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وفعالية؛ فعند انهيار اجلي�ش العراقي بعد غزو
ال�ك��وي��ت ح��ل حم�ل��ه احل��ر���س اجل�م�ه��وري ال ��ذي مت
ت�شكيله ملهمة الدفاع عن النظام و�صدام حتديدا
من قبائل تدين بالوالء له .ويف ليبيا �أدى احل�صار
�إىل �أن يفقد اجلي�ش �إمكاناته و�ألغيت وزارة الدفاع،
لتظهر ال�ل�ج��ان ال�ث��وري��ة واحل��ر���س ال �ث��وري ال��ذي
مهمته حماية النظام واالع�ت�م��اد على �شخ�صيات
م��رت�ب�ط��ة ب��ال �ق��ذايف .ويف اجل ��زائ ��ر ،مت خ�ل��ق فيلق
ع�سكري جديد مك َّون من � 30ألفا ما لبث �أن بلغ 80
�أل��ف جمند ،ولكن مل يهم�ش اجلي�ش يف اجلزائر؛
لأنه مكون من مكونات النظام على عك�س العراق
وليبيا.
وم��ا ميكن مالحظته يف ه��ذا ال�سياق ه��و �أنَّ تلك
�سعت �إىل �إلغاء اعتمادها على اجلي�ش
النظم التي ْ
وت�ك��وي��ن ق ��وات م�سلحة ذات والء خ��ا���ص يف ليبيا
وال �ع ��راق ك��ان��ت الأ� �س ��رع يف زوال �ه ��ا ،يف ح�ين ظلت
اجلزائر حمتفظة بالنظام ال�سيا�سي واجلي�ش معا.
التك ُّيف مع احل�صار
ِّ
ويو�ضح امل�ؤلف �أنه مع نهاية الثمانينيات يف القرن
املا�ضي ،وات�ساقا مع التحوالت العاملية امل�صاحبة
لأف ��ول ال�شيوعية و��س�ق��وط ج ��دار ب��رل�ين ،اجتهت
الأن �ظ �م��ة يف ال �ب �ل��دان ال �ث�لاث��ة �إىل اخل�صخ�صة،
ولكنها كانت خ�صخ�صة غري مدرو�سة ،وتفتقر �إىل
الإ�سرتاتيجية ،وعملت على �إن�شاء مافيات داخل
الأن�ظ�م��ة ،فات�سعت م ��وارد ه��ذه الفئات ،يف الوقت
ال ��ذي ات���س�ع��ت ف�ي��ه ال�ف�ج��وة بينهم وب�ي�ن ال�ف�ق��راء
واملعدمني وزادت امل�شكالت االجتماعية.
فقد متكَّن النظام العراقي حينها -برغم احل�صار-
م ��ن �أن ي �ن � ِّم��ي ال �ت �ه��ري��ب ب ��اجت ��اه � �س��وري��ا وت��رك�ي��ا
والأردن واجل��زي��رة ال�ع��رب�ي��ة خ��ا��ص��ة دب ��ي .وواج��ه
النظام الليبي وامل�ستفيدون منه احل�صار املفرو�ض
عليهم بالتهريب ،عرب تهريب ال�سلع املدعومة �إىل
املناطق امل�ج��اورة يف تون�س وم�صر و�أف��ري�ق�ي��ا .ويف
الوقت الذي مل تتعر�ض فيه اجلزائر �إىل احل�صار،
ولكن نتيجة للقمع الذي مار�سه �ضد ال�شعب حتت
راية حماربة الع�صابات واملجازر التي ح�صلت فقد
معها التعاطف الدويل ،والرتاكم الذي اكت�سبه من
حرب التحرير ،و�أ�صبح النظام اجلزائري عر�ضة
للمقاطعة ،فاعتمدت ه��ذه ال ��دول على القرو�ض
التي �أو�صلتها �إىل حافة الإفال�س.
