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ترحب جملة ريا�ض الزهراء مب�ساهمات القارئات العزيزات على �أن ال تكون امل�ساهمة قد ن�شرت يف جملة �أو �صحيفة �أخرى �أو موقع الكرتوين و�أن ال تزيد على
( )250 -200كلمة علم ًا �أنّ امل�ساهمات تخ�ضع للتدقيق وللمجلة احلق يف احلذف �أو التغيري وال ُتعاد املواد التي تر�سل �إىل املجلة �سواء نُ�شرت �أم مل ُتن�شر.
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لعبت و�سائل الإعالم وجيو�شها الإلكرتونية يف
و�سائل االت�صال االجتماعي دور ًا �سلبي ًا على
الر�أي العام ،يف ظل مناخ الفو�ضى الإعالمية
التي �أنتجتها غداة التغيري املزلزل الذي حدث يف
النظام ال�سيا�سي للدولة بعد عام 2003م ،فكان
من الطبيعي �أن يت�أثر بف�ضاء احلرية املفرطة
وي�ؤ ّثر الإعالم بالر�أي العام �سلب ًا؛ كونه يحمل
الغث وال�سمني بو�سائل متاحة م�ض ّللة م�سببة
الت�شوي�ش ،والإرباك ،وبث روح الت�شا�ؤم ،والقلق،
واالنهزامية والهاء النا�س عن الق�ضايا املهمة
تخ�ص بناء الأ�سرة ،وتثق مبا يرد يف مواقع
التي ّ
تلك اجليو�ش ،وي�ؤخذ كم�س ِّلمات وحقائق ثابتة ال
لب�س فيها ،دون متحي�ص �أو تدقيق �أو ت�أ ّكد من
م�صادرها الإعالمية الر�سمية املعتربة.
ونتيجة لزراعة عدم الثقة بني الطيف املجتمعي
ُو ِلدت الفو�ضى ّ
اخللقة ،وجنحت يف ر�سم
ب�شكل
�صور ٍة �سلبي ٍة وقامتة عن امل�شهد املجتمعي ٍ
عام ،واالنرتنت هو املتّهم الأكرب برتويج الأخبار
املفربكة لأ ّنه متاح للجميع و�سهل اال�ستعمال .لذا
�س َّبب حالة من البلبلة واحلرب النف�سية املدمرة
ح�سيب �أو رقيب �أو
عن طريق ن�شر الإ�شاعات دون
ٍ
قانون رادع ،وجنحت �أي�ض ًا بتغيري قناعات النا�س
ب�ش�أن �أهم املعطيات املعا�شة وتغيري م�سار بع�ض
املعلومات وحرفها عن م�ؤدّاها الطبيعي وم�سارها
احلقيقي.
�إنَّ من �أخطر الت�أثريات ال�سلبية للجيو�ش

الإلكرتونية هو اخلطاب الإعالمي الن�سوي ال�شائع
عاملي ًا ،الذي ينح�صر يف �إ�شاعة الفو�ضى لتجاوز
القيم الأخالقية ،والإ�سالمية ،والإن�سانية مع �أنه
ُيع ُّد جوهر التط ّور� ،أُعلنت احلرب على احلجاب
فكر متخ ِّلف ،لهذا �أ�صبح
وال�سرت وع ّد جزء ًا من ٍ
الب ّد من ت�أ�سي�س �إعالم ن�سوي ملتزم يواجه
قوى ال�ضالل ،واالنحراف ،وي�صحح املفاهيم
اخلاطئة ،ويو�ضح �صورة احلجاب احلقيقي
املادي واملعنوي ،ويواجه احلرب الناعمة ب�أقالم
ن�سوية واعية انطلقت من ربوع القدا�سة لتخطو
خطوات هادفة� ،سعي ًا منها لتفعيل دور املر�أة
امل�سلمة الإمياين والوجداين ،فكانت جم ّلة ريا�ض
الزهراء التي ن�ش�أت على �أ�س�س وا�ضحة ،متّخذة
من مدر�سة �أهل البيت الفكرية منهج ًا لرت�سيخ
ا ُ
خللق امل�ؤمن ،والع ّفة يف فكر املر�أة امل�سلمة،
و�إنهاء مرحلة التغييب الق�سري لدور املر�أة.
�إذ نه�ضت جم ّلة ريا�ض الزهراء يف مهامها
الإعالمية لتمار�س دورها الرتبوي يف ك�سر منطية
الإعالم ،وت�أ�سي�س �إعالم ن�سوي متخ�ص�ص،
ينبثق من قدا�سة املكان؛ �إذ ت�صدر عن العتبة
العبا�س ّية املقدّ�سة؛ لتعم بركات املن�ش�أ با�سم
الزهراء ،فيكون عملها وجداني ًا كونها املج ّلة
الن�سوية امللتزمة الأوىل التي �صدرت عن العتبات
املقدّ�سة يف العراق
عام 2007م،
ومت ّكنت من

�إيجاد ف�ضاءات وا�سعة للمر�أة للتعبري عن �ش�ؤونها
بعقلي ٍة م�ؤمنة وطنية مقاومة مل�ؤثرات الإعالم
امل�ستورد ،وت�سعى لرت�سيخ الوثبة الزينبية املباركة
واالرتكاز على مدر�سة �أهل البيت ،فقدَّمت
املج ّلة جهد ًا تكاملي ًا ُي�ضاف �إىل منجزات العتبة،
منجز ًا هادف ًا و�صوت ًا مد ّوي ًا للمر�أة التي �ساهمت
ب�شكل كبري يف دعم جهادية الفتوى املباركة� ،إذ
ٍ
�س ّلطت ال�ضوء على بع�ض �أدوار املر�أة امل�ساندة
لزوجها املقاتل يف احل�شد وال�شهيد مب�ؤازرته
ورعاية �أبنائه وتربيتهم على النهج الذي م�ضى
عليه ب�ص ٍرب وعطاء دائم ،و�أم ال�شهيد كان لها
ح�صة من �أبواب املجلة ومل تغب عن ال�ساحة،
ا�ستم ّرت و�ست�ستمر املج ّلة مب�سريتها التي تتف ّرع
�إىل ن�شاطات عديدة منها:
ب�شكل عام عن طريق �أبواب
 -1تثقيف املر�أة ٍ
املج ّلة ،وامل�ؤمترات ،وامللتقيات الإعالمية،
وامل�سابقات ،واملهرجانات.
 -2بناء جيل من الإعالميات املتم ّر�سات بالعمل
ال�صحفي امللتزم ،عن طريق الدورات الإعالمية
امل�ستم ّرة ،و�صقل املواهب بالعمل وزيادة اخلربة.
 -3العمل على �إطالق م�شاريع عديدة؛ ّ
جملت
ن�سوية متخ�ص�صة للمر�أة بك ّل فئاتها العمرية،
الإدراكية املعرفية.
وم�ستوياتها
رئيس التحرير
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نوراألحاكم
لك ,لرت�سلي لها ما يجول يف خاطرك
ها هي جملة ريا�ض الزهراء hتفتح �آفاقها ِ
من �أ�سئلة فقهية لتجيب عنها وفق فتاوى �سماحة املرجع الديني الأعلى �آية
اهلل العظمى ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين:K
المقدسة
العباسية
الدينية في العتبة
قسم الشؤون
ّ
ّ
ّ

ّ
الطهَا َر ُة
ال�س�ؤال :قد تبقی �أر�ضية احلمام
مبللة ب�سبب البلل املوجود يف
اخلف ،فهل يحكم بنجا�سة
الأر�ضية �أم بطهارتها؟
اجلواب :الأر�ضية طاهرة ما مل ُیعلم
بالنجا�سة.
ال�س�ؤال :عند تطهری القدم من
�صب املاء علیها
النجا�سة يف حال ّ
قد یتناثر �أو یرتفع املاء �إیل �أعلی
القدم �أو �إىل القدم الأخرى ،فهل
یحكم بنجا�سته �أم �أ ّنه طاهر؟
اجلواب :طاهر �إذا كان التطهری باملاء
املتّ�صل بالكر �أيّ ماء احلنفیة و�أ ّما �إذا
كان بالقلیل؛ كالإبريق فما یتناثر منه
جن�س �أ ّما فتوی �أو احتیاط ًا ،بح�سب نوع
النجا�سة.
ال�س�ؤال :هل یكفي يف تطهری
املتنج�س مل�ؤه باملاء وجعله
الكوب
ّ
م ّت�ص ًال باملاء الكثری مع ف�صله عن
االت�صال باملاء يف ّ
كل مرة یت�صل
به ويفي�ض عليه ،لیح�صل غ�سله
ثالث مراتّ ،
كل ذلك من دون
�إهراقه يف ّ
كل مرة؟
اجلواب :ال یجب �إهراقه ،بل یكفي
امتزاج املاء الكثری باملاء الذي یكون
داخل الإناء يف ك ّل مرة وتكرار القطع
والو�صل مع املزج م ّرة �أخرى.
ال�س�ؤال :هل حكم تطهري الفرا�ش

وال�سجاد وقطع القما�ش وغريها
من املواد امل�صنوعة من اخليوط
كحكم تطهري املالب�س؟
اجلواب :لي�ست بحكم املالب�س.
ال�س�ؤال� :إذا مل تزل عني النجا�سة
للبول بعد الغ�سل مرتني هل يطهر
املكان �أم يجب زيادة غ�سلة ثالثة؟
اجلواب :ال ميكن ذلك ولو فر�ض ًا فالب ّد
من غ�سلتني �أُخريني.
ال�س�ؤال :هل الغ�سلتان تكونان بعد
زوال عني النجا�سة� ،أم الأوىل
تكون لإزالة عني النجا�سة
والثانية بعد زوال عني النجا�سة؟
اجلواب :يجوز �أن تكون الأوىل للإزالة.
ال�س�ؤال :ما هي الطريقة
ال�شرعية لتطهري �أر�ضية احلمام
تنج�س وكان املاء
وجدرانه �إذا ّ
مت�ص ًال بالأنابيب �أو كان مت�ص ًال
باملاء القليل؟ وهل هناك فرق بني
�أن تكون اجلدران والأر�ضية من
الإ�سمنت؟
اجلواب :ال يختلف الأمر يف التطهري بني
املذكورات ويكفي مرور املاء عليه ولكن
(الغ�سالة) ـ يف ما �إذا كان التطهري
باملاء القليل ـ جن�سة على الأحوط.
ال�س�ؤال :ما حكم املاء القلیل
الذي وقع فیه وزغ؟
اجلواب :طاهر و�إن مات فیه.
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َّ
الطهَا َر ُة ال َم ْعنَوي َُّة
الموسوي (دام توفيقه)
السيد محمد
ّ
ّ

ال�س َما ِء َما ًء ِل ُي َط ِّه َر ُك ْم ِب ِه َو ُي ْذ ِه َب
قال تعاىلَ .. :و ُي َن ِّز ُل َع َل ْي ُك ْم ِمنَ َّ
َع ْن ُك ْم ِر ْج َز َّ
ال�ش ْي َط ِان َو ِل َ ْي ِب َط َع َلى ُق ُلو ِب ُك ْم َو ُي َثبِّتَ ِب ِه ْ أ
الَ ْقدَ َام/
(الأنفال.)11:
وب�شكل م�ستمر من
الطهارة مبعنييها الظاهري واملعنوي مطلوبة
ٍ
الإن�سان ،ففي الوقت الذي يطهر فيه بدنه املادي ينبغي �أن يطهر
داخله من دن�س الذنوب والعيوب والرذائل.

�أ ّما الطهارة املادية فقد ورد يف �ش�أنها قوله �« :أكرث من الطهور
يزد اهلل يف عمرك ،و�إن ا�ستطعت �أن تكون بالليل والنهار على
ً ()1
طهارة فافعل ،ف�إنك تكون �إذا مت على الطهارة �شهيدا».
و�أ ّما الطهارة املعنوية فقد قال �أمري امل�ؤمنني�« :إن كنتم ال حمالة
()2
متطهِّرين فتط َّهروا من دن�س العيوب والذنوب».
()3
وكذا قوله « :طهّروا قلوبكم من احل�سد ،ف�إنه مكمد م�ضني».
وقد جاء يف احلديث ال�شريف �أي�ض ًا عنه « :فر�ض اهلل الإميان
()4
تطهري ًا من ال�شرك.»..
ومتى ما حتققت الطهارة مبعنييها حتقق الغر�ض من اال�ستخالف
الإلهي يف الأر�ض ،في�صبح القلب كاملر�آة العاك�سة جلالل اهلل
وجماله ،فرتى الإن�سان يتخ ّلق بال�صفات والكماالت الر ّبانية
وير�سمها على �صفحة اخللود؛ ليخ ّلف بذلك الذكر احل�سن والعاقبة
احلميدة ،وقد حتقق ذلك يف م�صداق �أهل البيت� إذ قال تعاىل:
�..إِ َّ َنا ُي ِري ُد ُ
اهلل ِل ُي ْذ ِه َب َع ْن ُك ُم ال ِّر ْج َ�س �أَهْ َل ا ْل َب ْي ِت َو ُي َط ِّه َر ُك ْم
َت ْط ِه ًريا( /الأحزاب.)33:
.......................................
( )1ميزان احلكمة :ج� ،4ص )2( .3564ميزان احلكمة :ج� ،2ص.1747
( )3ميزان احلكمة :ج� ،2ص )4( .1747ميزان احلكمة :ج� ،3ص.2403

عقادئ

َعالَ ُم البَ ْر َز ِخ
والء قاسم العبادي /النجف األشرف

الب َز ُخ لغ ًة :ما بني ك ّل �شيئني( .)1وعامل
َْ
الربزخ :عا ٌمل بني عاملي الدنيا والآخرة،
لتو�سطه بينهما .ا ّتفق
و�س ّمي بالربزخ ّ
علماء الإ�سالم ـ با�ستثناء عدد قليل غري
ملحوظ ـ على �أ�صل وجوده وما فيه من
ثواب �أو عذاب مع بع�ض االختالفات
اجلزئ ّية بينهم .وقد د ّلت على وجوده �أدل ٌة
عقلي ٌة و�شرعية ،ف�أما العقلية فقد �أثبتت
جت ّرد الروح وبقاءها بعد فناء اجل�سم.
ف�ض ًال عن ات�صال بع�ض العلماء بعامل
وتو�صلهم عن طريقه �إىل بع�ض
الأرواح ّ
احلقائق( )2وهذا �إن ّ
دل على �شيء � ّإنا
يد ُّل على وجود عامل الربزخ وحقيقته بعد
عامل الدنيا وقبل القيامة يف الآخرة.
و�أ ّما الأدلة ال�شرعية فكقوله تعاىلَ  :ولَ
َْ
هلل �أَ ْم َوا ًتا
ت َ�س َ َّ
ب ا َّل ِذينَ ُق ِت ُلوا ِف َ�س ِب ِيل ا ِ
َ
َب ْل �أ ْح َيا ٌء ِع ْندَ َر ِّب ِه ْم ُي ْر َز ُقونَ َ ف ِر ِح َني
ِ َبا �آَ َتاهُ ُم ُ
اهلل ِمنْ َف ْ�ض ِل ِه .)3(..وما ُروي
عن عمرو بن �أبي املقدام قال :مررتُ مع
رجل
�أبي جعفر بالبقيع ،فمررنا بقرب ٍ
من �أهل الكوفة من ال�شيعة ،قال :فوقف
و�صل
عليه فقال« :اللهم ارحم غربتهِ ،
وحدته ،و�آن�س وح�شته ،وا�سكن �إليه من
رحمتك ما ي�ستغني بها عن رحمة من
�سواك ،و�أحلقه مبن كان ّ
يتوله»( ،)4و ُروي

عن الإمام ال�صادق� أنه قال« :قال �أمري
امل�ؤمنني :زوروا موتاكم ف�إ ّنهم يفرحون
بزيارتكم ،وليطلب �أحدكم حاجته عند
()5
قرب �أبيه وعند قرب �أمه مبا يدعو لهما».
ومل تقت�صر الأد ّلة ال�شرعية على �إثبات
وجود عامل الربزخ ،بل �أر�شدت �إىل
بع�ض الأعمال التي تكون �سبب ًا يف �سعادة
الإن�سان �أو �شقائه؛ منها ما ُروي عن �أمري
امل�ؤمننيَ « :منْ ق ّوى م�سكين ًا يف دينه،
نا�صب خمالف
�ضعيف ًا يف معرفته على
ٍ
ف�أفحمه ،ل ّقنه اهلل تعاىل يوم ُيدىل يف قربه
وعلي
�أن يقول :اهلل ر ّبي ،وحم ّمد نبييّ ،
وليي ،والكعبة قبلتي ،والقر�آن بهجتي
وعدّتي ،وامل�ؤمنون �إخواين ،فيقول اهلل:
باحلجة فوجبت لك �أعايل درجات
�أدليت
ّ
اجلنة ،فعند ذلك يتح ّول عليه قربه �أنزه
ريا�ض اجلنة»( ،)6و�أي�ض ًا ُروي عنه� أنه
قال« :عذاب القرب يكون من النميمة
()7
والبول وعزب الرجل عن �أهله».
ولقد حظي هذا العامل باهتمام خامت
الأديان؛ ملا له من ت�أثري بالغ يف حياة
الإن�سان� ،إذ مبج ّرد تفكريه �أنّ ث ّمة عامل ًا
الب ّد �أن مير به م�ستح�ضر ًا ال�صور التي
ر�سمتها الأدلة ال�شرعية عنه كفي ٌل بحمله
التم�سك ب�سبيل اخلري والإح�سان
على
ّ

والن�أي عن متاهات ال�شر والع�صيان.
ولعامل الربزخ �أحكا ٌم منها �أنّ ر�صيد
الإن�سان من احل�سنات �أو ال�سيئات مع ّر ٌ�ض
للزيادة �أو النق�صان فيه وفق ًا لطبيعة
بع�ض �أعماله ،فقد ُروي عنهَ « :منْ �سنّ
يف الإ�سالم �سن ًة ح�سن ًة فعُمِ ل بها بعده،
كتب له مثل �أجر َمنْ عمل بها ،وال ينق�ص
من �أجورهم �شيء ،و َمنْ �سنّ يف الإ�سالم
�سن ًة �سيئ ًة فعُمِ ل بها بعده ،كتب عليه مثل
وزر َمنْ عمل بها وال ينق�ص من �أوزارهم
�شيء»( ،)8وعن الإمام ال�صادق�« :ستة
تلحق امل�ؤمن بعد وفاته ولد ي�ستغفر
له ،وم�صحف يخلفه ،وغر�س يغر�سه،
وقليب( )9يحفره ،و�صدقة يجريها ،و�سنة
ي�ؤخذ بها من بعده»( ،)10ومن �أحكامه
�أي�ض ًا� :أن ال �شفاعة فيه ملا ُروي عنه:
«واهلل ما �أخاف عليكم � ّإل الربزخ ,ف�أ ّما
()11
�إذا �صار الأمر �إلينا ,فنحن �أوىل بكم».
...................................
( )1ل�سان العرب :ج� ،3ص.8
( )2انظر تف�سري الأمثل يف كتاب اهلل املنزل :ج،10
�ص.511
(�( )3آل عمران )4( .)170 ،169 :الكايف :ج� ،3ص.229
( )5الكايف :ج� ،3ص )6( .230االحتجاج :ج� ،1ص.11
( )7علل ال�شرائع ج�1ص )8( .421الكايف ج� 3ص.86
( )9البئر /ل�سان العرب :ج� ،5ص.135
(� )10شرح �أ�صول الكايف ج� 8ص )11( .6تف�سري القمي:
ج� ،2ص.94
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أنوارقرآةين

