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حمور زيارة األربعني يف العالقات الدولية وحوار احلضارات

  البعد العالمي لزيارة اأربعينية الإمام الح�شين

اأ.د. خليل ح�سن الزركاين

كلية العلوم اإلسالمية - جامعة بغداد

الملخ�ض

إن عاملية الثورة احلسينية جتعلنا نأخذ من مناهجها الدروس والعرب، فتلك القيم اإليامنية مناهٌج لتطور الفكر 
اإلنساين نحو إرساء عامل متحرض متآٍخ خاٍل من االستبداد والظلم واإلرهاب.

إن زيارة األربعني تكتسب بعدها العاملي من املشاركة املتنوعة للشعوب واألمم والطوائف،

إهنا إجالل لكل مبادئ وقيم الثورة والنهضة احلسينية وجتسيد حي للوالء هلا والرباءة من أعدائها.

أبرزها:  العاملي لزيارة األربعينية من خالل حماور متعددة  البعد  البحث إىل تسليط الضوء عىل  هيدف هذا 
عاملية احلسني واستحقاق الوعي اجلامهريي زيارة األربعني مثاالً، وتسجيل زيارة االربعني عىل الئحة الرتاث 
العاملي، وزيارة األربعني يف عيون الغرب، وزيارة األربعني يف الصحف الغربية وزيارة الشخصيات الغربية إىل 
كربالء للمشاركة يف زيارة األربعني، وزيارة األربعني يف منظور املثقفني الغربيني، واملواكب العربية واألجنبية 

التي شاركت يف إحياء زيارة األربعني، ثم اخلامتة.

عاملية احلسني واستحقاق الوعي اجلامهريي، زيارة األربعني مثاالً.. 1

القرون  خالل  اإلسالمية  البالد  عىل  املسترشقني  عرشات  توافد  خالل  من  إال  اإلسالم  الغربيون  يفهم  مل 
املاضية، فدرسوا الرتاث والنصوص واملعامل، وعىل أساسها رسموا صورة معينة عن اإلسالم وأحوال املسلمني، 
فدرسوا احلج وبحثوا يف أمر البقاع املقدسة، كام بحثوا يف القرآن الكريم، وأيضًا سائر مصادر العلم واملعرفة 
واألدب، كل هذا وغريه ساعدهم عىل إجياد الطريقة األفضل - بالنسبة هلم- للتعامل مع الشعوب اإلسالمية.

تسجيل زيارة االربعني عىل الئحة الرتاث العاملي.. 2

مع االستعدادات التي جترهيا العتبة احلسينية املقدسة الستقبال شهَري حمرم وصفر، حيث سيتوافد املاليني 
من املسلمني ألداء زيارة عاشوراء وزيارة أربعني اإلمام احلسني، كشف مركز كربالء للدراسات والبحوث، 
التابع للعتبة احلسينية املقدسة عن سعيه إلدراج »زيارة األربعني« عىل الئحة الرتاث العاملي يف منظمة اليونسكو 

باعتبارها جزءًا من الرتاث العراقي.
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 زيارة األربعني يف عيون الغرب.. 3

قدمت لنا املجتمعات يف كل مراحل العصور حضارات خمتلفة، سجلت تقدمًا يف عدة جماالت، منها كانت 
عمرانية أو صناعية أو زراعية، بيد أنَّ هنالك بعض احلضارات يف كل تاريخ العامل، قدمت لنا تقدمًا يف جمال 

العلم والفنون يف جماالهتام املختلفة، لكن كل احلضارات قد أمهلت الفرد بشكل خاص واالرسة بشكل عام.

زيارة األربعني يف الصحف الغربية. . 4

ُيعدُّ تعامل الصحافة الغربية مع الشعائر احلسينية حديث العهد مقارنة بام كتبه وبيَّنه العديد من املسترشقني 
واالختصاصيني الغربيني يف جمال تأريخ اإلسالم منذ عقود، خاصة وإن انتشار هذه الشعائر وحرية إقامتها قد 

ظل حتى وقت قريب ما بني مد احلكومات الطاغية وجزر فرتات التحرر التي متر هبا الشعوب املسلمة.

زيارة الشخصيات الغربية إىل كربالء للمشاركة يف زيارة األربعني. . 5

قام 70 أكاديميًا وفنانًا وإعالميًا من 22 دولة حول العامل بزيارة مجاعية لطريق النجف - كربالء لالطالع 
عىل مسرية األربعني املليونية الراجلة باجتاه كربالء باعتبارها أكرب جتمع برشي يشهده العامل.

زيارة األربعني بمنظور املثقفني الغربيني. . 6

تعترب زيارة أربعني اإلمام احلسني ظاهرة فريدة مل يشهد التاريخ اإلنساين هلا مثياًل ال يف األديان السابقة 
وال األمم الغابرة وال يف العرص الراهن ولن تشهد اإلنسانية مستقباًل كظاهرة زيارة األربعني أبدًا.

املواكب العربية واألجنبية التي شاركت يف إحياء زيارة األربعني. . 7

الشعائر واملواكب  العراق والعامل اإلسالمي إن  الشعائر واملواكب واهليئات احلسينية يف  اعترب رئيس قسم 
الدول األجنبية واإلسالمية والعربية بمواكب  العاملي من خالل مشاركة أغلب  الطابع  احلسينية بدأت تأخذ 

 .فعالة وضخمة يف أربعينية اإلمام احلسني
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The global dimension of the visit of the fortieth Imam Hussein

Prof.Khalil Hassan Al - Zarkani

College of Islamic Sciences - University of Baghdad

Abstract

The universal values   of the Husseiniya revolution make us take lessons and lessons from 
their curricula. These values   are the means of developing human thought towards establishing 
a civilized and brotherly world free of tyranny, injustice and terrorism.

The visit of the 40th is gaining the global dimension of the diverse participation of peoples, 
nations and communities,

It is a tribute to all the principles and values   of the revolution and the rise of Husseini and a 
vivid embodiment of loyalty to it and innocence of its enemies.

