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 عاشوراء المهدوي:  

 براعم  األنتظار.. أمانتنا:  وظائف األنتظار: 

 

 تأمالت ف  زيارة الناحية المقدسة  )القسم الرابع(
 

ه سالم الله عليه قال: 
ّ
 إن

ّ
 «وإلى مصرعك مبادرات»ثم

عععلعم لعمعارا ؟سعرععن  فعربعمعا ؟سعرععن 
ُ
د الشهداء وال ي

ّ
 إلى مصرع سي

ّ
 وكبارهن

ّ
ات صغارهن

ّ
فقد تسابقت العلوي

ليدركن لحظة من حياة اإلمام ؟بي عبد الله الحعسعيعن سعالم العلعه ععلعيعه ؟و 

ة اللوعة ؟و لغير رلك.
ّ
 ؟سرعن لشد

ة العمعحع عة 
ّ
في عصر اليوم العاشر من المحعرم وتعحعت و علة العغعبعرة وشعد

؟رسل عمر بن سعد لع ه اللعه العرسوا الشعريعحعة نعحعو العاعوفعة  وبعات هعو 

ة ؟هل البيت فعي كعربعالء  وفعي اعهعر العيعوم الع عانعي 
ّ
وجماعته وكذلك بقي

 عو  ع 
ّ
سيقت السبايا من كربالء إلى الاوفة  والمسافة ع كعمعا يع عقعل العمعـر

 ثالثة م ازل ؟ي ما يعادل مسير ثالثة ؟يام.

 و   وم هم صاحب العبعحعار عع ؟  تعتعحعر  
ّ
لقد ؟مر ابن سعد ع كما روى المـر

قافلة األسارى عصر يوم الحادي عشر نحو الاعوفعة فعوصعلعت إلعيعهعا صعبعا  

ة السرعة التي سيقوا بها.
ّ
ا يدّل على شد

ّ
 اليوم ال اني عشر؛ مم

 

م بر ملعحعمعة ععاشعوراء  من قسم: - م تدى جامع االئمة ال قافي المصدر:

 الحسين )عليه السالم (



بسبب حديثهم عن جرائم بن  أمية.. الداخلية البحرينية 

 تعاقب خطبا  المنبر الحسين 

 معارف مهدوية:  الحوزة العلمية وإمام الزما :  

تواصل وزارة الدا لية في العبعحعريعن  ععادتعهعا فعي معععاقعبعة   –شحق ا 
  طباء الم بر الحسي ي بعد كل موسم دي ي في البحرين.

 
و؟فاد موقع مرآة البحرين  توقيف المال قاسم زين الدين فعي معركعز 

  والسبب هو حدي ه عن جرائم آل ؟مية بحق ؟هل بعيعت الع عبعي )م(. كعمعا 
ً
الحد لعرضه على ال يابة العامة غدا

تم توقيف ؟حد القراء )عبدال بي السما ( على  لحية قراءة زيارة عاشعوراء فعي معلتعم بعععراد  ورلعك ععلعى 
 الرغم من عدم قراءته للحقرة األ يرة  حيث تقرر توقيحه لعرضه على ال يابة غدا.

 
وفي السياق نحسه تم استدعاء السيد محمد الغريحي يوم األحد للتحقيق معه حول التعرض لعيعزيعد قعاتعل 

 اإلمام الحسين )ع(  وقال له المحقق إ  يزيد رمز موضع تمجيد وتقديس ع د  ائحة من ال اا.
ق القيادي المعارض ابراهيم شريف على هذه االستدعاءات عبر حسعابعه ععلعى مع عصعة تعويعتعر   

ّ
من جهته عل
 
ّ
ضمانات الحرية الدي ية وحرية المعتقد ال ت سجم مع ك رة استدعاء واعتقال ومحاكمة العطعطعبعاء »بتلكيده ؟ 

 .«ورجال الدين
 

 
ً
من المـسف ؟  ؟جدادنا األميين كانوا ؟ك ر تسامحا في العطعالفعات العحعقعهعيعة والعتعاريعطعيعة معن جعيعل »مضيحا

 .«متعلم كا  من المحترض ؟  يتشرب عقلية قبول الر؟ي والر؟ي اآل ر
www.ar.shafaqna.com 



 المسلمون السود ف  الواليات المتحدة:   

 القسم األخير()حين يتحالف الرهاب والعنصرية                              

 

ة
ّ
 رسالة قو

. هي 3991اعت قت مارغاري عزيزة هيل اإلسالم حين كانت في ال ام ة عشرة من عمرها  العام 
 Muslimالتعاونية المسلمة ضد الع صرية ”اليوم ؟ستارة جامعية وكاتبة والمديرة الت حيذية لع

ARC” ؟حد ؟برز الجمعيات الحقوقية المسلمة في الواليات المتحدة التي تلسسعت فعي العععام  
 من قبل مجموعة ناشطين  و الب  و؟كاديميين. 4132

 

تعلثعر “ من مع عزلعهعا فعي فعيعالديعلعحعيعا: ”  زوم“ في مقابلة عبر م صة ”  بي بي سي” تقول هيل لع
  بع عقعد 

