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 ....ملخص البحث ...
ان دراسة ثورة عاشوراء واسقاطها عىل السياسية املعارصة يتخذ احد اجتاهني،

فالسياسة املعارصة تعيش ازمة حقيقية بني التنظري والتبني الفكري من جانب،
واملامرسة العملية ومدى انسجامها مع التنظري من جانب اخر.

ان عاشوراء ثورة مبادئ ،وهي هبذا املستوى من القيم اليمكن ان تقارن

بفلسفة قائمة عىل الفكر امليكافييل يف سياستها اخلارجية ،وتعيش تناقضا فضيعا

بني املتبنيات الفكرية واملامرسة العملية التي غالبا ما تكون بعيدة عن املثل التي

تبرش هبا .ولعل من اهم عنارص االختالف بني عاشوراء والسياسة املعارصة ،هي
ان عاشوراء تنطلق من عقيدة تعترب احلياة الدنيا حمطة قصرية يمكث فيها االنسان
ويعيش يف ضوء تعاليم السامء ،وان هناك حياة اخرى تتشكل معاملها وطبيعتها تبعا

للقيم واالخالقيات التي يتمثل هبا يف احلياة الدنيا .اما السياسة الغربية فهي تنطلق
من اقصاء الدين عن كل يشء فهو يف نظرها جمرد عالقة بني الفرد وخالقه وال يشكل

بالرضورة اساسا للمفاهيم العامة الدارة الدولة.

وهذه املسالة جوهرية تؤثر يف جممل االفكار التي يتناوهلا هذا البحث يف املقارنة

بني عاشوراء والسياسة املعارصة .ففيام تعلق بموضوع حقوق االنسان فمع ان هذا
املوضوع يمثل العنرص االساس الذي تقوم عليه فلسفة احلكم يف اوربا وبالشكل

الذي يضمن حرية الفرد واملجتمع واحلد من سلطة احلاكم ،اال اننا نجد التناقضات
الفاضحة التي تقدمها السياسة املعارصة يف متييزها وازدواجيتها يف مسالة حقوق
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االنسان التي باتت واضحة مع تنامي وسائل االعالم وانتشارها ،فهنا حقوق

االنسان اساسية وجيب تطبيقها ،الن تطبيقها ال يتناىف مع مصاحلها ،وهناك حقوق

هتان واالنسان تنتهك حرماته وتسلب حريته فال تستطيع عيوهنم اكتشاف ذلك،

بل اصبح االمر ان يقفوا مع منتهكي احلقوق وحماربة املظلوم ويف املقابل جتد االمام
احلسني يؤدي النصيحة ويعظ اجلند يف املعسكر املعادي حتى اخر حلظات

حياته ،بل وصل به االمر ان يبتسم يف وجه قاتليه النه حيمل رسالة تستهدف هذا
االنسان فحقوق االنسان عند عاشوراء تايت بربط االنسان من خالل العبودية هلل

سبحانه وتعاىل فيكون بذلك حرا من كل قيد مالكا النسانيته وكرامته ،بينام يسعى
الفكر الغريب اىل حترير اإلنسان من كل القيود فتكون ذاته هي املقدسة فينتهي

بالعبودية ألمور حياتية تسلب منه إنسانيته.

اما ما تعلق بموضوع األخالق فمن الفوارق املهمة بني عاشوراء والسياسة

املعارصة هو الثابت واملتغري فيام خيص االخالق والقيم ،ففي حني ان األخالق والقيم

تكون ثابتة يف الفكر االسالمي مع وجود مساحة ضيقة تعمل فيها تفاصيل الظرف
املوضوعي ليتحرك احلكم الرشعي بام يتناسب مع ذلك الظرف ،فان مساحة املتغري
يف الفكر الغريب والسياسة املعارصة يتسع كثريا لتحركه املصلحة حينا والرباغامتية
حينا اخر ،وذوق املجتمع يف كثري من االحيان .يف حني يقاس عمل االنسان يف
نظر عاشوراء والدين االسالمي بمدى نزاهة الدوافع ايل حترك االنسان نحو الفعل

