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ــالم – إىل أرض  ــني -عليه الس ــرك اإلمام الحس إن تح
ــم-  ــه دالالت عظيمة، وأبعاد فخيمة إذ أنه رس كربالء ل
ــيأتون  بتحركه ذلك – الطريق لألحرار والثوار الذين س
ــة الخروج عىل  الظاملني  ــاعة يف كيفي بعده إىل قيام الس
ــتبدين والوصول إىل الهدف األسمى  والتحرر من املس
ــزة والكرامة  ــانية بالع ــتنعم اإلنس والذي من خالله س

بعد تحررها من الذلة واالستكانة.
ــجاع يجسد املوقف  ــني بتحركه الش إن اإلمام الحس
ــن أجل أن  ــاد وذلك م ــم والفس ــض للظل ــايل الراف الرس
ــف ذاته تجاه  ــانية املوق ــالمية واإلنس تتخذ األمة اإلس

الظلم والعدوان.
ــة الروايات التي  ــفت أكذوب ــه العظيم انكش وبتحرك
ــم مثل  ــروج عنه ــة الخ ــني وبحرم ــة الظامل ــر بطاع تأم
ــرب عليه فإنه  ــيئا فليص ــن كره من أمريه ش ــث: ( م حدي
ــربا فمات  ــلطان ش ــد من الناس خرج من الس ليس أح
ــه إال مات ميتة جاهلية )(1). وحديث:(…. كيف  علي
اصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك ؟ قال: تسمع وتطيع 
ــمع وأطع )  ــرك وأخذ مالك فا س ــري وإن رضب ظه لألم

.(2)
ــع كل أمري برا  ــم م ــب عليك ــاد واج ــث:( الجه وحدي
ــا تجدها  ــث وغريه ــذه األحادي ــرا…). (3). وه أو فاج
ــى من ذلك  ــنن واألده ــب الصحاح والس ــه يف كت مبثوث
ــلطان  ــروج عىل الس ــدم الخ ــاع عىل ع ــم باإلجم قوله
ــح عن ابن بطال أنه  ــر فقد نقل ابن حجر يف الفت الجائ
ــلطان  قال:( وقد أجمع الفقهاء عىل وجوب طاعة الس
ــن الخروج  ــإن طاعته خري م ــاد معه، ف ــب والجه املتغل
ــه ….) قلت: وهذه مجازفة وتعصب مقيت ويكفي  علي
ــني-  يف ردهم عىل إجماعهم هذا هو خروج اإلمام الحس
ــن معاوية وقتاله  ــىل الطاغية يزيد ب ــالم – ع عليه الس
ــه وأصحابه  ــهادته هو وأهل بيت ــي أمية وش لجيش بن
ــالم – يف واقعة كربالء ….  ــاره- عليه وعليهم الس وانص
ــد حجة عىل  ــىل الظالم يزي ــني ع فخروج اإلمام الحس
ــلمني ويجعل تلك األحاديث اآلنفة بأنها مكذوبة،  املس
ــني من أهل البيت الذين قال الله  كيف ال واإلمام الحس
فيهم :( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 

ويطهركم تطهريا ) (4) .
ــول اللهـ  صىل الله عليه وآله  ــو الذي قال فيه رس وه
ــب الله من  ــني أح ــني مني وأنا من حس ــلم ـ ( حس وس
ــة إىل أن تلك  ــذي. إضاف ــيناً…).رواه الرتم ــب حس أح
ــال تعاىل: (  ــاب الله تعاىل ق ــث تتعارض مع كت األحادي
ــار) (5) وإذا  ــكم الن ــوا إىل الذين ظلموا فتمس وال تركن
ــم  ــون للظال ــف يك ــاً فكي ــم حرام ــون إىل الظال كان الرك
ــاىل:( يريدون  ــال تع ــلمني؟ وق ــة عىل املس ــة وإمام والي
ــروا أن يكفروا به) ــد أم ــوت وق ــوا إىل الطاغ أن يتحاكم
ــمي بالطاغوت  ــوت هو الظالم املتجرب وس (6) والطاغ

ــه بمعنى الرفض واإلنكار  إلفراطه يف الطغيان والكفر ب
ــه واجتنبوا  ــاىل:( أن اعبدوا الل ــال تع ــه وق ي من ــِربّ والت
ــلم موقعه  ــزل املس ــاب أن يع ــوت )(7) واالجتن الطاغ
ــه ونفوذه  ــوت وصّفه ونظام ــابه عن موقع الطاغ وحس

ويعلن انفصاله عن الطاغوت وبراءته عنه.
ــن اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها   وقال تعاىل:(والذي
ــرشى..)(8) وعبادة الطاغوت:  ــوا إىل الله لهم الب وأناب