ً
العديد من المسلمين السود  سواء ولدوا في عائالت مسلمة ؟و اعت قوا اإلسالم الحقا

الحوقية البيضاء على لسا  مالاوم ؟كس  وبم ظرين آ رين  نشطعوا  عالل العتعسعععيع عيعات  فعي 
 
ً
 معهعمعا

ً
حركات التضامن العابرة للج سيات. وفي تلك المرحلة  ك ت  عالعبعة  وكعا  رلعك معحعتعاحعا

 ”.بال سبة لي  لب اء فارة القوة ودعم الجماعة
 

بترسيخ فارة المساعدة الذاتعيعة فعي رحعم العجعمعاععات ”  ؟مة اإلسالم“ تطبرنا كيف اكتشحت جهد 
كانت الدعوة اإلسالمية في المجعتعمعععات السعوداء تعهعد  “ المسلمة السوداء  كطريقة لم ح ال اا استقالليتهم  من  الل برامج تعليم وتوايف وتلهيل. 

 ”.لححظ كرامة السود  من  الل إ عام األ حال  إيجاد فرم عمل  إلى جانب برامج دعم المساجين السابقين لالنطراط في المجتمع
 

كانت رسالة محمد ملهمة في التزام القضايا االجتماعيعة  “ بال سبة لمارغاري هيل  لم يان الجانب السياسي العامل الوحيد العت اقها اإلسالم. بال سبة لها 
  أل  العدل واإلحسا  ؟ساا رسالة اإلسالم والسيرة ال بوية

ً
  ”.ومساعدة األيتام واألرامل واألك ر فقرا

 

 بيد بجانب الحقوق المدنية للسود. تطبرنا: 
ً
 اإلسالم يسير يدا

ّ
ع عا. اسعتعطعدمعا “ كذلك األمر بال سبة لاي ياتا باكير التي ترى ؟ 

ّ
كا  والداي ؟ول مسلمين فعي حعي

 المسلمين يعت و  باآل رين. كانت والعد
ّ
تعطعععم تعي ق اعاتهما ونشا هما في حركة الحقوق المدنية لدعم مجتمعهما. من  اللهما  صار ال اا يعرفو  ؟ 

 لمن ع دهم ؟ حال. كانت مدرسة  وكانت تتابع األوالد  وإ  كانوا يحصلو  على الع اية الاافية. كا  والدي ي
ً
عال اا  وتحرم ؟  تجد عمال

ّ
ي العحعجعر ععلعى صعل

 ”.شرفة الم زل  ويصلي في الطارج  لاي يعر  ال اا ثقافت ا
  

 
 محو المسلمين السود

 
ع سابيلو“ تاتب الباح ة األمرياية دونا ؟وستو  على موقع 

ّ
من السهل رسم ؟وجه تشابه بين اإلسالموفوبيا )رهاب اإلسالم( والع صعريعة ضعد السعود  “   ” مرب

ضعد  يعيعزبوصحهما مظهرين مطتلحين لدافع واحد  لان قد يبدو رلك قحزة تحليلية. في الططاب العام  نستسهل الربط بين التمييز ضعد العمعسعلعمعيعن  والعتعمع
 ما نقارب قضايا ال

ً
 ثلث المسلمين في الواليات المتحدة هم من السود  نادرا

ّ
هما شلنين متماثلين. ولان  على الرغم من ؟ 

ّ
رية ضد السعود ع صالعرب  ونعد

 ما نل ذ المسلمين السود بعين االعتبار” إسالمية“والسجن الجماعي ووحشية الشر ة بوصحها قضايا 
ً
تعمعيعل “ وتضيعف: ”.  كاملة الشرعية. والسبب ؟ن ا نادرا

ا حسهعالسرديات الشائعة في اإلعالم والدراسات األكاديمية إلى  مس صوت المسلمين السود ووجودهم مرتين  حتى في مرحلة تجد األجساد السوداء ن
  ا في قلب المح ة. فالمسلمو  السود ال يقحو  من قضية )الع صرية ووحشية الشر ة( موقف المتحرجين ؟و الحلحاء  فحسب. وبالرغم من رلك  فإن

ً
غالعبعا

وسعاط ي ؟ما نحذفهم  حتى من سردية نضال ا. هذا الحذ  )؟و المحو( يجعل جماعات ا ؟ك ر عرضة لرهاب المسلمين من جهة  وللع صرية ضد السود )حتى فع
 ”.المسلمين غير السود ؟نحسهم(

 

 ديانة األفارقة الذين استعبدوا وبيعوا كانت اإلسالم قبل وصولهم إلى الواليات المتحدة  وكانت تلك سردية 
ّ
ع د تلسيسها  العتبار ”  ؟مة اإلسالم“ يعتقد ؟ 

 اإلسالم كا  دين السود قبل العبودية. يقول المحار اإلسالمي األمرياي إبراهيم موسى لع
ّ
 المسلمين السعود يعععانعو  معن عع عصعريعة ” بي بي سي” ؟ 