بي أي ُّوب
الرَّ ْح َم ُة وَالتَّ ْذ ِك َر ُة ِفي ِق ّ
ص ِة الن َّ ّ



أريج المنظور /البصرة

تب� ّو�أت ق�ص��ص الأنبي�اء م�س�اح ًة
كبير ًة يف الق�ر�آن الك�رمي ،منه�ا م�ا
وردت يف �س�ور ٍة كاملة ،ومنها يف �آيات
متف ّرق�ة ،ومنه�ا م�ا تك� ّررت يف �س�ور
عدي�دة ملقت�ضي�ات �س�ياقية وبالغي�ة
ق�صة النب ّ�ي �أيوب.
وغريه�ا؛ ومنه�ا ّ
ق�صت�ه يف �س�ت �آي�ات
وق�د ُف ّ�صل�ت ّ
فق�ط تو ّزع�ت عل�ى �س�ورتني� ،آيت�ان
يف �س�ورة (الأنبي�اء )84-83:يف
�وب ِ�إ ْذ َن�ادَى َر َّب� ُه �أَ ِّن
قول�هَ  :و َ�أ ُّي َ
َم َّ�س� ِن َي ُّ
ال�ض� ُّر َو َ�أ ْن�تَ �أَ ْر َح ُ�م ال َّر ِاحمِ َين
َ ف ْا�س� َت َج ْب َنا َل� ُه َف َك َ�ش� ْف َنا َم�ا ِب� ِه ِم�نْ
ُ�ض� ٍّر َو�آ َت ْي َن�ا ُه �أَهْ َل ُه َو ِم ْث َله ُْم َم َعه ُْم َر ْح َم ًة
ِم�نْ ِع ْن ِد َنا َو ِذ ْك َرى ِل ْل َعا ِب ِدينَ  ,و�أربع
�آي�ات يف �س�ورة (��ص )44-41:يف
�وب ِ�إ ْذ َن�ادَى
قول�هَ  :و ْاذ ُك� ْر َع ْبدَ َن�ا �أَ ُّي َ
َر َّب� ُه �أَ ِّن َم َّ�س� ِن َي َّ
ال�ش� ْي َطانُ ِب ُن ْ�ص ٍ�ب
َو َع َ�ذ ٍاب  ا ْر ُك ْ��ض ِب ِر ْج ِل َ�ك هَ َ�ذا
اب َ ووَهَ ْب َن�ا َل� ُه
ُم ْغ َت َ�س� ٌل َب�ا ِر ٌد َو َ�ش� َر ٌ
�أَهْ َل� ُه َو ِم ْث َله ُْ�م َم َعه ُْم َر ْح َم ًة ِم َّنا َو ِذ ْك َرى
ِ أُل ِول ْ أَ
�اب
ال ْل َب ِ
َ و ُخ ْ�ذ ِب َي ِ�د َك
ِ�ض ْغ ًث�ا َف ْ
ا�ض ِر ْب
ِب� ِه َو َل َ ْ
ت َن�ثْ
ِ�إ َّن�ا َو َج ْد َن�ا ُه
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اب.
َ�صا ِب� ًرا ِن ْع َ�م ا ْل َع ْب� ُد ِ�إ َّن� ُه َ�أ َّو ٌ
الق�ص�ة بين
وبت�أم�ل ب�س�يط يف
ّ
ال�س�ورتني جن�د ت�ش�ابه ًا كبير ًا يف
الألف�اظ واملع�اين � ّإل بع��ض الألف�اظ
الي�سيرة الت�ي �سن�شير �إليه�ا الحق� ًا,
نالح�ظ التطاب�ق اللفظ�ي بو�ض�وح يف
�وب ِ�إ ْذ َن�ادَى َر َّب� ُه �أَ ِّن َم َّ�س� ِن َي،
َ و�أَ ُّي َ
�أَهْ َل� ُه َو ِم ْث َله ُْ�م َم َعه ُْ�م َر ْح َم� ًة ِم�نْ
ِع ْن ِد َن�ا َو ِذ ْك� َرى.
ول�و دققن�ا جي�د ًا لوجدن�ا االختلاف
يف �ص�در الآيتين ي�س�تتبعه االختلاف
فيم�ا بعده�ا ح�س�ب ال�س�ياق.
واملق�ص�ود ب�ـ «�إذ ن�ادى ر ّب�ه»؛ �أي حين
دعا ر ّبه رافع ًا �صوته يقول :يا رب؛ لأنّ
الن�داء ه�و الدع�اء بطريق�ة ي�ا فلان،
ومت�ى ق�ال( :اللهم افعل ب�ي كذا وكذا
ً ()1
كان داعي� ًا وال يك�ون منادي�ا).
وورد يف �س�ورة الأنبي�اء ن�ادى ر ّب�ه
م�س�ه ال�ض�ر ليك�ش�فه برحمت�ه
ب�أن�ه ّ
الوا�س�عة فا�س�تجاب اهلل ل�ه َ ر ْح َم� ًة
ِم�نْ ِع ْن ِد َن�ا ،و�صف�ت الرحم�ة هن�ا
ب�أنه�ا م�ن عن�د اهلل والرحم�ة يف
تعبير (م�ن عن�د) �أي (م�ن حي�ث) ال
تخل�و م�ن بالغ�ة ،وه�ي �أنّ الرحم�ة يف
ك�ش�ف ال�ض�ر ق�د تك�ون م�ن عن�د اهلل
�أو ع�ن طري�ق َم�نْ ّ
ي�س�خره اهلل تع�اىل
ك�ش�خ�ص ّ
معين �أو جه�ة مع ّين�ة؛ ليكون
م�صدر رحمة وفرج لبع�ض الأ�شخا�ص
(وذك�رى للعابدي�ن) والتذك�رة:
توج�ه هلل
للعابدي�ن هن�ا؛ لأنّ َم�نْ ّ
بالدع�اء لك�ش�ف ال�ض�ر والنائبات فهو
يف عب�ادة ،وحم�د اهلل و�ش�كره وق�ت
االبتلاء عب�ادة ،والإناب�ة واخل�ض�وع
ل�ه تعاىل يف ال�س� ّراء وال�ض� ّراء عبادة،

وح�سب ال�سياق يجب �أن تكون التذكرة
هن�ا للعابدي�ن.
وورد يف �س�ورة ��صَ  :و ْاذ ُك� ْر َع ْبدَ َن�ا
�وب �إِ ْذ َن�ادَى َر َّب ُه هنا ذكر القر�آن
�أَ ُّي َ

الكرمي �صفة العبودية لأيوب ون�سبها
ع ْبدَ َنا حيث نادى
له تعاىل بقوله َ
م�س�ه بن�ص�ب
ر ّب�ه ب��أنّ ال�ش�يطان ق�د ّ
وع�ذاب ،وم� ّ�س ال�ش�يطان ب�إجم�اع
املف�س�رين يعن�ي و�سو�س�ته ليثني�ه ع�ن
حتمي�د اهلل تع�اىل و�ش�كره ،ف�أنعم اهلل
تع�اىل علي�ه بال�ش�فاء وم�ضاعفة النعم
َ ر ْح َم� ًة ِم َّن�ا والرحم�ة هن�ا م�ن
اهلل ،فو�سو�س�ة ال�ش�يطان م�ن �أعظ�م
البلاءات الت�ي يواجهه�ا العب�د ،وال
ميك�ن دفعه�ا � ّإل برحم�ة من�ه تع�اىل
فق�ط ،وال ميك�ن �أن يدفعه�ا غيره:
َ و ِذ ْك� َرى ُِ أل ِول ْ أَ
�اب� أويل
ال ْل َب ِ
الألب�اب هن�ا �أع�م م�ن العابدي�ن و�أدق
يف التعبير الق�ر�آين بالغي� ًا و�س�ياقي ًا؛

لأ ّنه�م ه�م َم�نْ يلج��أون �إىل اهلل
لدف�ع و�ساو��س ال�ش�يطانً ،
ف�ضلا ع�ن
الق�ص�ة؛ لأ ّنه�م
الت�أم�ل يف جوان�ب ّ
�أه�ل الفك�ر واالعتب�ار� ،أ ّم�ا االختلاف
احلا�ص�ل يف الآيتين يف تعبير الرحمة
والتذك�رة ن�اجت ع�ن اختلاف ن�داء
()2
�أي�وب يف �ص�در الآي�ة.
وعموم� ًا فالرحم�ة ه�ي اجلنب�ة
الفردي�ة يف الق�ص�ة الت�ي �ش�ملت
�أي�وب ،والذك�رى ه�ي اجلنب�ة
االجتماعي�ة فيه�ا ،وت�ش�مل العابدي�ن
و�أويل الألب�اب وغريه�م.
.......................................
( )1تف�سري جممع البيان :ج� ,8ص.322
( )2انظر د ّرة التنزيل وغ ّرة الت�أويل� :ص.907

مشس خلف احسلاب

ِحوَا ُر ْ
األف َل ِك ِفي َز َم ِن َ
الغ ْيبَ ِة

منتهى محسن محمد /بغداد

ال�شم�س :لطاملا �س�ألتموين االن�صراف
ومغادرة الأفاق نهار اخلمي�س ،فهل �أزفت
ال�ساعة وحان املوعد املرتقب؟
النجوم :ال لي�س بعد ،ما زلنا ن�أمل ولن نكل
عن االنتظار.
الريح :ر ّباه؛ �أ�ست ُمر وتنق�ضي �سويعات
اجلمعة دومنا لقاء؟ وا ح�سرتاه ..وا كربتاه..
النجوم� :إنا نفتقد القمر ،ما لنا ال جند له
�أثر؟
ّ
الريح :لعله ان�شغل بالت�سبيح والتهليل
والدعاء.
ال�شم�س :لقد �سمعتُ همهمات �صادرة
ناحية القمر �أثارت قوايف الأحزان.
الريحُ :ترى هل اعتزل القمر وي�أ�س من
االنتظار؟!
ّ
النجوم :ال نعتقد؛ لأنه يداوم كل يوم على
الأذكار ،رمبا اعتزل كمد ًا وح�سرات.
ال�شم�س :ر ّباه� ،أمل يحن املوعد بعد؟!
طوينا الكثري من ال�سنوات ّ
وتلظينا بجمر
اللهفة واحلرمان ،وا�ستم ّرت الأعوام يف زمن
الغيبة م ّر ًا وعلقم ًا ،متلملت ال�سماء و�شاركت
باحلوار:

ال�سماء :لقد �شاهدتُ �أنواع املحن
والغ�ص�ص واالبتالءات ،و�شهدت �إراقة دماء
الأبرياء ،ويف ك ّل مرة �أردد؛ لع ّل الفرج قريب
وتظهر طلعته الغر دومنا ا�ستئذان.
ظهر القمر فج�أة منك�سف ًا دامي ًا:
القمر :يا �إله الكون غيابي الق�صري هذا
يحيل الوجود �إىل قطعة مدله ّمة بالظالم،
فكيف بقمر قد غاب �آالف الأعوام؟
قمر عقدت عليه الآمال وانتظرته اجلموع
بك ّل ا�صطبار ،بعد �أن تذ ّوقت �سني الظلم،
واجلور ،والعدوان.
ع�صفت الريح ب�شدّة وراح �صوتها يزلزل
الأ�سماع:
«املهدي من ولدي ،تكون له غيبة وحرية ت�ضل
فيها الأمم ،ي�أتي بذخرية الأنبياء فيملأها
ً ()1
عد ًال وق�سط ًا كما ملئت جور ًا وظلما».
ان�صرفت الأفالك من ذلك االجتماع رويد ًا
متم وعده
رويد ًا بعدما �أذعنت �إنّ اهللّ 
متى �شاء ،و�سيبقى االنتظار عارم ًا ناب�ض ًا
متدفق ًا �صوب �صاحب الأمر والزمان.

ال َمهْ ِد ُّ
ي
ُنو ُر ْ
َان
األكو ِ


المقدسة
وسن نوري الربيعي /كربالء
ّ

هنا ا�ستفاق الزنبق وراح �أريجه يف
الوجود يت�ض ّوع..
هنا الدنيا �أ�شرقت فرحة..
هنا الزهر �أعطى عبريه..
هنا الكون �أخ�ض ّرت مروجه..
هنا �ش ّع نور احلياء متل ّفع ًا بالهدى..
حتى خجلت �شم�س ال�ضحى من �سناه..
هنا الف�ضيلة �سارت ت�صطحب التقي..
هنا �أعلن اخللق امتنانه..
هنا الرب تناثر..
هنا الغيث تقاطر..
هنا منبع الكوثر..
هنا يظهر املهدي من ولد فاطمة ليعم
اخل ُري الب�ش َر يف الأكوان..
هنا جت ّلت رحمة الرحمن..

...........................................
( )1كمال الدين ومتام النعمة :ج� ،1ص.272
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مهسات روحيّة

الع ُقوق
ُ

ال�شيخ حبيب الكاظمي

ال�س�ؤال� :أنا فتاة �أبلغ من العمر � 15سنة ،ومازلتُ �إىل
الآن �أع ُّد ج َّو الأ�سرة هو املدر�سة الأوىل للأخالقّ � ،إل �أنه
يف بع�ض الأحيان يكون اجلو الأ�سري عام ًال لل�سري نحو
العقوق بدرجة ما ولو �ضعيفة؛ كـ (النهر) �أو (الزجر)
و(رفع ال�صوت) على الوالدين عند االختالف وتعار�ض
وجهات النظر ..فهل نحن الأبنا َء معذورون؟
و�إذا ال عذ َر لنا ،فكيف نعالج مثل هذه الرتبية اخلاطئة؟
م�ضمون الر ّد :لي�س هناك عذر يف هذا املجال
بخا�صة من املراقب لنف�سه ،ف�إنَّ َمنْ اب ُتلي بهذه الآفة
رجع �إىل القهقرة حتّى يرمتي يف �أح�ضان ال�شيطان؛

َقل ُب َك ال يَ َتأَل َّ ُم بَل يَ َتأل َّ ُق باألَ َ
حزان
ِ

نور الزهراء باسم الربيعي /مدرسة نازك
للمتميزات
المالئكة
ّ

قد ع�شت �أبحث عن النهار ،لكني
مل �أر خيوط ًا للأنوار..
ّ
وغطى اجلليد الآثار..
وعُ ّلقت على الغيوم �أ�سرار..
علي كالأمطار..
فانهارت َّ
كانت ك�أحالم الأحرار..
ودُفنت يف ب�ساتيني القاحلة..
بذور الإرادة والإ�صرار..
وقررتُ اخل�ضوع للظالم..
رغم بغ�ضي لال�ست�سالم..
والقبول بالقيود..
وقتل الورود..
والغرق يف حفرة الأحزان..
لكن �صدر يل عن �ضمريي بيان..
�أن �أنظر �إىل الأعلى..
القمر يف �سواد الليل يت�س ّلى..
منذ �سن َني عدّة..
قاوم الظالم ب�شدة..
عدوك وعدوه واحد..
لكنه �أف�ضل منك لأنه جماهد..
مل ي�ضعف يوم ًا..
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فهو يعرف �أنّ الظالم يحاربه؛
لأنه الأ�سمى..
يزداد نوره ك ّلما ازداد الظالم..
فاجعل �آمالك تزداد مع الآالم..
عيني القمر نظرة..
نظرتُ يف ْ
ف�أم�سك بيدي و�أخرجني من تلك
احلفرة..
ّ
وحطم قيدي بتلك النربة..
قال :ام�سح الدموع..
وا�شعل ال�شموع..
�ست�أتي الأفراح لرت�سم لك
جناح ًا..
فتطري يف الف�ضاء..
وتنتهي بداخلك ال�ضو�ضاء..
فت�ضيء النجوم..
وتن�سى الهموم..
وترى البذور..
و�أمطارك قد �أ�سقطت بذورك..
فكن �صبور ًا تع�ش م�سرور ًا..
�إنّ هذه لي�ست النهاية..
بل هي بداية احلكاية..

لأنّ ّ
حق الوالدين ممّ ا ال ميكن الت�ساهل فيه ،ف�إنّ
اهلل خلق الأوالد بوا�سطتهما ،كما نزع الأرواح
بوا�سطة ملك املوت.
ويكفي لبيان عظمة الأمر الت�أمل يف قوله تعاىلَ  :ف َل
َت ُق ْل َل ُه َما �أُ ٍّف َو َل َت ْن َه ْرهُ َما َو ُق ْل َل ُه َما َق ْو ًل َك ِر ًميا/
بالنهر ،ورف ِع ال�صوت ،والإيذاء
(الإ�سراء ،)23:فكيف ِ
النف�سي لهما؟!
وت�أملي الآية الداعية �إىل امل�صاحبة باملعروف َملن
يجاهدان على �أن ي�شرك ولدهما باهلل تعاىل ..فكيف
�إذا كانا م�سلمني ،ومواليني ،ومطيعني هلل،
و�آمرين الولد باملعروف �شفق ًة عليه.

