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ـمجتمع
فاالصطفاف إلى جانبها سياسيًا في الحرب
ضـ ّـد اليمن ال يعني بــالـضــرورة ّ
زج الجيش
امل ـصــري فــي الـعـمــل الـعـسـكــري ،بــل االكـتـفــاء
بحضور رمــزي للقطعات البحرية املصرية،
وفي أماكن تكون قريبة من الحدود البحرية
ملصر ،بحيث تصبح ّ
املهمة دفاعية بحتة ،وال
تـصـ ّـب بــالـتــالــي فــي مصلحة االستراتيجية
ال ـس ـعــوديــة ال ـت ــي ت ــري ــد م ــن م ـصــر ان ـخــراطــا
ً
كامال وغير مشروط في الحرب .في النهاية،
ّ
ما يعي هــذه التحالفات ويضع حــدودًا لها

شذرات
ه ــو مـصـلـحــة ال ــدول ــة امل ـصــريــة ال ـتــي ّيـشــرف
ً
الجيش على إدارتها مباشرة منذ تدخله في
 30يونيو ّ
ضد حكم اإلخوان .هذه املصلحة ال
ّ ً
تقتضي تدخال مباشرًا في املسألة السورية
ّ
وتــرى أن الــدور املصري هناك ـ على رمزيته
ـ ـ ال يـجــب أن يـكــون ردي ـفــا ل ـلــدور الخليجي،
بــل على الـعـكــس ،يجب عليه الـقـيــام بجهود
التسوية السلمية التي تحفظ مصالح
لدعم
ّ
األط ــراف كــافــة وأدوارهـ ــا ،بحيث يـكــون بقاء
الـ ــدولـ ــة الـ ـس ــوري ــة والـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى كـيــانـهــا
وم ـ ّ
ـؤس ـس ــات ـه ــا وج ـغــراف ـي ـت ـهــا ال ـح ــال ـي ــة هــو
املدخل للفرز بني القوى التي تريد تحطيمها
وإنهاء دورها وكيانها وتلك التي تسعى إلى
الـحـفــاظ عليها عـبــر تفعيل تـلــك املـ ّ
ـؤسـســات
وإعـ ـ ـ ـ ــادة إن ـ ـتـ ــاج الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـسـ ـي ــاس ــي الـ ــذي
يحكمها .التباعد مع السعودية هنا أفضى
ََ
ُ
إلى تقاط ٍع كبير مع روسيا التي أوكلت إلى
ّ
ً
معارضة
مصر الحقًا مهمة التنسيق مع قوى
ِ
ّ
(منصة القاهرة) سيكون لها وظيفة أساسية
ف ــي ال ـب ـحــث ع ــن م ـخ ــارج ل ــأزم ــة ح ــن يحني

ُ
توق المعارضة
إلى أداء دور أكبر في
اإلقليم يتعارض مع
ّ
خفة بعض قواها
السياسية
دور تـفـعـيــل ال ـع ـمــل ال ـس ـيــاســي ال ـت ـفــاوضــي
ّ
م ـجــددًا .مــن جـهــة أخ ــرى ،ان ه ــذا الـتـقــاطــع ال
يلقى اعتراضات كبيرة من السعودية عندما
ينتقل إل ــى ال ـقــاهــرة ،ال بــل تـبــدو السعودية
م ــرت ــاح ــة ل ـه ــذا الـ ـتـ ـق ــارب ح ــن ي ـن ـح ـصــر فــي
امل ـح ـيــط اإلق ـل ـي ـمــي امل ـب ــاش ــر مل ـص ــر ،وهـ ــو ما
ّ
يفسر أيـضــا اخـتــاف موقفها مــن مصر في
ليبيا عنه في سوريا .الدولة في مصر تعي
ّ
تمامًا كل هذه التناقضات ،وتديرها انطالقًا
م ــن فـهـمـهــا لـلـمـصـلـحــة ال ـت ــي يـمـلـيـهــا األم ــن
القومي لها ،ولكن ذلك ال ينعكس كما يجب
عـلــى املـشـهــد الــداخ ـلــي ،وال ي ـجــري الـتـشــاور
بشأنه مع اآلخرين داخل مصر ،بحيث تبقى
ص ـنــاع ـتــه م ــن ح ـ ّـص ــة امل ــؤس ـس ــة الـعـسـكــريــة
الـتــي أصـبـحــت تـنـفــرد أكـثــر فــأكـثــر بصياغة
الـسـيــاســات وفــرضـهــا الحـقــا عـلــى املصريني

