ ﻛﻨﻌﺎن اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ«( أﺿﻼﻋﻪ
ﻟﻴﺤﺘﻀﻦ ﺳﻔﻦ ﺷﺤﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻌﺎﺑﺮة ،ﻳﻤﺎرس »ﻏﺮﻏﻮر
»اﻧﺘﻈﺎره« و»ﺷﺮﺑﻪ« ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺑﺊ ﺑﺎﻷﻗﺪار واﻷﻋﻤﺎر ،ﻣﺼﺮاً ﻋﻠﻰ أن
»ﻧﺠﻮى« ﺳﺘﻌﻮد إﻟﻰ ﺣﻀﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ إﺣﺪى ﻫﺬه اﻟﺴﻔﻦ ،ﻳﻬﺬي
ﺑﺤﺴﺮة وﺷﻮق ﻳﺪﻧﺪن »ﻧﻮﺣﻲ ﻋﻠﻰ ال ﻋﺎﻓﻮكِ ﻳﺎ روﺣﻲ ﻧﻮﺣﻲ«
)ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻤﺮ(.

ﻋﺎﺻﻢ ﺗﺮﺣﻴﻨﻲ

ﻛﺎﺗﺐ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎن ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﺼﺮة /اﻟﻌﺮاق
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مليار دوالر مبلغ العجز املتوقع في ميزانية
الكويت لهذا العام ،وهو رقم قياسي يزيد بنسبة
 50في املئة عن ميزانية العام املاضي ،وستغطي عائدات
النفـط هـذا العـام  71في املئـة مـن الرواتـب الحكومية.

نـوافــذ

قريباً من فائض شبابنا ..بعيداً عن ناضب نفطهم

في الوقت الذي ينشغل الناس اليوم بأخبار تهاوي أسعار
النفط ،ويترقبون الغد املجهول ..في الوقت الذي يتكاثر
فيه املحلِّلون ،وتتكاثر فيه حلولهم وأفكارهم ويتسابقون
في عرضها وتدبيجها وتزويقها وتسويقها للحكومات
وللشركات ولوسائل اإلعالم والتواصل املختلفة ..في هذا
الوقت ،ال يرغب إال القلة ــ في إشارة إلى الرهان املُغيّب ــ
االنتباه لرأس املال املطمور الذي قد يُغيّر هذا املجهول املُخيف
ويحيله إلى فرص آمنة ومستدامة :إنه الرهان على الشباب
والثقة بقدراتهم ،إشراكهم في صناعة القرار ،حمايتهم،
صون كرامتهم ،استثمار طاقاتهم ،تمكينهم من إبداع
مستقبلهم وتحمل مسؤولياته.
ما أهمية تراجع أسعار النفط كسلعة ناضبة ،طارئة على
التاريخ والحضارة ،في مقابل انحسار األمل في نفوس الشباب،
وسيطرة اإلحباط على عقولهم وقلوبهم بدالً عن جذوة األحالم
وسِعة األفق التي تسم مرحلتهم؟
أيهما أجدر بالعناية واالهتمام ،وشحذ الهمم واألفكار:
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؟
هل بلداننا اليوم مستقرة ،آمنة ،مع وجود هؤالء الشباب
في غياهب السجون واملعتقالت ،السرية منها والعلنية؟
هل مؤسساتنا التنفيذية منهمكة على راحة اإلنسان؟ هل
املؤسسات التشريعية متفرغة للتعبير عن إرادة شعوبها،
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؟
أيهما أخطر على مستقبل البالد واستدامة رفاهتها
واستقرارها :تسعيرة يتحكم بها محتكر خارجي؟ أم قرار
يستحوذ عليه مستبد داخلي؟ أيهما العابر وأيهما العامر؟
&&&
هل أقام القمع يوماً تنمية حقيقية؟ وأين يمكن أن نجد
دولة في التاريخ عمّرت طويالً  ،وسياسات اإلقصاء والتمييز
ومحاصرة أحالم أجيالها الصاعدة والواعدة باألمل تتحكم بها؟
أال يحتاج الشعور باإلحباط الذي يجتاح أوساط الشباب
في املنطقة عقب أحــداث الربيع العربي (التي هي ثورات
شابة بامتياز) إلى عنايتنا املُركزة وتحليلنا الصادق أفراداً
وجماعات؟.هل بالغنا في اطالق األحالم عالياً مع بدايات هذا
الحدث التاريخي الفاصل؟ أهكذا :على قدر التطلعات تكون
الخيبات؟
أليس الواقع ينبئنا يومياً بأن هذا اإلحباط تعهّدته بالرعاية
املالحقات العسكرية ،واملحاصرات األمنية ،واملحاكمات
العبثية ،والصراعات الطائفية والعرقية ،مع توفير الحمايات

