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 عاشوراء المهدوي:  

 وظائف األنتظار: 

 

 تأمالت فم زيارة الناحية المددسة  )الدسم الخامس(
 

:
 
  قرا ر 

ّ
 جرد

 
راج ّر رائرعرا

ّ
ل الله تعالى فرجه الشررفرإ ىلرى  راي ارعرو الرعرلروف

ّ
ة الله األعظم عج

ّ
 وقد أشار بقي

دوا فو الحدفد»
ِّ
ف
ُ
ك كالععيد وص

ُ
عرو أهل

ُ
 «وا

 

روا لما كان ّن راروي الرلره وأّريرر الرمر ّرنريرن 
ّ
 القوم كما كان المشركون فقودون ععيدهم فتنك

ّ
فقد قادهن

 صلواج الله عليهما وآلهما فو ّعاّلة أاراهم المشركين بإنسانية ورفق.
 

ارر 
ُ
ى الله عليه وآلره وقدردوا بر لرك قرترلرها وعرنردّرا ا

ّ
لقد خرج المشركون فو بدر وغيرها لمقاتلة النعو صل

ى الله عليه وآله أن فنام ئيلة تلك الليلة بسعب أنين وا رد 
ّ
بعضهم فو ى دى المعارك لم فستطع النعو صل

.
 
رروا لررحررالررهررم أبرردا

ّ
 صررلررى الررلرره عررلرريرره وآلرره ولررم فرررق

ّ
ررة الررنررعررو

ّ
ررا بررنررو أّرريررة فررقررد أاررروا عرف

ّ
 ّررنررهررما أّ

 ترقرفرل.
ّ
جعرل الرقريرود  روي جسرد  فرم

ُ
غّل فدا اإلنسان ىلى عنقه أو ىلى ال لإ باألغ ي وت

ُ
 أّا الدفد فهو أن ت

د أتعاع فزفد جمريرع 
ّ
نعما بمثل تلك الحاي ااقوا أهل بيت النعو ّن كرب ء ىلى الكوفة فو ليلة وا دةا فقد قي

رراج الدررغررار 
ّ
رراج برراألغرر ي بررمررا فرريررهررم الررعررلرروف

ّ
الررعررلرروف

واألئفايا وكان ّن ضمنرهرم اإلّرام الرعراقرر وئرفر ن 

راد ار م الرلره 
ّ
 عن اإلّام السرج

 
لإلّام المجتعىا فض 

 عليهم أجمعين.

ّررن  - ّررنررترردى جرراّررع اف ررمررة الررثررقررافررو الررمرردرردر:

 ّنعر ّلحمة عاشوراء الحسين )عليه الس م ( قسم:



 براعم  األنتظار.. أمانتنا:

براعم ا نـتـظـار 

ــــــــون  يشــــــــ ــــــــل

مـوابـا الـعــزا  

الــخــاصــة بــ ــم 

ـــــــمـــــــواســـــــاة  ل

إمـــام الـــزمـــان 

فـــــم م ـــــا  

جـــــده ا مـــــام 

الـــــــحـــــــســـــــيـــــــ  

ـــــ ـــــمـــــا  ـــــي )عـــــل

 السالم(

ان:    معارف م دوية:  الحوزة العلمية وىّام الّز



 ميديابارت: محاربة ا ن  الية.. 

 مشروع قانون جديد يست دف المسلمي  فم فرنسا

 حدث
 اليوم

فعدو أن الحكوّة الفرنسية تشعرل الرحررا رق إلفرعراج أنرهرا ترعرر  كريرفريرة  -شفقنا
ىخمادهاا دون اهتمام بما أ رقته أخرطرااهراا وهرو اعن برعرد جردي جراّر  وبر  

المجتمع الفررنسرو الرمرفرتررفا تركرشرإ الرمرر رلرة الرترالريرة ”  تو ش“ جدوى  وي 
وكريرإ ”  بافنرفردرالريرة“ ا فما تعنيه ” افنفدالية“ المتمثلة فو ّشروع قانون ضد 

 تنوي ّحاربتها؟
الفرنسو ّقاف بقلم كراّريرل  )Mediapart(به ا المل ص افتت  ّوقع ّيدفابارج 

بولونوا فلقو فيه الضوء على ّشروع قانون قريرد الدريراغرة ترنروي الرحركروّرة 
الرترو ”  افنرفردرالريرة“ عرضه ّطلع السنة القادّة على العرلمانا  وي ّا تسميره 

 أصعحت ّن هوافاج الر يس ىفمانوفل ّاكرون.
وقاي الكاتب ىن ه ا المدطل  كان فنطعق  تى اعن على الحرركراج افارترقر لريرة 
فو كورايكا والعااكا أو  تى برفتون وكتالونياا خاصة عرنردّرا فرنرظرم أندرارهرا 

 9102أنفسهم فو ّجموعاج ّسلحةا ىف أن ّراكررون ترعرنرا  ّرنر  نرهرافرة عرام 
فرغب فو افنفدرايا واريركرون ”  ىا ّا اياايا“ ليواعه كو فشمل ّا فعتعر  