والعطاء بغض النظر عن النتائج وحجم ذلك العطاء ،يبقى الغرب اسريا لالنتاجية
التي توفر املال االكرب بعيدا عن أي قيمة حركت االنسان لتحقيق تلك االنتاجية.
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...Abstract...
The current study does not target the scientific erection to
the revolutionary Islamic discourse, but it attempts to contribute
in the research crystallization of the revolutionary plough of Imam
Al-Hussein (Peace be upon him and his progeny) as it dissects
the dynamic vantage points whose backgrounds are intellectual
,political, social and ethical. Thereby, it is to draw a comparison
between `Ashura and the contemporary policy in the light of two
pivotal issues: human rights and the ethical concept. Scrutinizing
`Ashura revolution and bringing it into the contemporary policy take
one of these two isles, the contemporary policy falls in a dilemma
between theorization and intellectual adaptation on the one hand
and practicing the process and acquainting with the theorization on
the other hand.
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 ...املقدمة ...
ال هيدف البحث احلايل اىل التأسيس العلمي للخطاب اإلسالمي الثوري ،بل

هو حماولة للمسامهة يف البلورة البحثية للمنهج الثوري لإلمام احلسني من خالل
اكتشاف اجلوانب احلركية وخلفياهتا الفكرية والسياسية واالجتامعية واألخالقية،

وذلك من خالل عقد مقارنة بني عاشوراء والسياسة املعارصة يف حمورين أساسني

مها حقوق اإلنسان والبعد األخالقي.

وقبل عقد هذه املقارنة البد لنا من ان نبني معنى الثورة ويف هذا الصدد يمكن

القول بان الثورة ماهي اال اخلروج عىل نظام احلكم القائم يف بلد معني تشارك فيه

قطاعات واسعة من أبناء الشعب تتبنى فلسفة واضحة املعامل وتسري وفق خط مبدئي
يتبناه القائمون عىل الثورة وهتدف الثورة اىل حتقيق أهداف ومكاسب مادية ومعنوية

من شاهنا ان حتدث تغريا أساسيا يف األوضاع السياسية واالجتامعية واالقتصادية
والثقافية يف املجتمع.

وحيتاج حدوث الثورة اىل انتشار الوعي بني اجلامهري ووجود اإلرادة السياسية

لدهيا اىل التغيري ،وتوفر القيادة التي متتلك الشجاعة واالستعداد اىل التضحية.

وال تكون الثورة صحيحة ومقبولة اال عندما تكون موجهة ضد نظام منحرف

عقائديا ومستبد من اجل اقامة احلق وحتقيق التقدم والعدالة واملساواة بني أفراد

املجتمع كافة وعدم التمييز بينهم عىل اساس املذهب او الدين او اجلنس وغري ذلك.
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وقد حتدث الثورة بصورة فجائية او تدرجيية،عنيفة أو سلمية وينتج عنها سقوط

الدستور ونظام احلكم ،ولكنها ال متس شخصية الدولة والتزاماهتا الدولية ،فالثورة

ليست ممارسة عنيفة ضد االوضاع دون االخذ بعني االعتبار ظروف الساحة وكافة
ابعادها يف احلارض واملستقبل انام تعني الرتكيز عىل اهلدف ،وتنظر اىل القوة والتسامح
بوصفهام أسلوبني طبيعني لكل واحد منهام مكانه ورشوطه التي ينبغي التأكد من
مالءمتها قبل املامرسة ،فال تنازل عن موقف حيتاجه اهلدف وال ضعف عن املواجهة
التي يفرضها التحدي ،وال استخدام للقوة دون سبب.