طاعته واالنقياد له.
وقال تعاىل:(وال تطيعوا أمر املرسفني الذين يفسدون 
ــون)(9) وقال:(فاصرب لحكم ربك  يف األرض وال يصلح
ــات من هذا  ــورا)(10) واآلي ــاً أو كف ــم آثم ــع منه وال تط
ــني وعدم طاعتهم  ــرية تأمرنا بالتصدي للظامل النوع كث

والخضوع لهم.
ــنيـ  عليه  ــام اإلمام الحس ــات الكريمات ق ــذه اآلي به
ــف  ــي أمية وكش ــح بن ــة وفض ــه املبارك ــالم ـ بثورت الس
ــذه األحاديث  ــرتون وراء ه ــم حيث كانوا يتس حقيقته

املكذوبة ويحكمون تحت غطائها.
ــالة  ــه العظيمة أحيا الرس ــني بثورت ــام الحس إن اإلم
ــد أن كادت تضيع  ــانية بع ــادئ اإلنس ــالمية واملب اإلس
ــدين لكن العجيب  ــط أهواء ورغبات الحكام الفاس وس
ــني  ــض الروايات تجعل من تحركات اإلمام الحس أن بع
ــا تجعله دون  ــا آنية وبعضه ــالم ـ عىل أنه ــه الس ـ علي
ــه الالئق به فمثًال: تقول الروايات بأن خروجه من  مقام
ــبب الكتب  ــراق إنما كان بس ــة ثم إىل الع ــة إىل مك املدين
والرسائل التي وصلت إليه من الكوفة والتي تدعوه إىل 
ــة وبأن الناس تبع له..  املجيء ألحقيته باألمر وبالبيع

إلخ.
ــو ال هذه  ــه ل ــرصح بأن ــات ت ــض الرواي ــد بع ــم نج ث
ــراق. ففي تاريخ  ــائل التي وصلته ملا خرج إىل الع الرس
ــال ـ لجند ابن  ــني ق ــام الحس ــربي [5/87] أن اإلم الط
ــاً لهم: ( أما  ــع الطريق عنه ـ مخاطب ــاد ملا أرادوا قط زي
ــه تكونوا  ــه وتعرفوا الحق ألهل ــوا الل ــد فإنكم إن تتق بع
ــه عنكمـ إىل أن قال ـ وإن أبيتم إال الكراهية لنا  أرىض لل
ــل بحقنا وكان رأيكم اآلن غري ما أتتني به كتبكم  والجه

وقدمت به عَيلّ رُُسلكم انرصف عنكم) .
ــوا وكنتم  ــم تفعل ــم: (وإن ل ــر قال له ــف آخ ويف موق
ملقدمي كارهني انرصف عنكم إىل املكان الذي جئت منه 
إليكم). ويف مواقف أُخرى تكلم بمعنى هذا الكالم ولكن 

بألفاظ مختلفة.
ــيعود إىل املدينة  فالحظ يف عبارته اآلنفة وهي أنه س
وهو املكان الذي جاء منه فيما إذا كانوا ملقدمه كارهني، 
وكأنه يقول لهم إن سبب خروجي من املدينة ومجيئي 
ــي وإَالّ ملا  ــي وصلتن ــائلكم الت ــم ورس ــو كتبك ــم ه إليك

خرجت.
ــرـ تفوح برائحة الذلة  ــذه العباراتـ  اآلنفة الذك إن ه

ــني الذي هو مصدر  وال يمكن أن تصدر من اإلمام الحس
ــاىف وتتناقض مع ما  ــارات ـ تتن ــاء كذلك ـ هذه العب اإلب
ــني من أجله. اسمعه وهو يقول: ـ يف  خرج اإلمام الحس
ــي لم أخرج  ــن الحنفية ـ (( إن ــه ألخيه محمد ب وصيت
ــداً وال ظاملاً وإنما خرجت لطلب  أرشاً وال بطراً وال مفس
ــروف وأنهى عن  ــدي، أريد آمر باملع ــالح يف أمة ج اإلص
ــرية جدي وأبي عيل بن أبي طالب))  ــري بس املنكر وأس

.(11)
ــائل أهل الكوفة  فلم يقل خرجت من أجل كتب ورس
ــالح  ــب اإلص ــت لطل ــال خرج ــل ق ــي،  ب ــي وصلتن الت
ــه عنوان  ــأن دافع ثورت ــه يف وصيته ب ــح من ــذا ترصي وه
ــدث يف  ــرياً ح ــاً كب ــي أن انحراف ــذا يعن ــالح) وه (اإلص
ــالمي، أراد اإلمام الحسني ـ عليه السالم  املجتمع اإلس
ــباب ثورته وخروجه  ــه وقالـ  أيضاـً  مبيناً أس ـ إصالح
عىل الظالم : ( أال ترون أن الحق ال ُيعمل به وأن الباطل 
ــن يف لقاء الله) (12) ويف  ــى عنه؟ لريغب املؤم ال ُيتناه
ــالم ـ : ( أال  ــال ـ عليه الس ــيعة [1/603] ق أعيان الش
ــلة  ــد ركز بني اثنتني بني الس ــن الدعي ق ــي اب وإن الدع
ــوله  ــة, وهيهات منا الذلة! يأبى الله لنا ذلك ورس والذل
ــرت وأُنوف حمّية  ــون وجدد طابت وحجور طه واملؤمن

