
لندن: مسيرة  ثانية كبرى بذكرى أربـعـيـنية الإمام الحسين (ع)

  

  

:الاثنين 10-04 -2021- د. أحمد الزين -لـنـدن

  

دعت المراكز والمؤسسات الاسلامية واصحاب المواكب الحسينية في بريطانيا، أبناء الجالية العربية عامة، وأبناء الجالية المسلمة غير
الناطقين باللغة العربية خاصة من الموالين لأهل البيت عليهم       السلام، الى إحياء ذكرى أربعين الإمام الحسين عليه السلام، حيث

 .توافدت الحشود المشاركة الى ساحة “مآربل آرتش” في وسط لندن، ظهر يوم الاحد في 03-10-2021

  

منبر لقراءة مجلس العزاء وإلقاء الكلمات، ومنصات لبّث المرثيات واللطميات الحسينية، وخيمات إرشادية وإعلاميةوقد أقيم
ويافطات عريضة كتب عليها: (السلام عليك يا ابا عبدالله الحسين)، وقد نصبت ايضا خيمات كثيرة لتقديم الطعام والشراب على حّب

الامام الحسين (ع). وقد أقيمت صلاة الظهرين، ثم تلاها إلقاء كلمات باللغة الانكليزية، من قبل بعض الخطباء والعلماء والناشطين
.الانكليز

  

وبعد نهاية البرنامج الخطابي، انطلقت الجموع في مسيرة حاشدة من ساحة "مآربل آرتش" الى شارع بارك لين. وقد تميزت المسيرة
بمشاركة حاشدة من الشبان والشابات، والرجال والنساء والاطفال والشيوخ، من معظم الجاليات المسلمة من مختلف المدن البريطانية،

تعود أصولها من بلدان: إيران وباكستان والهند وأفغانستان وبعض الدول الافريقية والعراق ولبنان والبحرين.. وبالاضافة الى مشاركة
.جمع من علماء الدين وممثلي المساجد والمراكز والمؤسسات الإسلامية في بريطانيا

  

وقد جابت بالمسيرة مواكب حسينية وعدد من المجسمات لضريح الامام الحسين عليه السلام، وُرفعت الأعلام والرايات الخضراء
والحمراء ولسوداء، ولافنات تنديدية باللغة الانكليرية تستنكر الإرهاب والعنف، ولافتات إعلامية تدعو الى الوقوف ضد الظلم كما

وقف الامام الحسين (ع)، كما تبين بان الاسلام دين الرحمة والانسانية والسلام، وان الحسين وقف الى جانب المساواة والحرية
.والعدالة

  

يذكر بان هذه المسيرات الحسينية ُتقام كل عام ليؤكد روادها على تجديد الولاء والبيعة للامام الحسين (ع) والوفاء لتضحياته،
ولإظهار الحب والعشق له وبالاهداف السامية التي جاهد وضحى من أجلها، والسير على نهجه وخطه الجهادي، والتمسك برسالة

الحسين التي هي تجسيدا لرسالة الإسلام المحمدي الاصيل، المستوحاة من روح الفرآن الكريم، التي تدعو الى إحياء الدين الحنيف:
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الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الإتيان ما أمرنا الله به وإجتناب ما نهانا عنه، إقامة العدل والمساواة في المجتمعات البشرية،
تعزيز قيم الاخلاق وأحترام الانسان ومعاني الحرية والعدالة والمساواة والانسانية، والقضاء على الجهل والضلال والانحراف والظلم

..والطغيان والفساد والقهر والفقر

  

ان رسالة الحسين الانسانية هي ليست للمسلمين الشيعة فقط بل هي لكل المسلمين كافة بكل مذاهبهم وإطيافهم، بل ولكل العالم
 .والبشرية جمعاء

  

ورسالة الحسين الإيمانية هي للانسان الذي أكرمه الله تعالى بغض النظر عن لونه او جنسه او عرقه أو ثقافته او دينه او مذهبه.. لان
رسالة الإمام الحسين (ع) هي رسالة خير وحق وصدق وعدل وسلام وقيم إخلاقية ومفاهيم إنسانية ومعاني سماوية التي تتطابق مع

..الفطرة الانسانية التي فطر الله الناس بها
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