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السيد عبدالله الغريفي
ُ
الخطاب الجديد ...اإلشكاالت والمنتهى
عباس بوصفوان *
ناقشت االتصاالت التي أجراها السيد عبد
ال ـلــه الـغــريـفــي مــع أطـ ــراف رسـمـيــن وشبه
ُ
رسميني ،وت ّوجت بنقل آية الله قاسم إلى
املستشفى الدولي ،مطلع ديسمبر  /كانون
ّ
متعمد زاد
األول  ٢٠١٧ـ ـ بعد تأخير حكومي
من معاناة الرجل املحاصر ـ ـ أمــورًا أخرى
غ ـيــر إت ــاح ــة ف ــرص ــة الـ ـع ــاج ل ـق ــاس ــم ،على
رأسـهــا سبل التهدئة فــي الـبــاد .الرسائل
ّ
املوجهة من الغريفي تجاه الحكم
العلنية
تــأتــي ف ــي س ـيــاق تــأك ـيــده رغ ـبــة املـعــارضــة
فــي كـســر حــالــة الـقـطـيـعــة .ل ـكــن ،كـمــا يبدي
الرجل ّ
تفهمًا لهواجس الحكم ،فإنه يتوقع
ّ
أن تنظر السلطات «بــأبــوة وعــن رحيمة»
إلــى امللفات ذات الطبيعة االنسانية ،مثل
املعتقلني وأحكام اإلعــدام ،وأن تصغي إلى
خــوالــج القطاعات الشعبية املـتـضــررة من
ّ
األزمة ،وأل تتجاهل اإلصالح السياسي.
في الحديث الثالث ( ٨يناير /كانون الثاني
 )٢٠١٩م ــن س ـل ـس ـلــة خـ ـط ــاب ــات ال ـت ـه ــدئ ــة،
ق ــال ال ـغــري ـفــي :إن «املـنـطـلــق لـكــل م ـســارات
اإلصالح هو تعزيز الثقة ،ومن خالل تنقية
املناخات ،واعتماد لغة الحب ،والتسامح»،
وت ـف ــادى الــرجــل كــامــا قــد يـسـ ّـبــب إزعــاجــا
ّ
للسلطات ،الـتــي ال تنتظر زل ــة ،كــي تقطع
ً
التواصل أو تسد األبواب املوصدة طويال.
ت ـح ــرك رئ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ووزراء آخ ـ ــرون،
الس ـت ـك ـشــاف م ــا لـ ــدى ال ـغــري ـفــي م ــن رؤى،
وإذا ما كان الرجل جاهزًا لإلقرار بالوقائع
املستحدثة ،حيث يعتقد الحكم أنــه حقق
انتصارًا باهرًا ،ولحقت باملعارضة هزيمة
س ــاحـ ـق ــة ،وعـ ـل ــى ال ـغ ــري ـف ــي واملـ ـع ــارض ــن
اإلقــرار باملعادلة الجديدة واستحقاقاتها.
ُ
مثل هذه االستراتيجية الضاغطة ستظل
حــاضــرة فــي قـلــب ال ـتــواصــل مــع الـغــريـفــي:
ض ـغــط ي ـت ـلــوه ت ــواص ــل ،ث ــم ابـ ـت ــزاز يـتـلــوه
لقاء ،لقراءة مــدى حــدوث ّ
تغير في خطاب
الـ ـغ ــريـ ـف ــي وس ـ ـقـ ــوف مـ ـط ــال ــب املـ ـع ــارض ــة.
وامل ـن ـش ــود ،حـكــومـيــا م ــن ال ـق ــوى الــوطـنـيــة
املعارضة ،تنازالت من طرف واحد ،من دون
أن ُيقدم النظام على إصالحات نوعية .لم
يكن تحرك الشيخ خليفة إال بضوء أخضر
من ابن أخيه امللك .وإدراج صراع األجنحة
مــن دون ت ـثـ ّـبــت ،فــي كــل صـغـيــرة وكـبـيــرة،
ّ
يشوش فهم تطور األحداث.
حــدث تــواصــل بــن رئيس ال ــوزراء والسيد
الغريفي في ديسمبر  /كانون األول ٢٠١٧
تزامنًا مع إطــاق السيد الغريفي مبادرته
الشهيرة .أبـلــغ األول الـثــانــي تحيات امللك
حمد ،والحاجة إلى صوت االعتدال ليلعب
دورًا إيـجــابـيــا ملصلحة الــوطــن وال ـق ـيــادة.
وكـ ــانـ ــت الفـ ـت ــة إش ـ ـ ـ ــارة رسـ ـمـ ـي ــن إلـ ـ ــى أن
الغريفي «يمثل نهج االتزان ،ومسلك العالم
ال ـل ـب ـنــانــي الـ ــراحـ ــل ال ـس ـي ــد م ـح ـمــد حـســن
فـضــل ال ـل ــه» .ال يـظـهــر أن الـسـيــد الـغــريـفــي
تــوقــف عند إش ــارة رئـيــس الـ ــوزراء ّ
املعبرة
تـلــك .واكـتـفــى بحديث فــي العموميات عن
نبذ العنف وبناء الثقة واستعادة اللحمة
الوطنية ،ولم يخض في الجانب املطلبي،
ّ
فقد اتسم التواصل املباشر األول بالكثير
م ــن امل ـج ــام ــات وج ــس ال ـن ـبــض ،ويـصـعــب
تسمية اللقاء جلسة عمل.
مــن املـعــروف أن السيد الغريفي محسوب
على اتجاه فضل الله ،وكان ألقى من بيروت
نعي رحيله في صيف  .٢٠١٠لكن الغريفي
ل ــم ي ـ ـ ّ
ـروج ملــرجـعـيــة رج ــل ال ــدي ــن الـلـبـنــانــي
الــذي كــان من أقطاب حــزب الــدعــوة قبل أن
يـ ّ
ـؤســس خطه الـخــاص .وانسجم الغريفي
كليًا مع الخط الــذي يقوده آيــة الله قاسم.
