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فرص التحالف الشيعي الخليفي في البحرين
عباس بوصفوان *
ال ي�م�ك��ن ال �ح��دي��ث ع��ن م��واق��ف ال�ش�ي�ع��ة ف��ي دول
الخليج العربية في إط��ار واح��د تجاه عالقاتهم
ب� �ح� �ك ��وم ��ات ب � �ل ��دان � �ه ��م ،ون � �ف� ��وذه� ��م ال �س �ي��اس��ي
واالق�ت�ص��ادي وال�ع�س�ك��ري ،وتوجهاتهم الدينية
والسياسية ،وتمثيلهم في املؤسسة الرسمية.
ف��ي ال �ك��وي��ت ،ت�س�ج��ل امل ��ؤش ��رات ع�لاق��ة إي�ج��اب�ي��ة
ب�ين عائلة الصباح الحاكمة واألق�ل�ي��ة الشيعية،
ال �ت��ي ت �ق��در ن�س�ب�ت�ه��ا ب�ن�ح��و  %30م��ن امل��واط�ن�ين
البالغ عددهم نحو  1.3مليون نسمة .وقد انحاز
امل��واط �ن��ون ال�ش�ي�ع��ة ل�ل��وض��ع ال �ق��ائ��م ح�ي�ن مضت
املعارضة في مطالبة صاخبة بانتخاب حكومة
ً
ش�ع�ب�ي��ة ب��دي�ل�ا ل�ل�ح�ك��وم��ة امل�ع�ي�ن��ة م��ن ق�ب��ل أم�ي��ر
البالد ،في وضع معاكس للبحرين ،حني طالبت
األغ �ل �ب �ي��ة ال�ش�ي�ع�ي��ة ف�ي�ه��ا ب��ان �ت �خ��اب ال �ح �ك��وم��ة،
ورف �ض��ت األق�ل�ي��ة السنية ذل ��ك ،وإن ك��ان ال��وض��ع
م �خ �ت �ل �ف��ًا ب�ي�ن ال �ك ��وي ��ت ال� �ت ��ي ي �ح �ك �م �ه��ا دس �ت��ور
م�ت��واف��ق ع�ل�ي��ه ،وب��رمل��ان ُم�ن�ت�خ��ب ث�ل�ث��ا أع�ض��ائ��ه،
ويعيش أبناؤها وضعًا اقتصاديًا مريحًا ،فيما
أل �غ��ى ح��اك��م ال�ب�ح��ري��ن دس �ت��ور  ،1973ال ��ذي ك��ان
نسخة طبق األص��ل تقريبًا م��ن دس�ت��ور الكويت،
وأحال البحرين الى ديكتاتورية بديكور ليبرالي.
وقد انتقلت العالقة بني الحاكمني من آل الصباح
وتيارات شيعية رئيسية من التوتر إلى التحالف
بعد  ،2008وذل��ك على خلفية الهجمة الرسمية
ض��د ج �م��اع��ات ش�ي�ع�ي��ة ع �ب��رت ع��ن ح��زن �ه��ا على
مقتل القائد العسكري لحزب الله عماد مغنية،
ال��ذي تتهمه السلطات الكويتية بتفجير طائرة
الجابرية ( ،)1986وانتهى هذا اإلشكال بانتقال
الكويتيني الشيعة امل�ع��ارض�ين تقليديًا للنظام
إلى التحالف معه ،األمر الذي تجلى في الوقوف
مع رئيس الوزراء السابق ناصر املحمد الصباح
ط��وال خمس س�ن��وات م��ن الهجوم املمنهج ضده
م��ن ق�ب��ل امل�ع��ارض��ة القبلية _ اإلس�لام�ي��ة بقيادة
مسلم البراك .ثم مضى الشيعة في تحالف أكثر
وضوحًا مع السلطة إبان التظاهرات التي ّ
عمت
م �ن��اط��ق ك��وي�ت�ي��ة ف ��ي  ،2011ول ��م ت�ن�ت��ه ب��إط��اح��ة
املحمد الصباح من رئاسة الحكومة في نوفمبر
.2011
وف��ي ُع �م��ان ،ت�ق��در نسبة الشيعة ف��ي ح ��دود %5
م��ن امل��واط�ن�ين ال�ب��ال��غ ع��دده��م  2.1مليون نسمة.
