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 السيد حممود املوسوي

مة
ّ
املقــد

 

وما  الدنيا  سعة  واسع  عليه  الل  سالم  احلسني  نور  إن 
حتتاجه، وسعة الزمن يف أبديته، وعندما نقول نور اإلمام احلسني 
C فهذا يعني أننا نتحّدث عن كل قوله وكل فعله وسلوكه 
وإن  والسياسية،  واالجتامعية  الشخصية  القضايا  يف  ومواقفه، 
البرشية، ألهنا  يعّد بخس حلق  إنام  اجلوانب  من  استثناء جانب 
احلسني  اإلمام  مسرية  به  تفيض  الذي  اهلدى  بركات  ستحرم 
الثوري  حراكه  يف  واقعنا  نقرأ  أن  نحاول  هنا  وإننا   .C
تقوياًم  املباركة،  احلسينية  الثورة  خالل  من  املعارص،  والسيايس 
للواقع هبدى اإلمام احلسني C، ألنه مصباح هدى وسفينة 
فتكون  وآله وسلم(،  الل عليه  الل )صىل  قال رسول  نجاة، كام 

ثورته املباركة أيضًا مصباح هدى وسفينة نجاة للبرشية.

دعاوى  أي  فإن  الناصعة،  احلقيقة  هذه  عىل  وتأسيسًا   
حبيس  ليكون  موضعه  وحتجيم  احلسيني  النور  وأد  عىل  تعمل 
 C التاريخ، فهي دعاوى اهنزامية حتّجم دور اإلمام احلسني
وقد  واعوجاجه،  الرأي  خطأ  داللة  وذلك  الواقع،  حركة  يف 
وإنام  اإلساءة،  قصد  دون  املقوالت  بعُض  البعِض  عىل  تلتبس 
نفسية  لتحوالت  نتيجة  أو  النصوص  قراءة  يف   التجزئة  بفعل 
الكتاب  هذا  يف  وسنحاول  وأزماته،  الواقع  مشكالت  جّراء 
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االنتشار  الثورة احلسينية من  نور  التي متنع  املقوالت  نعالج  أن 
والتأثري. وهي معاجلات عىل هيئة دراسات ومقاالت وحوارات 

قد نرشت يف أدوات إعالمية خمتلفة.

نسأل الل تعاىل أن يعّرفنا نور اإلمام احلسني C يف   
كافة جماالته لنقتدي به ونسري عىل هنجه الرشيف.

حممود الوسوي
بني مجرة / البحرين

حمرم احلرام 1434هـ
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على سبيل التمهيد

القيادة املعرفية يف زمن التحوالت السياسية

إن ما قد جرى يف العامل العريب واإلسالمي من حراك ثوري 
وتغيريي بغية إصالح وضع األمة مطالبًا بالكرامة وتوفري مناخات 
العدالة واإلنصاف،  الكريم وحتقيق  العيش  احلرية وتعديل ظروف 
منذ مطلع عام 2011 امليالدي، أو قبل ذلك التاريخ، وما نالحظه 
من تأثري لذلك احلراك الضاغط عىل سياسات مستبدة ظاملة عاثت 
يف األرض فسادًا حتى أهلكت احلرث والنسل، كل ذلك يقودنا إىل 
احلديث عن العقليات التي تشكل الرؤى وتغذي املجتمع لتصوغه 
يف  نظرة  متتلك  التي  العقليات  تلك  فيه.  أفكارها  بث  خالل  من 
التحوالت التارخيية، وتقلبات السياسة، وبالتايل فإهنا تقوم بالتبشري 

لتلك الرؤية يف خطاهبا امللقى عىل اجلامهري باعتبارها قيادة معرفية.

للتحوالت  الناظر  بعده  يف  اخلطاب  هذا  دراسة  أمهية  إن 
السياسية، من األمهية بمكان، باعتباره مؤثرًا عىل العقلية املجتمعية، 
اغتنامها  مدى  وإىل  التحوالت،  لتلك  استجابتها  مدى  حيدد  مما 
للفرص التارخيية التي تتاح لألمم بني فرتة وأخرى، ويف األغلب ال 
تكون تلك الفرص متجددة بشكل رسيع، وإنام هي ضمن نظام أن 
.C الفرصة رسيعة الفوت وبطيئة العود()1( كام يقول اإلمام عيل(

1 / غرر احلكم ودرر الكلم، ص 113
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والس�ؤال هن�ا: كي�ف تنظ�ر تل�ك العقلي�ات إىل جمري�ات 
األح�داث وحتوالت الواقع الس�يايس؟ وبأي منظ�ار وآليات تعمل 

عىل تفسريه؟  

من الواضح أن هناك عقليتان تقومان بقراءة الواقع:

فتعمل  ذاهتا،  وبالتحوالت  نفسه،  باحلدث  املتأثرة  العقلية  األوىل: 
عىل صياغة فكرها وثقافتها بناء عىل املعطيات التي تالمسها، وهذه 
العقلية إنام ختضع للواقع، وحتاول املالئمة بينه وبني ما تؤمن به من 
أو  الرباغامتية  العقلية  ذاهتا  وهي  استقرابية.  حماولة  يف  وعقيدة  فكر 
عىل  يقوم  ال  الذي  السيايس  الفلسفي  املذهب  تتبنى  التي  الذرائعية 
أي تفسري أيدلوجي حلركة املجتمع والتاريخ، وإنام ينظر إىل النتائج 
النظرية  هذه  يتبنى  اإلسالمي  الداخل  من  البعض  أن  فنرى  اآلنية، 

دون أن يعي حقيقتها، أو دون أن يرّصح هبا.

والسنن  اإلهلية  السنن  خالل  من  الواقع  تقرأ  التي  العقلية  الثانية: 
التحرك،  خالله  من  لتبني  التغيري  أرسار  لتكتشف  الثابتة،  التارخيية 
التغيري  تقبل  التي ال  بالثابت من رؤاها وعقيدهتا،  معّززة كل ذلك 

وال التحويل، باعتبارها سنن )تارخيية( إهلية. 
إن العقلية الُسنَنية التي تكتشف السنن وتؤمن بثبوهتا فتتبع 
تنظر  فال  والوقائع،  النافذة لألحداث  البصرية  ذاهتا  األسباب، هي 
كتطبيقات  إال  والسيايس  االجتامعي  احلراك  يف  املؤثرة  لألحداث 
عملية واقعية للسنن، فإن: الظامل مآله إىل اهلالك وكلام أمعن الظامل يف 
ظلمه فإن أجله يقرتب، وإن اإلرادة والتعاون يصنعان املعجزات يف 
التغيري. فال ينخدع ذو البصرية بزخم اإلعالم وال بدعايات األنظمة 

اجلائرة، وال خياف من هتديداهتم، وال يتنازل عىل طموح التغيري.

آيات متطابقة نصًا هذه  إن الل تعاىل ذكر يف كتابه يف عرش 
احلقيقة: إِنَّ }اللَّ الَ َيِْدي اْلَقْوَم الظهَّالنَِِي{)1(، ناهيك عن ورود املعنى 

1 / سورة املائدة، آية 51
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نفسه يف أشكال متعددة يف آيات عديدة، وقد ذكر الل عز وجل: }إِن 
ُكُم اللُّ َفاَل َغالَِب َلُكْم{)1(. َينُصْ

رؤاه  يف  للواقع  يستسلم  ال  البصرية  صاحب  فإن  فلذلك 
الدوام:  عىل  وينادي  يعمل  فهو  التغيري،  طموح  عن  يتنازل  وال 
َأْقَداَمُكْم{)2(.  َوُيَثبِّْت  ُكْم  َينُصْ اللهََّ  وا  َتنُصُ إِن  آَمنُوا  الهَِّذيَن  ا  َ َأيهُّ }َيا 
ليأخذ الناس باألسباب التي توصلهم إىل حياة الكرامة، كام كان ذو 
نهَّا َلُه ِف اأْلَْرِض َوآَتْينَاُه ِمن ُكلِّ  ا َمكهَّ القرنني، الذي قال عنه تعاىل: }إِنهَّ

ٍء َسَببًا. َفَأْتَبَع َسَببًا{)3(.  َشْ

فهنالك سنة كربى تتحرك خالهلا سائر السنن، وهي سنة   
التحّول والتغري يف حال األمم واملجتمعات من حال إىل حال، حيث 
يداول الل تعاىل األيام بينهم قوة وضعفًا، صحة ومرضًا، فقرًا وغنى، 
تقدمًا وختلفًا، انتصارًا وهزيمة، وتتجىل تلك السنة الكربى يف قول 
الهَِّذيَن  اللُّ  َولَِيْعَلَم  النهَّاِس  َبنْيَ  ا  ُنَداِوُلَ اُم  األيهَّ }َوتِْلَك  وجل:  عز  الل 

آَمنُوْا َوَيتهَِّخَذ ِمنُكْم ُشَهَداء َواللُّ الَ ُيِبهُّ الظهَّالنَِِي{)4(.
إن املشكلة تكمن يف تلك العقليات التي تتأثر بالواقع فيكون 
ينتشون وينتفضون  ثقافتها ورؤاها، فرتاهم  الذي يصيغ  الواقع هو 
اآلخرين، وتلك  انتصارات  يعيشون  التغيري حينام  بإمكان  وينادون 
االنتصارات التي يعيشها البرش بال شك تبعث برسائل للعقل لعله 
ينفض عنه غبار اهلزيمة، كام حدث من انتصار املقاومة يف لبنان عىل 
الدكتاتورية،  هروب  من  تونس  يف  حدث  وكام  اإلرسائييل،  العدو 
وعواصف التغيري يف مرص، إال أن هذه العقلية التي ترّكب قناعاهتا عىل 
التحوالت وتكون آليات تفكريها هي انتصارات اآلخرين، ال يمكن 
الوثوق هبا يف واقع الظلم وحياة الكبت، ذلك الوقت الذي حيتاج 
فيه اإلنسان إىل احلركة من أجل تغيري واقعه أكثر من أي يشء آخر.

1 / سورة آل عمران، آية 160
2 / سورة حممد، آية 7

3 / سورة الكهف، آية 48و58
4 / سورة آل عمران، آية 041
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القرآن ينّبه العقلية االهنزامية
أمل ُتغلب الروم؟  

وآله(  عليه  الل  النبي )صىل  الروم يف عهد  ُغلبت  لقد  نعم 
غّم  املؤمنني  أصاب  وقد  آنذاك،  املجوس  الفرس  هزمهم  حيث 
وحزن، ألن الروم أقرب إىل املسلمني باعتبارهم أهل كتاب، ولكن 
َغَلبِِهْم  َبْعِد  ن  }َوُهم مِّ الل تعاىل أخربهم بسننه وبوعده حيث قال: 
َيْفَرُح  َوَيْوَمئٍِذ  َبْعُد  َوِمن  َقْبُل  ِمن  اأْلَْمُر  للِهَِّ  ِسننَِي  بِْضِع  ِف  َسَيْغلُِبوَن. 

اْلُْؤِمنُوَن{. 

يف  كانت  وحتوالت  شواهد  يعطينا  الكريم  القرآن  إن   
كيفية  نستوعب  لكي  البرشي،  املجتمع  يف  بل  اإلسالمي،  املجتمع 
وعالقته  الوعي  صياغة  آليات  هي  ما  متامًا  ونعي  العقل،  حركة 
يصاغ  حركية  لثوابت  تؤسس  القرآنية  الشواهد  وتلك  بالواقع. 
وعد  املتتبع  ليجد  القرآنية  اآليات  تتبع  ويمكن  الفكر،  خالهلا  من 
ووعد  الل،  ينرصون  عندما  وبالنرص  األرض،  بوراثة  للمؤمنني  الل 
الظاملني باهلالك وما شابه ذلك، مما حيّرر اإلنسان من عقلية االهنزام 
أمام الواقع،  وعدم االستسالم لظروفه وحتوالته التي هي حمل تغري 
دائم باعتبارها حدث طارئ. وحتقيق ذلك ضمن السنة القرآنية التي 
رصح هبا القرآن الكريم يف هذا الصدد يف قول الل عز وجل: }َوَكْم 

َقَصْمنَا ِمن َقْرَيٍة َكاَنْت َظالًَِة َوَأنَشْأَنا َبْعَدَها َقْومًا آَخِريَن{)1(.

بعيد  زمن  ومنذ  وقرأنا  رأينا  إننا  الشديد  األسف  فمع 
ينقّلبون  والباحثني  املنّظرين  بعض  أن  كيف  الراهن،  وقتنا  وإىل 
غريها،  من  فيه  إليهم  أحوج  الناس  يكون  أوضاع  يف  أعقاهبم  عىل 
فيشيعون ثقافة التربير واالستسالم باسم عدم القدرة وباسم السالم 

وباسم اهلواجس من املحيط، وغري ذلك من تربيرات واهية.

1 / سورة األنبياء ، آية 11
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تكمن خطورة هذه العقلية يف أهنا ال تكتفي بتربير حتركاهتا، 
بل تسعى إلعادة قراءة التاريخ بنَفس اهنزامي، ذلك التاريخ املعصوم 
الذي جتّلت فيه بصرية املعصوم املتطابقة مع الوحي املقّدس. فيكون 
 C عند أولئك أن أهل البيت )عليهم السالم( ابتداء باإلمام عيل
اجلهاد  هنج  ينتهجوا  ومل  صاحلوا  قد  العسكري  باإلمام  وانتهاء 
ومقاومة احلكام الظلمة، ماعدا اإلمام احلسني C يف آخر عمره 
اإلمام احلسني  أن  يتفكروا يف  � ومل  ادعائهم  � حسب  لذلك  اضطر 
Cإنام كان اضطراره للمواجهة بالسيف، وليس يف مبدأ السعي 
نحو التغيري، فإن التغيري وإرادته هو مبدأ يقّرره الواقع واحتياجاته، 

وهو الذي قال )وأنا أحق من غّي()1(. 

من الواضح أن عقلية التأثر بالتحوالت السياسية واملأسورة 
بالواقع، تتبع منهجًا جتزيئيًا يف قراءة التاريخ، ألن القراءة االستيعابية 
واحدة  كوحدة  املعصومني  حلياة  أو  بأكملها  املعصوم  حلركة 
ومطابقتها مع القرآن الكريم ال ختدم هذا التوجه، بل قد تتذرع هذه 
التارخيي، ومنفكة عن  املنفكة عن سياقها  التفاصيل  ببعض  العقلية 
الدين  بعيدًا عن أصول  القيم اإلسالمية ويفهمها  سياقها يف حركة 

وثوابته وسننه.
التغيري نادى بأن هذه  كل من أرسه الواقع وشعر بصعوبة 
الشعور  لذلك  تبعًا  رؤاه  فيؤسس  االضطرار،  مراحل  من  مرحلة 
أو التشخيص، واحلال أن زمن االضطرار الذي واجهه أهل البيت 
وكان  بدياًل هلم،  يوجد  الذين ال  للخّلص  اإلبادة  فيه  كانت   A
االضطرار ضيقة  فإن جماالت  اآلن  أما  والوالية يف خطر،  اإلسالم 
جدًا، ومبدأ املستحيل قد استحال، هذا ما تثبته التحوالت من حولنا، 
الدكتاتوريات  وهروب  إرسائيل  وهزيمة  صدام  الطاغية  فسقوط 
وإسقاطهم كاجلرذان، ومن قبلهم طوفان الثورة اإلسالمية يف إيران، 
كل تلك التحوالت تثبت أن التغيري ممكن وأنه ال اضطرار يف العمل 
ما  يعون  ال  بأشخاص  للقبول  اضطرار  وال  القصور،  قباب  حتت 

1 / حتف العقول، للحراين، ص505
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معنى احلكم العادل وال يسعون إليه. 

عندما يكون خيار املتصدي للشأن السيايس هو العمل مع 
املفكر  أهون من خيار  يكون  ذلك  فإن  تشخيصه،  الظاملني بحسب 
بالتأسيس  يبدأ  ألنه  األضعف،  اخليار  خيتار  الذي  والعامل  واملثقف 
الفكري خلياراته وبإعادة قراءة التاريخ وفق مساراته اجلديدة، وذلك 

يعد تزييفًا للوعي وظلم لتاريخ أهل البيت A، وظلم للعباد.

يستبرش  اإلهلية  بالسنن  والعارف  البصرية  صاحب  إن   
بالتحوالت السياسية التي جتّلت فيها روح الكرامة لتؤسس لتغيري 
الظلم إىل العدل، ويسعى إىل التبليغ هبذه احلقيقة ليغذي هبا الشعوب 

قيادة منه للعقول، وصياغة من مداده للوعي.

أما  أولئك الذين يصاغ وعيهم من خالل الواقع وحسب، 
ثورة  بمثابة  واملشهودة  املتعددة  التحوالت  هذه  تكون  أن  فالبد 
إىل  العقل  لتعيد  عنهم،  والرتاجعات  التوجسات  تزيح  وانتفاضة 

رشده بإتباعه سنن الل تعاىل التي ال تقبل التبديل أو التحويل.

الثورات بني التحرك اجلمهيي وحاكمية النخبة
القراءة اجلديدة التي ينبغي أن يسلط عليها الضوء يف املشهد   
للتصنيف  ننزل  أن  علينا  حتتم  املتتالية،  العربية  للثورات  الراهن 
والتحول  التغيري  باجتاه  الدافعة  والقوى  الثورات،  لتلك  املحرك 
الرسيع، أال ومها: اجلامهري والنخبة، ومن ثم معاجلة أهم إشكالية يف 
العالقة بينهام، وهي الرصاع بني القوى اجلامهريية والقوى املركزية 
املتمثلة يف النخبة، وهي القيادة املعرفية املفرتضة للجامهري، إن كان 

ثمة رصاع.

لقد برزت جمموعة من التحليالت التي تقول بأن اجلامهري   
تنظرياهتا  عرب  النخب  ألن  والنخب،  املعرفية  قياداهتا  جتاوزت 
ال  باحلقوق،  املطالبة  يف  البطيئة  حركتها  خالل  ومن  ومساوماهتا، 
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الثورات  وأصبحت  الوضع  انفجر  فقد  هلذا  الناس،  حاجات  تلبي 
واحلزيب  املركزي  البعد  فيها  يؤثر  يعد  ومل  بامتياز،  مجاهريية  ثورات 
ثوراهتا  يف  الشعوب  حراك  تفّحصنا  إذا  ولكننا  الفردية.  القيادة  أو 
فيها  تراكم  التي  املهمة  املالمح  من  جمموعة  نجد  سوف  األخرية 
الوعي الكبري، وهذا الرتاكم هو بفعل وجهود النخبة بال أدنى شك.

أن  املجتمعات  يف  الوعي  ملسارات  قارئ  ألي  يمكن  ال   
شخصية  صياغة  يف  واملفكرين  العلامء  من  النخبة  جهود  يتجاهل 
األمة،  فإن أي وعي يتحول إىل وعي مجاهريي فهو يعني بالرضورة 
أن هنالك بعدًا ملهاًم ووعيًا شاماًل، استوعب املساحات الواسعة من 
العقول، وإن كان ذلك الوعي من غري مالمسة مبارشة ملضان املعرفة 
والوعي، وذلك الوعي مل يأِت من فراغ، بل أتى بفعل تراكم جهود 

عرب عمل امتد لسنني، واتسعت رقعته ملساحات واسعة.

من  أصبح  الذي  واإلعالم  االتصال  أدوات  وبفعل   
يترسب  الوعي  فإن  الشعوب،  ألغلب  اليومية  احلياة  رضوريات 
هو  الوعي  وذلك  فيها،  تبث  التي  باملواد  ويصوغها  العقول  إىل 
وراميًا  حضاريًا  خطابًا  جعبتها  يف  حتمل  التي  فالنخبة  النخبة،  فعل 
دائم، وبشكل أوسع، وإن  لإلصالح يف األمة قد حصل عىل متلق 
متثل ذلك بصورة إمجالية مغايرة خلصوصية االنتامء احلزيب، فإن هذا 
النوع من الوعي هو نتاج تراكم املعرفة العامة ونتاج تظافر اجلهود 

وتنوعها.

ويمكننا أن ندلل عىل ذلك،  ونكتشف حقيقة تأثري النخب   
العلامء  من  للنخبة  أن  وهي  مهمة  بنتيجة  نخرج  وبالتايل  الوعي  يف 
بمطالب  يقوم  الذي  واحلراك  العربية  الثورات  يف  دور  واملفكرين 
التي  اجلوانب  من  جمموعة  مالحظة  خالل  من  األمة،  يف  اإلصالح 
أصبحت عوامل مشرتكة يف ثورات الشعوب العربية األخرية وهي 

كالتايل:
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إنسانية  وتقدير  اإلنسانية  بالكرامة  املطالبة  عىل  إمجاع  هناك   /1
وتقديم  املنتهكة،  لشخصيته  االعتبار  ورد  مكانته  وتعزيز  اإلنسان 
والقوت  اخلبز  يف  املنحرصة  اآلنية  املطالبات  عىل  الكرامة  تلك 
اليومي، وقد اعتربت الثورات العربية تلك املشكالت املعيشية إنام 
مقدمة  فالكرامة  عليه،  هم  الذي  للحال  سببًا  وليست  نتيجة  هي 
عىل العيش يف الذلة، وقد شاهد الناس تسجيل الفيديو لتلك الفتاة 
املرصية التي ترصخ: إىل متى سيكون مّهنا هو املعاش، فنحن برش؟!. 
وقد أصدرت القوى الشبابية يف إحدى هذه الدول فيلاًم وثائقيًا عن 
الكرامة يظهر فيه شيخَا طاعنًا يف السن يرّدد: إن رغيف خبز صغري 

يكفيني، ولكني أريد أن أعيش بكرامة.

2/ املطالبة بالعدالة واملساواة ورفض التمييز عىل أسس طائفية أو 
عرقية يف خمتلف الشؤون، فقد قامت الثورات تطالب بأن يكون كل 
فرد له من الفرص ما للفرد اآلخر دون متييز، ودون أن يبخس أحد 
أو يف  التعليم  يبلغه وحيققه، سواء كان ذلك يف  أن  يريد  ما  حقه يف 

العمل أو يف املشاركة السياسية أو غري ذلك.