التقى رئيس الوزراء والسيد الغريفي ملرات
أخرى؛ أحد اللقاءات تم في فبراير  /شباط
 ،٢٠١٨ف ــي ب ـيــت وج ـيــه م ـع ــروف ،وت ـحــدث
الغريفي بصورة أكثر وضوحًا عن أوضاع
املعتقلني ،وأح ـكــام اإلعـ ــدام ،والتمييز في
ال ـب ـع ـثــات ،والـطــائـفـيــة ف ــي ال ـتــوظ ـيــف .ولــم
يـبــدر مــن الـحـكــومــة اع ـتــراض عـلــى خطاب
كهذا.
االت ـ ـصـ ــاالت ال ــرس ـم ـي ــة بــال ـس ـيــد ال ـغــري ـفــي

شملت أطــرافــا آخــريــن غير رئيس ال ــوزراء،
لكنها لــم تتضمن االجـتـمــاع بــاملـلــك ،الــذي
رفـ ــض اس ـت ـق ـبــال ال ـغ ـ ّـري ـف ــي ،وأح ــال ــه على
وزي ــر الــداخـلـيــة .ويـفــضــل املــرجــع الشيعي
االجـتـمــاع مــع رأس ال ــدول ــة ،ألن الـلـقــاء مع
وزي ــر الــداخـلـيــة قــد يحصر الـنـقــاشــات في
أطر أمنية.
طــرف رسـمــي أبـلــغ السيد الغريفي رسالة
غـيــر م ـع ـهــودة« :لــدي ـنــا دواع ـش ـنــا ولــديـكــم
دواع ـش ـكــم ،وعـلـيـنــا تكسير ال ــدواع ــش في
الـجــانـبــن ،ويـجــب أن تتصدى لدواعشكم
كما نتصدى لدواعشنا» .وأثار املسؤولون
الـحـكــومـيــون أسـئـلــة ب ـشــأن مــوقــف السيد
الغريفي مــن التصريحات التي يدلي بها
األمني العام لحزب الله السيد حسن نصر
ال ـلــه ت ـبــاعــا دع ـمــا مل ـطــالــب امل ـع ــارض ــة .كما
ُّ
ظللت التواصالت باألجواء املشحونة في
العوامية (القطيف) في املنطقة الشرقية في
السعودية.
كـ ــان رد ال ـغــري ـفــي بـ ــأن «ال ـب ـح ــري ــن قضية
محلية ،والحلول تنبع من داخلها ،وأن ال
عالقة لنا بالخارج ،فأحداثه ال تعنينا .ال
نصرح وال ّ
ّ
نرحب وال ندين».
هــذا املــوقــف ليس مقنعًا للطرف الرسمي
ال ـ ــذي سـ ـي ــواص ــل اب ـ ـتـ ــزاز الـ ـغ ــريـ ـف ــي .وق ــد
مارس القصر ضغوطًا عبر وزارة الداخلية
وال ـح ــرس الــوط ـنــي وال ـص ـحــافــة وع ــدد من
النواب وجمعيات موالية ،في جهد ّ
منسق،
عبر صــدور بيانات متتالية ،فــي النصف
األول من مايو  /أيار  ،٢٠١٩تطالب الغريفي
بموقف مــن «تصريحات ومــواقــف مسيئة
ألم ـ ــن واسـ ـتـ ـق ــرار ال ـب ـح ــري ــن ،ك ـ ــان آخ ــره ــا
تصريحات (الزعيم العراقي السيد) مقتدى
الـ ـص ــدر ،وت ــدخ ــات ــه ال ـس ــاف ــرة ف ــي ال ـشــأن
الداخلي البحريني ..إضافة إلى ما يقوم به
حزب الله من أعمال إرهابية وتخريبية في
مملكة البحرين» ،على تعبير البيان الذي
نشر من دون توقيع نــواب .ويــراد من ذلك
محاصرة الغريفي ،وتقويض مصداقيته،
وج ـع ـل ــه ع ــرض ــة ل ـل ـس ـه ــام ،وتـ ـج ــري ــده مــن
أوراقه ،وإجباره على التصريح ضد القوى
اإلقليمية الصديقة للمعارضة ،فــي وقت
تـمـضــي فـيــه الـسـلـطــات فــي تــأكـيــد ارت ـبــاط
البحرين بــالــوضــع الخليجي ،بما يعنيه
ذل ــك م ــن أن ال ـت ــواص ــات ال ـج ــاري ــة عملية
معقدة وأشبه بـ«السباحة بني التماسيح».
والحقيقة ،فإن التواصل مع امللك هو غاية
الغريفي .عني الرجل ورسائله كانت متجهة
ع ـلــى الـ ـ ــدوام ن ـحــو ال ـق ـصــر ،صــاحــب األم ــر
والنهي .وإذا كان الطريق إلى رأس الدولة
يمر عبر رئيس الحكومة ،فال اعتراض عند
الغريفي الباحث عن منفذ في جدار سميك
م ــن الـقـطـيـعــة ،امل ـتــرافــق م ــع نـهــج أم ـنــي لم
ُيبق ولم يذر من أطر سياسية للمعارضة،
خصوصًا أن رئـيــس ال ــوزراء يعتبر نفسه
رئ ـي ــس ح ـكــومــة ص ــاح ــب ال ـج ــال ــة ويـنـفــذ
تعليماته.
وإذا ك ــان رئـيــس الـ ــوزراء يصنف تقليديًا

طرف رسمي أبلغ
الغريفي رسالة غير
معهودة« :لدينا دواعشنا
ولديكم دواعشكم»
اإلشارة إلى أن
تجدر
ّ
شعار «تنح يا خليفة» يكاد
يكون تالشى من البيانات
الرسمية للمعارضة

ً
ف ــي خ ــان ــة الـ ـصـ ـق ــور ،ف ـق ــد ظ ـه ــر «م ـع ـت ــدال
بعض الشيء» في االجتماعات مع السيد
الغريفي ،فيما صقور القصر أكثر تشددًا
واف ـت ــراس ــا ،وهـ ــذه مـعـضـلــة أخـ ــرى ستظل
حـ ــاضـ ــرة ع ـن ــد ال ـب ـح ــث فـ ــي ك ـي ـف ـيــة إدارة
التواصالت مع الطرف الرسمي.
