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روابط من إسالم أون الين 

" الحسن والحسين"تجسيد �
في مسلسل تليفزيوني 

 كويتي 

الفتاوى : فيصل آل ثاني�
  تقتل الدراما التاريخية

.. سباق األعمال التاريخية�
  من األمس إلى اليوم

بين ".. الدراما التاريخية"�
استنهاض التاريخ 

  وتوثيقه

.. المسلسالت التاريخية �
  تلميع بال رتوش

 جدل يستدعي أحاديث التقريب ".. الطريق إىل كربالء"

مصطفى أبو عمشة

رحب مفكرون شيعيون 
" الطريق إلى كربالء"ببرنامج 

الذي كشفت الستار عنه كل 
" الرسالة"و" دليل"من قناتي 

الفضائيتين، حيث اعتبروه 
طرحا إيجابيا ومحمودا داعين 
إلى طرح القواسم المشتركة 

بين المذاهب اإلسالمية 
وبضرورة مشاركة الشيعة 

للتعبير عن رأيهم في أي برنامج قادم يتحدث في المفاهيم التاريخية 
للمذاهب اإلسالمية، في حين جاء موقف جزء من عوام الشيعة رافضا 

لفكرة البرنامج الذي تطور الجدل بعد عرضه على شاشة القناتين 
 .ليكون فرصة للحديث عن التقريب السني الشيعي في السعودية

البرنامج الذي أخرجه السوري عبد الباري أبو الخير وعــبر حلقاتـه                 
األربع تتناول حياة الصحابي الجليل الحسين بن علي، حفيد النبي صلى                    

اآلل "اهللا عليه وسلم، حتى استشــهاده، وقـد قــام بإنتاجـه جمعيــة                    
البحرينية، ونفذه مركز األمة اإلعالمي، انطالقًا من فكرة           " واألصحاب

الشيخ حسن الحسيني، رئيس لجنة الدعوة بالجمعية، والذي قام أيضــا                
بإعداد المادة العلمية الخاصة بالبرنامج، ويشاركه في التقديم الشيخ نبيل                   

 .العوضي من دولة الكويت

 إلزالة التشوه

األول يتناول سيرة الحسين      : ينقسم البرنامج بأجزائه األربعة إلى قسمين           
رضي اهللا عنه، أما الثاني فيعرض فترة حكم يزيد بن معاوية، ويبيــن                 
موقف الحسين من توليته، ويروي قصة خروج الحسين من مكة إلــى                 

 .كربالء، وموقف الصحابة من ذلك، ثم استشهاده

وبهدف توفير األجواء للمشاهد الستيعاب المادة العلمية وترسخها بذهنه                 
اعتمد العمل على التصوير في مناطق مشابهة لتلك التي شهدت الحدث              
في الحقيقة، وجمع في تقديم مادته بين اإللقاء المباشر والتمثيل الصامت              
في الخلفية، وعرض الخرائط، إضافة إلى اإلنشاد الذي قام به المنشـد                

 .السعودي وائل أبو ريان، بمشاركة المنشد العراقي محمد العزاوي

استطاع الربنامج نقل األحداث التارخيية

« ��� ا

«

  �ــ �ـــــــــ�

 #"!�م

دردشة  

ثقافة وفن

خدمات

  مواقع ثقافية�

  أجندة الفعاليات�
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ــ             إسـالم أون   "مدير البرامج في قناة الرسالة محمد السيالوي، ذكر لـ
أن البرنامج استطاع نقل األحداث التاريخية التي دارت في عهــد " الين

الخلفاء الراشدين، بهدف إزالة التشوه الذي أحدثه البعـض فــي بيـان           
عالقتهم بآل بيت الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وخصوصـا الحســن                    

 .والحسين، دون لمز في أي طرف من األطراف

إن االختالفات السنية الشــيعية ال يعــد إبرازهــا           : "وأضاف السيالوي   
 ".والحديث عنها من سياسة القناة وال من أهدافها

 بني ترحيب ومهامجة

جاء موقف بعض عوام الشيعة في السعودية المختلـف عــن موقــف                  
مفكريهم من خالل المنتديات اإللكترونية وعلى شكل مـداخالت علـى            
فضائيات عربية ودينية، حيث استفزهم البرنامج لكونه صدر من أهــل               

