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تقتضي عدم الحياد

تدرك النخبة العراقية غربة المعارضة البحرينية ووحدتها (أرشيف)

امل ـش ـتــركــة ،ح ـيــث االس ـت ـب ــداد وال ـطــائ ـف ـيــة وان ـع ــدام
الحريات وتأميم الحياة العامة وتهميش وتهشيم
اإلسـ ـ ـ ــام ال ـس ـي ــاس ــي وبـ ــاقـ ــي ال ـف ـص ــائ ــل الــوط ـن ـيــة
وصـعــوبــة الـعـمــل الـحــزبــي والـسـيــاســي فــي الـعــراق
والبحرين ،بسبب رعونة القبضة األمنية ،سجلت
تقاربًا تلقائيًا ،ثم منظمًا ،بني الناشطني في العراق
والبحرين.
بيد أنها املشاغل نفسها التي تحشد ُ
الحكمني غير
املتناغمني فــي ب ـغــداد وامل ـنــامــة ،إال ضــد الخصوم
الــداخ ـل ـيــن ،وخ ـصــوصــا اإلســام ـيــن الـشـيـعــة ،في
وقــت هــزت فيه ال ـثــورة اإلســامـيــة فــي إي ــران أركــان
املـنـطـقــة ،وزادت مــن الـضـغــوط عـلــى الـحــركـيــن في
البلدين العربيني.
ول ـعــل ه ــذا م ــا يـفـســر وض ــع أس ــس اج ـت ـثــاث حــزب
ال ــدع ــوة ف ــي ال ـق ـطــريــن ،ف ــي ال ـف ـتــرة ذات ـه ــا تـقــريـبــا.
وبـطـبـيـعــة ال ـح ــال ،كــانــت ب ـغ ــداد أس ـبــق وأشـ ــرس،
ليس فقط لكونها املركز الرئيسي لحزب الدعوة،
لكن أيـضــا بحكم الـقــوة العسكرية واألمـنـيــة التي
ك ــان يتمتع بـهــا ع ــراق «ال ـب ـعــث» ،ون ـف ــوذه الـهــائــل
إقـلـيـمـيــا ،وعــاقـتــه املـمـتــدة دول ـيــا .وبـيـنـمــا اغتيل
الشهيد الـصــدر فــي  ،١٩٨٠لــم يطل األمــر حتى تم
اعتقال أبرز قياديي حزب الدعوة في البحرين في
.١٩٨٣
وردًا عـلــى الـضــربــات األمـنـيــة فــي بـغــداد واملـنــامــة،
تحرك في لندن وعــواصــم عربية وأجنبية أخــرى،
ناشطو حــزب الــدعــوة ملــلء الـفــراغ الـحــاصــل .وبني
أع ــوام  ١٩٧٨و ١٩٨٥كــان أحــد البحرينيني ،هــو د.
سعيد الشهابي ،أحد أعضاء قيادة حزب الدعوة
فــي أوروب ــا وأمـيــركــا ،وضمت تلك الـقـيــادة أيضًا ـ
ً
إض ــاف ــة إل ــى ال ـش ـهــابــي ـ ـ ك ــا م ــن ال ــوزي ــر ال ـعــراقــي
ال ـس ــاب ــق د .ع ـبــد الـ ـف ــاح الـ ـس ــودان ــي ،وم ـس ـت ـشــار
األمن الوطني العراقي السابق د .موفق الربيعي،
واملتحدث السابق باسم الحكومة العراقية د .ليث
ك ـبــة ،والــدب ـلــومــاســي ال ـعــراقــي ال ـســابــق د .جــاســم
حسني ،وتولى قيادة فرع حزب الدعوة في أوروبا
وأميركا  -حينها  -رئيس الوزراء العراقي الحالي
د .حيدر العبادي.