في قصر رئيس الوزراء
اج ـت ـم ــع الـ ـط ــرف ــان م ـ ــرة أخ ـ ـ ــرى فـ ــي قـصــر
رئيس الــوزراء في الرفاع ،بعد نحو عشرة
أيــام من سفر آيــة الله قاسم إلــى العاصمة
البريطانية لندن ( ٨يوليو  /تموز )٢٠١٨
إلجــراءات فحوصات وتلقي العالج ملرض
السرطان وأمراض أخرى يعاني منها.
س ــأل رئ ـيــس الـحـكــومــة عــن صـحــة آي ــة الله
قــاســم ،وطمأنه الغريفي إلــى أن األوض ــاع
الصحية آلية الله مستقرة وتتحسن .تقدم
ال ـغــري ـفــي إل ــى امل ـلــك وإلـ ــى رئ ـيــس ال ـ ــوزراء
بالشكر على تسهيل سفر املرجع الشيعي.
وكان األطباء ّ
قدروا ،في األسبوع األول من
يــولـيــو  /ت ـمــوز  ،٢٠١٨أن قــاســم قــد يكون
م ـص ــاب ــا ب ــالـ ـس ــرط ــان ،ل ـك ـن ـهــم ال ي ــري ــدون
امل ـ ـجـ ــازفـ ــة فـ ــي ع ــاج ــه فـ ــي امل ـس ـت ـش ـف ـيــات
املحلية .تم اقتراح سفره إلى الخارج ،وافق
قاسم ،وتم اختيار مصحة في لندن.
كان آية الله قاسم ممنوعًا من السفر ،ومن
دون جنسية أو جواز سفر ،ويواجه حكمًا
بالسجن مــع وقــف التنفيذ .اجتهد السيد
الغريفي وفريقه في العمل على التواصل
مــع القصر لضمان سفر قــاســم ،وملــا تأكد
ل ـل ـم ـلــك إصـ ــابـ ــة ق ــاس ــم ب ــالـ ـس ــرط ــان أبـ ــدى
االستعداد الكامل لتسهيل إجراءات سفره.
االجتماع في قصر رئيس الوزراء جاء بعد
أكثر من شهر على إطالق «جمعية الوفاق
ال ــوط ـن ــي» الـبـحــريـنـًيــة امل ـع ــارض ــة م ـب ــادرة
مـكـ ّـونــة مــن  13م ـب ــدأ ،رك ــزت عـلــى ض ــرورة
إتــاحــة أج ــواء التعددية والتسامح وقبول
ّ
متنوع.
اآلخر في إطار مجتمع
لــم تتضمن امل ـب ــادرة مـطــالــب م ـحــددة ،ومــا
تحدثت عن املطالب الخمسة التي سبق أن
ّ
كرستها في خطاباتها املتتالية ،واملتمثلة
ف ــي «ح ـكــومــة مـنـتـخـبــة ،ون ـظ ــام انـتـخــابــي
عــادل ،وسلطة تشريعية منتخبة ،وسلطة
قضائية موثوقة ،وإشــراك جميع مكونات
املـجـتـمــع الـبـحــريـنــي فــي تـشـكـيــل األج ـهــزة
األمنية والعسكرية».
اعتبر اإلعالن الوفاقي دعوة غير مشروطة
للحوار ،وقوبل ذلــك بــردود فعل متباينة،
ّ
لـكــن أطــرافــا غـيــر مـعــارضــن رأوه «مـخـ ّـربــا
على رؤية الغريفي ،بنودًا وتوقيتًا» ،فيما
رآه آخـ ــرون دعـمــا لـتـ ّ
ـوجــه الـغــريـفــي ،ألنها
صيغت بعبارات عامة قابلة للتأويل.
ف ــي أك ـتــوبــر  /تـشــريــن األول  ،٢٠١٨حــدث
تواصل جديد بني رئيس الوزراء والغريفي،
حضره ـ ـ وفق مصادر شبه رسمية ـ ـ خليل
املـ ــرزوق ،امل ـعــاون الـسـيــاســي لــأمــن الـعــام
لجمعية «ال ــوف ــاق» ،ال ــذي سـبـقــه اجـتـمــاع
واحــد قبل ذلــك على األقــل .فهل ّ
يفسر ذلك
أن الحكم ال يضع خطًا أحمر ونهائيًا لعدم
التعاطي مع أقطاب الجمعيات املنحلة؟
كذلك حضر املرزوق إلى جانب الغريفي في
ّ
زيارات قام بها العلمة الشيعي إلى رئيس
ال ـ ـ ـ ــوزراء ل ـت ــأدي ــة واج ـ ــب الـ ـع ــزاء ف ــي ثــاث
مـنــاسـبــات :وف ــاة حــرم ول ـ ّـي عهد البحرين
(ي ــونـ ـي ــو /حـ ــزيـ ــران  ،)٢٠١٨وفـ ـ ــاة شـقـيــق
نــائــب رئـيــس الـ ــوزراء محمد بــن م ـبــارك آل
خليفة (مــارس  /آذار  ،)٢٠١٩وفــاة شقيقة
رئيس الوزراء وعمة امللك (ابريل  /نيسان
ّ
وأصرت الحكومة على أن الزيارات
،)٢٠١٩
«ق ـي ــام بــالــواجــب ف ــي ظ ــل عـ ــادات املجتمع
ال ـب ـحــري ـنــي» ،ول ـي ـســت ض ـمــن ج ـهــد أوس ــع
إلعادة اللحمة الوطنية كما يأمل الغريفي.