بالوطنية  الشعوب  مطالبة  هي  والالفتة  املهمة  املسائل  من   /3
فالوعي  املستغلة،  للدول  التبعية  وعدم  وباالستقاللية  الصادقة 
اجلامهريي العام يعي متامًا ما الذي تعنيه التبعية، فهو يريد أن يمثل 
نفسه ويصنع شخصيته وحيتفظ بخصوصياته وينطلق هبا يف املشاركة 
يف مسرية احلضارة البرشية، فال يكتفي باحلصول عىل وسائل الرفاه، 
وإنام البد أن يقرر مصريه ويقرر دوره يف احلياة السياسية بخصوص 

القضايا التي يؤمن هبا، تأيدًا ورفضًا.

للوطن  االنتامء  هي  الوطنية  أن  مقوالت  ظهرت  وبذلك   
وحب الوطن هو حب ملصلحة من يعيشون يف الوطن، وأن التبعية 
هي خيانة للوطن، وقد فرقت الثورات يف خطاهبا بني الوالء للوطن 

والوالء للحاكم.



17

 السيد حممود املوسوي

4/ لقد حرصت الثورات عىل مبدأ مهم من مبادئ العمل يف آلياته، 
لإلنسان،  دوليًا  املكفولة  احلقوق  من  االستفادة  عىل  العمل  مثل 
ومنها حق التظاهر وحق التعبري عن الرأي وحق تقرير املصري وحق 
املشاركة السياسية وما إىل ذلك من املامرسات التي من حق اإلنسان 

أن يامرسها، وقد سارت بالفعل كافة الثورات عىل هذا املنوال.

الثورات  يف  مورس  الذي  السيايس  التحرك  معامل  ومن   
يف  متارس  التي  الضغوط  من  وتوابعه  املدين  العصيان  هو  األخرية 

العمل السلمي للوصول إىل األهداف املنشودة.

5/ كام أن االستفادة من اإلعالم ووسائله احلديثة هو ما أشعل تلك 
الثورات وهو ما ربط بني اجلمهور دون احلاجة إىل مبان أو قاعات 
مؤمترات، فتلك الوسائل التي حياول الغرب أن يؤثر من خالهلا عىل 
أن  الشعوب  استطاعت  والعربية،  اإلسالمية  والشعوب  اجلامهري 
ويف  التنظيم  ويف  التحشيد  يف  إليها  الوصول  وسهولة  وفرهتا  تغتنم 
أبعد مدى، بل أصبحت األداة اإلعالمية  الثورة إىل  إيصال صوت 
هي حمل للرصاع، ومن خالهلا يمكن إثبات الوجود واملصداقية يف 
حتد كبري لإلعالم الرسمي املحتكر من قبل السلطات والذي يدعم 

توجهاهتا اخلاصة.

أيضًا  مشرتك  أمر  هو  الدولية  احلقوقية  املنظامت  مع  التواصل   /6
لبيان  اإلجيايب  التواصل  من  الثورات  متكنت  فقد  الثورات،  لكافة 
مصداقيتها وإظهار مظلوميتها، لتكون تلك املنظامت وسيلة ضغط  

مهمة وفاعلة يف الثورة. 

7/ كام أنه من املهم أن نؤكد عىل شعارات الثورة ونداءاهتا التي تعرب 
عن ثقافتها ووعيها وخصوصيتها الدينية، فللثورات شعارات تعرب 
عن مطالبها السياسية املبارشة، سواء اإلصالح والعدالة أو الرحيل 
ووعيهم  الشعوب  ثقافة  عن  تعرب  شعارات  وهنالك  واملحاكمة، 
أو )منصورين  الذلة(  أو )هيهات منا  وانتامءاهتم كشعار )الل أكرب( 
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كانت يف عمق  التي  املظاهر  أهم  أن من  الل(، كام الحظنا  والنارص 
احلدث هي الصالة والدعاء.

        فمن خالل عرض هذه النقاط املشرتكة بني ثورات الشعوب 
يتضح لنا أن هذه الثورات مل تكن ردة فعل أو مترد من الشعوب عىل 
العلامء والقادة واألحزاب،  وإنام هي حراك جامع ومعّزز ومستفيد 
اللحظات  من  وحلظة  جارف  سيل  ولكنه  القوى،  تلك  كل  من 
الذي  وعيها  لتمثل  الشعوب  منها  استفادت  التي  املهمة  التارخيية 
أن  يمكن  ال  فإننا  وبالتايل  ومفكرهيا،  علامئها  جهود  من  اكتسبته 

نبخس حق العلامء واملفكرين جهودهم يف هذه الثورات.

استجابة  عن  عبارة  األخرية  الشعبية  الثورات  كانت  فلقد   
إمجالية وبشكل غري مبارش للقيادة املعرفية، التي متثلت يف التوجيهات 
والبحوث  التأصيلية  الدراسات  أو  اجلامهريي،  اخلطاب  ضمن 
هنوضها  ومقومات  ختلفها  عوامل  وتبني  األمة  مشاكل  تعالج  التي 

احلضاري. 
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الثورة احلسينية  شعاع مستمر

هل هنضة اإلمام احلسني C تعّد ثورة؟
ذاهتا  عام هي  بشكل   C احلسني اإلمام  أن حركة  ال شك 
حركة األنبياء والرسل ، الذين جاءوا إلنقاذ األمة من اجلهالة وحرية 
الضاللة، ليخرجوهنم من الظلامت إىل النور، وأن كل خطوة يتخذها 
الوثبة  تلك  برزت بشكل جيل  االجتاه، وقد  اإلمام ستصب يف هذا 
التي قادها اإلمام C يف وجه الطاغية يزيد بن معاوية )لعنه الل(، 
والتي انتهت إىل معركة فاصلة ببني احلق والباطل، وقد سالت فيها 
يف  حق  يزيد  يعطى  ال  كي  ذلك  كل  النساء،  بعدها  وُسبيت  الدماء 
الرجل  وهو  املسلمني  رقاب  عىل  ليتوىّل  للحكم  رشعية  أو  البقاء 

الفاسق قاتل النفس املحرتمة، والذي يعيث يف األرض الفساد.

ولقد جرى العلامء عىل تسمية تلك الوثبة احلسينية ضد اجلور، 
جتاه  القوية  الرفض  وحركة  االنتفاض  حالة  عن  معربين  بالثورة، 
الثورة  مصطلح  يرفض  أخذ  البعض  أن  إال  آنذاك،  القائم  الوضع 
حالة  عن  يعرّب  اللفظ  أن  لداعي   C احلسني  اإلمام  إىل  ونسبته 
 ،A اهليجان اخلايل من العقل، وأهنا مل ترد يف روايات أهل البيت
خاصة  هي  بل  برشي،  لفعل  كوصف  تستخدم  ال  بأهنا  قيل  بل 
نناقش  أسباب. وهنا  إىل ذلك من  وما  احليوانية،  البهيمية  باألفعال 

بيشء من االختصار هذا اإلدعاء.
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إن الكالم يف املفاهيم كالم مهم، ألن املفاهيم هي بوابة إليصال 
رسائلنا إىل عقولنا ووعينا أوالً، ومنها نرسلها إىل اآلخرين، من هنا 
املحتوى  ذلك  ملصدر  ننظر  أن  ينبغي  لذلك  أمهيته،  الكالم  يأخذ 

ونعي إحياءاته بشكل دقيق وواضح.

إما أن تكون دالالهتا لغوية، تأخذ  نتداوهلا  التي  الكلامت   إن 
عند  اللغوية  االستعامالت  من  استخدامها،  ورشعية  مضموهنا 
املصادر  من  مضموهنا  فتأخذ  رشعية  دالالهتا  تكون  أو  العرب، 

الرشعية )النصية( حرصًا.

واملفاهيم  املصطلحات  لنا  تشكل  الكلمت:  من  األول  فالنوع 
معهودة  معاين  عىل  للداللة  تداوالتنا  يف  نستعملها  التي  الوصفية 
عرفًا،  املعهود  أو  سياقًا  املذكور  العهد،  أنواع  من  نوع  بأي  مسبقًا، 
حيث  ذلك،  ماشابه  أو  املصطلحات  قواميس  يف  علميًا  املعهود  أو 
يكتسب اللفظ معناه بالتعيني، أي أن ُيتفق عىل وضع لفظ ما ملعنى 
مراد، أو يكتسب اللفظ معناه بالتعنّي، أي بكثرة االستخدام يرتبط 

املعنى مع اللفظ.

والنوع الثاين من الكلمت: وهي التي تأخذ معانيها ومضامينها 
واملصطلحات  املفاهيم  منظومة  لنا  تشكل  التي  فهي  الرشع،  من 
انفكاكه  يمكن  ال  أصياًل  مضمونًا  داخلها  يف  ختتزل  التي  القيمية، 

عنها، وهذا النوع كام أسلفنا، مصدره النصوص الرشعية املعتمدة.

املنهجي،  االشتباه  من  نوع  يف  املّدعي  من  وقع  قد  حتديدًا  هنا 
املفاهيم  تبعات  الوصفي  النوع  من  مفهومًا  خالله  من  ّحل  الذي 
ها القرآُن يف الّدعوِة  القيمية، فيقال عن كلمة )الثورة( مِلَ مل يستخدممْ
إىل التغيرِي واإلصالح وال َنِجد هلا استعامالً يف أحاديِث النبيِّ األمني 
واألئّمِة الطاهرين؟! وهذا حمض اشتباه. فكلمة الثورة هي للداللة 
مراحله، وهي كلمة  أو مرحلة من  السيايس  التحّرك  عىل حالة من 
منهجيًا  الصحيح  من  ليس  لذلك  التحّرك،  من  احلالة  هلذه  وصفية 
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أن نرفضها أو نقبلها عىل أساس استخدامها يف النصوص الرشعية 
هبذا املعنى أو عدم استخدامها؛ ألهنا ببساطة، من الكلامت الوصفية، 
التي  التداولية  الكلامت  فإن ذلك سينسحب عىل كثري من  وبالطبع 
تساملنا عليها وتعاهدنا عىل معانيها، فإن كان من رفض سريفض كلمة 
املعنى، فالبد أن يرفض كلمة )مجعية(  )الثورة( لعدم ورودها هبذا 
وكلمة )حوزة( وكلمة )ثقافة( وهي الكلامت التي يستخدمها الناس 
للداللة عىل مضامني معينة معروفة عندهم، بدعوى عدم ورود هذه 

الكلامت يف لسان الروايات، وبالطبع هذا خطأ وال يصح.

يتصل  آخر  بتعليل  )ثورة(  لكلمة  رفضه  البعض  عّلل  وقد 
ختتزُن  كلمٌة  )ألهنا   : ويقول  التعبري،  هذا  خيتزنه  الذي  باملضمون 
الُعنَف والتخريب ومع غياِب التوجيهاِت الرتبوّية أو ضعِفها ترى 
الثورّية إنمْ خالفوه ولو  الفرَد يثوُر حتى عىل أحّبتِه وأرحاِمه بُحّجِة 
ُمُن املصدُر يف العصبّيات والقطيعات والرتاُشِق  يف الطريقة! وهنا َيكمْ
عن  فضاًل  األقربني  املجتمع  أبناَء  والتزال  قتمْ  مزَّ التي  بالكذبّيات 

األبعدين.(.

وال أدري بالضبط من أين أتى القائل هبذا التضمني للكلمة 
بشكل مطلق، فلو راجعنا الكلمة بالرجوع ملصدرها )ثار، يثور، ثورًا، 
وثورانًا..( يف كتب اللغة لوجدنا أن )ثار( هلا معان متعددة، وكلها 
تتحدد حسب السياق وحسب النسبة، فأحيانًا تأيت بمعنى )هاج( أو 
بمعنى )الوثب( وإذا قيل ثار الغبار وغريه أي )ظهر وسطع(، وثار 
األمَر أي  )انتشاره وارتفاعه( وثّور  الشفق  بقّوة( وثوران  )نبع  املاء 
القاموس املحيط أن  العرب وغريه.وجاء يف  )بحثه(.. كام يف لسان 

. ُ َرُة: الَعَدُد الَكثرِيمْ الثَّومْ

اهلياج  بني  تتأرجح  خمتلفة  دالالت  هلا  الكلمة  فأصل 
والنهوض وبني االنتشار والسطوع، وبني البحث والتقليب والكثرة.
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الدالالت القرآنية لكلمة الثورة
دالالت  هلا  قرآنيًا  الكلمة  أصل  استخدامات  نجد  إننا 
متعددة، بل هلا دالالت متحركة ومنسجمة مع املشهد الذي حتكيه 
تلك  لنرى  وإجيابية،  رائعة  أبعاد  ذات  املعاين  من  مجلة  يف  اآليات 

الدالالت بشكل عابر:

يقسم رب العزة واجلالل بخيول املجاهدين التي تثري الغبار 
َفَأَثْرَن بِِه َنْقعًا{ ]العاديات:  دخوالً لسوح اجلهاد: }َفاْلُِغَياِت ُصْبحًا. 
ُتثُِي األَْرَض  َذُلوٌل  َبَقَرٌة الهَّ  َا  إهِنهَّ َيُقوُل  ُه  إِنهَّ }َقاَل  4[ ، ويف قوله تعاىل: 
َمٌة الهَّ ِشَيَة فِيَها{.]البقرة : 71[، فتثوير األرض  ْرَث ُمَسلهَّ َتْسِقي احْلَ َوالَ 
تقليبها من أجل إصالحها الستقبال البذور لتنمو فتثمر ثمرًا طيبًا. 
وقوله عز وجل: }َأَوَلْ َيِسُيوا ِف اأْلَْرِض َفَينُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة 
ًة َوَأَثاُروا اأْلَْرَض َوَعَمُروَها َأْكَثَر  الهَِّذيَن ِمن َقْبلِِهْم َكاُنوا َأَشدهَّ ِمنُْهْم ُقوهَّ
استخرجوا كنوزها  أثاروا األرض أي   )]9 : ]الروم  َعَمُروَها{  هَّا  ِم

وخرياهتا.

ويف حركة التثوير يف السامء نراها تبعث احلياة عىل األرض 
بتوفري ماء املطر عرب إرسال الرياح لتثري السحاب املمطر، كام يقول 
يٍِّت  مهَّ َبَلٍد  إىَِل  َفُسْقنَاُه  َسَحابًا  َفُتثُِي  َياَح  الرِّ َأْرَسَل  الهَِّذي  تعاىل: }َواللهَُّ 

ا َكَذلَِك النهُُّشوُر{ ]فاطر : 9[.  َفَأْحَيْينَا بِِه اأْلَْرَض َبْعَد َمْوِتَ

البعض،  يوردها  التي  السلبية  املضامني  أصل  نجد  فال 
كالعنف والتخريب يف كلمة )ثورة( أو أصلها املصدري، ال يف اللغة 
وال يف اآليات القرآنية، بل عىل العكس متامًا، فإن استخدام القرآن 
الكريم فيه دالالت اإلحياء واستخراج الكنوز واخلريات من أجل 

حياة كريمة وعزيزة طيبة.

الكلمة،  هذه  لرفض  مربرًا  ليس  السلبي  اإليراد  ذلك  كل   
إال إذا قلنا أن هنالك حساسية ما من استعامهلا، أو أن استخداماهتا يف 
الواقع العميل من البعض قد يكون فيه نوع من السلبية أو عدم وعي 
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ألدبياهتا، وكل ذلك ال يعطينا املسّوغ لرفضها بالكلية.

وعىل العموم فإن الثورة هي مرحلة تصل إليها املجتمعات 
بعد تفاقم املشكالت السياسية ووصوهلا إىل طريق مسدود، وليس 
رشطًا أن تكون يف السياسة فقد تكون ثورة اجتامعية أو ثورة ثقافية 
علم  هلا  أصبح  حتى  جماالهتا  يف  احلديث  توسع  وقد  اقتصادية،  أو 
مفكري  بتنظريات  األخذ  عىل  جمربين  ولسنا  الثورة،  بعلم  يسّمى 
وأدبياتنا  التحرك  يف  ضوابطنا  نمتلك  كمسلمني  فإننا  العلم،  ذلك 
التي انطلقت من املخزون املعريف الذي نؤمن به. وقولنا هذا ال يعني 
أن استخدام املصطلحات األخرى خطأ، بل هو مؤكد عىل صحتها، 
كتوصيف ثورة األمام احلسني C بالنهضة واالنتفاضة أو احلركة 

أو ما شابه ذلك.

بكلمة  عرّبت  قد  رواية  وجدت  أنني  بالذكر  اجلدير  ومن   
)يثور( كام هي مستخدمة يف األدبيات السياسية اإلسالمية، فعن أيب 
عبد الل C يف حديث حول أمر ما، قال يف آخره )حتى يثور ثائر 
احلسني C)1(. أي حتى يثور اإلمام املهدي املنتظر )عج( ورواها 
البعض بتعبري)حتى يقوم(، إال أن الشيخ الصدوق يف كتاب )من ال 
إمام  تعبري  فهذا  )يثور(،  بلفظ  العلل ذكرها  الفقيه( وكتاب  حيرضه 
معصوم عن ثورة إمام معصوم آخر، فال جمال فيها للمعنى السلبي، 
عىل اإلطالق. وإن قيل بأن الكلمة فيها تصحيف واشتباه يف النقل، 
بعض  بإبدال  هو  فالتصحيف  واضح،  تكّلف  ذلك  أن  نقول  فإننا 
)كّيس  ككلمة  النسخ،  تداول  عرب  تبّدلت  التي  املتقاربة  احلروف 

أبدلت ب كيس( بدون التشديد.

يف  الفاريس  سلامن  عن  كتابه  يف  قيس  بن  سليم  نقل  وقد 
الوقائع التي حصلت بعد رسول الل K، وهو يصف وثبة اإلمام 
َعِلٌّ  َثاَر  َو  إِْذٍن  بَِغْيِ  َوَأْصَحاُبُه  ُهَو  }َفاْقَتَحَم  نصه:  بام   C عيل 

1 / من ال حيرضه الفقيه، ج2، ص 571
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الفاريس  فسلامن  َكثُِيون..{)1(.  َوُهْم  إَِلْيِه  َفَسَبُقوُه  َسْيِفِه  إىَِل   C
يصف اإلمام عيل C بأنه ثار، تعبريًا عن تلك الوثبة، فهذا دليل 

عىل أن اللفظ جار يف اللسان العريب.

الثورة ف أدبيات العلمء
لقد استعمل العلامء املعارصين اصطالح الثورة للتعبري عن   
حالة النهوض والوثبات املناوئة للظاملني، ونحن نعرض هنا بعض 

تلك املقوالت عىل سبيل املثال.

A وأهل بيته K ثورات النبي 

يقول اإلمام الشريازي )قدس رسه( توصيفًا حلركة األئمة 
)إّن كاًل من احلسن واحلسني كان رجاًل ثائرًا، والفرق هو أن اإلمام 
بالثورة  قام   C احلسني  واإلمام  الثورة،  يعد  كان   C احلسن 
األعظم  وتفجري،فالرسول  وتنفيذ  إعداد  إىل  حتتاج  فالثورة  فعاًل، 
املدينة كان  ثائرًا إعداديًا، ويف  ثائرًا، ولكنه كان  K يف مكة كان 

ثائرًا فعليًا تنفيذيًا.

وكذلك  وهتيئة،  إعداد  بدون  تتم  أنمْ  للثورة  يمكن  ال  فإنه 
اإلعداد بدون هنوض وتفجري خارجي ليس له جدوى()2(.

ما القصود بمصطلح الثورة؟
تم توجيه سؤال لسامحة املرجع الديني السيد حممد تقي املدريس 

)دام ظله( حول املقصود بمصطلح الثورة، وهو التايل:

1 / سليم بن قيس، ج2، ص 685
2 / فقه احلكم يف اإلسالم، اإلمام الشريازي
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بعمليات  القيام  أنه  عىل  )الثورة(  مصطلح  البعض  يفهم 
وما  االنتحارية  والعمليات  واالغتياالت  كالتفجريات  عسكرية 

أشبه… فام هي النظرية الثورية التي تدعون إليها؟

بعض  شيوع  إن  أقول،  السؤال  عىل  لإلجابة  الدريس:  الل  آية 
وهذه  )موديل(  أو  موضة  أحيانًا  يصبح  قد  اللغوية  املفردات 
مصطلح  إن  فمثاًل،  خمتلفة،  بمعاين  تستخدم  قد  املفردات 
وربام  الرشقية  والدول  الغربية  الدول  تستخدمه  قد  الديمقراطية 
بعض احلركات التحررية، وكل طرف، بالتأكيد يعني هبا ما يريد 

حتى يصدق فيها قول الشاعر، وكل يدعي وصاًل بليىل.

الثورية  ملصطلح  بالنسبة  يقال  أن  يمكن  اليشء  ونفس 
الذي شاع يف عقد الثامنينات، أما ما أعني أنا هبذا املصطلح فهو، 
اإلصالح اجلذري، أي بمعنى أن نعيد اإلنسان إىل فطرته، واخلليقة 
إىل رشيعة الل وبمعنى آخر، أن نعيد خلق الل إىل رشع الل، وهذه 
إن أصل خلقة  تقوم عىل أساس   – – اإلصالح اجلذري  النظرية 
الفساد  وإنام  الصالح،  هو  الطبيعة  يف  واألصل  سوية  اإلنسان 
إزالة  عملية  وان  الطبيعة،  عىل  أو  اإلنسان  عىل  سواء  طارئ  أمر 
الفساد الطارئ إنام تتم عرب ما نسميه ب� )الثورة( أو بتعبري أشمل 

)اإلصالح اجلذري()1(. 

الروح الثورية
الثورية:   الروح  عن  املدريس  هادي  السيد  الل  آية  ويقول 

1 / رؤى يف التغيري واإلصالح، املرجع املدريس.
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واقع  خلق  إىل  تتطلع  التي  التجاوز  روح  هي  الثورية،  )فالروح 
بالعقبات  االستهانة  روح  وهي  قديم،  واقع  أنقاض  عىل  جديد 
والنكسات يف سبيل حتقيق األهداف، وعالوة عىل ذلك فإهنا هتتم 

اهتامما ً كبريا ً بوسائلها وقوانينها وتكتيكاهتا اخلاصة هبا()1(.