وللثورة اسباهبا املقبولة لدى القائمني عليها منها :االنحراف اإليديولوجي

للنظام عن عقيدة الشعب والفساد االداري واملايل يف الدولة وتفيش الظلم واحلرمان
واملشكالت االجتامعية املزمنة والتفاوت الطبقي الفاحش بني ابناء الشعب ،والتمييز

الديني بني ابناء الشعب الواحد ،وتعد الثورة االنكليزية عام  1688واالمريكية عام

 1776والفرنسية عام  1789والروسية عام  1917والصينية عام  1949والثورة
االسالمية االيرانية عام  1979من اشهر الثورات يف التاريخ احلديث واملعارص.

اما دراسة ثورة عاشوراء واسقاطها عىل السياسة املعارصة يتخذ احد اجتاهني،

فالسياسية املعارصة تعيش ازمة حقيقة بني التنظري والتبني الفكري من جانب
واملامرسة العملية ومدى انسجامها مع التنظري من جانب اخر.

عاشوراء ثورة مبادئ قادها عظيم من عظامء هذه االمة محل روحه عىل كفه فداء

لدينه وعزة امته .وثورة هبذا املستوى من القيم اليمكن ان تقارن بفلسفة قائمة عىل
الفكر امليكافييل يف سياستها اخلارجية وتعيش تناقضا فضيعا بني املتبنيات الفكرية

واملامرسة العملية التي غالبا ما تكون بعيدة عن املثل التي تبرش هبا.
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عاشوراء وحقوق االنسان
ناه ْم ِم َن
﴿و َل َقدْ َك َّر ْمنا َبنِي آ َد َم َو َ َ
ح ْل ُ
ب َوا ْل َب ْح ِر َو َر َز ْق ُ
قال تعاىلَ :
ناه ْم ِف ا ْل َ ِّ
الط ِّي ِ
ري ِم َّْن َخ َل ْقنا َت ْف ِضي ً
َّ
ناه ْم َعىل َكثِ ٍ
ال﴾ (االرساء.)70:
بات َو َف َّض ْل ُ
وعن ايب محزة الثاميل عن ايب جعفر الباقر  قال« :ملا حرضت عيل بن احلسني

الوفاة ضمني اىل صدره ،ثم قال ،يا بني اوصيك بام اوصاين به ايب حني حرضته

الوفاة ،وبام ذكر أن أباه أوصاه به،إياك وظلم من ال جيد عليك نارصا اال اهلل» (راجع

وسائل الشيعة ج ،16ص.)48

ان مسالة حقوق االنسان متثل العنرص االساس الذي تقوم عليه فلسفة احلكم

يف اوربا ،وهي تركز عىل رضورة احلد من سلطة احلاكم ،وعدم اساءة استخدامها

(مفتي والوكيل )1990،وضامن حرية الفرد واملجتمع ،وقد متكنت اوربا من
صياغة عهد يعطي لالنسان كرامة بعد عناء طويل تعرضت فيه امم اىل الظلم
والبشاعة واملامرسة الدونية.

بدأت فكرة حقوق االنسان عىل يد جون لوك يف القرن السابع عرش يف نظريته

مدرسة احلق الطبيعي(مفتي والوكيل ،)1990،اال ان فهام تعدد املنظرين ،وال هيمنا

كثريا هذا االمر يف هذا البحث سواء انتهى التنظري إىل حقوق اإلنسان بالصياغة
والشكل الذي نعرفه اليوم ،والذي يعتمد عىل مفهوم الدولة التي تؤسس حلامية

الفرد والدفاع عن حقوقه ،وصون كرامته وانسانيته .وحلقوق االنسان يف مسرية

عاشوراء مكانة كبرية ،بل تعدت املامرسة العملية لقائد املسرية لتشمل احليوان
ايضا ،ومثال ذلك موقف احلسني مع احلر حني سقى اخليل والرجال باملاء.
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ومع ان مصطلح حقوق االنسان اليربز يف عاشوراء كام هو عليه من استخدام