هذا الجهد الحكومي يأتي ،ربما ،كجزء من
سياسة االنتقاص من اللقاءات التي يريد
الغريفي وضعها في خانة سياسية.
زيارة رئيس الوزراء للسيد الغريفي
تمت الــزيــارة فــي األول مــايــو /أي ــار ،٢٠١٩
في يوم إجازة رسمية (عيد ّ
العمال) ،ورافق

الجزائر في الدفاع عن الجمهورية
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رئيس الوزراء عدد من أوالده وأحفاده .وقد
دع ــم ذل ــك الـتـصــور الـحـكــومــي ب ــأن الــزيــارة
ذات طبيعة اجتماعية .خــال الجلسة قال
رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء إن ــه يــأتــي ف ــي ي ــوم إج ــازة
ّ
وليتعرف األبناء
تقديرًا «لسماحة السيد،
واألحفاد على هذه الشخصية الوطنية».
بعد  ٢٤ســاعــة مــن انفضاض الــزيــارة غير
املـسـبــوقــة مـنــذ  ،٢٠١١ص ــدر ب ـيــان رسـمــي
يوضح «بــأن الــزيــارة كانت ردًا على زيــارة
السيد الغريفي لتعزية سـمـ ّـوه» ،ومــع ذلك
ُ
لم يخل البيان من مضمون سياسي ،ألنه
أش ــار إل ــى أن الـسـيــد الـغــريـفــي ق ـ ّـدم الشكر
ل ــزعـ ـم ــاء ال ـ ـبـ ــاد «ل ـت ـث ـب ـي ــت ج ـن ـس ـيــة ٥٥١
محكومًا صــدرت بحقهم أحكامًا بإسقاط
ال ـج ـن ـس ـيــة» .وبــال ـن ـظــر إلـ ــى م ــا تـ ـ ّـم إب ـ ــرازه
خالل هذه الورقة من نقاشات ومعطيات،
فــإن الدبلوماسية االجتماعية كانت جزءًا
مــن اإلط ــار األوس ــع للنقاشات الفضفاضة
التي تتناول نقاشات سياسية ،وتظهر في
العلن في ثوب اجتماعي.
موقف المعارضة من رئيس الوزراء
فـتـحــت ال ــزي ــارة ن ـقــاشــا ب ـشــأن امل ــوق ــف من
رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء ،ذل ــك أن امل ـطــال ـبــة بــإزاحــة
ال ـش ـي ــخ خ ـل ـي ـفــة تـ ـع ـ ّـد مـ ــن أب ـ ــرز شـ ـع ــارات
املـ ـع ــارض ــة م ـن ــذ ال ـت ـس ـع ـي ـن ـيــات م ــن ال ـق ــرن
امل ــاض ــي ،بـيـنـمــا ال ــرج ــل ال ــذي يـنـســب إلـيــه
كـثـيــر م ــن إخ ـف ــاق ــات الـ ـب ــاد ،ب ـمــا ف ــي ذلــك
املسؤولية عن تعطيل الحياة الدستورية
في منتصف السبعينيات ،هو ضيف عزيز
على أحد املراجع الروحيني للمعارضني.
مــع ذلــك ،تجدر اإلش ــارة هنا إلــى أن شعار
«ت ـنـ ّـح يــا خـلـيـفــة» ي ـكــاد ي ـكــون تــاشــى من
البيانات الرسمية للمعارضة ،وتصريحات
قادتها منذ إطــاحــة االحتجاجات وفــرض
حــالــة ال ـطــوارئ فــي منتصف م ــارس /آذار
.٢٠١١
وي ــرى ق ـيـ ّ
ـادي مـعــارض أن شـعــار «تـنـ ّـح يا
خليفة» «عنوان فرعي ،األصل هو الحكومة
املنتخبة ،ومــن املنطقي أن املعارضة التي
تقبل بمنطق التدرج وتتعامل مع موازين
الـ ـق ــوى ال ـق ــائ ـم ــة ،يـمـكـنـهــا ت ــأخ ـي ــر مـطـلــب
وتقديم آخر بحسب الظروف» ،موضحًا أن
«مطلب الحكومة املنتخبة تراجع في سلم
األولــويــات ،واليوم تتقدم مطالب مرحلية
م ـت ـع ـل ـقــة بـ ــاالن ـ ـفـ ــراج ال ـس ـي ــاس ــي وإط ـ ــاق
سراح املعتقلني من دون تنازل عن املطالب
ّ
ويشدد على أن «تحركات
االستراتيجية»،
ال ـغ ــري ـف ــي ال ت ـت ـع ــارض اس ـتــرات ـي ـج ـيــا مــع
مطالب املعارضة ،ألنه لم يقدم تنازالت في
تلك املطالب».
ويمكن اإلشارة إلى مواقف عديدة سبق أن
رفعتها املـعــارضــة بــن  ١٤فبراير /شباط
–  ١٥مــارس  /آذار  ،٢٠١١ولــم تعد مدرجة
عـلــى ج ــدول األع ـم ــال الـحــالــي للمعارضة،
م ـثــل ان ـت ـخ ــاب م ـج ـلــس تــأس ـي ـســي لـكـتــابــة
الــدس ـتــور ،وإق ــال ــة رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء ،وحتى
مـطـلــب الـحـكــومــة املـنـتـخـبــة الـ ــذي يــوصــف
باملطلب القابل للتطبيق في مراحل مقبلة،
ّ
ويعد ذلك قدرة على مجاراة التغيرات من
وج ـهــة نـظــر م ـعــارضــن .فـهــل يـمـكــن الـقــول
عندها إن استقبال الغريفي لرئيس الوزراء
ّ
يمثل كسرًا ملوقف معارض؟
جدلية الحقوقي والسياسي
إث ــر ال ــزي ــارة ،ت ـصــدرت الـنـقــاشــات إن كــان
األول ــى للمعارضني التركيز على إيجاد
صيغ الحتواء األزمة اإلنسانية املتفاقمة،
حيث يقبع أكـثــر مــن أربـعــة آالف شخص
ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـجـ ــون ،أم ي ـ ـجـ ــدر بـ ـه ــم تـكـثـيــف
ال ـج ـهــود عـلــى ج ــذر املـعـضـلــة السياسية
املـتـمـثـلــة ف ــي غ ـي ــاب االن ـس ـج ــام الــوط ـنــي
ع ـل ــى ال ــدسـ ـت ــور وص ــاحـ ـي ــات املــؤس ـســة
التشريعية ،وكيف باإلمكان ربط الخطني
(ال ـح ـق ــوق ــي وال ـس ـي ــاس ــي) ف ــي ظ ــل إدارة
حكومية ترفض الحوار ،وتبتز املعارضة
الرهائن.