ع��ائ��دات ال��ري��ع ال��ب�ترويل خ��ارج ال�شعارات
الرباقة:
�ن ال �ك��ات� ُ�ب ك �ي��ف ج� ��اءت ال �ط �ف��رة ال�ب�ترول�ي��ة
وي �ب�ي ِّ
الأخرية ،التي و�صلت بعد ح�صار وحروب وم�شكالت
عا�شتها ه��ذه ال�ب�ل��دان ال�ث�لاث��ة؛ حيث ارت�ف��ع �سعر
النفط م��ن � 30إىل  147مل ي ��أت ه��ذه امل ��رة يف ظل
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ال��زع��م ب ��أنَّ ال�ب�ترول يف مواجهة الإم�بري��ال�ي��ة ،بل
بو�ضع دول اخلليج البرتولية مثاال لتلك ال��دول
وكثري من الدول التي تتبع املنهج الغربي ،ومل يعد
ذلك املنهج الذي كان ي�ضع اجلناح الع�سكري الآخذ
من النموذج ال�سوفيتي يف ال�سابق .ومع خ�صخ�صة
كل �شيء ،ف�إنَّ ال�شركات البرتولية العمالقة جنت
منها؛ فقد �سمحت ال�صدمة الثالثة للجزائر �أن
حت�صل على مداخيل هائلة ت�ساعدها على حتريك
التنمية ،و�إع ��ادة بعث ال��دول��ة املنهارة م��ن جديد،
و�أن ت�س ِّدد ديونها ب�سرعة ،وتقيم ور�شا ذات �أبعاد
وط�ن�ي��ة؛ ف�ق��د ازداد دخ ��ل ال �ف��رد وت��راج �ع��ت ن�سبة
ال �ب �ط��ال��ة ،ل�ك��ن ب� ��د�أ ��س�ع��ر ال �ب�ت�رول ي�ت�راج ��ع بعد
 .2011مل حتقق اجل��زائ��ر على امل�ستوى امل�ؤ�س�سي
غ�ير ��س��داد ال��دي��ون دون �أن تبني م�ؤ�س�سات قوية
ت��واج��ه امل���س�ت�ق�ب��ل ،و�أ��ص�ب�ح��ت ت�ت�ه��دده��ا امل�شكالت
جم� ��ددا؛ ذل ��ك �أنَّ ال���س�ي��ا��س��ة امل��ا��ض�ي��ة ق��ام��ت على
ال�ن���س�ي��ان و�إغ �ل��اق اجل� ��رح دون ت �ط �ه�يره؛ فظلت
امل�شكالت الكربى قائمة :التبعية للبرتول ،و�ضعف
امل�ؤ�س�سات ،والبطالة ،والف�ساد.
َّنت من جت��اوز �أزم��ات احل�صار
� َّأم��ا ليبيا ،فقد متك ْ
وال �ع �ن��ف واالن � �ق �ل�اب ،وق� ��د مت �ك �ن��ت م ��ن ك ��ل ذل��ك
بفعل خطاب مراوغ ،يتما�شى مع خطابات املجتمع
الدويل بعد  2001وي�سايره ،وقد خطط لأن تكون
ليبيا �سيف الإ� �س�لام ،ال�ن�م��وذج الع�صري ب��ال�ثروة
وال�شراكة مع االحتاد الأوروبي.
غري �أ َّن��ه يف هذا ال�سياق ُيكن التذكري مبا ح�صل
لليبيا بعد  ،2011فرمبا يكون النفط هو الدافع
الرئي�س الذي جعل الناتو يتدخل مبا�شرة يف ليبيا
لإزاحة القذايف ،ومبا ميكنهم من التحكم مبا�شرة
ب��ال �ن �ف��ط ال �ل �ي �ب��ي ،وه� ��ذا ه ��و م ��ا مل ي �ت �ط��رق �إل �ي��ه
الكتاب ،بحيث ميكن القول� :إن لعنة النفط امتدت
من الأنظمة �إىل امل�ستعمر اجلديد ،ولكن ال�شعوب
هي من تدفع الثمن.