وت�ت�م�ت��ع األق�ل�ي��ة الشيعية ب��وض��ع م�ث��ال��ي لجهة
ع�ل�اق �ت �ه��م ب��ال �س �ل �ط��ة وت �م �ث �ي �ل �ه��م ف ��ي امل��ؤس �س��ة
ال��رس�م�ي��ة .وعشية االح�ت�ج��اج��ات ف��ي  ،2011كان
واض �ح��ًا االن �ح �ي��از ال�ش�ي�ع��ي ل �خ �ي��ارات السلطان
قابوس بن سعيد الذي يحكم السلطنة املحافظة
منذ مطلع سبعينيات القرن املاضي ،في الوقت
الذي كان فيه (شيعة عمان) يتظاهرون منددين

ج��ائ�رًا بائنًا على النحو ال��ذي أش��اع��ه نهج امللك
حمد ،بيد أن خليفة كان قد اختار التمييز الفاعل
ّ
ضد الشيعة في القطاع املالي حني مكن السنة من
التحكم الكامل بقطاع البنوك ال��ذي ب��دأ ينتعش
مع انطالق رص��اص��ات الحرب األهلية في لبنان
صيف  ،1975وت��واك��ب ذل��ك م��ع تمييز ف��اق��ع آخر
ّ
خطه امللك في املؤسسة العسكرية ،التي بدأ العمل
على تأسيسها بمساعدة البريطانيني منتصف
الستينيات من القرن املاضي.
وأخشى بعد ال��ذي ج��رى من ت� ّ
�رد ،أن الحديث قد
ال يكون منطقيًا عن فرص التحالف الشيعي مع
الشيخ حمد الذي شكل عهده مرحلة حاسمة في
تدهور العالقات بني الشيعة والعائلة الحاكمة
م��ن ج�ه��ة ،وال�ع�لاق��ات السنية الشيعية م��ن جهة
أخ � ��رى ،ع �ل��ى ن �ح��و ل ��م ت �ش �ه��ده��ا م ��راح ��ل س��اب�ق��ة
ف��ي العهد الحديث .ول��ذا ،سنقارب هنا إمكانية
ال�ت�ح��ال��ف ب�ين ول��ي ال�ع�ه��د س�ل�م��ان واإلس�لام�ي�ين
الشيعة في جمعية «الوفاق» بقيادة رجل الدين

ب��ال �ع �ن��ف ال �خ �ل �ي �ف��ي غ �ي��ر امل �س �ب ��وق ض ��د ش�ي�ع��ة
البحرين املعارضني ،كما فعل شيعة الكويت.
وف��ي اإلم ��ارات وق�ط��ر ،حيث ت�ق��در نسبة الشيعة
فيهما بـ  %15و %10على التوالي ،فإن التوجس
الرسمي لم يتحول إلى تغول واضطهاد سافر ضد
األقلية الشيعية التي تعيش أوضاعًا اقتصادية
واجتماعية مريحة ،بيد أن عصا التضييق غير
امل �ب��اش��ر ض��د امل��ؤس �س��ات وامل �ن��اس �ب��ات ال��دي�ن�ي��ة
الشيعية ظلت على ال ��دوام ح��اض��رة .أم��ا األقلية
ال�ش�ي�ع�ي��ة ف��ي ال �س �ع��ودي��ة امل �ت �م��رك��زة ف��ي مناطق
إن �ت��اج ال�ن�ف��ط ف��ي ش��رق ش�ب��ه ال �ج��زي��رة ال�ع��رب�ي��ة،
واملقدر نسبتها بحدود  %15من املواطنني ،فإن
احتجاجاتها املتصاعدة ضد التمييز واالزدراء،
ومطالبتها باملساواة وتمثيل عادل في املؤسسة
الرسمية ،فيما تمضي جماعات محدودة مطالبة
ب��االن�ف�ص��ال ،أو ح�ك��م ذات ��ي واس ��ع ال �ن �ط��اق ،على
غ ��رار األك ��راد ف��ي ال �ع��راق ،وي ��رون ف��ي ذل��ك خ�ي��ارًا
محقًا ،ولعله أكثر قدرة على تحقيق العدالة التي
ستظل بعيدة عن أقاليم اململكة ما ظلت املركزية
والديكتاتورية س��ائ��دة ف��ي ال��ري��اض .إذًا ،تعميم