يف عرصنا احلديث ،اال ان مضامني النصوص الواردة عىل لسان االمام احلسني

تؤكد وتعزز املفاهيم نفسها التي تتبناها السياسة املعارصة ،بل تزيد عليها يف بعدها

العميل ،والدوافع التي تنبع من حب حقيقي حيمله احلسني حتى للذين حاربوه.
والبد من االشارة هنا اىل ان االمام احلسني قد تربى عىل يد امري املؤمنني

عيل بن ايب طالب  ،وهو صاحب الوثيقة اخلالدة (عهده ملالك االشرت) التي تعد
من املصادر النادرة والشاملة التي وصفت ما جيب ان يكون عليه أي عهد حلقوق
االنسان .وحيث ان نور االمامة يستمر يف عطائه ،فقد مثلت عاشوراء سعيا صادقا

يف تطبيق املعنى الوارد حلقوق االنسان ،والذي يدعو اىل احلد من سلطة احلاكم
والدفاع عن احلرية وكرامة الفرد واملجتمع ،وقد كان هذا واضحا يف خطاب

االمام احلسني :ويزيد رجل فاسق ،شارب اخلمر ،قاتل النفس املحرتمة،

معلن بالفسق ،ومثيل ال يبايع مثله (اليارسي .)2009 ،فساد يزيد وخروجه عىل القيم

الساموية ،وظلمه لإلنسان الذي كرمه اهلل (قاتل النفس املحرتمة) ،يعني انه متادى

يف سلطته اىل ابعد ما يكون ،وهذا التامدي يكون عىل حساب بقية املجتمع الذي
امتهنت كرامته ،والبد من حركة جادة إليقافه.

ويف خطابه يف أثناء طريقه إىل كربالء قال  :اهيا الناس ان رسول اهلل 

قال :من رأى منكم سلطانا جائرا مستحال حلرم اهلل ،ناكثا لعهد اهلل ،خمالفا لسنة

رسول اهلل  يعمل يف عباد اهلل باإلثم والعدوان ،فلم يغري عليه بفعل وال قول ،كان

حقا عىل اهلل ان يدخله مدخله (اجلوزي .)1987 ،وهنا جيعل مقارعة الظامل املنتهك
حلقوق االنسان مسؤولية اجلميع ،معتمدا يف ذلك عىل قوة اخلطاب بتضمينه قول
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الرسول  ليكون حمل تقدير واحرتام وقبول االخرين ،والقاء احلجة عليهم.
احلب الذي رافق روح احلسني كان حبا صادقا ،لذلك مل يقاتل بدافع احلقد

بل كان يبكي الجل القوم ،وبذلك جسد اخالق رسول اهلل  حيث كانت حركته
تستنهض بقايا الضمري يف داخلهم .ويف خطابه ملعسكر يزيد قال :اهيا الناس اسمعوا

قويل وال تعجلوا حتى اعظكم بام هو حق عىل (اليارسي ،)2009 ،فاخلطاب هنا دقيق
رصيح يف ان االرشاد والنصح حق هلوالء ،فال بد من تقديمه هلم.

ان التناقضات الفاضحة التي تقدمها السياسة املعارصة يف متييزها وازدواجيتها

يف مسالة حقوق االنسان باتت واضحة يف ظل تنامي وسائل االعالم وانتشارها

فهنا حقوق االنسان رضورية وجيب تطبيقها الن تطبيقها ال يتناىف مع مصاحلهم
وهناك حقوق هتان ،واالنسان تنتهك حرماته وتسلب حريته فال تستطيع عيوهنم

اكتشاف ذلك بل اصبح االمر ان يقفوا مع منتهكي احلقوق وحماربة املظلوم .ويف
املقابل،جتد االمام احلسني يؤدي النصيحة ،ويعظ اجلند يف املعسكر املعادي