ّ
  إ 

  وهذه هي الططيئة األصلية في عر  الع صرية األمرياية  ولها جذورها التاريطية حقبعة العععبعوديعة“مزدوجة. 
ً
. فمن جهة  يتعرضو  للتمييز لاونهم سودا

 ”.ومن جهة ؟ رى  يتعرضو  للتمييز كمسلمين  وهي وصمة هوياتية يربطها األميركيو  بالشرق األوسط الذي يرونه كطصم
  

 ال ظرة العدائية إلى اإلسالم والمسلمين في الواليات العمعتعحعدة حعديع عة  بعععاعس الععع عصعريعة تعجعاه السعود. فعمعحعهعوم العطعصعومعة معع 
ّ
بر؟ي موسى  فإ 

مع بدء اهور ال حط في البلدا  العربية  و الل الحرب الباردة. كانت الواليات المتحدة تعرى الع عحعط مصعلعحعة حعيعويعة لعالقعتعصعاد  لعذلعك بعات “ المسلمين تعزز 
 مع تد ل الواليات المتحدة في الشرق األوس

ً
ر األمر الحقا

ّ
 من مصالح األمن القومي االستراتيجية بال سبة لها. تطو

ً
ومقاومتها من ط  الشرق األوسط جزءا

 ”. قبل بعض الدول  والحركات
ّ
ة بسبب السعواد ومعرة “ يرى موسى ؟ 

ّ
الصورة العالمية عن اإلسالم كتهديد  وقعت على ؟جساد المسلمين السود مرتين. مر

ر سائد عن كو  المسلمين السود عانوا ؟قّل من تبعات 
ّ
سبتمبر ألنهم يعتبرو  ؟مريايين ؟قحا   وليسوا مهاجريعن  33بسبب اإلسالم. في المقابل  ه ا  تصو

 ”.مسلمين
  

 
 تحوي  السرديات

 
  ؟علن ترامب عن م ع المسلمين من د ول الواليات المتحدة  ولم يتردد في بعض  عطعابعاتعه بعوصعف العمعسعلعمعيعن األمعريعاعيعيعن بعالعمعتعطعرفعيعن 4132في عام 

ة  يركز ”. ت ظيم الدولة اإلسالمية”والتابعين لع
ّ
في الا ير من ؟نشطته  على ع ف الشر ة ضعد السعود   ”CAIRمجلس التعاو  اإلسالمي األمرياي “وم ذ مد

 و؟ي شال آ ر من ؟شاال الع صرية   اصة في التصريحات الصادرة عن سياسيين ؟و في وسائل اإلعالم.
  

عم ”  مسلم“تع ي السالم  وكلمة ” إسالم“كلمة “  قال المالكم األمرياي الشهير محمد علي كالي: 4113في مقابلة مع ؟وبرا وي حري عام 
ّ
تع ي معن سعل

 ”.للطالق  ولان االعالم يجعل ا نبدو كلن ا حاقدين
  

  يقول المسلمو  السود ب سبة ” بيو“في دراسة معهد 
ً
في المئة ا  على الواليات المتحدة التغير لمع عح السعود حعقعوق مسعاويعة  29المشار إليها سابقا

 في المئة فقط من المسلمين غير السود يوافقو  على هذا التصريح. 66للبيض بي ما 
  

 المسلمين من كل األعراق يتعرضو  للتمييز  سواء من قبل الشعر عة  ؟و معن مع عظعومعة العهعجعرة  ؟و ععلعى مسعتعوى العقعضع
ّ
اء تقول مارغاري عزيزة هيل إ 

ب المسلمين كلنهم باألساا قتلة ؟و إرهابيو   وه ا  برامج لمحعاربعة“الج ائي. 
ّ
 تحاول الشر ة ؟  تزرع مطبرين في المساجد والمـسسات المسلمة  لتعق

 يضيف  بقة إضافية من التمييز  لان الشباب المسلمين الذين يعقعتع
ً
 في صحو  السج اء. ؟  تاو  مسلما

ً
  تستهد  فئات معي ة  و صوصا

ّ
معن  لعو التطر

 في السجن  فاحتمال بل  توضع في العزل االنعحعرادي  ؟و ؟  تعتعععرض لعلعتععع ع
ً
. في المقابل  إ  ك ت مسلما

ً
؟كعبعر.  يعف قبل الشر ة  فذلك بسبب عرقهم ؟وال

 ”.و؟عر  كذلك الا ير من ال ساء المسلمات اللواتي تعرضن للسجن بسبب التظاهر  و؟جبر  على  لع الحجاب
  

 حركة 
ّ
 سعيعئعيعن. لعاعن ”  حياة السود مهمة“ من جهتها  ترى كي ياتا ؟ 

ً
 ل احية تحويل السرديات السعائعدة ععن كعو  العمعسعلعمعيعن والسعود ؟شعطعاصعا

ً
تحرز تقدما

 ”.المشالة هي باإلفراط في الع ف  القتل بدم بادر  كل  األجساد السوداء ؟و المسلمة ال قيمة لها“المشالة األساسية بر؟يها هي في ماا  آ ر. 
 

 ال هاية
www.ar.shafaqna.com/  


