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فى اليوم العشرين من صفر يحشد الشيعة فى العراق

تقليد سنوي آخذ باالتساع بعد سقوط حقبة الرئيس

مواكبهم إلحياء ما يسمى بـ «أربعينية اإلمام الحسين»،

العراقي الراحل صدام حسين عام  ،2003فى مشهد

مدينة كربالء في العراق ،وهى الواقعة التى تؤرخ

جاء على لسان رئيس الحكومة العراقية ،حيدر العبادي،

الذي استشهد في واقعة الطف قبل  14قرنا ،وسط
لمرور أربعين يوما على مقتل الحسين  -رضي الله

يعتبره البعض بأنه «استعراض سياسي» هدفه كما

في خطاب ألقاه الشهر الماضي ،بأن إحياء أربعينية

عنه -سيد شهداء أهل الجنة في العاشر من محرم «يوم

الحسين «صورة ناصعة عن حقيقة بلدكم الذي يشهد

مئات اآلالف من شيعة الداخل العراقي والخارج

وعن شعبكم الذي يقاتل وينتصر وتتواصل الحياة في

عاشوراء».

يتوجهون صوب ضريح الحسين – رضي الله عنه ،-في

أكبر تظاهرة بشرية آمنة على طول آالف الكيلو مترات،

مدنه اآلمنة».

«مواكب األحزان» ..استعراض سياسي
لـ «مظلومية» الشيعة الروافض
تقرير يكتبه :يوسف شرف الدين
تساؤالت مشروعة ؟!

الطقوس التى يتبعها الشيعة
فى تلك املناسبة تثير تساؤالت
عديدة لعل من أبرزها ،هل هي
عمل طوعي يمارسه الشيعة
وأن األم��ر ال صلة له بالدولة،
وأن الناس سينظموه بوجود أو
بعدم وجود الدولة ،وهو ال يمت
بأية صلة وال ينطوي على أي
ه��دف سياسي؟! ول��و ك��ان األم��ر
كذلك :ملاذا أخذت تلك املناسبة
ف��ى التوسع بعد ع��ام 2003م���ا
بعد سقوط نظام ص��دام حسني
وسيطرة الشيعة على املشهد
السياسي العراقي.
وإذا كان الشيعي يعتقد أنه
بسيره على األق��دام إنما يحقق
أمال ما وأمنية ما ،بصحة فضل ،أو
الثواب ،أو النجاح ،أو عودة غائب،
و يربط تحقيق تلك األماني
بسيره على األقدام إلى كربالء،
ف��إن الحكومة الشيعية أيضا ،و
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األح��زاب الشيعية ،ومؤسساتها
لديها «م��راده��ا» و أمنيتها أيضا:
البقاء في السلطة ،و تكوين «دولة
طائفية ال��ه��وي��ة» ف��ي «مجتمع
شيعي» .يقول البعض أن الدولة
ال تقدم إال القليل لهذه املراسيم،
وأن امل��واط��ن�ين ه��م أصحابها
األصليون .لذلك ،ف��إن ممارسة
هذه «الطقوس» التي ال أصل لها
عند أهل السنة والجماعة إنما
هي أمور بدعية عند القبوريني
الشيعة ويعتبرونها أم��را دينيا،
كما تقول نادية محمود ،بالحوار
املتمدن في مقال بعنوان« :كلمة
حول الزيارة األربعينية :طقس
ديني أم عمل سياسي صرف؟».
بحسب صاحبة املقال فإنها
ت��رى أن «ال��زي��ارة األربعينية
و مراسيم ع��اش��وراء هو فرصة
تعبوية هائلة لتثبيت الهوية
الشيعية للدولة و املجتمع في
ال��ع��راق .التسويق اإلع�لام��ي و
تركيز الخطاب على«مظلومية
الشيعة» أمر ال يتعلق بأحداث