حتى اخر حلظات حياته ،بل وصل به االمر ان يبتسم يف وجه قاتليه،النه حيمل

رسالة تستهدف هذا االنسان .فحقوق االنسان عند عاشوراء تأيت بربط االنسان من
خالل العبودية هلل سبحانه وتعاىل ،فيكون بذلك حرا من كل قيد ،مالكا إلنسانيته

وكرامته (مفتي والوكيل )1992 ،يف حني يسعى الفكر الغريب اىل حترير االنسان من كل

القيود فتكون ذاته هي املقدسة ،فينتهي بالعبودية ألمور حياتية تسلب منه إنسانيته.
البعد األخالقي
أ .عاشوراء واولوية القيم االجتامعية
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ثمة فجوة واسعة بني امهية القيم يف منطق عاشوراء ومنطق السياسات املعارصة

هناك اجتاه يف الفكر الغريب لتأصيل احلرية الفردية بمفهومها الذي جيعل القيم امرا

نسبيا وانطالقا من احلرية الفردية باتت القيم امرا ثانويا وخاضعا لفهم اإلنسان
وعرف املجتمعات .يف املقابل فان ثورة عاشوراء سعت اىل تثبيت االخالقيات

التي داست عليها الدولة األموية ،وحاربت مظاهر الفساد يف السلطة التي اعطت

نموذجا فاضحا حلال السلطان الفاسد الذي يعيش لياليه احلمراء دون رادع ويبذر
مال املسلمني عىل العطايا ورشاء الذمم.

وقد عزز االمويون مناخا مدعوما ببعض االحاديث املوضوعة ،وفتاوى علامء

البالط خللق ثقافة متهاونة يف االمة جتاه فساد السلطان وربام من املفارقات اجلوهرية

التي تتحدى هبا ثورة عاشوراء السياسة املعارصة والفكر الغريب هو ان عاشوراء
تطرح مرشوع حماربة االستبداد ونرش القيم وبناء االنسان وحتريره من الداخل
﴿ه َو ا َّل ِذي َب َع َث ِف ُ
ني َر ُس ً
األ ِّم ِّي َ
وال ِم ْن ُه ْم
مستمدة ذلك من الدين القويم ،قال تعاىل ُ
تاب َو ْ ِ
ال ْك َم َة َوإِنْ كا ُنوا ِم ْن َق ْب ُل َل ِفي َض ٍ
الل
َي ْت ُلوا َع َل ْي ِه ْم آياتِ ِه َو ُيزَ ِّكي ِه ْم َو ُي َع ِّل ُم ُه ُم ا ْل ِك َ

ُمبِ ٍ
ني﴾(اجلمعة )2:الن املنهج والنظام الذي يستهدف ادارة احلياة ال يمكن ان يكون
بمعزل عن بناء املحتوى الداخيل لإلنسان (القبانجي.)1989 ،

عاشوراء حركة تغيريية تستهدف بناء االنسان ،وحماربة مظاهر الفساد التي

حترف مسار حياته ،ومظاهر الظلم التي تكبله عن بناء احلضارة ،منطلقة من مفهوم
قرآين واضح وهو ان النظام جاء من رب العباد َ
إلنْسانُ َأنْ ُي ْ َ
﴿أ َ ْي َس ُب ا ِ
دى﴾
ت َك ُس ً
(القيامة )36 :وهذا ما تفقده السياسة املعارصة ،فهي وان كانت هلا خطوات حثيثة

الجياد النظام االصلح،معتقدة أهنا تستطيع ابتكار القوانني التي تضمن سعادة
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االنسان ،اال اهنا جتاهلت امهية بناء الفرد بناء صاحلا ليكون الدافع لتطبيق ذلك

النظام واملحامي عنه .واحلقيقة ان الدين الذي منه ومن اجله انطلقت ثورة عاشوراء

يرى ان القيم واالخالق هي االساس الذي جيب أن حيكم احلياة (القبانجي.)1989 ،
ب .االنحدار االخالقي عند الغرب
ين َك َفروا َيت ََم َّت ُعونَ َو َي ْأ ُك ُلونَ َكام َت ْأ ُك ُل َ
ْوى
ْعام َوال َّن ُار َمث ً
قال تعاىل َ
األن ُ
﴿وا َّل ِذ َ ُ