وق ــد نـشـطــت حــركــة أحـ ــرار ال ـب ـحــريــن ،رسـمـيــا بعد
 ،١٩٨٣فــي العاصمة البريطانية لـنــدن ،فــي أعقاب
ال ـض ــرب ــة األم ـن ـي ــة لـ ـح ــزب الـ ــدعـ ــوة ف ــي ال ـب ـحــريــن،
وت ـض ــاع ــف ن ـشــاط ـهــا ف ــي م ــرح ـل ــة ال ـت ـس ـع ـي ـن ـيــات،
وتحولت إلى مركز قرار فاعل ،يصعب تجاوزه ،قبل
أن تتآكل بعض الشيء مع انتقال القوة الحزبية إلى
«الوفاق» بعد .٢٠٠٢
معلوم أن األمــانــة الـعــامــة للنسخة البحرينية من
حـ ــزب ال ــدع ــوة تـشـكـلــت ف ــي  ١٩٦٨ب ـق ـي ــادة الـشـيــخ
سـلـيـمــان امل ــدن ــي ،أول بـحــريـنــي يـنـضــم إل ــى حــزب
الدعوة.
ّ
ويعد آية الله الشيخ عيسى قاسم ،الزعيم الديني
والـسـيــاســي فــي ال ـبــاد ،أح ــد املـنـضــويــن السابقني
لـحــزب الــدعــوة الـبـحــريـنــي ،ومــرجـعــا ديـنـيــا تربطه
عالقات متينة مع املرجعية العليا في النجف.

ويتعرض هذا القائد ـ راهنًا ـ ملحنة غير مسبوقة،
ّ
وانتهاك فض ألبسط حقوقه كإنسان ،تذكر بمحنة
اإلمــام الصدر ،وكبار املراجع في النجف إبان حكم
صدام ،فقد تم سحب جنسيته (يونيو  ،)٢٠١٦وقتل
املــدنـيــن فــي بــاحــة مـنــزلــه (مــايــو  ،)٢٠١٧ويخضع
لإلقامة الجبرية منذ صيف .٢٠١٦
أما تنظيم «الــوفــاق» ،الوريث األبــرز لحزب الدعوة
البحريني ،فقد تم حله ،في يوليو  ،٢٠١٦ومصادرة
أمــوالــه وممتلكاته ،ويقضي زعيمه األب ــرز الشيخ
ع ـلــي س ـل ـمــان حـكـمــا بــالـسـجــن مل ــدة أربـ ــع س ـنــوات،
إثــر اعتقاله بــدعــوى التحريض ضــد الحكومة في
ديسمبر .٢٠١٤
ُ
ويخشى أنــه يــواجــه حكم اإلع ــدام أو الحكم املؤبد
وسحب جنسيته بسبب اتهامه ،زورًا ،بالتخابر مع
دولــة قطر ،فــي محاولة متكررة مــن قبل السلطات
للزج باإلشكاالت الخارجية في الحدث املحلي.
وبنظر املعاتبني مــن املعارضني البحرينيني ،فإن
ال ـعــاقــة وط ـي ــدة ب ــن ال ـب ـلــديــن ،تــاريـخـيــا وعــائـلـيــا،
ت ـج ــاري ــا وس ـي ــاس ـي ــا ،ث ـقــاف ـيــا وديـ ـنـ ـي ــا ،وم ـصــالــح
متبادلة.
وبالنظر إلــى الهجوم الرسمي البحريني الغاشم
ضد الناشطني؛ وتطبيق حكومة آل خليفة مفردات
«ال ـ ـحـ ــرب الـ ـش ــامـ ـل ــة» ،اق ـت ـص ــادي ــا ودي ـم ــوغ ــراف ـي ــا؛
واتباعها سياسات تجفيف الينابيع ضــد البيئة
الحاضنة للمعارضة ،وكــل مــا لــه صلة باألغلبية
الشيعية في البالد وثقافتها وهويتها.
وبالنظر إلى أن اإلشكال البحريني لم يعد محليًا،
ف ــي ض ــوء تـ ــورط اإلق ـل ـي ــم ،وخ ـصــوصــا الـسـعــوديــة
واإلمارات ،مناصرة للعنف واإلقصاء.
