ثورة الحسين :الزخم المتجدد
رائـد شـرف الديـن
ذكرى عاشوراء 8102

قاعة اإلمام زين العابدين

(ع)

 01أيلول  |8102العبّاسـية  -لبنان
*الرتجمة إىل اإلنكليزية تحت عنوان“Hussain’s Revolution: Renewed Momentum“ :

الحمد ألهله والصالة عىل أهلها.
ثورة الحسني بن عيل(ع) يف جوهرها هي ثورة عىل الظلم والطغيان .ومل يكن هذا الجوهر
بتغي األحوال .عىل العكس،
موضع خالف أو سجال ،بل هو ما يزال نابضا ومل يتأثر بالتقادم أو
ّ
زخم متجددا .ونرى من املفيد مناقشة ذلك ،والبحث يف مكامن هذا الزخم :أسبابه،
نراه يكتسب ً
ظروفه الراهنة ،تداعياته ومضامينه.
ال تصح مناقشة اإلشكالية املطروحة (الزخم املتجدد) دون التمييز بني بُع َدي الشكل واملضمون.
وميكننا صياغة السؤال كالتايل :هل تؤثر مراسم اإلحياء سلبًا أم إيجابا ً عىل مضمون الحدث؟ أي
هل يُسهم يف رفع الظلم وتقريب الف َرج؟ أم أنّه ميعن يف تأبيد الضعف ،وبالتايل إطالة أمد
الجور والطغيان؟
يكاد يكون من املستحيل البحث يف موقعة الطف دون التأثر ببعدها اإلنساين .ومن كتبوا عن
الحسني(ع) وثورته بكوا أو تعاطفوا بغض النظر عن جنسهم وعقيدتهم والزمن الذي كتبوا فيه.
رثا من القادة استلهموا الحسني يف ثورتهم عىل الظلم ،يف بالد املسلمني كم
يذكر التاريخ أ ّن ك ً
يف الهند وفيتنام وغيهم .وإىل اليوم ،نالحظ أن الثورة الحسينية ،مبا هي عليه من ثورة قيم
وأخالق ،ما تزال مفاعيلها تلهم الكثيين عرب العامل.
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يتفق الباحثون املوضوعيون عىل أن ثورة الحسني أسهمت بق ّوة يف تقويض أسس الدولة
لكن مفاعيلها االجتمعية والثقافية كانت أعمق وأشد تأثيا .هي أسهمت يف إذكاء جذوة
األمويةّ ،
األمل عند املستضعفني يف األرض أل ّن الحسني ورفاقه  -مبن فيهم األطفال ،وما فعلته العقيلة
زينب(ع)  -كان منوذ ًجا فذّا لكل املناضلني يف العامل رجاال ونسا ًءا .لقد أظهرت املوقعة منذ
يقل أهم ّية عن
مئات السنني أن العدالة االجتمعية ال تستتب إال مبشاركة املرأة ،وأن صوتها ال ّ
صوت الرجل.
هناك توافق أيضً ا عىل أن الثورة مل تكن حركة انفعالية أو بنت ساعتها ،بل هي منهاج متكامل يف
مسارها وتفاصيلها ونتائجها .وأستعني هنا بكالم لإلمام الصدر ،حني يقول" :أمام الضمئر
الخائفة أو النامئة ،كان ال ب ّد من تضحية كربى توقظ الضمئر وتهز املشاعر .فحادثة كربالء جاءت
يف ظروف مالمئة .ته ّيأت لهذه الظروف كافة األسباب ،ومكّنت من هذه الظروف عوامل متسلسلة
تعود إىل سنوات وسنوات قبل واقعة كربالء".
سيتبني معنا أنّه مل يكن أم ًرا عاب ًرا أو متهو ًرا،
ولو تعمقنا يف مسألة اصطحاب األطفال  -مثالً-
ّ
ألن حضورهم أزىك عزمية الثائرين ،ومحض امللحمة ذاك البعد العاطفي اإلنساين الذي
سيبقيها حيّة عرب األزمان .هو أثبت صالبة العقيدة الحسينية يف إحقاق الحق ،وأماط اللثام عن
معدن خصومه وإيغالهم يف الظلم والتو ّحش.