ويف العراق ،كان النفط يف عهد ما بعد �صدام قد
مت التحكم به من قبل جماعات معينة يف ال�شمال
واجلنوب ،وكان حتدي احلكومة هو ال�سيطرة على
النفط .وق��د حت�صلت على مداخيل ك�ب�يرة بفعل
ارت �ف��اع ��س�ع��ره ،ول�ك��ن �أغ �ل��ب ال��دخ��ل ذه ��ب ل�ل�أم��ن
ولي�س للتنمية .ومع وفرة املداخيل ب�سبب ارتفاع
�سعر النفط مل ت�ستفد العراق من ذلك لأمرين:
الأول انعدام الأمن والآخر انت�شار الف�ساد.
اجلزائر وليبيا على املحك� ..سيا�سة اجلوار
الأوروبية:
ل �ق��د َدخَ � ��ل ال� �ق ��رنُ اجل ��دي ��د ب �ح��ال��ة ج ��دي ��دة على
الدول التي يدر�سها الكاتب؛ فالعراق تعي�ش حالة
دميقراطية مفرو�ضة واقت�صاد ري�ع��ي ،واجل��زائ��ر

ول �ي �ب �ي��ا ت �ع �ي �� �ش��ان ح ��ال ��ة ج ��دي ��دة م ��ن اجل� � ��وار مع
�أوروبا؛ حيث َ�س َعى االحتا ُد الأوروبي لعمل اتفاقات
�أوروم �ت��و� �س �ط �ي��ة ل�ل���ش��راك��ة م��ع االحت� ��اد الأوروب � ��ي
والدول العربية واملتو�سطية ،ولكن ليبيا واجلزائر
حاولتا التهرب من هذه االتفاقات لأنها �ستلزمها
ب ��إ� �ص�لاح��ات دمي �ق��راط �ي��ة يف ال ��وق ��ت ع�ي�ن��ه ال ��ذي
يرتبط بالنفط و�سوق الطاقة.
ِّ
ويو�ضح �أن��ه يف الوقت ال��ذي ا�ست�سلمت فيه م�صر
وت��ون ����س ل�ت�ل��ك االت �ف ��اق ��ات ال �ت��ي ت �ك��ر���س الهيمنة
الأوروبية رغبة يف امل�ساعدات ،ف�إنَّ اجلزائر وليبيا
ال ت�ب��دو لهما تلك امل���س��اع��دات �إال ك �ج��زرة ،ولي�س
كطعم ،و�ست�ساعد على زعزعة ال�سلطات املتحكمة
يف ه��ذا ال��ري��ع؛ فن�ش�أت ح��ال��ة م��ن التفاهم قائمة
على امل�صالح الإ�سرتاتيجية بني البلدان املنتجة
للغاز والنفط وامل�ستهلكة ل��ه ،وبلدان العبور على
�ضفاف املتو�سط ،بدءا من الكفاح �ضد الإرهاب �إىل
الكفاح �ضد الهجرة.
ولكن مع ذلك مل ُي�ؤ ِّد االندماج بني ليبيا واجلزائر
يف مت��وي��ن ال� ��دول الأوروب � �ي� ��ة �إىل حت�ق�ي��ق تكامل
اق�ت���ص��ادي بينهما؛ ف�م��ازال��ت غ��ارق��ة يف امل�شكالت
االقت�صادية ،غري �أنَّ الفائدة متثلت يف جتاوز ليبيا
احل���ص��ار ع�بر ال�ع�لاق��ات ال�ت��ي ن�سجتها م��ع بع�ض
الدول الأوروبية امل�ستهلكة للنفط الليبي.
