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وقفة

«الحسن والحسين ومعاوية» ...دراما فقهية؟
محمد األمين
م� �ن ��ذ اإلع� � �ل� ��ان ع � ��ن م �س �ل �س��ل «ال� �ح �س ��ن
ٌ
والحسني وم�ع��اوي��ة» انطلق ج��دل ديني
ٌ
�دل ت � ّ
�أج ��ج أخ� �ي� �رًا ب�ين
ك �ب �ي��ر ب �ش��أن��ه .ج � �
املراجع الدينية اإلسالمية ،واملؤسسات
الفقهية الشيعية والسنية.
ي��روي ال�ع�م��ل م��رح�ل��ة مهمة م��ن ال�ت��اري��خ
اإلس�لام��ي ،وه��ي ال�ف�ت��رة ال�ت��ي تلت وف��اة
الخليفة الثالث عثمان بن عفان ،ثم تعاقب
ك��ل م��ن علي ب��ن أب��ي ط��ال��ب ،والحسن بن
علي ،ومعاوية على الحكم .وق��د شهدت
ه��ذه امل��رح�ل��ة ت�ح��دي�دًا ح ��وادث مهمة في
َ
التاريخ اإلسالمي مثل معركتي الجمل،
وص�ف�ين ،وواق�ع��ة استشهاد الحسني بن
علي ،ثالث أئمة الشيعة في كربالء.
ول� �ع ��ل ج ��وه ��ر ال � �خ �ل�اف ال �ف �ق �ه��ي ب �ش��أن

ّ
ال� �ع� �م ��ل ي �ت �ل ��خ ��ص ف � ��ي رف� � ��ض ال �ش �ي �ع��ة
الصورة اإليجابية التي يقدمها املسلسل
ع��ن ش�خ�ص�ي��ة م �ع��اوي��ة ب��ن أب ��ي س�ف�ي��ان.
وك� ��ان اإلي ��ران� �ي ��ون س �ب��اق�ين ف ��ي ت�ش��وي��ه
ص��ورة معاوية في أح��د أه��م املسلسالت
التاريخية ال�ت��ي أن�ت�ج��وه��ا ،أي مسلسل
«اإلم � � ��ام ع �ل ��ي» م ��ن إخ� � ��راج داوود م�ي��ر
باقري.
ّ
ك��ذل��ك ،ف��إن نقطة أساسية أخ��رى جعلت
امل�س�ل�س�لات ال�ت��اري�خ�ي��ة تسهم ب�ق��وة في
ال� �ح ��رب ال �ع �ق��ائ��دي��ة ال �س �ن �ي��ة ال�ش�ي�ع�ي��ة.
وه � � ��ذه ال �ن �ق �ط ��ة ه� ��ي اع� �ت� �م ��اد امل �ن �ظ��ور
ً
املذهبي للتاريخ .مثال مسلسل «الحسن
والحسني ومعاوية» يقدم شخصية عبد
الله بن سبأ وفقًا للمصادر السنية .وهي
املصادر التي تؤكد أنه شخصية حقيقية
أسهمت في التأسيس العقائدي للمذهب

الشيعي .وعبد الله بن سبأ يهودي من
اليمن (بحسب املصادر السنية) أسلم في
أواخر حكم عثمان ،وأصبح من أصحاب
علي بن أبي طالب ،وانتقل إلى الحواضر
اإلسالمية ،كما كان العقل املدبر للثورات
ض��د األم��وي�ين .وح�س��ب امل�ن�ظ��ور السني،

رأى اإليرانيون أن
العمل مجرد رد
فعل على مسلسل
«المختار الثقفي»

ّ
فإن الكثير من أساسيات املذهب الشيعي
تعود إلى املعتقد اليهودي بحكم الديانة
األولى التي كان يعتنقها بن سبأ.
أما عند الشيعة ،فإن بن سبأ يبقى مجرد
خ��راف��ة وشخصية مختلقة ،استهدفت
ت�ش��وي��ه امل��رح �ل��ة ال�ت��أس�ي�س�ي��ة مل��ذه�ب�ه��م،
وح ��اول ��ت رب �ط �ه��ا ب��ال��دي��ان��ة ال �ي �ه��ودي��ة.
باختصار ،ترى بعض املراجع الشيعية
اإليرانية أن الهدف من مسلسل «الحسن
وال�ح�س�ين وم �ع��اوي��ة» ن�س��ف أس��اس�ي��ات
م ��ذه �ب �ه ��م .وي� � ��رى اإلي� ��ران � �ي� ��ون أن ه ��ذا
العمل ال��درام��ي ما هو إال رد فعل عربي
س�ن��ي ع�ل��ى مسلسل «امل �خ�ت��ار الثقفي»،
ال ��ذي ع��رض�ت��ه ق �ن��وات إي��ران �ي��ة وع��رب�ي��ة،
وت� �ن ��اول ت �ق��ري �ب��ًا امل��رح �ل��ة ن�ف�س�ه��ا ال�ت��ي
يتناولها «الحسن والحسني ومعاوية».
ولم تقتصر ردود الفعل املعترضة على