يُر َوى عن اإلمام جعفر الصادق(ع) أنّه يقول" :من بىك أو تباىك عىل الحسني(ع) وجبت له الجنة".
ويف التفسي أن فاعلية هذا الوجوب ال تتحقق كيفم اتفق ،وال يجوز اتيان اليسء من األفعال
بشفاعة البكاء عىل الحسني ،فهذه ال تربر تلك .وحتى يكون للبكاء حسن الجزاء يجب أن يأيت
ضمن منظومة قيمية وسلوكية واعية وهادفة .هناك أيضً ا أحاديث أخرى فحواها أن البكاء والتّبايك
عىل الحسني(ع) حفظ لهذه الذكرى من النسيان عىل م ّر العصور ،وبالتّايل حفظ أهداف الثّورة،
لكل أحرار العامل.
حتّى غدا اإلمام الحسني قدوة ّ
والوقائع التي تلت املوقعة جاءت لتع ّزز مأساوية الحدث .كان ميكن أن ت ُطمس وقائع املعركة
وأن تش ّوه مراميها لوال ارتدادات األيام التي تلت ،والتي حملت لواءها العقيلة زينب(ع) .وال
نجازف لو قلنا أن خلخلة الحكم األموي بدأت من قرص يزيد بن معاوية بالذات ،حني استطاعت
زينب أن تظهر مظلومية الحسني وت ُبيك نسوة القرص ،وتنسف رواية يزيد ومزاعمه حول حقيقة ما
جرى يف الطف .ويف اليوم الثالث بعد عاشوراء ،تقول الروايات أنّه " مل يُ َر باك وباكية أكرث من
ذلك اليوم" ,يوم اجتمع أهل الكوفة لدفن الشهداء .كذا األمر يف املدينة املنو ّرة التي مل يُر
يوم أم ّر عىل أهلها من يوم وصول موكب السبي إليها.
أردت من هذا االستطراد التاريخي أن أستذكر بعض األسس للرضورات البحثية ،وأعود إىل
اإلشكالية :ما عالقة الشكل باملضمون؟ وكيف تؤثر املراسم املتّبعة حاليًا عىل قضايا اإلنسان يف
أي بكاء نتحدث؟
القرن الـ 12؟ ماذا عن اليوم؟ وعن ّ
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من املفيد هنا استذكار قول لإلمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر" :فكم أن أهل الكوفة وأهل
الشام كانوا يقتلون اإلمام الحسني وهم يبكون ،فهناك خطر كبي يف أن منُ نى نحن بنفس
املحنة ونقتل الحسني ونحن نبيك ...البكاء وحده ال يعني أننا غي قاتلني لإلمام الحسني".
يتسع
يالحظ املتتبع للقضيّة أن مراسم إحياء عاشوراء تتفاوت من بلد آلخر ومن زمن آلخر ،وال ّ
املجال لعرضها هنا .إمنّ ا هناك مالحظة عامة وهامة ،وهي أن قضية الحسني تأخذ مداها األرحب
أوقات االنفتاح والبحبوبة ،وتنكمش يف إطار الشيعة اإلثني عرشية أوقات التشنج والضيق .كانت
عىل م ّر العصور قضية إنسانية وعاملية يستذكرها املسلم وغي املسلم ويستلهم التواقون إىل
الحق والعدل يف كل مكان وزمان .وكانت أيضً ا موضع خالف وفتنة هنا وهناك ،ال س ّيم يف أزمنة
االنحطاط واليأس ،كم هي الحال اليوم .وهذا بالتحديد ما أحرص عىل التط ّرق إليه مع نهاية
الحديث.