ومل ــا كــانــت املـصـلـحــة ال ـعــراق ـيــة تـقـتـضــي اس ـت ـقــرار
الـبـحــريــن وال ـج ــوار؛ ول ـكــون الـبـحــريــن تـعـ ّـد بمثابة
مختبر مصغر ملا يمكن أن تمارسه حكومة العراق
مــن أدوار إيـجــابـيــة فــي محيطها الـعــربــي ،وتبشر
عـبــر ذل ــك بـنـمــوذجـهــا ال ـت ـع ــددي ،وتـظـهــر قــدراتـهــا
الدبلوماسية وقوتها الناعمة؛ كل ذلــك يستوجب
ً
احتضانًا وتفاعال أكبر مــع الـحــدث البحريني من
قبل نخبة ال ـعــراق الـحــاكـمــة ،الـتــي عــاشــت التاريخ
املشترك ،بنزفه وتعقيداته ،وتعرف أكثر من غيرها
وعن قرب معاناة البحرينيني.
كما تــدرك هــذه النخبة غربة املعارضة البحرينية
ووحدتها ،والتي سبق أن اكتوى بنارها الناشطون
العراقيون ويعرفون معناها وقسوتها ،لكن األهم
أن ل ـ ــدى ال ـ ـعـ ــراق م ـص ــال ــح ف ــي ب ـح ــري ــن م ـس ـت ـقــرة،
تستدعي منه تحركًا أكثر تأثيرًا.
(للحديث صلة ،بما في ذلك املصالح املشتركة بني
الـعــراق والبحرين ،وتحديات السياسة الخارجية
ال ـع ــراق ـي ــة ال ــداخ ـل ـي ــة وتـ ـل ــك اإلق ـل ـي ـم ـي ــة ،وطـبـيـعــة
العالقات العراقية البحرينية ـ الرسمية والشعبية
ـ خــال العقد ونصف العقد املاضي ،موقف بغداد
من الحدث البحريني ،وفرص أن يؤدي العراق دورًا
بارزًا في الشأن البحريني).
* كاتب وصحافي بحريني

حاجة للقوات هنا للحديث عن السيادة اللبنانية،
فالشعارات الطنانة والكلمات الكبيرة كانت كفيلة
بخلق مناخ من املفاهيم والتصورات تحدد طبيعة
املرحلة القادمة وتموضعها داخلها!
ب ـه ــذا ال ـف ـهــم ،ق ـلــل ال ـق ــوات ـي ــون م ــن أه ـم ـيــة وج ــود
الجماعات املسلحة في سورية ،والخلفية الفكرية
التكفيرية الـتــي تحملها ومـخــاطــرهــا حـتــى على
وج ــود املـسـيـحـيــن ف ــي لـبـنــان وامل ـن ـط ـقــة ،ورك ــزوا
ً
بدال من ذلك على تجاوز حزب الله لسيادة الدولة
ّ
وذهــابــه مـنـفــردًا إلــى ســوريــة .ورغ ــم أن األزم ــة في
ُ
ســوريــة مــن أخـطــر األزم ــات الـتــي يـجــب أن تبحث
ُ
وت ـن ــاق ــش ب ـعـمــق وم ـس ــؤول ـي ــة ،وت ـت ـط ـلــب اع ـتـمــاد
أفـكــار وإجـ ــراء ات وسـيــاســات ملــواجـهــة تداعياتها
ّ
عـلــى الـلـبـنــانـيــن ألن الـنـتــائــج الـتــي سـتـتــرتــب من
الـخـطــورة إلــى درجــة تـطــال مصير كــل اللبنانيني
بــدولـتـهــم وس ـيــادت ـهــم وأم ـن ـهــم ،ول ـكــن م ــا مــارســه
القواتيون يتجلى في تكريس ما تريده إسرائيل
تحديدًا ،وهــي بحسب الفرض الوطني اللبناني،
عدو .بل كانوا على أتم االستعداد لتقبل مجابهة
سياسية وربـمــا عسكرية جــريـئــة ضــد حــزب الله
مــن أجــل تغيير الــواقــع اللبناني ال ــذي تميل فيه
ّ
مــوازيــن الـقــوة لـصــالــح حــزب الـلــه عـلــى اعـتـبــار أن
م ـخــاض ش ــرق أوس ــط جــديــد يـحـتــاج إل ــى أح ــزاب
وقوى داخل دول املنطقة العربية لديها الشجاعة
لشل فاعلية تيارات املقاومة وإرباكها والتشويش
على خياراتها .هذه االندفاعة القواتية في األزمة
الـســوريــة م ـ ّـرت حتمًا فــي فكر الـقـيــادات املسؤولة

ب ــال ـح ــزب ب ـن ـظــريــة ال ـص ــدم ــة وإم ـك ــان ـي ــة تـحـقـيــق
اإلص ــاب ــات بـمــرمــى األع ـ ــداء دف ـعــة واحـ ــدة وب ــدون
ت ــأخ ــر! ول ـك ــن ح ـس ــاب ــات ال ـح ـقــل ل ــم ت ـن ـط ـبــق عـلــى
حسابات البيدر ،أو كما يقول املثل الياباني« :من
الغباء أن تتعامل مع غبي»!
