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سياسة

ابراهيم األمين

البحرين ...ال خيار سوى السلمية
املـ ــوقـ ــف ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ،فـ ـ ــإن ال ــري ــاض
ً
ً
تريد أفعاال ال أقواال .واألفعال تشمل
كثيرًا من امللفات العالقة ،وتعني أن
أي انتخابات نيابية مقبلة ال يمكن
أن تـ ـك ــون ع ـل ــى حـ ـس ــاب الـ ـح ــري ــري.
ألن امل ـق ـص ــود ،ل ـيــس ف ـقــط حـصــولــه
على حصة نيابية وازن ــة ،بــل أيضًا
ع ــودت ــه ال ــى رئــاس ــة الـحـكــومــة ع ــودة
مــريـحــة مــن دون ش ــروط واب ـت ــزاز أو
صفقات جديدة .والعودة الثانية في
عهد عــون الــى السرايا الحكومية ،ال
يمكن أن تكون تحت وطأة الحصص
النيابية املـتـنــازع عليها بــن القوى
السياسية.
تـ ــأخـ ــذ ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ف ـ ــي ال ـح ـس ـب ــان
حلفاءها املسلمني واملسيحيني في
أي استحقاق أساسي في لبنان ،وهذا
ما حصل في السنتني األخيرتني من
الشغور الرئاسي .لكنها في مرحلة
االنـفـتــاح الـجــديــدة الـتــي بــدأهــا عهد
عون معها ،ستنتظر ما ستؤول إليه
امل ـنــاق ـشــات الـسـيــاسـيــة ح ــول قــانــون
االن ـت ـخ ــاب .أي ــن مـصـلـحــة ال ـحــريــري
وتـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل ،وف ـ ــي أي ق ــان ــون
يمكن أن يكون وضعهما مريحًا؟ ألنه
وفق ذلك بإمكان السعودية أن تأخذ
بجدية مطلقة مسيرة العهد الجديد،
وتعامله مــع ال ــدول العربية ولــو مع
بـقــائــه حلقة وسـطـيــة بــن املـحــوريــن
اإلقليميني.
ع ـلــى ه ــذا األسـ ـ ــاس ،تـصـبــح مــراعــاة
وض ــع ال ـحــريــري انـتـخــابـيــا أول ــوي ــة،
ول ـ ــذا ن ـش ـهــد م ــرح ـل ــة ت ـق ــدم «ق ــان ــون
ّ ً
معدال ،بخطى
الدوحة» أي «الستني»
ثابتة .ألنه حتى اآلن ال يزال الوحيد
ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـضـ ـم ــن لـ ـلـ ـح ــري ــري ح ـص ـتــه
الـنـيــابـيــة الـتــي تـ ّ
ـؤمــن لــه عــودتــه الــى
رئــاســة الـحـكــومــة مــن دون تسويات
ج ــدي ــدة أو م ـفــاوضــات ش ــاق ــة .ورغ ــم
ات ـف ــاق ال ـحــريــري وال ـح ــزب الـتـقــدمــي
االشـ ـ ـت ـ ــراك ـ ــي والـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة
عـلــى قــانــون املـخـتـلــط ،يـعــرف جميع
املـ ـف ــاوض ــن أن الـ ـح ــري ــري ال يـحـ ّـبــذ
هـ ــذا امل ـ ـشـ ــروع ال ـ ــذي ارت ـ ـضـ ــاه هــربــا
مــن األرثــوذك ـســي ال ــذي واف ـقــت عليه
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات .وألن ال ـ ـحـ ــريـ ــري ي ــرف ــض
ّ
ويصر عليها حزب
النسبية املطلقة،
الـ ـل ــه ،وألن ق ــان ــون ال ــدوح ــة ال ي ــزال
األفـضــل حريريًا إلجــراء االنتخابات
ال ـح ــال ـي ــة ع ـل ــى أسـ ــاسـ ــه ،ي ـت ــوق ــع أن
ت ــرس ــل ب ـع ـبــدا بــواس ـط ـتــه اإلشـ ـ ــارات
اإليـجــابـيــة ال ــى ال ــري ــاض .فـهــل يعود
قانون الستني الى الشارع املسيحي
مــن ال ـبــوابــة ال ـس ـعــوديــة ،بـعــدمــا كــاد
ي ـخ ــرج م ـن ــه ،ألن امل ـط ـل ــوب أن يــريــح
قانون االنتخاب الحريري؟