ونفوس أبّية ال نؤثر طاعة اللئام عىل مصارع الكرام)
ــهورة: ( ال أرى املوت إال  ــه املش ــال ـ أيضاً ـ عبارت وق
ــذه العبارة  ــني إال برما). به ــاة مع الظامل ــعادة والحي س
ــن اإلمام الحسني ـ عليه السالم ـ سنة اإلباء  الرائعة س
لكل من يدين بقيم السماء وينتمي إليها ويدافع عنها 

وانطلق من هذه القاعدة ليغري الواقع الفاسد.
ــا تبني الهدف  ــينية وغريه ــذه العبارات الحس إذاً فه
ــه وخروجه عىل  ــن ثورت ــى م ــة العظم ــمى والغاي األس
ــك العبارات  ــدين وتبني عدم صحة تل ــني والفاس الظامل
ــبب يف  ــا بأن الس ــي مضمونه ــه والت ــب إلي ــي تنس الت
ــائل  ــالم ـ إىل العراق هو كتب ورس ــه ـ عليه الس خروج
ــخوص إليهم لبيعته  ــل الكوفة والتي تدعوه إىل الش أه
ــه والتي لوالها ملا خرج إىل العراق وملا ثار عىل  ومنارصت

الظاملني.
ــم بأن أهل  ــالم ـ يعل ــني ـ عليه الس ــام الحس إن اإلم
الكوفة قد خانوا أباه وأخاه من قبل .. بل وقد علم ـ وهو 
ــله  ــم قد خذلوه وقتلوا رس ــراق ـ بأنه ــه إىل الع يف طريق
ــهر الصيداوي  ــس بن ُمس ــن عقيل وقي ــلم ب منهم مس
وغريهما…هذا إضافة إىل الذين حاولوا منعه وحذروه 
ــة  ــن الحنفي ــد ب ــه محم ــة كأخي ــل الكوف ــدر أه ــن غ م
وعبدالله بن عباس والفرزدق القائل (إن قلوبهم معك 
ــأله اإلمام  ــال له هذه العبارة ملا س ــيوفهم عليك) ق وس

عن أخبار أهل الكوفة.
ــاب إىل العراق ورغم علمهـ   ــم منعهم له من الذه فرغ
ــلهم إىل الكوفة  ــله الذين ارس ــالمـ  بمقتل رُُس عليه الس

ــذا كله وهو  ــة، رغم ه ــاذل أهل الكوف ــه بتخ ــم علم ورغ
ــري إىل العراق بل  ــالم ـ مرصاً عىل املس مازال ـ عليه الس
ــتجد من الحوادث  ــد قال ألصحابه وأهل بيته بما اس ق

ليكونوا عىل بصرية من األمر.
قال لهم: (بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد فإنه قد 
ــل وهاني بن عروة  ــلم بن عقي أتانا خرب فظيع قتل مس
وعبدالله بن يقطر وقد خذلنا شيعتنا فمن أحب منكم 

االنرصاف فلينرصف يف غري حرج ليس معه ذمام)
ــالم ـ ما زال مرصاً عىل  فرغم هذا كله وهو ـ عليه الس

املسري إىل العراق.
ــأن خروجه لإلصالح يف  ــم األمة ب ــا ذاك إال لتعل إذا م
أمة جده وإلحياء رسالة اإلسالم مهما كلفه األمر وليس 

استجابة لرسائل أهل الكوفة.
ــوره بمجرد  ــر لعاد من ف ــه لهذا األم ــو كان خروج فل

علمه بمقتل رُُسله وتخاذل أهل الكوفة يف نرصتهم له.
إن اإلمام الحسني ـ عليه السالم ـ أراد بخروجه ذلك 
ــة وكأنه يقول  ــه وتحركاته الحق ــو األمة بأفعال أن يدع
ــي وأصحابي ..  ــت ومعي أرست ــلمني ها أنا خرج للمس
خرجت بهؤالء القلة كي أنهي فساد بني أُمية وظلمهم 
للعباد وأحيي رسالة اإلسالم التي تتعرض للتشويش 

والتحريف واإلزالة من قبل هذه الرشذمة الخبيثة.
ــلمني كافة  ــه الفعلية ـ هذه ـ حجة عىل املس إن دعوت
ــرصه وكان لهم  ــيما الذين يف ع ــكان وجوباً عليهم ـ س ف
ــبيل إىل نرصه ـ أن يخرجوا معه ويثوروا ضد الفساد  س
ويقوموا بنرصته عىل بني أمية الذين استعبدوا العباد..