والضمانات القانونية والسياسية الستدامة الفساد ،وتأبيد
االستبداد ،واملحافظة على رداءة الوضع القائم« ،ألنه ليس
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
من الخارج (وهما مترابطان) ،ومن إعادة إنتاج الرداءة في
ميادين التعليم ،والخدمة الصحية ،وفرص الشغل ،ومن هدر
املوارد الطبيعية وقهر املوارد البشرية؟
كم من البشر ،والشباب منهم خاصة ،يجب أن يُزج بهم في
السجون بسبب مطالباتهم بإصالح السياسات االجتماعية
واالقتصادية والسياسية لكي نُــدرِك بأن األزمة لن تُحلّ
وهم في السجون ،بل ستحل وهم خارجه :أحرار ،يعملون،
ويختلفون ،ويعارضون ،ويراقبون ،ويحاسبون كل من قَبِل
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
الحاكمة» ،و«تعكير السكينة العامة» ،و«اإلخــال بالنظام
العام»؟ تهمٌ رخوة ،متمددة ،مزاجية ،تحركها وتتحكم بها
الظنون الكيدية أكثر مما ترتكز على قواعد قطعية واضحة
وقابلة للتعريف والقياس.
أعداد أكبر منهم تزور مراكز األمن الداخلي واملخابرات
صباح مساء ،يمارَس عليها أبشع صور االنتهاك والتعسف
وهدر الكرامة بالقول والفعل ومحاكمات النوايا.
شابات يُهدَدن باالغتيال االجتماعي وتشويه السمعة وهتك
العرض ،يُحرَمن من أعمالهن وفرص تعليمهن األساسي
والجامعي ،مع مواصلة التضييق على حريات ضمائرهن
وأجسادهن.
شباب تُقزّم عليهم فرص الرزق والعمل والحركة اليومية،
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
تبقى منها من فتات مخصص ألجيالهم القادمة وصغارهم
(هم) ال أجيال البالد عموماً وفق مبدأي املساواة والكفاءة.
شعراء يتم الحكم عليهم بعشرات السنين بسبب
قصيدة .آخرون يتم اختطافهم من الحدود التي أصبحت
مراكز توقيف مفتوحة .فنانون تشكيليون تُسرق أعمالهم،
ويُهددون بمحاكمات مُرهقة ألرواحهم املُرهفة إن مضوا مع
خياراتهم الذاتية املنحازة للحرية والنقد.
كتاب وأدباء وباحثون يُسطى على نتاجهم األدبي ،تُنتحل
دراساتهم ومقاالتهم في وضح النهار ،وتُنشر هذه املسروقات
في صحف وجامعات الدولة .برملانيون تسحب جنسياتهم
وتحبس حرياتهم وتُطرد أسرهم ويقذف بها للمجهول.

 ..بــألــف كـلــمـة

حـلـــــم..

طالب دويك ـ فلسطين

والبقية الصامتة تشاهد ،تراقب ،وال ترى إال مواصلة
املُصانعة «في أُمورٍ كَثيرَةٍ حتى ال تُضَرَّس بِأَنيابٍ وَتوطَأ
بِمَنسِمِ» بحسب وصية حكيم معلقات العرب زهير بن أبي
سلمى .وإال الذهاب بعيداً مع خيارات العنف مع الجماعات
اإلرهابية املستثمَرة بذكاء من القوى الكبرى ،أو العمل السري
املفضي إلى العدم ومتالزمة الهدر املركب :هدر العمر وهدر
الفرص وهدر الطاقة ،وضياع الدولة واملجتمع كمحصلة لكل
هذا االنسداد.
&&&
ليس غريباً إذاً ،والواقع كهذا ،أن نرى تكرار السيناريو
العراقي والسوري ،ومن قبله اليمني واملصري والتونسي
والسوداني ،منسوخاً بشكل مُبتسر في ما تبقى من جسد
املنطقة العربية .إن تزايد أعداد الناشطين واإلصالحيين
املهاجرين من دول الخليج العربية بعدما كانت املنطقة
نقطة جذب للحياة وفرص النجاح أمر بالغ الداللة ،وال يمثل
حــاالت فردية كما تــردد الرواية الرسمية ،بل يستحق
التوقف والتحليل .األكثر غرابة في هذا الشأن اليوم ،هو
أن املهاجرين عن هذه الدول هم من مواطنيها ،غادروا خوفاً
على سالمتهم الشخصية ،وارتفاع درجة الاليقين لديهم في
مستقبل بلدانهم ،وتنامي شعورهم بالغربة من جراء اإلقصاء
عن املشاركة ليس في اإلدارة فحسب ،وإنما حتى في الرأي
والتعبير في عالم الفضاءات املفتوحة .وبإمكان تغريدة صغيرة
على تويتر ،أو منشور على فيسبوك ،أو تدوينة مفتوحة
في مدونة شخصية أو قصيدة شعرية أو مقالة أو رسم
كاريكتوري ..أن تودي بك في غياهب السجون الخليجية
(وغيرها) لعشرات السنين .جُلّ هؤالء ال يطلبون أكثر من
االستماع ألصواتهم وجدالهم بالحُسنى .هؤالء وغيرهم
مؤمنون بأن تحمل املسؤولية في أوقات الشدائد تستوجب
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
اإلنسان بتوقه للمعرفة ،وللحرية ،وإلبداع أفكار أقرب ألحالمه
وأمثل لكرامته .فقط لو آمنا بذلك ،واشتغلنا ألجله.
في هذا املقام يحضرني قول بليغ للشاعر البحريني قاسم
حداد ،لطاملا ردده السينمائي والشاعر العماني عبد الله حبيب:
«النفط الذي لم يكن لنا جميعاً ،سيكون علينا جميعاً».
فهل نتعلّم من الدرس؟