 ّوضوع ندوة أّنية  كوّية اليوم األربعاء.
وعلى ه ا فرى الكاتب أن للمسلمين الحق فو الشعور بأنهم ّستهدفون بسياااج شععوفة ترمريريرزفرةا ترنركررهرا السرلرطرة الرترنرفرير فرة 

” ه ا ليس قانونا ضرد الرمرسرلرمريرن“ بااتمرار ولكن بدورة غير  اامةا  يث تقوي الوزفرة المنتدبة المس ولة عن الجنسية ّارلين شيابا 
للعقاء فو هدوءا وأف فنظموا أنفسهم بطرفقة ّرعرادفرةا لر نرقر ا عرلرى الرجرمرهرورفرة “ كما أنه ليس ضد الكورايكيين ال فن تدعوهم 

 ”.وفرف قوانين المجموعة
انينا فإن المسلمين ليرسروا و ردهرم الرمرعرنريريرنا ألن الرترجراوزاج الرطرا رفريرة لرر  جرزء ّرن الريرسرار “ أّا بالنسعة لوزفر الداخلية جيرالد داّر

عاج الرحردود الرغراّضرة الرترو هرو أقررا ىلرى أداة فارترعرعراد ”  افنرفردرالريرة“ فمكن أن فندرج تحت ه   ”  المتعدعين العيض” و”  المتطر 
 األهلية السيااية ّنها ىلى فئة قانونية تحدد ظاهرة ّعينة.

 افنق ا على الجمهورفة
انين أن  بحريرث فرهرد  ّشرروع الرقرانرون هر ا ”  افنفدالو هو الش ص ال ي فرفد افنق ا على الجمهورفة وافنفداي عنها“ وأوض  داّر

كرمرا أوضرحرت شريرابراا ّرترجراهرلرة ىّركران  رل ّرثرل هر   ”.  ّواجهة الجماعاج المنظمة بطرفقة عدا ية وعنيفة ترجرا  الرجرمرهرورفرة“ ىلى 
 ”.ّهاجمة الشكل الجمهوري للحكوّة بالقوة“الجماعاج بموجب ّراوما أن هدفهم 

ادفة“ ولتوضي   أو ”  رجم النساء الر ترو فضرعرن الرعرطرر“ بالقانون الحالوا تستشهد الوزفرة بانتظام بمثاي ىّام فدعو ىلى ”  المنائق الّر
دان ه ا الش ص ألنه دعا ىلى العنإا ولكنه ف فمكنك ىغ ق األّاكن التو تنظم علك“قا لة ” ىلى  رق المثليين“

ُ
 ”.فمكن أن ف

دار “ ارلرطرة اإلغر ق اإلداري ألي  -9102ّن  دخوي قانون ايلت  يز التنفي  عام -وفعلق الكاتب بأن ه ا القوي خائئا ألن لدى الوفة 
تقدم فيها ّ  ظاج أو تعرف فيها أفكار أو تنشر فيها نظرفاج أو تقام بها أنشطةا تحث على العنإ أو الكراهية أو الرترمريريرز “ ا ” ععادة

 ”.أو التحرفض على ارتكاا أعماي ىرهابية أو التغاضو عن ه   األعماي
را عرلرى أاراا ّر  رظراج أجرهرزة  -كرمرا كرترب ّروقرع ّريردفرابرارج-أّاكن ععادة للمسلمين فو غضون عراّريرن  2وبالفعل تم ىغ ق 

 
غرالرع

 الم ابراجا ّما فثير تساافج جادة  وي اير اإلجراءاج وجودة األدلةا علما بأن األّثلة التو عكرتها الوزفرة ت ضع له ا القانون.
بشكل ئفيإ األفام األخيرةا  ريرث أعرلرن ”  افنفدالية“ وفو نفس السياقا تم تعدفل اإلجراءاج المندوص عليها فو ّشروع القانون ضد 

المتحدث باام الحكوّة غابرفيل أتاي أن الجمعياج التو تقدم دوراج فو اللغة أو درواا خدوصية فمكن أن ت ضع لرقابرة أكرثرر صرراّرةا 
 ا لن فتم ىب غهم قعل شهر ّن التفتيشا كما كانت الحاي.“غسل للدّاغ “وعلك أنها باإلضافة ىلى وجوا ىع ن المعنيين لتجنب أي 

انين وشيابا ليعلنا  أن ت ديص المن  فرمركرن أن فركرون ّشرروئرا برا رتررام  -فو ّقابلة ّشتركة ّع صحيفة لو بارفزفان-وعاد كل ّن داّر
 ”.التزم بالعلمانية“ولكن أفضا بتوقيع ” المساواة بين الرجل والمرأةا ا ترام كراّة كل ش صا  رفة الضمير“ّعادئ ّعينةا ّثل 
أعرداء “ فإنها ف ترحردد ”  لم نعد نرفد )أي( فورو وا د ّن الماي العام ف هب للجمعياج التو هو أعداء للجمهورفة“ وعندّا تقوي شيابا 