1 / رؤى يف مسرية احلركة اإلسالمية، آية الل السيد هادي املدريس.
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حق الثورة ضد الظاملني

هل أن اإلمام احلسني C استثناء يف قيامه؟ أم أنه قدوة 
حيتذى سبيله ملقارعة الظاملني ولرد الظلم وإقامة العدل؟  

إن اإلمام احلسني C مصبا ح اهلدى وسفينة النجاة يف 
كل يشء ويف كل عرص، يف كالمه ويف قيامه، وهو مع أخيه احلسن 
B إمامان قامًا للجهاد والثورة أو قعدا. فهذه حقيقة واضحة، إال 
أن تكالب الزمان وهجوم الباليا عىل املوالني، جعل البعض يصاب 
باهنزامية نفسية، تتحّول بعدها إىل فكرة ومن ثم إىل فلسفة يف احلياة، 
كام يقول أحد العلامء، لذا فإنه قد يتمّسك ببعض الروايات الواردة 
يف كتب احلديث والتي قد يفهم منها إشارة إىل عدم جواز اخلروج 
الذي  املنكر  إنكار  وعدم  واجلور،  الظلم  دفع  وعدم  الظاملني،  ضد 
يأتونه، وقبل أن نناقش هذا االدعاء ونرد عليه بام خيالفه وبام يوافق 
بيته سالم الل عليهم،  النبي K و أهل  القرآن الكريم وراويات 

فإننا نستعرض بعض تلك الروايات:

1/ عدة من أصحابنا، عن أحد بن حممد، عن عثامن بن عيسى، عن 
بكر بن حممد ، َعنمْ َسِديٍر َقاَل َقاَل َأُبو َعبمِْد اللَِّ C:  َيا َسِديُر اْلَزمْ  
ْيُل َو النهََّهاُر َفإَِذا  َبْيَتَك  َو ُكْن ِحْلسًا ِمنْ  َأْحاَلِسهِ  َو اْسُكْن َما َسَكَن اللهَّ

ْفَيايِنهَّ َقْد َخَرَج َفاْرَحْل إَِلْينَا َو َلْو َعىَل ِرْجلَِك)1(. َبَلَغَك َأنهَّ السهُّ

1 / الكايف، ج8،ص 462
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ِن َسِعيٍد  بمْ  ِ َُسنيمْ ٍد َعِن احلمْ ِن حُمَمَّ بمْ ََد  2/ َعنمُْه � حممد بن حييى � َعنمْ َأحمْ
َتاِر َعنمْ َأيِب َبِصرٍي َعنمْ َأيِب َعبمِْد  ِن املمُْخمْ ِ بمْ َُسنيمْ ِن ِعيَسى َعِن احلمْ َعنمْ َحَّاِد بمْ
اللَِّ C َقاَل: ُكُل  َراَيٍة ُتْرَفعُ  َقْبَل  ِقَيامِ  اْلَقائِمِ  َفَصاِحُبَها َطاُغوٌت ُيْعَبُد 

.)1( ِمْن ُدوِن اللهَِّ َعزهَّ َوَجلهَّ

ََكِم َعنمْ  ِن احلمْ ِن ِعيَسى َعنمْ َعيِلِّ بمْ ِد بمْ ِن حُمَمَّ ََد بمْ ُن حَيمَْيى َعنمْ َأحمْ ُد بمْ 3/ حُمَمَّ
 C َُِّت َأَبا َعبمِْد الل ِن َحنمَْظَلَة َقاَل َسِمعمْ اِز َعنمْ ُعَمَر بمْ َزَّ َأيِب َأيُّوَب اخلمْ
ْسُف  ْفَيايِنهُّ َو اْلَ ْيَحُة  َوالسهُّ َيُقوُل : َخُْس  َعاَلَماٍت  َقْبَل  ِقَيامِ  اْلَقائِمِ - الصهَّ
ِمْن  َأَحٌد  َخَرَج  إِْن  فَِداَك  ُجِعْلُت  َفُقْلُت  َواْلَيَميِنهُّ  كِيهَِّة  الزهَّ النهَّْفِس  َوَقْتُل 
اْلَغِد  َفَلمهَّ َكاَن ِمَن  َقاَل اَل  َمَعُه  َأَنْخُرُج  اْلَعاَلَماِت  َقْبَل َهِذِه  َبْيتَِك  َأْهِل 
مِء آَيًة َفَظلهَّْت َأْعناُقُهْم  ْل َعَلْيِهْم ِمَن السهَّ َتَلْوُت َهِذِه اْلَيَة- إِْن َنَشْأ ُننَزِّ
َخَضَعْت  َكاَنْت  َلْو  َأَما  َفَقاَل  ْيَحُة  الصهَّ َأِهَي  َلُه  َفُقْلُت  خاِضِعنيَ   َلا 

َأْعنَاُق َأْعَداِء اللهَِّ َعزهَّ َو َجل)2( .

بنو أمية من زرع فكرة االستسالم
إن فكرة االستسالم وعدم جواز اخلروج عىل الظامل وعدم 
العباد والبالد حتى وإن  بالظاملني فوق رؤوس  الظلم، والقبول  رد 
أفسدوا، مل تكن واردة يف مدرسة أهل البيت A، بل هي جدلية 
ابتيل هبا أصحاب مدرسة اخلالفة بسبب جهود بني أمية يف حتريف 
رووا  وقد  ديني،  أساس  عىل  هبم  بالقبول  الناس  ليقوم  الروايات، 

جمموعة روايات يف ذلك مثل:

1/ يروي البخاري: قال رسول الل K: إنكم سرتون بعدي ُأثرًة 
إليهم  أدوا  قال:  الل؟  رسول  يا  تأمرنا  فام  قالوا:  تنكروهنا،  وأمورًا 

حقهم وسلموا الل حقكم.

2/ وروى أيضًا عن ابن عباس عن رسول الل K قوله: من كره من 
أمريه شيئًا فليصرب، فإنه من خرج من السلطان شربًا مات ميتة جاهلية.

1 / املصدر، ص592
2 / املصدر، ص 013
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3/ وروي عن عبادة بن الصامت قوله: دعانا النبي K فبايعناه، 
منشطنا  يف  والطاعة  السمع  عىل  بايعنا  أن  علينا  أخذ  فيام  فقال 
ومكرهنا، وعرسنا ويرسنا، وأثرًة علينا، وأن ال ننازع األمر أهله إال 

أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الل فيه برهان(.

أئمة  بعدي  يكون   :K قال رسول الل قال:  ويروي حذيفة   /4
فيهم رجال قلوهبم  ال هيتدون هبداي وال يستنون بسنتي، وسيقوم 
رسول  يا  أصنع  كيف  قلت:  قال  إنس(  جثامن  يف  الشياطني  قلوب 
الل إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع لألمري وإن رضب ظهرك 

وأخذ مالك فاسمع وأطع)1(.

وقد جاء بعد ذلك بعض املفكرين املتحررين منهم، والذين 
سئموا الضيم والظلم وعملوا عىل اخلروج من هذه اإلشكالية التي 
سامهت يف احلط من كرامتهم  واإلمعان يف مذلتهم، وحاولوا تأويل 
تلك الروايات أو رفضها التزامًا بعمومات القرآن الكريم وما صح 

نسبته للنبي K حسب منهجيتهم. 

وقد كان يف مقابل ذلك هو خط الرفض للظلم والعدوان 
الذي يستقي تعاليمه من أهل البيت A، فقد بقي هذا اخلط نقيًا 
وأهل  الكريم  القرآن  من  إال  تعاليمه  يأخذ  ال  ألنه  الشوائب؛  من 
البيت A،  ويف تبيان حقيقة ما عمله بنو أمية، ورد َعنمْ َأيِب َعبمِْد 
يَمِن َوَلْ ُيْطلُِقوا  اللَِّ C أنه َقاَل: إِنهَّ َبنِي ُأَميهََّة َأْطَلُقوا لِلنهَّاسِ  َتْعلِيمَ  اإْلِ
ِك لَِكْي إَِذا َحَُلوُهْم َعَلْيِه َلْ َيْعِرُفوهُ ()2( فكان غاية بني أمية  ْ َتْعلِيَم الشِّ

أن الناس يتجاوزون عن انحرافهم ويقبلون بظلمهم. 

النفسية  اهلزائم  بعض  وبسبب  الشديد  األسف  مع  ولكن 
الشائبة  هذه  هبم  علقت   A البيت  أهل  يوالون  ممن  للبعض 
البعض  وتركوا  الروايات  بعض  أخذوا  عندما  اشتباه  يف  ووقعوا 

1 / للمزيد انظر )أبدًا حسني. أو رشعية اخلروج عىل حكم اجلور(، رشيف راشد الصديف، 
دار اهلادي، بريوت، ط1، 1002م

2 / الكايف، للكليني، ج2، ص 514
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اآلخر، وعندما مل يلتفتوا إىل هدى القرآن الكريم يف نفس املوضوع.  

فإن أي رواية تأتينا ونشعر أهنا خمالفة لعموم الكتاب العزيز 
 ،A وأهل بيته K وإىل الثابت من الروايات الواردة عن النبي
فالبد أن ال نفهمها جمردة عن سياقها املوضوعي، وال ينبغي أن نفهام 
بعيدة عن أصل الكتاب وسائر الروايات الرشيفة، فال بد من فهمها 

ضمن تلك اآليات والروايات وذلك لعدة أسباب:

الكريم، فالبد  القرآن  الروايات حمكم ومتشابه كام يف  أوال: ألن يف 
من رد املتشابه إىل املحكم ملعرفته والستبيانه.

ثانيًا: ألن كلامت أهل البيت A ليس فيها تعارض مع كتاب الل، 
وليس فيها تعارض مع بقية أقواهلم عليهم السالم.

 A ثالثا: لكي نخرج بنظرة موضوعية ناضجة لرؤية أهل البيت
وتوجيهاهتم يف هذا املوضوع. 

والنبي  الكريم  القرآن  أن  نعرف  أن  ينبغي  فإننا  هنا  ومن 
وأهل بيت قد أمجعوا عىل عدة أمور واضحة وهي ثوابت يف الرشيعة 

الغّراء، منها:

أنزل الل فهو فاسق  احلكم حكم الل تعاىل، ومن حيكم بغري ما   /1
وكافر ومنافق.

2/ البد من السعي للعمل بحكم الل تعاىل والعمل من أجل حتقيقه 
قدر اإلمكان.

3/ البد من مقاطعة الظاملني وعدم التسليم حلكمهم.

4/ رضورة حماربة الظاملني وتقويض حكمهم.

5/ االعتقاد بالعداء األبدي للظاملني.
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 ، الل  )حرمات  احلرمات  وعن  النفس،  عن  الدفاع  رضورة   /6
حرمات املجتمع، حرمات الفرد(.

7/ رضورة األمر باملعروف والنهي عن املنكر.

)وسوف  الرصحية  والروايات  الرصحية  اآليات  تثبته  مما  ذلك  وغري 
نذكر جزءًا بسيطًا منها يف آخر الكالم(.

 A فعندما تأتينا بعض الروايات الصادرة عن أهل البيت
ونراها خمالفة لتلك األصول القرآنية والروائية، فهنا أحد ثالثة أمور:

األمر األول: أن تكون تلك الروايات غري صحيحة ملخالفتها الكتاب 
والسنة الثابتة. كام قال النبي K فام ورد عليكم من خربين خمتلفني 
فاعرضومها عىل كتاب اللّ فام كان يف كتاب اللّ، موجودا حالال أو 
حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب و ما مل يكن يف الكتاب فاعرضوه  عىل 
او  حرام  هنى  عنه  منهيا  موجودا  السنة  يف  كان  فام  اللّ  رسول  سنن 
مأمورا به عن رسول اللّ صىّل اللّ عليه و آله امر الزام فاتبعوا ما وافق 

هنى رسول اللّ و امره()1(.
أهل  أن  أي  )تقية(  الروايات صدرت  تلك  تكون  أن  الثاين:  األمر   
البيت A قالوها بالفعل ولكن لظروف التقية القاهرة والتي يراد 
يمكن  ال  فهذه  معينة،  زمانية  ظروف  ضمن  موضوع  معاجلة  منها 
تعميمها عىل كافة األزمنة والظروف. وهناك روايات كثرية يف كتب 

الفقه وغريه مما هو تقية.

األمر الثالث: أن تكون تلك الروايات ناظرة ألبعاد متنوعة وتتحدث 
عن توصيات ضمن متغريات األزمنة، أو لظروف ومواقف استثنائية 

قد جتري يف بعض األزمان لبعض األشخاص وليس هلم كلهم.

نجد  البحث،  هذا  هبا  صدرهنا  التي  الروايات  وبمالحظة   

1 / الكايف، ج1، ص66، اهلامش.
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أهنا تؤكد عىل عامل االنتظار ورضورة التحرك ضمن راية أهل البيت 
A، واخلروج املقصود واملنهي عنه، هو اإلدعاء بأن اخلارج بأنه 
من أهل البيت A أو أن يدعي اإلمامة، فهي راية ضالل إن ادعت 
اإلمامة املعصومة، وما عدا ذلك من مواقف فيشمله أصل رضورة 
التغيري ورفض الظلم والظاملني، وأصل األمر باملعروف والنهي عن 

املنكر. 

هبا  يأيت  قد  التي  الروايات  وفهم  معاجلة  يمكن  وهكذا 
أولتقوية  اشتباهه،  أو  جهله،  أو  خوفه،  أو  تقاعسه  لتربير  البعض 
السلطان اجلائر، وهذا بالضبط ما هو موجود يف الفكر السلفي الذي 
ال جييز القيام عىل احلاكم اجلائر بل ويعتربه ويل األمر حتى لو كان 

فاسقًا. 

تؤكد  التي  والروايات،  اآليات  بعض  أرسد  أن  وقبل 
بوضوح تام عىل مبدأ الدين وقيمه يف املوقف من الظلم والظاملني، 
أقول أنه ينبغي أن تقرأ سرية أهل البيت A كاملة، والبد أن ال 
يتجاهل أمثال أولئك روايات أهل البيت A املتكثرة يف رضورة 
العداوة مع الظاملني وعدم التسليم هلم، ألن ذلك إعراض عن كلمة 

الل وكلمة النبي وأهل بيته.

إليك بعض النصوص:

1/  }ُيِريُدوَن َأن َيَتَحاَكُموا إىَِل الطهَّاُغوِت َوَقْد ُاِمُروا َأن َيْكُفُروا بِِه َوُيِريُد 
ُهْم َضالاَلً َبِعيدًا{. )النساء / 60( ْيَطاُن َأن ُيِضلهَّ الشهَّ

ُْم ُظلُِموا  ِذيَن ُيَقاَتُلوَن بِاهَنهَّ 2/ اإلذن يف مواجهة الطواغيت، } ُاذَِن لِلهَّ
ِهْم َلَقِديٌر{. )احلج / 39( َوإِنهَّ اللهََّ َعىَل َنْصِ

َجاِل َوالنَِّسآِء  3/ }َوَما َلُكْم الَ ُتَقاتُِلوَن ِف َسبِيِل اللهَِّ َواْلُْسَتْضَعِفنَي ِمَن الرِّ
نَآ َأْخِرْجنَا ِمْن هِذِه اْلَقْرَيِة الظهَّاِلِ َأْهُلَها َواْجَعل  َواْلِوْلَداِن الهَِّذيَن َيُقوُلوَن َربهَّ
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َلنَا ِمن َلُدْنَك َولِّياً َواْجَعْل َلنَا ِمن َلُدنَك َنِصيًا{ )النساء/75( ، ) واآلية 
تدل عىل رضورة ردع املستكرب عن ظلم املستضعف ولو بقوة السالح، 

وهي مطلقة وتشمل حال كل مظلوم وظامل(.

ْم َوَأنُفِسِهْم  4/ }الهَِّذيَن آَمنُوْا َوَهاَجُروْا َوَجاَهُدوْا ِف َسبِيِل اللِّ بِأَْمَواِلِ
َأْعَظُم َدَرَجًة ِعنَد اللِّ َوُأْوَلئَِك ُهُم اْلَفائُِزوَن{. ]التوبة : 20[

اْلُْحِسننِي{.  َلََع  اللهََّ  َوإِنهَّ  ُسُبَلنَا  َلنَْهِدَينهَُّهْم  فِينَا  َجاَهُدوا  }َوالهَِّذيَن   /5
]العنكبوت : 69[

ُم اجَلنهََّة ُيَقاتُِلوَن  م بِأَنهَّ َلُ 6/}إِنهَّ اللَّ اْشَتَى ِمَن اْلُْؤِمننَِي َأنُفَسُهْم َوَأْمَواَلُ
َواإِلنِجيِل  التهَّْوَراةِ  ِف  َحّقاً  َعَلْيِه  َوْعدًا  َوُيْقَتُلوَن  َفَيْقُتُلوَن  اللِّ  َسبِيِل  ِف 
بِِه  َباَيْعُتم  الهَِّذي  بَِبْيِعُكُم  وْا  َفاْسَتْبِشُ اللِّ  ِمَن  بَِعْهِدِه  َأْوَف  َوَمْن  َواْلُقْرآِن 

َوَذلَِك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعظِيم{. ]التوبة : 111[

َلْ  َفإِْن  بَِأْيِديُكمْ   اللهَِّ   َسبِيلِ   ِف   }َجاِهُدوا   :C عيل  اإلمام  عن   /7
َتْقِدُروا َفَجاِهُدوا بَِأْلِسنَتُِكْم َفإِْن َلْ َتْقِدُروا َفَجاِهُدوا بُِقُلوبُِكم {)1(.

ُه َقاَل: َخْيُ النهَّاِس َرُجٌل َحَبَس  َنْفَسهُ   8/ ورد َعنمْ َرُسوِل اللَِّ K َأنَّ
ه )2(. ِف َسبِيِل اللهَِّ ُيَاِهُد َأْعَداَءُه َيْلَتِمُس اْلَْوَت َأِو اْلَقْتَل ِف َمَصافِّ

َكَتَب   َقْد  َتَعاىَل  اللهََّ  إِنهَّ  َعِلهُّ  َيا  َلُه  َقاَل   K َّالنَّبِي َأنَّ  ِوورد عن   /9 
َمَع  َهاَد  اجْلِ َعَلْيِهُم  َكَتَب  َكَم  َبْعِدي  ِمْن  اْلِفْتنَِة  ِف  َهاَد  اجْلِ اْلُْؤِمننِيَ   َعىَل  
فِيَها  َعَلْينَا  ُكتَِب  الهَّتِي  اْلِفْتنَُة  َوَما  اللهَِّ  َرُسوَل  َيا  َفُقْلُت  َمِعي  كنَِي  اْلُْشِ
َهاُد َقاَل فِْتنَُة َقْوٍم َيْشَهُدوَن َأْن اَل إَِلَه إاِلهَّ اللهَُّ َو َأينِّ َرُسوُل اللهَِّ َوُهْم  اجْلِ

1 / بحار األنوار، ج79، ص94
2 / مستدرك الوسائل ومستنبط املسائل، ج11، ص71.
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ُمَالُِفوَن لُِسنهَّتِي َوَطاِعنُوَن ِف ِدينِي َفُقْلُت َفَعاَلَم ُنَقاتُِلُهْم َيا َرُسوَل اللهَِّ- 
َوُهْم َيْشَهُدوَن َأْن اَل إَِلَه إاِلهَّ اللهَُّ َوَأنهََّك َرُسوُل اللهَِّ َفَقاَل َعىَل إِْحَداثِِهْم ِف 

ْم ِدَماَء ِعْتَت)1(. ِدينِِهْم َو فَِراِقِهْم أِلَْمِري َواْستِْحاَلِلِ

وهذه الرواية تدل عىل أن اآليات التي جاءت عن مواجهة 
املرشكني يف القرآن جتري عىل احلكام الظاملني. 

ِض ُخَلَفاِء َبنِي ُأَميََّة: َوِمْن  َفٍر A يِف ِرَساَلٍة إىَِل َبعمْ 10/ َكَتَب َأُبو َجعمْ
َل  َوَفضهَّ اأْلَْعَمِل  َعىَل  َوَجلهَّ  َعزهَّ  اللهَُّ  َلهُ   َفضهَّ الهَِّذي   َهاَد  اجْلِ َضيهََّع  َما  َذلَِك 
َظَهَر  ُه  أِلَنهَّ ِة  ْحَ َوالرهَّ َواْلَْغِفَرِة  َرَجاِت  الدهَّ ِف  َتْفِضياًل  ِل  اْلُعمهَّ َعىَل  َعاِمَلُه 
َأْنُفَسُهْم  اْلُْؤِمننَِي  ِمَن  اللهَُّ   ى  اْشَتَ َوبِِه  يِن  الدِّ َعِن  ُيْدَفُع  َوبِِه  يُن  الدِّ بِِه 

نهَِّة َبْيعًا ُمْفلِحًا ُمنِْجحا)2(. مْ  بِاجْلَ َوَأْمواَلُ

ُعَرَفاُء  اْلُقْرآنِ   َلُة  َحَ اللَِّ ص   َرُسوُل  َقاَل   C َِّالل َعبمِْد  َأيِب  11/َعنمْ 
ُسُل  الرهُّ َو  نهَِّة  اجْلَ َأْهِل  اُد  ُقوهَّ َتَعاىَل  اللهَِّ  َسبِيِل  ِف  َواْلَُجاِهُدوَن  نهَِّة  اجْلَ َأْهِل 

نهَّة()3(. َساَداُت َأْهِل اجْلَ

12/ من وصّية لإلمام عيل C للحسن و احلسني B ملَّا رضَبه 
َعنِ   والنهَّْهيَ   بِاْلَْعُروِف   األَْمَر  ُكوا  َتْتُ )ال  قال:  اللَّ،  لعنه  ملجم  ابن 

اُرُكْم، ُثمهَّ َتْدُعوَن َفال ُيْسَتَجاُب َلُكْم()4(. اْلُنَْكِر َفُيَوىلهَّ َعَلْيُكْم ِشَ

ُسْلَطانٍ   ِعنَْد  َعْدٍل  َكلَِمُة  َهاِد  اجْلِ َأْفَضِل  النبي K: )ِمْن  عن   /13
َقاِدٍر  َربٍّ  ِرَض  آَثَر  )َمْن   :C عيل  اإلمام  عن  ومثله  َجائِر()5(. 