هرني كيسنجر ،وزير الخارجية األمريكية األشهر ،يسهب يف دوافع اختيار العراق كمنطلق إلعادة
يفس أن تركيبة العراق الطائفية وموقعه كخط متاس بني
رسم موازيني القوى ال ّدولية .حيث ّ
رصح للـ
الشيعة والسنّة تجعله امليدان األمثل لخلخلة املنطقة وإعادة بنائها .والوزير عينه كان يُ ّ
 Daily Squipمنذ سنوات " إ ّن طبول الحرب ّ
م فقط هو
تدق بالفعل يف الرشق األوسط ،واألص ّ
من ال يسمعها" .وبالفعل أكلت الحروب الداخلية والخارجية األخرض واليابس يف العراق وسوريا
واليمن وليبيا وقبلها لبنان ...وعىس أالّ يكون اآليت أعظم!
بدوره ،يقول األستاذ محمد حسنني هيكل :ليس كل التاريخ مؤامرة ،ولكن املؤامرة موجودة يف
التاريخ ،وهو يتابع بأن من ال يشتم رائحة املؤامرة يف كل ما فعله الغرب بالرشق األوسط منذ
سايكس بيكو إىل اليوم ،فهو ال يف ّرق بني التمرة والجمرة.
نحن دأبنا منذ نعومة أظفارنا عىل استهالك مقولة أن ضعف املسلمني يف تفرقتهم ،وأن أعداء
األمة يسعون إىل تفتيتها بهدف تثبيت الكيان الغاصب كق ّوة عظمى بني مجموعات قبل ّية متناحرة
ال تعدو كونها تجمعات من القساة ،غالظ القلوب ،ال صلة لهم بالحضارة واملدنية.
كلنا يعلم أن انقسام األمة بدأ منذ السقيفة ،وما كان ذلك بتحريض من جهة خارجية أو مبؤامرة
امربيالية ،أو ما شابه .كلّنا يعلم أن الفنت واالنقسامات اجتاحت األمة اإلسالمية عرب التاريخ .وأنها
لكن
بلغت أوجها يف القرن  . 12هي اليوم اش ّد خط ًرا يف البالد التي يتجاور فيها السنة والشيعةّ .
الطوائف األخرى ليست يف منأى عن الرصاع ،فاألكراد واملسيحيون واألزيديون والعلويون
منخرطون بشكل أو بآخر ،أو ُهم ضحايا هنا أو هناك.
لست يف وارد الرتويج لهذا الراي أو ذاك ،امنّ ا ....ما عالقة ذلك مبناسبة عاشوراء؟
إذا كنّا متفقني عىل أن قضية الظلم/العدل هي قضية عاملية زمانًا ومكانًا ،فإن االستلهام األمثل
لعربة الحسني يكون يف إخراجها من قمقم الخصوصية إىل الفضاء الكوين .ومن هذا املنظور
بالذات يجب محاكمة مراسمنا وانفعاالتنا.
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م تؤدي املبالغة يف التوصيف؟ أليست موقعة كربالء ملحمة بطولية ومعاناة
بتعبي آخر ،إال َ
أشخاص يتأملون ويتأملون ،ام هي أسطورة؟ أليست هي موكب إنساين أم موكب خرايف؟ أليست
هي رمز لالستلهام والتعلّم أم مادة اسرتزاق وتحكم بالعباد وغرائزهم وضمئرهم؟
إذا مل نُحسن استلهام الثورة الحسينية يف الظرف الدقيق الذي نحن فيه ،فمتى نفعل؟
الرياضيات واملنطق وفيزيولوجيا اإلنسان لغات عاملية يتقاسمها سكان الكوكب جمي ًعا .يف حني
أ ّن األساطي واملرويات والخرافات هي ثقافات محل ّية رسعان ما تتالىش .ومسية الحسني قضية
إنسانية كاملة متكاملة لها ظروف ومق ّدمات وحيثيات ووقائع ونتائج .ق ّوتها يف تكاملها ويف ح ّجتها
ومنهجها ،وهي يف غ ًنى عن املحسنات البيانية والتلحني اللفظي .اإلستغراق يف اإلضافات
الشكل ّية يحبس القضية يف آذان املستمعني إىل الراوي ليس إالّ ،وينفّر اآلخرين.
الشكل يَ ِئ ُد املضمون!
والسالم.
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