ال�ح��دي��ث ع��ن م��وق��ف م��وح��د للشيعة ف��ي املنطقة
ي�ب��دو تسطيحًا ل�ل�ح��االت امل�ت�ع��ددة ف��ي عمومها
وامل�ت�ب��اي�ن��ة ف��ي ب�ع��ض ت�ف��اص�ي�ل�ه��ا ،ف��ال�ج�م��اع��ات
ال�ش�ي�ع�ي��ة ت �ت �ح��رك ض �م��ن ن �ط��اق م ��ا ت��ؤم��ن ب��أن��ه
حقها ب��امل��واط�ن��ة ،بما ف��ي ذل��ك شيعة السعودية
ال��ذي��ن اخ�ت��ارت قياداتهم ال�ع��ودة إل��ى ال��داخ��ل في
 ،1993لكن التقديرات اآلن ه��ي أن الطموح ال��ذي
كان ي��راود الشيخ حسن الصفار ،أب��رز الزعامات
الشيعية في القطيف ،والقيادات الشيعية األخرى،
واإلص�ل�اح �ي�ي�ن م��ن ال�س�ن��ة وع �م��وم ال��راغ �ب�ين في
التغيير قد ّ
تبدد منذ زمن ،وخصوصًا أن وعود
امللك عبد الله ال��ذي رف��ع شعارات إصالحية قبل
ً
نحو ثالث سنوات ،لم تكن أفضل حاال من دعوات
اإلص�ل�اح ال�ت��ي أطلقها امل�ل��ك حمد ف��ي البحرين،
وإن كان األخير تميز عن غيره بصبغة ليبرالية
شكالنية ،سرعان ما ّ
تعرت ديكتاتورية متأصلة.

الشيخ علي سلمان ،ف��ي بلد طاملا نظر فيه إلى
امل �ع��ارض��ة وال�ش�ي�ع��ة ع�ل��ى أن�ه�م��ا وج �ه��ان لعملة
واحدة .وال يبدو ذلك دقيقًا تاريخيًا ،بيد أنه وال
شك يحمل الكثير من عالمات الصحة في الوضع
ال ��راه ��ن .وي�ق�ت�ض��ي اخ �ت �ب��ار ال �ف��رض �ي��ة امل��ذك��ورة
م�ن��اق�ش��ة م��ا ي�م�ك��ن ل�ل�م�ع��ارض�ين وع �م��وم النخبة
الشيعية م��ن جهة ،وول��ي العهد م��ن جهة أخ��رى
أن يقدماه لبعضهما البعض ،في سبيل اختراق
ال��وض��ع ال �ق��ائ��م ع�ل��ى ت�ح��ال��ف امل �ك��ون ال�س�ن��ي مع
العائلة الحاكمة التي تحتكر القرار الفعلي.
ن �ق �ت��رح ه �ن��ا م �ج �م��وع��ة م ��ن ال �ع �ن��اوي��ن ل ��دراس ��ة
تموضع ولي العهد ،بما يمكن من رسم خريطة
ال�ت�ح��ال�ف��ات امل��اث �ل��ة ،أذك ��ره ��ا ع�ل��ى ال�ن�ح��و اآلت ��ي:
تموضعه ف��ي ال�ع��ائ�ل��ة ال�ح��اك�م��ة ،م��وق��ف امل��وال�ين
ال �س �ن��ة ت �ج ��اه ��ه ،م ��وق ��ف ال �س �ع ��ودي ��ة وال �ع ��وائ ��ل
ال �ح��اك �م��ة ف ��ي ال �خ �ل �ي��ج ت �ج ��اه ��ه ،م ��وق ��ف ال �غ��رب
وتقييمهم لبرنامجه وأدائ ��ه ،وخ�ي��ارات��ه املتاحة
إب��ان توليه منصبه ول�ي��ًا للعهد م��ن  1999حتى

مبررات التحالف الشيعي الخليفي
إذًا ،في ظل عدم وجود قاعدة ثابتة لتعامل الشيعة
م ��ع ح �ك��ام �ه��م غ �ي��ر م ��ا ت�م�ل�ي��ه ع�ل�ي�ه��م ق�ن��اع��ات�ه��م
وم �ص �ل �ح��ة وط� �ن� �ه ��م ...وف� ��ي ظ ��ل ت� �ح ��والت مهمة
وت ��وازن ق��وى ج��دي��د تشهده ال�س��اح��ة اإلقليمية،
بما في ذل��ك الحديث عن اس�ت��دارة أميركية نحو
إي��ران ،حيث املصالح دائمة والعالقات متحركة،
ه��ل ي�م�ك��ن ال �ح��دي��ث ع��ن ف ��رص ل�ت�ح��ال��ف شيعي