ّ
إيران ،بل إن شيعة العراق أيضًا طالبوا
ب��وق��ف ع��رض��ه ألن��ه «يثير الحساسيات
ال�ط��ائ�ف�ي��ة ف��ي ال �ب�ل�اد» (راج ��ع امل��وض��وع
أدناه).
ورأى ب�ع��ض ال �ن �ق��اد وامل�ع�ن�ي�ين ب�ش��ؤون
السينما والدراما ،أن غياب وجهات نظر
امل �خ��رج�ين وامل�ن�ت�ج�ين ل �ه��ذه امل�س�ل�س�لات
التاريخية ،يكشف هيمنة الفكر املذهبي
على ال��وس��ط الفني .ويضيف ه��ؤالء إنه
ف��ي وق��ت تخطو ف�ي��ه السينما املستقلة
ن�ح��و االس�ت�ق�لال�ي��ة وال �ت �ح��رر م��ن هيمنة
امل ��ؤس� �س ��ات ال��رس �م �ي��ة وامل ��ذه �ب �ي ��ة ،ف��إن
الدراما لم تقطع بعد هذه املسافة .وهو
م ��ا ي �ف� ّ�س��ر اح� �ت�ل�ال ال �ف �ق �ه��اء ل �ل��واج �ه��ات
ال �ص �ح��اف �ي��ة واإلع�ل�ام� �ي ��ة ل �ل �ح��دي��ث ع��ن
مسلسالت تلفزيونية ،بلغة فقهية بحتة
ّ
تحرم ما تريد ،وتحلل ما تريد.

 ...و«الفتنة»
ممنوعة
بأمر من
البرلمان
العراقي
سابقة تاريخية

حسين السكّاف
ال�س�ب��ت امل ��اض ��ي ،ق � ّ�رر ال �ب��رمل��ان ال�ع��راق��ي
ض � ��ع ج� � ��دول أع �م ��ال ��ه ج��ان �ب��ًا مل�ن��اق�ش��ة
و ّ
م �ل��ف «أك �ث ��ر خ� �ط ��ورة» وه� � ��و ...مسلسل
«ال �ح �س��ن وال �ح �س�ي�ن وم� �ع ��اوي ��ة» .ه �ك��ذا
ق� ّ�رر ن��واب ال �ع��راق التصويت على طلب
ّ
قدمه مئة نائب عراقي يطالب بمنع بث
املسلسل على الفضائيات العراقية ،رغم
أن م�ح�ط��ة ع��راق �ي��ة واح � ��دة ت �ع��رض��ه هي
«قناة بغداد» .واملفاجأة كانت أن معظم
ال�ن��واب واف�ق��وا على ه��ذا الطلب من دون
توضيح أسباب أو خلفيات ه��ذا القرار،
وم��ن دون أن تسمح رئاسة البرملان ألي
نائب بمناقشة مشروع القرار!
إذًا ت � � ��رك ال � �ب� ��رمل� ��ان ه � �م� ��وم ال� �ع ��راق� �ي�ي�ن
امل �ع �ي �ش �ي��ة واألم �ن �ي ��ة ج��ان �ب��ًا ،وخ�ص��ص
إح� � ��دى ج �ل �س��ات��ه مل �ن��اق �ش��ة ق� � ��رار م� �ن ��ع...
مسلسل .وك��ان ه��ذا األخ�ي��ر ق��د نجح في
تسجيل سابقة مهمة ،وهي توحيد اآلراء
بني ديوان الوقف السني ودي��وان الوقف
الشيعي في العراق ،اللذين رفضا العمل
ب��اإلج �م��اع ب�ح�ج��ة «إث � ��ارة ال�ح�س��اس�ي��ات