The purpose of this research is to highlight the global dimension of the visit to Al-Arbaeen 
through several axes, notably: the universality of Al Hussein and the merit of public awareness. 
The 40th anniversary of the visit, the registration of forty visits to the World Heritage List, the 
40th visit to the West, To participate in the visit of forty, and the visit of the forty in the perspec-
tive of Western intellectuals, Arab and foreign processions that participated in the revival of the 
visit of forty, and then the conclusion.

Al Hussein and the public awareness, visit the forty example.

The Westerners understood Islam only through the influx of dozens of orientalists over the 
Islamic countries over the past centuries. They studied the heritage, texts and monuments, and 
based on this they drew a specific picture of Islam and the conditions of the Muslims. They 
studied Hajj and discussed the holy places as discussed in the Holy Quran. Knowledge and 
literature, all this and other help them find the best way - for them - to deal with the Muslim 
peoples.

Registration of forty visits to the World Heritage List.

With preparations for the holy month of Muharram and Safar, where millions of Muslims 
will flock to perform the Ashura visit and the 40th visit of Imam Hussein, the Karbala Center for 
Studies and Research, affiliated with the holy threshold of Husseiniya, As part of Iraqi heritage.

 Visit the forty in the eyes of the West.

Societies in all ages have presented us with different civilizations, which have progressed in 
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many areas, including urban, industrial or agricultural. However, some civilizations throughout 
the world have made progress in the field of science and arts in their various fields. The indi-
vidual in particular and the family in general.

Visit of forty in the Western newspapers.

The treatment of the Western press with the rituals of Husseiniya is new compared to what 
has been written by many Western Orientalists and specialists in the field of the history of Islam 
for decades, especially since the spread of these rites and freedom of residence has until recent-
ly been between the extension of tyrannical governments and the islands of periods of liberation 
experienced by Muslim peoples .

Visit Western characters to Karbala to participate in the fortieth visit.

70 academics, artists and media from 22 countries around the world visited the Najaf-Kar-
bala road to see the 40-million-foot march towards Karbala, the largest human gathering in the 
world.

The fortieth visit of the Western intellectuals.

The visit of the forty Imam Hussein is a unique phenomenon that human history has never 
seen before, neither in the previous religions nor the ancient nations nor in the present age.

Arab and foreign processions that participated in the revival of the fortieth visit.

The head of the rituals and processions and the Husseiniya bodies in Iraq and the Islamic 
world considered that the rituals and processions of Husseiniya began to take on a global char-
acter through the participation of most foreign, Islamic and Arab countries in the effective and 
huge maneuvers in the 40th Imam Hussein.
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المقدمة 
اإلرهــابــيــني  بسبب  ــرًا  ــط خ ــر  ــث األك الــبــلــد  يف 
واملعتقدات  املضللة  الفتاوى  أمساخ  التكفرييني، 
املنحرفة، والفكر االنغالقي الالإنساين الذي يعادي 
إسالمية  إنسانية  رسالة  وكل  صحيح  اعتقاد  كل 
النبوية  نَّة  والسُّ للقرآن  الصايف  النبع  موارد  من  تنبع 

السليمة.

يف البلد األكثر حاجة اىل البنى واملرافق األساسية 
تستفيق  ومنشآت،  وجسور  وطــرق  خدمات  من 
حاميل  من  مليونية  مسريات  عىل  العراق  دروب 
ومنارات  احلرية،  وعشاق  والسالم،  املحبة  رايات 
اإلمام  احلسني..  اإلمــام  زوار  من  واملبادئ  القيم 

اخلالد يف ذاكرة الشعوب واألمم والتاريخ.

مسرياُت حبٍّ ووالء من كل بيت، من كل قرية، 
من كل مدينة، ومن شعوب العامل أمجع.

الرباءة..  كرنفال  يف  كربالء  نحو  تزحف  ماليني 
احلواجز  تتهاوى  العوائق،  تتصاغر  املعاناة،  تتالشى 
أمام ذلك اإليامن العقائدي بنهج احلسني وهنضته 

وثورته اخلالدة..

بالرغم من كل ما يمنع املشاركة العاملية يف زيارة 
 - وهتــديــدات   - وعوائق   - معاناة  من  األربعني 

وخماطر - وحواجز - بكل أنواعها ومستوياهتا..

يف  الشعوب  شمل  يلتئم  ذلك  كل  من  بالرغم 
اإلنساين  عطاءه  ليمنحها   الشهداء سيد  حرضة 

والعقائدي والثوري.

من  العاملي  بعدها  تكتسب  األربعني  زيــارة  إن 

املشاركة املتنوعة للشعوب واألمم والطوائف.

والنهضة  الثورة  وقيم  مبادئ  لكل  إجالل  إهنا 
احلسينية وجتسيد حي للوالء هلا والرباءة من أعدائها.

البعد  عىل  الضوء  تسليط  إىل  البحث  هذا  هيدف 
متعددة  حمــاور  خالل  من  األربعني  لزيارة  العاملي 
أبرزها، عاملية احلسني واستحقاق الوعي اجلامهريي 
عىل  االربعني  زيارة  وتسجيل  مثاالً،  األربعني  زيارة 
عيون  يف  األربعني  ــارة  وزي العاملي،  الــرتاث  الئحة 
الغربية،  الصحف  يف  األربــعــني  وزيـــارة  الــغــرب، 
للمشاركة  كربالء  إىل  الغربية  الشخصيات  وزيــارة 
يف زيارة األربعني، وزيارة األربعني بمنظور املثقفني 
التي شاركت  العربية واألجنبية  الغربيني، واملواكب 

يف إحياء زيارة األربعني، ثم اخلامتة.