سعيد سلطان الهاشمي
باحث من عُمان

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
ـ تابعونا على «فايسبوك» :السفير العربي ـ Assafir Arabi
ـ تواصلوا معنا على «تويتر»@ArabiAssafir :

شتاء الغزيين في مساكنهم املؤقتة

		
 ...طاملا أن البيوت التي دمرها العدوان اإلسرائيلي لم تُبنَ بعد!

من صفحة وسام نصّار عن إنستاغرام/غزة

مدونات

بعد فيديو الواقي والشرطة ،شادي أبو زيد يتكلم

هدر لكرامة العراق؟

في تونس :التشغيل استحقاق

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 الـ 3فصائل 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  25يناير  2016بقى في تواجد أمني رهيب في الشوارع مع تهديدات
ملن ينزل يتظاهر ...محدش فعال نزل .طيب خالص ..انتو فعال معاكم سالح ومعاكم السلطة والقانون،
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.

على السياسيين الذين سُلّطوا علينا لنشر الفساد بيننا ،فوق ما هو موجود ،أن يفهموا
أن من تربّى على هدر الكرامة ﻻ يعرف قيمتها ،بل إنه يفتقد ركناً مهماً من اﻷركان التي
تجعله يحصل على صفة «إنسان» ..الكرامة ﻻ يحلّ محلّها ما يعوّضها ،ﻻ جاه وﻻ مال وﻻ
قوة وﻻ سلطان ..وإذا كان أحد منا شعر بكرامته بمعزل عن اﻵخرين ،فإن شعوره هذا
مزيف تماماً ،يكتنفه الوهم في تفاصيله كافة .فالكرامة قدر مشترك لرفع قيمة البشر
من أجل حيازة اإلنسانية املطلوبة بوصفها قيمة مطلقة مرغوب الوصول إليها من قبل
الجميع.
وفي العراق ال كرامة للرجل إذا هُدرت كرامة املرأة ،وﻻ كرامة للمسلم إذا هُدرت كرامة
املسيحي ،وﻻ كرامة للكردي اذا هُدرت كرامة العربي  ،وﻻ كرامة للشيعي إذا هًدرت كرامة
السني ،وﻻ كرامة لعشيرة تميم إذا هُدرت كرامة الجبور ،وﻻ كرامة البن بغداد إذا هُدرت
كرامة ابن املوصل ،وﻻ كرامة ﻷي 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.
أيها السياسيون هل علّمكم أحد ذلك قبل أن تولوا علينا اغتصاباً؟؟ إنه سؤال مهم
تتعلق إجابته بشرعية وجودكم من عدمها.

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  17ديسمبر» لن
يكون مصيرها إالّ الفشل .فلو كانت حكومة لها رؤية وعقل مدبّر لكانت بدأت في
تسطير برامج ورؤى تحدّ من ظاهرة البطالة منذ توليها الحكم .أما ردّة فعلها تجاه
االحتجاجات األخيرة فيظهر عدم طرحها سابقاً لهذا امللف الحساس« ،التشغيل»،
لذلك كان رئيس الحكومة والناطق الرسمي باسمها يهذيان ببرامج وإجراءات
مستعجلة لم ولن ترتقي ألن تُسمى حلوالً 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
يعني خمود االحتجاجات وانتهائها ،بل قد تكون التحركات القادمة أوسع وأشمل،
وسترتقي بأن يعي كل من في البالد أن التشغيل استحقاق.
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