ّ
فإن املنطقة ليست منفصلة عمن يعتقدون
بــال ـت ـط ـب ـيــر وغـ ـي ــره ــا مـ ــن الـ ـطـ ـق ــوس ال ـتــي
يجيزها بعض مراجع الشيعة ويستشكل
عليها البعض اآلخر.
من إحياء واقعة كربالء في مدينة القطيف (أ ف ب)

رأي

11

ـ ـ م ـس ــارح وس ــاح ــات الـتـمـثـيــل ه ــي األخ ــرى
تطورت وتطور معها النص واألداء ،وهذه
امل ـســارح هــي مــن أب ــرز األنـشـطــة اإلبــداعـيــة،
ً
ويـ ـتـ ـجـ ـل ــى فـ ـيـ ـه ــا الـ ـ ـف ـ ــن ن ـ ـصـ ــا وتـ ـمـ ـثـ ـي ــا،

جائزة نوبل للسالم
مزحة ثقيلة

ُ َ
عبر ّ
املؤسسات املنتخبة املوالية بالكامل لها.

ّ
قلة نضج المعارضة

امل ـعــارضــة املـصــريــة فــي املـقــابــل (وخـصــوصــا
ّ
تصورات
اليسارية والناصرية منها) تملك
أفـضــل عــن املـشـهــد اإلقـلـيـمــي ،ولكنها تفتقر
إلــى األدوات التي تضع هــذه الـتـصـ ّـورات في
س ـيــاق سـيــاســي يـمـكــن املــراه ـنــة عـلـيــه .وهــذا
االفتقار ال يعود إلى تضييق السلطة عليها
وحــرمــانـهــا الـحـضــور فــي املـشـهــد السياسي
املصري فحسب ،بل أيضًا إلى عجز تنظيمي
ّ
قــديــم مـصـحــوب بـقــلــة دراي ــة كـبـيــرة بطبيعة
املجتمع املـصــري ال ــذي يحتاج تحريكه ّإلى
ع ـمــل تـنـظـيـمــي ط ــوي ــل ودؤوب ال إلـ ــى خــفــة
ومــراه ـقــة سـيــاسـيــة كـتـلــك ال ـتــي َص ـ ـ َـدرت عن
املصريني عقب انتهاء املوجة األولى
الثوريني َ ُ
إلى لعب دور أكبر
املعارضة
وق
من الثورة .ت
ّ
فــي اإلقـلـيــم يـتـعــارض مــع خــفــة بـعــض قــواهــا
السياسية فــي الـتـعــامــل مــع املـشـهــد املـصــري
ّ
املــركــب والـبــالــغ التعقيد ،وثمة شـ ّـك فــي أنها
ستستطيع فــي ح ــال وصــولـهــا إل ــى السلطة
إدارة سياسات مصر الخارجية بأفضل ّ
مما
تفعله السلطة اآلن .فافتقارها إلى األدوات ال
ّ
التصورات التي تبقى موجودة،
ينسحب على
ُ
ُ
ّ
ّ
ولكن ُيخشى طبعًا أن تطبق كما طبقت في
الداخل وتفضي إلى نتائج كتلك التي أفضت
إل ــى اسـتـعــداء غالبية املـصــريــن عليها .هــذا
ال يعني انعدام الخيارات أو انحصارها في
مـ ّ
ـرب ــع م ــا ت ــري ــده ال ــدول ــة أو ي ــري ــده الـجـيــش،
ولكن في املقابل على املعارضة إذا ما أرادت
االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن م ـ ــأزق ال ـس ـل ـطــة االق ـت ـص ــادي
الحالي الــدفــع ببدائلها .وهــو مــا تملك فعله
داخ ـل ـيــا ع ـبــر الـتـحـشـيــد ف ــي ان ـت ـظــار ظ ــروف
أفضل للمشاركة فــي االنـتـخــابــات ،وبالتالي
ّ
الحصول على كتلة شعبية تمكنها مبدئيًا
م ــن ان ـ ـتـ ــزاع مـ ـش ـ َـارك ــة ي ـم ـكــن ع ـل ــى أســاس ـهــا
الــوصــول جزئيًا إلــى السلطة ،وال ـشــروع في
تغيير السياسة الخارجية املصرية ،ووضع
أولويات مختلفة لها ،بحيث تصبح متطابقة
أك ـثــر م ــع مـصــالــح امل ـصــريــن وب ــاق ــي شـعــوب
ّ
امل ـن ـط ـق ــة .ولـ ـك ــن ح ـت ــى ذلـ ـ ــك الـ ـح ــن س ـت ـظــل
ُ
السياسة الخارجية املصرية تصنع بمعزل
ع ــن اإلرادة ال ـكــام ـلــة ل ـل ـم ـصــريــن ،ووف ـق ــا ملا
تعتقد ّ
املؤسسة العسكرية أنه األنسب للدولة
املـصــريــة ومصلحتها العليا .وهــي على أيّ
حــال أفضل بكثير من سياسة دول الخليج،
ويمكن مــع إضـفــاء بعض الـتـعــديــات عليها
ّ
ـ ـ ف ــي م ــا خ ـ ّـص الـيـمــن ت ـحــدي ـدًا ـ ـ جـعـلـهــا أق ــل
انحيازًا إلــى السياسة األميركية وأكثر قربًا
مما تريده غالبية ضحاياها.
* كاتب سوري