عالمية الح�شين وا�شتحقاق الوعي الجماهيري، 

زيارة الأربعين مثاًل

توافد  خالل  من  إال  اإلســالم  الغربيون  يفهم  مل 
خالل  االسالمية  البالد  عىل  املسترشقني  عــرشات 
القرون املاضية، فدرسوا الرتاث والنصوص واملعامل، 
اإلسالم  عن  معينة  صــورة  رسموا  أساسها  وعىل 
أمر  يف  وبحثوا  احلج  فدرسوا  املسلمني،  ــوال  وأح
الكريم، وأيضًا  القرآن  بحثوا يف  املقدسة، كام  البقاع 
سائر مصادر العلم واملعرفة واألدب، كل هذا وغريه 
ساعدهم عىل إجياد الطريقة األفضل - بالنسبة هلم- 
اإلنسان  وحتديدًا  اإلسالمية  الشعوب  مع  للتعامل 
قد  االسترشاف  عهد  أن  البعض  ويعتقد  املسلم، 
معطيات  أن  بيد  أغراضه،  واستنفد  الزمان  طــواه 
أنفسهم  يرون  الذين  الغربيني  أن  اىل  تشري  الواقع 
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رعاة احلضارة املعارصة، ما يزالون يبحثون عاّم خفي 
عليهم من حقائق تتعلق باحلضارة واإلنسانية، إن مل 
يكن حتت عنوان االسترشاق، فانه ربام يأخذ عناوين 

أخرى جديدة.

ومن أبرز احلقائق الكبرية املتعلقة التي مل يتوصلوا 
احلسينية  النهضة  هي  هلا  متكاملة  صــورة  إىل  بعُد 
تارخيي ذي دالالت عميقة، وكثقافة وفكر  كحدث 
ذكرى  إحياء  يتمثل يف  األمة  واسعة يف  تتبناه رشحية 
خاصة  وطقوس  شعائر  ضمن   احلسني اإلمــام 
أيام عاشوراء وأيام زيارة األربعني. لذا فإننا نالحظ 
حماوالت جاّدة من علامء وأدباء وفنانني لفهم الدوافع 
 - األربعني  زيارة  خالل  مذهلة  أعامل  من  يرونه  ملا 
مثاًل- مثل امليش ملسافات طويلة صوب مرقد االمام 
وتوفري  األطعمة  أنواع  خمتلف  وتقديم   ،احلسني

السكن والراحة وغريها كثري.

حقيقة  اآلن  لنا  تكشف  ال  الثقافية  الظاهرة  هذه 
عاملية النهضة احلسينية، ألن البعد اإلنساين يف القضية 
كان االشارة االوىل التي التقطها الغربيون رسيعًا من 
أول يوم سمعوا فيه بخرب الواقعة، ربام قبل أكثر من 
الواسعة هلذه  إنام اجلديد يف األمر األبعاد  ألف عام، 
العاملية، ففيام مىض من الزمن كانت القضية يف طيات 
وأهل  املسترشقني  أدمغة  ويف  املخطوطة،  الكتب 
العلم واملعرفة، وهم معدودون يف بريطانيا أو فرنسا 
- مثاًل- بينام اليوم خترتق النهضة احلسينية وأبعادها 
حياة  وتفاصيل  والنساء  االطفال  مشاعَر  االنسانية 
بفضل  العامل  يف  إنسان  وأي  بل  الغريب،  االنسان 

التقدم يف تقنية االتصاالت ووسائل اإلعالم.

فعندما يسمع االنسان الغريب عن حادثة استشهاد 
فإن  امليالدي،  السابع  القرن  يف   ،احلسني االمام 
سيجدون  الغربية  البالد  يف  الثقافة  بأمر  املعنيني 
أنفسهم مطالبني بملء هذا الفراغ الذهني اجلديد بام 
يرونه مناسبًا هلم، واإلجابة عن التساؤالت وتقديم 
للدين  بالنسبة  متامًا  ملا جرى، كام حدث  التفسريات 
من  الغربية  املجتمعات  اىل  وصل  عندما  االسالمي 
وانتشار  العامة  واملطبوعات  املرتمَجَة  الكتب  خالل 
وفيلم  السينام  دور  جاء  ثم  من  وغريهم،  املبلغني 

»الرسالة« لتقريب الصورة أكثر اىل االذهان.

هذا التطور اجلديد يف أمر انتشار النهضة احلسينية 
ملواكبة  جديد  استحقاق  ــام  أم يضعنا  الــعــامل،  اىل 
اىل  استطعنا  ما   - الكامل  بالوعي  االنتشار  هــذا 
الصورة  ألن  القضية،  تفاصيل  بكل  سبياًل-  ذلك 
النهضة احلسينية ستحمل  تنعكس من  التي  اجلديدة 
األربعني  يف  للزائرين  املليوين  الزحف  مشاهد  معها 
احلسيني، أو مشاهد املواكب اخلدمية والتفاعل املثري 
الزيارة،  هذه  مع  وغريهم  واملعّوق  واملــرأة  للطفل 

ومراسيم العزاء أيضًا)1(.

وُربَّ سائل عن عالقتنا بام يفعله املصور الصحفي 
والكاتب واألديب والسينامئي من بريطانيا أو فرنسا 
زيارة  يف  تواجده  خالل  آخر،  بلد  أي  أو  أمريكا  أو 
صحفية  تغطية  جيرون  هؤالء  أن  لو  كام  األربعني؟ 
ملهرجان أو »كرنفال« يتعلق بالزهور أو األزياء وما 
الطرق  عىل  املشاة  مشاهد  أن  حني  يف  ذلــك،  شابه 
والدواء  الطعام  وتقديم  بعيدة،  ملسافات  اخلارجية 
ذلك  كل  املتنوع،  االجتامعي  واحلضور  والسكن، 
يشكل بالنسبة للزائر األجنبي »املستكشف« جزئيات 
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التي  الصورة  منها  ليشكل  يصففها  صغرية  وقطعًا 
يريد أن يفهم من خالهلا النهضة احلسينية، أو السبب 
يف االهتامم املنقطع النظري هبذه الزيارة بالذات، وهذا 
ما  بكل  الوعي  من  درجة  عىل  نكون  أن  منّا  حيتاج 
يف  اإلسهام  من  يمكننا  بام  احلسينية،  بالنهضة  يتعلق 

تشكيل تلك الصورة بأحسن ما يكون)2(.