حدثت ع��ام  680ميالدية ،بل
له صلة و ثيقة بصراع اليوم.
إن هذه «املظلومية» هي خطاب
سياسي تعبوي لألحزاب الشيعية
و للمؤسسة الشيعية ،يتعقبها
أه���داف سياسية ،ف��ي جوهرها
تنحو نحو تقوية األخيرة أمام
خصم سياسي بالدرجة األساس.
ف��إن مجمل الصراع «الشيعي –
السني» هو صراع حول السلطة
بالدرجة األساس .إن إحياء هذه
املناسبة ،يعيد تقديم التاريخ
من جديد ،كل عام و كأن معركة
ال��ط��ف إن��م��ا ت��ج��ري اآلن ،وأن
الضحايا تنتظر نصرتهم اليوم،
إن هذا الخطاب يستهدف تقوية
مكانة و تموقع أحزاب وشخصيات
ومؤسسات بعينها تستفيد من
تلك املعركة لتثبيت مصالحها
اليوم».
وتضيف بأنه «أمر ال يتعلق
بوضع الدولة اليوم ،بل بوضع
الدولة في الغد .أن تقوم املدارس
الثانوية لطالب لم يبلغوا سن

الرشد بتنظيم املواكب أو الذهاب
كمشاية إلى كربالء ،إنما يعكس
حقيقة واحدة ،أنه يجري تأهيل
و ب��رم��ج��ة األج��ي��ال الشيعية
ُ
القادمة من اليوم .املدارس تعطل،
ُ
و ال��ط��ق��وس الدينية ت��م��ارس،
الدوائر الرسمية للحكومة تعطل،
والعاملون يذهبون إلى الزيارة
األربعينية .بل حتى حني يقوم
األطفال بلعب ضرب القامات و
ضرب الزناجيل ،جعل األطفال
ي��رت��دون ال��س��واد ،أعمال تخدم
في آخ��ر املطاف تقوية الهوية
«الشيعية» وهو أمر في جوهره
سياسي صرف».
مذهبية الدولة
وتوسيع الطائفية

يقودنا هذا إلى ما طرحه املقال
من أن «ال��دول��ة العراقية التي
تقول لفظيا بأنها ليست طائفية،
إنما ترعى تماما وتصرف املاليني
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من الدوالرات على هذه املراسيم.
إن الحكومة العراقية ال تقوم
بذلك ب��دون أن يكون لها هدف
سياسي ،أو أن هدفها ينحصر
في حماية املاليني من «املشاية»،
ل��و ل��م يكن هنالك ه��دف في
غاية األهمية تسعى لتحقيقه.
متسائلة :كم من األموال ستصرف
من ميزانية الدولة وكم تسخر من
مواردها لرعاية ودعم وحماية
ال��ط��ق��وس ال��دي��ن��ي��ة لطوائف
أخرى؟! .كم اجتماعات تعقد في
مجالس املحافظات ملناقشة أمر
حماية الطقوس الدينية ُّ
للسنة،
أو الصابئة أو املسيحيني؟!».
ممارسة ه��ذا الطقس تعزز
وتزكي الهوية الشيعية للمجتمع
وم��ن ث��م ل��ل��دول��ة ف��ي ال��ع��راق.
ضاربة ادعاء الحكومة واألحزاب
الشيعية في الصميم بإعالنها
اللفظي بأنها دولة ليست طائفية،
أو عابرة للطوائف ،أو كما يذكر
املقال بـ «أن مراسيم عاشوراء
والزيارة األربعينية حدث سياسي
مهم للحكومة واألحزاب الشيعية
واملؤسسة الدينية الشيعية في
ال��ع��راق ألن��ه ي��وف��ر لها فرصة
لتأكيد ولتثبيت الهوية الشيعية
للمجتمع ،األم��ر ال��ذي تتتغذى
عليه األحزاب الشيعية وتستمد
شرعية لوجودها كدولة شيعية،
لذلك ،مراسيم عاشوراء والزيارة
األربعينة ليست طقسا دينيا ،بل
عمل له صلة مباشرة بالسياسة
سواء وعى املشاركون من املشاية أو
أصحاب املواكب بهذا الطقس تلك
الصلة أو لم يعوا ،ولكن من املؤكد
أن ك�لا م��ن األح���زاب الشيعية
واملؤسسة الشيعية واعية ألهمية
هذه املراسيم في دعم السلطة
الشيعية الحالية في العراق ،وأن
مراسيم عاشوراء توفر الفرصة
لتوجيه وإع��ادة صياغة تفكير
اإلن��س��ان وال��ت��أث��ي��ر على نمط
أفعاله ،فكل ما يفعله يجب أن
يسير ويتفق مع مبادئ الدين كما
تعلمها في مجالس العزاء ومجالس
عاشوراء ،واملجالس الحسينية».
«التطبير» ..بدع آخر الزمان