رشيد عساف في مشهد من املسلسل
ال�ط��ائ�ف�ي��ة ف��ي ال � �ب�ل��اد» ...وك��ان��ت معظم
امل � ��واق � ��ف ال ��راف � �ض ��ة ل� �ع ��رض ال �ع �م ��ل ق��د
اع� �ت ��رض ��ت ع �ل ��ى ال �ح �ق �ي �ق��ة ال �ت��اري �خ �ي��ة
التي ي��دور حولها العمل ،ال على ظهور
ال�ح�س��ن وال �ح �س�ين .امل�س�ل�س��ل ال ��ذي ك��ان
اس �م��ه «ال�ف�ت�ن��ة ال �ك �ب��رى» ي�س�ل��ط ال�ض��وء
ع �ل��ى أع� �ظ ��م ف �ت �ن��ة ظ� �ه ��رت ف ��ي ال �ت��اري��خ
املسلمني
اإلس�ل�ام ��ي ،وأدت إل ��ى تقسيم
ّ
إل ��ى ث�ل�اث ج �ه��ات رئ �ي �س �ي��ة ،ه��ي ال�س��ن��ة
والشيعة والخوارج.
وق � � � ��ال م �ع �ت �م ��د امل � ��رج � ��ع ال� ��دي � �ن� ��ي ع �ل��ي
ّ
ال�س�ي�س�ت��ان��ي ف ��ي ك ��رب�ل�اء إن «امل�س�ل�س��ل

ينطوي على الكثير من التزييف والكذب
والتحريف ،كما أن النص كتبه أشخاص
ي �خ �ت �ل �ف��ون م� ��ع ع �ق �ي ��دة أت � �ب� ��اع آل ب�ي��ت
النبي ،»...أي إن املسلسل كتبته طائفة من
دون الرجوع إلى رأي الطوائف األخرى.
أما منتج العمل محمد العنزي ،فقال إن
فكرة املسلسل كانت «تصحيح وجهات
النظر بشأن تلك الحقبة الحرجة ،وكشف
حقيقة ال ��دور ال�ي�ه��ودي ال��ذي ش��ق صف
امل�س�ل�م�ين وأش �ع��ل ج� ��ذوة ال �ف �ت �ن��ة ...وإن
ّ
ال�ص�ح��اب��ة ك��ان��وا ع�ل��ى وف ��اق دائ� ��م ،ل�ك��ن
أي��ادي خفية هي التي حركت الفتنة.»...

إذًا مرة أخرى نسمع الحديث عن محاولة
إظ�ه��ار «حقيقة ت��اري�خ�ي��ة» وس��ط تالطم
وتناقض كبيرين.
الغريب أن بعض أعضاء البرملان العراقي
أب � � ��دوا ا ّس �ت �غ��راب �ه��م ل� �ع ��رض امل �س �ل �س��ل،
قائلني إنه «يثير الفتنة الطائفية ويشوه
الحقائق التاريخية» .خاف إذًا نوابنا من
إث��ارة عمل فني فتنة طائفية ،فيما دماء
ال�ع��راق�ي�ين ال ت ��زال تسيل ع�ل��ى ال�ط��رق��ات
منذ ثماني سنوات بسبب فتنة أبطالها
حقيقيون ،ويطربوننا يوميًا بخطابات
عن «الوحدة الوطنية».

ّ
سجل «الحسن والحسني ومعاوية»
(ال��ص��ورة) سابقة «وح��دوي��ة» لم
ً
تشهدها املنطقة العربية قبال.
إلى جانب رفض ديوان الوقف السني
ودي��وان الوقف الشيعي في العراق
للعملّ ،
عبر كل من «مجمع البحوث
اإلس�لام��ي��ة» ف��ي األزه���ر ف��ي مصر،
ودائرة اإلفتاء األردنية ،وهيئة كبار
العلماء في السعودية عن رفضهم
لعرض هذا املسلسل املثير للجدل.
وه��و ما دف��ع البعض إل��ى القول إن
ع��رض املسلسل ّ
سجل حالة تمرد
على الجهات التي احتكرت ال��رأي
الديني والتاريخي لسنوات طويلة...
وهي الجهات نفسها التي ّ أصدرت
أحكامًا باملوت والتكفير بحق فنانني
ومثقفني في األعوام املاضية.

