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 ،2013وخصوصًا منذ تعيينه نائبًا أول لرئيس
الوزراء في مارس  2012حتى اآلن ،وهي مدة تبدو
كافية لرصد إمكاناته وف��رص نجاح طروحاته
التي توصف بأنها معتدلة.
ويبدو أن��ي أش��رت إل��ى بعض تموضعات الرجل
في ورقة« :الصراع املكتوم :مستقبل والية العهد
ف��ي ال�ب�ح��ري��ن» ،وف��ي ك�ت��اب «بنية االس�ت�ب��داد في
البحرين :دراس��ة في توازنات النفوذ في العائلة
ً
الحاكمة» ،ما يعفيني من التفصيل هنا ،آمال من
القارئ العودة ال��ى الكتابات السابقة ،وبعضها
منشور في هذه الصفحة.
بعض العناوين أعاله ،قد تصلح ملقاربة تموضع
ال�ش�ي�ع��ة ،إض��اف��ة إل��ى ع�ن��اوي��ن أخ ��رى م�ث��ل الثقل
ال��دي �م��وغ��راف��ي ،وال �ن �ف��وذ االق �ت �ص ��ادي ،وم��وق��ف
إي� � � ��ران ،وال� � � ��دول ال �غ��رب �ي��ة ،وخ ��اص ��ة ب��ري �ط��ان �ي��ا
وأم�ي��رك��ا وم��راك��ز ال�ن�ف��وذ الشيعية ف��ي البحرين
وخارجها.
الفرضية التي تقوم عليها ه��ذه املقاربة تستند

ال �س �ع��ودي��ة واج� �ب ��ة ك� �ض ��رورة إلع � ��ادة ت��أس�ي��س
املجال السياسي في البالد وف��ق قواعد جديدة.
ليس في األمر استدعاء لفتنة صارت في صحن
ال � ��دار ،ب��ل ه��ي ح ��رب ل ��وأده ��ا م��ن خ�ل�ال ت�ح��دي��د
املسؤولني عنها ،بعد ضبطهم بالجرم املشهود،
تمهيدًا لعزلهم إقليميًا بعد انزالقهم إلى مشارف
ال�ع��زل��ة ال��دول �ي��ة .ف�ف��ي لحظة ال�ت�ح��والت الكبرى
ال�ت��ي يشهدها ال�ع��ال��م وامل�ن�ط�ق��ة ،ال ب� ّ�د م��ن رؤي��ة
استراتيجية ،مختلفة عما كان سائدًا ،تقود إلى
تحقيق امل�ص��ال��ح الفعلية للبنان واللبنانيني.
وامل �ج��ال ال�ح�ي��وي ل�ل�ب�ن��ان ،ت��اري�خ�ي��ًا ،ه��و ب�ل��دان
امل�ش��رق العربي امل �ج��اورة واملتشابهة وال��زاخ��رة
بالعناصر ال�ض��روري��ة لتحقيق التكامل ف��ي ما
بينها .ك��ل السياسات التي ع� ّ�ول��ت على البعيد،
الفرنسي أو السعودي ،ملواجهة القريب ،السوري
خ �ص��وص��ًا ،ق � ��ادت ال� �ب�ل�اد إل ��ى م �ع �ظ��م أزم��ات �ه��ا.
ف�ك��ر ه ��ذه ال �س �ي��اس��ات ي�ن�ك�ش��ف ،ال �ي ��وم ،م��أزوم��ًا
ّ
سليمان ع��ن ذلك
وب��ائ�س��ًا .ع��ب��ر خ�ط��اب الرئيس ّ
بصورة مثيرة للشفقة .كيف تسنى ملستشاريه
«إب � � ��داع» ع�ل�اق ��ات «ت��اري �خ �ي��ة» م ��ع ال �س �ع��ودي��ة؟
ّ
ه��ل يستطيع ه��ؤالء أن يقولوا لنا إل��ى ك��م سنة
ت �ع��ود ه� ��ذه ال �ع�ل�اق ��ات ال �ت��اري �خ �ي��ة؟ ب ��ل ك ��م ه��و
ع�م��ر ه��ذه اململكة ال�ع��ائ�ل�ي��ة ال�ت��ي اس�ت��ول��ت على
كعبة املسلمني؟ بالنسبة إل��ى ه ��ؤالء ،يتساوى
التاريخ مع حيواتهم على ما يبدو ،أو ربما مع
م�ص��ال�ح�ه��م .ه��م ي�ص�ف��ون ال �ع�ل�اق��ات م��ع ف��رن�س��ا
االس�ت�ع�م��اري��ة ب��أن�ه��ا ،أي �ض��ًا ،ت��اري�خ�ي��ة وه ��و ما
ينبئ ع��ن استمرار تأثرهم بالفلسفة اللبنانية

إل��ى عناصر ث�لاث��ة )1( :هشاشة تموضع ك��ل من
ولي العهد والشيعة في مراكز القرار واملؤسسة
العسكرية )2( ،ضعف عالقة الطرفني بالسعودية،
( )3االنفتاح الغربي عليهما يستند إلى فرضية
وصول ولي العهد إلى السلطة ،ومشاركة الوفاق
فيها.