َّ
الت ْطبير شعيرة من الشعائر
الحسينية ،و امل��ق��ص��ود ب��ه هو
ضرب أعلى ال��رأس بالسيوف أو
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القامات أو ما شابه ذلك من اآلالت
الحادة ضربًا حتى يخرج الدم
ً
مواساة ألبي عبد
على أثر ذلك
ُ
الله الحسني الذي قتل شهيدًا و
مظلومًا في يوم عاشوراء بأرض
كربالء فى العراق.
و ال يزال «التطبير» رائجًا في
عدد من البالد كالعراق ولبنان
والباكستان والهند وآذربايجان
وبعض دول الخليج ف��ي اليوم
العاشر م��ن امل��ح��رم ،وف��ي بعض
املناسبات األخرى.
و يكون التطبير في الغالب
ب��ص��ورة َجماعية وع��ل��ى شكل
مواكب ومسيرات تجوب الشوراع
واألم����اك����ن ال���ع���ام���ة ،وي��ق��ص��د
ِّ
املطبرون ـ املشاركون في التطبير
ـ من عملهم هذا مواساة الحسني
بن علي رضي الله عنه ،والتعبير
عن مبلغ حزنهم ولوعتهم على
الحسني وأه���ل بيته وأن��ص��اره،
وإظهار صدقهم في استعدادهم
للتضحية من أجل الحسني.
املعممون يرون بأن التطبير
باعتباره شعيرة م��ن الشعائر
الحسينية جائز في نفسه بل
عمل راجح ما لم يؤد الى االضرار
عضو
بالنفس ضررًا بليغًا ،كقطع
ٍ
أو حصول نقص فيه ،وما لم يؤد
إلى استخفاف الناس بالدين أو
املذهب ،في حني يرى أهل السنة
والجماعة أن «ما يفعله الشيعة
في عاشوراء من ضرب الصدور،
ولطم الخدود ،وضرب السالسل
على األك��ت��اف ،وش��ج ال���رؤوس
بالسيوف وإراق��ة الدماء ،محدث
ال أصل له في اإلسالم ،فإن هذه
أمور منكرة نهى عنها النبي صلى
الله عليه وسلم ،كما أنه لم يشرع
ألمته أن تصنع شيئا من ذلك أو
قريبا منه ،ملوت عظيم ،أو فقد

شهيد ،مهما كان قدره ومنزلته.
وقد استشهد في حياته صلى الله
عليه وسلم عدد من كبار أصحابه
الذين حزن لفقدهم كحمزة بن
عبد املطلب ،وزي��د بن حارثة،
وجعفر بن أبي طالب ،وعبد الله
بن رواح��ة ،فلم يفعل شيئا مما
يفعله هؤالء الشيعة الروافض،
ولو كان خيرا لسبقنا إليه صلى
الله عليه وسلم .
وي��ع��ق��وب عليه ال��س�لام لم
يضرب صدرا ،ولم يخمش وجها،
ولم ُيسل دما ،وال اتخذ يوم فقد
يوسف عيدا وال مأتما ،وإنما كان
يذكر حبيبه وغائبه ،فيحزن
لذلك ويغتم ،وهذا مما ال ينكر
على أح��د ،وإنما املنكر هو هذه
األعمال املوروثة عن الجاهلية ،
التي نهى عنها اإلسالم.
فقد روى البخاري ()1294
َّ
ْ
ومسلم (َ )103عن َع ْب ِدَ الل ِه َ بن
َ
َ َ َّ ُ َ ْ ُ َ
مسعود ر ِضي الله عنه قال  :قال
َّ
َّ
َّ ُ َ
َّ
الن ِب ُّي َصلى الله َعل ْي ِه َو َسل َم :
َ ْ َ َّ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ َّ
ود َوشق
(ليس ِمنا من لطم الخد
ْ ُُ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ
َّ
اه ِلي ِة).
الجيوب ودعا ِبدعوى الج ِ
يصف أهل السنة والجماعة
«التطبير» بـ»األعمال املنكرة التي
يعملها الشيعة في يوم عاشوراء
ال أصل لها في اإلسالم ،لم يعملها
النبي صلى الله عليه وسلم ألحد
من أصحابه ،وال عملها أحد من
أصحابه لوفاته أو لوفاة غيره ،مع
أن املصاب بمحمد صلى الله عليه
وسلم أعظم م��ن م��وت الحسني
رضي الله عنه».
قال الحافظ ابن كثير رحمه
الله« :فكل مسلم ينبغي له أن
يحزنه قتله – أي الحسني -رضي
الله عنه ،فإنه من سادات املسلمني،
وعلماء الصحابة وابن بنت رسول
الله صلى الله عليه وسلم التي