ويقف الكتاب عند هذه احللقة دون �أن يبحث بعد
ُ
ذلك م�صري النفط يف ليبيا ،وعالقته ب�سقوطها يف
الفو�ضى ومب�ساعدة «الناتو» ،و�أن��ه كان ال�سبب يف
تزاحم امليلي�شيات التي تت�صارع على حقول الإنتاج
وموانئ الت�صدير ،يف ظل رواج �سوق �سوداء وتنازع
لل�سلطات ُيغذِّيها النفط .ويف العراق كذلك ،حيث
و� �ص��ل الأم� ��ر لأن ي���س�ي�ط��ر ت�ن�ظ�ي��م «داع� �� ��ش» على
م�صادر النفط يف �سوريا وال�ع��راق ،وي�ستطيع من
خ�لال ذل��ك �أن مي � ِّول عملياته الإره��اب �ي��ة ،ويبيع
النفط ب�ت��واط��ؤ م�شرتك م��ن دول ك�ب�رى؛ �إذ يتم
ج�سد
تبادل االتهامات بينها حتى اللحظة ،هذا ُي ِّ
ب�صورة عميقة -لعنة النفط على ه��ذه ال�شعوبالتي �أراد الكتاب �أن ي�صل �إليها ،ويف �أب�شع جتلياتها.
---------------- الكتاب« :عنف الريع البرتويل :اجلزائر والعراقوليبيا».
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اجلزائر والعراق وليبيا
وطنية ،ومن ثم حتقيق �أهداف الأنظمة اجلديدة
و�أيديولوجياتها .كما �أنها متتلك �سيا�سة مت�شابهة
جتاه �أمريكا و�إ�سرائيل.
ويتبي ال�ق��ارئ �أنَّ ال�سلطات املختلفة يف البلدان
َّ
ال�ث�لاث��ة ق��د ع�م��دتْ �إىل ال�سيطرة على ال�ب�ترول
والتفرد
وت�أميمه؛ من �أجل تثبيت دعائم حكمها،
ُّ
بال�سلطة ،و�إلغاء التعددية .وقد مكنتها عائدات
ال�ن�ف��ط م��ن �إجل� ��ام �أي ��ة حم��اول��ة للمناف�سة ،عرب
حت�سني معي�شة ال���س�ك��ان �-أح �ي��ان��ا -وع�ب�ر تعزيز
القدرات املميتة لتلك الأنظمة.
القوة والبرتول:
ع �ل ��ى ال� ��رغ� ��م م� ��ن ت �ق ��اط ��ع امل �� �ش �ك�ل�ات ال��داخ �ل �ي��ة
واخل��ارج �ي��ة يف ه ��ذه ال ��دول ال �ث�لاث ،ف� ��إن الكاتب
يزيح متاما التدخالت اخلارجية ،ويلقي بحمولة
امل �� �س ��ؤول �ي��ة ع �ل��ى ال�� �س �ي��ا� �س��ة ال �ع��دائ �ي��ة ل�ل�أن�ظ�م��ة
وامل�ت��ول��دة م��ن وه��م ال�ق��وة بالنفط وم��ا جلبته من
بي �أ َّن��ه بعد ع�شرين �سنة
تدهور يف بلدانها؛ �إذ ُي ِّ
من بداية ال�سبعينيات و�صلت العراق �إىل مرحلة
الإف�ل�ا� ��س وال ��دم ��ار واجل ��زائ ��ر �أي �� �ض��ا و��ص�ل��ت �إىل
احل��رب الأهلية والإف�لا���س وليبيا حت��ت احل�صار،
وم��ن ث��م �إىل ال��دم��ار بعد  ،2011يف ظ��ل جيل ن�ش�أ
ل �ي�رى ه� ��ذه ال �ن �ع �م��ة ال �ت ��ي ك� ��ان ي �ج��ب �أن ت�ن�ق�ل��ه
�إىل ال �ع��امل احل��دي��ث ف� ��إذا ه��ي نقمة ع�ل�ي��ه ،ولكن
ال�سيطرة على الريع �أعمى ب�صرية تلك الأنظمة،
فقد ارتبط النمو املفاجئ يف عائدات النفط بتعزيز
ال��روح الهجومية �ضد اخل��ارج و�ضد معار�ضيها يف
الداخل .ولأنها غري قادرة بفعل تراكم احلقد �ضد
م�ستعمريها؛ �صبت ج��ام غ�ضبها على جريانها:
املغرب بالن�سبة للجزائر ،وتون�س وت�شاد بالن�سبة
لليبيا و�إي� ��ران وال�ك��وي��ت بالن�سبة ل�ل�ع��راق ،ولكن
كما تبني بعد ذلك م�صري العراق على يد �أمريكا
و�شركاتها النفطية ،وليبيا على يد الناتو و�أدواته
املت�صارعة يف الداخل.