التراث  لئحة  على  الربعين  زيارة  ت�شجيل 

العالمي

احلسينية  العتبة  جترهيا  التي  اإلستعدادات  مع 
املقدسة الستقبال شهَري حمرم وصفر، حيث يتوافد 
وزيارة  عاشوراء  زيارة  ألداء  املسلمني  من  املاليني 
كربالء  مركز  كشف   ،احلسني اإلمــام  أربعني 
للدراسات والبحوث، التابع للعتبة احلسينية املقدسة 
الئحة  عىل  األربــعــني«  »زيـــارة  إلدراج  سعيه  عن 
جزءًا  باعتبارها  اليونسكو  منظمة  يف  العاملي  الرتاث 

من الرتاث العراقي.

األمري  عبد  املركز  رئيس  رصح  اإلطــار  هذا  يف 
تسجيل  اىل  نسعى  »إننا  الرسمي  للموقع  القرييش 
جزءًا  باعتبارها  اليونسكو  منظمة  يف  األربعني  زيارة 
هذا  يف  يدعمنا  من  وهناك  العراقي  الــرتاث  من 
املوضوع، ومها وزارة اخلارجية االيرانية واملستشارية 

الثقافية االملانية«.

مع  عاليًا  تنسيقًا  مركزه  لدى  أن  القرييش،  وأكد 
جهات خارج العراق يف أوروبا وآسيا، مثل اجلامعة 

األملانية ومركز الرتاث األملاين.

ودعا مراكز الفكر إىل دراسة ظاهرة زيارة االربعني 

واالجتامعية  والصحية  اخلدمية  النواحي  كافة  من 
واالقتصادية باإلضافة اىل اجلانب العقائدي »إلدامة 
وترسيخ  الزائر  أمام  العقبات  وتذليل  الزيارة  زخم 

القيم اإلنسانية التي أفرزهتا هذه الزيارة«)3(.

زيارة الأربعين في عيون الغرب

العصور  مراحل  كل  يف  املجتمعات  لنا  قدمت 
جماالت،  عدة  يف  تقدمًا  سجلت  خمتلفة،  حضارات 
ــة،  زراعــي أو  صناعية  أو  عمرانية  كــانــت  منها 
ــل تــاريــخ  ــارات يف ك ــاك بــعــض احلـــضـ لــكــن هــن
والفنون  العلم  جمــال  يف  تقدمًا  لنا  قدمت  العامل، 
احلــضــارات  كــل  أنَّ  بيد  املختلفة،  جمــاالهتــام  يف 
عام. بشكل  واالرُسة  خاص  بشكل  الفرد   أمهلت 
باملصالح  العالقات  وانحصار  املجتمعات  متزق  إنَّ 
فقط، كان عاماًل مهاًم يف حتطيم البنية أألساسية للمجتمع 
الغريب، حيث وصلت هبم اىل االجتامع مرة واحدة يف 
وإن  املسيح،  والدة  ذكرى  “الكرسمس”  يف  السنة، 
 الكثري من العوائل مل حتقق هذا االجتامع لعدة سنوات.
تعد  سنويًا  اجتامعًا  حتقق  التي  العائلة  أن  حيث 
بعض  أحــوال  ملعرفتهم  فرصة  وهناك  مرتابطة، 
عائلة  عن  نتكلم  ونحن  هذا  بينهم،  فيام  والتقارب 
-أب  األوىل  الدرجة  من  قرابتهم  مستوى  صغرية، 
وأم وأبناء- حيث وصل احلال اىل إنشاء مؤسسات، 
املجتمع. ترابط  لدعم  الطائلة  األمـــوال   وتوفري 
مجيل  يشء  بالسنة  واحــد  يــوم  يف  االرُسة  جتمع  إن 
من  كاملة  طائفة  بتجمع  بالكم  فام  أرسي،  وترابط 
واحد  مكان  يف  وألواهنا  وأعامرها  جنسياهتا  خمتلف 
ويوم واحد أو عدة أيام، بطريقة جتد فيها األشخاص 
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خيدمون بعضهم البعض، ويقدمون الطعام والسكن 
ويبذلون كل ما لدهيم؟

كل  وامــتــزاج  وتــعــارف  تــرابــط  يسمى  هــذا  إن 
بينهم. فيام  تقاربًا  وينتج  الطائفة  هذه  يف   االعــراق 
هذه ما يدور يف عقول الغرب عن زيارة األربعني يف 
العراق، حيث صدرت الكثري من التقارير حول هذه 
العامل،  يف  برشي  جتمع  أكرب  بأهنا  وسميت  الزيارة، 
احلاجة  دون  منظمون  أهنم  أيضًا  التقارير  وذكرت 
مهرجان  أكرب  أنه  اىل  آخر  وأشار  لتنظمهم،  للدولة 
بالعامل، لكنه مل يأخذ حّيزه اإلعالمي بعد، وأن مشاركة 
 ماليني من اإليرانيني تعد رسالة سياسية لواشنطن.
إن زيارة األربعني هي رمز شيعي وعالمة فارقة متيز 
هبا املسلمون الشيعة عن مسلمي العامل وباقي األديان 
الغفرية  باألعداد  الزيارة  هذه  أن  حيث  األخــرى، 
التي وصلت هلا اإلحصائيات، مل تسجل حالة خرق 
تذكر أو حاالت موت مجاعية من التدافع أو الزخم 
شيعة  كل  بني  متيزوا  العراق  اهل  أن  كام  السكاين، 
ويستقبلوهنم  للزوار  الضيافة  يقّدم  َمْن  بأهنم  العامل 
مما  الطعام  هلم  ويقدمون  واحلسينيات  البيوت  يف 
العراق. أهل  ومتتدح  حتب  العامل  شيعة  كل   جعل 
العامل  شيعة  ارتــبــاط  األربــعــني  ــارة  زي جعلت  لقد 
العراق  أصبح  حيث  وشيعته،  العراق  بمرجعية 
بعني  أخذ  وهذا  ومقصدها،  العامل  يف  الشيعة  وجهة 
من  كان  هذا  أن  اعترب  الذي  الغرب  عند  االعتبار 
الشعوب  هذه  بني  الرتابط  وفاق  الزيارة،  هذه  أثر 
ترابطًا من  هنا كسبنا  أيضًا،  الفرد واالرسة  موضوع 
نوع جديد، ترابط شيعي بني أقوام وأعراق من بلدان 
خمتلفة تربطهم زيارة االربعني والتشيع بحد ذاته، مل 

حتصد اي من احلضارات التي سبقت هذا النوع من 
التطور والتقدم صادق القيم يف الشأن البرشي.