وب ـش ــأن ارتـ ـب ــاط ح ــزب ال ـلــه ف ـكــريــا بـنـظــريــة والي ــة
الـفـقـيــه ف ــا تـمـلــك «الـ ـق ــوات» ع ــن ه ــذا االرتـ ـب ــاط إال
تفسيرًا ضيقًا مدقعًا ،ولكنها تستخدمه في سياق
حـ ــرب الـ ـشـ ـع ــارات ل ـعــزلــه ل ـب ـنــان ـيــا ،وت ـج ــري ــده من
القوة املعنوية التي يبديها في مواجهة املعتدين
على سيادة الوطن ،وإبعاد اللبنانيني عن الدرس
التاريخي الذي ُيكتب بدماء مقاوميه وتضحياتهم
التي تكسبه مصداقية وشعبية واسعة حتى داخل
البيئة املسيحية التي باتت أكثر وعيًا بــاألحــزاب
التي تتخذ مواقف انتهازية استنادًا إلــى الفائدة
واملصالح الشخصية ،وتلك التي تتحمل التبعات
الجسام لقاء حماية الوطن من األخطار حتى لو لم
َ
تلق تعويضًا وتقديرًا معنويًا كافيًا لقاء جهودها
وتضحياتها.
ّ
سيادية متشددة
وبينما ترفع «القوات» شعارات
ّ
تبعية مكشوفة ،وتجاهر بتماهيها
جـدًا تمارس
مــع م ـشــروعــات ق ــوى الـقـهــر والـهـيـمـنــة مــن أمـيــركــا
م ــرورًا بــ«إســرائـيــل» والـسـعــوديــة .تعمل مــع هــؤالء
على إح ــداث تغيير فــي طريقة تـصــور اللبنانيني
ألوضاع املنطقة في املستقبل ،وفي تطلعهم لقيام
الدولة اللبنانية حيث يقف حزب الله «حجر عثرة»
فــي درب ـه ــا ،وف ــي تــأمــن مـسـتـلــزمــات عــالــم مــا بعد

«الـصــراع العربي اإلسرائيلي»! لذلك كــان املطلوب
أن تخلق «الـقــوات» رأيــا عامًا داخليًا بعدم الرضا
االجتماعي على سياسات حزب الله ،وبما يشكله
م ــن ع ـ ــبء وطـ ـن ــي ،ب ـع ـي ـدًا ع ــن س ــردي ــة ح ـ ــزب ال ـلــه
ّ
التي تقول إن املقاومة جــزء ال ّ يتجزأ من املصالح
العميقة لـلــدولــة اللبنانية ،وأن ــه ال يمكن الفصل
بــن تــاريــخ املـنـطـقــة وهــويــاتـهــا وب ــن س ــام لبنان
ّ
وعــاف ـيــة م ـكــونــاتــه ،وأن امل ـقــاومــة مــدخــل ض ــروري
ّ
الستقرار لبنان وقوته وسيادته ،وأن توظيف هذا
العامل االستراتيجي ودمجه في البنية السياسية
االق ـت ـص ــادي ــة االج ـت ـمــاع ـيــة سـيـنـعـكــس ب ـمــزيــد من
املنعة الداخلية تمنح لبنان قــدرة ردعـيــة ال مثيل
لها في وجه األعداء.