ــالم ـ إمام حق مفرتض الطاعة  ملاذا؟ ألنه ـ عليه الس
ــن وأبيه  ــه الحس ــبيل أخي ــبيله س ــه س ــن دون ــىل م ع
ــالم ـ يف عدلهما  ــام عيل بن أبي طالب ـ عليهم الس اإلم

وفضلهما.
ــالم ـ وثورته حركة آنية  ــن نهضته ـ عليه الس فلم تك
ــل مفاجئة بل كانت حركة إلهية وثورة عاملية  أو ردة فع
ــه ملقارعة ومقاومة  ــذا أصبحت أنموذجا يحتذى ب وبه

كل نظام يسترشي فيه الفساد
 وأما من يشكك يف قول اإلمام الحسنيـ  عليه السالم 
ـ : ( هل من نارص ينرصنا) ويظن بأنه قالها عن ضعف 
ــام ـ عليه  ــبتها لإلم ــذه العبارة ونس ــكك يف ه ــذا ش وله

السالم .
ــالم ـ قال هذه  ــني ـ عليه الس فأقول: إن اإلمام الحس
ــال تعاىل:(والذين إذا  ــاً بالقرآن الكريم ق العبارة مقتدي
ــرصون) أي يطلبون النرصة من  أصابهم البغي هم ينت

الغري.
ــني قال هذه العبارة عن علم وإدراك   إن اإلمام الحس
ــاكتني واملتخاذلني ويبني  ــك ليقيم الحجة عىل الس وذل
املحجة للمتقاعسني بل يقيم الحجة عىل بني اإلنسان 
ــتضعفني  ــا تجد املس ــة، فأينم ــال الالحق ــىل األجي وع

واملظلومني بأي بقعة يف العالم فهم يخاطبونك بلسان 
الحال (هل من نارص ينرصنا).

ــب  ــالم ـ فته ــه الس ــني ـ علي ــام الحس ــر اإلم فتتذك
ــة  ــس الكوني ــت النوامي ــا ليثب ــك قاله ــم، كذل لنرصته
(ناموس األسباب) فالله سبحانه ينرص عباده بعباده 

فهم مظاهره وفيهم جواهره.
ــو كان يعلم بأن  ــني ل ــأن اإلمام الحس ــا من قال ب وأم

القوم سيخذلونه ملا قال (هل من نارص ينرصنا).
ــم بخذالنهم وكما قلت آنفاً  ــول بأنه قالها وهو يعل أق
ــم إضافة إىل أن الكثري من الروايات  ليقيم الحجة عليه
ــه وباألرض  ــت بعلمه بمقتل ــا لوح ــا رصحت ومنه منه
ــاً لالختصارـ وأما  ــيقتل فيها ولم نذكرها ـ طلب التي س
ــون وجودها معه  ــو ألجل أن يك ــه لعائلته فه اصطحاب
ــه ألنهم أحق  ــلمني لنرصت بمثابة حجة قوية عىل املس
ــن غريه لهذا ضحى  ــاد م بنرصته وهو أحق بتغري الفس
ــالة  ــاء الرس ــه إلحي ــه وأصحاب ــأوالده وأهل ــه وب بنفس
ــوها بانحرافهم  ــة التي كاد بنو أمية أن يطمس املحمدي
ــرية املحمدية، وضحى من  ــم لألحاديث والس وتحريفه
أجل سعادة اإلنسان واستقالله وحريته، ولهذا نجحت 
ثورته املباركة فأتت الثورات من بعده مستمدة من روح 
ثورته وإىل يومنا هذا نجد جميع األحرار يف جميع بقاع 
ــخصه ـ  ــني وتأثروا بش العالم تأثروا بثورة اإلمام الحس
ــافيز وغاندي القائل  ــل جيفارا وتش ــالم ـ مث عليه الس
ــاً فأنترص)،  ــني كيف أكون مظلوم ــد علمني الحس (لق

وغريهم من األحرار واملفكرين والعظماء.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.

-————
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تنزيه الحسني عن الروايات القادحة يف أسباب نهضته
 عدنان الجنيد 

عبدالجبار الحاج

1802يف   غزوة  عىل  الوهابيني  شجع  ما 
مرص  سقوط  هو  كربالء  ونهب  تدمري 
والضعف  التفكك  وحالة   نابليون  بيد 
السيطرة  مناطق  معظم  يف  واالنهيارات 
ثم   .. ضعفا  أكرث  العراق  يف  وهم  العثمانية 
تحت   1801 عام  مرص  سقوط  ذلك  بعد 