زيارة الأربعين في ال�شحف الغربية 

يعد تعامل الصحافة الغربية مع الشعائر احلسينية 
من  العديد  وبيَّنه  كتبه  بام  مقارنة  العهد  حديث 
املسترشقني واالختصاصيني الغربيني يف جمال تأريخ 
اإلسالم منذ عقود، خاصة وإن انتشار هذه الشعائر 
مد  بني  ما  قريب  وقت  حتى  ظل  قد  إقامتها  وحرية 
احلكومات الطاغية وجزر فرتات التحرر التي متر هبا 

الشعوب املسلمة.

وتقارير  املسترشقني  كتابات  بني  فّرقنا  ما  وإذا 
سنجد  فإننا  الشعائر،  هذه  عن  الغربية  الصحافة 
متأخرًا  استكشافيًا  طابعًا  أخذت  الصحافة  هذه  أن 
هذه  بوصف  يتعلق  فيام  خاصة  احلسينية،  للشعائر 
الشعائر ورشح ما تعنيه وفق املفاهيم التي أقيمت من 

أجلها. فكيف ذلك؟

تجمع  اأكبر  البريطانية:  الندبندنت  �شحيفة  اأ. 

عالمي
أن  اكتشفت  ديدرين  ليزي  الربيطانية  الكاتبة 
جتمع  أكرب  هي   احلسني لإلمام  األربعني  زيــارة 
إلقاء الضوء عىل الشعائر احلسينية،  يفتها  عاملي، ومل 
إىل  القادمني  بالزائرين  حتدق  التي  املخاطر  وعىل 
حتت  جاء  الذي  تقريرها  يف  املقدسة  كربالء  مدينة 
للزائرين«، والذي  عنوان »أكرب وأخطر جتمع عاملي 
زيارة  خالل  الربيطانية،  االندبندنت  صحيفة  نرشته 

األربعني التي جرت مراسيمها هناية عام 2014م.
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من  املــاليــني  ــأن  ب تقريرها  يف  ديـــدرن  أشـــارت 
مئات  قاطعني  للمخاطر  حياهتم  يعّرضون  الزائرين 
الواقعة عىل 62  املقدسة  مدينة كربالء  نحو  األميال 
لتأدية  وذلك  بغداد،  العاصمة  غرب  جنوب  ميل 
األول حيث  كانون  األربعني يف 12 من شهر  زيارة 
مرور أربعني يوم عىل استشهاد احلسني بن عيل وهو 

سبط نبي اإلسالم حممد«.

اليوم  هذا  يف  تقوم  العامل  يف  »الشيعة  وأضافت: 
سبط  بقتل  يزيد  قام  حني  كربالء  واقعة  باستذكار 

النبي ومجيع أصحابه بطريقة وحشية«.

التجمع  »هذا  بأن  نظرها  وجهة  ديدرن  وأكدت 
الذي حيرضه قرابة الـعرشين مليون زائر من أكثر من 
40 دولة يعد األكرب يف العامل«، مشرية إىل االنتهاكات 
قالت:  حيث  كــربــالء  زائـــري  عــىل  حصلت  التي 
للقتل  وتعرضهم  الزائرين  استهداف  من  »بالرغم 
حيث انفجرت سيارة العام املايض لتودي بحياة 24 
زائر وغريها من األحداث التي حتصد أرواح الكثري 
اإلجرامية  العصابات  هتديد  إىل  باإلضافة  البرش  من 
املتمثلة بداعش باستباحة دم املسلمني الشيعة وإقامة 
الزائرين  العراق والشام، لكن  اخلالفة اإلسالمية يف 

غري مبالني بام حيصل«.

الأكبر  الأربعين  زيارة  البريطانية:  الأندبندنت  ب. 

عالميًا
بريطانيا  يف  الكرتونية  صحيفة  أكــرب  وصفت 
أكرب  بأهنا  العراق  يف  األربعني  زيارة  )االندبندنت( 
جتمع برشي يف الكون، منتقدة طريقة تعاطي اإلعالم 

الغريب مع هذه الزيارة املليونية.

املحفل  )هذا  ان  هلا:  مقال  يف  الصحيفة  وقالت 
الذي  اهلندويس  ميال«  »كوم  مهرجان  يفوق  العاملي 
عىل  تفوق  انه  إىل  إضافة  سنوات،  ثالث  كل  يقام 

موسم احلج بخمس مرات(.
استهوته  الذي  الصحيفة  يف  املقال  كاتب  وذكر 
 احلسني االمام  زار  الذي  االسرتايل  الشاب  قصة 
املتطوعون  يقدمه  )ما  بأن  إسالمه،  وأعلن  ماشيًا 
مليون وجبة  بـ200  ر  يقدَّ من وجبات غذائية جمانية 
وهذا يفوق ما قدمته وزارة الدفاع االمريكية لضحايا 

زلزال هاييتي والذي بلغ 4 ماليني وجبة(.
وانتقد الكاتب )طريقة تعاطي االعالم الغريب مع 
الزيارة »متهاًم« إياها بتضليل الناس وتعّمدها إخفاء 

حقيقة ما جيري يف العراق(.
الزيارة تستحق أن تدخل يف  وأشار إىل أن )هذه 
موسوعة غينيس وحتصل عىل ثالثة أرقام فهي أكرب 
جتمع برشي يف الكون، إضافة ألكرب عدد متطوعني 
“مبينًا  التأريخ  يف  مائدة  أكرب  كوهنا  فضاًل  العامل،  يف 
أن” ما جيري يف هذا التجمع يعكس األخالق العالية 
والتسامح ونكران الذات والذوبان يف نرصة املظلوم 
اهلل  )صىل  حممد  النبي  به  جاء  الذي  الدين  هو  وهذا 
هم  وحارهبم  خالفهم  ومن  وسلم(   ] وآله   [ عليه 

أنصار منظمة داعش اإلرهابية()4(.