وقد جتلَّى وهم القوة -بح�سب الكتاب -عرب عدد
م��ن امل ��ؤ� �ش��رات ،ففي ليبيا غ��ذى ال��ري��ع ال�ب�ترويل
ال�سيا�سة الالعقالنية للقذايف ،ال��ذي قام برعاية
م �ن �ظ �م��ات خم�ت�ل�ف��ة ع�ب�ر �أك �ث��ر م ��ن ث�ل�اث�ي�ن ب�ل��دا
ح��ول ال�ع��امل ،م��ن فيتنام حتى �أم��ري�ك��ا اجلنوبية.
أ�م��ا العراق ،فقد راه��ن على البرتول يف حربه مع
�إي ��ران ،وبعد احل��رب �أي�ضا ،وم��ع ال��دي��ون الكبرية
غزا الكويت حتت ت�أثري ال�سالح املكد�س ،والتجربة
احل��رب�ي��ة ،وحت��ت ��ش�ع��ارات ال�ق��وم�ي��ة ال�ع��رب�ي��ة� .أم��ا

اجلزائر ،فقد بد�أت باالهتمام باجلانب الداخلي؛
ح�ي��ث ت ��رى �أن ال �ت �ح��دي ه��و اق �ت �� �ص��ادي ،وم ��ن ثم
ي�سعى النظام ال�ث��وري اجل��زائ��ري لتكون اجلزائر
قاطرة العامل العربي و�إفريقيا ،ولكن مع التناف�س
مع املغرب وب��دال من الدخول مع املغرب يف حرب
مبا�شرة مار�ست معها احلرب بالوكالة ،عرب دعم
جبهة البولي�ساريو وي��وف��ر لها ال��ري��ع ال�ب�ترويل

التمويل الالزم لهذه احلرب ،التي �أنهكت اجلزائر
واملغرب على حد �سواء.
ويبي �أ َّن��ه يف فرتة البحبوحة النفطية الأوىل مت
ِّ
االهتمام باجليو�ش و�إعدادها وتنظيمها وت�سليحها
مب�ل�ي��ارات ال� ��دوالرات ،ولكن م��ع ال�صدمة الثانية
بد�أ تهمي�ش تلك اجليو�ش حل�ساب فئات ومنظمات
��ش�ب��ه ع���س�ك��ري��ة ت ��أخ ��ذ م�ك��ان�ه��ا ال �ب ��ارز ب ��أك�ث�ر ق��وة
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ُم َّمد املحفلي *

«عنف الريع البرتويل»

الكتاب بني ال�سيا�سة واالقت�صاد� ،أو بتعبري �آخر يتع َّمق �إىل ال�سيا�سة من باب االقت�صاد ،م�شفوعا بالأرقام امل�ستندة �إىل درا�سات و�أبحاث
َي ْج َمع
ُ
عد هذا الكتاب امتدادا
وتقارير دولية ،وت�صريحات ر�سمية ..فامل�ؤلف لوي�س مارتيناز هو مدير بحث يف مركز الدرا�سات والأبحاث الدولية .و ُي ُّ
لكتابي
�سابقي َي ْعك�سان خربته باملنطقة العربية واملغاربية حتديدا؛ فمن م�ؤلفاته :احلرب الأهلية يف اجلزائر ،والتناق�ض الليبي� ،إ�ضافة
ْ
ْ
�ضم �إىل جانب ليبيا واجلزائر -املغاربيتني -العراق؛ بو�صف هذه البلدان الثالثة منوذجا للتمازج بني العنف واالقت�صاد
�إىل كتب �أخرى .وقد َّ
املعتمد ب�شكل �أ�سا�سي على عائدات النفطُ ،مقدِّ ما فر�ضية �أولية يتم التما�سها من العنوان عن هذا الرتابط الوثيق بني عنف الأنظمة وعالقة
ذلك بالبرتول.