المقدسة
خلود إبراهيم البياتي /كربالء
ّ

الف�شل تلك الكلمة املريعة واملخيفة ،وهي
الو�صمة التي عندما تلت�صق ب�شخ�ص ما ف�إنها ال
تبارحه حتى ُترديه وتطرح ك ّل ما فيه من حيوية
وطموح �أر�ض ًا ،لينربيَ ج�سد ًا يتحرك بني النا�س
خيال لبقايا �إن�سان.
بال روح وال عُ نفوان ،جمرد ٍ
لنت�أمل ك ّل ما ُي�شاع عن هذه الكلمة ،ون�ضع تلك
احلروف على املحك ،فهل يا ُترى تقبع بني
طياتها ك ّل تلك امل�ساوئ؟ وهل ما يحدث من
تردّدات واهتزازات َملن ي�صفونه بها هو من
�أ�صل تلك الكلمة� ،أم �أنّ هناك ما هو خمفي
و ُمغ ّيب ع ّنا؟
عند ت�أمل كلمة ف�شل� ،أو�صفة فا�شل وتق�صي
املعنى احلقيقي لها جندها تعني وبك ّل ب�ساطة
الرتاخي ،والك�سل �أو ذهاب القوة ،و�إمنا ي�أتي
الرتاخي بعد العمل ال�شديد �أو املحاولة للو�صول
�إىل �شيء ما ،وذهاب القوة �أي�ض ًا ي�شري �إىل
وجود القوة �أ�ص ًال� ،إذ ًا هذا الإن�سان قد بذل ما
ي�ستطيع من �أجل الو�صول �إىل مبتغاه ،وقدّم ك ّل
ما هو يف حدود �إمكاناته املتاحة ،وحينها و�صل
�إىل مرحلة الرتاخي ،وهذا بحد ذاته جناح له،

الفشَل
شَبَحُ َ
�إذ �إنه قد بادر وعمل بجد ،وكما ُيقال دائم ًا
ف�إنّ الف�شل هو �أول خطوات النجاح؛ وذلك
لأنه يفتح لنا الأبواب ملعرفة طرائق جديدة
وخيارات عديدة ،ويف ك ّل مرحلة ي�شعر بها
الإن�سان بالف�شل يكت�شف طريق ًا غري �سالك
و�سيقوم بتحذير َمن حوله كي ال يقعوا فيه ،كما
�أنه يف ك ّل خطوة غري موفقة بالن�سبة �إىل من
يراه ،يكون قد ارتفع ر�صيده من النقاط التي
تزيد من فر�ص النجاح لديه.
�أ ّما بالن�سبة �إىل اجلانب الآخر من التفكري
التي تخ ّيم عليه النظرة ال�سوداوية القامتة،
فهو ال يرى �سوى اجلانب الفارغ من الك�أ�س،
جب الي�أ�س من ك ّل ما هو خري
ويت�سربل يف غيابة ّ
ّ
حوله ،و ُي�سرع �إىل تف�سري كل ما يحدث ويقي�س
باملوازين الأر�ضية البحتة التي ال ُت�سمن وال ُتغني
من جوع ،فريى �أنّ الف�شل هو نهاية العامل ،و�أنّ
املحاولة التي قام بها و�أخفق هي دليل على عدم
وجود �أي نقطة �إيجابية ميكن له �أن يعتمد عليها
لتقومي الطريق� ،إذ �إنه ال يرى طريق ًا �آخر من
الأ�سا�س ،ف�أ ّما النجاح �أو النهاية ،ويقوم برمي

تمنية برشية

الآخرين باالتهامات ب�أنهم ال يريدون له اخلري
�أو �أنّ هناك َمن يحوك له امل�ؤامرات ،ويف النهاية
ليح�سن من و�ضعه،
ال يقوم بفعل �أيّ �شيء جديد ّ
على حني �أنه لو قا�س باملوازين ال�سماوية لوجد
تدب يف جميع �أرجاء نف�سه ،وت�صبح
الراحة ّ
روحه هانئة هادئة ،فكما قال� :أَ َل ِب ِذك ِرْ
وب( /الرعد ،)28:ولأيقن
هلل َت ْط َم ِئنُّ ا ْل ُق ُل ُ
ا ِ
ّ
عندها �أنّ كل ما يحدث هو خري.
و َمن ي�سمح لأفكاره �أن ت�سقط بني براثن الي�أ�س
�سيتابع ا ُ
خلطى نحو م�صري م�ؤمل ال يعرف

نهايته �إىل �أين ،كما قال َ  :و َمنْ َي ْق َن ُط
ِمنْ َر ْح َم ِة َر ِّب ِه �إِ َّل َّ
ال�ضا ُّلونَ ( /احلجر)56:
والقنوط �أ�ش ّد مرحلة للي�أ�س ،وعليه يجب علينا
�أن ن�ست�شعر �أهمية ا�ستثمار ك ّل مرحلة من ّر بها
يف حياتنا ،فك ّل �إخفاق هو در�س جماين لنا
ن�أخذ منه ال ِع َب ،فال نقف على �أعتابه ونبد�أ
ب�إلقاء اللوم على ك ّل �شيء ،بل جنعله يدفعنا �إىل
الأمام ب�صورة �أقوى من ال�سابق ،ونكون كال�سيل
العارم من الإيجابية التي ال يحدّها ح ّد لن�صل
بقوة �إىل �أهدافنا ال�سامية بعون اهلل تعاىل.
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إمياين

المهندسة :فرح منعم كاظم /القادسية

« ُيقال �إنّ الن�ساء ي ُكنّ يف �أقوى حاالتهنَ عندما
يت�سلحنَ بنقاط �ضعف ِهنّ »
هو ال�ضعف املُح ّبب ،عامل الأنوثة الناعم الذي
يبعث �شذاه كزهر الليمون وح ّبات الكرز،
ن�ساء من احلرير ي�ستند �إىل نعومتهنّ ك ّل
من هو منهك الإرادة والقوة ,هنّ نخبة من
ال�س ّيدات ،فائقات الأناقة والأنوثة ال�سحرية،
ال ُنخبة التي �أ�شبعت ذاتها بالتقدير وا ُ
حل ّب
والف�ضيلة ،فكانت �أمنوذج ًا للمر�أة العظيمة
واملبهرة.
�إنّ من العبارات املوهمة التي ر ّوجها الكثريون
ّ
بحق املر�أة والأم خ�صو�ص ًا هي (�أنْ حترتق
كال�شمعة لأجل الآخرين) ،فهُ�ضمت بذلك
حقوقها و�أ�صبحت ت�ضحياتها واجبات ،وهكذا
ُ�صودرت بكيانها ك�إن�سان ك ّرمه اهلل بحقوق
وفر�ض عليه واجبات ،فالكون ُيبنى على
�أ�سا�س ّ
احلق والواجب ،الأخذ والعطاء� ،إنه
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الرَّيحَ انَة
زهر.
التبادل� ،أن ي�سقي �أحدنا الآخر ف ُن ِ
ف�ض ًال عن �أنّ ال�س ّيدة الناجحة تغو�ص يف
وحب
�أعماق ذاتها لتن ّمي ك ّل بذور االحرتام ّ
حب هي
الذات بعدما �أدركت �أنّ �أ�صدق عالقة ّ
حب املرء لنف�سه ،فتقتلع ك ّل ف�ضا�ضة تو ّبخ بها
ّ
نف�سها من �صميم باطنها ونقطة الال�شعور
برتديد ت�أكيدات �إيجابية وبطريقة �إيحائية
علمية تعيد بها برجمة ك ّل الأفكار ،فتنظر
لذاتها بعني الثقة والكثري من الإعجاب ،ك�أن
أحب نف�سي و�أتقبلها الآن
تردّد مث ًالّ �( :إن � ّ
وفور ًا) ،مثلما �أ ّكدتها الكاتبة (لويز هاي) يف
الكثري من كتاباتها بعد �أن ج ّربت قوة الكلمة
امللفوظة يف عقد ال�صلح مع الذات ،وخلق
�شخ�صية حيوية ومبتهجة.
ّ
�إنّ من �أ�سباب تخ ّلف املجتمعات تخلف العقل،
و�أن ُيحجب عنه نور العلم الذي �أوجبه اهلل
تعاىل فري�ضة على ك ّل م�سلم وم�سلمة ،وبذلك

ف�إنّ حجاب العقل هو تق�صري بهذه الفري�ضة،
وبهذا ف�إنّ احلجاب املادي للمر�أة ال يرتقي
ملكانت ِه ال�صحيحة من دون النظر �إىل عقلها
حد �سواء؛ ذلك لأنّ الروح حتتاج
وروحها على ٍ ّ
�إىل منافذ ِتط ُّل على احلياة� ،أن تتجاوز ما
موجود هنا لتعرب �إىل هناك ،فمنطقة الراحة
مرحلة تخلق �إن�سان ًا عادي ًا ،وعاملنا الوا�سع
يحتاج �إىل الغري العادي ،يحتاج �إىل َمن ُيبحر
ويكت�شف ويت�أمل الأفق البعيد.
�أ ّيتها الأم والأخت وال�صديقة لطاملا كننتّ
املالذ والقوة ،ولي�ست �أيّ قوة ،فالأنثى حتتاج
�إىل قوة العقل �أو ًال ،قوة احل�ضور ،والثقافة،
ودرجات عالية من الوعي ،ولأنك الأمومة
الب ّد من �أنْ تقتاتي العلم ،ف َمن ي�صنع املجتمع
هو � ِأنت ،و�أن تقدّمي �أفراد ًا �صاحلني بعافية
نف�سية �سليمةُ ،ت�صلح من حال الأ ّمة ،ف� ِأنت َمن
أنك الأمل والأحالم والطفولة.
ِي ُ
هب احلياة ،ل ِ

لرنتق س ّلم الامكل
ِ

ُحر َم ُة ال ُم ْؤ ِمن
معنى احلرمة :ما ال يح ّل انتهاكه.
ُروي �أنّ ر�سول اهلل نظر �إىل الكعبة فقال:
«مرحب ًا بالبيت ،ما �أعظمك و�أعظم حرمتك على
اهلل! واهلل للم�ؤمن �أعظم حرمة منك لأن اهلل حرم
منك واحدة ومن امل�ؤمن ثالثة :ماله ،ودمه ،و�أن
()1
يظن به ظن ال�سوء».
�إنّ تربية نفو�س الب�شر هي الهدف الأول من بعثة
الأنبياء ،فيت�ضح من هذا احلديث �أنه كما ال
ُيقبل ب�أن تنتهك حرمة الكعبة ،كذلك ال ُيقبل ب�أن
تنتهك حرمة �أخيك امل�ؤمن ،ال بغيبة وال ببهتان وال
بكذب وال بافرتاء وال ما �شاكل ذلك ،و�سواء كان
ذلك امل�ؤمن عربي ًا �أو �أعجمي ًاَ � ،
أبي�ض �أو �أ�سودَ،
ح ّر ًا �أو عبد ًا ،ذكر ًا �أو �أنثى.
لقد جعل اهلل تعاىل للم�ؤمن حرم ًة؛ عظيم ًة؛ كرامة
لإميانه ولكلمة التوحيد التي نطق بها فميزته عن

الكافرين ،قال تعاىلَ  :وا َّل ِذينَ ُي ْ�ؤ ُذونَ ْالُ�ؤ ِْم ِن َني
َو ْالُ�ؤ ِْم َن ِات ِب َغ ْ ِي َما ا ْك َت َ�س ُبوا َف َق ِد ْاح َت َم ُلوا ُب ْه َتا ًنا
َو�إِ ْث ًما ُم ِبي ًنا( /الأحزاب.)58:
واليوم نرى تف�شي مر�ض الت�سقيط والت�شهري
والفو�ضى بالنيل من الآخرين و�إ�سقاط قيمتهم
االجتماعية بني النا�س عرب و�سائل التوا�صل
االجتماعي ،ويا للأ�سف ت�ضاعفت القابلية على
ت�صديق الإ�شاعات والأكاذيب بني امل�سلمني،
فعندما يعجز العدو عن �إحلاق ال�ضرر بنا ب�صورة
مبا�شرة يقوم بن�شر ال�شائعات ،وهي من الأ�سلحة
املخ ّربة امل�ستعملة �ض ّد ال�صاحلني والطيبني؛
لعزلهم و�إق�صاء النا�س عنهم.
َ
ُ
ُ
قال تعاىل� :إِ ْذ َت َل َّق ْو َن ُه ِب�أ ْل ِ�س َن ِتك ْم َو َت ُقولونَ
ِب�أَ ْف َو ِاه ُك ْم َما َل ْي َ�س َل ُك ْم ِب ِه ِع ْل ٌم َو َ ْ
ت َ�س ُبو َن ُه هَ ِّي ًنا َوهُ َو
هلل َع ِظي ٌم( /النور ،)15:ت�شري هذه الآية
ِع ْندَ ا ِ
�إىل تقبل ال�شائعة وتناقلتها من دون �أيّ حتقيق �أو

�أجوبة املو�ضوع ال�سابق:
� .1صوم العوام :هو الكف عن الطعام
وال�شراب.
�صوم اخلوا�ص :هو الكف عن املحارم
ك ّلها.
 .2قال تعاىلَ :
�ش ْه ُر َر َم َ�ضانَ
ا�س
ا َّل ِذي �أُ ْن ِز َل ِفي ِه ا ْل ُق ْر�آَنُ هُ دًى ِلل َّن ِ

َو َب ِّي َن ٍات ِمنَ ا ْلهُدَ ى َوا ْل ُف ْر َق ِان/..
(البقرة.)185:
 .3قال« :ال�صوم يورث احلكمة،
واحلكمة تورث املعرفة ،واملعرفة تورث
اليقني ،ف�إذا ا�ستيقن العبد ،ال يبايل
كيف �أ�صبح بع�سر �أم بي�سر».

إيمان صالح إلطيف /بغداد

علم ب�صدقها ،وعدِّ ها و�سيلة للهو وق�ضاء الوقت.
�إنّ ا�ست�صغار ال�شائعة ون�شرها بك ّل ي�سر يعني
�أنك �أ�صبحت �آلة بيد املنافقني واملت�آمرين ،وهذه
ظاهرة خطرية علينا االلتفات �إليها ،فال نن�ساق
وراء ك ّل ما ُين�شرُ ،روي عن الإمام ال�صادق:
«�إذا اتهم امل�ؤمن �أخاه امناث الإميان من قلبه كما
()3
ينماث( )2امللح يف املاء».
لقد حر�ص الإ�سالم على �أن يع ّزز متا�سك املجتمع
امل�ؤمن فيكون كالبنيان املر�صو�ص ي�ش ّد بع�ضه
بع�ض ًا.
وهذا الت�سقيط يع ّد من الظواهر االجتماعية التي
فليتق
تهدّد ال�سلم االجتماعي ،ف َمن �أراد التكامل ِ
اهلل يف حرمة �أخيه امل�ؤمن.
...................................
( )1ميزان احلكمة :ج� ،1ص.205
( )2امناث :اختلط وذاب /معجم الو�سيط :ج� ،2ص.703
( )3ميزان احلكمة :ج� ،1ص.336

الأ�سئلة:
ُ .1روي عن الإمام ال�صادق:
« َمن روى على م�ؤمن رواية
يريد بها �شينه وهدم مروءته
لي�سقط من �أعني النا�س
�أخرجه اهلل من واليته �إىل
والية� /.»................أكملي

احلديث.
 .2قال ال�شاعر يعقوب
احلمدوين:
جراحات ال�سنان لها التئام
وال يلتام............
�أكملي بيت ال�شعر
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المقدسة
دالل كمال العكيلي /كربالء
ّ

تنبع �أهمية املكتبة من �أهمية القراءة واكت�ساب الثقافة ،فاملكتبة هي احلا�ضنة التي
حتت�ضن املثقفني وطالب العلم؛ لذا ن�ستطيع �أن تقول� :إنّ املكتبات هي امل�ؤ�شر الثقايف
للدولة ،فللمكتبة �أهمية ال ّ
تقل عن �أهمية امل�ست�شفيات واملدار�س ودور العبادة؛ لأنها

ت�سهم يف بناء املجتمع؛ ولذا ارت�أت جملة ريا�ض الزهراء ت�سليط ال�ضوء على املكتبة
الن�سوية يف العتبة العبا�س ّية املقدّ �سة ِلَا لها من �أهمية بالغة ودور كبري يف رفد اجلانب
الثقايف يف املجتمع.
�إنّ املكتبة الن�سوية ومكتبة ودار املخطوطات يف العتبة العبا�سية املقدّ �سة من �أوائل
املكتبات الأ�سا�سية يف العراق� ،إذ تنماز مب�صادر املعلومات من الكتب التي ت�صل �إىل
(� )45ألف كتاب ،ف�ض ًال عن الدوريات القدمية واحلديثة ،الورقية والإلكرتونية،
والنوادر والأ�صول التي ّ
قل �أن توجد يف �أيّ مكتبة �أخرى ،مثلما حتتوي على مركز
لإيداع الكثري من الر�سائل والأطاريح اجلامعية التي يعدّ ها طلبة الدرا�سات العليا
يف اجلامعات العراقية؛ ولذا اهتمت باقتنائها و�إعداد فهار�س ورقية و�إلكرتونية
للتعريف بها ،وعملت على �إتاحتها للباحثني َوفق �ضوابط خا�صة.
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تصوير :إسراء مقداد السالمي

يف حديث دار مع ال�ست �أ�سماء رعد/
م�س�ؤولة �شعبة املكتبة الن�سوية قالت:
�إنّ الكالم على ن�ش�أة املكتبة الن�سوية هو يف الواقع
حديث عن جانب ت�شرق منة املعرفة والثقافة
على املر�أة املدركة ملكانتها يف الإ�سالم ،ف�ض ًال
عن االهتمام الكبري الذي يوليه �سماحة �آية اهلل
العظمى ال�س ّيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين (دام
ظ ّله) للثقافة وللمر�أة.
واملكتبة من ال�شعب التابعة لق�سم ال�ش�ؤون الفكرية
والثقافية يف العتبة العبا�س ّية املقدّ�سة؛ ففي
بادئ الأمر كانت تقت�صر على الرجال ،ومن ّثم
خ�ص�صت مكتبة للن�ساء وب�أوقات دوام خمتلفة،
ّ
َ
و َّمت افتتاحها يف �ش ْع َبان عام 1427هـ /املوافق
2006م ب�إدارة مالك ن�سويّ  .تت�شرف املكتبة
بتقدمي خمتلف اخلدمات للن�ساء من الباحثات
والطالبات واملطالعات.