باملساجني =
ّ
وبـ ـع ــد الـ ـل ـ ـقـ ــاء ،ت ـل ــق ــى ال ـس ـي ــد ال ـغــري ـفــي
ً
اتصاال من وزيــر الداخلية راشــد بن عبد
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الـلــه آل خليفة .نقل الــوزيــر إلــى الغريفي
ّ
تحيات امللك ،وحثه على مواصلة جهود
التهدئة .وبنظر البعض ،فإن ذلك قد يعزز
فــرضـيــة ان ـطــاق الـحـكــم فــي تــواصـلــه مع
الغريفي من منظور أمني ،وأخرى تتصل
بالعالقات العامة ،خصوصًا أن إجراءات
إعادة الجنسية لـ  ٥٥١محكومًا ،وتجديد
ال ـح ــدي ــث ع ــن تـفـعـيــل ق ــان ــون ال ـع ـقــوبــات
البديلة ،حصال بعد عودة وزير الداخلية
من زيارته الطويلة لواشنطن بني ١٨ – ٦
ابريل /نيسان .٢٠١٩
الجدل حول خطاب الغريفي
تضمن الخطاب الذي تاله السيد الغريفي
عـ ـ ـب ـ ــارات م ـج ــام ـل ــة ع ـ ـ ــادة مـ ــا ي ـت ـف ــاداه ــا
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــون ال ـ ـحـ ــرك ـ ـيـ ــون ،الـ ــذيـ ــن ب ــزغ
نجمهم مطلع ثمانينيات القرن املاضي.
وم ـ ّـم ــا ق ــال ــه ال ـس ـي ــد ع ـب ــد الـ ـل ــه ال ـغــري ـفــي
(املضيف) مخاطبًا ضيفه رئيس الوزراء:
ْ
ٌ
ُّ ْ
«ال أظن أن تغمض لجاللة امللك عني ،وأن
ْ
ٌ
وأن تغمض لسموّ
ّ
تغمض لسموكم عني،
ٌ
ْ
ولـ ّـي العهد عــن وفــي شعبكم َمــن يعيش
املعاناة».
أثـ ـ ــارت هـ ــذه الـ ـعـ ـب ــارات اس ـت ـي ــاء آيـ ــة الـلــه
ق ــاس ــم ،ل ـك ــن رب ـم ــا امل ـع ــال ـج ــة الـسـيــاسـيــة
للسيد الغريفي ّ
برمتها موضع تمحيص
ّ
من قبل أطراف معارضني ،تفضل التركيز
ع ـلــى ال ـع ــاج ــات ال ـس ـيــاس ـيــة ،ول ــن يـصـ ّـح
تحميل هذا التباين أكثر ّ
مما ينبغي ،فقد
أكد آية الله قاسم مــرارًا ثقته بشريكه في
النضال الطويل.
في ذروة الهجوم الرسمي على الغريفي
(مــايــو  /أيــار  ،)٢٠١٩قــال قاسم فــي بيان
ُ
والشعب
مـكـتــوب« :الـغــريـفـ ُّـي مــع الـشـعـ ِـب
ٌ
ّ ّ ُ
ِّ
الغريفي ،النيل منه نيل منه ،والتعدي
مع
ِّ
التعدي عليه» .ويظهر أن السيد
عليه ِمن
الـ ـغ ــريـ ـف ــي اسـ ـتـ ـخ ــدم عـ ـ ـب ـ ــارات م ـشــاب ـهــة
أثـنــاء اجتماعاته غير املعلنة مــع رئيس
ال ـ ــوزراء .وي ـقــارن البعض بــن ذل ــك ،وبني
خـطــاب «ه ــذه رقــابـنــا ،ه ــذه دم ــاؤن ــا ،هــذه
رؤوسـ ـن ــا ،فـ ـ ـ ً
ـداء لــدي ـن ـنــا وع ــزت ـن ــا» ،الـتــي
أعلنها الــزعـيــم الــروحــي للشيعة ،قاسم،
في ذروة القمع الحكومي ضد املعارضة،
بعد يومني من دك دوار اللؤلؤة ،وسريان
حالة الطوارئ بني مارس  /آذار ـ ـ مايو /
أيــار  .٢٠١١ويحاجج منتمون إلى التيار
ال ـحــركــي ب ــأن حــديــث قــاســم امل ــذك ــور كــان
لحظة استثنائية ،وأن خـطــاب الرجلني،
ّ
كما خطاب عموم اإلسالم الحركي ،يتسم
«بالحكمة واملوعظة الحسنة» ،والتأكيد
عـ ـل ــى الـ ـتـ ـس ــام ــح وامل ـ ــواطـ ـ ـن ـ ــة وال ـ ــوح ـ ــدة
الوطنية واإلســامـيــة ،وإن اإللـحــاح على
مطلب الشراكة السياسية ترافق دائمًا مع
التشديد على األطر السلمية.