خليفي في البحرين؟
ه�ن��ا ل��ن أت �ح��دث ع��ن ف ��رص ال�ت�ح��ال��ف م��ع رئيس
ال � � ��وزراء خ�ل�ي�ف��ة ب ��ن س �ل �م��ان ال� ��ذي ه ��و ف ��ي ط��ور
ال��رح�ي��ل ،وإن ك��ان ع�ه��ده اآلف ��ل ل��م يشهد تمييزًا
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السيد والرئيس وبينهما السعودية
ّ
عالء المولى *
حملت إط�لال��ة السيد حسن نصر ال�ل��ه األخ�ي��رة،
ع �ب��ر م �ق��اب �ل��ة ه��ام��ة وراق� �ي ��ة م ��ع اإلع�ل�ام ��ي ج��ان
عزيز ،العديد من الرسائل التي تستدعي التوقف
والتأمل .وم��ع أن تسميته للسعودية كمسؤولة
عن اإلره��اب ،في لبنان واملنطقة ،ومعطلة للحل
ّ
السياسي في سوريا ،شكلت سابقة طغت على
ما عداها في النقاش الالحق ،فإن نصر الله بدا،
في مقاربته اللبنانية« ،س�ي�دًا» للبالد التي بدا
ّ
رد «رئيسها» ،في اليوم التالي ،أقرب إلى موقف
زعيم لحزب فئوي فيها ،وهو يستنكر اإلس��اءة
إلى السعودية .ال شك أن قرار تحميل السعودية
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م�س��ؤول�ي��ة دع��م اإلره� ��اب ،ب�م��ا ف��ي ذل ��ك ،محاولة
تفجير السفارة اإليرانية في بيروت ،كان مفاجئًا
للبعض بسبب فهمهم الخاص لطبيعة املناخات
الجديدة ف��ي املنطقة .وه��و لقي م��ن ردود الفعل
ّ
م��ا ه��و منسق ومتوقع ف��ي آن ،ذل��ك أن فريق 14
آذار ب��ات متفرغًا بشكل ش�ب��ه ح �ص��ري ،لتبرير
ً
اإلره � ��اب ال �س �ع��ودي ودع �م��ه ،أم�ل�ا ف��ي ال��وص��ول
إلى أهدافه في سوريا ،ومن ثم لبنان .وسطحية
«الفكر» اآلذاري تعبر عن نفسها أحيانًا بمواقف
ّ
يراد لها أن تحمل نفسًا عبقريًا ،كمثل القول إن
اتهام السيد نصر الله للسعودية يندرج في إطار
خالفه مع سياسة الرئيس اإليراني االنفتاحية،
علمًا بأنها تحظى برعاية ودعم املرشد األعلى.
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ول �ي��س م�ع�ل��وم��ًا ب �ع��د ،ك�ي��ف سيستقيم ذل ��ك مع
ت�ه�م��ة ال � ��والء إلي � ��ران ول �ي��س ل �ل �ب �ن��ان .ه ��ل ت �م� ّ�رد
ً
«الجندي» على الولي الفقيه مثال؟
ال ي �ش��ذ م��وق��ف ال��رئ �ي��س م �ي �ش��ال س �ل �ي �م��ان عن
ه��ذا ال�ت�م��وض��ع اآلذاري ،وخ�ص��وص��ًا أن زي��ارت��ه
األخيرة ململكة الصمت والقهر ب��دت ،في الشكل
وامل �ض �م ��ون ،إع�ل�ان ��ًا ع ��ن االس �ت �ق ��رار ف ��ي امل �ح��ور
امل � �ع� ��ادي ل� �س ��وري ��ا وح �ل �ف��ائ �ه��ا ف� ��ي ل� �ب� �ن ��ان .ك��ل
أرك��ان السلطة اللبنانية يعرفون م��دى ال�ت��ورط
ال�س�ع��ودي ،وال�ج��دي��د الوحيد ف��ي ه��ذا املوضوع
ه��و ق �ي��ام ح ��زب ال �ل��ه ،ع �ل��ى ل �س��ان أم �ي �ن��ه ال �ع��ام،