�إنّ مكتبة ودار خمطوطات العتبة العبا�سية
املقدّ�سة ت�ضاهي كثري من املكتبات العاملية ،و�أغلب
ما حت�صل عليه هو عن طريق ال�شراء ،ف�ض ًال عن
�إهداء النا�س الكتب القيمة كرامة لأبي الف�ضل
العبا�س.
وتوا�صل ال�ست �أ�سماء رعد حديثها عن
ال�صعوبات فتقول� :إنّ العوائق تذ ّلل �أمامنا
وذلك حلجم الرعاية الأبوية التي نتلقاها من
م�س�ؤويل ق�سمنا املوقر وال�سادة القائمني على
الأمانة العامة للعتبة العبا�سية املقدّ�سة ،وعلى
ر�أ�سهم �سماحة املتويل ال�شرعي للعتبة ال�س ّيد
�أحمد ال�صايف (دام ع ّزه) ،ومن يعمل يف رحاب
�أبي الف�ضل من النادر �أن يواجه العراقيل.
ت�ضم املكتبة العديد من الوحدات ولك ّل وحدة
ّ
عملها اخلا�ص بها ولها م�س�ؤولة ،ومالك املكتبة
يقرب من ( )30منت�سبة ذوات مهارات وخربات
عملية منها ما ي�صل �إىل ع�شر �سنوات ،عمل
املكتبة الأ�سا�س هو تذليل ال�صعوبات �أمام
الطالبات والباحثات ،فهي تقدّم خدمات جمانية
للم�ستفيدة يف �أي جانب علمي كان ،فاملكتبة ت�ضم
يف طياتها الكثري من الرثوات العلمية الأكادميية
وغريها ويف �شتى املجاالت علمية �أو �أدبية �أو
دينية ،فهي ال تقت�صر على جانب معني ،وكذلك
فيها العديد من الأنظمة الإلكرتونية املتطورة،
ففيها الوحدة الإلكرتونية التي تقدّم خدمات
جمانية للم�ستفيدة ،فحتى َمن ال ت�ستطع احل�ضور
ب�إمكانها الدخول على موقع املكتبة واحل�صول

على ما تريد ،و�سعينا �سعي ًا د�ؤوب ًا لإثراء املكتبة
بامل�صادر املتنوعة ،واحل�صول على الكتب
ب�أنواعها الورقية �أو الإلكرتونية التي تفيد املجتمع.
ولنا ال�شرف �أن ندعم �أيّ ن�شاط ن�سوي وك ّل جتربة
ثقافية يف �أي مكان ومبختلف الأنواع� ،سواء كانت
ملتقى �أو منتدى �أو �أيّ ن�شاط يهدف �إىل تثقيف
املر�أة يف �ضمن �ضوابط العتبة العبا�سية املقدّ�سة،
ونعمل على التوا�صل واالنفتاح على امل�ؤ�س�سات
العلمية كافة لتحقيق بيئة تفاعلية فيما بيننا
وبينهم تلبي احتياجات امل�ستفيد ب�أ�سرع وقت و�أق ّل
جهد ممكن.
وتت�ألف املكتبة الن�سوية من الوحدات
الآتية:
َوحد ُة الإعارة:
تعد وحدة الإعارة الع�صب الرئي�س للمكتبة ،لأنّ
�أ�سا�س قيام املكتبة هو الرثوة التي حتويها طيات
�صفحات الكتب ,ويف حديث دار مع ال�ست
�أزهار عبد اجلبار م�س�ؤولة الوحدة قالت:
�إنّ الوحدة حتوي العديد من امل�صادر املتنوعة
التي هي يف تزايد م�ستمر� ،إذ حتوي �شتى �صنوف
العلم واملعرفة ,منها (الدين ،والفل�سفة ،والطب،
والقانون ..وغريها) ُرتبت العناوين وما ت�ضمنته
الكتب وفق �أحدث الأنظمة العاملية ،وي�ستخدم
نظام الرتفيف يف ال َوحدة ل�سهولة ا�ستخدامة.
تتبع الوحدة نظام املكتبة املفتوحة� ،أ ّما اال�ستعارة
فهي داخلية فقط نظر ًا لوقف ّية امل�صادر ،ومن
مهام ال َوحدة احلفاظ على الهدوء ,وتقدمي

نافذة ىلع اجملمتع

�أف�ضل اخلدمات للم�ستفيدات وم�ساعدتهنّ يف
�أدق تفا�صيل البحث ,وت�ستقبل الوحدة الوفود من
داخل القطر وخارجه.
املكتبة اللغوية جناح تابع لوحدة الإعارة ،تلك
املكتبة التي حتوي ما حتوي من ثروات لغتنا
الأم� ،إذ تتكون من النحو ،وال�صرف ،والأدب،
والبالغة ،والنقد ،والق�ص�ص ،والروايات بجميع
الن�سخ القدمية واحلديثة ،ف�ض ًال عن وجود
الر�سائل والأطاريح اجلامعية لك ّل جامعات العراق
واملجالت الدورية وجمالت العتبة العبا�س ّية،
كذلك حتوي روايات وق�ص�ص عاملية مرتجمة بني
رفوفها العمالقة ،وهناك املو�سوعات اخلا�صة لك ّل
الع�صور ،وهناك �أر�شيف ي�ضم عدد من املجالت
التي تعود لع�شرات ال�سنوات املا�ضية مثل جريدة
الوقائع العراقية التي تعود لأربعينيات القرن
املا�ضي وغريها من املجالت والكتب توجد يف
�ضمن ذلك الأر�شيف ،ك ّل ذلك و�أكرث يقدّم جمان ًا
وب�شكل يومي للباحثة الكرمية.

وحدة جملة ريا�ض الزهراء :
لكون الإعالم املر�آة التي تعك�س ما يطر�أ وي�ستجد
على �ساحات احلياة وجماالتها املختلفة من
تفاعالت وتط ّورات حتدث ت�أثرياتها املبا�شرة
وغري املبا�شرة يف حياة ال�شعوب والدول ،فلي�س من
ال�سهل مقاربة مو�ضوع العمل ال�صحفي الن�سوي
وحتليل النتاج الن�سوي بغية الك�شف عن مم ّيزات
هذا العمل وخ�صائ�صه ،و�إذا كانت ال�صحافة
معي ،فكيف
عموم ًا وليدة واقع �سيا�سي واجتماعي ّ
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بال�صحافة الن�سوية حتديد ًا التي تزامنت ن�ش�أتها
متغيات مهمة حدثت بعد عام 2003م وتغيري
مع ّ
نظام احلكم واالنفتاح الثقايف ،واالجتماعي،
واالقت�صادي الذي ح�صل يف العراق ،ودخول
التط ّور التكنولوجي� ،إذ ظهرت الن�ساء كق ّوة
�إعالم ّية بارزة عك�ست ح�ضور ًا �أنثوي ًا �صحف ّي ًا
متم ّيز ًا ،حماول ًة منها ل�س ّد الثغرات الوا�ضحة يف
املجتمع بعد �أن ع ّمه اجلهل والتخ ّلف� ،إذ افرزت
ال�سنون املن�صرمة حروب ًا متالحقة و�صراع ًا
�سيا�سي ًا اكت�سح ك ّل ما من �ش�أنه تطوير املجتمع
وبنائه ،ومنت �أجيال تلو �أجيال ال تعرف �أب�سط
الأمور الأ�سر ّية ،واالجتماع ّية ،والدين ّية ،بل حتى
اللباقة يف الكالم ،والت�صرف ،والديكور ،والأثاث،
والأزياء.
يف حديث دار مع ال�ست ليلى �إبراهيم/
رئي�س حترير املجلة ذكرت فيه� :أنّ
العدد الأول من جملة ريا�ض الزهراء �صدر يف
2007/1/1م ،حيث كان العمل تطوعي ًا من قبل
بع�ض املنت�سبات يف املكتبة �إىل جانب عملهنّ
خارج �أوقات الدوام وب�صفة هي�أة التحرير،
وا�ستمر العمل هكذا �إىل �أن �أ�صبحت املكتبة
الن�سوية �شعبة ،و�أُق ّرت املجلة ك َوحدة من َوحداتها
وتغيت هيكلية ال َوحدة وازداد
�سنة 2013مّ ،
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عدد هي�أة التحرير ُ
وخ ّ�ص�ص لها مكان و�أجهزة
كومبيوترية خا�صة ملالكها ،و�صدر ملحق للمجلة
لن�شر التقارير الإخبارية با�سم (عطر الريا�ض).
وكانت الأهمية الق�صوى للإعالم ال�س ّيما الإعالم
الن�سوي دافع ًا من دوافع الت�أ�سي�س؛ لذا ت�صدّت
جملة ريا�ض الزهراء لن�شر الثقافة الدين ّية
والأ�سر ّية يف املجتمع ،وكانت املر�أة هي الهدف
الأ�سمى لها ور�سائلها الإعالمية ،على اعتبار �أنّ
املر�أة هي حمور العائلة ،وتقع عليها م�س�ؤول ّية
ترب ّية الأوالد ،ف�إن مل تكن الأم مث ّقفة �أو متع ّلمة
فما هو م�صري الأبناء؟ زيادة على �أنها تت�صل
وت�ؤ ّثر يف الأخ ،والأب ،والزوج ،والأبناء.
ويعمل يف هذه ال َوحدة خم�س منت�سبات فقط ،يقع
على عاتقهنّ �إجناز ك ّل ما يلزم من عمل املجلة
من ت�صميم ،وحترير ،وت�صوير ،وتن�ضيد ،وما
�إىل ذلك� ،أ ّما التدقيق اللغوي فيقع على عاتق
بع�ض املدققني اللغويني العاملني يف ق�سم ال�ش�ؤون
الفكرية والثقافية لتخرج املجلة بهذه احل ّلة
الق�شيبة.
وحدة املكتبة االلكرتونية:
حتتوي هذه ال َوحدة على الكتب الإلكرتونية
وباالخت�صا�صات املتنوعة وباللغتني العربية
والإنكليزية ،وكذلك تو ّفر الر�سائل ،والأطاريح

اجلامعية والبحوث واملحا�ضرات والدرو�س
والربامج الدينية والو�سائل ال�سمعية والب�صرية،
�إذ تقدّم هذه اخلدمات للم�ستفيدة كيفما ت�شاء
على القر�ص ال�صلب �أو الفال�ش �أو عرب الطباعة
على الورق ،و�أهم ما تقدّمه املكتبة الإلكرتونية
الأطاريح والر�سائل التي تفيد طالبات الدرا�سات
العليا ب�شكل كبري ،وك ّل القائمات عليها يقدمن
املعلومات الكاملة عن طبيعة املكتبة الإلكرتونية
وكيفية ا�ستخدام احلا�سبة واحل�صول على ما
تريد الباحثة.
وي�صل عدد اخت�صا�صات امل�صادر الإلكرتونية
التي توفرها املكتبة الإلكرتونية �إىل ()116.224
اخت�صا�ص ًا ويف ك ّل املجاالت ،وال تقت�صر خدمات
ال َوحدة الإلكرتونية على طلبة البكالوريو�س
�أو املاج�ستري والدكتوراه ،بل ُتقدّم �إىل طالب
املراحل املتو�سطة والإعدادية� ،إذ تقدم لهم
الأفالم التعليمية التي تت�ضمن موادّهم الدرا�سية،
فيح�ضرون ب�شكل يومي تقريب ًا للدرا�سة عن طريق
متابعة �شروحات بع�ض املدر�سني على جهاز
الكومبيوتر ،ولأنّ الأجواء يف املكتبة منا�سبة ولثقة
الأهل باملكان والقائمات عليه فهم ُيح�ضرون
أياد �أمينة.
بناتهم مطمئنني واثقني �أنهنّ يف � ٍ
َوحدة دعم القراءة والتلقي:
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ي�سعى القائمون على خدمة �أبي الف�ضل العبا�س
ي�صب يف خدمة املجتمع ،ففي
�إىل تقدمي ك ّل ما ّ
عام 2014م ا�س ُتحدثت هذه ال َوحدة ل ُت�سهم يف
ن�شر الوعي الثقايف بني �أفراد املجتمع و�شريحة
الن�ساء والبنات ب�شكل خا�ص� ،إذ تهدف ال َوحدة
�إىل حتفيز الأفراد على طلب املعرفة لتكون ميزان ًا
وتقومي ًا ل�سلوكهم عرب القراءة التي تع ّد من �أبرز
روافدها بوا�سطة خارطة طريق �سليمة و�سريعة
ت�سعى للو�صول �إىل عملية قراءة ناجحة وف ّعالة
ومفيدة تت�ضمن عمليات ت�شخي�ص املعوقات
التي تثنيهم عن القراءة ومعاجلتها وتعريفهم
مبهارات التفكري والقراءة واال�ستيعاب الناجحة،
و�إر�شادهم �إىل الكتب التي تع ّد منابع حقيقية
للمعرفة ،ف�ض ًال عن �إقامة ن�شاطات خمتلفة
(ثقافية وفنية) ،ك�إلقاء املحا�ضرات ،و�إ�صدار
الكت ّيبات واملن�شورات ،و ِاعداد الأفالم والندوات
وامل�سابقات ،ويع ّد برنامج �أ�صدقاء املكتبة ور ّواد
الثقافة من �أبرزها.
وحدة الفهر�سة:
دائم ًا ما ي�سعى القائمون على �إدارة املكتبة �إىل
تطويرها وبا�ستمرار ،فلم يغفلوا عن جوانب كثرية
من �ضمنها الفهر�سة التي تع ّد ذات �أهمية بالن�سبة

�إىل مقتنيات املكتبة الثمينة ،فالفهر�سة لها دور
كبري يف اال�ستفادة من الكتب من قبل ر ّواد املكتبة
وغريهم� ،إذ و�صل عدد الكتب املفهر�سة �إىل ما
يزيد على ( )2480كتاب ،الق�سم الأكرب منها
فهر�سة الكتب الإ�سالمية ،وبع�ض منها فهر�سة
لكتب اللغة العربية ،وط ّبقت املكتبة العبا�س ّية نظام
الفهر�سة  RDAالذي يع ّد من �أرقى الأنظمة يف
العامل ،والذي ترتفع تكلفته املادية مقارنة مع
غريهّ � ،إل �أنّ ذلك مل ي�ش ّكل عائق ًا بالن�سبة �إليهم،
فك ّل هم القائمني على املكتبة غايتهم تقدمي
�أف�ضل اخلدمات للباحثات الكرميات ،الـ RDA
هي قواعد و�صف امل�صادر و�إتاحتها ،وهي حماولة
لبناء ترميز فهر�سة على منوذج � ،FRBRأ ّما
البنية امل�ستخدمة يف  AACR2كانت تقوم
على قواعد التقنني الدويل للو�صف الببليوغرايف
ت�ضم ممثلني من �ست
(تدوب) ،قامت عليه جلنة ّ
هيئات كربى ،وهي :مكتبة الكوجنر�س ،املكتبة
الربيطانية ،جمعية املكتبات الأمريكية ،اللجنة
الأ�سرتالية عن الفهر�سة ،اللجنة الكندية عن
الفهر�سة ،املعهد املرخ�ص الخت�صا�صيي املكتبات
()1
واملعلومات (بريطانيا).
وحدة اال�ستن�ساخ:
نظر ًا لوقفية الكتب وتع ّذر اال�ستعارة اخلارجية

�أُن�شئت َوحدة اال�ستن�ساخ لتذليل ال�صعوبات
�أمام امل�ستفيدات الكرميات ،فتقوم هذه الوحدة
با�ستن�ساخ ما حتتاجه امل�ستفيدة والباحثة من
الكتب ،ومبعدل حمدّد من ال�صفحات لك ّل كتاب
وبكلفة رمزية �إذ يوجد جهازان لال�ستن�ساخ،
وتعمل يف هذه الوحدة منت�سبتان تقدّمان اخلدمة
ب�شكل يومي للم�ستفيدات.
من خالل ما تقدّ م عر�ضه ،وما قد ذكرناه،
ي ّت�ضح لنا جلي ًا �أنّ للمكتبات �أهمية كبرية
وم�ؤثرة فاملكتبة هي املالذ الأول والأخري
للباحثني والدار�سني ،فهي بيت البحث
العلمي ،وما مي ّيز املكتبة الن�سوية يف
العتبة العبا�س ّية املقدّ �سة �أنها �أمنوذج نادر
فيما تقدّ مه من خدمات تفتقر لها املكتبات
الأخرى لكونها حتتوي على العديد من
الكتب املهمة واحليوية ,ويف �أ�صناف العلم
و�أنواعه وجماالته كافة ،الأمر الذي
مي ّكن الباحثة من احل�صول على املراجع
ّ
بكل �سهولة وي�سر ودون تكاليف مادية
وبخ�صو�صية منقطعة النظري.
.......................................
( )1ويكيبيديا املو�سوعة احلرة
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ِن َسا ٌء
ام الع ََشا ِئ ِري َّة
َق َض ْ
يه َّن األَحك َ ُ
ت َعلَ ِ

هناء باقر الخفاجي /ذي قار

بع�ض املوروثات القبلية البائدة ال تزال تهيمن ب�شكل خانق على بع�ض املناطق التي تتحكم بها التقاليد والأعراف
الع�شائرية ،ومل يفلح التطور واالنفتاح العلمي يف تغيري هذه املوروثات االجتماعية البائدة ،التي ال تزال قائمة حتى
يومنا هذا ،فتكون املر�أة هي �ضحية تلك الأعراف ،فتارة جند ابن ع ّمها مينع ّ
كل َمن يتقدّ م خلطبتها ولو بقوة ال�سالح،
وي�ص ّر على الزواج منها ولو بالإكراه ،وهذا ما ُي�سمى (بالنهوة) ،وتارة �أخرى جند الأب �أو الأخ ُي�صاهر بها عن طريق زواج
ي�ضحون بها قربان ًا لأخطاء الع�شرية التي ال تتوانى عن ال�صراع و�سفك الدماء مع ع�شرية �أخرى،
(اﻠﮔصة باﻠﮔصة) ،وثالث ًا ّ
فتكون الدية فتيات قا�صرات (كف�صلية) ّ
ليحل ال�صلح بني الع�شريتني على ح�سابها من دون النظر �إىل حقوقها امل�شروعة
التي �أق ّرتها الأديان ال�سماوية.
يف ا�ستطالعنا هذا ه ّيجنا جروح ًا بع�ضها كان
م�ضمر ًا و�آخر ما يزال ينزف ،وهنّ �أمنوذ ٌج
م�صغ ٌر حلاالت كثرية مت�شابهة ،ك ّل حالة حتكي
م�أ�ساة املئات من الفتيات اللواتي ق�ضت عليهن
الأعراف الع�شائرية البائدة.
(جارية �أم مملوكة!)
من تلك احلاالت حالة وداد ذات الإحدى
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ع�شرة �سنة التي خرجت من بيت والدها لي ًال،
ت�صطحبها والدتها فقط لتكون ال�ضحية! فعن
طريق اخلط�أ قتل والدها �شخ�ص ًا يف حفل زفاف
ابن ع ّمه ،ففي �أثناء �إطالق العيارات النارية يف
الهواء اهتزت البندقية يف يده ،ف�أ�صابت �أحد
املدع ّوين من ع�شرية �أخرى و�أردته قتي ًال ,وبعد
مفاو�ضات مع �أهل املقتول و�إثبات �أنّ القتل

كان ق�ضا ًء وقدر ًا ،قبلوا بالدية! وهي (وداد
الف�صلية) ,وبعد �أن �أجنبت �أربعة �أوالد ظلوا
يعاملونها كمملوكة لهم.
�أ ّما زهرة امر�أة خم�سينية فتقول:
تز ّوج �أخي (ﮔصة ﺒﮔصة) لأكون �ضحية هذا
الزواج الفا�شل ،كنتُ �أريد الطالق ،لكن �أخي مل
يوافق؛ لأن ذلك �سي�ؤدي �إىل طالق زوجته ،ف�أ�ص ّر