وحتى مع االتفاق على أن خطاب الغريفي
امل ـ ــذك ـ ــور يـ ـع ـ ّـد غ ـي ــر مـ ــألـ ــوف فـ ــي ت ــاري ــخ
اإلسالميني الشيعة الذين يتفادون ـ ـ عادة
ـ ـ تعظيم وتفخيم رموز الحكم ،فإن هؤالء
اعتادوا توجيه الشكر ،بلغة دبلوماسية،
مللك البحرين ومسؤولي الدولة اآلخرين،
تقديرًا للخطوات التي تصنفها املعارضة
إيجابية.
ولم تنقطع خطابات الشكر العلنية حتى
في فترة الخالف الدستوري ،والتعايش
الـهــش ،بــن  ٢٠٠٢حتى  ٢٠١١حــن حدث
طـ ــاق ب ــائ ــن ب ــن الـ ـط ــرف ــن ،إثـ ــر ان ـح ـيــاز
جمعية «ال ــوف ــاق» ،واملــرجـعـيــات الدينية
األخرى ،بما في ذلك آية الله قاسم والسيد
الغريفي ،وحتى رجــال ديــن وسياسيون
وتجار ووجهاء وتكنوقراط قريبون من
الحكومة ،إلــى التجمع الشهير فــي دوار
اللؤلؤة ( ١٤فبراير  /شباط –  ١٥مارس
 /آذار .)٢٠١١
*
كاتب وصحافي من البحرين

(رياض كرامدي ــ أ ف ب)

سفيان بارودي *
س ـ ـقـ ــوط حـ ـك ــم ال ـ ـع ـ ـصـ ــابـ ــات وتـ ـفـ ـكـ ـي ــك اقـ ـتـ ـص ــاد
البارونات
ُ
سـقـطــت «ال ـع ـصــابــة» وت ـه ــاوت أعـمــدتـهــا وكـشــف
الحجاب عن نجاسة فعلها الــذي يشمل النسيج
االقتصادي املرتبط ّ
كليًا بالتركيبة البيروقراطية
للدولة ،التي تحتمل اإلدارة والجهاز السياسي
ّ
املتشعب في
التنفيذي والتشريعي والـقـضــائــي
الحقل اإلعالمي والثقافي وفي املعارضة الشكلية
(التوثيقية).
ّ
ّ
املؤسسات تمثل ما
إن العالقة الحركية بني هذه
يصفه الجميع بالنظام أو ما أجمع الجزائريون
على حتمية إع ــادة تشييده ،بعدما علم الجميع
إلــزام ـيــة دح ــره بــالـنـظــر إل ــى درج ــة ت ـسـ ّـوس أطــره
وعمق فساد ّ
عرابيه ودرجة خطورة حساباته.
ّ
ه ــذه «الـعـصــابــة» الـتــي بــاتــت تـشــكــل قـلــب النظام
الذي كان يتحكم في السلطة ،وهذه السلطة التي
كانت تتحكم في كامل أذرع الدولة وترسم خطوط
الـسـيــاســة االقـتـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة والــدول ـيــة،
بما ال يتناسب مــع مصالح الجماهير الشعبية
وبـمــا يتنافى مــع العقل االسـتــراتـيـجــي الوطني.
منذ خمس سنوات على األقـ ّـل بــدت واضحة ّ
نية
وب ــوادر تفكيك الــدولــة القومية االجتماعية بكل
الوسائل املتاحة ،كما بدت ّ
جلية مالمح استقواء
ال ـط ــاب ــور ال ـخــامــس ب ـتــواطــؤ م ــن ك ـب ــار «الـ ـك ــوادر
ال ـل ـي ـبــرال ـيــة» امل ـن ـف ــردة بــال ـصــاح ـيــات الــرسـمـيــة
وباستعمال النفوذ .سمح هذا األمر بتحويل املال
ّ
ال ـعــام وت ـبــديــده بــالـتـحــكــم ال ـخــاص فــي املـشــاريــع
والسوق الوطنية ،ما ّ
هيأ تخصيص جهاز الدولة
ّ
وتـمــلــك الــرســامـيــل الـسـيــاديــة واملــرافــق العمومية
إلش ـبــاع لـهــف الـعـصــابــات امل ـخـ ّـربــة ال ـتــي حــاولــت
الجائر
مرارًا إخضاع القوى ِ
املنتجة لقانون الربح ّ
ومنطق ّ
«الرق املعاصر» .لكن الجماهير الشغيلة
قاومت بصبر وحكمة طوال سنوات خلت على كل
الجبهات ووقفت ّ
سدًا منيعًا أمام هجمات همجية
منطق السوق السلعية والهيمنة املالية.
جـ ــرم االقـ ـتـ ـص ــاد -ال ـس ـيــاســي م ــع س ـبــق اإلص ـ ــرار
يبدو واضحًا عندما نلتفت لدرجة تدمير القطاع
العام املنتج (بيع العقار الصناعي ،الخصخصة،
املحاباة التجارية ،املحسوبية ،)...صرامة تطبيق
وص ـ ـفـ ــات «صـ ـ ـن ـ ــدوق ال ـن ـق ــد الـ ـ ــدولـ ـ ــي» املـ ـض ــادة
للجماهير ،وال ــذي اشتهر الــوزيــر األول السابق
َ
املتابع
صاحب املهمات القذرة املكروه شعبيًا و
ّ
قضائيًا ،بتعلقه املتعصب بها .كما تم إضعاف
التحصني على قطاعات حساسة مثل الصناعة
املـنـجـيــة بتخفيف ال ـضــوابــط الـبـيـئـيــة الــوقــائـيــة،
ّ
املسيرة عشوائيًا
وأخــرى حيوية كاملوارد املائية
وق ـط ــاع ال ـفــاحــة وال ـت ـغ ــذي ــة ،أي ــن غ ــرس ــت ج ــذور
ّ
التبعية للسوق العاملية عميقًا بعد اتباع برامج
«البنك الدولي» وإثراء عصابات النهب على ظهر
الشعب الجاهد وبأمواله.