تموضع ولي العهد في منظومة الحكم
ح�ي�ن ن ��درس ت�م��وض��ع ول ��ي ال�ع�ه��د وال�ش�ي�ع��ة في
منظومة السلطة ،قد ن��درك أن كليهما في موقع
ضعيف داخل منظومة الحكم .بالنسبة إلى ولي
العهد ،يمكن اإلشارة إلى ثالث نقاط:
1ـ �ـ وض�ع��ه ال��دس�ت��وري :ع��دا ع��ن النيابة ع��ن امللك
ف��ي ح��ال غيابه أو ف��ي اف�ت�ت��اح ال�ب��رمل��ان ،ال يمنح
ال��دس �ت��ور ول ��ي ال�ع�ه��د ص�لاح �ي��ات ،إال ت�ل��ك التي
يكلفه بها امللك ،وهذا ما تكشفه املواد الدستورية
الثالث ( )74 ،34 ،1ذات الصلة بولي العهد.
2ــ تاريخيًا في التقاليد الخليفية ،ال يمارس ولي
العهد تسيير الشؤون العامة ،وال يعتبر العضد
األيمن ل��رأس الدولة ،بل هنالك حرص بالغ على
إب�ع��اده ع��ن محيط دائ��رة تحرك الحاكم العلني،
وي �ن �ط �ب��ق ذل� ��ك ع �ل��ى امل �ل��ك ح �م��د ح�ي�ن ك� ��ان ول�ي��ًا
للعهد ،كما ينطبق على نحو واض��ح على ولي
العهد الحالي سلمان.
3ــ في األداء العملي ،يمكن مالحظة أرب��ع مراحل
لولي العهد :األول��ى من م��ارس  1999إل��ى صدور
الدستور في  ،2002والتي تتضمن رئاسته لجنة
تفعيل امليثاق الفاشلة واملحبطة لإلصالحيني في
البلد ،واملرحلة الثانية من  2002حتى انتفاضة
 2011وهي أكبر مرحلة خاض فيها غمار التجارب
االقتصادية غير الناجحة ،واملرحلة الثالثة من
فبراير  2011إلى فبراير  2012التي قدمته كحلقة
وصل تحت الطلب ،وكبير مدير العالقات العامة
للنظام ،وأخيرًا املرحلة الرابعة منذ تعيينه نائبًا
لرئيس الوزراء في مارس  2012حتى اآلن ،والتي
أك��دت غ�ي��اب تمايز برنامجه السياسي البديل،
وأخ �ط��ره��ا ع�ل�ي��ه امل �غ��ام��رة ب�خ�س��ارة ال �غ��رب ،كما
تجلى في زيارته األخيرة لبريطانيا ومشاركته
في اجتماع املنبر اإلسالمي االقتصادي العاملي
التاسع بني  28أكتوبر و 1نوفمبر .2013
وم ��ع أن ��ي س��أخ �ص��ص دراس � ��ة ع ��ن ت �ل��ك امل��راح��ل
ال�ت��ي م��ر بها ول��ي ال�ع�ه��د ،وخ�ص��وص��ًا م��ا أنجزه
في األشهر الثمانية املاضية منذ توليه منصبه
ن��ائ �ب��ًا ل��رئ �ي��س ال � � ��وزراء ف��ي م� ��ارس  ،2012ف��إن��ي
أسجل املالحظتني اآلتيتني:
امل�ل�اح �ظ��ة األول� � ��ى :ف �ش��ل ب��رن��ام �ج��ه االق �ت �ص��ادي