اإلمارات واملمالك القائمة على أرض الجزيرة العربية دخلت
مرحلة جديدة من التوتر .ما حصل في البحرين أمس ،لم
يكن سوى صفارة جديدة في سباق البدل الذي تخوضه
الحكومات املجرمة ضد شعوبها التي أدركت ،كما كل مراقب،
انتهاء صالحية النظم الحاكمة للجزيرة ،وأنه آن وقت التخلص
منها.
الغرب املستعمر ،وإسرائيل ،والنظم الحاكمة ،ومنظومة
التكفير القتالية ،كل هؤالء لن يقبلوا بتغيير قائم على
تعديالت سلمية آلليات الحكم ،وهم سيقاومون مهما كلف
األمر .لكن رهان النخب الليبرالية في السعودية ودول
الخليج ،على تدخل أوروبي ـ أميركي ،سببه مظاهر القلق
عند حكومات غربية من أن يأتي االنهيار على كل منظومة
املصالح في هذه املنطقة.
منذ أكثر من عامني ،تفاقمت أزمة التدفق املالي في هذه
الدول .تراجع أسعار النفط من جهة ،وتراجع فعالية املشاريع

ّ
العربية يريدون حربًا ّ
ّ
مذهبية
أهلية
طغاة الجزيرة
ولو أتت على ما فوق األرض وتحتها
االستثمارية الهوائية من جهة ثانية ،والتورط في تمويل حروب
تدمير مصر وليبيا وسوريا والعراق ،ثم االنخراط الكامل في
حرب اليمن ،والصراع على النفوذ في أفريقيا ...كل ذلكّ ،
مهد
إلعالن عن واقع لم يكن أبناء الجزيرة يتوقعونه يومًا :إنه زمن
تقلص املوازنات وبرامج اإلنفاق العامة.
قرارات ستكون موضع تنفيذ هذه السنة وخالل أربع سنوات
أخرى على األقل ،تتمحور حول رفع غالبية الدعم الحكومي
في دول الخليج .وهو دعم كان يشمل كل نواحي الحياة .وكان
يميز املواطن في الجزيرة العربية ،ليس فقط عن بقية سكان
الدول املجاورة ،بل عن الوافدين العاملني في هذه الدول .حتى
وصل األمر الى تحذيرات أطلقتها شخصيات وجهات بارزة في
السعودية واإلمارات والكويت ،من سنوات عجاف ،تفرض على
املواطنني التعود على تراجع حاد في قدرة دولة الرعاية.
هذا التعديل الجوهري ال يمس عطاءات يمكن التخلي عنها
فحسب ،بل هو تعديل يمس العقد القائم بني العائالت املسيطرة
وبني الرعايا ،حيث يمنح الحاكم حصصًا للناس ،مقابل البيعة
والوالء .وهو ما حال دون أي تطور في الحياة السياسية أو
الثقافية أو أي تطور في الدساتير وآليات الحكم.
لكن الذي يحصل اليوم يشي بمعادلة من نوع آخر .قرر الحاكم
إلغاء هذا العقد مع الرعايا ،من دون أن يدخل تغييرات على
سلوكه االستهالكي هو ،أو على النظام السياسي الحاكم في
البالد .ها هي موازنات الدولة في السعودية تتقلص ،ومليارات
الصناديق السيادية تنفق على حروب اليمن وسوريا والعراق،
بينما يشتري امللك الفعلي ،محمد بن سلمان ،يختًا بنصف