ْم بَِكلَِمِة َعْدٍل ِعنَْد ُسْلَطانٍ  َجائِر()6(.  َفْلَيَتَكلهَّ

1 / وسائل الشيعة، ج51، ص28
2 / الكايف ، ج5، ص3

3 / بحار األنوار، ط، بريوت، ج8،ص991
4 / مكاتيب األئمة، ج2، ص552، عيل أحدي امليانجي، مركز بحوث دار احلديث، قم، 

إيران.
5 / إرشاد القلوب، الديلمي، ج1، ص89

6 / غرر احلكم ودرر الكلم، ص843
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قِّ َو اْعَماَل لِْلَْجِر  14/ اإلمام عيل C للحسنني B: )ُقواَل بِاحْلَ
َوُكوَنا لِلظهَّاِلِ  َخْصًم َولِْلَمْظُلوِم َعْونا()1(.

َهاُد ِمنَْها َعىَل  َأْرَبعِ  ُشَعٍب  َعىَل اأْلَْمِر  15/ عن اإلمام عيل C: )َواجْلِ
اْلَفاِسِقنَي  َوَشنَآِن  اْلََواطِِن  ِف  ْدِق  َوالصِّ اْلُنَْكِر  َعِن  َوالنهَّْهِي  بِاْلَْعُروِف 
َأْرَغَم  اْلُنَْكِر  َعِن  هَنَى  َوَمْن  اْلُْؤِمننَِي  ُظُهوَر  َشدهَّ  بِاْلَْعُروِف  َأَمَر  َفَمْن 
ُأُنوَف ]اْلُنَافِِقنيَ [ اْلَكافِِريَن َوَمْن َصَدَق ِف اْلََواطِِن َقَض َما َعَلْيِه َوَمْن 

َشنَِئ اْلَفاِسِقنَي َوَغِضَب للِهَِّ َغِضَب اللهَُّ َلُه َوَأْرَضاُه َيْوَم اْلِقَياَمة()2(. 

األمر  أن  تبنّي  التي  الرواية  هذه  من  ننطلق  أن  ويمكننا 
باملعروف والنهي عن املنكر شعبة من شعب اجلهاد، إىل الكثري من 
والنهي  باملعروف  األمر  حول  الرشيفة  والروايات  القرآنية  اآليات 

عن املنكر، لتكون داعاًم حلق اجلهاد واخلروج عىل حكام اجلور.

الروايات كثرية جدًا ، وأختم هبذه الرواية املعربة:

هُ  َمنْ  َرَأى  ُعْدَوانًا ُيْعَمُل   ا اْلُْؤِمنُوَن إِنهَّ َ 16/ قال اإلمام عيل C: )َأيهُّ
بِهِ  َوُمنَْكرًا ُيْدَعى إَِلْيِه َفَأْنَكَرُه بَِقْلبِِه َفَقْد َسلَِم َوَبِرَئ َوَمْن َأْنَكَرُه بِلَِسانِِه 
ْيِف لَِتُكوَن َكلَِمُة اللهَِّ  َفَقْد ُأِجَر َوُهَو َأْفَضُل ِمْن َصاِحبِِه َوَمْن َأْنَكَرُه بِالسهَّ
َدى َوَقاَم  ْفىَل َفَذلَِك الهَِّذي َأَصاَب َسبِيَل اْلُ اْلُعْلَيا َوَكلَِمُة الظهَّالنَِِي السهُّ

َر ِف َقْلبِِه اْلَيِقنُي.()3(. َعىَل الطهَِّريِق َوَنوهَّ

ناهيك عن الروايات التي تبنّي عقاب من يقرتب من السلطان 
اجلائر ومن يركن إليه. 

1 / هنج البالغة، ص124
2 / هنج البالغة، ص 474

3 / وسائل الشيعة، ج61، ص331، وهنج البالغة.
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الثورة احلسينية ملهمة الثوار
يف  جمّمدة  تبقى  كي  تقم  مل   C احلسني  اإلمام  ثورة  إن 
ألن  التاريخ،  عرب  الثوار  لكافة  قدوة  هي  وإنام  التاريخ،  متاحف 
خيرج  ومل  أفعاله،  كل  يف  احلسنة  القدوة  هو   C احلسني  اإلمام 
فعله الكربالئي من دائرة اإلقتداء، بل هي نور وهدى تيضء للناس 
عرب  الثوار  يأخذ  مل  وإن  الرسايل،  العمل  أسس  تعّلمهم  دروهبم 
التاريخ معامل حركتهم من اإلمام احلسني C فممن يأخذون!.. 
وبالفعل فقد اختذها األحرار عرب األزمان مشعاًل ييضء هلم دروهبم 
األرض،  يف  العدالة  وحتقيق  الظلم  ودفع  الكرامة  لنيل  وحيّفزهم 
فقامت ثورات بعد استشهاد اإلمام مبارشة واستمرت حلقتها حتى 
يف  احلسينية  الثورة  من  االستلهام  واستمر  أمية،  بني  دولة  سقطت 
مواقف اإلباء والكرامة حتى يومنا هذا، وكام يقول اإلمام الشريازي 
)قدس رسه(: )إن ثورة احلسني C مل تكن ثورة وقتية لتموت بعد 
زمان، وإنام كانت ثورة احلق ضد الباطل، وثورة العدالة ضد الظلم، 
ولذا  الضالل،  ضد  اهلداية  وثورة  الوحشية،  ضد  اإلنسانية  وثورة 
كان من الرضوري، امتداد هذه الثورة مادامت الدنيا باقية، ومادام 
يتقابل جيشا احلق والباطل واهلداية والضاللة، وهذا هو رّس حتريض 
الرسول K وآله الكرام املسلمني عىل االحتفال بذكرى عاشوراء 
التأبينية  العزاء واحلفالت  الدهر، ومنه اختذ املسلمون جمالس  طول 
بمختلف أشكاهلا، طول الزمان، وإىل هذا يشري ما ينقل من أنه: )كل 

يوم عاشوراء، وكل أرض كربالء()1(. 

1 / اإلمام احلسني أسوة، اإلمام السيد حممد الشريازي.
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وعي احلراك السياسي

من وحي عاشوراء

الربيع احلسيني
كل قيمة من القيم حتتاج يف مقام التفعيل إىل أمرين: األمر 
تلك  تقدمه  وملا  هلا،  والتحفيز  للتحشيد  موسم  صناعة  هو  األول 
من  استلهم  ما  ممارسة  هو  إليه  حتتاج  الذي  الثاين  واألمر  القيمة، 
الواقع  القيمة عىل أرض  املوسم يف ساحات وبقاع خمتلفة، وتفعيل 

ليتم حصد النتائج.

واملوسم  الكريم،  القرآن  ربيع  هو  رمضان  شهر  أن  فكام   
املباركة،  اآليات  يف  والتدّبر  القرآنية،  البصائر  لتداول  األنسب 
العام  طوال  الكريم  بالقرآن  عالقته  تفعيل  إىل  اإلنسان  يسعى  ثم 
واالهتداء ببصائره، كذلك هي القيم احلسينية والثقافة احلسينية، فإن 
الذي حتيى  هلا موسم وهلا ساحات تفعيل، فموسمها هو عاشوراء 
والتحدي  واإليثار  واإلباء  واحلرية  كالكرامة  عاشوراء  قيم  كل  فيه 
ساحة  كل  هو  وربيعها  وساحتها  الظلم،  ومواجهة  التغيري  وروح 
مبادئها،  بعذب  وترتوي   عاشوراء  قيم  بذور  تستقبل  أرض  وكل 
القيم هي  تلك  فيها  أرض حتيى  فتكون كل  تفعيلها ومتكينها،  ليتم 

أرض كربالء، وكل يوم ترفع فيه تلك القيم فهو يوم عاشوراء.

سياسية  أحداث  من  اليوم  العريب  الواقع  يعيشه  ما  إن   
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يصنّف  والطغيان،  الظلم  ضد  ووقوف  للتغري  ومطالب  متالحقة 
النهج  آثار  أن  حيث  احلسيني،  الربيع  ضمن  جهاته  من  جهة  يف 
احلسيني كانت واضحة، وروح التغيري وروح الكرامة وجمموعة من 
التحّرك، وقد  ذلك  الصبغة األساس يف  كانت هي  احلسينية،  القيم 
التي  الساحات  من  جمموعة  أن  فيقول  ذلك،  من  البعض  يستغرب 
 C فيها ذكر لإلمام احلسني الراهنة مل يكن  الثورات  كانت حمط 
ضمن  الساحات  هذه  تصنّف  فكيف  احلسينية،  للشعائر  إحياء  وال 

الربيع احلسيني!

ولإلجابة عىل ذلك نقول أن التأثري ألي فعل ليس بالرضورة   
عرب  أي  مبارش،  غري  بشكل  التأثري  يكون  فقد  مبارشًا،  تأثريًا  يكون 
التوجهات  التأثري، وعرب ما خيلق من أجواء مؤثرة يف  تعدد وسائط 
العامة، أو من خالل التأثريات املرتاكمة تارخييًا يف أصل الثقافة ونوع 

الرؤى واملناهج.

النظر هلذا األمر من جانب آخر، وهو أن  وكذلك  يمكن   
باحلديد  حيكم  هنج  متباينان،  هنجان  هنالك  كان  أنه  أنبأنا  التاريخ 
والنار، ويتسلط عىل رقاب األمة ويتأمر عىل الناس ويستغل الدين 
ملنافعه الشخصانية، وكان هناك هنج يقابله ويتحداه ويقارعه، وهو 
هنج العدالة والكرامة والتحّرر من عبودية املال وعبودية الناس إىل 
معركة  يف  بجالء  ذلك  ظهر  وقد  الفطرة،  إىل  والرجوع  الل  عبودية 
كربالء، وقد قاد هنج االستعباد واالستغالل يزيد بن معاوية، وقاد 
هنج التحرر والعدالة والكرامة، اإلمام احلسني C، ومن هنا استمر 
النهجان تارخييًا، فكان مما انبثق من هنج يزيد نظرية الوالء لوالة األمر 
النهج احلسيني،  وانبثق من  الناس وأفسدهم،  أفسق  لو كانوا  حتى 
القيم. تلك  يتمثلون  ما  بمقدار  ولألشخاص  ذاهتا  للقيم  الوالء 

القيم  الثقافية، تظهر  باملغالبة  املشحون  الزمن  تعاقب  ومع   
ثقافة  عىل  األصيل  احلسيني  النهج  ويتغلب  طريقها،  لتأخذ  احلق 
االستعباد وروح االهنزام، فيتكّون ربيع احلرية والكرامة والعدالة، 
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وتلك هي القيم احلسينية ذاهتا ونفحة من نفحاهتا.

يقول املرجع املدريس : »وملا وقعت الواقعة الرهيبة، وانتهت 
إجرام  بأبشع  كربالء  أرض  األطهار عىل  السبط وأصحابه  بمرصع 
عرفه التاريخ، دّوى صداها يف العامل اإلسالمي، وزلزل عرش بني 

أمية زلزاالً.

مكان  كل  يف  ثورات  اندلعت  حتى  طويلة  مدة  متِض  ومل 
واستمرت حلقات متصلة، حتى انتهت بسقوط الدولة األموية.

وإن كان األمر مل ينتِه بسقوط بني أمية متامًا، حيث انحرفت 
القيادة اإلسالمية أيضًا عن جمراها الصحيح، إالَّ أن ثورة أيب عبد الل 
نت جبهة قوية متامسكة تقف دون  عليه السالم وهنضته اجلبارة كوَّ

أي انحراف يريده املجرمون للحق ومفاهيمه.

والواقع أننا إذا تابعنا أحداث التاريخ بدقة، نرى أن كل دعوة 
نابعة عن  كانت  إنام  متطاولة،  قرون  الطغيان يف  ثارت عىل  صادعة 

حركة اإلمام احلسني عليه السالم.

وهكذا نستطيع أن نقول: إن هنضة احلسني عليه السالم ظلت 
قاعدة أصيلة للحركات اإلصالحية يف التاريخ اإلسالمي عىل طول 

اخلط، وستظل هكذا إىل األبد«)1(.

عاشوراء وأصول السياسة
أهل  لكلامت  صارت  أجلها  من  التي  الغايات  أهم  من 
تلك  أن  هو  راسخًا،  واعتامدًا  حمورية  ورواياهتم،   A البيت 

1 / اإلمام احلسني C قدوة وأسوة، ص 16، آية الل العظمى السيد حممد تقي املدريس.
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وهي  األفكار،  عليها  تبنى  التي  األسس  بمثابة  الرشيفة  الروايات 
أصول ثابتة، ينطلق من فهمها واستيعاهبا، إىل الفروع يف املتغريات 

الزمانية واملكانية.

وسرية اإلمام احلسني C هي سرية نورانية كسائر سري 
أهل البيت A، يستلهم منها النور لييضء به احلياة، ومن خالل 
عن  عاشوراء  موسم  إبعاد  ملقولة  أساس  يوجد  ال  األساس  هذا 
الواقع، ألنه إما أن يؤسس للواقع اجلديد كحالة فكرية مغذية لسائر 
زماين  كواقع  جديد  واقع  إىل  منه  االنطالق  يتم  أن  وإما  األفكار،  

يستفاد من حاسته ومن اجلذوة التي يشعلها يف النفوس.

قابل  غري  الكربالئي  احلدث  أن  مقولة  اإلمام  فنّد  فقد 
لالنسحاب عىل سائر الساحات التي تتوافر فيها ذات املوازين التي 
وجدت فيه تارخييًا، فنّدها بمقولته C: )ولكم ّف أسوة(، ليثبت 
أن قانون األسوة مازال ماضيًا وال يوجد نسخ له يف احلدث احلسيني 
الكربالئي الكبري، نعم إن عظمة احلدث ذاته ال يمكن الوصول إليه 
يف املقام الرباين، ويف املوقعية الواقعية التي أنقذ بسببها اإلسالم ككل 
بعد انحراف كبري، فإنه )ال يوم كيومك يا أبا عبد الل( كام قال اإلمام 

.C احلسن
وكربالء  الواقعة،  وكربالء  املسرية،  كربالء  وتبقى 
اأْلُُصوِل  إِْلَقاُء  )َعَلْينَا   :C الرضا  قول  ضمن  كلها  التفاصيل، 
َوَعَلْيُكمُ  التهَّْفِريعُ ()1(. فيأيت دور العقل لكي يستّل من كربالء أصول 
ومناقبيات  اإلصالح  ورؤى  احلركي  العمل  وهنج  السيايس  الفعل 

التغيري، فيوائمها مع ظروف كل عرص ومرص. 

الواقع السيايس والتاريخ الواقعي
يريدون  الذين  إشكالية  عىل  العلامء  بعض  أجاب  عندما 
املجتمع كام حتيى  فيام بني  التاريخ وإحياء وقائعه  أن يمنعوا مداولة 

1 / وسائل الشيعة، ج72،ص26
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واقعة عاشوراء يف كل عام، بأن الل تعاىل قّص علينا أحسن القصص 
األنبياء  رصاع  لنا  رسدت  التي  القصص  تلك  الكريم،  القرآن  يف 
التي  القصص  وتلك  الفاسد،  والواقع  الطواغيت  مع  والصاحلني 
 K أحياها القرآن هلي خري دليل عىل رضورة إحياء تاريخ النبي
وهذا  عاشوه،  الذي  والتحدي  الرصاع  ورسد   A بيته  وأهل 

الدليل يمثل حجة دامغة برغم سالستها ووضوحها. 

وإحيائه،  وقراءته  التاريخ  مداولة  يمنع  أن  يريد  من  إن 
غري  ذلك  ولكن  الطائفية،  والنزعات  الفتن  يثري  بأنه  يتحّججون 
النور  قوى  بني  السيايس  الرصاع  لتاريخ  بالنسبة  خصوصًا  صحيح 
وقوى الظالم، فقراءته ليست مهمة وحسب، بل هي بالغة األمهية، 
ألهنا تبرص القارئ بالواقع السيايس املعاش، وسبل النجاة من مهاويه 
وإنقاذه من أالعيب املضللني، وتعّرفه بموقفه من الظلم والظاملني، 
فمن يريد أن يمنع قراءة التاريخ فهو يمنع جزءًا من الوعي املهم يف 
تكوين العقل البرشي، وحياول أن حيجر عليه لكي ال يعي ما يدور 

حوله يف ساحات السياسة.

وال نستغرب إن عرفنا أن من يقود حلة االنقطاع عن التاريخ   
الذي فصل بني اإلمام احلسني C ويزيد بن معاوية )لعنه الل(، 
يزيد وسياسته  إىل  يتقرب  الفكر والسياسة، هو من  منهجيًا، أي يف 
ومن اتبع سياسته ومنهجه يف احلكم، لكي يغض الناس الطرف عن 
مساوئهم وحيصل هو عىل احلصص الدنيوية أو الطموح الشخصاين، 
ال نستغرب ذلك ألننا عشنا التاريخ ببصريتنا ومشاعرنا، فكان ذلك 
جزءًا من وعينا للواقع، بل إن هذا الواقع الذي نراه من النامذج التي 
نراها تتحرك يف الواقع السيايس، يعطينا نتيجة يقينية بواقعية التاريخ 
وأحداثه التي ُتروى، ومواقفه التي حتكى، فال يمكن لشخص يعيش 
سرية اإلمام احلسني C وسرية كربالء وإرهاصاهتا، أن يغفل عن 
عىل  احلفاظ  أجل  من  الظاملني  يسرتضون  الذين  املصالح  أصحاب 
مكاسبهم، أو علامء البالط الذين يرّشعون بقاء الظلم بألسن ملوية، 
أو أدعياء الثقافة، واملنظرين الذين ينسلخون من مفاهيمهم ويقّلبون 
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للناس األمور، وغريها من النامذج املعارصة واملعاشة.

وااللتواء  والتلّون  االنحراف  واقع  نستغرب  ال  فنحن 
والنفاق السيايس؛ ألن )التاريخ الواقعي( أنبأنا بذلك.  

والتلّون  باالنحراف  ميلء  تاريخ  وجود  نستغرب  وال 
وااللتواء والنفاق السيايس؛ ألن )الواقع السيايس( يشهد بذلك. 

الذي  السيايس  الواقع  هو  التاريخ  واقعية  عىل  فالدليل 
حضارية،  رضورة  عاشوراء  إحياء  سيكون  هنا  ومن  نعايشه، 
لضامن  االجتامعي  والعقل  الوعي  يف  أساسية  مهمة  له  وستكون 
وضوح الرؤية وعدم االنخداع بفتاوى علامء البالط وال بتحريفات 

أشباه املثقفني، وال بأكاذيب اإلعالميني.

السألة السياسية وخطاب الذات والخر 
وفقًا  احلق  احلكم  وبسط  العدالة  إقامة  فكرة  أخذت  لقد 
املعارص،  اإلسالمي  الفكر  أدبيات  يف  مأخذها  اإلسالمي  للتصور 
وغاياهتا  ومرشوعيتها  الدينية  الدولة  لفكرة  املعاجلات  واستمرت 
إشكاليتان،  اإلسالم  مفكرو  عنده  توقف  ما  أهم  ولعل  وأشكاهلا، 
جهة  ومن  الغيبة،  عرص  يف  وعدمها  الدينية  الدولة  رشعية  إشكالية 

ثانية إشكالية شكل الدولة وطريقة إدارهتا لألمور.

التداول الفكري يف تينك املسألتني كان من اختصاص  إن 
الداخل بني أرباب الفكر اإلسالمي أنفسهم وفيام بينهم، باعتبار أن 
ويرجع  املرّشع،  للدليل  قراءهتم  يف  اختالف  هو  االختالف  مرجع 
ومدى  للدليل  النظر  أصل  يف  أي  أصويل،  مبنائي  الختالف  بعضه 

االستفادة منه وكيفيته.

األكرب  السجال  وأصبح  نطاقه  اتسع  السجال  ذلك  أن  إال 
هو بني قادة الفكر اإلسالمي من جهة، وقادة الفكر الغريب والساسة 



43

 السيد حممود املوسوي

الديني يف منهجيته من جهة أخرى،  الفكر  الغربيني وكل من يغاير 
وعمد هؤالء للتدّخل يف هذا املضامر ألنه ميدان خصب للتشكيك 
يف صالحية الفكر الديني لقيادة األمة، ولتقويض التأثري الذي حيدثه 

الدين يف ساحة احلياة.

ومن هنا فإن اخلطاب الديني الذي يتحّدث عن مرشوعية 
القيام ومرشوعية احلكم اإلسالمي، قد يقع يف لبس وخطأ يف عرض 
اخلطاب أو يف أصل التبني هلذه الفكرة أو تلك، إن مل يالحظ يف أي 

دائرة هو يتحدث، وهذا يقود إىل نوع القراءة للتاريخ أيضًا.

أمة  يف  اإلصالح  أجل  من  قام   C احلسني  اإلمام  فإن 
أراد  ما  وإىل  نصاهبا  إىل  األمور  يعيد  لكي   ،K الل  رسول  جده 
الل ورسوله إىل األمة أن تكون عليه، وأعلن رصاحة بإرادة التغيري، 
ورفض ظلم يزيد وطريقته يف احلكم، وقد قام اإلمام C ليأخذ 
فمقاصد  الدين،  ويقيم  األمن  ويبسط  العدل  ليقيم  األمور  بزمام 
التحريف  يمكن  وال  البدء  منذ  أعلنها  قد  وأهدافه  واضحة  اإلمام 
فيها أو قراءهتا بخالف ما هي عليه. وتأسيسًا عىل ذلك فإن صالحية 
الفكر الديني يف إدارة شؤون األمة يعترب أمر مسّلم به لدى الداخل 
أرباب  بني  العلمي  التداول  يف  لإلشكال  حماًل  ليس  وهو  الديني، 

الفكر اإلسالمي.