ب�ك�ش��ف األم� ��ر أم� ��ام ال �ع �م��وم .وع�ل�ي��ه ف ��إن م��وق��ف
الرئيس سليمان من ذلك ال يمكن حصره بمجرد
الحرص على العالقة مع دولة شقيقة ،حيث بدا
أقرب إلى تغطية على هذا الدور السعودي الذي
يساهم في تخريب الجمهورية التي يرأسها وفي
تعطيل تشكيل آخ��ر ح�ك��وم��ة ف��ي ع �ه��ده .فلماذا
ب��اح ن�ص��ر ال�ل��ه واس�ت�ن�ك��ر س�ل�ي�م��ان؟ ي�ب��دو األم��ر
تكثيفًا شديد الصفاء ملآالت الحرب الكونية على
ً
م�ح��ور املمانعة وامل �ق��اوم��ة .فلم يعد م�ق�ب��وال من
وجهة نظر هذا املحور أن ينأى لبنان بنفسه عن
تبعات التفاهم الروسي _ األميركي وما تاله من
إحباط للعدوان اإلمبريالي املباشر على سوريا،
واعتراف بحق إيران بالتخصيب على أراضيها
وال�ب��دء ب��رف��ع العقوبات االق�ت�ص��ادي��ة عنها .ولم
يعد مسموحًا ،على وج��ه ال�خ�ص��وص ،أن ينأى
ل �ب �ن��ان ب �ن �ف �س��ه ع ��ن ال� �ت� �ع ��اون ال ��دول ��ي مل�ك��اف�ح��ة
اإلره � ��اب ،ال ��ذي ب��ات جميع املعنيني ي�ج��اه��رون

بكونه خالصة للفكر الوهابي وأدواته اإلجرامية.
وم �ع �ن��ى ذل� ��ك أن ت �ن �ع �ك��س ه� ��ذه ال� �ت� �ط ��ورات ف��ي
الداخل اللبناني أيضًا .إنه ،بعبارة أخرى ،تعبير
ع��ن ال �ض��رورة امل��وض��وع�ي��ة للقطيعة م��ع نظرية
«الشطارة» اللبنانية والدخول في عالم السياسة
الجدية ،حيث املساءلة قرينة املسؤولية .ويبدو
هذا شرطًا لعملية بناء الدولة نفسها ،بعد عقود
من سقوطها بني مخالب تجار السياسة وأمراء
الحرب ومافيات النهب املنظم ،في إطار التبعية
ال��دائ�م��ة للمركز ال��رأس�م��ال��ي وأدوات� ��ه اإلقليمية
التي تتصدرها مملكة آل سعود .هذا هو املنطق
ّ
ال��ذي ح�ك��م مجمل كل��ام ن�ص��ر ال�ل��ه ،ول�ع��ل��ه ،لهذا
السبب ،استنفر أركان النظام الذي ينازع سكرات
املوت .لبنان وطن «نهائي» ،أعلن زعيم حزب الله
ال��ذي يصفه خصومه ب��أن��ه إي��ران��ي وي��ري��د بناء
ّ
دول��ة إسالمية ،وه��و ذك��ر ب��أن الحزب توقف عن
الدعوة إلى مؤتمر تأسيسي للبنان بعدما لحظ
غ�ي��اب «اإلج �م��اع» ح��ول��ه .ك��ذل��ك كشف أن الفريق
«اآلخر» هو الذي يعطل الحلول في البالد ،تلبية
لرغبة س�ع��ودي��ة أي�ض��ًا .وم��ع ذل��ك ،م� ّ�د نصر الله
اليد ،مجددًا ،من أجل تشكيل حكومة جامعة «ألن
هذا البلد ال يقوم على إلغاء أح��د».ال يريد نصر
الله ،القائد امليداني للمحور املنتصر ،أن «يلغي»
الفريق اللبناني في املحور املهزوم.
ت�ك��ري��س ه��زي�م��ة ه ��ذا امل �ح��ور ي�ج��ب أن ينعكس
ت�غ�ي�ي�رًا ف ��ي ال �خ �ي ��ارات ال �ك �ب��رى ،ال ف ��ي تصفية
الحسابات م��ع م��ن تآمر على املقاومة وال ي��زال.
وف��ي ه��ذا السياق ت�ح��دي�دًا ،ص��ارت امل��واج�ه��ة مع