سيطرة االنجليز ..
احتالل  قبل  الجريمة  هذه  وقعت 
إرسائيل للقدس بقرن ونصف وتزامنت مع 
هزيمة  بعد  مرص  عىل  بريطانيا  سيطرة  
نابليون فيها ... وهي  فرتة بلوغ الجماعات 
لتكون   الحني  ذلك  قوتها  أوج  اإلرهابية 
األخطر واألشد إجراما  من خالل الغزوات 
بن  عبدالعزيز  عهد  عىل  األوىل  الوهابية 
أكرث  قاد  الذي  مقرن  بن  سعود  بن  محمد 
عىل  ونهبا   وقتال  وتدمريا  إهالكا  الغزوات 
الجزيرة  رشق  وواحات  صحاري  طول 
جنوبا  وشبوة  حرضموت  تجاه  وجنوبها 
وعسري ونجران  يف فرتة ضعفت فيها األئمة 
ابان حكم املنصور عيل ..وكاد ان يقرتب من 
بعد اإلحساء  الكوفة  ان  يختار   قبل  مكة 

والقطيف شماال فاتجه نحو العراق ..
عن جريمة كربالء يف ابريل 1802م نلقي 

نظرة عىل جملة من نصوص املؤرخني ...
وهو  برش  ابن  الوهابية  مؤرخ  كتب  فقد 
احد ابرز مؤرخيها                   ومتعصبيها  

عن  غزوة كربالء يقول  :
املنصورة  بالجيوش  سعود  سار   )
والخيل العتاق املشهورة من جميع حارض 
نجد وباديها والجنوب والحجاز وتهامة /

يقصد مناطق اقىص شمال اليمن/ وقصد 
املسلمون  عليها  فحشد  كربالء   ارض 
وقتلوا  عنوة  ودخلوا  جدرانها  وتسوروا 
وهدموا  والبيوت  األسواق  يف  اهلها  غالب 
القبة املوضوعة ( بزعم من اعتقد فيها ) 
وما  القبة  يف  ما  واخذوا  الحسني  قرب  عىل 
التي وضعوها  النصيبة  حولها كما اخذوا 
بالزمرد  مرصوفة  وكانت  وكانت  القرب  عىل 
جميع  أيضا  واخذوا  والجواهر  والياقوت 
املال  أنواع  من  البلد  البلد يف  ما وجدوا يف 
والذهب  والفرش  واللباس  والسالح  
ذلك  وغري  الثمينة  واملصاحف  والفضة 
مما يعجز عنه الوصف ولم يلبثوا فيها اال 

الظهر بجميع  ضحوة وخرجوا منها قرب 
ألفي  قريب  أهلها  من  وقتل  األموال  تلك 
رجل )  املصدر : فاسلييف: تاريخ العربية 

ص143..
أجدني  بهذه املناسبة  مناسبة  كربالء 
معنيا يف اطالع الكثري ممن ربما  اليعرفون 
القليل والقريب وأنا  عن جرائم سعود إال 
أتناول هنا جريمة أخرى ال تقل بشاعتها 
والعرشات  الحسني  قتل  جريمة  عن 
من  واحدة  وهي  الله    رسول  بيت  آل  من 
جرائم الوهابية مطلع القرن التاسع عرش  
الحسني  حق   يف  يزيد  لجرائم  وكامتداد 
التاريخ  خالل  مستمرة   وامتدت  وأهله 

األموي ..
الوهابية  الغزوات  اشد  من  واحدة  يف 
تكمن   معا   الثالث  ويف  ونهبا   وقتال  حقدا 
كانت  التي  والدوافع  واألدوات  األهداف 
ال  الذين  الطرق  قطاع  جيوش  تصنع 
من  غزوة  من  به  ظفروا  إن  باملال  يكتفون 
حرص  وال  لها  عد  ال  التي  الغزوات  مئات 
..فإنهم  ميالدي  عرش  الثامن  القرن  خالل 
فيه  وإرسافا  قتال  النهب  بعد  يزيدون 

لنصب جدار الهيبة حد زعمهم ...
الوحيدة  ليست  البشعة   الغزوة  هذه 
الوهابية  الغزوات  أكرث  من   واحدة  لكنها 
وبشاعة  الدعوة  بشاعة  عن  تعبريا 

أصحابها وتشوهات كل منتسب لها ..
واإلبادة  والقتل  النهب  سالح  وهي 
الرسول  التي استهدفت رضيح  الوحشية 
الشيعة  قبل  السنة  وأصحابه واستهدفت 
قبل  واملتصوفة  الزيدية   قبل  والشافعية 
فقد  والنرصانية  اليهودية  عدى  الرعية 

خفضت وعفتهم حتى الجزية ..
( ...يف تقرير وصل من العراق إىل سفارة 
األستانة وكتب قبل عام 1803م فالشخص 
وتحدث  العراق  يف  آنذاك  عاش  الذي 
شخصيا مع شهود عيان عن تدمري كربالء 