ريموت كونترول

صهر الرئيس فوق البحار

mtv

< 20:45

على ارت �ف��اع يصل إل��ى خمسني مترًا
ف� ��وق م� �ي ��اه ال �ب �ح ��ر ،ي �س �ت �ق �ب��ل وس ��ام
بريدي ضيوف برنامج «بالهوا سوا».
ّ
ّ
وف ��ي ح�ل�ق��ة ال�ل�ي�ل��ة ،ي �ط��ل ط��ون��ي ح��ن��ا،
واملمثلتان نادين نسيب نجيم (ملكة
جمال لبنان  )2004وديامان بو ّ
عبود
(ال�ص��ورة) وصهر رئيس الجمهوريةّ
املهندس وسام بارودي.

«الدالي» ضحية الخيانة

كارال بطرس في «أوتيل باراديسو»

< 19:50

< 19:00

«الحياة»

ك�ي��ف س�ي�ت�ص� ّ�رف س�ع��د ال��دال��ي (ن��ور
ال�ش��ري��ف) ب�ع��د اك�ت�ش��اف��ه خ�ي��ان��ة زوج
اب�ن�ت��ه (ع�م��ر ي��وس��ف) ،وت��آم��ره م��ع أل��د
أع��دائ��ه وم�ن��اف�س�ي��ه ف��ي ال �س��وق؟ وه��ل
ي �ع��ود ال��دال��ي إل��ى ال�ت�ف�ك�ي��ر ف��ي ال ��زواج
إلن �ج��اب ول ��د ،ب�ع��د اب �ت �ع��اد اب �ن��ه باسم
(ح �س��ن ال� � � ��رداد) ع �ن ��ه؟ ك ��ل األح � ��داث
نتابعها الليلة في مسلسل «الدالي».

«تلفزيون لبنان»

بعد ورد الخال التي قدمت دور سائقة
س�ي��ارة أج��رة ف��ي «أوت �ي��ل ب��ارادي�س��و»،
ّ
ت �ط ��ل ك � ��ارال ب �ط ��رس (ال� � �ص � ��ورة) ف��ي
الحلقات الباقية من املسلسل« .أوتيل
ب��ارادي�س��و» عمل كوميدي يتألف من
حلقات منفصلة ــــــ متصلة ،تجمع بيار
داغ��ر ،وريمون صليبا ،وماغي بدوي،
وبيار جماجيان.

«الشحرورة» تودع الحب

«املستقبل»

< 21:00

ت �ع��ود ص �ب��اح (ك � ��ارول س �م��اح��ة) إل��ى
ن�ش��اط�ه��ا ال�ف�ن��ي ف��ي م�ص��ر ف��ي حلقة
ال �ل �ي �ل��ة ً م ��ن م �س �ل �س��ل «ال � �ش � �ح ��رورة»،
رافضة إغ��راءات الشيخ عبد الله ،الذي
ّ
وضحى بالوزارة من أجلها.
ترك أهله
ك�م��ا تكمل رحلتها م��ع مجموعة من
ّ
السينمائية ال�ت��ي س�ت��زي��د من
األف�ل�ام
نجوميتها.

من يكسر «حلقة» الحب؟

lbc

< 18:45

بعد انفصال إبراهيم (وس��ام ّ
صباغ)
عن سوسن (ماغي بو غصن) ،تستمر
م�ح��اوالت��ه ف��ي ال�ت�ق��رب إليها ف��ي «آخ��ر
خبر» ،للمخرج هشام شربتجي ،كما
أن ن��ان��ا (دال �ي��دا خليل) ،تمر ب��أزم��ة قد
توقعها في مشاكل عديدة .أما سوسن،
ف�ت�ج��د ف��ي ش��رط��ي ال�س�ي��ر (مصطفى
الخاني ـــــ الصورة) صديقًا لها.

إيلي ماروني ...راجع!

«أخبار املستقبل»

< 21:00

األحداث السياسية املحلية واإلقليمية
تحاصر ل�ب�ن��ان :م��ن املحكمة ال��دول�ي��ة،
إل� � � ��ى ال� � � �ث � � ��ورة ف� � ��ي س � � ��وري � � ��ا .ي �ف �ت��ح
ع �ل ��ي ح � �م� ��ادة ف� ��ي ح �ل �ق��ة ال �ل �ي �ل��ة م��ن
ّ
«االس �ت �ح �ق��اق» م �ل��ف ال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي
تواجه لبنان ،مع النائب إيلي ماروني
(ال�ص��ورة) والكاتب السياسي محمد
عبيد.