َ ُل ْم﴾ (حممد.)47 :

من الفوارق املهمة بني عاشوراء والسياسة املعارصة هو الثابت واملتغري فيام

خيص االخالق والقيم ،يف حني ان االخالق والقيم تكون ثابتة يف الفكر االسالمي
مع وجود مساحة ضيقة تعمل فيها تفاصيل الظرف املوضوعي ليتحرك احلكم
الرشعي بام يتناسب مع ذلك الظرف ،فان مساحة املتغري يف الفكر الغريب والسياسية
املعارصة يتسع كثريا لتحركه املصلحة حينا والرباغامتية حينا اخر،وذوق املجتمع

يف كثري من االحيان .فنظرية نسبية االخالق جتعل احلرية الفردية حمركا اساسيا

يف سلوك الفرد ،ومدى انضباطه يف قوالب اخالقية ،طاملا هو مل يتعد دائرة احلرية
الفردية ،ويدخل يف مساحات االخرين اخلاصة ،فهو حر فيام يريد ان يامرس من

رذائل وموبقات النفعية التي تسري حياة الروماين هي نفسها التي تتجه بحياة الغريب
وتغريه بام يندفع اليه من اعامل ،والنظرة عىل ان احلياة غاية ال جيوز التعدي عنها هي
الفكرة التي تتحكم يف العقلية احلديثة بصورة عامة (شمس الدين.)1990،

وانكار االيامن باليوم االخر راجع اىل انكار الغرب للقضايا الغيبية التي يتناوهلا

احلس والتجربة ،والشك ان هذه النزعة املادية الرصفة كان هلا تأثري يسء يف حياة
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اإلنسان اذ جعلته ال هيتم اال بخصوص مصاحله الشخصية ومنافعه اخلاصة (الغريفي،

 .)2010يف حني يقاس عمل االنسان يف نظر عاشوراء عىل نحو خاص ونظر الدين
اإلسالمي عىل نحو عام بمدى نزاهة الدوافع التي حترك االنسان نحو الفعل

والعطاء بغض النظر عن النتائج وحجم ذلك العطاء ،يبقى الغرب اسريا لالنتاجية
التي توفر املال األكرب ،والرخاء االشمل بعيدا عن أي قيمة حركت اإلنسان لتحقيق
تلك اإلنتاجية .فعاشوراء حيركها رضا اهلل واالعتقاد بان هذه الدنيا مزرعة لالخرة
اما الغرب فانه حيرص تفكريه يف الدنيا وملذاهتا الن احلياة تنتهي عند املوت.
ج .الغرب بني االدعاء واملصداقية
مع تصاعد الثورة الصناعية وتسنم الغرب ناصية العلم ،فقد اصابه تراجع عىل

مستوى القيم واملبادئ ،فتنامت لدية النزعات العنرصية ،وصنف الشعوب االخرى

بالتخلف العرقي واعطاها القابا دونية كالعامل الثالث ،والدول النامية ،وبرر لنفسه
فرض انساقه الثقافية والسعي لفرض سيطرته عىل مقدرات العامل واستغالل ثرواته

اصدق مثال عىل املستوى الفكري التنظريي ،الذي حتول فيام بعد اىل مكون اساس

يف اسرتاتيجية الغرب وبالذات امريكا يف التعامل مع االخر نظرية هناية التاريخ
لفرانسيس فوكوياما ،ونظرية صدام احلضارات لسامويل هنتنغتون .فاالوىل

صنفت الليربالية عىل اهنا قمة ما قد يصل اليه االنسان عىل املستوى االيديولوجي
والثانية بررت حترك االساطيل الخضاع االخرين ومتكني الغرب.