وت��ردي أداء املؤسسات التي أنشأها ،وتلك التي
ي�ش��رف عليها ،وان�ت�ش��ار ال�ف�س��اد ف�ي�ه��ا .وأكسبه
ذل ��ك اب �ت �ع��اد ال�ط�ب�ق��ة ال�خ�ل�ي�ف�ي��ة وازدراء ال�ف�ئ��ات

التي ال تلحظ تاريخًا للبنان إال من زاوية تجار
وإق�ط��اع جبله ،امل�ع��زول عن محيطه .وه��ذا الفكر
هو ،بالتحديد ،الذي يسقط اليوم تحت ضربات
امل �ح��ور امل�ن�ت�ص��ر وال� ��ذي ي�ت�ش�ك��ل خ�ص��وص��ًا من
بلدان وقوى مشرقية .ومما ال شك فيه ،أن ّ
تغير
معادلة الغاز والنفط في املنطقة ،لصالح لبنان
وس��وري��ا وال� �ع ��راق ،ي�ش�ك��ل أس��اس��ًا م��ادي��ًا صلبًا
إلن� �ت ��اج رؤي � ��ة اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة م�خ�ت�ل�ف��ة ال ت�ن�ظ��ر
إل��ى «ال��دع��م» الخليجي ،االستعالئي واملتخلف
ّ
وال� �ك ��ري ��ه ،ك� �ض ��رورة ح �ي��اة ت �ط��ل �ب��ت ،م ��ن أرك� ��ان
ال �ن �ظ��ام ال �س��اب��ق ،ت�ح��وي��ل ال�ب�ل��د إل ��ى «ك��اب��اري��ه»
مفتوح .من الطبيعي أن يقلق هؤالء من إغضاب
السعودية التي ال تكتفي فقط بمنحهم عطاءات
لديها أو تمويل مؤسساتهم التي تخدمها ،بل
تقوم بإرسال سياحها _ قبل إرسال اإلرهابيني _
الذين ال تستفيد منهم إال شبكة الفنادق واملالهي
والقواد ،التي تشكل عماد اقتصادهم الخدماتي.
هذا هو املاضي الذي ينهار اليوم لصالح حاضر
مختلف مفتوح على مستقبل أف�ض��ل .وش��روط
هذا املستقبل إقامة نظام سياسي _ اقتصادي _
اجتماعي مختلف ،أشار إلى بعض معامله زعيم
حزب الله ،بلبنانية طفحت في مقابلته ،نختلف
معها لكونها ال تزال تستبطن بحثًا عن اعتراف،
بينما هي في ال��واق��ع املوضوعي ق��ادرة على أن
تكون خشبة خالص للبنان وانتشال له من حالة
االس�ت�ت�ب��اع .ف��ي مطلق األح ��وال ،نطق نصر الله
باسم مصالح لبنان واللبنانيني معلنًا أن زمانًا
ج��دي�دًا ق��د ب��دأ ،تحميه ال�ق��وة الذاتية ويتأسس،

املالية والتجارية النافذة .كما ّ
خيب ول��ي العهد
آم��ال املعارضني ،وأولئك الليبراليني من املوالني
ال��ذي��ن يتعشمون ف��ي ال�ح�ص��ول ع�ل��ى ح�ص��ة في
كعكة املصالح املالية التي توزعها السلطة على
مريديها ،ويتطلعون إلى برنامج إصالحي جاد،
وإن على الطريقة الصينية ،إن صح القول ،حيث
نجاح اقتصادي دون انفتاح سياسي.