........
دريو   . أ  الفرنيس  املسترشق  ......كتب 
ان  املطبوع  رايمون  لتقرير  مقدمته  يف 
عام  اعترب  املبكرة  مقالته  يف  كورانسيز 

1802 أيضا هو تاريخ تدمري كربالء ..
ويقول كاتب التقرير :

الذي  الرهيب  املصري  مؤخرا  رأينا   ))
كان من نصيب رضيح اإلمام حسني مثاال 
فمن  الوهابيني  تعصب  قساوة  عىل  مرعبا 
فيها  تجمعت  قد  املدينة  هذه  ان  املعروف 
ثروات ال تعد وال تحىص وربما اليوجد لها 
كانت  ألنه  الفاريس  الشاه  كنوز  يف  مثيل 
عدة  طوال  الحسني  رضيح  عىل  تتوارد 
والفضة واألحجار  الذهب  قرون هدايا من 
الكريمة  األحجار  من  كبري  وعدد  الكريمة 
وعدد كبري من التحف النادرة وحتى تيمور 
لنك صفح عن هذه الحرضة وكان الجميع 
رضيح  إىل  نقل  قد  شاه  نادر  أن  يعرفون 
كبريا  قسما  عيل  اإلمام  ورضيح  الحسني 
من الغنائم الوافرة التي جلبها من حملته 
الشخصية  ثروته  معه  وقدم  الهند  عىل 
يف  تجمعت  التي  الهائلة  الرثوات  وهاهي 
منذ  الوهابيني  شهية  تثري  األول  الرضيح 
أمد طويل .فقد كانوا دوما يحلمون بنهب 
نجاحهم  من  واثقني  وكانوا  املدينة  هذه 
تسديد  موعد  حددوا  دائنيهم  ان  لدرجة 
الديون يف ذلك اليوم السعيد الذي تتحقق 

فيه أحالمهم!! )ص132  فاسلييف .
كتابه  يف  فاسلييف  اليكيس  ويواصل 

تاريخ العربية يف طبعته الرابعة ص133
(ها قد حل هذا اليوم, وهو 20نيسان / 
ابريل عام 1802م فقد هجم 12الف وهابي 
ان  وبعد  حسني  اإلمام  رضيح  عىل  فجاءه 
لهم   تحمل  لم  التي  الغنائم  عىل  استولوا 
مثلها اكرب االنتصارات  وتركوا كل ما بقي 
واألطفال  العجزة  وهلك  والسيف  للنار 
الربارة  هؤالء  بسيوف  جميعا  والنساء 
ولم  ترتوي  وال  تشبع  ال  قساوتهم  وكانت 
الدماء  سالت  حتى  القتل  عن  يتوقفوا 
الدموية  الكارثة  هذه  وبنتيجة  انهارا 
ونقل  شخص  آالف  أربعة  من  أكرث  هلك 
أربعة  من  أكرث  عىل  نهبوه  ما  الوهابيون 

آالف جمل ...) املصدر نفسه 133
الرضيح  دمروا  والقتل  النهب  ....وبعد 
والدماء  األقذار  من  كومة  إىل  وحولوه 
ألنهم  خصوصا  والقباب  املنابر  وحطموا 
منه  بنيت  الذي  الطابوق  بأن  يعتقدون 
فاسلييف  اليكيس   (.. ذهب  من  مصبوب 

..133

كربالء  لتدمري  مينجني  وصف  ويف 
الغنائم  اغنى  عىل  الوهابيون  ..حصل 
ومنها السيوف املرصعة باألحجار الكريمة 
استاثر  وقد  الحمام  بيضة  بحجم  ولؤلؤة 
 . واللؤلؤة   بالسيوف  شخصيا  سعود  ابن 
وفوانيس  مزهريات   واستولوا كذلك  عىل 
وسجاجيد  النفيسة   باملعادن  مرصعة 
مرصعة   الجدران  عىل  وحىل  فارسية 
طائلة  ومبالغ  نفيسة  ومعادن  بالذهب  
وألفي  بندقية  وألفي  املعدنية   النقود  من 

سيف وعبيد ...الخ.
طبيعة  فيها  تتجىل  الغزوة  هذه  يف 
الحقد  درجات  بأعىل  املشحون  التعصب 
والكراهية لكل ما يمثل يف اإلسالم ورجاله 
واملتقدم  واملرشق  وامليضء  املشع  وتاريخه 
هذه   من  الهدف  فكان  اإلسالم   وجوهر 
كريالء  وساحة  العراق  ارض  هو  الغزوة 
عقب  الزائرين  وجموع  الحسني  قرب  و 