«ال ـقــوات» فــي اعتراضاتها على حــزب الله تعتمد
ّ
على الدوام مقياسًا خاطئًا ،ألن االتهامات املوجهة
ّ
إليه تقوم على فرض أن الحزب بسالحه ووجوده
العسكري فــي مواجهة «إســرائـيــل» وقــوى التكفير
اإلس ــام ــي إن ـم ــا ي ـه ــدد ك ـي ــان ال ــدول ــة وي ـس ـلــب من
ال ـل ـب ـنــان ـيــن ن ـع ـمــة ال ـح ــري ــة واالسـ ـتـ ـق ــال والـ ـق ــرار
ال ـح ــر ،ول ـكــن ال ـن ـتــائــج ع ـلــى أرض ال ــواق ــع تـخــالــف
ّ
هــذا الـفــرض بــالـتـمــام .صحيح أن املـقــاومــة صيغة
تتغاير مع مفهوم الدولة لكنها ال تتعارض معها،
وليس هناك من حل سحري للظرف الــذي نعيشه
كلبنانيني ،باستثناء قدرتنا على اختيار ما ّ
نود
أن نـكــونــه للحفاظ عـلــى وطـنـنــا ،وه ــذا مــا ال تريد
القوات أن تفهمه على اإلطالق.
* أستاذ جامعي

على هذا األساس لم تكن القوات تعتبر «إسرائيل»
عدوًا للبنان بل كانت دائمًا تسير مع إجراءات عملية
تـحـ ّـول الـنـظــام الـعــربــي مــن ال ـصــراع إلــى التسوية،
وتواكب الجهود الدولية لتهيئة الظروف والبيئة
اإلقليمية إلنهاء الـصــراع العربي اإلسرائيلي .أما
املـقــاومــة فلم تكن عندها مـشــروعــا بديهيًا بتاتًا،
ً
لم تكن حتى سؤاال يتيح إجابات متعددة ونتائج
مختلفة لحماية لبنان من االعتداءات اإلسرائيلية،
بل على العكس كانت تبحث عن نقطة ارتكاز لها
مــع ال ـعــدو وامل ــزاي ــا ال ـتــي يـمـكــن أن تـحـصــل عليها
عندما تتم صياغة املنطقة جغرافيًا وسياسيًا في
إطار فكرة الشرق األوسط الجديد وانتهاء الصراع
بتسوية شاملة مع األنظمة العربية!
ومع اندالع الحرب في سورية ظهر جليًا التواطؤ
املـخــزي مــع الـجـمــاعــات اإلرهــابـيــة التكفيرية التي
ك ــان ــت تـسـمـيـهــا «م ـع ــارض ــة س ــوري ــة» ومـ ــا قــامــت
ب ــه م ــن م ــذاب ــح مــرع ـبــة .كــانــت ال ـح ــرب ف ــي ســوريــة
أعراض شيء أعمق بكثير من عملية ثأر من النظام
السوري أو رغبة استبدال نظام بنظام آخر .كانت
الـ ـظ ــروف مـثــالـيــة واس ـت ـث ـنــائ ـيــة لـتـحــويــل ســوريــة
إلــى منطقة نفوذ أميركي إسرائيلي ،ورأس جسر
لتطويق وضرب إيران واملقاومة في لبنان .وال شك
ّ
أن «الـقــوات» بمواقفها إلــى جانب هــذه الجماعات
وتماهيها مع التحالفات التي نشأت لضرب سورية
كــان ــت تـنـتـظــر ع ــوائ ــد م ـش ــروع يـحـقــق ل ـهــا أقـصــى
درجة من املكاسب ولو اقتضى ذلك تقسيم املنطقة
إلى كتل عرقية ومذهبية وجماعات متصارعة .وال