«المظلومية» هي خطاب سياسي تعبوي لألحزاب
الشيعية و للمؤسسة الشيعية ،يتعقبها أهداف
سياسية لتثبيت الهوية الشيعية للدولة



هي أفضل بناته ،وقد كان عابدا
وشجاعا وسخيا ،ولكن ال يحسن
ما يفعله الشيعة من إظهار الجزع
والحزن الذي لعل أكثره تصنع
وري��اء ،وقد كان أبوه أفضل منه،
فقتل وه��م ال يتخذون مقتله
مأتما كيوم مقتل الحسني ،فإن
أباه قتل يوم الجمعة وهو خارج
إلى صالة الفجر في السابع عشر
من رمضان سنة أربعني ،وكذلك
عثمان كان أفضل من علي عند
أهل السنة والجماعة ،وقد قتل
ٌ
محصور في داره في أيام
وه��و
التشريق من شهر ذي الحجة سنة
ست وثالثني ،وقد ذبح من الوريد
إل��ى ال��وري��د ،ول��م يتخذ الناس
يوم قتله مأتمًا ،وكذلك عمر بن
الخطاب وهو أفضل من عثمان
وع��ل��ي ،قتل وه��و ق��ائ��م يصلي
في املحراب صالة الفجر ويقرأ
القرآن ولم يتخذ الناس يوم قتله
مأتمًا ،وكذلك الصديق كان أفضل
منه ولم يتخذ الناس يوم وفاته
مأتما ،ورسول الله صلى الله عليه
وسلم سيد ول��د آدم في الدنيا
واآلخرة ،وقد قبضه الله إليه كما
مات األنبياء قبله ،ولم يتخذ أحد
يوم موتهم مأتما يفعلون فيه ما
يفعله هؤالء الجهلة من الرافضة
يوم مصرع الحسني.
وأحسن ما يقال عند ذكر هذه
املصائب وأمثالها ما رواه علي بن
الحسني عن جده رسول الله صلى
الله عليه وسلم أنه قال( :ما من
مسلم يصاب بمصيبة فيتذكرها
وإن تقادم عهدها فيحدث لها
استرجاعا إال أع��ط��اه الله من
األجر مثل يوم أصيب بها) رواه
اإلمام أحمد وابن ماجه .كما جاء
فى كتاب «البداية والنهاية».
وق���ال ف��ي (« :)220/8وق��د
أس��رف الرافضة في دول��ة بني
ب��وي��ه ف��ي ح���دود األرب��ع��م��ائ��ة
وما حولها فكانت الدبادب  -أي
الطبول  -تضرب ببغداد ونحوها
م��ن ال��ب�لاد ف��ي ي��وم ع��اش��وراء،
ُ
ويذر الرماد والتنب في الطرقات
واألس����واق ،وتعلق امل��س��وح على
الدكاكني ،ويظهر الناس الحزن
ٌ
منهم ال يشرب املاء
والبكاء ،وكثير ً
تلك الليلة موافقة للحسني؛ ألنه
قتل عطشان ثم تخرج النساء
ح��اس��رات ع��ن وجوههن ينحن
َ ٍ
ُ
ويلطمن وجوههن وصدورهن
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السفارات البريطانية تمول
المواكب الحسينية