امل�ل�اح �ظ��ة ال �ث��ان �ي��ة :ال أري � ��د ال �ح��دي��ث ع ��ن ف�ش��ل
ب��رن��ام�ج��ه ال�س�ي��اس��ي ،ف�لا أظ��ن أن ه��ذا البرنامج
ح�ت��ى ه��و ق�ي��د ال �ب��روز ،م��ع وج ��ود ب��رن��ام��ج امللك
امل �ح��دد امل�ع��ال��م واألب� �ع ��اد ،ل�ك��ن ي�م�ك��ن أن أت�ح��دث
عن نجاحه الباهر في خسارة ثقة التيار النافذ
وامل�ت�ش��دد ف��ي السلطة ،ونعني ال�خ��وال��د ،وكذلك
نجاحه ال�ب��اه��ر ف��ي خ�س��ارة ثقة ت�ي��ار املحافظني
بزعامة رئيس الوزراء ،باإلضافة إلى نجاحه في
خسارة ثقة املوالني السنة ،وإلى تصاعد شكوك
املعارضني الشيعة في قدرته على تغيير ميزان
ال �ق��وى داخ ��ل ال�ع��ائ�ل��ة ال�ح��اك�م��ة أو ف��ي املجتمع،
ً
والذين ال يجدونه بديال قويًا للتعلق به.

تموضع الوفاق /الشيعة في منظومة الحكم

ولي العهد والشيعة
ّ
هش داخل
في وضع ّ
منظومة مفاصل الحكم
ذلك عن ولي العهد ،أما الطرف اآلخر في معادلة
التحالف ال�ت��ي تتحدث عنها ه��ذه ال��ورق��ة ،فهي
امل�ع��ارض��ة الشيعية ،املستبعدة كليًا م��ن هياكل
ال �س �ل �ط��ة وإدارة م� �ص ��ادر ال� �ث ��روة ج�م�ي�ع�ه��ا من
دون استثناء .وف��ي ال��واق��ع ،ف��إن السلطة تعتمد
استراتيجية إق�ص��ائ�ي��ة ب��ام�ت�ي��از م��ع امل�ع��ارض�ين
ت�ع�ت�م��د أس �ل��وب م�ع��ال�ج��ة امل �ص��اب�ين ب��ال�ط��اع��ون،
وإبعادهم الكامل عن دائ��رة التفاعل مع املجتمع
وح� � ��رق م �م �ت �ل �ك��ات �ه��م وت �ص �ف �ي �ت �ه��م ف ��ي ال �ن �ه��اي��ة
معنويًا وم��ادي��ًا .بينما تعتمد درج��ة أخ��رى من
التعامل االستبعادي حتى مع امل��وال�ين الشيعة،
وتعاملهم كمصابني ب��ال�ج��ذام يجب عزلهم من
م �ح��اور ال �ت��أث �ي��ر االق �ت �ص��ادي وم �ف��اص��ل ال��دول��ة
وح �ص��اره��م وم�ع��ال�ج�ت�ه��م ب��امل �ض��ادات املختلفة
ح �ت ��ى امل� � ��وت ال� �ب� �ط ��يء .وذل� � ��ك واض� � ��ح ل �ل �ع �ي��ان،
وخصوصًا بعد استقالة غالبية الوجوه الشيعية
الرئيسية ف��ي م��ارس  2011على خلفية الهجوم
الدامي على دوار اللؤلؤة بعيد التدخل السعودي
العسكري في املنامة (راج��ع مقالي :إع��ادة هيكلة

لم يعرف عن رئيس
الجمهورية أنه أدان اإلساءة
إلى العالقات مع سوريا
خصوصًا ،على عالقات خارجية من نوع جديد.
وهو بذلك بدا كأنه «سيد البالد» الفعلي.
باملقابل ،كان بإمكان رئيس الجمهورية أن يلتقط
«كنه» الحديث ،ويدفع به إلى رحاب أوسع لو لم
ي�ك��ن ،ب��اع�ت�ق��ادن��ا ،أس�ي��ر أم��ل ب��والي��ة إض��اف�ي��ة ،ال
يزال مستشاروه يتوهمون بأنها تتطلب إرضاء
آل سعود والهواة الفرنسيني .لكنه ،آثر استرضاء
ال �خ��ارج على م�لاق��اة ال��داخ��ل .إن رف��ض الرئيس
إدان � ��ة ال �س �ع��ودي��ة «ج ��زاف ��ًا» ،ووص �ف��ه ال �ع�لاق��ات
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ال �س �ع��ودي��ة ب��ال �ـ«ت��اري �خ �ي��ة» ،ان�ط�ل��ق،
واق�ع�ي��ًا ،م��ن م �ب��ررات ضعيفة وم��ن م��وق��ع شديد
الفئوية .ال يعود ضعف املبررات إلى شكليتها،
ّ
بالتلبس ال �س �ع��ودي ،ولكن
ف�ق��ط ،وه��و ال �ع��ارف
خصوصًا ،إلى اعتمادها ازدواجية في املعايير
تجعلها فاقدة للقيمة األخالقية املتوخاة منها.