انتهائهم من فريضة الحج يف مكة ..
عيونهم  يصوبون   كانوا  غزوة  كل  قبل 
نحوها قبل أي يشء تنصب عيونهم عىل 
مال أو إبل أو غنم او خيل أو ذهب أو فضة 
ثمن  له  ما  كل  وعىل  وأحجار   ومجوهرات 
..فكانت   وكرث  رخص  أو  وقل    منه  غال  ما 
عيونهم منصوبة هذه املرة عىل ما تحتويه  
وفوق  تحت  وما  كربالء  ساحة  ويحيط 
قبابها من نفيس  الجواهر التي تطرز تلك 

اللوحات واملباني الجميلة املرصعة بها .
الجديدة  الدينية  الوهابية  فالعصبية   
للمسلمني  والتكفري  الكراهية  عىل  القائمة 
هي دين القتلة الجدد و هي روح التعاضد 
كادت  التي  نجد  من  القادم  الغزو  لفرق 
حروب  سنة  خمسني  خالل  تستكمل 
استكملت  وقد  الغادرة  الليلة  الغزوات 
الجزيرة  ووسط  رشق  1802م  العام   حتى 
من  الكثري  ونالت  جنوبها   من  واقرتبت 
هذا  حتى  كليا  بعد  تخضعها  لم  وان  مكة 
ونحو  الكوفة  نحو  فاتجهت   . التاريخ 
يف  طمعا  الحسني  رضيح  وصوب  كربالء 
تلك املناهب التي أوردها عدد من املؤرخني 
كيف  أنفسهم  سعود  مؤرخي  رأينا  وقد 
يتحدثون عن تلك الجرائم بفخر وغرور ...

يف ذكرى كربالء لنقف أمام غزوة كربالء الثانية   

ــك الحدث التاريخي  ــة كربالء. ذل كـتـبــت/فاجع
ــني  ــة التي حلت باإلمام الحس ــك املظلومي ــم ؛ تل املؤل

السبط وأهل بيته عليهم السالم ..
وما ارتكبه األمويون واليزيديون بحقهم وهم خرية 
ــول  ــق الله عىل وجه األرض ؛ وأقرب الناس إىل رس خل
ــه ؛ يف معركة  ــىل آل ــوات الله عليه وع ــد صل ــه محم الل
الطف ومن تلك الواقعة املؤملة والحزينة ؛ بحق اإلمام 
ــن ظلم وحصار  ــا وقع لهم م ــل بيته ؛ وم ــني وأه الحس
ــبي لحرم ابن بنت  ــح وحز للرؤوس،  وما تم من س وذب
ــول الله ؛ عىل أيادي طواغيت األمس يزيد وأمثال  رس

يزيد اللعني  ...
ــد بحق اإلمام  ــه الطاغية يزي ــك الظلم افتعل كل ذل
ــم جميعا  ــه عليه ــه وأصحاب ــه وأهل ــني وأبنائ الحس
ــورة منارصة  ــني خرج يف ث ــام الحس ــالم ؛ ألن اإلم الس
ــرج آمرا  ــم والظاملني ؛ خ ــه الظل ــا بوج ــق ؛ ووقوف للح
ــق وإزهاق  ــر ؛ إلحقاق الح ــن منك ــروف وناهيا ع بمع

الباطل..
ــة؛  وذلك  ــاد يف واقع األم ــد س ــذي كان ق ــل ال الباط
ــاس آنذاك خرج  ــدا يتفىش بني الن ــاد الذي قد ب الفس
ــا للباطل الذي كان قد  ــني بالحق مواجه اإلمام الحس
تبناه الطاغية يزيد وأعوانه ، ما حدث يف كربالء األمس 
ــالم ، هاهو  ــني املظلوم عليه الس ؛ ألبي عبد الله الحس
ــنيون  ــد يف يمن يتواجد به حس ــرر اليوم من جدي يتك
ــذا العرص ؛ الذين رفضوا الذلة ؛ ونارصوا الحق الذي  ه
ــني ثائراً ؛وجسدوه واقعا  خرج من أجله اإلمام الحس

وانطالقة بأقوالهم وأفعالهم ؛ 
فقام -طاغوت- أو لنقل طواغيت هذا العرص الذين 
ــاس نفس تلك األيادي اآلثمة التي ذبحت  هم يف األس
ــك العقلية  ــس تل ــم نف ــانا ؛ ه ــني عطش ــام الحس اإلم
ــت وقتلت  ــي حارصت وجوع ــرة الت ــة الفاج الجاهلي
وأحرقت وبطشت باإلمام الحسني وأهل بيته آنذاك .