الخطورة أن ه��ذه األعمال
املنكرة يحذر منها البعض بأنه
يشجعها أعداء اإلسالم ،ليتوصلوا
بها إل��ى مقاصدهم الخبيثة
لتشويه ص��ورة اإلس�لام وأهله،
وف��ي ه��ذا يقول موسى املوسوي
في كتابه« :الشيعة والتصحيح»:
«ولكن الذي ال شك فيه أن ضرب
السيوف على ال���رؤوس  ،وشج
الرأس حدادًا على «الحسني» في
يوم العاشر من محرم تسرب إلى
إيران والعراق من الهند ،وفي إبان
االحتالل اإلنجليزي لتلك البالد،
وكان اإلنجليز هم الذين استغلوا
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كتــــاب
العـــــدد



حافيات في األس���واق إل��ى غير
ذلك من البدع الشنيعة واألهواء
الفظيعة ،والهتائك املخترعة ،
وإنما يريدون بهذا وأشباهه أن
يشنعوا على دولة بني أمية ،ألنه
قتل في دولتهم.
َ
وقد عاكس الرافضة والشيعة
ُ
ال��ن��واص��ب (أه��ل
ي��وم ع��اش��وراء
السنة) من أهل الشام ،فكانوا إلى
يوم عاشوراء يطبخون الحبوب
ويغتسلون ويتطيبون ويلبسون
أف��خ��ر ثيابهم وي��ت��خ��ذون ذلك
اليوم عيدا يصنعون فيه أنواع
األط��ع��م��ة ،وي��ظ��ه��رون ال��س��رور
وال��ف��رح ،ي��ري��دون بذلك عناد
الروافض ومعاكستهم» انتهى .
كبار األئمة يرون أن االحتفال
بهذا اليوم بدعة ،كما أن جعله
مأتما بدعة كذلك ،ولهذا قال
شيخ اإلس�لام ابن تيمية رحمه
الله« :وصار الشيطان بسبب قتل
الحسني رضي الله عنهُ ،يحدث
للناس بدعتني :بدعة الحزن
والنوح يوم عاشوراء من اللطم
والصراخ والبكاء وإنشاد املراثى
 . . .وبدعة السرور والفرح . . .
فأحدث أولئك الحزن ،وأحدث
هؤالء السرور ،فصاروا يستحبون
يوم عاشوراء االكتحال واالغتسال
والتوسعة على العيال وإح��داث
أطعمة غير معتادة  . . .وكل بدعة
ٌ
َّ
يستحب أح��د من
ض�لال��ة ،ول��م
أئمة املسلمني األربعة وغيرهم
ال هذا وال هذا» انتهى من «منهاج
السنة» ( )554/4باختصار .