مع الناس

على بقائي على ذمة زوجي الذي هجرين يف بيت
�أخي منذ �أن كان ابني طف ًال �صغري ًا ،عانيت كثري ًا
ب�سبب امل�شاكل مع زوجة �أخي التي مل تتقبلني يف
بيتها ،وازدادت امل�شاكل عندما كرب ابني وبد�أ
ُ
فا�ضطررت �إىل ا�ستئجار
يت�شاجر مع �أوالدها،
غرفة يف بيت امر�أة م�س ّنة لأعي�ش �أنا وابني ،مثلما
ُ
ا�ضطررت �إىل �أن �أعمل بائعة مالب�س لأ�ستطيع
�إعالة نف�سي وتربية ابني ،و�أكون له الأب والأم.
وقالت �سليمة البنت الوحيدة لوالديها:
كنتُ جميلة ومد ّللة ،وكان ّ
اخلطاب يطرقون بابي
كثري ًا � ّإل �أنّ ابن ع ّمي مل ي�سمح لأيّ منهم ،رغم
�أين رف�ضته لأنه يكربين �س ّن ًا ولديه زوجة و�أوالد،
لكنه بقي م�صر ًا على ر�أيه ،وال�سبب لأنه ابن العم
وله احلق ع�شائري ًا كما يدّعي!
بعدها تزوج �أخي الأكرب و�سافر بعيد ًا ،وا�ست�شهد
�أخي الأ�صغر ،وتويف والداي وتركوين وحيدة،
�أ�شاهد قطار عمري مي ّر حم ّم ًال ب�أر�شيف
حياتي التي �أعاقتها العقليات املتخلفة والظلم
واال�ستبداد.
و�ضعنا �أ�سئلتنا على طاولة قانون ال�شريعة والقانون
املدين؛ لنتعرف على �آرائهم يف هذه الظاهرة.
فتف�ضل ال�شيخ �سعد احل�سيناوي قائ ًال:
�إنّ زواج الفتاة بالإكراه هو �أمر خمالف
لل�شريعة الإ�سالمية.
وبي �أنّ يف م�سالة الزواج الوالية للأب واجل ّد
ّ
فقط عندما تكون البنت الباكر حديثة البلوغ� ،إذ
تكون خربتها قليلة يف معادن الرجال ب�سبب ن�ش�أة
الفتاة يف �أجواء معزولة عن املخالطة ،فال متتلك
اخلربة واالختيار ال�صحيح� ،أ ّما البالغة الر�شيدة
امل�ستقلة اقت�صادي ًا فال والية عليها ،كذلك البنت

الث ّيب ,و�أمر الزواج راجع �إليها .والذي يهمنا هنا
هو القول عند �أغلب الفقهاء املعا�صرين يف م�س�ألة
الزواج �أن يكون ب�إذن الأب وموافقته مع ر�أي
البنت ،كي ي�صبح الزواج �صحيح ًا� ،أ ّما �إذا كان
زواج البنت من غري الكف�ؤ وق�سر ًا من قبل والدها,
فلها ّ
ي�صح هذا الزواج ،ولها
احلق �أن ترف�ض وال ّ
احلق �أن تتزوج من الكف�ؤ لها.
�أ ّما ر�أي القانون املدين فقد �أو�ضح احلقوقي
ع ّزت اخلفاجي قائ ًال:
�إنّ قانون الأحوال ال�شخ�صية العراقي املرقم 188
ل�سنة 1959م ،يف املادة التا�سعة التي تتحدث عن
النهوة �أو الإكراه على الزواج ،يعاقب باحلب�س
من (� )3-1سنوات َمن يقوم بذلك من �أقرباء
الفتاة ,وبال�سجن (� )10سنوات �إذا كان لي�س من
الأقارب.
و�أ�ضاف� :إنّ القانون ي�سمح للفتاة �إذا كانت
بالغة �سنّ الر�شد بتحريك دعوى ق�ضائية �ض ّد من
نهى عليها ،مثلما �أنّ ذويها با�ستطاعتهم تقدمي
ال�شكوى �إذا مل تبلغ الفتاة ال�سنّ القانونية.
و�أ�شار �إىل �ضرورة حتجيم هذه الظاهرة عن
طريق ت�شديد العقوبة على مرتكبي الإكراه على
الزواج مب�سمياته كافة لو�ضع ح ّد لهذه الظاهرة.
(هروب من القانون)
و�شاركته الر�أي الباحثة االجتماعية زينب
عبد
ا هلل ،
فقالت:
�إنّ "زواج
ا لنهو ة ،

باﻠﮔصة ،والف�صلية" وغريها من �أنواع �إجبار
الفتاة على الزواج ،هي �أعراف ع�شائرية خمالفة
للقوانني ال�سماوية والو�ضعية؛ لذلك �أنّ �أغلب
الزيجات تتم خارج املحكمة هروب ًا من املحا�سبة
القانونية ،خا�صة عندما ترف�ض الفتاة الزواج
�أمام القا�ضي �أو يالحظ القا�ضي رف�ضها ب�شكل
غري مبا�شر ،فيقوم با�ستدعاء الباحثة االجتماعية
املوجودة يف حماكم الأحوال ال�شخ�صية لت�س�أل
الفتاة مبعزل عن �أهلها وتت�أكد من رف�ضها،
يتم العقد ،وي�ؤ�شر القا�ضي
ويف هذه احلالة لن ّ
الرف�ض ر�سمي ًا ،ون ّوهت �إىل �أنّ �أغلب املتزوجات
هنّ من القا�صرات ،ولي�س لهنّ ّ
حق الرف�ض
عندما يتعلق الأمر (بالف�صلية)� ،إذ مل يقت�صر
على القتل و�إمنا �أ�صبح ّ ً
حل مل�شاكل حتى و�إن
كانت ب�سيطة ،وقد ذكرت �إحدى الق�ص�ص التي
�أ�شارت �إليها املرجعية يف خطبة اجلمعة و ُن�شرت
على مواقع التوا�صل االجتماعي ،وهي منح ()50
امر�أة قا�صرة جنوبي العراق لإحدى الع�شائر على
�أثر خالف م�س ّلح بني ع�شريتني!
(�إن�صاف املر�أة)
وترتفع املطالبات ب�إن�صاف املر�أة من الأعراف
الع�شائرية التي ال ينتج عنها �سوى التف ّكك الأ�سري
عن طريق خطباء املنابر ،وتفعيل قانون العقوبات
على مرتكبي هذه اجلرائم ،والتوعية القانونية؛
لأنّ الإكراه على الزواج
جرمية يعاقب عليها
القانون.

و ا ﻠ ﮔ صة
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ترقري

اطوريَّ ِة َ
الخ ْير
تويجٌ َمالئِ ِ
ك ّي ِفي امبِ َر ُ ِ
َت ِ
خاص مجلة رياض الزهراء



ت ّوجت الأمانة العا ّمة للعتبة العبا�س ّية املقدّ�سة
( )2223مك ّلفة من حمافظة كربالء املقدّ�سة
يف حفل لبلوغ �سنّ التكليفِ ،ع ْب م�شروع �أطلقت
عليه (تكليف الورود الفاطمية) ،الذي نظمته
�شعبة اخلطابة احل�سين ّية الن�سو ّية التابعة لق�سم
املعارف الإ�سالمية يف العتبة العبا�س ّية املقدّ�سة
وبالتعاون مع مديرية تربية كربالء املقدّ�سة هذا
العام وحتت �شعار (بنور الزهراء اهتدينا)،
مب�شاركة ( )50مدر�سة تو ّزعت بني مدار�س
املركز والأحياء والقرى والأرياف ،وي�أتي ذلك
حر�ص ًا من الأمانة العا ّمة للعتبة العبا�س ّية
املقدّ�سة على �إ�شعار الفتيات ب�أهم ّية مرحلة �سنّ
ال�شرعي من �سنوات عمرهنّ ومعرفة
التكليف
ّ
م�س�ؤولياتهنّ وواجباتهنّ ال�شرعية.
االحتفال الذي ا�ستغرق �إعداده �أكرث من
�شهرين من العمل املتوا�صل وامل�ستمر من قبل
�شعبة اخلطابة ت�ض ّمن منهاجه عدّة فقرات
�أهمها :حما�ضرة عن احلجاب و�أهم ّيته للفتاة،
والقراءة ال�صحيحة ل�سورة الفاحتة� ،إ�ضافة
�إىل درو�س يف �سرية �أهل البيتّ 
واالطالع
على �أحاديثهم وربطها بالواقع ،كذلك الدرو�س
الفقهية والعقائدية مبا يتالءم مع ك ّل عمر،
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و�أداء مرا�سيم ال�صالة ب�صورة جماع ّية.
وقد �شمل املنهاج �إقامة احتفال يف ك ّل املدار�س

َوفق جدول زمني بد�أ من ليلة والدة ال�صديقة
حتّى ليلة والدة �أمري امل�ؤمنني و ّمت توزيع �إحرام
ال�صالة على املك ّلفات ،واختتم احلفل بالتكرمي

املعنوي للمكلفات من بركات �أبي الف�ضل
ف�ض ًال عن توزيع املن�شورات التي حتثّ على
احلجاب وتع ّلم ال�صالة وغريها من الأمور
مب�سط.
العباد ّية ب�أ�سلوب ّ
وحتدّثت معاونة م�س�ؤول �شعبة اخلطابة الن�سو ّية
ال�س ّيدة تغريد عبد اخلالق التميمي قائلة:
ّ
وبخا�صة
ا�ستطعنا �أن ن�صل �إىل �أغلب املدار�س
ّ
الواقعة يف القرى النائية التي مل ت�شهد �إقامة
فعاليات كهذه ،و�أ�ضافت :تت�أمل القائمات على
هذا امل�شروع يف ال�سنني الالحقة �أن تتّ�سع رقعته
لي�شمل مدار�س �أكرث وهو ي�أتي تزامن ًا مع والدة
ال�س ّيدة الزهراء مما يتيح الفر�صة لالحتفال
ّ
واالحتفاء بالطالبات البالغات �سنّ التكليف
ال�شرعي.
كما �أ�شارت التميمي� :أنّ هذا امل�شروع فتح قنوات
التوا�صل مع �إدارات املدار�س يف �سبيل االطالع
على �أحوالها و�إقامة فعال ّيات و�أن�شطة م�ستقبل ّية.

و�شهد هذا امل�شروع �أ�صداء �إيجابية وا�سعة ،وقد
ث ّمنت �إدارات املدار�س امل�شاركة هذه اخلطوة
التي خطتها العتبة العبا�س ّية املقدّ�سة ب�إقامتها
م�شروع كهذا� ،إذ ينبئ عن مدى اهتمامها
وبخا�صة الفتيات ،والعمل على
باجليل النا�شئ
ّ
تثقيفهنّ وتوعيتهنّ مبا يتالءم مع مدركاتهنَّ
العمرية.
وعبت مديرة مدر�سة النماء ال�ست رغد قائلة:
ّ
نحن نرى اليوم طالبتنا كالطيور حت ّلق فرحاً
بهذا االحتفال.
فيما �أثنت ال�ست �أ ّم علي مديرة مدر�سة
العدالة بقولها :كانت مبادرة رائعة ،ونتقدّم
بال�شكر اجلزيل للأمانة العا ّمة للعتبة العبا�س ّية
املقدّ�سة.
�إنّ تكليف الفتيات يع ّد من �أهم الأيام و�أجملها
للفتاة لدخولها مرحلة جديدة من حياتها وهذه
االحتفاالت تعطي دافع ًا قوي ًا وكبري ًا للفتاة
للتم�سك بالتعاليم الإ�سالم ّية ،و�إنّ تلك اخلطوة
لي�ست بالأمر اجلديد من قبل الأمانة العا ّمة
للعتبة العبا�س ّية املقدّ�سة فهي �س ّباقة لإقامة مثل
هذه االحتفاالت لبناتنا العزيزات؛ كيوم ت�شريف
و�سعادة و�أمل �إىل الأبد.

ُألفة نساء

َ
عت َعل ْي ِه َّ
ب َما َطلَ ْ
الش ْمس
ح
أ َ ُّ
فاطمة صاحب العوادي /بغداد

دخلت الث ّلة الطيبة بيت اجلارة احلنون
�أم زينب حم ّملة بالب�شر والهدايا ،بادرت �أم
ً
قائلة :مبارك لكم املولود اجلديد ،جعله
زهراء
اهلل من ال�صاحلني ومن �أهل ال�سالمة واخلري..
�أ ّم زينب :جزاكم اهلل خري ًا وبوركتم.
تعبت يف املدة ال�سابقة.
علي� :أكيد ًا �أنك ِ
�أ ّم ّ
�أ ّم زينب :منهكة نعم ولكن بال �شكوى� ،ساهرة
من غري �س�أم� ،إنه تاج �أفراحي.
�أ ّم زهراء� :إذن فهو احلفيد الأول ،وما �أدراك ما
احلفيد الأول؟!
�أ ّم ح�سني (وهي تتمتم بالب�سملة وال�صالة
على حم ّمد و�آل حم ّمد) ثم وجهت الكالم
�إىل �أ ّم املولود :ما ا�سمه؟
والدة الطفل :حم ّمد علي.
�أ ّم جواد :جعله اهلل من ال�سائرين على نهج
حممد وعلي.
اال�سم هو ،هذا � ّأول ّ
حق من حقوق
عم ُ
عليِ :ن َ
�أ ّم ّ
الولد على �أبيه.
�أ ّم زهراء :بل �أولها اختيار امل�ستودع واحلجر
الطاهر.
أح�سنت.
عليِ � :
�أ ّم ّ
زينب:
�أم

احلم ُد هلل �أم حم ّمد علي امر�أة كرمية ذات خلق
ن�شئ ولده ن�ش�أة
ودين ،لقد عاهد ولدي اهلل� أن ُي ِ
�صاحلة ،فتتبع الأمور التي تو�صله �إىل الهدف.
�أ ّم ح�سني :بارك اهلل فيه.
�أ ّم زينب :لقد �أ ّذن �أبوه يف �أذنه اليمنى و�أقام يف
الي�سرى ،ف�إنّ ذلك ع�صمة للمولود من ال�شيطان
كما ورد عن �أبي عبد اهلل قال« :قال ر�سول
اهلل :من ُولد له مولود فلي�ؤذن يف �أذنه اليمنى
ب�أذان ال�صالة وليقم يف الي�سرى ،ف�إنها ع�صمة
()1
من ال�شيطان الرجيم».
قمت ب�إر�ضاعه يا �أ ّم
�أ ّم جواد (مت�سائلة) :هل ِ
حم ّمد علي؟
علي
�أ ّم حم ّمد علي :نعم ،هكذا �أو�صى الإمام ّ
لنب ُير�ضع به ال�صبي �أعظم برك ًة
قائ ًال« :ما من ٍ
()2
عليه من لنب �أ ّمه».
�أ ّم زهراء� :أ تعلمني ما ثواب ر�ضاعتك لوليدك؟
النبي الأكرم..« :ف�إذا �أر�ضعت كان لها
يقول ّ
كعدل عتق حم ّرر من ولد
بك ّل م�صة
�إ�سماعيل ،ف�إذا فرغت
من ر�ضاعه �ضرب
ملك على جنبها،
وقال :ا�ست�أنفي العمل،
()3
فقد ُغ ِفر لك».

�أ ّم ح�سني� :أ�ضيفي �إىل ذلك الآثار الطيبة
التي تظهر على الأوالد ،منها الإ�شباع العاطفي
والإح�سا�س بالأمان الذي ي�ؤثر كثري ًا يف م�سرية
حياة الإن�سان و�سلوكه وفكره ومعتقداته.
أح�سنت ،فما و�صل �إليه ال�شريفان
�أ ّم ح�سنيِ � :
الر�ضي واملرت�ضى وكذلك ال�شيخ الأن�صاري من
علم ودين وخلق كان نتيجة ر�ضاع �أ ّم طاهرة ذات
دين وخلق ،فقد ُذكر �أنّ �أمهات ه�ؤالء الأعالم مل
يكن ير�ضعن �أوالدهن � ّإل وهنّ على و�ضوء.
�أ ّم زهراء :هناك واجبات على الوالدين االلتزام
بها خا�صة يف ال�سنوات الأوىل كونها اللبنة
الأ�سا�سية يف تنمية قدراته ومواهبه ،بل معتقداته.
�أ ّم �سجاد :على ك ّل �أ ّم مطالعة و�صايا �أهل
البيت ،فهي املنهاج الر�صني وال�شامل للرتبية
النف�سية ،والبدنية ،والروحية ،والعلمية.
�أ ّم زهراء :الوالدان هما املع ّلمان الأ ّوالن يف حياة
الأبناء.
�أ ّم ح�سني :لذا عليها احلر�ص على �إعطاء
الدرو�س الأوىل ب�شكل عملي كالقيام بالت�صدّق،
و�إ�شاعة احلب وال�سالم ،واحرتام الآخرين ،وعدم
الكذب والأنانية.
علي :كذلك ترغيبهم بتح�صيل العلم
�أ ّم ّ
وحب �أهل
والثقافة خا�صة ثقافتنا الإ�سالميةّ ،
البيت الأطهار ،فهم منار الهدى والقدوة احل�سنة.
�أ ّم زهراء :ويكون ذلك عن طريق ا�صطحابهم
�إىل جمال�س الذكر وامل�شاهد امل�ش ّرفة يف ج ّو رحب
بهيج.
فج�أ ًة �ساد هدوء على �أجواء اجلل�سة وتبادلت الث ّلة
الطيبة نظرات مقروءة عندهنّ جميع ًا ترجمتها
كالم ًا �أم علي بقولها :هذا املخلوق الربيء
اجلميل� ،إنه �أمل جديد� ،آمل �أن يكون جندي ًا يف
امل�شروع الإلهي الكبري لإعمار الأر�ض بالعدل،
واحلب ،واخلري مع امل�ؤمل املوعود.
ّ
وب�صوت واحد مل�ؤه التفا�ؤل� :إن �شاء اهلل
تعاىل.
.............................
( )1الكايف:ج� ،6ص )2( .24الكايف :ج� ،6ص )3( .40الأمايل� :ص.497

19

عدد 145
هشر شوال 1440ه زحريان 2019م

امللف اخلاص

ر َي ُ
اض َّ
ْ
َ
ر
ه
الز
اء..
ِ
ِ

َم ْ
ش ُر ٌ
وع ٌّ
وي ِل َك ْ
وع َت َ
س ِر
ُ ِّ
اإلع َ
َن َم ِط َّي ِة ْ
المؤث ِر
ال ِم
الإعالم ر�سالة وهو �أحد املجاالت امله ّمة التي هيمنت و�أ ّثرت يف حياة الإن�سان
املعا�صر ونه�ضته و�إبداعاته ملا له من مقدرة على �صناعة الر�أي العام وتغيري �أمناطه
ال�سلوكية وحتديد اجتاهاته العا ّمة؛ فهو ميتلك �إمكانات وقدرات هائلة قادرة على
موجهة لإي�صال الر�سائل املك ّلف ب�إجنازها ،ونافذة يطل
الت�أثري املبا�شر ،فهو �سلطة ّ
منها املتل ّقي على الوعي واملعرفة ،وت�شكيل الآراء والأذواق ،وممكن �أن يكون له دور يف
بناء الأمم �أو حتطيمها.
وبناء الأ ّمة يبد�أ من ثقتها بهويتها الإ�سالم ّية ورجوعها لرتاثها العريق ,وثبات
والتم�سك بعقيدتها ,والإعالم و�سيلة مه ّمة لتحقيق ذلك.
موقفها الفكري
ّ

وجم ّلة ريا�ض الزهراء م�شروع �إعالمي ن�سويّ ملتزم تف ّردت ب�صنع ذوات فاعلة
وم�ؤ ِّثرة باملجتمع ،وبث روح التنمية الإيجابية يف نف�س املر�أة امل�سلمة ،واالرتقاء
بالأفكار ،ون�شر الأخالق ال�سامية ،واالقتداء بنهج �آل البيت الأطهار ،فهم ال�سبيل
�إىل الإ�صالح.
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امللف اخلاص

ِّ
الس ّيد أحمد الصافي (دام ّ
سماحة ّ
المتولي الشرعي
عزه)/
ّ
ّ
المقدسة
العباسية
للعتبة

ب�سمه تعاىل
رب العاملني وال�صالة على حم ّمد و�آله
احلمد هلل ّ
الطاهرين
ك ّلما كانت ثوابت الإن�سان قوية ك ّلما كان �آمنا �أكرث
من جميع املنزلقات وال�شبهات ،وعلى الإن�سان
عزّ
�سماحة ّ
ال�س ّيد �أحمد ال�صايف (دام ه) دائم ًا كما يهتم ب�أ�صالة الفكر وحقيقته كذلك الب ّد

�أن يهتم بالو�سائل والأ�ساليب التي يدافع بها عن
هذا الفكر وهذه العقيدة  .ويبقى �أمر التن ّوع –
يف هذه الأ�ساليب – يعود �إىل نف�س ال�شخ�ص �أو
اجلهة  -مع مالحظة �أنّ احلق قد ينت�شر من حيث
انت�شر الباطل – فالب ّد من ح�صول �أو حت�صيل
املعرفة االجتماعية والنف�سية يف ن�شر احلق..