ف �ل��م ي �ع��رف ع��ن ال��رئ �ي��س أن ��ه أدان اإلس � ��اءة إل��ى
العالقات مع س��وري��ا ،بل على العكس ذه��ب الى
ح � ّ�د ت �ق��د ّي��م ش �ك��وى ض��ده��ا إل ��ى األم� ��م امل�ت�ح��دة
بعدما غ��ض البصر ع��ن ت��وري��د «ب�ل�اده» أسلحة
ومقاتلني ملحاربة جيشها وقتل شعبها .كذلك
ف ��إن واج �ب ��ات رئ �ي��س ال �ج�م �ه��وري��ة ف��ي تحصني
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النخبة الشيعية امل��وال�ي��ة) .ودون�ك��م اإلح�ص��اءات
التي نشرتها جمعية الوفاق أخيرًا ،حيث السلطة
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة م�م�ث�ل��ة ف ��ي م�ج�ل��س ال � � ��وزراء؛ وف�ي�ه��ا
ي�ش�ك��ل ال�ش�ي�ع��ة ن�س�ب��ة  ،%15ف�م��ن ب�ين  20وزي �رًا
سنيًا (يشمل آل خليفة) هنالك  6وزراء شيعة،
ومن بني  28وكيل وزارة هناك اثنان من الشيعة
ف�ق��ط ،وغيابهم شبه ال�ك��ام��ل ف��ي م�ج��ال التمثيل
ال��دب �ل��وم��اس��ي .أم ��ا ن�س�ب��ة ال�ش�ي�ع��ة ف��ي ال�ه�ي�ئ��ات
وال�ش��رك��ات الحكومية الكبرى فتبلغ  %10فقط،
مقابل  %90يسيطر عليها آل خليفة والطائفة
السنية؛ وفي السلطة القضائية ،هناك  28قاضيًا
شيعيًا بنسبة  ،%12من مجموع القضاة البالغ
 230قاضيًا.
كما أن الوجود الشيعي في املؤسسة العسكرية
واألم� �ن� �ي ��ة ي �ق �ت��رب م ��ن ال �ص �ف ��ر ،ف �ي �م��ا ح �ض� ّ�ور
ول ��ي ال �ع �ه��د ف��ي ه ��ذه امل��ؤس �س��ة ش�ك�ل��ي وه ��ش،
كما أوضحت ذل��ك في مقال «عالقة املتشددين
ال �خ �ل �ي �ف �ي�ي�ن ف� ��ي ال� � �غ � ��رب» امل� �ن� �ش ��ور ف� ��ي ه ��ذه
ال�ص�ف�ح��ة ،وال� ��ذي أوض �ح��ت ف�ي��ه أي �ض��ًا أن ق��وة
املتشددين من آل خليفة في املؤسسة العسكرية
واألمنية يجعل ولي العهد ورقة غير مضمونة
في نظر الغرب.
إذًا ،ف��إن ول��ي العهد والشيعة ( )1ف��ي وض��ع هش
داخ��ل منظومة مفاصل الحكم وم�ص��ادر ال�ث��روة،
ف �ي �م��ا ( )2ت �ح��ال �ف��ات �ه �م��ا م ��ع ال �ن �خ �ب��ة ال�خ�ل�ي�ف�ي��ة
وال�ت�ج��اري��ة والسنية هشة وغ�ي��ر م�ح��ددة املعالم.
