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ورد كاسوحة *
ّ
ثـ ّـمــة مــا يـجــب تـحــديــده حينما يـتـعــلــق األمــر
بــالـسـيــاســة املـصــريــة الـحــالـيــة تـجــاه اإلقـلـيــم،
وه ــذا التحديد مرتبط بالفصل بــن طبيعة
الـنـظــام هـنــاك (ال ــذي تهيمن عليه املـ ّ
ـؤسـســة
العسكرية تقريبًا) ومــواقـفــه مــن األزم ــات في
ّ
يتعذر الوصول إلى تقدير دقيق
املنطقة ،إذ
ل ـط ـب ـي ـعــة الـ ـحـ ـض ــور امل ـ ـصـ ــري فـ ــي ال ـق ـضــا ُّيــا
اإلقليمية من غير الفصل ذاك .ولهذا التعذر
ّ
أس ـب ــاب م ـت ـع ــددة ،أه ـم ـهــا أن ال ـن ـظــام اآلن ال
ّ
ي ـعـ ّـبــر ع ــن كـتـلــة تــاري ـخ ـيــة وال ي ـت ـصــرف في
ضوء املصالح التي تمليها هذه الكتلة .هذا
يـجـعــل طــريـقـتــه ف ــي الـعـمــل وص ـيــاغــة ال ـقــرار
متعارضة تمامًا مع الطريقة التي كان يعمل
ب ـهــا ن ـظــام ع ـبــد ال ـن ــاص ــر ،وال ـت ــي ك ــان ال ــدور
اإلقـلـيـمــي فـيـهــا ام ـت ــدادًا الن ـح ـيــازات السلطة
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ،ف ـ ــإذا ك ــان ــت ت ـق ــدم ـي ــة وم ـن ـح ــازة
إل ـ ــى ال ـط ـب ـق ــات ال ـف ـق ـي ــرة وال ــوسـ ـط ــى ،ت ـكــون
تحالفاتها مــع ســوريــا وال ـع ــراق قــويــة ،وإذا
كــانــت رجـعـيــة ومـمــالـئــة لــإق ـطــاع واألث ــري ــاء
وأصحاب الرساميل ،يحصل العكس وتكون
الـعــاقــة مــع الـسـعــوديــة ودول الخليج أقــوى.
ّ
ك ــل ذل ــك انـتـهــى اآلن ،وأصـبـحــت الـسـيــاســات
ُ
تـصــاغ بمعزل عــن مصالح الكتل الـتــي تقف
خـلــف الـحـكــم وتـضـفــي عليه الـشــرعـيــة ،وهــذا
ينطبق على حقبة مـبــارك كما على حقبتي
املجلس العسكري واإلخوان ،وحاليًا الجيش
بقيادة السيسي .تغييب الكتل الشعبية عن
ّ
طة فــي صياغة
بحجة الواقعية
املشهد
ِ
املفر ّ
السياسات أفضى ،كما هو متوقع ،إلى تراجع
دور مصر وحـضــورهــا فــي املنطقة ملصلحة
ً
قوى أخرى مثل إيران وتركيا وإسرائيل .ومع
ُ
هذا التراجع الذي انطوى على ضمور للقوى
ال ـبــدي ـلــة ال ـتــي تـمـلــك تـ ـص ـ ّـورات مـخـتـلـفــة عن
السياسة وكيفية صناعتها تضاءلت إمكانية
الربط مجددًا بني حضور الكتل االجتماعية
وإيجاد سبل للتعبير عن فاعليتها ووزنها
فــي امل ـســرحــن اإلقـلـيـمــي وال ــدول ــي .وحينما
الحت إمكانية ملعاودة فعل ذلك بعد الثورة،
صادرها تحالف اإلخوان واملجلس العسكري
قبل أن تنفرد الجماعة باألمر وتحاول ربط
ّ
املـشـهــد امل ـصــري الــداخ ـلــي بـســلــة تحالفاتها
اإلقـلـيـمـيــة ال ـتــي ال يعنيها مــن وج ــود مصر
فـ ـيـ ـه ــا إال ت ـق ــزي ـم ـه ــا ك ـ ــدول ـ ــة وإخـ ـض ــاعـ ـه ــا
لسياسات ال تتوافق مــع ّدوره ــا وتاريخها.
هــذه املــرحـلــة انـتـهــت بـتــدخــل الـجـيــش فــي 30
 2013إلنهاء حكم اإلخ ــوان ،وحصول
يونيو ّ
أضفى
كبير
شعبي
غطاء
تحت
ل
التدخ
هذا
َ
عليه مشروعية ّ
مهمة ،ولكنه في املقابل َوضع
السياسة املـصــريــة ،س ــواء فــي الــداخــل أو في

ال ـخــارج ،بــن يــدي املـ ّ
ـؤسـســة العسكرية التي
ال ُيـعــرف لـهــا ان ـح ـيــازات م ـح ـ ّـددة ،وإن فعلت
يكون ذلــك ً
ّ
تخص أمنها
بناء على اعتبارات
ال ـق ــوم ــي .وه ــو م ـف ـهــوم ف ـض ـفــاض يـخـلــو من
التحديدات األيديولوجية التي يحتاجها ّ
أي
ً
بتعريف للسياسة
حكم ،ويكتفي بدال من ذلك
ٍ
ُ
يحصرها بتأمني الـحــدود البرية والبحرية
للدولة ،ومواجهة التهديدات الخارجية ،بما
يضمن إرساء األمن والحفاظ على مبدأ عدم
ّ
التدخل في شؤون الدول األخرى.