أهم ما يف هذا الكتاب هو الرتكيز على خطورة تلك االقت�صادات القائمة ب�شكل رئي�س على البرتول ،والركون �إىل �إيراداته ،وبناء اخلطط
�إنَّ � َّ
والإ�سرتاتيجيات الوطنية عليه .هذا يف البعد العام ،ولكن الكاتب من خالل تركيز بحثه على الدول الثالث :العراق ،وليبيا ،واجلزائر ،قد
حاول الو�صول �إىل �أبعد من ذلك اخلطر االقت�صادي؛ فهو يعتقد �أنَّ تلك الأنظمة قد ح َّولتْ النفط من نعمة على �شعوب تلك البلدان �إىل نقمة
على م�ستويات خمتلفة� ،سيا�س ًّيا واقت�صاد ًّيا و�إن�سان ًّيا ،و�أنَّ النفط �سبب رئي�س يف تغذية العنف ،و�إن كان الكاتب مل يركز على خطورة الأنظمة
االقت�صادية الريعية ب�صورة �شاملة ،ومل يقدم طبيعة تلك اخلطورة بعيدا عن النظرة ال�سيا�سة املتحكمة يف �صياغة منت الكتاب ،خا�صة الدول
الريعية التي مل ت�شهد عنفا على م�ستوى الأنظمة �أو �صراعا داخليا.
تق�سيم الكتاب:
ينق�س ُم الكتاب �إىل خم�سة ف�صول؛ هي :ال�سيطرة على
ال��ري��ع ،و�أوه ��ام ال�ق��وة البرتولية ،وال��ري��ع البرتويل
والنظم املافياوية ،والعودة غري املنتظرة للبحبوحة
املالية ،واجل��زائ��ر وليبيا على حمك �سيا�سة اجل��وار
الأوروبيةَ ،ب ْيد �أنَّ القارئ يلحظ �أن التق�سيم اعتمد
الف�صل اخل��ام����س لك�شف ع�لاق��ة الأن�ظ�م��ة يف ليبيا
واجل��زائ��ر م��ع االحت ��اد الأوروب � ��ي ،وراب ��ط ال�ن�ف��ط يف
ُعمق ه��ذه العالقة يف بداية القرن احل��ايل ،يف حني
مل يكن للعراق م�ساحة كافية من ذلك االهتمام ،وال
الربط ،خا�صة ما يتعلق باحتالل العراق ،ومل يتط َّرق
ل�ع�لاق��ة ذل ��ك االح �ت�ل�ال ب�ع�ق��ود ال �ن �ف��ط ،ومل ي��ذك��ر
مطلقا الأه ��داف النفطية ال�ت��ي جعلت ال�ع��راق يقع
حتت الغزو الأمريكي يف 2003م .لكن ُيكن للقارئ
�أنْ ي�ضع خالل هذه القراءة تق�سيما �آخر ،يقع يف ُع ْمق
م�تن ال�ك�ت��اب ،ق��د يكون ال�ت��درج التاريخي الكت�شاف
النفط العربي ومن ثم ا�ستخراجه وا�ستغالله مرورا
بالطفرات املختلفة ،والنك�سات املتالحقة ،بو�صفها
�أ�س�سا تتمحور عليها الأفكار.
ويتح َّدث الكاتب يف املقدِّمة عن الطفرات النفطية،
�أو ما ُي�س ِّميها ال�صدمة النفطية الناجتة عن ارتفاع
��س�ع��ر ال� �ب�ت�رول ،يف ث�ل�اث م��ن �أه ��م ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة

18

امل�ن�ت�ج��ة ك��ون�ه��ا من ��اذج ف �ق��ط ،وه ��ي :ال �ع ��راق وليبيا
واجلزائر ،مبينا -بح�سب �آخر طفرة لأ�سعار النفط-
�أن هذه الدول راكمت مليارات كثرية ،لكن مل ت�ستفد
منها ال�شعوب ب�شكل مبا�شر ،فال�سكان يعتربون هذا
البرتول نقمة �أكرث من كونه نعمة ،ومل تتغري حالة
ال�سكان يف ه��ذه ال��دول الريعية عن حالتهم يف دول
غري برتولية ،وقد مثل لها بتون�س و�سوريا واملغرب،
بل �إن��ه ي�ؤكد �أن ن�سبة النمو يف املغرب وتون�س غري
البرتوليتني �أك�ثر منه يف اجل��زائ��ر وال�ع��راق وليبيا
البرتولية.