ّ
املسير من الدولة،
إذا نظرنا إلى النشاط املصرفي
ال ـتــي تـمـ ّـكـنــت الـعـصــابــات امل ـنـ ّ
ـدســة فــي أجهزتها
عــن طريق البنك املــركــزي مــن منح مبالغ خيالية
على شكل قــروض تم تهريب أكثرها إلى مالذات
الـجـبــايــة األجـنـبـيــة ،ول ــم يـتــم تـســديــد س ــوى جــزء

ضئيل منها لحد الساعة .كما فوجئنا باكتشاف
ّ
ـواز ت ـقــوده ب ـنــوك عــربـيــة وخ ـبــرات
ن ـظــام مــالــي مـ ـ ٍ
غربية ونخب إداريــة محلية في سبيل التصحير
املمنهج للمخزون الوطني ودفــع األوض ــاع نحو
ّ
ال ـت ــأزم ورب ـمــا الـبـلـ ّقـنــة وال ـفــوضــى ال ـخــاقــة .لكن
ّ
الشعب تفطن وتـيــقــنّ .أم ــا الجباية فالحظنا أن
العامل يدفع ضريبة دخله العام من منبع راتبه
الهزيل ،وأن أغلب كبار املتعاملني االقتصاديني
اسـتـفــادوا مــن امـتـيــازات خيالية وعـلــى ظهورهم
التسديد،
مستحقات بمليارات الــدوالرات تنتظر
ّ
ه ـنــا ن ـت ـس ــاءل ع ــن ال ـع ــدال ــة ال ـضــري ـب ـيــة ون ـتــرقــب
محاكمة االقتصاد السياسي ذي املنهج الليبرالي
ال ـجــديــد ف ــي ال ـج ــزائ ــر .امل ــذه ــب الـ ــذي م ـ ّـي ــز حقبة
ال ـف ـســاد وال ــدم ــار ال ـشــامــل لـلـمـجـتـمــع اإلن ـســانــي،
ل ـق ــواع ــده وق ـي ـمــه ،ل ـش ــروط ق ـيــامــه ولـلـبـيـئــة الـتــي
تضمن تنظيمه واستمراره في هذا العالم القديم
ال ـعــاجــز ،الـ ــذي ي ـغــرق ف ــي تـنــاقـضــاتــه وف ــي دم ــاء
األبــريــاء ،وينهار تحت ثقل مقاومة الشعوب من
أج ــل واج ــب الـعــدالــة وال ـحــق امل ـشــروع فــي الحياة
الكريمة.

الشعب في قلب الميزان السياسي

ّ
ّ
لـعــل الـظــاهــرة األه ــم الـتــي يبثها ال ـحــراك الـثــوري
الشامل في الجزائر هو توضيح مفهوم جوهري،

ّ
يمثل الحضور الدائم
للراية الفلسطينية رمزًا
ّ
للتشبث بالقضية المركزية
وبالمبادئ الراسخة في دعم
القضايا العادلة

مـتــداول ،وغامض عبر األزمنة في علوم اإلنسان
وفنون السياسية ،وهــو مفهوم ّ«الشعب» ،وكان
اصطالحا نظريًا بالغت في التغني به و تجميله
ال ـت ـيــارات الــرومــان ـس ـيــة ،ثــم أفــرطــت فــي تمجيده
وت ـع ـظ ـي ــم خ ـص ــوص ـي ــات ــه ال ــراسـ ـخ ــة ال ـق ــوم ـي ــات
التوسعية اإلقـصــائـيــة ،كـمــا طعنت فــي واقعيته
العملياتية املادية التاريخية باستعمال تفسيرات
عدة ،أشهرها منهج فلسفة التاريخ الحديثة التي
ّ
رس ـخ ــت م ـب ــدأ ال ـط ـب ـقــات ،وم ــوازات ـه ــا وصــراع ـهــا
املستدام على حلبة املجتمع البشري ،وبالتالي
اسـتـنـتــاج «ض ـعــف عـلـمـيــة» و«خ ـيــال ـيـ ّـة» فرضية
الـكــائــن االجـتـمــاعــي «األسـ ـط ــوري» املـكــنــى شعبًا.
ه ــذا حـتــى ظـهــرت للعني امل ـجــردة ص ــور ال ـشــوارع
ّ
الجزائرية املكتظة بالحشود البشرية من الشمال
إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب ،في هذا البلد

املترامي األطــراف واملـ ّ
ـوحــد في الطموح واملطاف.
ما ملع حدس ابن خلدون في إثبات مركزية ملكة
«العصبية» في حسم الصراع االجتماعي السائد
ف ــي ال ـع ـمــران ال ـب ـشــري ّ
ورس ـ ــخ ف ـكــرة م ــارك ــس في
«الـحــزب التاريخي» الــذي يمثل «الحركة الذاتية
للجماهير الكادحة في سبيل انعتاقها».
ّ
بينت الـحــركــة الجماهيرية الــراهـنــة فــي الجزائر
ّ
وعــي املصير املـشـتــرك وح ــس الـتــاريــخ الجماعي
وإرادة ال ـت ـش ـي ـيــد الـ ـتـ ـع ــاض ــدي ل ـغ ــد أفـ ـض ــل فــي
ظــل رحـمــة االخ ـتــاف وال ـت ـنـ ّـوع الـحــركــي الثقافي
والـ ـفـ ـك ــري ،م ــا أسـ ــس ل ـهــويــة وط ـن ـيــة ح ـيــة تنمو
وت ـت ـط ــور لـتـحـصــن ّأم ـ ــة نــاش ـئــة م ــن ش ــر الـفـتـنــة
وال ـت ـق ـس ـيــم .ف ـكــانــت ف ـط ـنــة س ـيــاس ـيــة ت ــرج ــع إلــى
األسـ ـ ــاس الس ـت ـك ـمــال ال ـت ـم ـتــن ،ك ـمــا كـ ــان ارت ـف ــاع
سقف الوعي بالخبرة النضالية املتراكمة بمثابة
أسابيع عــدة تسارعت فيها
خير تكوين .فخالل
ّ
األحــداث وســاد سلوك تجنب املخاطر الخارجية
بسلمية الدبلوماسية الشعبية ،كما أنتج الفهم
ّ
الـحـســي بتعقيد الـسـيــاق ذك ــاء عـفــويــا ح ــذرًا شــل
تربصات كل أطراف الكمائن.