إدارة التعقيدات اإلقليمية
ال تـ ـب ــدو ال ـ ــدول ـ ــة املـ ـص ــري ــة م ـع ـن ـي ــة حــال ـيــا
باعتبارات تتجاوز هــذا التعريف «الضيق»
ملفهوم األمــن القومي املـصــري .والـحــال أنها
ُ
تولي األمــر اهتمامًا كبيرًا وتعتبره أولوية
ف ــي ص ـيــاغــة ال ـس ـيــاســات ال ـخــارج ـيــة ،وحــن
ُ
تفعل ذلك ال تبالي كثيرًا بالتناقضات التي
ّ
مضطرة في
تعتريه ـ وهي كثيرة ـ وال تبدو
ضوء هذه «الالمباالة» إلى إيضاح اآللية التي

تجعلها تتقاطع إقليميًا مع قوى متعارضة
ج ـدًا فــي املـصــالــح مـثــل الـسـعــوديــة وروس ـيــا
وق ـ ـ ـ ّـوات خـلـيـفــة حـفـتــر ف ــي لـيـبـيــا والـسـلـطــة
وامل ـع ــارض ــة ال ـســوري ـتــن و ...الـ ــخ .بالنسبة
إليها ،هــذه ليست تناقضات ،فما يجمعها
مع السلطة واملعارضة السلمية السوريتني
هو ذاتــه الــذي يضع تحالفها مع السعودية
في سياق موضعي خــارج املسألة السورية،
ّ
وتـحــديـدًا فــي مــا يتعلق بــأمــن الخليج .هنا
ً
أيضًا ال يكون التقاطع مع السعودية كامال،

في القاهرة قبل أيام (محمد الشاهد ــ أ ف ب)

بانوراما عاشوراء في السعودية
محمد النمر *
هنا القطيف والدمام ،وهنا األحساء ...وهنا
املدينة املنورة أيضًا.
ً
التوقيت اآلن الساعة الثامنة ليال من ّيوم
األرب ـعــاء العاشر مــن محرم ال ـحــرام .تنفس
املراقبون الصعداء بعد أن كانت أنفاسهم
محبوسة واألعصاب مشدودة لعشرة أيام
مضت تترقب ،في أي لحظة ،صوتًا مدويًا
لحزام ناسف أو زخات من رصاص تتطاير
لـتـحـصــد أي ــا م ــن امل ـعــزيــن ف ــي الحسينيات
ومجالس العزاء املكشوفة في كل زوايا املدن
وال ـق ــرى ،وبـعــض منهم مــن ش ــدة االزدح ــام
ً
يفترشون الطرقات ،فيكونون صيدًا سهال
يسيرًا وثمينًا لكل من أراد بهم سوءًا.
محرم وما أدراك ما محرم .في بالدي كانت
بــدايــة االس ـت ـهــداف اإلره ــاب ــي ملــأتــم ال ـعــزاء،
فكانت الحصيلة في الدالوة ثمانية شهداء،
ومثلهم من الجرحى ،كــان ذلــك في التاسع
من محرم سنة 1436هـ.
ومـحــرم املــاضــي (1437هـ ــ) كانت الحصيلة
في سيهات أربعة شهداء ،من بينهم بثينة
ال ـع ـب ــاد ،طــال ـبــة ط ــب ف ــي مــرح ـلــة االم ـت ـيــاز
ومثلهم من الجرحى.
وما بينهما كانت القديح والكويت والعنود
ونجران وعسير وجدة واملدينة كلها كانت
ضحية اإلرهاب األعمى.
ً
عشرات األلوف محتشدة ،ختمت مع غروب
ش ـم ــس األرب ـ ـع ـ ــاء م ـس ـي ــرة س ـل ـم ـي ــة ،وكـ ــان