وتـسـتــوعــب امل ـئــات مــن ال ـطــاقــات الشبابية
خاصة.
وفي هذا فإن مسرحية مهر الشيطان ،وهي
عمل فني ُي َع ّد له منذ ستة أشهر يزدحم فيه
الحضور الرجالي والنسائي على انفراد.
ـ ـ م ــراك ــز ال ـت ـبــرع ب ــال ــدم حـيــث تـنـشــط بـنــوك
الدم باملتبرعني وتقوم بعض املستشفيات
بوضع سيارات متنقلة للتبرع .هذه املبادرة
ً
يعتبرها الـبـعــض بــديــا لعملية التطبير
وشق الرؤوس وإسالة الدم ،وهي في حالة
ت ـطــور ،وه ـنــالــك إق ـبــال مـلـحــوظ عليها في
القطيف والبحرين خاصة.
على الرغم من حالة االحتقان الطائفي التي
ربما حصدت مــزيـدًا مــن النقاطّ فــي بالدنا
ّ
على غيرها ،إال أن زوارًا من السنة املعتدلني
حـضــروا املـجــالــس وشــاركــوا بكلمات القت
االس ـت ـح ـســان وال ـتــرح ـيــب ،ك ــان م ــن أبــرزهــا
زي ــارة الشيخ عبد الرحمن املـحــرج (سلفي
نجدي معتدل) ومعه آخرون.
ّ
قدر أحد املتابعني أن عدد املحاضرات التي
ألـقـيــت ف ــي امل ــوس ــم ب ـ ـ ــ 19000م ـحــاضــرة في
القطيف ومثلها أو أكـثــر فــي األح ـســاء ،وال
يوجد إحصاء أو إشعار بعدد املحاضرات
في املدينة املنورة والدمام ،إال أن املحصلة
النهائية بالتأكيد يفوق  50000محاضرة
يلقي فيها كل الخطباء بمختلف انتماءاتهم
الفكرية والثقافية للمدارس واملشارب داخل
البيت الشيعي.
* ناشط سياسي سعودي