مرشوعية  أصل  يناقش  حينام  البعض  لدى  حيصل  فاخلطأ 
القيام وتأسيس دولة دينية، أو عندما يناقش يف شكل الدولة الدينية، 
الدينية  الفكرة  كفاءة  يف  للتشكيك  رفضه  ُمرجعًا  تشكيكي،  بنَفس 
ذاهتا، وهذا خلط يف التداول ويف املطالب، فهو يناقش شأنًا داخليًا 
التداول الداخيل  ابتداء � أن  وعينه عىل اخلارج. ويمكن أن نقول � 
حيكمه الدليل الرشعي وميدانه الفقه والترشيع، والتداول مع اآلخر 

املختلف حيكمه الدليل العقيل وميدانه العقيدة وعلم الكالم.
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جدلية الشعائر والوقف القيمي ف ساحة السياسة
من  أكثر  قبل  املعارصة  اإلسالمية  الصحوة  بدأت  أن  منذ 
يف  عاشوراء  موسم  مع  التعاطي  وإشكالية  اليوم  وإىل  عامًا  ثالثني 
تثار  والثقايف،  القيمي  اجلانب  تغليب  أو  الشعائري  اجلانب  تغليب 
بني احلني واآلخر، وتزداد اإلثارات عند اقرتاب موسم عاشوراء من 

كل عام. 

ولقد كان إثارة هذه اإلشكالية يف شكل اإلحياء العاشورائي 
ومضمونه، من ضمن البحث عن العوامل الناهضة لألمة، وإعادة 
صياغة  إعادة  ليتم  والثقافية  الدينية  واألفعال  املامرسات  مراجعة 
الصحوة  من  انبثقت  التي  والروح  الناهض  احلراك  ودعم  تتناسب 

اإلسالمية وتناميها.

ومن أفضل املعاجلات هلذه اإلشكالية هو التوازن يف الفعل 
القيم، فال إلغاء ألي جانب منهام،  بني اجلانب الشعائري واجلانب 
وال يمكن أن يغّلب جانب عىل حساب إضعاف اجلانب اآلخر، ألن 
البيت  أهل  الروايات عن  ملا عرّبت عنه  فعله وفائدته،  لكل جانب 
A يف الدعوة إىل البكاء واجلزع وإظهار املظلومية والرتكيز عىل 
اإلعالم، وأيضًا ملا عرّبت عنه من دعوة إىل اإلحياء العلمي ملبادئ 
ثورة اإلمام احلسني C ألن اإلمام C هو قدوة لكل األجيال.

التوجه،  هذا  ونضوج  صحة  من  الواقع  أثبت  ملا  وكذلك 
وأثبت  منها،  الشعائر ويسخر  يلغي  أن  أراد  الذي  التوجه  وضعف 
ضعف رأي من أراد أن يلغي روح العطاء ونور العلم يف ثورة اإلمام 

احلسني C لكي تكون منارًا يف كل عرص.       

أننا  هي  عليها  والتأكيد  إليها  الوصول  نريد  التي  املحّصلة 
النتيجة ستكون  الرؤى، إال أن  مهام حاولنا أن ننترص إلحدى هذه 
يف الواقع املعارص الذي يعيشه أصحاب الرؤية، فهل يعرّب واقع من 
احلسني  اإلمام  ثورة  قيم  واقع  عن  القيمي،  اجلانب  يغّلب  أن  أراد 
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C؟ يف رفض الظلم والظاملني، ويف الوقوف يف صف املظلومني؟ 
أم هي لقلقة لسان؟ وعندما جيّد اجلّد يقل الدّيانون وخيتارون مناهج 
بعيدة عن مبادئ وقيم اإلمام احلسني C التي حاربوا الشعائر من 

أجلها.

ثورَة  للشعائر  املغّلبون  سيجعل  هل  املقابل  الطرف  ويف 
وهل  وحتدياته؟  املعارص  الواقع  عن  بمنأى   C احلسني  اإلمام 
سيعتربون هذا املوسم لالستجامم والتنفيس عن مهوم شخصية؟ أم 
سيكونون كام كانت مواكب اللطم والتطبري يف النبطية يف لبنان التي 

واجهت االحتالل اإلرسائييل أثناء املواكب بكل بسالة؟ 

باملواقف  تؤخذ  ذاك  أو  املسار  هذا  صحة  يف  النتيجة  إذًا 
املعرّبة عن الروح احلسينية األبية التي ترفض الظلم والظاملني، ألن 

األمور بمآالهتا الواقعية وليست بالشعارات. 

التجانس بني الدولة والجتمع
إن مفردة الدولة ختتلف عن مفردة املجتمع يف املفهوم ويف 
االعتبار، فهام ليسا شيئًا واحدًا، بل مها أمران خمتلفان متامًا، ولكل 
يعني  ال  اجتامعهام  فإن  وبالتايل  اخلاص،  واعتبارها  سلطتها  مفردة 
السياسة  فمنظري  بينهام،  وموائمة  جمانسة  عالقة  وجود  بالرضورة 
عىل  احلياة  فإن  وإال  بينهام،  التجانس  عوامل  توفر  رضورة  ارتأوا 
ولن  تدوم  لن  املجتمع  مع  متجانسة  غري  دولة  بني  مشرتكة  أرض 

تظفر باألمن، ولن هتنأ بالعيش.

وعند وجود االختالف بينهام يتم البحث عن ما هو أصل 
املجتمع  تطّوع  أن  فيمكنها  األصل  هي  السلطة  فهل  فرع،  هو  وما 
لصاحلها، أم العكس، وقد توّصل الكثري من املنظرين إىل أن املجتمع 
أداة  إال  السلطة  يقطن األرض هو األصل، وليست  الذي  األصيل 
طارئة يمكن تبديلها وتغريها، ولذلك عمدت الكثري من احلكومات 
موالني  أفراد  واستجالب  االرتزاق  طريق  عن  املؤيدين  حشد  عىل 
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والوالء  املال  هو  يوحدهم  وما  والتوجهات،  األعراق  ومتنوعي 
الدول  العديد من  انطبق عىل  السلطة، وهذا األمر  لذات أشخاص 
العربية بحسب ما جاء يف كتاب )املجتمع والدولة يف الوطن العريب( 
الذي أصدره مركز دراسات الوحدة العربية، ملجموعة من الباحثني 

العرب، وهذا األمر ينذر باخلطورة عىل الدولة وعىل املجتمع معًا.

فيها  ليس  مرقعة  سلطة  لتواجه  جاءت  احلسينية  الثورة 
بينام  الدنيوية،  والرغبات  املصالح  جتمعها  بل  موضوعية،  وحدة 
الركب احلسيني كان جيمعه املبدأ والفكر، لذلك فإن النتيجة العميقة 
للمعركة مل تكن هي ما حتّصل من أحداث اللحظة والتي كانت مؤملة 
واملزعومة  املوهومة  السلطة  تفكيك  تم  فلقد  احلسيني،  الركب  عىل 
ليزيد وزمرته، بل وامتد ذلك لشالل من التمّرد، ومزيد من التفكك 
الدولة  وجاءت  األموية  الدولة  فاهنارت  املزعومة،  السلطة  يف 
بعض  وأصبح  تآكلت  بدورها  هي  والتي  أنقاضها،  عىل  العباسية 
السالطني يمكث فيها أشهرًا، وكل ذلك يقود إىل اخلطأ الكبري الذي 
تعتمده السلطات التي تستمد رشعيتها من املال أو األحقاد النفسية، 

بلملمة الرجال من حوهلا باملال واجلاه والذي ينقلب عليها عادة.

والثورة احلسينية أّسست إىل ما هو أعمق يف جمال العالقة 
بني الدولة واملجتمع، وهو عالقة املبدأ والقيم، فإن اجلهة التي تكون 
يف أي موطن سواء هي ضمن املجتمع أو ضمن الدولة أو هي فرد، 
باحلقائق  السلطوية  األشكال  وتواجه  القيم  رسالة  حتمل  دامت  فام 
مكونات  خمتلف  بني  املجانسة  تتم  به  الذي  العدل  وأبرزها  القيمية 
امللك  فإن  واالستقرار،  واالستمرار  البقاء  ضامنة  هلا  فإن  املجتمع، 

يدوم مع الكفر وال يدوم مع الظلم، كام يف األثر اإلسالمي.

شعار السلمية.. مقاربة حسينية
التحرك  يف  السلمية  مبدأ  اإلسالمية  احلركة  منظرو  يناقش 
املطلبي أو عند القيام بعمليات التغيري احلضاري والسيايس حتديدًا، 
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للتحّرك، ولكّل  والعنف كأساس  القّوة  مقابل ذلك خيار  ويأيت يف 
منحى من هذه املناحي استدالله، سواء يستّل هذا الدليل من اإلرث 

املعريف النصويص العقدي، أو من خالل املقاربة الواقعية واملنطقية.

فقد قالوا أن مبدأ السلمية والالعنف، يعتمد عىل قول الل   
ًة َوالَ َتتهَّبُِعوْا ُخُطَواِت  ْلِم َكآفهَّ ا الهَِّذيَن آَمنُوْا اْدُخُلوْا ِف السِّ َ تعاىل }َيا َأيهُّ
بنٌِي{، ويف اجلانب الواقعي فإهنم يقولون أن  ُه َلُكْم َعُدوٌّ مهُّ ْيَطاِن إِنهَّ الشهَّ
هذا النهج أقل رضرًا وأبلغ للحجة، واستدّل من قال بالتحرك الذي 
ٍة  ن ُقوهَّ ا اْسَتَطْعُتم مِّ م مهَّ وْا َلُ يلجأ للقّوة والعنف، أن قوله تعاىل }َوَأِعدهُّ
ُكْم َوآَخِريَن ِمن ُدوهِنِْم الَ  ْيِل ُتْرِهُبوَن بِِه َعْدوهَّ اللِّ َوَعُدوهَّ َباِط اْلَ َوِمن رِّ
إَِلْيُكْم  ٍء ِف َسبِيِل اللِّ ُيَوفهَّ  ُتنِفُقوْا ِمن َشْ َوَما  َيْعَلُمُهْم  َتْعَلُموهَنُُم اللُّ 
َوَأنُتْم الَ ُتْظَلُموَن{، هي الدليل عىل ذلك، كام أن الواقع حيّتم عليك 

أن تتبنّى مقولة: ما أخذ بالقوة ال يسرتّد إال بالقوة.

من  النهجني  بني  التاميز  أن  األوىل  للوهلة  يبدوا  وقد   
التباين والتباعد بينهام بنّي، إال أن احلقيقة ليست  الواضحات، وأن 
فرع،  هو  وما  أصل  هو  ما  وهنالك  بينهام،  تداخل  فهنالك  كذلك، 
عن  احلديث  يمكن  فال  الدفاع،  ومسألة  االبتداء  مسألة  وهنالك 
احلسينية  املسرية  فهذه  والتغافل،  التسطيح  من  بنوع  النهجني 
فقد  النهجني،  بني  الفاصلة  واخلطوط  الفروق  لنا  توّضح  املباركة 
اإلمام احلسن C، يف حتّرك  أخيه  اإلمام احلسني C مع  كان 
سيايس وحضاري سلمي، وعندما وجد اإلمام أن األمر استلزم رفع 
رجاالته  لذلك  وحّشد  هنض  فقد  الدين،  أجل  من  املواجهة  درجة 
واستدعاهم للوقوف إىل جنبه، ومع كل ذلك مل يبدأ القوم بقتال، إال 
أنه عندما اعتدي عليه قام وجّرد سيفه وسيوف من معه لنرصة الدين 

والدفاع عن احلرمات.

إن اخلطاب املغالط الذي يصف احلراك اجلامهريي بالعنفية   
عندما تدافع اجلامهري عن نفسها أو حتى عندما تقوم باحتجاجات 
من مصادر   � اخلطاب  ذلك   � يأيت  السيايس،  الفهم  سلمية بحسب 
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الناس  ليكون  والعدوان،  الظلم  ضد  للشعوب  حتّرك  أي  وأد  تريد 
يف سبات ليلعب أمثال يزيد بمقدرات األمة ويستعبد طائفة منهم، 
إىل  واحلكومات  الدول  احتياج  حال  واضحة  املغالطة  عمق  فرتى 
تؤجج  كي  تربير  بألف  لنفسها  تربر  فإهنا  بالعنف،  التحركات  صّد 

احلروب وكي تقمع الشعوب.

بني  املتوازنة  احلركية  اخلارطة  نتخذ  أن  يمكن  هنا  فمن   
بَِغْيِ َحقٍّ  ِدَياِرِهْم  ُأْخِرُجوا ِمن  }الهَِّذيَن  النهجني، يف قول الل تعاىل: 
َمْت  دِّ لهَُّ بَِبْعٍض  َبْعَضُهم  النهَّاَس  اللهَِّ  َدْفُع  َوَلْواَل  اللهَُّ  نَا  َربهُّ َيُقوُلوا  َأن  إاِلهَّ 
نهَّ  َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد ُيْذَكُر فِيَها اْسُم اللهَِّ َكثِيًا َوَلَينُصَ

ُه إِنهَّ اللهََّ َلَقِويٌّ َعِزيٌز{. اللهَُّ َمن َينُصُ

 C ويف احلدث التارخيي نستلهم من سرية اإلمام احلسني  
بشموليتها املؤرش التصاعدي للحراك اجلامهريي ونوعه.

بني إقامة العدل وتقويض الظلم
املرشوع احلسيني مرشوع حضاري متكامل، وتكامله مبني 
عىل أساس الرؤية الدينية الشاملة واملستوعبة لكافة جماالت احلياة، 
الطاعة،  املفرتض  املعصوم  أن اإلمام احلسني C هو اإلمام  وبام 
وهو صاحب احلق اخلاص بالتعيني من الل تعاىل للخالفة والقيادة، 
فإنه C يسعى يف حركته إىل حتقيق كل الغايات ومن حقه ذلك، 

وإن مل يتحقق جلها فإن األساس هو حتّمل املسؤولية جتاه ذلك.

ويف عرص غيبة املعصوم C تستمر مسؤولية حتّمل تلك   
الغايات احلضارية الكربى، وال تتجمد، فمقاليدها بيد العلامء الذين 
هم امتداد عام خلط اإلمامة، وإن اختلفت اجلزئيات يف املواصفات 

للمعصوم ويف مدى الصالحيات الترشيعية.

ويف طريق حتقيق املرشوع احلضاري اإلسالمي ال يشرتط أن 
يتم حتقيق كل الغايات املرجوة من مجيع اجلهات، لكي حيق للعاملني 
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اإلقدام عىل الرشوع يف أي حراك سيايس، ألن حتقيق اهلدف الشمويل 
قد يكون غري مقدور وعيص عىل التحقق.

هذا  يف  مفردتني  بني  نفّرق  أن  فينبغي  ذلك  عىل  وتأسيسًا 
تقويض  هي  األخرى  واملسألة  العدل،  إقامة  مسألة  ومها:  املجال، 
املؤمنون  يقوم  ألن  للريب  جماالً  يدع  ال  بام  دعا  الدين  فإن  الظلم، 
كانت  كام  املجتمع(،  يف  ومتكينها  العدالة  )حتقيق  اجتاه  يف  بالعمل 
دعوات الدين إىل )الوقوف ضد الظلم ورفضه، فيكون املؤمن للظامل 
ما حيتاجه  تقرير  إىل  التفريق يدعونا  خصاًم وللمظلوم عونًا(، وهذا 
العدل يف مواصفاهتم ورشوطهم، ومن جهة أخرى  يقيمون  الذين 
أن يقف ضد  ينبغي  تتوافر يف من  أن  ينبغي  التي  الرشوط  النظر يف 

الظلم والطغيان. 

احلكم  من  يليه  وما  العدل  إقامة  رشوط  نضع  أن  ويمكن 
ا  ِبَ َيُْكُم  َوُنوٌر  ُهًدى  فِيَها  التهَّْوَراَة  َأنَزْلنَا  ا  }إِنهَّ تعاىل:  قوله  يف  احلق، 
انِيهُّوَن َواألَْحَباُر بَِم اْسُتْحِفُظوْا  بهَّ ِذيَن َهاُدوْا َوالرهَّ النهَّبِيهُّوَن الهَِّذيَن َأْسَلُموْا لِلهَّ
َواْخَشْوِن  النهَّاَس  َشُوْا  َتْ َفاَل  ُشَهَداء  َعَلْيِه  َوَكاُنوْا  اللِّ  كَِتاِب  ِمن 
ُهُم  َفُأْوَلـئَِك  اللُّ  َأنَزَل  بَِم  َيُْكم   ْ لهَّ َوَمن  َقلِياًل  َثَمنًا  بِآَياِت  وْا  َتْشَتُ َوالَ 

اْلَكافُِروَن{ املائدة/44.

فقوله تعاىل }بَِم اْسُتْحِفُظوْا ِمن كَِتاِب اللّ{ يدّل عىل مقام 
وجل  عز  وقوله  املقّدس،  الرشع  ومقاصد  الل  أحكام  يعي  علمي 
فتتطابق  يعرفون،  ملا  للتطبيق  يتصدون  أي  ُشَهَداء{  َعَلْيِه  }َوَكاُنوْا 
أن يكون  العدالة البد  قائاًم عىل  املعرفة والعمل، فمن يكون  لدهيم 

ذا كفاءة عالية.

أما جتاه صد الظلم وتقويضه ومنع حدوثه من أجل أن ال 
الكبري من  املقام  إىل ذلك  فهو ال حيتاج  يسبب ختلفًا ودمارًا لألمة، 
العلم، بل حيتاج إىل فقه مناقبيات التحّرك وأخالقياته، لكي ال يقع 
مسألة  هي  الظاملني  وجه  يف  الوقوف  فإن  الظلم،  يف  نفسه  العامل 
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بمقدار  إال  تكون  ال  وقد  العدل،  إلقامة  مقدمة  تكون  أن  يمكن 
إىل  يسعى  أن  عليه  املرء  عىل  الظلم  يقع  فعندما  نفسه،  الظلم  إزالة 
رده ودفعه. فال داع لالحتجاج عىل احلراك اجلامهريي ضد الظاملني 
بأنه ال يمتلك كفاءة علمية للتصدي، ألن املقام الرفيع حيتاجه إقامة 
العدل وتطبيقه، بل إن يف األمة من هو أهل لذلك خصوصًا إذا كان 
األمر شورى بني العقالء واحلكامء، وعىل األخص إذا قمنا بمقارنة 
الكفاءات التي يزخر هبا املجتمع مع ثقافة من يرتبعون عىل الكرايس 

واملناصب.
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حوارات يف الثورة احلسينية والواقع الثوري

)1(
حوار  حول القراءة الصحيحة للسية احلسينية )1(

ُيْرِجع الفرق بني احلسنني -عليهم السالم-  السؤال األول: ثمة من 
الجتمع  طبيعة  إىل  يرجعونه  وآخرون  الواَجه،  النظام  طبيعة  إىل 

العاش وأمراضه، ما أسباب االختالف إن وجد بوجهة نظرك؟
ملعرفة حكمة اختيار املعصوم لنهجه الذي انتهجه يف احلياة، 
علينا أوالً أن نعرف اخلط العام للدين واخلط العام ملسار أهل البيت 
)عليهم السالم(، وهو إقامة أمر الل تعاىل وبناء املجتمع الصالح من 
خالل اإلصالح الذي خيتلف نوعه من إمام إىل آخر، وبسبب عدم 
معرفة هذا التأسيس املهم فقد يشط البعض يف فهم الفروق بني سرية 
 B املعصومني، لذا قال البعض يف التفريق بني اإلمامني احلسنني
ولذلك  مساملة،  ونفسية  باردة  طبيعة  ذو   C احلسن  اإلمام  بأن 
اإلمام  ثورة  سبب  أرجعوا  وقد  رأهيم.  بحسب  معاوية،  صالح 
احلسني C عىل حكم يزيد إىل أنه ذو دم حار ونفسية قوية، وهذا 
االستنتاج انحراف وقدح يف شخصيات أهل البيت A ألهنم إنام 
يسلكون منهجهم املؤسس عىل أسس الدين ال عىل أسس شخصية 

وطبائع متغرية. 
1 / حوار ملجلة قناديل كربالء، املنطقة الرشقية، 4341ه�
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يمكننا أن نعزو أمر االختالف يف طبيعة النظام القائم ولكن 
أثر يف  له من  بام  النظام  نوع  فإن  احلال االجتامعي،  دون معزل عىل 
املجتمع اإلسالمي وبام له من أثر يف حركة القيم يف املجتمع، يدعو 
نعي  أن  ويمكننا  ملواجهته،  اإلسرتاتيجية  من  خاص  نوع  وضع  إىل 
ذلك من خالل كلمة اإلمام احلسني C بعد أن استشهد اإلمام 
احلسن C واجتمعت الشيعة يف دار سليامن بن رصد بعد أن كتبوا 
إىل اإلمام احلسني C كتابًا بالتعزية، وذكروا يف كتبهم أهنم يوالونه 
و يرضونه هلم خليفة و يشكون إليه شنآن معاوية، و يسألونه الكتاب 
إليهم برأيه. فكتب احلسني C إليهم : »إين ألرجو أن يكون رأى 
وسدادا،  رشدا  الظلمة  جهاد  ف  ورأيي  الوادعة،  ف  الل  رحه  أخي 
الوى، واحتسوا  واكتموا  الشخص،  وأخفوا   ، باألرض  فالصقوا 
من االظاء ما دام ابن هند حيًا، فإن يدث به حدث وأنا حي يأتكم 

رأيي إن شاء الل«.

الفصل  ويعرض  احلسني  اإلمام  سية  عادة  جتتزئ  الثاين:  السؤال 
اُلبتَس  الطرح  تفادي  يمكن  وكيف  ذلك؟  أسباب  ما  منها،  األخي 

القطوع عن اجلذور؟

كل قراءة تارخيية مقطوعة عن سياقها التارخيي ال شك أهنا 
اآللية  تتطابق مع مقاصد احلدث، وهبذه  ستكون ذات معطيات ال 
املبتورة يمكن ألي قارئ أن يستفيد من املقطع الذي يالئم توجهاته 
املوضوعية،  عن  بعيدًا  السياسية،  خياراته  مع  ويتوافق  الفكرية، 

فيحاول تطويعه لتلك اخليارات التي يميض فيها.