ٌ
شعار
أقصى «عنف» مارسته تلك األلــوف،
بــالـحـنــاجــر ي ـق ــول :لـبـيــك ي ــا ح ـس ــن ،وآخ ــر
يقول هيهات منا الذلة.
رج ـ ــال أمـ ــن ي ـح ـي ـطــون بــاملـنـطـقــة ف ــي ح ــزام
ّ
واق للمالحظة واملراقبة ملنع ما يخل
أمني ٍ
باألمن ودوري ــات ومصفحات تحمي أغلب
ّ
مقار العزاء ،أما الخدمات األمنية املساندة
واملـ ـتـ ـمـ ـم ــة لـ ــرجـ ــال األم ـ ـ ــن فـ ـه ــي الـ ـس ــواع ــد
ال ـش ـبــاب ـيــة األه ـل ـي ــة ال ـت ــي ت ــراق ــب وت ــرص ــد
الـحــاالت املشبوهة فــي داخ ــل املــآتــم ،والتي
ينظر إليها األهالي بكل محبة وود واحترام
وهم في تنسيق مباشر مع الجهات األمنية
الرسمية ألي حالة شبهة.
كانت القطيف واألحساء إلى ما قبل أربعني
عامًا تستورد الخطباء من الخارج ،وتحديدًا
من العراق كالسيد حسني الشامي والسيد
مــرتـضــى الـقــزويـنــي فــي سبعينيات الـقــرن
املــاضــي ك ــان آخ ــره ــم .أم ــا ال ـي ــوم ،فــاملـفــارقــة
تـكـمــن ف ــي تـصــديــر الـخـطـبــاء إل ــى ال ـخ ــارج،
وعلى سبيل املثال ال الحصر الشيخ فوزي
السيف إلــى املجالس الحسينية فــي لندن،
والـسـيــد منير الـخـبــاز إلــى الـكــويــت ،الـلــذان
يعدان اليوم أبرز الخطباء وغيرهما.

في عاشوراء
الفعاليات املصاحبة للمجالس الحسينية
مـشـهــد ي ــوح ــي مل ــن ي ـش ــاه ــده أنـ ــه ل ـيــس في
اململكة العربية السعودية حيث الوهابية
املذهب الرسمي للدولة.

لن أتحدث هنا عن املحاضرات أو ما يطلق
عليه القراءة ألنها تحصيل حاصل ،ولكن ال
شك في أنها تطورت بشكل مقبول ويكفي
إلى أن أشير إلى أن هناك لجان تقويم لتلك
املحاضرات تعقد بعد انتهاء العشرة األولى
ومـفـتــوحــة لـلـعـمــوم ،ويـلـقــي فيها جـمــع من
املثقفني واألكاديميني آراء هــم وانتقاداتهم
ومقترحاتهم لغرض التطوير.
ـ ـ أول مــا يـمـكــن أن يـلـفــت االن ـت ـبــاه إل ــى تلك

الفعاليات
المرافقة للمجالس توحي
لمن يشاهده بأنه ليس
في السعودية

امل ـنــاطــق ل ـبــس األس ـ ــود م ــن ال ـل ـب ــاس ،ثــوبــا
ً
وكــوفـيــة وقميصًا وبـنـطــاال ،وآالف األعــام
ال ـســوداء والـحـمــراء والـخـضــراء فــوق املآتم
وال ـب ـيــوت واألزق ـ ــة وال ـط ــرق ــات ال ـتــي يقصد
بقاء الراية الحسينية خفاقة فيها.
ـ ـ املـضــايــف ،وهــو عـبــارة عــن خيمة شعبية

أو مقر مكشوف يقام من متبرعني لتوزيع
الحلويات واملرطبات على كل من يستمعون
لـلـخـطـيــب وح ـتــى أول ـئ ــك امل ـ ــارة إل ــى جــانــب
املجالس الحسينية ،وقــد أصبحت ظاهرة
في كل النواصي.
ـ ـ أم ــا اإلط ـع ــام ،وأع ـنــي بــه تــوزيــع األرز كما
هي العادة في مثل هذه املجالس لدى عموم
الشيعة في العالم ،فقد أصبح بشكل يصل
إلى ّ
حد اإلسراف ،وإن كان يوزع حتى على
األج ــان ــب ،وأع ـن ــي ب ـهــم ال ـع ـمــالــة اآلس ـيــويــة
املسلمة وغير املسلمة املتناثرة في البالد.
ـ ـ ـ املـ ــراسـ ــم والـ ـل ــوح ــات واملـ ـ ـع ـ ــارض الـفـنـيــة
املتخصصة في واقعة كربالء هي من أبرز
امل ـعــانــي ال ـح ـضــاريــة إلب ـ ــراز واق ـع ــة كــربــاء
بصورتها األجمل.
ـ ـ ـ م ـع ــارض ال ـك ـتــاب الـشـعـبـيــة املـتـخـصـصــة
وغـيــر املتخصصة هــي األخ ــرى تنشط في
هذا املوسم.
ـ برامج خاصة للناشئة ولألشبال يتعلمون
فيها عن واقعة كربالء وما يناسب أعمارهم
وإبراز الشبل القاسم بن الحسن بن علي بن
أبي طالب ،وعلي األكبر بن الحسني قدوات
وأبطال من الواقعة.
ـ ـ ـ م ـن ـتــديــات ال ـش ـعــر الـحـسـيـنــي ت ــزخ ــر منذ
س ـن ــوات بـعــد ي ــوم ع ــاش ــوراء ي ـش ــارك فيها
أدب ــاء رائ ـعــون (ملتقى شـعــراء الـطــف الــذي
يقيم ندوته الثامنة عشرة هذا العام هو أبرز
املنتديات املتخصصة في هذا الجانب).
ـ من باب اإلنصاف وتقديم املشهد كما هو،