ّ
محمد عبد الحسين األشيقر (دام توفيقه) /األمين العام
المهندس
ّ
ّ
للعتبة العباسية المقدسة

جزاكم اهلل خري ًا على ما تقدّمونه من موا�ضيع
و�أفكار طيبة ت�صب يف جمملها يف م�صلحة
تقوية الأوا�صر والثقافة الأ�سرية وعلى اجلانبني
العام واجلزئي ،العام ما ُيعنى بالثقافة والعلوم
الدينية والفكرية مبا ينفع الفئات العمرية كا ّفة
للمر�أة يف جمتمعنا (�سواء كانت �أ ّم ًا �أو ابن ًة �أو
زوج ًة �أو �أخت ًا) ،واجلزئي وهو ما ُيعنى بامل�شاكل

والأمور التي بد�أت ُت�صيب ثنايا الأ�سرة وال�سهام
توجه حالي ًا �صوب فلذات قلوبنا
امل�سمومة التي ّ
(�أبنائنا) ،وتط ّرقتم للمعاجلات واحللول من
خالل الكتابات الطيبة التي ت�ض ّمها �صفحات
هذه املج ّلة املباركة ،ن�س�أل الباري� أن يو ّفقكم
لتقدمي الأف�ضل خدم ًة ملجتمعنا ولأ�سرنا
العزيزة.

املهند�س حم ّمد الأ�شيقر (دام توفيقه)

المهندس عباس موسى (دام توفيقه) /نائب األمين
ّ
ّ
المقدسة
العباسية
العام للعتبة

املهند�س عبا�س مو�سى (دام توفيقه)

نبارك لك ّل القائمني على جم ّلة ريا�ض الزهراء مبنا�سبة حلول ال�سنة الثالثة ع�شرة من
عمرها ،وبعد اطالعنا على �إ�صدارات املج ّلة ال�شهرية كان �شعورنا دائم بال�سعادة ملا تقدّم ُه
هذ ِه املجلة من عطاء خا�ص للمر�أة والأطفال واملعلومات العامة� ،سائلني املوىل� أن يبارك يف
هذا العمل ونرجو املزيد �إن �شاء اهلل.
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ّ
الس ّيد ليث الموسوي (دام توفيقه)/
عضو مجلس اإلدارة

النجاح
ال�س ّيد ليث املو�سوي (دام توفيقه)
ّ

يعتقد الكثري �إمكان جناح العمل ال�صحفي
مبجرد تهيئة عن�صره الأول واملتم ّثل
مبهارة املالك ال�صحفي ،والواقع غري
متام ًا ،فبالإ�ضافة �إىل �ضرورة امتالك
املالك املهارة اجل ّيدة على �إدارة العمل
ال�صحفي البد �-أي�ض ًا� -أن تتو ّفر لديه
الر�ؤية الإ�سرتاتيجية يف �أمور عدّة �أهمها
�أن يخط لنف�سه خارطة طريق لإي�صال
تغيت �أدوات
ر�سالته للمتل ّقي مهما ّ
البيئة ال�صحف ّية ،مع احلفاظ على مبادئ
الر�سالة التي من �أجلها خا�ض هذا
امل�ضمار ولع ّل البع�ض يعتقد �أن هذا الأمر
هي ومعمول به عند الكثري!
ّ
تفح�ص الواقع الإعالمي يجده
ولكن عند ّ

ينحو مع �أهواء من -يبدو -بيده مقاليد
�صناعة الإعالم ،فال مبادئ �أو ثوابت
حتكمهم بل املنظور هو كيف يك�سب
اجلمهور حتّى و�إن خرج عن دائرة ثوابته.
وبهذا ال ميكث يف الأر�ض �إال النزر
الي�سري ممن �آمن ب�أن ال�صحاف َة ر�سال ٌة
جليل ُة ت�أخذ ب�أيدي متلق ّيها �إىل بيئة �آمنة
بالثقافة والفكر ال�سليمني ،وتزداد و�ضوح ًا
م�ضامني هذه الر�سالة وت�أثرياتها ك ّلما زاد
�ضجيج ر�سائل الإعالم الأ�صفر على �أر�ض
الواقع.
من هنا ت�أتي القيمة احلقيق ّية للعمل
الإعالمي ،وبك ّل فخر واعتزاز ما زلنا
نرى ر�سالة جملة ريا�ض الزهراء الغ ّراء

بتم�سكها باملبد�أ الثابت الذي من
نا�صع ًة ّ
�أجله �صدرت ،وم�ؤثر ًة يف جمهورها املو ّقر
ت�أثري ًا فاع ًال يف حمله للر�سالة ،حتّى بتنا ال
من ّيز بني م�شاركات ق ّرائها على �صفحاتها
وبني �أقالم مالكها الط ّيب.
وهذا هو النجاح احلقيقي الذي ن�أمل �أن
حتذو حذوه ك ّل و�سيل ٍة �إعالمي ٍة �صدرت
للحفاظ على النهج ال�سليم ،وال ي�سعنا
ونحن ن�ستقبل الذكرى ال�سنوية ل�صدور
جم ّلة ريا�ض الزهراء� إال �أن نبارك
مت�سكهم باملبد�أ ،مبتهلني
ملالكها املو ّقر ّ
ّ
للموىل تعاىل �أن يوفقهم لكل خري وي�سدّد
ُخطاهم ملوا�صلة هذه امل�سرية ّ
الو�ضاء.

الدكتور عباس رشيد الددة (دام توفيقه) /عضو مجلس اإلدارة

لقد ّ
و�سجلت فيهما
خطت جم ّلتكم الغ ّراء خطوات طيبة يف جمايل اجلوانب الدينية واالجتماعيةّ ،
ح�ضور ًا م�شهود ًا على �أننا ما زلنا نرنو يف املجاالت الأخرى كي نرى لها متثي ًال فاع ًال وف ّعا ًال ،وهي
جديرة بال�سبق والتم ّيز.
ً
ً
كما نطمح �أن يجد جانبها التنظريي يف بع�ض املجاالت ميدانا خ�صبا لتطبيق� ،أو مناغمة حاجة
الفرد يف الواقع املعي�شي ،دون اخلو�ض يف �أفق نظري قد ُيفهم منه الرتف التنظريي املج ّرد.
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الدكتور عبا�س الددة (دام توفيقه)

امللف اخلاص

الحاج كاظم عبد الحسين عبادة (دام توفيقه) /عضو
مجلس اإلدارة

ب�سمه تعاىل
ّ
ال�شك يف �أنّ ما قدّمته هذه املج ّلة املعطاء من جوانب مهمة تب ّنتها؛ �أهمها فيما يخ�ص
ً
العائلة امل�سلمة واملجتمع ب�صور ٍة عامة جهود قيمة ُت�شكر عليها؛ لذا �أقف �إجالال لال�سم
العظيم الذي ت�ش ّرفت املجلة بحمله كذلك �صاحب العتبة املقدّ�سة.
�أبارك لكا ّفة اجلهود و�أمت ّنى للجميع املزيد من العطاء واملوفقية.

احلاج كاظم عبادة (دام توفيقه)

الحاج جواد الحسناوي (دام توفيقه) /عضو مجلس اإلدارة

احلاج جواد احل�سناوي (دام توفيقه)

من�صة طيبة لإلقاء ال�ضوء على الكثري من الق�ضايا وامللفات املتع ِّلقة بالأ�سرة
املج ّلة ُتع ُّد ّ
والطفل ،وحتاول جاهدة عن طريق ما ّ
ي�سطره كتّابها معاجلة هذه امللفات وهذه الق�ضايا
ب�أ�سلوب ثقايف مرن يواكب حركة تط ّور اخلطاب والكتابة ،عن طريق ت�أقلم ه�ؤالء الكتّاب
جلي ملا يتم طرحه يف مقاالتهم وكتاباتهم عن طريق هذا الواقع
مع الواقع و�إبرازهم ب�شكل ّ
ّ
الذي ينعك�س على اهتمام الأ�سرة والر ّواد باملجلة ,بحيث نرى ان�شدادهم وحر�صهم على
اقتنائها ومتابعة �أعدادها ،والذي ُيع ُّد منقبة ُت�ضاف لهذه املج ّلة التي ناهز عمرها على
الثالثة ع�شر عام ًا من الإبداع والت�ألق و�سط مثيالتها من الإ�صدارات العامة.
نتم ّنى ملج ّلتنا دوام الت�ألق والإبداع وملالكها التوفيق والنجاح والر�ضا من �صاحب املقام
املوىل �أبي الف�ضل العبا�س.

ّ
الس ّيد مصطفى مرتضى ضياء الدين (دام توفيقه)/
عضو مجلس اإلدارة

رب العاملني بعدد �أنفا�س اخلالئق على هذه النعمة.
احلمد هلل ّ
املج ّلة ثمرة طيبة وعطاء جميل ملا تقدم ُه بعملها خالل هذه املدّة حيث عملت املجلةّ
ن�شر فكرها ال�شريحة الن�سوية املتمثلة ببناء ركيزة الرتبية يف املجتمع ونحن نث ّمن
هذا الدور الرائد يف الإعالم احلر عن طريق ن�شر فكر �أهل البيت حيث ت�شرفتّ
املج ّلة با�سم �سيدة ن�ساء العاملني الزهراء� أم العطاء ومدر�سة الفكر املحمدي.
�شاكرين جهود الأخوات العامالت فيها داعني لهم باملوفقية وال�سداد.

ال�س ّيد م�صطفى �ضياء الدين (دام توفيقه)
ّ
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رياض الزهراء

ال�س ّيد عدنان املو�سوي (دام توفيقه)
ّ

ّ
الس ّيد عدنان الموسوي
(دام توفيقه) /مدير مكتب
سماحة المتولي الشرعي
(دام ّ
عزه)

�أبارك لكنّ هذا اجلهد النري و�أن ّنت
تقتحمنَّ الثالث ع�شر بهذا العطاء ال ّرث
ال�صعاب خدم ًة للإرتقاء خمل�صات
النيات هادفات اىل الكمال ف�شكر ًا لكنَّ .
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مي ــي ه ـ ً
َّ
ُ
ِالل
فالشـــوق
الل
شـــب بقهـــويت ود ِ
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ّ
جبـــال
مبحـــراب زهـــا
صـــى
ـق
ٍ
ِ
خطــي املــدى ،فــاان يَــراعُ مراهـ ٍ
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ّ
ـت ُمضطـ َ
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الاذالل
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ُ
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السلســـال
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وارف وظـــال
ف َنمـــت بفـــي ٍء
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مثـــل الســـا ِء تزينـــت هبـــال
تنهبـــر جباملهـــا
انظـــر الهيـــا
ْ
تزهـــو بتصمـــم الغـــاف مطـــرزاً
فكأنـــه بـــد ٌر زهـــا ابخلـــال
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تظـــن زهورَهـــا ِبســـال
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ْ
َّ
ـطرها زه ــت ب ــلآيل
وتـــرى (العقائـــد) نورهـــا متشعشـــعٌ
ف ــكأن أس ـ َ
ـه ومــن إضالل
واليــك يف (القــرآن انــوار) الهدى
هتديــك مــن تيـ ٍ
ٌ
(خلـ َ
مبهابـــة وجـــال
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ٍ
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ـارس فاخ ــم هب ــا
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ايرب َو ّف ْ
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ُ
ّ
حماســـن الاقـــوال
مســـك اخلتـــام
صلـــوا عـــى طـــه النـــي وآهل
ُ

امللف اخلاص

ال�شيخ ع ّمار الهاليل (دام توفيقه)

ّ
عمار الهاللي (دام
الشيخ
توفيقه)/رئيس قسم شؤون
المعارف اإلسالمية واإلنسانية

نبارك ملج ّلة ريا�ض الزهراء� إيقاد �شمعتها
الثالثة ع�شرة وهي توا�صل ا�ستهدافها ل�شريحة
الن�ساء ،عرب تب ّنيها ن�شر الوعي يف املجتمع على
وفق امل�ضامني الإ�سالمية مع االلتزام بر�صانة
طرحها للدرا�سات واملقاالت املتن ّوعة� ،سع ًيا منها
�إىل تب ّني خطاب �إعالمي ُي�شار له بالريادة يف
التخ�ص�ص بتثقيف الأ�سرة.
ّ
فالعتبة العبا�س ّية املقدّ�سة �س ّباقة يف دعم ورعاية
مثل هكذا مطبوعات ترفع �شعار الر�صانة

ال�سيدة الزهراء
والإبداعّ ،
خا�صة و�أنها تتخذ من ّ
ً
ً
عنوان ًا مباركا وحم ّفزا لقدرتها يف ن�شر الثقافة
الأ�سر ّية وك ّل ما يخ�ص �ش�ؤون املر�أة ،وقد �سارت
املج ّلة بخطى مت�صاعدة يف التط ّور والنجاح ،وهي
حمافظة على بث القيم والأخالق والف�ضائل التي
من �ش�أنها تعزيز قدرات املر�أة وتنمية مواهبها،
ملتزمة مببادئ الر�سالة املحمدية ورافعة �شعار
التوعية بهدف �إ�صالح الأ�سرة واملجتمع.

ال�شيخ �صالح اخلفاجي (دام توفيقه)

الشيخ صالح الخفاجي (دام
توفيقه) /رئيس قسم الشؤون
الدينية

نبارك بك ّل جهد ون�شاط یكون من �ش�أنه رفد

اجلانب العقائدي ،واالجتماعي ،والأخالقي،
وخ�صو�ص ًا للعن�صر الن�سوي ،ومن �صوره
امل�ش ّرفة �إ�صداركم املبارك من جم ّلة ريا�ض
الزهراء؛ حيث �إنّ الواقع املعا�ش ب�أ�شد ما
یكون �إىل �أي معلومة �أو فكرة �أو ا�ستنارة بهدي
والت�صدّي بوجه التيارات
�أهل البيت للوقوف
ِ
املخيفة والزاحفة �إىل �أفكار �شبابنا وفتياتنا
وعقولهم و�أذواقهم بالرغم من طموحاتنا التي
نرجو �أن تتحقق يف القريب العاجل ،من �ضرورة
�سرعة انت�شار مطبوعاتكم عرب و�سائل التوا�صل
االجتماعي مثلما يفعل �أعدا�ؤنا حتّى تكون لهم
باملر�صاد.
نتوجه بالدعاء لك ّل
ويف اخلتام ال ي�سعنا � ّإل �أنّ ّ
القائمني والعاملني يف املج ّلة املباركة بالتوفيق
وال�س�ؤدد و�شكر ًا.

ال�س ّيد حممد املو�سوي (دام توفيقه)

ّ
السيد محمد الموسوي (دام
توفيقه) /التبليغ الديني

ب�سمه تعاىل
ورد يف م�ضمون احلديث القد�سي ال�شريف �أنّ
علي
لوالك يا ر�سول اهلل ما ُخلقت الأفالك ،ولوال ّ
َ
خلقتك ،ولوال فاطمة ما خلقتكما.
ما
من امل�ؤمل جد ًا �أن حتمل جم ّلتكم املعطاء هماً
مهم ًا اعتربه تعاىل ع ّلة �إيجاد اخللق وهو :جت�سيد
ا ُ
خللق الفاطمي وت�صويره ون�شره الذي مت َّثل
بال�س ّيدة الزهراء بنت ًا وزوج ًة و�أُ ّم ًا ،والرتكيز
على ا�ستثارة ال�سرية املباركة لأقد�س بيت جمع
بني مع�صومني �أب ًا و�أ ّم ًا ،وبالأ�سلوب الروائي
والق�ص�صي الب�سيط ،وكذا ت�صغري حجم املقال،
والتنويع يف عدد الباحثني لال�ستفادة من الطاقات
�أكرث ما ميكن.
دمتم للخدمة املباركة.