ديني  تجمهر  اأعظم  بو�شت:  هافينجتون  �شحيفة  ج. 

على الأرجح لم ت�شمع به

هافينجتون  صحيفة  نرشته  مقال  ويستعرض 
حتت  املتحدة  والواليات  بريطانيا  يف  املتابعة  بوست 
اآلن،  حيدث  العامل  يف  ديني  جتمهر  »أعظم  عنوان 
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األدلة  يستعرض  به«،  تسمع  مل  األرجح  عىل  وأنت 
التي جعلت من زيارة األربعني أعظم وأكرب وأرقى 
جتمهر ديني يف العامل، حيث يفوق عدد الزائرين عدد 

احلجاج بخمسة مرات.

ويستطرد املقال »إنه أهم من مهرجان »كوم ميال« 
اهلندويس ألن األخري حيدث مرة كل ثالث سنوات. 
كام أن زيارة األربعني جتري يف أجواء أمنية خطرية، 
لإلرهاب  حتديًا  يمثل  ما  التفجريات،  خلفية  ويف 

ورسالة إىل العامل كله.

أسلم  ـــرتايل  اس لــرجــل  قصة  املــقــال  يــذكــر  ثــم 
رحلته  بــدأت  وقــد  الكاثوليكية  ديانته  عن  وختــىل 
االستكشافية بعد مشاهدة تقرير عن زيارة األربعني 
األوىل بعد سقوط الطاغية يف العراق عام 2003م، 
ومن خالل عرض مقارنات بني التجمهر املليوين يف 
زيارة األربعني ومشاريع دولية كبرية مثل املساعدات 
زلزال  األمريكية لضحايا  الدفاع  قدمتها وزارة  التي 
هايتي حيث تم توزيع 4 ماليني وجبة طعام، بينام تم 
العراق  يف  وجبة  مليون   200 عن  يقل  ال  ما  توزيع 
الفقراء  نفقات  من  ذلك  وكل  الزيارة،  مدة  خالل 

واخلريين.

موسوعة  يف  الــزيــارة  ــإدراج  ب الكاتب  فيطالب 
أكرب جتمع  منها:  القياسية، ويف عدة خانات  األرقام 
أكــرب عدد  الــعــامل،  مــائــدة طعام يف  ــول  أط ــرشي،  ب

للمتطوعني يف حدث واحد، الخ.

لتعاطيه  الغريب  انتقادًا لإلعالم  الكاتب  يوجه  ثم 
يتم  كيف  ويتساءل  احلسينية  القضية  مع  املسيَّس 
تغطية مظاهرة صغرية يف لندن أو مسرية لبضع املئات 

يف هونغ كونغ أو جتمع حمدود يف روسيا ويتم غض 
الطرف عن أعظم جتمهر برشي سلمي يف العامل حيث 

السيل اجلارف من النساء والرجال واألطفال؟

زيــارة  عىل  اإلعالمي  التعتيَم  الكاتُب  ويعزو 
األربعني إىل عدم اكرتاث اإلعالم الغريب بالقصص 

اإلجيابية امللهمة.

كام يشري إىل أن الزائر بإمكانه أن جيد يف املشاة إىل 
احلسني قصصًا من الفداء والصرب والتحمل والعطاء 
مادة  عىل  حيتوي  ما  الرفيع  اخللق  مفردات  وكــل 
مهتمة  هوليوود  أن  إال  ضخمة،  أفالم  إلنتاج  ثرية 
احلقيقيني  األبطال  من  أكثر  اخلرافية  بالشخصيات 
أعظم  األربعني  ظاهرة  خالل  من  يرسمون  الذين 

ملحمة إنسانية.

وخيتم الكاتب مقالته بالقول: إذا أردت أن تتعرف 
فإهنا  األربعني،  بزيارة  فعليك  احلقيقي  عىل اإلسالم 
مهرجان املثل والقيم التي جاء هبا النبي حممد )صىل 
رشذمة  به  يقوم  ملا  خالفًا  وسلم(   ] وآله   [ عليه  اهلل 
التكفرييني الذين يمثلون أولئك الذين قتلوا احلسني 
جذور  عىل  تتعرف  أن  أردت  وإذا  عــاشــوراء،  يف 

»داعش« فعليك بمعرفة أعدائه)5(.

اإلمام  قضية  عن  بسيطًا  تفصياًل  املقال  يغفل  ومل 
إىل  املاليني  عرشات  أهلمت  التي  وآالمه   احلسني
تبني قضيته والنظر إىل مصيبته عىل أهنا مصيبتهم)6(.
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كربالء  الى  الغربية  ال�شخ�شيات  زيارة 

للم�شاركة في زيارة الربعين 

دولة   22 من  واعالميًا  وفنانًا  اكاديميًا   70 قام 
كربالء   - النجف  لطريق  مجاعية  بزيارة  العامل  حول 
لالطالع عىل مسرية االربعني املليونية الراجلة باجتاه 

كربالء باعتبارها أكرب جتمع برشي يشهده العامل.

هاشمي  مارسيا  أمريكا  من  اإلعالمية  وقالت 
لـ»اجلورنال نيوز« ”أنا أمريكية وجئت هنا مع بعض 
الناطقني باللغة اإلنجليزية لالطالع ميدانيًا عىل هذه 
املسرية الكبرية وملعرفة جوانبها االنسانية والروحية“.

حممد  انبارك  االمريكي  الفنان  أكــد  جانبه  من 
هذه  من  جزءًا  نكون  أن  ”نريد  نيوز«  »اجلورنال  لـ 
التجربة لنعرف حقائقها“، مشريًا إىل أن ”قيم احلسني 
جيب  والسالم  واحلــق  العدل  اىل  تدعو  اإلنسانية 
زال  ما  الذي  الرش  خط  مواجهة  يف  منها  نستفيد  أن 

موجودًا حتى اآلن“.