ك � ُّ�ل ه ��ذه احل �ق��ائ��ق ال �ت��ي ي��ذك��ره��ا امل ��ؤل ��ف مرتبطة
�إىل ح ٍّد ما -بالدول املدرو�سة ،لكنَّ الأم��ر خمتلفبالن�سبة ل��دول �أخ ��رى معتمدة يف اقت�صاداتها على
ال �ن �ف��ط ومل ي �ت �ط��رق �إل �ي �ه ��ا ،ك� ��دول اخل �ل �ي��ج م�ث�لا:
ال �ك��وي��ت ،و�سلطنة ع �م��ان ،وال���س�ع��ودي��ة ،والإم � ��ارات،
وقطر؛ حيث ا�ستطاعت �أن حتدث اختالفا جوهريا
يف حياة �شعوبها ،وترفع من م�ؤ�شرات التنمية على
خمتلف املجاالت ،خا�صة فيما يتعلق بحياة �أبنائها،
و�إن كان لهذا االقت�صاد الريعي خماطر �أخرى تتعلق
باالقت�صاد نف�سه ،وخطورة االعتماد عليه دون تنوع
م�صادر متويل امل��وازن��ات العامة للدولة ،بعيدا عن
الربط ال�سيا�سي للمو�ضوع.

الت�أميم وال�سيطرة على الريع
و ُي�ب ِّ�ين امل��ؤل��ف �أنَّ ال�سيطرة على ري��ع النفط ب��د�أ
بت�أميم قطاع النفط يف ال ��دول ال�ث�لاث ،وم��ن ثم
�أل�ب���س��وه ُم���س� َّم�ي��ات ت�خ��اط��ب ال�ع��اط�ف��ة ال�شعبية؛
ف�سمي النفط يف اجل��زائ��ر دم ال�شعب ،ويف ليبيا
وقود الثورة ،والطاقة الالزمة لبناء قوة �إقليمية
بالن�سبة للعراق .وبعد الت�أميم مت ا�ستخدام جزء
ب�سيط من املداخيل يف حت�سني القاعدة املدنية؛
م��ن �أج ��ل ك���س��ب ر� �ض��ا ال �� �ش �ع��وب ،ك�م��ا ا��س�ت�ع�م��ل يف
الت�صنيع بحيث �شهدت طفرة �صناعية مل ي�سبق
لها مثيل.
لحة لتدعيم
و َي َرى الكاتب �أنَّ الت�أميم كان �ضرورة ُم َّ
الأن�ظ�م��ة ال�ث�لاث��ة ،وم��ن �أج ��ل حتقيق اال�ستقالل
التام والتخل�ص من �أي وجود لأ�شكال اال�ستعمار،
و�أي�ضا من �أجل متكني الأنظمة اجلديدة لتحقيق
ط �م��وح��ات �ه��ا .وق ��د ك ��ان ت ��أم �ي��م ال �ن �ف��ط �أح� ��د �أه ��م
و�سائل ال�ضغط على �أمريكا و�إ�سرائيل بعد اتفاقية
كامب ديفيد؛ حيث �إنَّ هذه ال��دول الثالث -التي
ي��در� �س �ه��ا ال �ك �ت��اب -م ��رت ب �ظ ��روف م�ت���ش��اب�ه��ة من
التحوالت ال�سيا�سية ،وارتباط كل ذلك بالبرتول،
من املرور باحلقبة اال�ستعمارية� ،إىل اال�ستقالل،
حتى ت�أميم ال�شركات النفطية ،لت�صبح �شركات