احلسينية،  السرية  قراءة  يريد  من  عىل  ينطبق  األمر  وهذا 
إال أن هنالك ميزة مهمة يف سرية اإلمام احلسني C، فمن يركز 
أن  سيجد  الكربالئية،  املعركة  فصل  وهو  منها  األخري  الفصل  عىل 
تشري  املعركة،  تلك  يف  ومواقفه   C احلسني  اإلمام  مقوالت 
بمقوالت  يذكرهم  فهو  التاريخ،  سياق  إىل  وتشري  اجلذور  إىل 
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األسباب  تلك  إىل  ومقاصده  حتركه  أسباب  ويرجع   ،K النبي 
كان  كام  الرشيفة،  مراداته  عىل  الكريم  بالقرآن  ويستدل  واملقاصد، 
النبي  عند  وأمهيتها  شخصيته  وحمورية  الشخيص  بتارخيه  يذكرهم 
احلدث  دراسة  فإن  اإلهلية،  الوالية  بأصل  يذكرهم  بل   ،K
الكربالئي يدعو الباحث إىل الرجوع إىل الوراء ليقرأ السرية السابقة 

ثم يوصلها باحلدث.

ثم أن إمهال قراءة املسرية احلسينية بشموليتها من شأنه أن 
تدخل  أن  تصلح  والتي  املضيئة  اجلوانب  بعض  الباحث  عىل  خيفي 
ضمن معركة الرصاع احلضاري بشكل أفضل، فأنت عندما تتعّرف 
بعض  ستعرف  فإنك   C احلسني  اإلمام  عند  العطاء  سرية  عىل 
الدينية  املحورية  عىل  تتعرف  وعندما  وثورته،  هنضته  يف  مقاصده 
لشخصيته الرشيفة، ستعي نوع املقاصد السياسية التي كان يرومها 

.C اإلمام

الكربالئي  احلدث  بإيصال  املبترسة  القراءة  تفادي  يمكنننا 
وإذا  خطابه،  يف  منها  كثري  إىل   C اإلمام  أشار  التي  جذوره  إىل 
يمكنها  نورانية  بكاملها سرية   C اإلمام احلسني أن سرية  عرفنا 
أن تيضء لنا دروب احلياة فهذا حافز مهم يدعونا الستيعاب القراءة 

التارخيية وعدم االكتفاء بحدث واحد.

السؤال الثالث: بعض من ياول التأيس باإلمام احلسني يتسم تأسيه 
حلركة  فهمنا  ألسلوب  مؤشًا  ذلك  يعّد  هل  والصدامية،  باحلدة 
اإلسالم  ف  الالعنف  مبدأ  هل  أخرى  ناحية  ومن  احلسني؟  اإلمام 
جسدي فقط أم يشمل العنف اللفظي؟ وكيف يتم التوفيق مع بعض 

األحداث الصاخبة؟

املواجهة  آلية  إىل  حتتاج  كلها  احلياة  يرى  من  أن  نرى  إننا 
احلادة، هو متامًا كمن يرى أن احلياة تتسم باملوادعة الدائمة، فكالمها 
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خمطئ، فام دام أننا عرفنا أن أهل البيت C كلهم نور واحد، فهذا 
يعني أن امل�تأيس باإلمام احلسني C هو أيضًا متأس باإلمام احلسن 
C وباإلمام الرضا C، وباإلمام الكاظم C وسائر األئمة 
يعيشه  كان  الذي  بالواقع  يمثلها  قد  للواقع  قراءته  ولكن   ،A
اإلمام احلسني C يف خطه العام، أي أنه يرى أن الطاغوت متادى 
إىل حد كبري حتى مل تكن هنالك قابلية لإلصالح، فينبغي استخدام 
أدوات الثورة احلسينية وخطاهبا اجلامهريي. وهكذا إن تغرّي الظرف 
البيت  ألهل  العام  للمنهج  وفقًا  تتغري  أن  البد  آلياته  فإن  املكان  أو 

.C
تعقيبًا عىل السؤال.. سيدنا، ماذا عن مبدأ الالعنف ف اإلسالم هل 
التوفيق مع  يتم  اللفظي؟ وكيف  العنف  أم يشمل  هو جسدي فقط 
أحداث صاخبة لفظيًا: )وتقبل منك يا حار، يا ابن راعية العزى، .. (؟

ألن  اآلخر،  مع  التعامل  يف  أساس  هو  الالعنف  مبدأ 
اإلسالم يدعو للحوار بالتي هي أحسن، كام يف قول الل تعاىل: }اْدُع 
م بِالهَّتِي ِهَي َأْحَسُن  َسنَِة َوَجاِدْلُ ْكَمِة َواْلَْوِعَظِة احْلَ إىِِل َسبِيِل َربَِّك بِاحْلِ
إِنهَّ َربهََّك ُهَو َأْعَلُم بَِمن َضلهَّ َعن َسبِيلِِه َوُهَو َأْعَلُم بِاْلُْهَتِديَن{. ]النحل 
: 125[، إال أن الرصاع عندما حيتدم مع الظاملني واملعتدين فإنه البد 
من التعاطي مع ذلك الواقع بأدواته اخلاصة والرشعية، والكالم يف 
ثنائية العنف والالعنف يف اإلسالم حتتاج إىل معاجلات من مداخل 
حديث  حادث  لكل  ألن  املقولة،  بأصل  يكتفى  ال   بحيث  عديدة، 
ولكل واقع موقف، ولكن إن أردنا احلديث عن العنف املرفوض من 
قبل الدين فهو كل ما حيقق مقولة اإلكراه، فإن القرآن الكريم أسس 
يِن(، سواء كان ما يؤدي إىل اإلكراه هو الفعل  لقاعدة )الَ إِْكَراَه ِف الدِّ
واإلجبار اجلسدي عىل فعل يشء ما، أو ما يكون اإلنسان جمربًا فيها 
بسبب األجواء التي وضع فيها، وهو ما يسّمى باإلكراه األجوائي، 
وهذا النوع من العنف إن كان يؤدي إىل إجبار اإلنسان عىل موقف 

أو فعل دون اختيار منه فهو يندرج ضمن العنف املرفوض. 
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املعزى(  راعية  )يابن  مثل  ذكرت  التي  املقوالت  أن  إال 
تناقش  وإنام  وعدمه،  العنف  سياق  ضمن  تناقش  ال  فهي  وغريها، 
ضمن التوصيفات التي يستحقها الطرف اآلخر أو ال يستحقها، ألن 
اهلدف والغاية منها ليست إجبار أحد عىل يف ما، وإنام هي توصيف 
إما يراد منه التعريف العام أو التعريف من أجل تذكري الطرف اآلخر 
بنفسه، أو التعريف الذي يقلل من شأن اآلخر، أو الذي يعيل شأنه، 
دراسة  من  البد  التوصيفات  هذه  استحقاق  وملعرفة  ذلك،  غري  أو 

الظرف املوضوعي هلا ملعرفة الغاية منها.

ولو أننا دققنا يف مقولة اإلمام احلسني C عن شمر بن 
اخلبيث،  بأصله  يذّكر  فإنه  املعزى(،  راعية  بابن  )كأين  اجلوشن  ذي 
من  إال  عيل  يا  يبغضك  ال   :K األعظم  الرسول  مقولة  ليحقق 
الذي حز  الل  لعنه  فعل كفعل شمر  خبث أصله. فمن سيقدم عىل 
رأس اإلمام سالم الل عليه، ال شك ليس إنسانًا سويًا، فاإلمام يذّكر 
هبذه احلقيقة عرب إشارة إىل حادثة  التي وقعت ألمه مع راعي املاعز، 
بتلك  تذكري  وإنام  البعض،  يفهمها  قد  كام  ملهنة  تعيريًا  ليس  وهذا 
احلادثة لتحقيق حقيقة مهمة وهي خبث األصل، وقد نقل احلادثة 
صاحب مستدرك الوسائل، بقوله: )إن امرأة اجلوشن خرجت من 
جبانة السبيع إىل جبانة كندة، فعطشت يف الطريق والقت راعيًا يرعى 
الغنم، فطلبت منه املاء فأبى أن يعطيها اإلّ باإلصابة منها، فمكنته من 

نفسها فواقعها الراعي وحلت بشمر )لعنه الل(.

السؤال الرابع: هل حتتاج كربالء اليوم إلعادة قراءة؟ لاذا؟ وكيف؟.
يمكننا أن نقول أن كربالء حتتاج إىل قراءة موضوعية متحررة 
عن إمالءات الواقع وبعيدًا عن أرس األجواء النفسية املحيطة، املشكلة 
املؤثرات  هي  الكربالئي  للحدث  قراءته  يف  الباحث  فيها  يقع  التي 
األجوائية املحيطة التي متثل حالة الزيغ املؤثرة يف الباحث، فقد يكون 
الزيغ واالنحراف نابعًا من نفسه كمن يطلب حظوة عند سلطان أو 
يريد أن ينأى بنفسه عن املسؤولية أو يريد تعزيز موقفه الذي اختاره 
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األجواء  من  نابعًا  واالنحراف  الزيغ  يكون  وقد  مادية،  لدواعي 
املحيطة، فيتأثر الباحث باملحيط السلبي، كمن يشعر باالهنزامية أو 
أملّ  ثم  املسؤوليات  بعض  متحماًل  كان  من  أو  بالضعف،  يشعر  من 
به التعب، فتكونت لديه أجواء نفسية حمبطة، ومن خالل ذلك نرى 
بإتباع  يقوم  أنه  أو  الكربالئي،  احلدث  قراءة  يف  لديه  االنتقاء  حالة 
املتشابه، كام قال الل تعاىل حول آيات القرآن الكريم }ُهَو الهَِّذَي َأنَزَل 
ا  اٌت َفَأمهَّ َْكَمٌت ُهنهَّ ُأمهُّ اْلكَِتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِبَ َعَلْيَك اْلكَِتاَب ِمنُْه آَياٌت حمهُّ
الهَِّذيَن ف ُقُلوِبِْم َزْيٌغ َفَيتهَّبُِعوَن َما َتَشاَبَه ِمنُْه اْبتَِغاء اْلِفْتنَِة َواْبتَِغاء َتْأِويلِِه 
ْن  اِسُخوَن ِف اْلِعْلِم َيُقوُلوَن آَمنهَّا بِِه ُكلٌّ مِّ َوَما َيْعَلُم َتْأِويَلُه إاِلهَّ اللُّ َوالرهَّ

ُر إاِلهَّ ُأْوُلوْا األْلَباِب{. ]آل عمران : 7[ كهَّ نَا َوَما َيذهَّ ِعنِد َربِّ

فإننا نحتاج إىل قراءة موضوعية للحدث الكربالئي حتى لو 
خرج الباحث بنتائج مغايرة ملا عليه من حال، أو نتائج غري مقدورة 
تكون  قد  وإنام  املوضوعية،  لظروفه  خيارًا  تكون  ال  نتائج  أو  لديه، 
مالئمة لظروف يف مكان أو زمان آخر. ألن املشكلة الكربى هي أن 
يقوم الباحث بالقراءة املتأثرة باألجواء فيحرف التاريخ عن مساره. 
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)2(
قراءة ف واقع األمة السيايس)1(

حراًكا  واإلسالمية  العربية  الساحة  تشهد  بدًءا..  األول:  السؤال 
ربام  احلراك  وهذا  السيايس،  املستوى  عىل  بالتغيري  يطالب  مجاهرييًا 
احلراك  هذا  حققها  التي  والنتائج  الداخيل،  باالحتقان  عنه  يعرب 
عقدًا  األمة  صدر  عىل  جثام  ومرص-  -تونس  بنظامي  اإلطاحة 
الظلم  إال  خالهلا  واإلسالمية  العربية  الساحة  تشهد  مل  الزمن،  من 

واالستبداد والتقهقر السؤال هو:

حيث  من  بالتغيري  املطالب  احلراك  هذا  تقرءون  كيف 
دالالت شموليته للعامل العريب، ومن حيث تأثري العامل الدويل، وما 

هي نتائجه املستقبلية؟.  

فيها  انشّل  عميقة  سبات  بحقبة  العريب  العامل  مّر  أن  بعد  اجلواب: 
األنظمة  يف  والتطوير  التغيري  إىل  املؤدي  احلقيقي  السيايس  احلراك 
فيه  أشعل  مرشق  صبح  عىل  استفاق  فقد  والسياسات،  والوجوه 
روحًا جديدة قد دفعت إىل خلق وعي جديد، يؤسس واقعًا متفوقًا 
التارخيية  اللحظة  هذه  يف  والتقهقر.  والنكوص  السبات  واقع  عىل 
العامل  انطوى  قد  بداخلها  أن  العربية  املجتمعات  اكتشفت  اهلاّمة 
اهتامماته  ويف  حياته  يف  نوعي  تغيري  إحداث  عىل  القادر  األكرب، 

وواقعه السيايس.
فإن  سلبًا،  واهلزائم  الفشل  جتارب  فيها  تؤثر  كام  الشعوب 
عىل  يبعث  إجيابيًا  شعورًا  سيولد  واالنتصارات  النجاحات  تأثري 
األمل. وتلك الطفرة اإلجيابية التي حصلت ال يمكن أن ننسبها إىل 
حيث  من  اإلنسان  لقدرات  بخس  فهذا  الغرب،  يف  املتمثل  اآلخر 
هو إنسان قد خلقه الل تعاىل بقدرات متساوية، ومن أهم دالئل أن 
هذه الطفرة هي طفرة داخلية بشكل كبري، أن الثورات والتحركات 

1 / حوار نرش يف جملة البصائر الفصلية الدراساتية.
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أن  للغرب  يمكن  ال  برسعة  آخر  إىل  بلد  من  انتقلت  واملطالبات 
يديرها أمجعها يف آن واحد، بل وإننا نجد أن التحركات قد انتقلت 
إىل مناطق ال يرغب الغرب يف حصول تغيري جذري فيها، مما يتسبب 
يف ضعفها يف تلك املناطق احلليفة، سواء كان أصل التغيري ليس يف 

صاحلها أو سعة التغيري ونوعه ومداه.

الدويل  الواقع  من  االستفادة  نتجاهل  أن  يمكن  ال  ولكننا 
يف التشجيع عىل التقّدم وحتقيق مكاسب لصالح الشعوب، باعتبار 
التجارب  عىل  وملحوظ  كبري  بشكل  متقدمة  الغربية  التجارب  أن 
العربية املتسلطة، وكذلك االستفادة من القوانني واملنظامت احلقوقية 
ملامرسة الضغط عىل الدكتاتوريات التي حتاول أن ختفي جرائمها عن 

املجتمع الدويل.  

التدخل يف  الغربية حتاول  القوى  أن  أدنى شك  دون  ومن 
الشؤون العربية يف واقع الرخاء، وهي يف واقع الشدة وعند حلظات 
لكي  اجلهود  مسارات  عىل  للتأثري  اهتاممًا  أكثر  املحتملة  التحوالت 
لذلك  يدركه،  الغرب  يتمنى  ما  ليس كل  تكون يف صاحلها. ولكن 
نجد التخبط يف املواقف، وكيف أن الشعوب أرغمت القوى الدولية 
عىل جماراة إرادة األمة يف مطالبها عندما تكون األمة قوية وثابتة عىل 
سكوت  من  املشهد  خيلو  فلم  ذلك  ومع  واضح،  بشكل  مطالبها 
الغرب عن الكثري من االنتهاكات، ومل خيلو املشهد من قفز املنتفعني 

كي يقطفوا ثامر الثورات.

أما فيام يتعلق بالتأثري املستقبيل والنتائج التي من املمكن أن 
أدنى  فإنه من دون  الثورات،  العريب بسبب هذه  املجتمع  يتحصلها 
شك ستساهم يف إنضاج التجربة يف احلكم لتتطور لتكون جتربة يف 
التبعية  التنمية احلقيقية اخلارجة عن دائرة  صالح اإلنسان ويف دعم 
يساهم  بمستقبل  نستبرش  أن  يمكن  عندها  اآلخر،  عىل  واالعتامد 
أبناء الوطن يف بناء هويتهم واستقالليتهم التي تؤهلهم للدخول إىل 

ميدان جتاذب احلضارات وتنافسها وتكاملها.
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الكرامة  روح  عن  املعرّب  احلارض  فإن  أخرى  جهة  ومن 
واإلباء وحتدي سياسات الظلم والطغيان، سيكون هو التاريخ الذي 
يستمد منه اإلنساُن العزيمَة يف املستقبل، باعتباره جتربة إجيابية حتى 

لو مل تتحقق كل طموحه وآماله.

من أجواء احلراك:

الوصول إىل الغاية ال يتم من دون وسائل موصلة،  السؤال الثاين:  
عىل  التغيريي  العمل  أساليب  حول  ساخن  حوار  حاليًا  ويدور 
الساحة اإلسالمية، فهناك من يطرح األسلوب الصدامي )األنموذج 
يتبنى أساليب سلمية قوامها املظاهرات، وربام  الليبي(، وهناك من 
ترقت إىل العصيان املدين )األنموذج التونيس واملرصي(، ومن جهة 
أّن املشهد السيايس يكشف عن حضور العامل الدويل  أخرى نجد 
يف حراك املجتمعات، فام هي الوسائل املالئمة لإلصالح يف األمة؟.

اجلواب: إن مناقشة اخليارات اآللية يف العمل السيايس يمكن النظر 
إليه من جهتني: 

السلمي  العمل  ستغّلب  اجلهة  وهذه  املرشوعية،  األوىل:  اجلهة 
واملدين عىل العسكري والصدامي، ألن العمل العسكري له رشوطه 
اإلضافية وله حماذيره املختلفة، أما العمل السلمي فإن مساحة إباحته 
والقانوين،  الفقهي  اجلدل  يف  الدخول  يعنينا  وال  أوسع.  ورجحانه 

ألنه سريتبط بالظروف املوضوعية املتغرية من مكان إىل آخر.

اجلهة الثانية: وهي اجلهة التي ينبغي تسليط الضوء عليها، هي جهة 
الصدام  خيار  أن  نرى  اجلهة  هذه  ففي  وشموليته،   وسعته  التأثري 
إنام  التغيري،  املشاركة يف عملية  للجميع  متاحًا  يكون  لن  والعسكرة 
هو منحرص يف فئة معينة هي التي متتلك القدرات، ومن جهة أخرى 
فإن اخليار العسكري ال يمكن أن يستمر إال إذا كانت له جهة ترفده 
ما  وهذا  هائلة،  إمكانيات  صاحب  ذاته  هو  يكون  أن  أو  باآلليات 
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أفرز  املتأزم  السيايس  الوضع  ألن  العربية،  املجتمعات  إليه  تفتقر 
مشكلة الفقر وتدين املعيشة يف تلك املجتمعات بشكل عام. 

املدين  العصيان  ومنها  املختلفة  بأدواته  السلمي  العمل  أما 
املدة،  طويلة  واالعتصامات  االحتجاجية  واملسريات  واإلرضابات 
فيه  يساهم  أن  العمرية،  فئاته  بكل  الشعب  أفراد  كل  بإمكان  فإن 
السلمي يف اإلصالح والتغيري  فيه جمهودًا، إال أن األسلوب  ويقدم 
اآللة  فإن  اإلعالمي،  العامل  وهو  يالزمه،  مهم  عامل  إىل  حيتاج 
دونه  ومن  السلمي،  للعمل  واملهم  احلقيقي  املغذي  هي  اإلعالمية 
استخدام  عمليات  شهدنا  ولقد  جدي،  بشكل  ترجتى  ال  فالفائدة 
اإلعالم املوجه واملوصل إىل اجلهات املعنية لكي تكون تلك اجلهات 
فإن  هنا  ومن  التغيري،  عملية  يف  مؤثر  وعامل  ضغط  عامل  هي 
بالنسبة للعامل الدويل املؤثر إجيابًا يف احلراك  الرؤية تكون واضحة 
السيايس، فامدام احلراك سلميًا فإن بإمكانه أن يعرب عام يشاء وبإمكانه 
أن يطالب بأي مطلب ويف ذات الوقت سوف حيصل عىل مقدار من 
التعاطف واملؤازرة من بعض املنظامت الدولية حلفظ حقوقه املعرتف 

هبا دوليًا، والتي تنتهك يف املحيط العريب بشكل سافر.

أن  إال  احلراك،  وأصل  الفعل  أصل  يف  هو  الكالم  هذا 
أفعال حسب طريقة تعامل احلكومات مع  تنتج ردود  الظروف قد 
الشعوب، فآلة القمع واالعتداء عىل الناس قد يفرز حالة من الدفاع 
األدوات  بعض  وهناك  وحقوقيًا،  رشعيًا  مرشوع  وهو  النفس  عن 
يعتربها  قد  العصيانية  واالحتجاجات  كاالعتصامات  السلمية 
السلمي  العمل  ضمن  تندرج  أهنا  إال  العنف  جنس  من  البعض 

املرشوع.

السؤال الثالث: من معوقات اإلصالح وتكريس سبات األمة مسألة 
الطاعة للحاكم.
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ِذيَن َآَمنُوا َأطِيُعوا ا َوَأطِيُعوا  َا الَّ وظاهرا هي مؤسسة عىل آية:  }َيا َأهيُّ
الدين مؤسس  أن  إىل  نلتفت  {، وحينام  ِمنمُْكممْ األمر  َوُأويِل  ُسوَل  الرَّ
عىل فلسفة احلق وثنائية اإليامن باحلق والكفر بالباطل.. تتولد مجلة 
من األسئلة؛ من هو ويل األمر؟، ومن أين ينبع أساس حّق الطاعة 
عن  والنهي  باملعروف  األمر  شعرية  تتموضع  وأين  األمر؟،  لويل 
املنكر؟، وهل يعترب احلاكم رمز الدولة واألمة فاخلروج عليه خروج 

عىل األمة والوطن؟.

التحريف  حالة  تغذي  االستبدادية  العربية  األنظمة  إن  اجلواب: 
أن  يمكننا  اليوم  األمة  واقع  يكون يف صاحلها، ومن  الذي  الفكري 
املتقدمة،  العصور  يف  التارخيية  التحريف  عملية  متّت  كيف  نفهم 
راجعة  احلاكم هي  فكرة طاعة  فإن  العباس،  وبني  أمية  بني  كعرص 
التي  التحريف  عمليات  خالل  من  باألساس  فكري  انحراف  إىل 

تعرضت هلا األمة يف كيفية قراءة نصوصها ودساتريها.  