هكذا كان األمس الثوري قائمًا على يد جيل الغد،
وال ــذاك ــرة امل ـجــاهــدة حــاضــرة فــي درب املستقبل
ّ
العادل للكل بتضافر عمل الجميع الستكمال بناء
أمجاد األجداد ووفاء لدماء شهداء كل الكفاحات؛
كما يمثل الحضور الدائم للراية الفلسطينية رمزًا
للتشبث بالقضية املــركــزيــة وبــاملـبــادئ الراسخة
في دعم القضايا العادلة ،ابتداء بذوي القربة في
الريف ّ
املكبل وفي الصحراء الغربية وفي السودان
والـيـمــن الـصــامــد ولـبـنــان املـقــاومــة وف ــي فنزويال
وكوريا الوحدة ...ضد جور وغطرسة االستعمار
وقوى الدمار الخارقة لألوطان.

الدفاع الجماهيري عن الدولة االجتماعية
ظ ــاه ــرة أخـ ـ ــرى ت ـس ـت ـحــق الـ ـت ــوق ــف عـ ـن ــده ــا ،هــي
التعلق الشعبي بامللكية االجتماعية وباملرافق
ّ
العمومية ،ما تجلى في حرص الجماهير الكبير
على الحفاظ على األمالك العامة وحتى الخاصة.
برهن هذا السلوك الكلي والدائم ،اليقني السياسي
الدقيق واإلدراك العميق ملعنى الدولة االجتماعية
املرسخ في بيان الفاتح نوفمبر ،وعلى اإلحساس
بــامل ـســؤول ـيــة ال ـتــاري ـخ ـيــة ف ــي ال ــدف ــاع ع ــن مكسب
االسـ ـتـ ـق ــال ،والـ ـح ــرص ع ـلــى ال ـس ـي ــادة الــوطـنـيــة
واسترداد سيادة الشعب على مقوماته بممارسة
الحق الجماعي املشروع في التسيير التشاوري
التشاركي ،وكذا الرقابة الشعبية الدائمة.
شــاعــت مظاهر التكافل والـتـضــامــن الشعبي في
االعتصامات واإلضرابات واملظاهرات ،وشوهدت
ف ــي ك ــام ــل الـ ـت ــراب ال ــوط ـن ــي وفـ ــي ك ــل ال ـق ـطــاعــات
ّ
ولـ ـع ــل ج ــذوره ــا ت ـع ــود إلـ ــى مـكـتـسـبــات الـعـقـلـيــة
الجماعية األصيلة ،وإلى مبادئ اإلسالم الحنيف
املعتدل املنتشر في بالدنا وإلى ما عاشه الشعب
الجزائري من قيم اشتراكية مناهضة لالستعمار
واإلمبريالية .أثبتت الحركة الشعبية الحاشدة
ّ
املسيرة ذاتيًا ،وعيًا سياسيًا حضاريًا
في الجزائر
وإنـ ـس ــانـ ـي ــا ،م ـب ـت ـع ـدًا عـ ــن كـ ــل أش ـ ـكـ ــال اإلقـ ـص ــاء
والتمييز.
ّ
كـمــا أكـ ــدت قـ ــدرة الـجـمــاهـيــر الـشـعـبـيــة عـلــى قلب
مــوازيــن الـقــوى االجتماعية وإخ ـضــاع قــوى املــال
ال ـفــاســد املــرتـبـطــة عـضــويــا ب ــال ــدوائ ــر الـخــارجـيــة
املهيمنة على النظام العاملي الرأسمالي .فعندما
ي ـقــول الـجـمـهــور الـثــائــر سلميًا بــوجــوب إسـقــاط
عصابة البطش والنهب التي باتت تسطو على
مـقــدراتــه وثــرواتــه وتــدمــر طاقاته وتـحــارب حتى
مبادئه وتاريخه ،وعندما يليه الجيش الشعبي
الــوطـنــي بــاتـهــام الـعـصــابــة بــالـتــآمــر عـلــى الشعب
ودولته بهدر أمواله وبإضعاف مؤسساتها ،فهنا
ينتهي النظام الفاسد وتــدخــل السلطة فــي أزمــة
خــانـقــة إذ لــم يـعــد فــي إم ـكــان مــن فــي أعـلـ ُـى الـهــرم
اسـتـكـمــال تسيير األم ــور حـســب الـنـهــج املـعـتـمــد.
وع ـنــدمــا تــرفــض ال ـط ـب ـقــات الـسـفـلــى واملـتــوسـطــة
كــل رم ــوز الـحـكــم وتـطــالــب بمحاسبتها وعندما
تصطف املؤسسة الــوحـيــدة الـتــي تمتلك شرعية
وظ ـي ـف ـت ـ ُهــا وراء م ـطــالــب الـ ـث ــورة ال ـش ـع ـب ـيــة ،فــإن
املوازين قلبت والخطوة األولى قطعت.
فاملفهوم هو حتمية حلف استراتيجي وجــودي
ب ـ ــن األق ـ ـط ـ ــاب الـ ـق ــومـ ـي ــة ال ـش ـع ـب ـي ــة تـ ـح ــت لـ ــواء
ّ
املتحركة وطموحاته الشرعية
الجماهير الشعبية
في حماية مكاسب االستقالل وتعميق محصلة
الـ ـنـ ـض ــاالت االج ـت ـم ــاع ـي ــة م ــن خـ ــال االس ـت ـجــابــة
للحاجة الشعبية بــإعــادة التشييد املؤسساتي
السليم وتكريس مبدأ التخطيط التنموي تحت
ظل الدولة االجتماعية وسقف املساواة املدنية.
* كاتب وباحث جزائري