( )3وترتكز عالقة ولي العهد بالغرب على فرضية
أنه ملك محتمل ،أكثر من تعبيرها عن ثقة بقدرته
على تطوير ق��اع��دة ن�ف��وذه داخليًا ( .)4أم��ا عالقة
الغرب بالوفاق فتقوم على نهج االحتواء املزدوج
ل �ن �ف��وذه��ا وي �س �ت �ن��د ع �ل��ى م �ح ��وري ��ن ،األول فتح
خطوط التواصل كنوع من االستعداد الحتماالت
تغير الوضع بطريقة غير متوقعة ودراماتيكية
(كما حدث لحسني مبارك ،أو شاه إيران) ،واملحور
اآلخ ��ر ه��و ال�ت��أث�ي��ر األن�ك�ل��وس�ك�س��ون��ي ال�ف�ع��ال في
ت�ش�ك�ي��ل أب �ع��اد وم �س �ت��وي��ات ال� �ق ��رار ال��وف��اق��ي في
إض �ع��اف ض�غ�ط�ه��ا ع�ل��ى ال�س�ل�ط��ة ،وإخ � ��راج ق��وى
إسقاط النظام من دائرة الفعل السياسي ،وتحييد
موقفها إزاء معادلة موازين القوى اإلقليمية .أما
حصيلة التواصل الدبلوماسي الجيد الذي حققته
الوفاق مع الغرب ،فال يزال بحاجة إلى فعالية أكبر
بمقاييس النزاع الداخلي ،وهو يتحرك في حدود
دائ��رة تبادل وجهات النظر ول��م يتحول بعد إلى
جدول أعمال لرسم خريطة طريق محددة للخروج
باملأزق البحريني وتعقيداته الى بر األمان.
في ظل هذا الوضع ،ما هي فرص نجاح التحالف
الخليفي (ول��ي العهد) م��ع الشيعة؟ اإلج��اب��ة عن
ذلك في املقال املقبل.
* كاتب وصحافي بحريني ـ ـ ـ لندن

عالقات لبنان الخارجية ،ال يجوز أن تتقدم على
واج�ب��ات تحصني العالقات اللبنانية الداخلية،
ذل ��ك أن م�ص�ل�ح��ة ل�ب�ن��ان وال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ه��ي ال�ت��ي
ي�ج��ب أن ت�ت�ق��دم .وم��ا ل��م ي�ق��دم ال��رئ�ي��س مطالعة
شافية وواف �ي��ة تظهر للبنانيني أن مصلحتهم
ه��ي م��ع الوهابية التكفيرية ،امل�ه��ووس��ة بالقتل
والجنس ،فإن موقفه في التغطية على الجرائم
ال�س�ع��ودي��ة ب�ح��ق ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ،س�ي�ب��دو ج ��زءًا من
ره��ان ف��ري��ق ش��دي��د التبعية ل�ل�خ��ارج .فببساطة
ش��دي��دة ،وب�ل�غ��ة أه ��ل ال ��دول ��ة ،ف�ش��ل ال��رئ�ي��س في
اح �ت ��رام االت �ف��اق �ي��ات وامل �ع ��اه ��دات امل �ع �ق��ودة بني
لبنان وس��وري��ا ،ال ب��ل عمل ض��ده��ا ف��ي مواضع
كثيرة ،مهددًا مصلحة لبنان واستقراره ،بينما
يعمل ف��ي ع�لاق��ات��ه م��ع ال�س�ع��ودي��ة وغ�ي��ره��ا كمن
تجمعه بهم عقود واتفاقيات أو مصالح سرية.
ول��ذل��ك ك �ل��ه ت �ف��وح ال �ف �ئ��وي��ة ال�ض�ي�ق��ة م��ن بعض
سلوكه ال�س�ي��اس��ي .وب�ه��ذا امل�ع�ن��ى ،ف��إن سليمان
أساء استخدام موقعه الرئاسي الجامع ليتحدث
بلسان ح��زب ،ه��و ح��زب  14آذار ،راب�ط��ًا استقرار
ل�ب�ن��ان ب��ال�خ�ي��ار ال �س �ع��ودي ،ف��ي ل�ح�ظ��ة هزيمته
ونزعاته االنتحارية.
األس �ب ��وع امل �ن �ص��رم ل��م ي �ك��ن اس �ت �م��رارًا روت�ي�ن�ي��ًا
بليدًا للسجال السياسي امل�ع�ه��ود .ففيه ظهرت
بوضوح عناصر املشهد ،من دون تجميل ونفاق:
«سقط» رئيس البالد التوافقي إلى املوقع الفئوي
لفريق  14آذار ،و«ارتفع» زعيم الحزب «الطائفي»
إلى موقع «السيد» في البالد.
* قيادي يساري ـ لبنان