والظرفية  النصية  سياقاته  عن  واملقطوع  املجزوء  الفهم 
»عليهم  البيت  أهل  منهج  عن  واالبتعاد  الكريم  القرآن  لنصوص 
حتريف  عنه  نتج  تعاىل،  الل  كتاب  فهم  ويف  الدين  فهم  يف  السالم« 
يستمد  الذي  الويل  وهو  احلقيقي  معناه  من  األمر،  أويل  مصطلح 
رشعيته من الل تعاىل ومن الرسول K وهو يمثل امتدادًا حقيقيًا 
الكريس  املرتبع عىل  احلاكم  معنى  إىل  يتم حتريفه  للرسالة،  ومطابقًا 

أيمنا كان وأيًا كان.

وهذا التحريف يقصد به بقاء حكم احلاكم اجلائر واملستبد 
عىل كرسيه دون أن يتعرض ملحاسبة من أحد، ودون أن يكون ألحد 

حق املطالبة بتغيريه، أو املطالبة باألفضل.   

وتفك  اإلشكالية  هذه  تعالج  التي  اآلية  أن  نجد  إننا 
سورة  من   44 رقم  اآلية  هي  التباس،  ثمة  هناك  كان  إن  االلتباس 
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َأنَزْلنَا التهَّْوَراَة فِيَها ُهًدى َوُنوٌر  ا  املائدة التي يقول الل تعاىل فيها: }إِنهَّ
َواألَْحَباُر  انِيهُّوَن  بهَّ َوالرهَّ َهاُدوْا  ِذيَن  لِلهَّ َأْسَلُموْا  الهَِّذيَن  النهَّبِيهُّوَن  ا  ِبَ َيُْكُم 
النهَّاَس  َشُوْا  َتْ َفاَل  ُشَهَداء  َعَلْيِه  َوَكاُنوْا  اللِّ  كَِتاِب  ِمن  اْسُتْحِفُظوْا  بَِم 
اللُّ  َأنَزَل  بَِم  َيُْكم   ْ لهَّ َوَمن  َقلِياًل  َثَمنًا  بِآَياِت  وْا  َتْشَتُ َوالَ  َواْخَشْوِن 

َفُأْوَلـئَِك ُهُم اْلَكافُِروَن{. 

عليه شهداء(  الل وكانوا  كتاب  استحفظوا من  )بام  فكلمة 
يكون  أن  فالبد  تزكيته،  ويف  الويل  معرفة  يف  األساس  املرجع  هي 
احلاكم واعيًا عاملًا بمضامني الكتاب وبالقيم التي جاء هبا كتاب الل 
من التزام احلق وحتقيق العدالة واملساواة، والقيام بالقسط، وإشاعة 
األمن والسالم، وغريها من قيم احلكم، والصفة الثانية هي أن يكون 
ممارسًا ومطبقًا لتلك القيم عىل أرض الواقع، وإال فإنه يكون خارجًا 
عن  يكون  أن  البد  احلديث  فإن  وبالتايل  العادل،  احلاكم  دائرة  عن 

رضورة تغيريه ال عن إباحة وعدم إباحة اخلروج عليه. 

فعندما يصل التحريف إىل هذا احلد فإن كل يشء يتلخص 
مدى  إىل  يرجع  كله  املواطن  وحب  الوطن  فحب  احلاكم،  يف 
اخلضوع هلذا احلاكم. وعندما يتحرر العقل ويلتزم القراءة املتسوعبة 
املفاهيم تكون صاحلة يف عقله،  فإن  العزيز،  الل  لكتاب  والشمولية 
ويتحرر من عبودية احلاكم إىل عبودية الل تعاىل، وهلذا نادى اإلمام 
اإلنسان  عبودية  من  التحّرر  بنداء  كربالء  يف  القوم   C احلسني 
دين,  لكم  يكن  ل  إن  أيب سفيان  آل  يا شيعة  )ويكم  قال هلم:  حينام 

وكنتم ال تافون يوم العاد فكونوا أحرارًا يف دنياكم(.

ما..  بلد  يف  السيايس  اإلصالحي  النموذج  نجاح  الرابع:  السؤال 
يشجع تكراره يف بلد آخر، هذا ما شهدناه يف انتقال حراك اإلصالح 
بلد آخر، فام مشّجعات االنتقال؟، وما عوامل  بلد إىل  املعارص من 
)خصوصيات(  –وجود  التقليدية  الذريعة  تشكل  وهل  نجاحه؟، 

اجتامعية متّيز جمتمعًا عن آخر- سدودًا فعلية؟. 
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هلذا  وفاعليته،  اإلنسان  حركة  يف  كبريًا  دورًا  للنموذج  إن  اجلواب: 
جتارب  عن  عبارة  تارخيية  نامذج  لنا  يسوق  الكريم  القرآن  أن  نجد 
توضح لنا إمكانيات اإلنسان وقدراته وطاقاته الكامنة والقادرة عىل 
}َقْد  الكريم  القرآن  الفعلية، كام جاء يف  النجاحات  التغيري وحتقيق 
ا  إِنهَّ لَِقْوِمِهْم  َقاُلوا  إِْذ  َمَعُه  َوالهَِّذيَن  إِْبَراِهيَم  ِف  َحَسنٌَة  ُأْسَوٌة  َلُكْم  َكاَنْت 
َوَبْينَُكُم  َبْينَنَا  َوَبَدا  بُِكْم  َكَفْرَنا  اللهَِّ  ُدوِن  ِمن  َتْعُبُدوَن  هَّا  َوِم ِمنُكْم  ُبَراء 
اْلَعَداَوُة َواْلَبْغَضاء َأَبدًا َحتهَّى ُتْؤِمنُوا بِاللهَِّ َوْحَدُه إاِلهَّ َقْوَل إِْبَراِهيَم أِلَبِيِه 
ْلنَا  َتَوكهَّ َعَلْيَك  نَا  بهَّ رهَّ ٍء  َشْ ِمن  اللهَِّ  ِمَن  َلَك  َأْملُِك  َوَما  َلَك  أَلَْسَتْغِفَرنهَّ 

َوإَِلْيَك َأَنْبنَا َوإَِلْيَك اْلَِصُي{. ]املمتحنة : 4[. 

فإن النموذج القرآين ال يقترص عىل حركة األنبياء وحسب، 
اإلنسان  ليجد  املعصومني،  األنبياء من غري  اتبعوا  الذين  يشمل  بل 
أنه مؤهل للقيام بدور رائد وكبري يف حياته، وهو قادر عىل التغيري إذا 

اتبع الرشوط وعرف مدى طاقاته. 

ذكرها  وكلها  جوانب،  عدة  من  مؤثرة  التجارب  وتكون 
القرآن الكريم ونّوه هلا، ومنها: 

1/ جتارب األنبياء والرسل عرب اإلقتداء والتأيس وحماولة االقرتاب 
من املثال املقّدس، كام قال اإلمام عيل C:  }َأاَل َو إِنهَّ لُِكلِّ َمْأُموٍم 
إَِمامًا َيْقَتِدي بِِه َوَيْسَتِض ُء بِنُوِر ِعْلِمِه َأاَل َو إِنهَّ إَِماَمُكْم َقِد اْكَتَفى ِمْن 
ُكْم اَل َتْقِدُروَن َعىَل َذلَِك َو  ُدْنَياُه بِطِْمَرْيِه َو ِمْن ُطْعِمِه بُِقْرَصْيِه َأاَل َو إِنهَّ

ٍة َو َسَداد{)1(. َلكِنْ  َأِعينُويِن  بَِوَرعٍ  َو اْجتَِهاٍد َو ِعفهَّ
املثال أقرب حيث يبني   2/ جتارب األتباع املخلصني، وهنا يكون 

إمكان التغيري من غري املعصوم.
3/ التجارب التارخيية واملعارصة، من خالل مالحظتها، واالستفادة 
سورة  يف  والفرس  الروم  حرب  إىل  الكريم  القرآن  أشار  كام  منها، 
الفيل،  سورة  يف  احلبيش  إبرهة  جيش  اهنزام  إىل  أشري  وكام  الروم، 

1 / هنج البالغة ، ص714
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القريبة وقراءهتا واالستفادة  للتجربة  اإلنسان  يقّرب  مما  وغري ذلك 
اإلجيابية منها.

رب  يداوهلا  األيام  فإن  تتوقف،  ال  اإلنسانية  والتجارب 
الناس بني الناس، وكلام قرأ اإلنسان التجربة قراءة معترب، اكتشف 

منها تلك الروح التي تغذيه وحتفزه للمحاكاة. 

إن ما قيل أن التجارب العربية ال يمكنها أن تتكّرر أو أهنا 
عريب  بلد  كل  خصوصية  بذريعة  آخر،  قطر  يف  تتكّرر  أن  تصلح  ال 
للشعوب عىل  املتنوعة  للعادات  ينظر  عن اآلخر، هو قول سطحي 
أهنا ثقافة راسخة، ومع تثبيت أن التنوع بني الشعوب يف السلوكيات 
واألعراف هو أمر واقع، ولكنه ليس عائقًا عن االستفادة وعن انتقال 
التجربة من بلد عريب آخر، ألن ما ينتقل هي روح القيم، قيم التغيري 
وقيم القدرة، تلك القيم التي تصوغ املفاهيم من جديد لترتجم إىل 
سلوك وواقع عميل، ومن يعي القيم ويصوغ مفاهيمه عىل أساسها، 
يستنسخ  يتناسب وواقعه، فال  بام  يطبق مفاهيمه  الذي  فهو احلكيم 
عليهم  البيت  أهل  عن  الروايات  يف  جاء  هلذا  بحذافريها،  التجربة 
جاءت  ولذلك  موضعه،  يف  اليشء  تضع  أن  احلكمة  أن  السالم 
وخذ  كافر،  فم  من  ولو  احلكمة  خذ  السالم:  عليهم  منهم  الوصايا 
احلكمة ولو من فم منافق. فبعيدًا عن اخلصوصيات السطحية يمكن 
ملن جيد احلكمة أن يستلهمها ليستفيد منها يف واقعه. وقد قال تعاىل: 
ْكَمَة َفَقْد ُأوِتَ َخْيًا َكثِيًا َوَما  ْكَمَة َمن َيَشاُء َوَمن ُيْؤَت احْلِ }ُيؤِت احْلِ

ُر إاِلهَّ ُأْوُلوْا األَْلَباِب{. ]البقرة : 269[ كهَّ َيذهَّ

إن اإلشكالية املعرفية التي وقع فيها مثقفو العرب هي أهنم 
األعراف  تلك  هي  »الثقافة«  أن  ومنها:  خاطئة،  مفاهيم  إىل  سّوقوا 
اخلصوصيات  تلك  ومنها  املجتمع،  هبا  يلتزم  التي  والسلوكيات 
السطحية التي حتاكي الواقع القائم والتي تطبعت ونشأت الشعوب 
يعبد،  رب  وكأنه  للحاكم  والنظر  التعامل  طريقة  ومنها  عليها، 
والتحرر،  لالستنارة  املدعني  للفكر  املنتسبني  بعض  أن  نجد  هلذا 
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يطأطئون رؤوسهم ويسبحون بحمد الطواغيت، مناقضني كل القيم 
أن  يمكنه  التحريف  فهذا  الثقافة،  باسم  ذلك  كل  هلا،  يدعون  التي 
التجارب  انتقال  من  متنع  املجتمعات  خصوصيات  مقولة  إىل  يقود 

اإلصالحية. 

اإلعالم القوة اجلديدة:
التواصل  ومواقع  )كاإلنرتنيت  االتصال  وسائل  الامس:  السؤال 
االجتامعي( من أبرز آثار العوملة، وكان هلا دور كبري يف ثورة مرص، إىل 
احلّد الذي دفع البعض إىل تسمية الثورة ب )الثورة اإلليكرتونية(، 
وتسمية شباهبا ب (جيل احلرب اإلليكرتونية)، يف مقابل جيل قديم 
ال خربة له بوسائل االتصال، مارس )احلرب التقليدية(، واصُطلح 
كان  أخرى  جهة  ومن  التقليدية(،  احلرب  )جيل  ب  تسميته  عىل 
اخلارجي ومنع  والتأييد  التعاطف  للفضائيات دور أساس يف خلق 
احلكومات من استفراد شعوهبا بالقمع. كيف تقرءون دور شبكات 

التواصل واإلعالم يف ما شهده ويشهده العامل العريب؟.

اإلصالحية  احلركات  تواجه  التي  التحديات  أكرب  من  اجلواب: 
ممكنة،  رشحية  أكرب  إىل  صوهتا  إيصال  عىل  مقدرهتا  هي  والتغيريية 
هو  الفكرة،  قوة  إىل  باإلضافة  املتلقي  يف  التأثري  رسعة  نجد  لذلك 
إيصال  يف  للتطور  فكان  حضورها،  وطريقة  اجلامهريي  حضورها 
الفكرة ورسعتها دور بارز يف التأثري بدأ من نقل الفكرة عرب مكربات 
التلفاز ومن ثم احلاسوب  الصوت واملذياع والكاسيت، إىل ظهور 
وصوالً إىل شبكات اإلنرتنت التي أحدثت طفرة نوعية واسعة. وما 
أضاف يف رسعة التأثري عىل شبكات اإلنرتنت هي مواقع التواصل 
البعد  وهو  التأثري،  وسيلة  يف  مهاًم  بعدًا  أضافت  التي  االجتامعي 
التفاعيل، الذي يمكن للشخص فيه أن يتفاعل مع الفكرة وحيشد هلا 

بأبسط األساليب ودون احلاجة إىل قاعات اجتامع.  

نجد أن بعض املفكرين قد قلل من شأن شبكات االتصال 
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ومواقع التواصل االجتامعي يف الثورات العربية، مقابل من أفرط يف 
إعطائها الدور األول واألوحد، إال أننا نجد أن دورها الكبري ال يمكن 
أن يغفل، حيث كانت أحد أبرز العوامل يف نجاح التحريك، ألهنا 
»الرسعة«  التغيريية، ومنها  احلركة  إنجاح  أضافت عوامل مهمة يف 
عىل  التأثري«  »سعة  ومنها  واملعلومة،  الفكرة  إيصال  ويف  التأثري  يف 
»املصداقية«  ومنها  »التحفيز«  ومنها  واملتباعدة،  املختلفة  الرشائح 
من خالل نقل الوقائع عىل حقيقتها. وكل تلك العوامل من أهم ما 
حتتاجه احلركة التغيريية لتحقيق أهدافها. إال أهنا بال شك لن تكون 
بحراك واقعي وحقيقي عىل األرض. يتصل ذلك  مل  ما  فائدة  ذات 
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)3(
اإلعالم احلسيني والتحدي احلضاري)1(

 

السؤال األول:  كيف تقرأون تطور السية البكرة لإلعالم الفضائي 
احلسيني خالل الفتة الاضية؟

املنرب  يف  منحرصة  احلسيني  اإلعالم  آليات  كانت  اجلواب: لقد 
الذين  وهم  املتلقني،  من  حمدود  عدد  إليه  يستمع  الذي  احلسيني 
عملية  إىل  ذلك  تطور  وقد  بأشخاصهم،  احلسينيات  يقصدون 
للصوت  االنتشار  رقعة  توسيع  يف  ساهم  مما  الصويت  التسجيل 
للقيم  التبليغ  يف  بارز  دور  للكتاب  كان  أخرى  جهة  ومن  احلسني، 
حمدود  بدوره  والكتاب  املقدسة،  الكربالئية  السرية  ونرش  احلسينية 
إال  واإلسالمي  العريب  املحيط  يف  يطبع  ال  الكتاب  أن  حيث  العدد 

بمقدار ألف إىل ثالثة آالف نسخة يف أحسن احلاالت. 

فلقد بقي اإلعالم احلسيني هبذه األدوات زمنا طوياًل حتى 
فلم  التلفزيونية،  القنوات  عرب  والفضائي  املرئي  اإلعالم  ظهور  مع 
تكن مسرية اإلعالم الفضائي احلسيني مبكرة قياسًا مع أنواع اإلعالم 
احلكومات  جهة  من  واالحتكار  الكبت  بفعل  وذلك  األخرى، 
متاحًا  الفضاء  أصبح  حتى  الفضائي،  اإلعالم  ألدوات  واألنظمة 
لكل من لديه صوت يريد أن يبلغ له، فتخطى حصار األنظمة عرب 
اإلعالم  احتل  وقد  السابق،  من  كلفة  أقل  مادية  وبمبالغ  الفضاء، 
احلسيني حتديدًا ضمن اإلعالم الشيعي العام، موقعًا واسعًا وتسنّم 
الدينية،  احلرارة  طياهتا  يف  حتمل  التي  القضية  باعتباره  بارزًا  موقعًا 
واملحورية اإلسالمية التي دارت حوهلا املفاهيم والقيم التي يؤسس 
قضية  أهنا  كام  ذلك،  لكل  إحياء  احلسينية  الثورة  فكانت  الدين،  هلا 

1 / حوار ملجلة الوالء، لعام 4341ه� ، تصدر عن مجعية الرسالة يف البحرين.
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إنسانية حتتل مكانة كبرية يف الضمري اإلسالمي بل واإلنساين. 

عىل  وحافظت  السكة  التزمت  التي  املسرية  هذه  بعد 
اإلعالم  ختطى  فقد  األصوات،  من  العديد  بني  الفضائي  وجودها 
ألوان  الوجود واحلضور كلون من  إثبات  احلسيني عقبته األوىل يف 
العطاء والتبليغ، إال أنه بحاجة إىل أن يكمل املسرية يف جمال التطوير 
إننا نرى أن  العقول والقلوب بشكل أكثر فاعلية.  واإلهبار لكسب 
القادمة  اخلطوة  هي  بفاعلية  والقلوب  العقول  كسب  حتدي  خطوة 
عن  خمتلفة  أدوات  إىل  خلوضها  حيتاج  والتي  احلسيني،  لإلعالم 

أدوات إثبات الوجود.   

يواكب  أن  الفضائي  اإلعالم  هذا  استطاع  الثاين: هل  السؤال 
الستجدات ويكون بمستوى التحدي العالي؟

اجلواب: علينا أن نسأل أنفسنا أوالً ما هي رسالة عاشوراء، وما هي 
القضية احلسينية التي ينبغي أن تصل للعامل؟ ثم نسأل أنفسنا ما هي 
التحديات العاملية املعارصة؟ ثم نربط السؤالني بام يمكن أن تسهم 
التحدي  ذلك  لتخوض  العاملي  املستوى  عىل  احلسينية  القضية  فيه 

الذي يتناسب مع رسالتها.

إن القضية احلسينية جاءت إلحياء الدين وإرساء معامله يف 
النفوس ومتكني قيمه يف الواقع عىل كافة املستويات، فكانت القضية 
بذلت  أجله  من  الذي  اهلدف  فهذا  للدين،  إحياء  قضية  احلسينية 
الدماء واستمرت التضحيات، ومن جانب آخر نرى أن املشكالت 
السيايس  وجانبها  االجتامعي  جانبها  يف  متعددة  املعارصة  العاملية 
منهج  عن  الفكري  االنحراف  هو  ذلك  جيمع  ما  ولكن  والفكري، 
الدين جاء منسجاًم  الدين، ومنهج  أن يكون عن منهج  قبل  الفطرة 
مع فطرة اإلنسان حيث خلق الل تعاىل اإلنسان عىل الفطرة السليمة 

التي شوهها اإلنسان.   
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للعامل  احلسينية  القضية  تقدمها  أن  يمكن  التي  فالرسالة 
هي  العاملي،  مستواه  عىل  التحدي  لتخوض  اإلعالم  خالل  من 
رسالة إحياء القيم يف النفوس كمقدمة إلعالء راية القيم يف الواقع، 
ضمن مشخصاهتا املختلفة يف جانبها السيايس يف تفعيل قيم العدالة 
إحياء  يف  االجتامعي  جانبها  ويف  والكرامة.  احلرية  وقيم  واملساواة، 
بالقسط  والتعاطي  السلمي  والتعايش  السرية  وحسن  اإلنصاف 
وإحياء مفاهيم العطاء اخلريي، وكذا يف اجلانب الفكري التبليغ لقيم 
السامء واملعرفة املؤسسة عىل هدى القرآن الكريم والعرتة الطاهرة، 

ليهتدي الناس إىل سواء السبيل. 

جانب  يف  الفردي  املستوى  عىل  العطاء  نالحظ  أن  يمكننا 
احلسيني،  الفضائي  اإلعالم  يف  وظهوره  النفوس،  يف  القيم  إحياء 
إحياء  جانب  إىل  نفتقر  أننا  إال  والرتكيز،  التطوير  إىل  حاجته  ومع 
ليعي كيف كان  والتداول  التظهري  إىل  الواقع، فهو بحاجة  القيم يف 
اإلمام احلسني C يريد لشكل الدولة ومعاملها، وكيف كان يريد 
أن يكون النظام االجتامعي، وكيف ينبغي أن يكون النهج الفكري. 

الفضائي  اإلعالم  ف  الطاب  مستوي  نطور  كيف  الثالث:  السؤال 
احلسيني؟ 

التصنيف  مجاهريي حسب  الفضائي هو خطاب  اخلطاب  اجلواب: 
املتعارف عليه يف األوساط العلمية، وأي خطاب مجاهريي البد أن 
يراعي الفئات املستهدفة لذلك اخلطاب، فعندما نتحدث عن العطاء 
إليه  أن نختار مستوى معني نوجه  فإننا يمكن  الكتاب،  تأليف  عرب 
اخلطاب، والكتاب سوف خيتاره من يطلبه ويبحث عنه، ولكننا يف 
اإلعالم الفضائي أمام خطاب يصل إىل املاليني من الناس املختلفني 
يف مستوياهتم اإلدراكية، ومتنوعني يف ثقافاهتم، لذلك فإن التطوير 
يف اإلعالم احلسيني الفضائي ينبغي أن ينحوا منحى املخاطبة لكل 
العقلية  بمخاطبة  يكتفي  وال  كافة،  املجتمعات  يف  املتنوعة  الفئات 
الشيعية املؤمنة باإلمام احلسني C، بل يتخطاها إىل خماطبة العقلية 



الرجال الصاحلني دون أن  التي تؤمن باإلمام احلسني C كأحد 
والعقليات  املختلفة،  بالديانات  تؤمن  التي  والعقلية  إمامًا،  تتخذه 

احلداثية املتنوعة يف طرائق تفكريها.