زياد منى
بداية أعترف بأني شخصيًا ال أعطي هذه الجائزة ،جائزة
نوبل على نحو عام ،أي اهتمام ،لكنني منفتح دومًا على أي
نقاش بالخصوص إلقناعي بأهميتها وبأن موقفي غلط.
ف ــي ال ـح ـق ـي ـقــة ،إنـ ــي أعـ ــد أن م ــن ي ـك ـتــرث ب ـه ــذه ال ـج ــائ ــزة،
وغيرها ،إما من املؤمنني بتفوق اإلنسان األبيض البشرة،
وهــو بالتالي يلهث خلف اعـتــراف بمقدراته وفــق املعايير
واملقاييس «الغربية» ،أو من الجاهلني باألهداف السياسية
واإلثنوغرافية لهذه الجوائز.
كلنا يعرف مدى تدخل وكالة االستخبارات املركزية في
َ
ِمنح الجائزة حيث يقرأ املرء عن هذا في مختلف وسائل
اإلعالم والتضليل!
أســاس موقفي هــذا ،من كافة الجوائزّ ،أيــا كــان مصدرها
ومجالها ،تجاربي الشخصية العديدة فــي لجان تحكيم
عــرب ـيــة ،وم ــا ي ـق ــرأه املـ ــرء ويـسـمـعــه ع ــن ت ـج ــارب آخــريــن،
واالستثناء يؤكد القاعدة.
نعود اآلن إلى منح جائزة نوبل للسالم للرئيس الكولومبي
خوان مانويل سانتوس ،الذي ننظر إليه على أنه استطراد
لسياسة منح هذه الجائزة لقتلة ومجرمني وخونة ومحاكم
تفتيش الـعـصــور الـحــديـثــة ،فــي مقدمتهم الـسـفــاح بيغن
وراب ــن وشـيـمــون بـيــريــز وكيسنجر وال ـس ــادات وأوبــامــا،
الــذي طور أداة االغتيال املسيرة في عهده على نحو غير
مسبوق ،والقائمة تطول.
الــداعــن إل ــى ال ـســام ال يـكـتــرثــون ب ــأي جــوائــز «يتفضل»
بها الــرجــل األبـيــض على البشرية! املـفــاوض الفييتنامي
«الشمالي» لي دك تو ،رفض الجائزة التي منحت له تقاسمًا
مع هنري كيسنجر ،املسؤول عن كثير من الجرائم بحق
البشرية عندما كــان مستشار األم ــن الـقــومــي ،ومــن ثمة
وزيــر خارجية اإلدارة األميركية ،وقــال :الجائزة الحقيقية
تكمن في تحرر بالدي من االحتالل األميركي وتوحدها
وعودة السالم إلى ربوعها.
بالعودة إلى سيرة الرئيس الكولومبي ،نجد أنها ال تختلف
كثيرًا عن سير غيره ممن ذكرنا سابقًا.
معروف أن االنتفاضة الفالحية في كولومبيا املشهورة
باسمها املختصر «فارك» انطلقت في عام  1964احتجاجًا
عـلــى عـمـلـيــات م ـص ــادرة أراضـ ــي الـفــاحــن وط ــرده ــم من
قراهم ،حيث وصل عددهم إلى نحو ستة ماليني شخص،
ّ ُ
غالبيتهم من املعدمني ،ثم أعيد توطينهم بعيدًا من أوطانهم
أو في أحزمة الفقر املحيطة بالعاصمة وغيرها.
سانتوس صار رئيسًا لكولومبيا في عام  ،2010بعدما
خــدم بــن عامي  2006و 2009وزي ـرًا للدفاع فــي حكومة
ُ
الرئيس األسبق أرايب.
َ
فــي تـلــك املــرح ـلــة ،ك ــان وزي ــر ال ــدف ــاع ورئ ـي ـســه م ـســؤولـ ْـن
عــن حملة رعــب وإره ــاب طــاولــت الـبــاد ،وذهــب ضحيتها
آالف الضحايا ،وفــي مقدمتهم رؤســاء النقابات العمالية
والفالحية والصحفيون والعاملون فــي منظمات حقوق
اإلنسان وغيرهم من املعارضني ،علمًا بأن نظام الرئيس
ُ
أراي ــب كــان لصيقًا بواشنطن وخــادمــا لها ولسياساتها
العدوانية ،وهذا كله وفق مبعوثي األمم املتحدة نفسها.
على سبيل املثال ،مــارغـ ِـرت سكاغيا ،التي كانت مبعوثة
ُ
األمم املتحدة لحقوق اإلنسان نعتت نظام أرايب /سانتوس
مجار ( )sinkholeللرقابة غير القانونية واالعتقال
بأنه قاع
ٍ
التعسفي واالضطهاد واالغتياالت وكل أشكال القمع بحق
كل معارض لهذا النظام املتوحش.
إن لجنة نــوبــل بمنحها ســانـتــوس جــائــزة نــوبــل للسالم
هي في حقيقتها متناغمة مع سياساتها الطويلة القائمة
على منح الجائزة لقتلة ومجرمني وغيرهم من مستحقي
مختلف النعوت ،وهــو ما يؤكد موقفنا من الجائزة ومن
مانحيها من الالهثني وراءها ،ومن قبلهم من الفائزين بها.
فكلهم رابني وبيغن وســادات! فمن يقبل أن يوضع اسمه
في قائمة واحدة مع أشخاص كهؤالء ،فإنه يعترف بالتالي
بأنه يتماهى معهم وال يختلف عنهم ،وعليه بالتالي ّ
تحمل
مسؤولية قراره.