ويعد كتاب فرانسيس فوكوياما (هناية التاريخ واالنسان االخري) والذي جاء

بعد مقالته الشهرية (هناية التاريخ) بثالث سنوات تقريبا ،يعد مرجعا اساسيا لسياسة
امريكا التي متثل املحرك االكرب للسياسة املعارصة احادية القطب خالل العرشين
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سنة املاضية ،وقد اسس فوكوياما نظريته من خالل قراءته لنظريات فالسفة مثل:

هيغل واستاذه الني بوم ،ومن خالل قراءته لالهنيارات املتتالية للدول التي كانت

حتت مظلة االحتاد السوفيتي يف العقد قبل االخري من القرن املايض .ولعل سيادة
املذهب التجريبي يف املعرفة يف اوربا وامريكا واثره عىل االراء الفلسفية -كان عامال

ايضا -عمل عىل تشكيل رؤى فوكوياما ليتبنى نظريته التي جتزم بوصول االنسان

اىل منتهى ما يمكن ان يصل اليه يف صياغة النظام االجتامعي الذي يوصل االنسان
اىل السعادة .ورغم االدعاء بحاكمية قيم الديمقراطية يف الدول الغربية ،غري ان

هذه الديمقراطية حتمل حتفظا حني حيمل أي حترك رؤية منافية لقيم الديمقراطية،
ويستهدف كياهنا (القبانجي )1989 ،ففي مثل هذا الفرض ترتاجع قيم حرية االتصال

والتعبري والتنظيم .وعىل ضوء ما تقدم نقول :ان السياسة املعارصة حتمل مكاييل

متعددة يف تعاملها مع االخر وهي تعتمد املصلحة اوال واخريا فاالثبات يف املواقف

والقيم وال ديمومة للعالقات اال عىل اساس من النفع املرتقب ،واالمن القومي
الذي اليعطي اعتبارا لالنسان خارج حدود الوطن والتحالفات االقليمية بعكس

عاشوراء التي دأب قائدها عىل ترسيخ قيمة االنسان والذود عنه وحماربة السلطة
التي خرجت عن حدودها لتسلب االمن ،وتصادر الراي ،وتنتهك احلق.
ومما تقدم يمكن استنتاج االيت:
مع التطور املتواصل يف تنقيح مبادئ حقوق االنسان ،وارساء العدالة

االجتامعية يف فكر الدول الغربية ،اال ان املسافة بني هذه املبادئ النظرية وحقيقة

املامرسة تزداد اتساعا وتتمظهر حالة التناقض هذه يف املواقف جتاه حقوق االنسان

وحركات التحرر من العبودية التي تظهر يف ما يسمى بالعامل الثالث.
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متيزت السياسة املعارصة بازدواجية مفرطة يف تعاملها مع قضايا العامل ،حتى

باتت تعمل بوجه مكشوف دون خجل او وجل وتسوق املربرات لفعلها يف وسائل
االعالم الضخمة التي تسيطر عليها .ما حيرك السياسية املعارصة هو املصلحة

واملبدأ امليكافييل بعيدا عن امهية العدالة وقدسيتها فهي تتشكل وتتغري يف تعاملها
مع الشعوب االخرى بحسب املصلحة.

ثورة عاشوراء قامت عىل مبادئ ثابتة متثلت يف عقيدة القائد واالتباع .واصبح

السلوك مصداقا لتلك القيم واملبادئ ،ولذا فاهنا توفر حلوال كلام جتدد الزمان او تغري

املكان .عاشوراء تبنت خطابا متيز باملصداقية والنزاهة واعتمد اسرتاتيجيات التقل
شانا عن ما يتم توظيفه يف اكرب املؤسسات االعالمية واالسرتاتيجيات املعارصة.

شتان بني الفكر السيايس النظري واملامرسة العملية ،وتعد ثورة االمام

احلسني من الظواهر النادرة التي يتجانس فيها املبدأ مع املامرسة يف أروع صورة.
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