التبليغي  للمرشوع  العليا  اللجنة  عضو  بنيَّ  فيام 
الذي اطلقته املرجعية الدينية الشيخ حممد الكعبي لـ 
“حضور األديان الساموية معناه  »اجلورنال نيوز« ان 
إن  مضيفًا:  إنسانيًا“،  تكامليًا  خطًا  تأخذ  املسرية  أن 
حضور النخب من املفكرين يف هذه املسرية معناه اهنا 
بدور  يقوم  الذي  إن  الصحيح، وأكد:  باالجتاه  تتجه 
الفكرية،  النخب  هي  والفكرية  االجتامعية  احلصانة 
واملؤسسة الدينية طيف من هذه االطياف وال يمكن 
باملؤسسة  واالجتامعية  الفكرية  احلصانة  اختزال 

الدينية فحسب)7(.

العظيمة«  »األربعني  بعنوان  أمريكي  فيلم  وثمة 
مليون  أولية 200  بكلفة  األربعني  زيارة  عن مسرية 
يف  للمشاركة  البرصة  تصل  الفيلم  وخمرجة  دوالر، 
املخرجة  وهي   ،احلسني اإلمام  مرقد  اىل  املسرية 
تنال  العامل  يف  امــرأة  أول  بيجلو  كاثرين  األمريكية 
مسرية  يف  للمشاركة  البرصة  تصل  إذ  »األوسكار« 
أربعني اإلمام احلُسني بغية اإلطالع عن كثب عىل 
املسرية والزيارة وملسافة 600 كم مسري عىل األقدام 
وتتعرف عىل واقع أكرب مسرية سلمية يف العامل والتي 
ُتناهز الـ 25 مليون مشارك »مسلم شيعي« وستتوىل 
إنرتتينمينت  بيكترشز  سوين  »رشكــة  الفيلم  إنتاج 
واشهر  أكرب  من  وهي  العاملية«  السينامئي  لإلنتاج 
 200 وخصصت  يف هوليود،  تعمل  التي  الرشكات 

مليون دوالر كميزانية للفيلم.

الصحفية  كاثرين،  املخرجة  برفقة  وستكون 
اجلزائرية  ــول  األصـ ذات  الربيطانية  واملــونــتــرية 
يف  تعمل  كانت  التي  باديس،  بن  سارة  املستبرصة 
ثم  ومن  املتحدة  اململكة  يف  اإلنجليزية  يس  يب  يب 
التحقت برشكة »سوين بيكترشز إنرتتينمينت لإلنتاج 

السينامئي العاملية يف هوليود«)8(.

زيارة الأربعين بمنظور المثقفين الغربين 

ظاهرة   ،احلسني االمــام  أربعني  زيــارة  تعترب 
فريدة مل يشهد التاريخ االنساين هلا مثياًل ال يف األديان 
السابقة وال األمم الغابرة وال يف العرص الراهن ولن 
تشهد اإلنسانية مستقباًل كظاهرة زيارة االربعني أبدًا.
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اأ. تقول الكاتبة الإنكليزية فريا �شتارك:

اإلســالمي  العــامل  أنحــاء  مجيــع  يف  الشــيعة  إن 
حييــون ذكــرى احلســني ومقتلــه ويعلنــون احلــداد عليه 
يف عــرشة حمــرم األوىل كلهــا عــىل مســافة غــري بعيــدة 
مــن كربــالء ُجعجــع احلســني إىل جهــة الباديــة، وظــل 
يتجــول حتــى نــزل يف كربــالء وهنــاك نصــب خميمــه، 
بينــام أحــاط بــه أعــداؤه ومنعــوا مــوارد املــاء عنــه ومــا 
تــزال تفصيــالت تلــك الوقائــع واضحــة جليــة يف 
أفــكار النــاس إىل يومنــا، هــذا كــام كانــت قبــل 1257 
ســنة، وليــس مــن املمكــن ملــن يــزور هــذه املــدن 
ــف  ــا مل يق ــه م ــن زيارت ــريًا م ــتفيد كث ــة أن يس املقدس
القصــة ألن مأســاة احلســني  عــىل يشء مــن هــذه 
ــى تصــل إىل األســس وهــي  تتغلغــل يف كل يشء حت
مــن القصــص القليلــة التــي ال أســتطيع قراءهتــا قــط 

ــكاء. ــي الب ــن دون أن ينتابن م

المعــروف  الم�شــيحي  والكاتــب  المفكــر  ويقــول  ب. 
اأنطــون بــارا: 

إن زيــارة األربعــني يعجــز االنســان عــن وصفهــا، 
إن هلــذه الزيــارة ســحرًا إهليــًا خاصــًا يعجــز العقل عن 
اســتيعاب فكــرة ماليــني مــن النــاس يرتكــون منازهلم 
زيــارة  قاصديــن  الكيلومــرتات  آالف  ويقطعــون 
والنــاس  املقــدس،  بالشــباك  والتــربك   احلســني
اإلحســان  ســوى  تــرى  ال  بينهــم  فيــام  متحابــني 

ــرى. ــد أخ ــنة بع ــزداد س ــي ت ــة الت ــة اجلميل واخلدم

يطــول ويطــول  زيــارة األربعــني  الــكالم عــن 
روايــة  مــن  بمقتطفــات  املقــال  ســأختم  ولكننــي 
ــود  ــي يع ــة(، الت ــور املدين ــىل س ــوان: ج.)ع ــت عن حت

ــد  ــام، وبالتحدي ــة ع ــن مئ ــر م ــا إىل أكث ــخ كتابته تاري
ــور  ــة اله ــو مدين ــدث ه ــكان احل ــام 1888م، وم ع
الباكســتانية، واحلــدث -كــام هــو واضــح وجــيل- 
ــو  ــوع ه ــم يف املوض ــن امله ــني، ولك ــوراء احلس عاش
كــون كاتــب هــذه الســطور رجــاًل بعيــدًا عــن الثقافــة 
ــل  ــًا ب ــًا، أو عربي اإلســالمية، فهــو ليــس رجــاًل هندي
وليــس حتــى شــيعيًا، وإنــام هــو شــاعر وروائــي 
عــام  لــآلداب  نوبــل  بريطــاين حائــز عــىل جائــزة 
1907م. انــه )روديــارد كبلينــغ(، حــرض العديــد 
مــن مواســم عاشــوراء إبــان االحتــالل الربيطــاين 
ــم  ــالت، ث ــف واملج ــا يف الصح ــب عنه ــد، وكت للهن
كتــب روايتــه: )عــىل ســور املدينــة(، والتــي تشــكلت 

فصوهلــا مــن مشــاهداته تلــك.