مليار دوالر أميركي .ثم يعود شريكه محمد بن نايف الى الدولة
ً
معلنًا الحرب على اإلرهاب ،لكنه يقصد فعال تطبيق الحكم
األمني ـ البوليسي ،بينما يتولى علماء السالطني إنتاج الفتاوى
الدينية املناسبة.
هذه معادلة ال يمكنها أن تستقيم .وما سينجم عنها ،صدام
منطقي بني الناس والحكام ،وهو أمر من شأنه إدخال بالد
الجزيرة العربية في فوضى دموية تقضي على كل شيء ،فوق
األرض وتحتها .لكن الحكام الجهلة واملتخلفني ،واملتآمرين
على شعوبهم ،ليسوا في وارد التراجع أو التنازل ،وما يقومون
به ،إنما يدفع نحو املزيد من الجنون والدماء .وهو عنوان
استراتيجية دول الجزيرة الرافضة واملعطلة ألي تسويات
سياسية في العراق أو سوريا أو اليمن.
أما الجديد عند هؤالء الحكام ،فهو القديم الذي ّ
تعرفنا إليه،
نحن ،خالل السنوات العشر املاضية ،حيث الهروب نحو إضفاء
ً
طابع آخر على أي انتفاضة شعبية ،وجعل االنقسام حاصال
على مستوى الناس ،ال بني الناس والسلطة .وهذا يتطلب املزيد
من الجنون واملزيد من التآمر واملزيد من الدماء.
في هذا السياق ،يمكن فهم ما يجري في البحرين .الحاكم
هناك ،مجرد دمية بيد الطغاة مثل محمد بن سلمان ومحمد بن
زايد .وهو أكثر انخراطًا في املشروع األوسع الذي سينقل عالقة
حكام الجزيرة مع املجموعات التكفيرية من مرحلة العالقة في
الخفاء ،الى مرحلة التعاون العلني .ألن هؤالء الطغاة يعتقدون أن
الحل الوحيد في مواجهة أي انتفاضات شعبية حقيقية ضدهم،
يكون في إشعال الحروب األهلية في بالدهم ،على خلفيات
طائفية ومذهبية .وهكذا ،بدل أن تكون «الجزيرة» ومن خلفها
حكومة قطر ،الطرف اإلعالمي الذي يقول إن االحتجاجات
الشعبية في البحرين ،هي حجة تخفي انقالبًا شيعيًا ضد
ّ
السنة ،يصير عنوان القمع في البحرين والسعودية والكويت
واإلمارات وقطر ،مواجهة اإلرهاب الذي تقف خلفه إيران.
لسنا هنا لنراهن على يقظة في عقل هؤالء املجرمني الذين
يحكمون الجزيرة ،وهم يعتقدون ،واهمني ،أن بمقدورهم تجنيب
عروشهم النار .لكن املهم هنا ،وفي هذه اللحظة بالذات ،الرهان
على يقظة وحلم ووعي الشارع املنتفض .وفي هذا مسؤولية
مشتركة:
أولى تقع على عاتق القوى املنخرطة في مواجهة الحكومات،
لعدم مغادرة الخيار السلمي في املواجهات مهما بلغت
التضحيات .وخيار السلمية أثبت أن له فعالية تتجاوز كل
الخيارات البديلة .فكيف إذا كان الطغاة يستجلبون الدماء
بالدماء من أجل الفتنة الكبرى.
وثانية ،هي أكبر ،وتقع على كل النخب والجمهور في هذه الدول،
والتي ال يمكنها الوقوف على التل ،أو املشاركة في حفلة الدجل.
فهي لن تكون يومًا شريكًا في الحكم ،بل يراد لها ،اليوم ،أن
تكون شريكة في جريمة ستجعل أهل الجزيرة ينسون مشاهد
العنف والدمار في سوريا والعراق واليمن.

تكريم كاسترو في األونيسكو
الداخلي ،شرط اختيار شخصية شبه
مقبولة من الجميع أيضًا .وهو املبدأ
ال ـ ــذي كـ ــان املـسـتـقـبــل يــرف ـضــه بـشــدة
حني كــان عــون رئيسًا لتكتل التغيير
واإلصالح ال رئيسًا للجمهورية.
ف ــي م ــوض ــوع امل ــوازن ــة ،ق ــال الــرئـيــس
نبيه بري لزواره أمس أيضًا إن وزير
املــالـيــة ق ــام بــواجـبــاتــه ،وال ب ـ ّـد مــن أن
يتحرك مجلس ال ــوزراء بسرعة أكبر
إلق ــرار املــوازنــة ،وال سيما أن سلسلة
الرتب والــرواتــب املنتظرة جــزء منها.
وكـ ــان ال ـنــائــب غـ ــازي يــوســف ق ــد أكــد
لـقـنــاة «ال بــي ســي آي» وج ــوب إقــرار
امل ــوازن ــة والـ ـ ـ  11م ـل ـيــارًا ال ـتــي أنفقت
فــي عهد السنيورة ،وخصوصًا أنها
«مدققة ومعروف من أنفقها ،واملشكلة
كانت هرطقة إعالمية».
(األخبار)

استضاف قصر األونيسكو في بيروت ،أول من
ً
أمس ،حفال لتكريم قائد الثورة الكوبية الراحل
فيديل كاسترو ،بدعوة من اللجنة الوطنية لتكريمه،
في حضور شخصيات سياسية واجتماعية.
ّ
وألقيت كلمات في املناسبة أكدت أهمية التجربة
الثورية الكوبية ،من قبل ممثلني عن األحزاب
اللبنانية (حركة أمل وحزب الله والحزب الشيوعي
ولقاء االحزاب الوطنية والحزب التقدمي االشتراكي
والتيار الوطني الحر وجمعية الصداقة الفلسطينية
الكوبية واالتحاد النسائي الديمقراطي العاملي
واتحاد الكتاب اللبنانيني) ،إضافة إلى قناة امليادين
وكلمة كوبا .في الصورة ،النائب محمد رعد ملقيًا
كلمة األمني العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.
(هيثم املوسوي)

3