ال�س ّيد عقيل اليا�سري (دام توفيقه)

ّ
السيد عقيل الياسري (دام
توفيقه) /المشرف العام على
ّ
المجلة

ب�سمه تعایل
وال�سالم على
احلمد هلل ّ
رب العاملني ّ
وال�صالة ّ
�أ�شرف الأنبياء واملر�سلني حم ّمد و�آله الطيبني
الطاهرين واللعن الدائم على �أعدائهم من
الأولني والآخرين.
ّ
ال يخفى على كل لب �أهمية الإعالم يف وقتنا
احلا�ضر ويف �أي وقت م�ضى ولكن تتج ّلى
الأهمية يف هذا الوقت نظر ًا لتط ّور الأدوات
وتو�سع املعلومات وتو ّفرها وتن ّوعها ،فكان لزام ًا
ّ
على جميع امل�ؤ�س�سات الإعالمية �أن تتناول هذه
اجلوانب التي �أ�شرمت �إليها عن طريق و�سائلها
الإعالمية ،ومن �أهم و�أبرز هذه الو�سائل يف العتبة
العبا�س ّية املقدّ�سة هي جم ّلة ريا�ض الزهراء،
هذه املج ّلة التي تدخل القلوب بدون ا�ستئذان
وذلك لتن ّوع �أبوابها ،ووفرة حمتوياتها ،وغزارة
معلوماتها؛ فهي تناغم وتتناول �أمور ًا تخ�ص
�شريحة مه ّمة �أال وهي عماد الأ�سرة وقوامها،
معان
املر�أة بك ّل ما حتمله هذه الكلمة العظيمة من ٍ
�سامية فهي الأم ،والأخت ،والبنت ،والزوجة؛ �إذ
لوالها ملا ا�ستم ّرت احلياة ،فهنيئ ًا لك ّل هذه الهمم
العالية وال�شكر لهذه الرياعات التي د ّونت وو ّثقت
وب ّينت املعلومات التي تنفع العباد والبالد ،ونتم ّنى
لها دوام املوفقية واال�ستمرار بالتوا�صل وعمر
مديد ملن ت�ش ّرف باالنت�ساب �إليها.
و�أجركنّ على َمنْ ُو ِ�س َمت املج ّلة با�سمها موالتنا
الزهراء ,وعلى �صاحب املرقد الذي نت�ش ّرف
بخدمته ابن ال�س ّيدة الطاهرة �أم البنني قدوة
امل�ضحيات والدة موالنا �أبي
الن�ساء امل�ؤمنات
ّ

الف�ضل العبا�س  ،وال�سالم عليكم ورحمة اهلل
وبركاته.
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الأ�ستاذ �أحمد �صادق(دام توفيقه)

األستاذ أحمد صادق حسن (دام
توفيقه) /معاون رئيس قسم
ّ
ّ
والثقافية
الفكرية
الشؤون

لك ّل ذكرى �أريج عطر تفوح منه براعم الأمل مع
ك ّل حرف يرت�سم على حميا الأيام لينتج لنا يف

ك ّل �شهر �إ�صدارا يتجلبب با�سم موالتنا الزهراء
عز ًا وفخر ًا ونحن نطالع على مدى ال�سنني ما
يقدّمه هذا الإ�صدار من �شذرات زينبية لي�س
لنا �إال �أن نزف التهاين العطرة لذكرى �إ�صدار
جم ّلة ريا�ض الزهراء يف عامها هذا ونتمنى
لها االمتداد واالزدهار يف هذه الربوع املقدّ�سة
كما نهنئ كادر املجلة على هذا التقدم امللمو�س
�سائلني العلي القدير دوام املوفقية لهم.

الأ�ستاذ علي اخلباز (دام توفيقه)

األستاذ علي الخباز (دام
توفيقه) /مسؤول شعبة اإلعالم
ورئيس تحرير صحيفة صدى
الروضتين

نه�ضة الأمم احلقيقية تبد�أ من الثقة بقدراتها
لرت�سم مالمح نه�ضة حقيقية قادرة على تر�سيخ
هويتها وجذر انتمائها ،والإعالم و�سيلة مهمة من
و�سائل نه�ضتها و�إبداعها لتقومي املوقف والطموح,
الإعالم له قدرة على ت�أكيد هذه املتعة بوجدان
لتحقيق بناء املجتمع ديني ًا واجتماعي ًا واقت�صادي ًا
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ونف�سي ًا ،كونه يرتكز على التفاعل الناه�ض
وجم ّلة ريا�ض الزهراء تب ّنت من ن�ش�أتها
هذه اخل�صائ�ص امل�ؤ ّثرة والتي حتمل التط ّلع
الر�شيد �إىل متثيل املجتمع الن�سوي الذي بدوره
يحقق التمثيل الأ�سمی والأ�شمل مبرتكز الوجود
الإن�ساين؛ كال�سعي التثقيفي ّ
ين�شط االنتماء
م�ستمد ًا ق ّوته من الفكر الزينبي مقومات وجوده،
فوجود ریا�ض الزهراء له �أثر حقيقي �ساهم يف
ت�شكيل ظاهرة الإعالم الن�سوي امللتزم واملرتكز
على قد�سية املكان لتعميق �صلة التوا�صل الب ّناء
فكانت ريا�ض الزهراء ريا�ض ًا للزهراء.
جميع الو�سائل التي مبقدورها �أن ت�صوغ لنا خطاب ًا
يدرك معنى االنتماء الذي يتو�أم مع جميع العقول
والأمزجة والأفكار والهويات ،فك ّل هوية ت�صوغ
لفرادتها متّ�سع اخلطوة ،وهذا �سبب لتماهي
فكري تقدر �أن تخلق منه م�ساحة ت�أثريها م�ستمدّة
املتم�سك بالر�ؤيا
من ثبات موقفها الفكري
ِّ
تبي �أنّ لها العديد من
والإبداع يف ك ّل ما تثريّ ،
الإجنازات داخل �إجنازها املعلن ،فهي �أنتجت لنا
جمموعة من الكاتبات امل ّميزات و�أقامت جمموعة
من امل�ؤمترات وامللتقيات واليوم عزمت على فتح
باب امل�سابقات وهذه ك ّلها مرتكزات ل�صالح عملها
وخدمتها اليقينة للدين واملذهب ,قلنا �إنها قدّمت
الر�ؤيا والر�ؤيا� ،إنها خرجت من النمطية وم�ؤ ِّلفية
الأدجلة و�أ�صبحت جم ّلة لها ثباتها الفكري الذي
يتمحور داخل قد�سية مكانها املهم ،والقيمة
املكانية مهمة كونها متتلك م�ؤثرات قيمية ت�ضيف
م�س�ؤوليات كبرية؛ لأ ّنها من�شور ثقايف فكري ديني

ي�ستمد مواده التاريخية من �سرية �أهل البيت
وفكرهم اخلطري ،ويخاطب جميع ال�شرائح
وعندي �شواهد �أنها امتلكت الت�أثري االجتماعي
احلي.
ّ
الصفار (دام
األستاذ هاشم
توفيقه) /مدير تحرير جريدة صدى
الروضتين

بداية نتقدّم بوافر التهاين والتربيكات مبنا�سبة
�إيقاد ال�شمعة الثالثة ع�شرة من عمر جم ّلتكم
الغ ّراء ريا�ض الزهراء ،متم ّنني لها املزيد من
النجاح والت�ألق ،وملالكها املتم ّيز ال�سداد والتوفيق
يف احلفاظ على ر�صانة الر�سالة الإعالمية

الأ�ستاذ ها�شم ال�صفّار (دام توفيقه)

الهادفة ،ال�ساعية للأخذ بيد املجتمع عامة
والن�سوي خا�صة ،وبنائه وتثقيفه ديني ًا واجتماعي ًا
واقت�صادي ًا ونف�سي ًا ...وهي اجلوانب التي تفاعلت
ومت ّيزت و�أبدعت معها جم ّلتكم الرائدة ريا�ض
الزهراء يف �سماء حتقيق �أهدافها من بني زحام
التيارات الإعالمية ب�شتّى �ألوانها.
�أ ّما بالن�سبة ل�س�ؤالكم املطروح عن الو�سائل
املتاحة للخروج من م�ألوفية �أدجلة الإن�سان من
احلرب الإعالمية امل�ض ّللة �ضد الدين واملذهب؟
فهي تكمن ب�ضرورة الأخذ بنظر االعتبار حجم
الأدجلة وم�ألوفيتها ،ومدى ت�أثريها يف ديننا
ومذهبنا وعقول �شبابنا الغ�ض من قبل الو�سائل
الإعالمية املتعددة ،وتاريخها ،وتعدد م�صادرها،
وبريقها املداف ب�سراب يح�سبه الظم�آن ماء..
الأمر الذي ي�ستدعي �أن تكون الردود املناه�ضة لها
بحجمها �أو تفوقها؛ لكي يتم تقوي�ضها ،و�إحاطتها
بخطاب ب ّناء ع�صري مقنع ،ال يبتعد عن روح تق ّبل
الآخر وحماورته؛ �سبي ًال لإيقاف �أثريه ال�سام يف
�أذهان �أبنائنا ،ال�شريحة الأهم ،والبنية الأ�سا�سية
امل�ستقبلية ملجتمعنا.
ّ
فال �سبيل لر�ؤية متفائلة� ،إل بقراءة واعية
ملتط ّلبات ال�ساحة الإعالمية ،واالبتعاد عن
امل�ستهلك املكرور ،وطرح ق�ضايا ال�شباب
وهمومهم وم�شاكلهم ب�أ�سلوب متحرر ،يعمل على
التط ّرق العلمي اجلاد للخطوط احلمراء �سبي ًال
حلمايتها ،ولي�س لتقوي�ض دعائمها ،و�سد الثغرات
التي قد تف�ضي لتجاوزها ،و�إر�ساء الثوابت القيمية
بروح التجدد املدرو�س ،لتكون خطانا الإعالمية
املتب�صرة،
واعية ومنطقية ،ت�ستقطب القلوب
ِّ
قبل اال�ستقطاب املادي املج ّرد ،املفرغ من حمتواه
الروحي.
�سائ ًال العلي القدير بجود املوىل القمر الها�شمي،

امللف اخلاص

ومو�سوعة �إيثاره اخلالد� ،أن يتق ّبل منكم �سعيكم
املبارك يف رفعة ديننا ،و�إعالء كلمة احلق ،حتى
ظهور قائم �آل حم ّمد (�صلوات اهلل و�سالمه عليه
وعلى �آبائه الطاهرين).

املباركة يف خمتلف املجاالت املعرفية التي تواكب
ّ
التطور امللتزم باحلدود وال�ضوابط الإ�سالمية،
وعندما يكون اخلطاب الإعالمي عاملي ًا ف�سوف
يحقق جناح ًا عالي ًا.
�أحمد اهلل تعاىل �أنني ت�ش ّرفت بالعمل يف الأعداد
الأوىل لهذا املنجز الكبري ،وختام ًا �أرجو لكم
املزيد من التقدّم ،و�إن �شاء اهلل تعاىل �سن�شهد
م�ؤمتر ًا دولي ًا عن ّ
املجلت الن�سوية وتكون (ریا�ض
الزهراء )هي الأمنوذج الأمثل لها ،واحلمد هلل
رب العاملني.
تعاىل ّ

الأ�ستاذ ر�ضوان ال�سالمي (دام توفيقه)
األستاذ رضوان عبد الهادي عبد
الخضر السالمي (دام توفيقه)/
مسؤول شعبة الفكر واإلبداع/
ّ
مجلة العميد
سكرتير تحرير

الأخوات الفا�ضالت يف جم ّلة ريا�ض الزهراء
الغ ّراء
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته
يف البدء ُنه ِّنئكم ب�إيقاد ال�شمعة الثالثة ع�شرة
من عمر هذا الإ�صدار الذي يحق لكم �أن
تفخروا به ،فمج ّلة (ريا�ض الزهراء )هي نواة
العمل الثقايف الن�سوي يف ق�سم ال�ش�ؤون الفكرية
والثقافية ،وبعدها تكامل العمل فكانت بعدها
املراكز التخ�ص�صية ،والأن�شطة والفعاليات ،فقد
تركت الأثر الكبري والوا�ضح يف ال�ساحة الثقافية
الن�سوية ،حيث تقدّمت بخطوات مت�سارعة لكنها
قوية ومدرو�سة ،ولها ب�صمة يف عامل الإعالم
الن�سوي امللتزم.
وهي بحق قدوة �صاحلة وناجحة ،وواحة جلميع
الأخوات الالتي يرغنب بن�شر الثقافة الزينبية،
ّ
واملعطرة
وبر�أيي املتوا�ضع �أنّ جم ّلتكم املباركة
بعطر الزهراء ت�سري نحو التكامل املعريف
الهادف يف �إعالمه الن�سوي الذي ي�ستوحي
�أفكاره ومبادئه من وحي �س ّيدتنا وموالتنا فاطمة
جت�سد امتداده احلقيقي البارز
الزهراء والذي ّ
يف الدور الإعالمي لل�س ّيدة زينب الكربى يف
واقعة الطف وما بعدها ،وهي بذلك تر�سم طريق
التكامل احلقيقي الذي ت�سري عليه جم ّلتكم



الأ�ستاذ حممد �آل تاجر (دام توفيقه)
محمد آل تاجر (دام توفيقه)/
مدير مركز الكفيل للطباعة/
أستاذ محاضر في كلية اآلداب/
قسم الصحافة

بع�ض امل�صطلحات ت�ستدعي الت�أمل ب�شكل دقيق
ب�شكل مبا�شر من قبل املتل ّقي النمطي
قبل فهمها ٍ
غري املخت�ص ،لذا من وظيفة املخت�ص �أن يعمد
�إىل تقدمي �صور ٍة غري منطية تو�ضح امل�صطلح.
املقدمة حتديد ًا عن حتمية فهم حقيقة تلك
ال�صورة للإعالم امل�ؤدلج الذي يتكل ب�شكل تام
على فر�ضية �إثارة الر�أي العام ،وا�ستالب العقل
الإن�ساين ،وبثّ فكر خاطئ نتيجة حتمية ت�ؤدي
�إىل فقدان الرتكيز ،والتمييز ما بني �أيديولوجيا
التقومي كمهمة للخطاب االعالمي املتكل
ب�شكل كامل على نظرية ال�صح واخلط�أ بالأدلة
العقالنية ،و�أدواته التي تهدف �إىل بناء فكر
ي�ساعد الفرد للتفريق بني التفكري ال�سلبي الذي
ينتج عنه وعي زائف مرتبط مب�ضامني يتحدّث
عنها ما ي�س ّمى بالإعالم احلر ،والتفكري االيجابي
املرتبط بامل�ؤ�س�سات التي كان لها وما زال الدور
الأ�سا�س يف بناء جمتمع ر�صني حممي.

هذا النمط امل�س ّمى بـ(الإعالم احلر) ي�ستهدف
�إيهام اجلميع با�ستقالله الظاهر لتحقيق �أهدافه
ببناء فكر ال يرتقي �إىل موائمة دقيقة بني الهدف
املرجو والو�سيلة احلقيقية ،والأوىل مقارنة حقيقة
لالعتبارات �أملجتمعية �أو اال�ستقالل �ألفكري
واملنهج الديني القومي ،وبالتايل حتمية فقدان
الرتكيز و�إهمال للعقل والدين.
�أدجلة الإن�سان تتحقق على قدر تع ّلقها بالإعالم،
غايتها توظيف منهج فكري و�سيا�سي ي�سود يف
الأزمات ،مع بث بروغندا حلقائق مز ّيفة وم�ض ّللة
مك ّر�سة خلدمة اهدافها (التالعب بالر�أي العام)
و�صنع الفو�ضى الفكرية ال �سيما يف بيئ ٍة ال توجد
بها �ضوابط وحمددات ملفهوم احلرية ت�ضمن
امنها الفكري.
لذا احلاجة باتت حتمية لنه�ضة ترتتب عليها
درا�سة وحتليل للهجمة الوا�ضحة املعامل على
الفكر الديني ور�سالته يف �إنقاذ النف�س من �أزمات
املوجه (احلر) ،والذي يعج ب�أعداد ال
الإعالم ّ
ح�صر لها من امل�س ّميات.
الر�سالة الفكرية لإ�صدارات العتبة املقدّ�سة
مار�ست دور ًا مهم ًا يف االبتعاد عن �صورة االعالم
زج القارئ يف ورطة
امل�شحون ،الذي يهدف اىل َّ
التنافر ،بل كانت الر�سالة بناء �سقف احلرية
واع ،وبناء هوية فكرية
احلقيقية لبناء جمتمع ٍ
ر�صينة.

ال�شيخ ح�سني الأ�سدي (دام توفيقه)
الشيخ حسين عبد الرضا األسدي
(دام توفيقه) /رئيس تحرير
مدونة الكفيل

�أن يكون املرء يف عمل فهذا جهاد ،و�أن يكون عمله
هداية الآخرين فهذا لطف من اهلل تعاىل ال ُيقا�س
به حم ُر الذهب ولآلئ البحار ،و�أن ّ
يخط الهداي َة
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امللف اخلاص

بري�شة روحه و ُبن ّيات �أفكاره ،لهو متثيل لدور
الأنبياء ونهج الأو�صياء.
�صرح ما َف ِتئ ين�شر
تقف الأقالم عاجزة �أمام ٍ
عبق الوالية بقلم الوالء ،وتذهل الألباب عن
و�صف �أرواح ن�شجت بحب �أبي الف�ضل وزهَ َرتْ
رو�ضا ُتها بوالء من �أزهرت الدنيا لزهرتها ،ذاك
هو �صرحكم العايل (ريا�ض الزهراء.)
�سالم ًا لكم ،وجعل اهلل اخللود ن�صيبكم ،و�إىل
مزيد من العطاء ،والتجديد ،والإبداع.

الإعالم الن�سوي امللتزم له دور ت�أثريي كبري يف
حت�صن لنا املجتمع من �أي
خلق تربية واعية ّ
جتاوز �سلبي على املنظومة الأخالقية للمجتمع،

وبهذه املنا�سبة نبارك ملج ّلة ريا�ض الزهراء
عملها الرتبوي الثقايف مع الود.

علي الفتالوي (دام
الست رؤى
ّ
توفيقها) /مسؤولة شعبة إذاعة
الكفيل
الأ�ستاذ علي العيداين (دام توفيقه)

الأ�ستاذ �أ�سامة بدر اجلنابي (دام توفيقه)
األستاذ أسامة بدر الجنابي
(دام توفيقه) /مسؤول وحدة
قسم
والمتابعة
التنسيق
الشؤون الفكرية والثقافية

عندما نعمل على تر�سيخ تعاليم الدين واملذهب
ب�إميان روحي نعرف خاللها �أنّ املنهج الرتبوي

للر�سالة املحمدية ومنهج �أئمة �أهل البيت
�سيخلق للإن�سان حت�صين ًا ذاتي ًا ليتع ّلم ،لي�أخذ
ما يقتنع به ويرتك ما ال ينفع دون �أن يق ّلد الغرب
تقليد ًا �أعمى ،وبهذا العمل ال ن�سمح لأي ثقافة �أن
ت�ؤث ِّر فينا ،وك ّل ما منلكه من قيم مت ّكننا من عدم
الدخول يف م�أزق التم�سك بكتاب اهلل واال�ستماع
�إىل مواعظ املنابر ،وخطب اجلمعة ،وقراءة حياة
�أئمة �أهل البيت.
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امللتزم الذي ُخ ِلق ِليكونَ ند ًا للإعالم ال�ضال
امل�ض ّلل ،فهي ت�سعى يف ك ّل كلمة ت�سطر على
وريقاتها �إىل ن�شر الثقافة الإ�سالمية الأ�صيلة
غري امل�شبوهة وامل�شوبة مبا هو دخيل على القيم
النبيلة ،ف�ض ًال عن توظيفها العقائدي ال�سليم
الذي بد�أ منذ �صدور �أعدادها الأوىل وما تزال
ثماره تقطف حتّى الآن.
ُبوركتم يف م�سعاكم؛ مدّد اهلل ُخطاكم.