 .السنة

ـ                 إسالم أون   "نجيب الخنيزي، المفكر السعودي الشيعي أكد في حديثه ل
أن أي جهد أو عمل من شأنه التقريب بين الفئات واالتجاهات              " الين نت 

والمذاهب المختلفة ضمن اإلطار اإلسالمي يعتبر شيًئا جيدا ومحمودا،                 
ومن المهم التأكيد والتركيز على القواسم المشتركة األساسـية، وعــدم                 
التوقف عند بعض االختالفات الفقهية، والروايات المتباينة إزاء أحداث                 

 .عام 1400وأوضاع مر عليها أكثر من 

أما الدكتور توفيق السيف، أحد المفكرين الشيعة بالسعودية، فقد اعتبـر               
في تصريحاته إلسالم أون الين أن األعمال الفنية التي تأخــذ جانـب                  

 .اإلنصاف تساعد في تنمية الشعور المشترك

.. إن محاولة تقديم وجوه مختلفة للحقيقة شيء طيـب            : "وأضاف السيف 
ويجب العمل على عرض وجهات النظر المختلفة بحرية في القضــايا              

 ".التاريخية

ونوه السيف على أن األعمال التاريخية البد أن تتوفر فيهــا شـمولية                    
الوجوه المختلفة للحقيقة الواحدة، وال يشعر أحد ذو حيثية بأنه محـروم               

إبداء رأيه، وهذا يفيدنا بالـذات فــي معالجــة الخالفـات          من حقه في 
 .المذهبية

وأكد المفكر الشيعي أن محاولة تقديم صورة فاعلة يساعد أيضـا فــي                    
 .تخفيف حاالت التشنج الموجودة بسب تصوراتها عما حدث بالتاريخ

المفكر اإلسالمي الشيعي محمد المحفوظ أكد أن أي برنامج يعلي مـن                 
شأن المشترك اإلسالمي، ويعيد قراءة التاريخ بما يضمن حق الجميـع              
في المعرفة يعتبر بادرة إيجابية ومطلوبة بالذات في هذه الظروف، مع                 

 .احترام شخصيات التاريخ حينما يكون هناك تباين بين موقف وآخر

وفي رده على سؤال حول هل سيعزز مثل هذا البرنامج التقارب بيــن                
إذا اشترك في البرنامج كل       : "السنة والشيعة بكل أطيافهم؟ قال المحفوظ         

المكونات وكل اآلراء فسيساهم بالتأكيد في تحقيق التقارب وأعتقد حينما               
يكون اإلعالم حاضنًا لكل اآلراء، ويعطيها مساحة متسـاوية للتعبيـر                    

 ".على قاعدة االحترام المتبادل، فإن ذلك سيفضي إلى نتائج إيجابية
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 جدل فقهي وختندق

المفكر السني السعودي الدكتور عوض القرني أكد أن هـذا البرنامـج                      
بطريقة عرضه التي تعتمد على الحقائق التاريخية والوثائق سيثير جدالً                  
فقهيا في بعض القضايا، وسيضيء الطريق أمام الباحثين عـن الحـق                    

وسيعطي إضاءة تمكنهـم مـن مراجعــة            –على حد قوله  –والمنصفين 
 .أنفسهم إذا كانوا على مواقف خاطئة

وشكك القرني في إمكانية إنتاج برنامج مماثل يجمع السـنة والشــيعة                
تحت مظلة عمل مشترك، معلالً ذلك بتخوفه من أن يتحول مثل هـذه                 
العمل من عمل فني علمي وإعالمي إلى منبر حواري يتخندق فيه كل                      

 .طرف حول مواقفه وأفكاره

فيما يتعلق باالختالفات      " التقريب"ورفض الدكتور القرني استخدام كلمة            
بين السنة والشيعة، مفضالً مصطلح الحوار أو المراجعة؛ ألن القضايا                   

تقوم إما على اعتقادات راسخة قد ال تمتلـك              -على حد قوله  –العقدية  
أدلة حقيقية ملموسة، وإما اعتقادات راسخة تقوم على أدلة غير قابلـة                      
للنقاش عند اإلنسان، أما قضايا الحياة والتعايش والتعاون والتكيف مــع               

 .اآلخر والتفاهم في المشتركات، فهذه يمكن أن يتقارب فيها الناس

  نت في السعودية.صحفي من مكتب إسالم أون الين

  

أرسل لصديق 

 )تسجيل- فقط للمسجلين (أضف تعليقك
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