ــعود وبني  ــرص الطواغيت أمثال بني س يزيدو الع
زايد ؛ والذين يحملون تلك الثقافة اليزيدية ؛ يف الذبح 
ــىل الناس بغري  ــلط ع والقتل والظلم واإلجرام والتس

حق ..
ــاً  ــرى ؛ وزمن ــالء أخ ــاهد كرب ــوم نش ــن الي ــا نح ه
ــورائياً آخر ألنه الزال هناك يزيد ؛ فالبد أن يكون  عاش

هنا حسني..
ــعود  ــوم وطواغيت عرصنا من بني س ــو الي يزيدي
ــم وعقليتهم  ــوم وهم بفجوره ــال زايد نراهم الي وعي
ــون بحق هذا  ــة يرتكب ــية اليزيدي ــة الداعش التكفريي
ــرب  ــون أك ــم ويرتكب ــع الجرائ ــع وأبش ــعب أفظ الش
ــيوخ هذا  ــاء وش ــق أطفال ونس ــازر بح ــنع املج وأش
ــتمر ؛  ــوام وعداؤهم مس ــوم ؛ أربعة أع ــعب املظل الش
وحصارهم قائم ؛ ممعنني بظلمهم وإجرامهم وكربهم 

واستعالئهم ..
ــاة  ــي كربالء األمس،هنا نرى مأس ــا نراه اليوم ه م

وواقع كربالء هنا يف كربالء اليمن نرى الطفل الرضيع  
ــرى الطفولة   ــانا ؛ ن ــح من الوريد إىل الوريد عطش ُيذب
ــد الجربوتية  ــادها طائرات الحق ــرق وتقطع أجس تح
ــعودي واألمريكي  ــرص الس ــت الع ــة  لطواغي اليزيدي

واإلماراتيني الظاملني. 
ــعب بأكمله عىل مدى أربعة أعوام  وهنا يحارص ش
ــدواء ،  ــه الغذاء وال ــرا ..ويمنع عن ــرا.. وبح ــوا ..وب ج
ويقتل بالقنابل والصواريخ ظلما وعدوانا فقط ألنهم 
ــة الخليجية ؛  ــة ؛ والوصاي ــة األمريكي ــوا الهيمن رفض

وأبوا إال عيش الكرامة والحرية..
هنا نرى زينب العرص وهي تضحي بابنها و بأخيها 
ــق ويزهق  ــل ان ينترص الح ــن أج ــا ؛ م ــا وأبيه وزوجه
ــي تقف وقفة  ــب العرص اليمنية وه ــل ، نرى زين الباط
اإلباء بكل إيمان وإرادة ؛ وبكل صالبة وثقة بنرص الله 
تواجه العدوان اليزيدي بكل ما تملك وتنذره يف سبيل 

الله قرباناً لنرصة الدين.
رأينا زينب العرص يف اليمن وهي تضحي بأقربائها 
ــا وعطائها ؛  ــه بكلمتها وقلمها وبذله ــا وتواج و بماله
عىل مدى أربعة أعوام ظلت و الزالت تقدم التضحيات 
ــذا القربان ؛  ــرددة: اللهم تقبل منا ه ــبيل الله م ؛ يف س

اللهم ان كان هذا يرضيك فخذ منا حتى ترىض..
ــالء ؛ وهنا تجددت ثورة اإلمام  هنا رأينا ونرى كرب
الحسني ؛ وُجسد مرشوعه ثورة وانطالقة مبدأ وثقافة 
ــالة هنا مازال الحسني حيا مخلدا ؛  ؛ فكرا ونهجا وبس
ــينية ينكل بقوى الغزو  وهو برضباته الحيدرية الحس
واالرتزاق اليزيدية الداعشية يف كل جبهة من جبهات 

العزة والكرامة..
هنا نجد الحسني يهزم العدوان اليزيدي ، بجهاده 
ــات  ــات وآلي ــك بمدرع ــالته ؛ ويفت ــجاعته وبس وش
ــائر الفادحة  ومرتزقة الغزو اليزيدية؛ وكبدهم الخس
ــات  ــن جبه ــة م ــل ويف كل جبه ــي؛  ب ــاحل الغرب بالس

الرشف ..
ــنا ولجاننا الشعبية  ــني تجسد يف جيش هنا الحس
ــية ؛  ــا وثباتا وصربا ؛ هنا نرى اإلنجازات العباس إيمان

والرضبات الحسينية ؛ 
ــد يف امليدان  ــني ال زالت حية وتجس هنا ثورة الحس
واقعا وقضية ؛ ومن هنا ستنترص نسائم الحق اليمانية 
ــتنترص الدماء والبندقية  ؛ عىل العاصفة اليزيدية.. س

عىل النريان السعودية األمريكية اإلماراتية ..
ــن والقضية ..وتهزم  ــتنترص الدماء للدي من هنا س
ــية اليزيدية ..فلكل طاٍغ وظالم  قوى اإلجرام الداعش

نهاية .. ونهاية طغاة عرصنا ستكون عىل أيدينا..
ــار والبارود  ــىل الن ــاء والبندقية ع ــتنترص الدم س
ــيف  ــيني عىل الس ــا انترص الدم الحس ــن.. كم يف اليم
ــة  ــاه من مدرس ــا تعلمن ــذا م ــالء ه ــدي ..يف كرب اليزي

الحسني .
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