جهل الشيعة وسذاجتهم وحبهم
الجارف لإلمام الحسني فعلموهم
ض��رب ال��ق��ام��ات على ال���رؤوس،
وح��ت��ى إل��ى عهد ق��ري��ب كانت
السفارات البريطانية في طهران
وبغداد تمول املواكب الحسينية
التي كانت تظهر بذلك املظهر
البشع ف��ي ال��ش��وارع واألزق���ة،
وك���ان ال��غ��رض وراء السياسة
االستعمارية اإلنجليزية في
تنميتها لهذه العملية البشعة
واستغاللها أب��ش��ع االستغالل
هو إعطاء مبرر معقول للشعب
البريطاني وللصحف الحرة
التي كانت تعارض بريطانيا في
استعمارها للهند ولبالد إسالمية
أخ����رى ،وإظ���ه���ار ش��ع��وب تلك
البالد بمظهر املتوحشني الذين
يحتاجون إل��ى ق ِّ��ي��م ينقذهم
م��ن أودي���ة الجهل وال��ت��وح��ش،
فكانت صور املواكب التي تسير
في ال��ش��وارع في ي��وم عاشوراء
وفيها اآلالف من الناس يضربون
ب��ال��س�لاس��ل ع��ل��ى ظ��ه��وره��م
ويدمونها بالقامات والسيوف على
رؤوس��ه��م ويشجونها تنشر في
الصحف اإلنجليزية واألوربية،
وك���ان ال��س��اس��ة االستعماريني
يتذرعون بالواجب اإلنساني في
ب�لاد تلك هي ثقافة
استعمار
ٍ
شعوبها ولحمل تلك الشعوب
على ج���ادة امل��دن��ي��ة وال��ت��ق��دم،
وق��د قيل إن «ياسني الهاشمي»
رئيس الوزراء العراقي في عهد
االح��ت�لال اإلنجليزي للعراق
عندما زار لندن للتفاوض مع
اإلنجليز إلنهاء عهد االنتداب
قال له اإلنجليز :نحن في العراق
ملساعدة الشعب ال��ع��راق��ي كي
ينهض بالسعادة وينعم بالخروج
من الهمجية ،ولقد أثار هذا الكالم
«ي��اس�ين ال��ه��اش��م��ي» ف��خ��رج من
غرفة املفاوضات غاضبًا غير أن
اإلنجليز اعتذروا منه بلباقة ثم
طلبوا منه بكل احترام أن يشاهد
فيلمًا وثائقيًا عن العراق ،فإذا
به فيلم عن املواكب الحسينية
ف��ي ش����وارع ال��ن��ج��ف وك��رب�لاء
والكاظمية تصور مشاهد مروعة
وم���ق���ززة ع��ن ض���رب ال��ق��ام��ات
والسالسل ،وك��أن اإلنجليز قد
أرادوا أن يقولوا له :هل إن شعبًا
مثقفًا لم يحظ من املدنية بحظ
قليل يعمل بنفسه هكذا؟!«

ويضيف الكاتب األردني ناهض حتر:
« ...م��اذا يمثل الحوثيون بحق السماء ،لكي يتابع
تلفزيون املقاومة اللبنانية اتنصاراتهم بفخر؟ هل
الحوثيون تيار مقاوم؟ أهم دعاة وحدة ونهضة؟ ليسوا
سوى تجمع قبلي متخلف ،لكنه يستحق التأييد ،بالطبع،
بسبب التماثل التبعي اليران».
نشرت هذه املقاطع من املقال رغم ما فيه من مواقف
ال تستحق التأييد عندي .إال أن صاحب املقال ال يريد
أن يقتنع ان حزب الله ما هو سوى أداة إيرانية وال يريد
أن يقرأ بعمق أكثر ،التحالف االيراني االميركي املمتد
من افغانستان الى الثورة االسالمية ضد الشاه في إيران،
الى التحالف في العراق السقاط صدام حسني وتفكيك
العراق وتسليمه اليران ،وال تحول «مقاومة» حزب الله
عن دور املقاومة املوحدة ليلعب لصالح ايران كليًا وحليفها
السوري جزئيًا تحت راية جهاد الولي الفقيه.
بعد اكتمال «التحرير»  2000بدأت تتلى التساؤالت
واملشاريع القلقة واملقلقة معًا :م��اذا يفعل حزب الله
بترسانته العسكرية بعد هذا املنعطف وإلى أين وكيف
يتحول!؟.
في حديث إلى جريدة النهار نشر في 2011/3/23
قال الشيخ صبحي الطفيلي األمني العام السابق لحزب
الله« :ان السالح كان يجب أال ّ
يوجه إلى الداخل إنما فقط
بوجه العدو اإلسرائيلي ليبقى على طهارته ،وإن املقاومة
انتهت منذ زمن بعيد وابرمت اتفاقات منذ سنة 1996
وتوجه السالح إلى الداخل.»...
وبعد حرب تموز  2006انصرف الحزب إلى تكتيك
جديد لخدمة أهدافه االستراتيجية الثابتة في بناء
الدولة والتمسك بقيادة الولي الفقيه االيراني املعصوم
للتحضير لعودة االمام واكتمال ظهور االرادة
االلهية التي تعطي النصر.
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