انين ال ي فحظر وفعاقب ىصدار ” الجمهورفة فإنه ف فجيب عن رد فرعرل غرادة ”  شهاداج العكارة“ال فن تدعمهم الدولة  الياا كما أن داّر
 فتاة صغيرة.” إلنقاع  ياة“التو تفترف أ يانا افاتجابة له ا الطلب ” اان دونو“ اتم ّدفرة دار نساء 

 العحث عن الو ش الدغير
رغرم أن الرحردود بريرنرهرمرا ”  الرترطرر “ )التقوقع افجتمراعرو( وبريرن ”  افنفدالية“وقاي الكاتب ىن الحكوّة  اولت لعدة أشهر التمييز بين 

” ّرراجرع لرلرترطرر “ شكليةا وقد فتحت خطط ّكافحة اإلرهاا والتطر  العنيإ ىّكانياج جدفدة للسلطاج العاّةا بحيرث أدج ىلرى ىنشراء 
 وتعزفز الضوابط بال دّاج العاّةا وااتهدا  األ ياء عاج األولوفةا وزفادة ّراقعة المدارا ال اصة.

ىلرى اارتر ردام  9102بر ااة المحافظين ال فن دعاهم تعمريرم كراارترانريرر الدرادر عرام ” اإلا ّوفة“كما تم ىنشاء خ فا ىدارفة لمحاربة 
عرلرى أاراا ترقرارفرر أجرهرزة الرمر رابرراجا وعلرك ”  انرفردرالريرة“ الطاتهم الشرئية لمعاقعة األش اص أو األّاكن المشتعه فو ارتكابهرم 

 بواا ل ّلتوفة دون الت رع بالععد الدفنو.
 09ّكانا للعرعرادة و 01ّ اساج للشرا و 901“أشادج شيابا بعمل السلطاج العاّة التو أغلقت  -فقوي الكاتب-وعلى أااا ه   اعلية 

دون أن تركررر عرعرارة وزفرر ”  أّراكرن ترجرمرع لرترنرظريرم افنرفردرالريرة اإلار ّريرة“ وقالت الوزفرة ىنها ”  ّدارا 4ّ اسة فقافية وترابطية و
 ”. اضناج الكراهية“الداخلية السابق كرفستو  كااتانير ال ي فسميها 

هو راميا انتهاكاج فعلية ل لتزاّاج القانونريرةا ولركرن  911وفرى الكاتب ىلى أن الدافع وراء اإلغ ق اإلداري له   األّاكن العالغ عددها 
دون أن فتمكن األش اص أو المنظماج ال اضعون لرلرعرقروبراج ّرن ”  افنفدالية“ علك ف فو  قيقة غير رامية هو افشتعا  األولو فو 

 ىفعاج علك أو الدفاع عن أنفسهم.
وكمثايا ااتعرف المقاي  الة المعهد األوروبو للعلوم اإلنسانيةا وهو ّ اسة تعليرم عراي خراصرة ّرقررهرا اران دونروا ترم ىغر قره 

 ا بعد أن افترضت وزارة الداخلية الدلة المعاشرة بينه وبين شعهاج التطر  الدفنو.9102نهافة نوفمعر/تشرفن الثانو 
التعليم المقدم فو ه   الم اسة والتغييراج التو لرو رظرت فرو برعرض الرطر ا “وأوض  لوران نونيزا وزفر الدولة بوزارة الداخلية أن 

كشرفرت عرن ”  زفرارة غريرر ّرتروقرعرة“ ّضريرفرا أن الرمرنرشرأة قرد أغرلرقرت برعرد ”  ّن قعل أقاربهم دفعت ىلى الدعوة ألكعر قدر ّن اليقرظرة
 انتهاكاج لمعافير الس ّة ّن الحرا ق.

السلطاج تعحث عن الو ش الدغير فو الهياكل التو فدفرهرا ّسرلرمرونا “ وتعتقد اهام زفن ّن ّ اسة جمعية  قوق المسلمين أن 
انرترهراك الرحرقروق الرمردنريرة “ تر دي ىلرى ”  دا ررة غريرر شرفرافرة“ ا وهرو ” أ يانا ّع عملياج تفتيش ّستمرةا كرمرا فرو  رالرة الرطروارئ

 ”.والسيااية لألفراد والجمعياج والهياكل التجارفةا لتعطيل ااتق لهم وتنظيمهم ال اتو
اترهرام “  وي اإلا م ّشريررة ىلرى أن ”  اتدافج  كوّية تآّرفة“ وختم الكاتب ّقاله بإظهار قلق المس ولة بالم اسة الحقوقية ّن 

ش ص بشوء ّا دون السماح له بالدفاع عن نفسه نفاق فظيعا الدولة تنغلق على نفسهاا وه ا فأتو بنتا ج عكسية. ىنها تشكرل عرش 
 ”.اليمين المتطر  وتع ر عدم الثقة وت ائر ب لق التطر  فو المستقعل

 
www.ar.shafaqna.com/  