ــام  ــورة اإلم ــينية وث ــعائر احلس ــكلت الش ــد ش )لق
احلســني، مــادة للبحــث العلمــي لــدى الكثــري 
مــن الدارســني والباحثــني منــذ القــدم، فقــد وجــدوا 
فيهــا مــادة تســتحق البحــث والتنقيــب، فعمــدوا إىل 
البحــث عــن املعنــى والداللــة واألســباب، فانطلقــوا 
مــن توصيــف املظاهــر إىل الغــور يف عمــق املعــاين 
ــًا  ــا كتب ــا رأين ــريًا م ــعائر، وكث ــذه الش ــن ه ــة م املتجلي
ودراســات ملفكريــن وباحثــني بعيديــن عــن اإلســالم 
ــم  ــن يفه ــان م ــوا بلس ــم تكلَّم ــيع، ولكنه ــن التش وع
عمــق  ويعايــن  جتلياهتــا،  ويعيــش  القضيــة  هــذه 

ــا. معانيه

اإلمــام  فثــورة  الغريــب  باألمــر  ذلــك  وليــس 
طائفــة،  أو  فئــة  عــىل  حكــرًا  ليســت   احلســني
وإنــام هــي ثــورة عامليــة انطلقــت مــن مدينــة كربــالء 
وامتــدت عــىل طــول خــط الزمــان و املــكان، ولعبــت 
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دورًا كبــريًا ومؤثــرًا يف الكثــري مــن منعطفــات التاريــخ 
الظلمــة حيســبون هلــا  ومســتجداته، وكان احلــكام 

حســابات عديــدة()9(.

المواكــب العربيــة والأجنبيــة التــي �شــاركت . 8
في اإحياء زيارة الأربعين 

اعتــرب رئيــس قســم الشــعائر واملواكــب واهليئــات 
احلســينية يف العــراق والعــامل اإلســالمي أن الشــعائر 
واملواكــب احلســينية بــدأت تأخــذ الطابــع العاملــي من 
خــالل مشــاركة اغلــب الــدول االجنبيــة واإلســالمية 
أربعينيــة  يف  وضخمــة  فعالــة  بمواكــب  والعربيــة 
اإلمــام احلســني، مبينــًا أن هنــاك مواكــب متميــزة 
واخــرى  للمشــاركة  التارخيــي  البعــد  خــالل  مــن 

ــم.  ــة التنظي ــاركني وطريق ــدد املش ــزة بع متمي

ــكل  ــأيت بش ــة ت ــن دول أجنبي ــب م ــاك مواك ان هن
منفــرد مــن بريطانيــا وأمريــكا وآذرباجيــان اىل كربــالء 
وامــا الــدول التــي فيهــا أعــداد قليلــة تشــارك بموكب 
واحــد جمتمعــة، مبينــًا أن مــن املواكــب االجنبيــة التــي 
ــا  ــب أملاني ــو موك ــام ه ــدًا يف كل ع ــزة ج ــون متمي تك
الــذي ينــزل بعــدد يــرتاوح بــني )1500-1000( 
شــخص فيهــم مــن اصــول عراقيــة ومســتبرصين 
والقســم اآلخــر مــن اصــول املانيــة. وأضاف الســلامن 
ان أغلــب الــدول االســالمية تشــارك يف هــذه الزيــارة 
املليونيــة فإليــران وضــع خــاص مــن ناحيــة تارخيهــا 
أصبحــت  واآلن  واجلديــدة  القديمــة  ومشــاركاهتا 
املواكــب اإليرانيــة أكثــر والزائــرون االيرانيــون يصــل 
مــن  مواكــب  اىل  باالضافــة  املاليــني،  اىل  عددهــم 
اســتنبول يف تركيــا ومــن باكســتان وافغانســتان واهلنــد 

ــا وســاحل العــاج.  ــا وتنزاني ــل كيني ــا مث ودول افريقي
ــات  ــب واهليئ ــعائر واملواك ــم الش ــس قس ــاد رئي وأش
احلســينية يف العــراق والعــامل االســالمي بــدور الــدول 
العربيــة التــي شــاركت اغلبهــا بمواكــب كبــرية منهــا 
ــك  ــة وكذل ــن العربي ــة اليم ــوريا ومجهوري ــان وس لبن
دول اخلليــج، مبينــًا أن أعــداد املواكــب والزائريــن 
ــل  ــر ووص ــو األكث ــن كان ه ــعودية والبحري ــن الس م
عددهــم اىل )70-75( الــف زائــر مــن كل دولــة، 
ــر  ــي األكث ــت ه ــامن كان ــلطنة ع ــار اىل ان س ــام أش في
ــد مشــاركتها يف املواكــب  ــًا حيــث متت مشــاركة تارخيي
احلســينية اىل أكثــر مــن قــرن مــن الزمــن وأن موكــب 
مجهوريــة مــرص العربيــة كان هــو املوكــب األكثــر متيزًا 
مــن الناحيــة التنظيميــة وكذلــك عــدد املشــاركني)10(. 

الخاتمة: 
ــاء . 1 ــن كل أنح ــالمية م ــخصيات اإلس ــوة الش دع

ــني. ــارة االربع ــاهدة زي ــالمي ملش ــامل اإلس الع
تقديــم التســهيالت للــزوار األجانــب والعــرب . 2

للوصــول اىل كربــالء يــوم الزيــارة احلســينية. 
ــىل . 3 ــل ع ــة تعم ــاة تلفزيوني ــاد قن ــىل إجي ــل ع العم

نقــل مراســم الزيــارة احلســينية. 
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