الشكلية  املستويات  يف  التطوير  يمكن  املنطلق  ذلك  فمن 
األعامل  عرب  املتنوعة  األنظار  وجتتذب  األذواق  كافة  ختاطب  التي 
الوثائقية،  واألفالم  واألنشودة  واملرسح  كالتمثيل  املتعّددة  الفنية 
بأسلوب عريض متمّيز وأّخاذ. والتطوير املهم أيضًا يف جانب حماكاة 
واحلقوق  كالسياسة  متعددة  نواحي  من  والثقافات  املستويات  كافة 
اجلانب  هذا  ويف  وغريها،  والعقيدة  والفكر  واالقتصاد  واالجتامع 
إليصال  املستخدم  األدب  ونوع  اخلطاب  نوع  عىل  املحافظة  ينبغي 
خيتلف  املريدين  نفوس  يف  يؤثر  الذي  الوعظي  فاألسلوب  الفكرة، 
عن األسلوب العلمي الذي خياطب العقول وحياور األفكار املتباينة. 

هبذا اجلهد يمكن للخطاب احلسيني يف اإلعالم الفضائي أن 
يتقدم ويتمّيز ويؤّثر يف أوسع رقعة ممكنة، فإن اإلمام احلسني نور، والنور 
يمكنه أن ييضء لكافة البرش، نسأل الل تعاىل أن يوفقنا باإلمام احلسني 
.C بنور اإلمام احلسني البرشية من عذاباهتا  ينتشل  C وأن 
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اخلامتة
خطاب اإلمام احلسني C، بيان يف حق القيام)1(

الوقف من السلطان اجلائر
ِحيمِ .  ْحِن الرهَّ قال اإلمام احلسني بن عل C)2(: بِْسِم اللهَِّ الرهَّ
َد َواْلَُسيهَِّب ْبِن َنَجَبَة َوِرَفاَعَة ْبِن  َسنْيِ ْبِن َعِلٍّ إىَِل ُسَلْيَمَن ْبِن ُصَ ِمَن احْلُ

اَعِة اْلُْؤِمننِيَ ، اٍد َوَعْبِد اللهَِّ ْبِن َواٍل َومَجَ َشدهَّ

َبْعُد َفَقْد َعلِْمُتْم َأنهَّ َرُسوَل اللهَِّ ص َقْد َقاَل ِف َحَياتِِه َمْن  ا  َأمهَّ
ُرِم اللهَِّ َناكِثًا لَِعْهِد اللهَِّ ُمَالِفًا لُِسنهَِّة َرُسوِل  َرَأى ُسْلَطانًا َجائِرًا ُمْسَتِحالاًّ حِلُ
ْ بَِقْوٍل َواَل فِْعٍل َكاَن  ْثِم َواْلُعْدَواِن ُثمهَّ َلْ ُيَغيِّ اللهَِّ َيْعَمُل ِف ِعَباِد اللهَِّ بِاإْلِ
َحِقيقًا َعىَل اللهَِّ َأْن ُيْدِخَلُه َمْدَخَلُه َوَقْد َعلِْمُتْم َأنهَّ َهُؤاَلِء اْلَقْوَم َقْد َلِزُموا 
َوَعطهَُّلوا  اْلَفَساَد  َوَأْظَهُروا  ِن  ْحَ الرهَّ َطاَعِة  َعْن  َوَتَولهَّْوا  ْيَطانِ   الشهَّ َطاَعَة 
ُموا َحاَلَلُه َوإيِنِّ َأَحقهُّ  ُدوَد َواْسَتْأَثُروا بِاْلَفيْ ِء َوَأَحلهُّوا َحَراَم اللهَِّ َوَحرهَّ احْلُ
َوَقِدَمْت  ُكُتُبُكْم  َأَتْتنِي  َوَقْد   K َِّالله َرُسوِل  ِمْن  لَِقَراَبتِي  اأْلَْمِر  َذا  ِبَ
ِل  َوَفْيُتْم  َفإِْن  ُذُلوينِّ  َتْ َواَل  ُتَسلُِّموينِّ  اَل  ُكْم  َأنهَّ بَِبْيَعتُِكْم  ُرُسُلُكْم  َعَلهَّ 
َوَأْهِل  َأْنُفِسُكْم  َمَع  َنْفِس  َو  َوُرْشَدُكْم  َحظهَُّكْم  ُأِصْبُتْم  َفَقْد  بَِبْيَعتُِكْم 
َوُوْلِدي َمَع َأَهالِيُكْم َوَأْواَلِدُكْم َفَلُكْم يِب ُأْسَوٌة َوإِْن َلْ َتْفَعُلوا َوَنَقْضُتْم 
ُعُهوَدُكْم َوَخَلْعُتْم َبْيَعَتُكْم َفَلَعْمِري َما ِهَي ِمنُْكْم بِنُْكٍر َلَقْد َفَعْلُتُموَها 

1 / انتخبنا مقوالت اإلمام احلسني C من عدة خطب خطبها متفرقة طوال املسرية الكربالئية.
2 / قال هذه املقوالت يف مواطن متعددة من مسريته املباركة.
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َأْخَطْأُتْم  َفَحظهَُّكْم  بُِكْم  اْغَتهَّ  َمِن  َواْلَْغُروُر  ي  َعمِّ َواْبِن  َوَأِخي  بَِأيِب 
اللهَُّ  َوَسُيْغنِي  َنْفِسهِ   َعىل   َينُْكُث  َفإِنهَّم  َنَكَث  َفَمْن  َضيهَّْعُتْم-  َوَنِصيَبُكْم 

اَلُم)1(. َعنُْكْم َوالسهَّ

بالظلم يندرس احلق
َوَرَأْيُتْم  َعلِْمُتْم  َقْد  َما  َوبِِشيَعتِنَا  بِنَا  َصنََع  َقْد  الطهَّاِغَيَة  َفإِنَ  
َصَدْقُت  َفإِْن  َأْشَياَء  َعْن  َأْسَأَلُكْم  َأْن  ُأِريُد  َوإيِنِّ  َوَبَلَغُكْم  َوَشِهْدُتْم 
ُثمهَّ  َقْوِل  َواْكُتُموا  َمَقاَلتِي  اْسَمُعوا  ُبويِن  َفَكذِّ َكَذْبُت  َوإِْن  ُقويِن  َفَصدِّ
اْرِجُعوا إىَِل َأْمَصاِرُكْم َوَقَبائِلُِكْم َمْن َأِمنُْتُموُه َوَوثِْقُتْم بِِه َفاْدُعوُهْم إىَِل 
قهُّ َوَيْذَهَب  َواللهَُّ ُمتِمهُّ ُنوِرِه  َما َتْعَلُموَن َفإيِنِّ َأَخاُف َأْن َينَْدِرَس َهَذا احْلَ

َوَلْو َكِرَه اْلكافُِرون. )2( 

ال بيعة للطغاة الفاسقني
الهَِّذيَن  قِّ  احْلَ َوَأْعاَلُم  َساَلِة  الرِّ َوَمْعِدُن  اْلَكَراَمِة  َبْيِت  َأْهُل  ا  َأنهَّ
َعزهَّ  اللهَِّ  بِإِْذِن  َفنََطَقْت  َأْلِسنََتنَا  بِِه  َوَأْنَطَق  ُقُلوَبنَا  َوَجلهَّ  َعزهَّ  اللهَُّ  َأْوَدَعُه 
َمٌة  اَلَفَة حُمَرهَّ ي َرُسوَل اللهَِّ K َيُقوُل إِنَ  اْلِ َوَجلهَّ َوَلَقْد َسِمْعُت  َجدِّ
اللهَِّ  َرُسوُل  فِيِهْم  َقاَل  َقْد  َبْيٍت  َأْهَل  ُأَبايُِع  َوَكْيَف  ُسْفَياَن  َأيِب  ُوْلِد  َعىَل  

K َهَذا؟!)3(

َوبِنَا  اْلَاَلئَِكِة  َوُمَْتَلُف  َساَلِة  الرِّ َوَمْعِدُن  ِة  النهُُّبوهَّ َبْيِت  َأْهُل  ا  إِنهَّ  
ْمِر َقاتُِل النهَّْفِس  َفَتَح اللهَُّ َوبِنَا َخَتَم اللهَُّ َو َيِزيُد َرُجٌل  َفاِسٌق  َشاِرُب  اْلَ

َمِة ُمْعلٌِن بِاْلِفْسِق َوِمْثِل اَل ُيَبايُِع ِمْثَله )4(. اْلَُحرهَّ

اَلُم إِْذ َقْد ُبلَِيِت   ْساَلِم السهَّ ا إَِلْيِه راِجُعونَ  َو َعىَل اإْلِ ا للِهَِّ َو إِنهَّ إِنهَّ
َيُقوُل   K اللهَِّ  َرُسوَل  ي  َجدِّ َسِمْعُت  َوَلَقْد  َيِزيَد  ِمْثِل  بَِراعٍ   ُة  اأْلُمهَّ

1 / بحار األنوار، ط بريوت، ج44، ص283
2 / االحتجاج للطربيس، ج2 ص692

3 / األمايل للشيخ الصدوق ص251
4 / بحار األوار، ط بريوت ، ج44، ص523
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َمٌة َعىَل آِل َأيِب ُسْفَيان )1(. اَلَفُة حُمَرهَّ اْلِ

الروج من أجل إصالح األمة

َعِلِّ  ْبُن  َسنْيُ  احْلُ بِِه  َأْوَص  َما  َهَذا  ِحيِم.   الرهَّ ْحِن  الرهَّ اللهَِّ  بِْسِم 
َسنْيَ َيْشَهُد  نَِفيهَِّة َأنهَّ احْلُ ٍد اْلَْعُروِف بِاْبِن احْلَ ْبِن َأيِب َطالٍِب إىَِل َأِخيِه حُمَمهَّ
َجاَء  َوَرُسوُلُه  َعْبُدُه  دًا  حُمَمهَّ َوَأنهَّ  َلُه  يَك  َشِ اَل  َوْحَدُه  اللهَُّ  إاِلهَّ  إَِلَه  اَل  َأْن 
اَعَة آتَِيٌة ال َرْيَب فِيها  نهََّة َوالنهَّاَر َحٌق  َوَأنهَّ السهَّ قِّ َوَأنهَّ اجْلَ قِّ ِمْن ِعنِْد احْلَ بِاحْلَ
ْ  َأْخُرْج  َأِشًا َواَل َبطِرًا َواَل ُمْفِسدًا  َيْبَعُث َمْن ِف اْلُقُبوِر َوَأينِّ َل َوَأنهَّ اللهََّ 
َأْن  ُأِريُد  ص  ي  َجدِّ ِة  ُأمهَّ ِف  ْصاَلِح  اإْلِ لَِطَلِب  َخَرْجُت  َم  َوإِنهَّ َظالًِا  َواَل 
ي َوَأيِب  َعِلِّ ْبِن َأيِب  آُمَر بِاْلَْعُروِف َوَأهْنَى َعِن اْلُنَْكِر َوَأِسَي بِِسَيِة َجدِّ
قِّ َوَمْن َردهَّ َعَلهَّ َهَذا  قِّ َفاللهَُّ َأْوىَل بِاحْلَ َطالٍِب C َفَمْن َقبَِلنِي بَِقُبوِل احْلَ
ِق  َوُهَو َخْيُ احْلاكِِمنيَ  َوَهِذِه  َأْصِبُ َحتهَّى َيْقِضَ اللهَُّ َبْينِي َوَبنْيَ اْلَقْوِم بِاحْلَ

ْلُت َوإَِلْيِه ُأنِيب. )2( َوِصيهَّتِي َيا َأِخي إَِلْيَك  َوما َتْوفِيِقي إاِلهَّ بِاللهَِّ َعَلْيِه َتَوكهَّ

من مظاهر الفساد
َرْت  ْت َوَتنَكهَّ َ ْنَيا َتَغيهَّ هُ  َقْد َنَزَل  ِمنَ  اأْلَْمِر َما َقْد َتَرْونَ  َوإِنهَّ الدهُّ إِنهَّ
َناِء َوَخِسيُس َعْيٍش  َوَأْدَبَر َمْعُروُفَها َوَلْ َيْبَق ِمنَْها إاِلهَّ ُصَباَبٌة َكُصَباَبِة اإْلِ
قِّ اَل ُيْعَمُل بِِه َوإىَِل اْلَباطِِل اَل ُيَتنَاَهى  َكاْلَْرَعى اْلَوبِيِل َأ اَل َتَرْوَن إىَِل احْلَ
ِه َحّقًا َحّقًا َفإيِنِّ اَل َأَرى اْلَْوَت إاِلهَّ َسَعاَدًة  َغِب اْلُْؤِمُن ِف لَِقاِء َربِّ َعنُْه لَِيْ

َياَة َمَع الظهَّالنَِِي إاِلهَّ َبَرمًا.)3( َواحْلَ

واقع الظالني ومصيهم

نَي  َوِلِ ْخُتُموَنا  اْسَتْصَ َفِحنَي  َأ  َوَتَرحًا  َمَعُة  اجْلَ ُتَها  َأيهَّ َلُكمْ   َتّبًا 
ِرَقابِنَا  ِف  َسْيفًا  َعَلْينَا  َسَلْلُتْم  يَن  ُمْسَتِعدِّ يَن  ُمَؤدِّ ْخُتُكْم  َفَأْصَ يَن  ِ ُمَتَحيِّ

1 / بحار األنوار ، ج44، ص623
2 / بحار األنوار ج44، ص033

3 / بحار األنوار، ج44، ص183
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َنا َفَأْصَبْحُتْم َأْلبًا َعىَل  ُكْم َوَعُدوهُّ َوَحَشْشُتْم َعَلْينَا َناَر اْلِفَتِن َخَبَأَها َعُدوهُّ
َأْولَِيائُِكْم َوَيدًا َعَلْيِهْم أِلَْعَدائُِكْم بَِغْيِ َعْدٍل َأْفَشْوُه فِيُكْم َواَل َأَمٍل َأْصَبَح 
ْنَيا َأَناُلوُكْم َوَخِسيُس َعْيٍش َطِمْعُتْم فِيِه ِمْن  َراُم ِمَن الدهُّ َلُكْم فِيِهْم إاِلهَّ احْلَ
َغْيِ َحَدٍث َكاَن ِمنهَّا اَل َرْأَي َتَفيهََّل َلنَا َفَهالهَّ َلُكُم اْلَوْياَلُت إِْذ َكِرْهُتُموَنا 
َلْ  ْأُي  َوالرهَّ َطاِمٌن  ْأُش  َواجْلَ ُيْشَهْر  َلْ  ْيُف  َوالسهَّ ْزُتُوَها  ههَّ جَتَ َتَرْكُتُموَنا  َو 
َكَتَداِعي  َوَتَداَعْيُتْم  َباِب  الذهُّ ِة  َكَطْيَ َعَلْينَا  ْعُتْم  َأرْسَ َوَلكِْن  ُيْسَتْحَصْف 
اأْلَْحَزاِب  َوُشَذاِذ  ِة  اأْلُمهَّ َطَواِغيِت  ِمْن  َأْنُتْم  َم  َفإِنهَّ َلُكْم  َفُقْبحًا  اْلَفَراِش 
ِف اْلكَِتاِب َوُمْطِفِئ  ْيَطاِن َوُعْصَبِة اْلَثاِم َوحُمَرِّ َوَنَبَذِة اْلكَِتاِب َوَنَفَثِة الشهَّ
اِر  اْلُعههَّ َوُمْلِحِقي  ِة اأْلَْوِصَياِء  ِعْتَ اأْلَْنبَِياِء وُمبِِيي  َأْواَلِد  َوَقَتَلِة  نَِن  السهُّ
َجَعُلوا  الهَِّذيَن  اْلُْسَتْهِزئنِيَ   ِة  َأئِمهَّ اِخ  وُصهَّ اْلُْؤِمننَِي  َوُمْؤِذي  بِالنهََّسِب 
اِذُلوَن  ُتَ اَنا  َوإِيهَّ َتْعَتِمُدوَن  َوَأْشَياَعُه  َحْرٍب  اْبَن  َوَأْنُتْم-  ِعِضنيَ   اْلُقْرآَن 
َوَتَواَرَثْتُه  ُعُروُقُكْم  َعَلْيِه  َوَشَجْت  َمْعُروٌف  فِيُكْم  ْذُل  اْلَ َواللهَِّ  َأَجْل 
ُأُصوُلُكْم َوُفُروُعُكْم َوَثَبَتْت َعَلْيهِ  ُقُلوُبُكْم َوُغِشَيْت ُصُدوُرُكْم َفُكنُْتْم 
َأْخَبَث َشْ ٍء ِسنْخًا لِلنهَّاِصِب َوُأْكَلًة لِْلَغاِصِب َأاَل َلْعنَُة اللهَِّ َعىَل النهَّاكِثنَِي 
َكِفياًل  َعَلْيُكْم  اللهََّ  َجَعْلُتُم  َوَقْد  َتْوكِيِدها  َبْعَد  اأْلَْيمَن  َينُْقُضونَ   الهَِّذيَن 

َفَأْنُتْم َواللهَِّ ُهْم.

ِة[  لهَّ ِعيهَّ َقْد َرَكَز َبنْيَ اْثنََتنْيِ َبنْيَ القلة ]السهَّ ِعيهَّ اْبَن الدهَّ َأاَل إِنهَّ الدهَّ
نِيهََّة َأَبى اللهَُّ َذلَِك َوَرُسوُلُه َوُجُدوٌد َطاَبْت  لهَِّة َوَهْيَهاَت َما آُخُذ الدهَّ َو الذِّ
َئاِم َعىَل  َوُحُجوٌر َطُهَرْت َوُأُنوٌف َحِيهٌَّة َوُنُفوٌس َأبِيهٌَّة اَل ُتْؤثُِر َمَصاِرَع اللِّ
ِة  ِذِه اأْلرُْسَ ِبَ َأاَل إيِنِّ َزاِحٌف  َوَأْنَذْرُت  َأْعَذْرُت  َقْد  َأاَل  َمَصاِرِع اْلكَِراِم 

ِة اْلَعَتاِد َوُخَذَلِة اأْلَْصَحاِب ُثمهَّ َأْنَشَأ َيُقوُل : َعىَل ِقلهَّ
ـــًا ـــْدم ــــوَن ِق اُم ــــزهَّ ــــَه ـــــــِزْم َف ــــــإِْن هَنْ َف

ــا ــنَ ــي ِم ــزهَّ ــَه ُم ــــْيُ  ــــَغ َف ـــــــَزْم  هُنْ َوإِْن 

ـــْن ـــكِ َوَل ـــٌن  ـــْب ُج ـــا  ـــنَ ـــبهُّ طِ إِْن  َوَمـــــا 
ـــا  ـــنَ ـــِري ـــــــــــُة آَخ َمـــنَـــاَيـــاَنـــا َوَدْوَل
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َأاَل ُثمهَّ اَل َتْلَبُثوَن َبْعَدَها إاِلهَّ َكَرْيِث َما ُيْرَكُب اْلَفَرُس َحتهَّى َتُدوَر بُِكُم 
كاَءُكمْ  ُثمهَّ  ي  َفَأمْجُِعوا َأْمَرُكْم َو ُشَ َحى َعْهٌد َعِهَدُه إَِلهَّ َأيِب َعْن َجدِّ الرهَّ
ٍة  ُكْم ما ِمْن َدابهَّ ْلُت َعىَل اللهَِّ َريبِّ َو َربِّ كِيُدونِ  مَجِيعًا َفال ُتنْظُِرونِ  إيِنِّ َتَوكهَّ
ُهمهَّ اْحبِْس َعنُْهْم  إاِلهَّ ُهَو آِخٌذ بِناِصَيتِها إِنهَّ َريبِّ َعىل  ِصاٍط ُمْسَتِقيمٍ  اللهَّ
َعَلْيِهْم ُغاَلَم  ْط  َعَلْيِهْم ِسننَِي َكِسنِي ُيوُسَف َوَسلِّ َواْبَعْث  َمِء  َقْطَر السهَّ
بَِقْتَلٍة  َقْتَلًة  َقَتَلُه  إاِلهَّ  َأَحدًا  فِيِهْم  َيَدُع  َواَل  ًة  َ ُمَصبهَّ َكْأسًا  َيْسِقيِهْم  َثِقيٍف 
ُْم  َفإهِنهَّ ِمنُْهْم  َبْيتِي َوَأْشَياِعي  َوَأْهِل  َينَْتِقُم ِل َوأِلَْولَِيائِي  َبٍة  َبًة بَِضْ َوَضْ
ْلنا َوإَِلْيَك َأَنْبنا َوإَِلْيَك  نَا َعَلْيَك َتَوكهَّ وَنا َوَكَذُبوَنا َوَخَذُلوَنا َوَأْنَت َربهُّ َغرهُّ
اْلَِصُي ُثمهَّ َقاَل َأْيَن ُعَمُر ْبُن َسْعٍد اْدُعوا ِل ُعَمَر َفُدِعَي َلُه َوَكاَن َكاِرهًا 
ِعيهُّ اْبُن  اَل ُيِبهُّ َأْن َيْأتَِيُه َفَقاَل َيا ُعَمُر َأْنَت َتْقُتُلنِي َتْزُعُم َأْن ُيَولَِّيَك الدهَّ
َمْعُهودًا  َعْهدًا  َأَبدًا  بَِذلَِك  َتَتَهنهَُّأ  اَل  َواللهَِّ  ُجْرَجاَن  َو  يِّ  الرهَّ باَِلَد  ِعيِّ  الدهَّ
َوَلَكَأينِّ  آِخَرٍة  َواَل  بُِدْنَيا  َبْعِدي  َتْفَرُح  اَل  َفإِنهََّك  َصانٌِع  َأْنَت  َما  َفاْصنَْع 
َوَيتهَِّخُذوَنُه  ْبَياُن  الصِّ اَماُه  َيَتَ بِاْلُكوَفِة  ُنِصَب  َقْد  َقَصَبٍة  َعىَل  بَِرْأِسَك 

َغَرضًا َبْينَُهْم)1(.

1 / بحار األنوار، ط بريوت، ج54، ص8
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