األستاذ علي حبيب العيداني
(دام توفيقه) /رئيس قسم
التدقيق اللغوي /مركز إحياء
التراث

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
وهي توق ُد �شمع َتها الثال َثة ع�شر َة ُ
نقول لها:
لك؛ و� ِأنت حتظ َني برعاي ِة �ألطاف �صاحب
هنيئ ًا ِ
املرقد املقد�س ،وت�ستن�شقني ن�سا ِئ َمه العبقة لتبثيها
يف قلوب حم ّبي �أهل البيت.
لك؛ و� ِأنت تقفني يف عداد املن�سوبني �إىل
هنيئ ًا ِ
ح�ضرته املباركة.
ً
لك؛ و�صريورتك بابا من �أبواب الوقوف
هنيئ ًا ِ
بوجه الإعالم امل�ؤدلج للإيقاع ب�إن�ساننا
احلا�ضر النقي ،حماو ًال ن�سف �إن�سانيته
وقيمه بل منظومته الأخالقية.
نعم؛ ريا�ض الزهراء اليوم متثلّ
�إحدى �صور الإعالم الن�سويّ

�إىل جم ّلة ريا�ض الزهراء الفتية
مازالت للمن�صات االجتماعية ت�أثريها الفاعل
يف �صناعة الر�أي العام الإلكرتوين ،والآليات
والأ�ساليب التي ت�ستخدم يف تكوينه.
فتكنولوجيا املعلومات ا�ستطاعت حتطيم العقبات
والعراقيل الزمنية والعالقات االجتماعية
الهرمية والت�صنيفات الطبقية التقليدية؛ لأنها
�شجع امل�ستخدم على الذوبان واالن�صهار يف
ُت ِّ
عامل ال َّر ْق َم َنة وا�ستطاعت نوع ًا ما جتريف الوعي
عن طريق �سعي بع�ض القنوات �إىل تقويل الدين
ومرجعياته ون�صو�صه ولي�س �إىل ت�أويله منطقي ًا
وعلمي ًا ،وهي يف �أدائها وجممل خطابها �أقرب
�إىل وثنية جديدة خ�صو�ص ًا يف منهجها الذي
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ميكن اخت�صاره �إىل ثالوث �أعمى �أ�ضالعه الت�أثيم
والتجرمي والتحرمي.
ّ
وال �سبيل ملواجهة هذا ال�سيل اجلارف �إل �أنّ
نعمل على ت�أ�سي�س ذات ال�سالح الذي جنابه به
من زيادة وتكثيف املن�صات االلكرتونية النا�شدة
وب�شكل �آين ك ّل ما يبث من
للمنطق واملف َّندة
ٍ
�أخبار و�أحداث م�ض َّلله من �أمثال �إن�شاء وكالة
�إعالمية متخ�ص�صة ت�شرف على مواقع الكرتونية
متعددة ذات هدف واحد ومهام خمتلفة عقدية
واجتماعية و�سيا�سية واقت�صادية وفنية بقوالب
ع�صرية وخمت�صرة ت�ستهوي جميع الفئات
العمرية وال�شرائح االجتماعية ،ويف اخلتام نبارك
ملج ّلتنا الغراء على ا�ستمرارها يف طريق الإعالم
املقروء الهادف واحت�ضانها هذه الأقالم الناعمة
التي وجدت ذاتها على �صفحات ريا�ض زهرائها،
فك ّل عام ومالكها ب�ألف �ألف خري.

مالك المكتبة النسوية /العتبة
ّ
ّ
المقدسة
العباسية

انطالق ًا من العناية التي يوليها الإ�سالم للمر�أة
والتي ترجمها �سماحة املرجع الديني الأعلى
علي ال�سي�ستا ّ
ين ,..و�إميا ًنا ب�إمكانية
ال�سيد ّ
املر�أة يف تغيري واقع وتربية �أجيال ،جاءت جملةّ
ريا�ض الزهراء مرتجم ًة لك ّل ذلك ،فقد �ساهمت

يف تخليد دور الن�ساء يف النه�ضة احل�سينية وذلك
من خالل �أدائها للدور الإعالمي بنجاح ،وحملها
لر�سالة �إعالمية �سامية جنحت جناح ًا باهر ًا يف
�إقناع املتل ّقني ال�ستخدامها الأ�ساليب الإعالمية
املقنعة وامل�ؤ ّثرة ،ومن خالل تو ّفر �سمات فريدة يف
�شخ�صيتها ،مك ّنتها من تغيري الر�أي العام.
فكانت الأم احلنون ملا حوت ..وامل�صدر املوثوق
مبا كتبت ..فهنيئ ًا لها وهي توقد �شمعتها الثالثة
ع�شر َة حتت ق ّبة حاميها وراع ّيها ..ونتم ّنى لها
املوفقية والنجاح.
ليلى إبراهيم الهر /رئيس التحرير

�أبارك ِّ
لكل من �شارك بالبناء ب�شكل عام وللمر�أة
الر�سالية ب�شكل خا�ص التي �شاركت مب�شروع جم ّلة
ريا�ض الزهراء ،وهو املنجز الذي حتقق بربوع
القدا�سة وحمل �شعار البناء احل�ضاري لل�سلوك
اال�سالمي للمر�أة امل�سلمة بقوة الإرادة والعزمية
على حتقيق الأهداف وتنفيذ الر�ؤى والتع ّلم من
ال�سيدة الزهراء ،كيف ا�ستخرجت احلياة من
احلياء والعفة ،واخلطاب ال ّفعال من احلجاب،
والثورة من البكاء.

ودر�ست الإمام احل�سني  ،الذي ثار ليوقظ
ال�ضمري اجلمعي يف الأ ّمة وزرع العقول الواعية،
فقد نه�ض لتحرير العقول قبل الأج�سام.

وال�سيدة زينب التي كانت عا�شقة اهلل تعاىل
وعلمتنا �أنّ ّ
الع�شاق يواجهون امل�صاعب وامل�صائب
وهم �صابرون حمت�سبون و�شاكرون؛ لأ ّنهم يرونها
ج�سر ًا للمع�شوق وال يرونها � ّإل جمي ًال ..فهي �أ�سوة
للر�ساليات.
ويقين ًا �أنّ دولة العدل حتتاج لأر�ضية ومتهيد،
ف�سعينا ِّ
بكل ما اوتينا من ق ّوة وجلد لتحقيق ذلك.

دالل كمال العكيلي /هيأة
التحرير

�أطف�أنا اليوم �شموع املا�ضي ،وهذه �شموع الغد
م�شتعلة..

�إىل جم ّلة ريا�ض الزهراء مير عام ويه ُّل عام
و�أنت كل يوم تزدادين ت�ألق ًا وبريق ًا..
كل عام وجم ّلتنا املتم ّيزة ب�ألف خري..
الربيعي /كاتبة
وسن نوري
ّ

�إىل جم ّلة ريا�ض الزهراء بذكرى ت�ألقها اجلديد
�صفحات جتذبنا بروعة البيان وجمال الت�صميم..
�أنامل تفي�ض بالوالء لتخط الكلمات جهاد ًا عند
املبد�أ احلق..
موا�ضيع ُاختريت بعناية ود ّقة كح ّبات ل�ؤل�ؤ
�صافية..
عمل
�سطور من �أدب تالم�س احلياةُ ،تعلن عن ٍ
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جاد وهادف..
�أحرف من معرفة تخت�صر املا�ضي واحلا�ضر
ل ُتثمر �أم ًال وخري ًا للم�ستقبل..
يف ك ّل عام توقد للأجيال �شموع العلم والثقافة
الر�صينة..
دعا�ؤنا �أن يكون عام ًا جديد ًا مل�ؤه الإبداع ،والتط ّور
قرينه..

التم�سك بنهج �س ّيدة الن�ساء فاطمة الزهراء ..
ّ
والأخذ من ريا�ضها الطاهرة..
الفضلي /كاتبة
إسراء جميل
ّ

مل �أخلها كلمات مبت�سمة �أخذت موقعها يف
الأ�سطر ،كي حتتفي و�صاحبتها بذكرى ميالد تلك
الوريقات ال�شهرية ،بل ر�أيتها فرا�شات �أطلقتها
من روا�سي القلب لتطري مزه ّو ًة ّ
وحتط رحالها
يف ك ّل �صفحة وك ّل قلم وك ّل فكر وك ّل �أخت كرمية
كتبت كلمة �صادقة هادفة؛ كر�سالة �إن�سانية تعتا�ش
على امل�س�ؤولية املنبثقة من �شعار "ك ّلكم راع وك ّلكم
م�س�ؤول عن رعيته" .ويف عيدها اليوم دعوين �أدعو
بالدعاء الق�صري امل�أثور يف املنا�سبات املبهجة ،كل
عام و�أنتم بخري.
حوراء خضير /كاتبة

مع �إ�شراقة �صبح املودّة..
ومع ك ّل قطرة ندى داعبت وريقات الأ�شجار..
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مع ك ّل نغمة من نغمات البلبل ال�صدّاح التي نادى
بها مع ظهور النور..
مع ك ّل ن�سمة من ن�سمات احلياة ،ومع �إ�شراقة بدر
الدجى يف �سماء الكون..
�أه ّنئ تلك الأقالم املن�سكب عطر مداها لتكتب
�أحلى الكلمات على �أوراق الورد ،وهنيئ ًا لكم
هذه اجلهود العظيمة التي تبذلونها لتو�صيل
هذه الأحا�سي�س املرهفة �إىل ك ّل حمب وعا�شق
لأهل البيت ،وبتوفيق من اهلل وبربكة العرتة
الطاهرة ها �أنتم اليوم توقدون ال�شمعة الثالثة
ع�شرة من ميالد جملتكم اجلميلة واملم ّيزة.
و�أمت ّنى لكم دوام التوفيق والنجاح ما دمتم ودامت
هذه النعمة عليكم بربكات �صاحب اجلود �أبي
الف�ضل العبا�س.
زبيدة طارق فاخر /كاتبة

يا ُمن َْحة ال َّزهْ َراء
ّ
عليك �أ�سراب الطيور لتذود بالدفء التي
حتط ِ
وريقاتك بتنهيدة
كلماتك وتنعم ب�أح�ضان
ت�ش ّعها
ِ
ِ
إليك هربت �أحالم الأقالم يف �أول
ال�سالمِ � ،
تتهجد ،تتقوى ،فتنرث
فجرها لرتافق الأمنيات ّ
معك ،فيت�ش ّرف
اءك لريقوا ِ
باقات الإبداع على ق ّر ِ
طياتك
�أحدهم �أن ُينعت باملحرتف ،جند بني
ِ
أ�سطرك ،ت�شرق فيها
حياة ،وربيع يزهو يف �
ِ
�شم�س الأمل مبت�سمة تد ِّفئ القلوب ،تعزفني على

�صفحاتك حلن واقعنا ،تعانقني �شغفنا ،ت�سافرين
ِ
بحروفك يف عمق �أحالمنا
ِ

ريا�ض الزهراء جم ّلتي الغالية �س�أحتفظ
بحروفك يف دوالب ع�شق �أبدي لأتن ّف�س ا�سمك،
ِ
فتدب احلياة يف قلمي ،فتت�سل�سل الكلمات
ب�إ�شراقة امل�ساء ينرث جما ًال ،جعل متاع الآخرة
غاية امل�شتهى ،ف�ألف مبارك ال تك ّفي يا جنمة عن
التلألأ يف �سماء الت�ألق والإبداع.
نوال عطية المطيري /كاتبة

�ش ّماء تزهر بريا�ضها ،حتمل يف م�ضمونها جواهر
الكلم ،ها هي تطل بح ّلتها اجلديدة ،تت�أنق
بربيعها احلافل بالر�صانة واحلقيقة ،تزدان ت�ألق ًا
وابتهاج ًا مل�س ّرة قرنت بهائها لأربعة ع�شر ربيع ًا
من عطائها الزاخر ،ن�ستقي منها العرب وننهل
من حفاوتها امل�ضي نحو التقدّم ،باقة ورد عطرة
تليق بجمال حروفها ّ
الو�ضاءة ،فهي بحق لبنة
إكرام
تزيد البنيان قوة و�صالبة ،فتح ّية � ٍ
إجالل و� ٍ
لأ�سرتي العريقة �أ�سرة جم ّلة ريا�ض الزهراء يف
ذكرى ت�أ�سي�سها الأغر.
إيمان صاحب /كاتبة

ك ّل عام وجم ّلتنا الغالية ترتقي �إىل ما هو �أف�ضل..
ك ّل عام و�أقالمنا تقدّم الأجمل والأجمل..
�شكر ًا لل�س ّيدة الزهراء ملنحنا �شرف اخلدمة يف
ريا�ضها الوا�سعة ،فبربكاتها كتبنا ونكتب ،وك ّلنا
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لك ّل ما قدّمتموه ،ندعو اهلل لكم مبزيد من الت�ألق،
وللمج ّلة وفريق عملها املزيد من التقدّم واالزدهار،
ّ
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير.

�أمل �أن تتق ّبله م ّنا وتر�ضى ع ّنا ونحن يف العام
الثاين ع�شر من ذكرى ت�أ�سي�س جم ّلتنا نبارك
لأنف�سنا وملالكنا العزيز ،ون�س�أل اهلل تعاىل دوام
اال�ستمرار ومن ت�ألق �إىل ت�ألق.

عبير عباس المنظور /كاتبة

�أقدّم لكم ولأ�سرة املج ّلة �أ�سمى �آيات التهاين
والتربيكات ،داعني املوىل� أن ُيعيد عليكم هذه
مبزيد من النجاح والت�ألق ،وموا�صلة
املنا�سبة
ٍ
ّ
الدور الريادي الن�سوي الذي قدّمته املجلة طوال
ال�سنوات املا�ضية ،فكانت خري مثال لل�صحافة
والكتابة ،والأبواب اجلميلة تربوية تعليمية فقهية.
وبهذه املنا�سبة نتقدّم �إليكم بال�شكر والعرفان
على التغطيات ال�صحفية للتحقيقات املتم ّيزة،
التي قدّمتها الكاتبات بن�شاط وف ّعالية و�إجناز،
فكانت �سند ًا طيب ًا للتوعية بهذه الأن�شطة ،وداعم ًا
للنجاحات التي حققتها املر�أة يف هذا املجال.
�إذ نكرر التهنئة بهذه املنا�سبة الغالية ،وال�شكر

كخلية النحل د�ؤوبة العمل ،عالية اله ّمة والن�شاط،
كثرية العطاء ،غنية الإنتاج ،فنتاجها كالع�سل
حل ٌو وفيه �شفاء من ك ّل داء� ،شفاء معنوي وتربوي
وتوجيهي لك ّل داء من الأدواء االجتماعية التي
ُتلقي بظاللها على املر�أة ،فكانت الدافع واملح ّفز
وامل�ؤ ّثر لتتح ّمل املر�أة م�س�ؤولياتها بوعي يف
املواجهة والت�صدّي للهجمات املمنهجة لتفكيك
وحدة الأمة وت�شويه الإ�سالم نظرية وتطبيق ًا،
فانطلقت نحالت الزهراء يف الريا�ض الن�ضرة،
وامت�شقن �أقالمهن لريت�شفن من رحيق الإزهار،
ويكتنب يف مو�ضوعات ُتغني الفكر والوعي وتعمل
على النهو�ض بواقع املر�أة امل�سلمة وما تواجهه من
حتدِّ يات يف جميع مفا�صل احلياة.

سهاد سعد عبد األمير /كاتبة

فتح ّية ود و�إكبار لتلك الريا�ض املفعمة بالوالء

والعطاء ،وك ّل عام و�أقالم جم ّلة ريا�ض الزهراء
تت�سامى نحو العلياء فكر ًا ونهج ًا وت�أثري ًا وت�ألق ًا يف
�سماء الإعالم الن�سوي امللتزم.
رشا عبد الجبار /كاتبة

ال َّر ْ
و�ض ُة ال َغ َّن ُاء
مل يكن يف احل�سبان �أن �أحظى بر�ؤية رو�ضة غ َّناء
يف �صفاتها ،عامرة ب�أ�صناف الزه ْر لكن وجدتُ
موطن ًا فيه التقيت برنج�س طيب الأرومة خلقها،
زين ُتها ما�س ودر.
قالت� :أتفتقد ال�سنا ،ترنو �إىل غ�صن َن ِظ ْر!
قلتُ  :الق�ضية �إمنا �أرنو �إىل نرث و�شعر..
ووجدتُ يف بلدتكم �سحر ًا يفوق ك ّل �سحر..
وجل �سعيها خدمة �س ّيد
ملهّمة يف ف ّنها ،ت�سعى ُّ
الب�ش ْر..
و�آله �أويل النهى بوالئهم ي�صفو الكدر..
�إنّ احلياة بظ ِّلهم تهن�أ وتزداد ُي�سر..
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حمفلنا عامر بن�سيم عطر عابق يف ميالد �سم ّية
الزهراء جم ّلة ريا�ض الزهراء.

الهاللي /كاتبة
زينب ضياء
ّ

�أقدِّ م �أجمل التهاين والتربيكات ملِالك جم ّلة
ريا�ض الزهراء التي فاحت عطورها ب�أزكى
عطور الإميان من مرقد الكفيل� إىل الن�ساء
العراقيات والعربيات املهتمات ب�ش�ؤون املر�أة يف
العامل الإ�سالمي ،عن طريق حمتواها الذي يهتم
باملر�أة امل�سلمة وحفظ كرامتها وعفتها ،ف�ض ًال عن
كونها تهتم بكافة �أفراد املجتمع مل تقف عند نقطة
معينة ما جعلها يف ال�صفوف الأوىل.
ّ
مبارك لك ّل من �ساهم ب�إجناز جملة ريا�ض
الزهراء ،ونتم ّنى لها مزيد ًا من العطاء والتقدّم
واالزدهار.
زينب إسماعيل /كاتبة

�إىل من ح ّركت �أناملي بعد جمودها..
و�أحيت يف نف�سي الأمل بعد ي�أ�سها..
و�سمحت يل بالدخول �إىل ريا�ضها..
الرت�شف من رحيق زهورها..
وا�صنع منه ع�س ًال م�ص ّفى..
�أبعث �أ�سمى التهاين والتربيكات �إليها مع ك ّل
حرف وكلمة مع قطرات الندى والن�سمة ،فك ّل عام
و�أنتم بخري.
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الجيزاني /كاتبة
نجاح
ّ
ال�ص َفاءِ
َعو َد ٌة �إىل َم ْن َب ِع َّ

لي�س من ال�سهولة مبكان العثور على �صحافة
جتتمع فيها �شرائط االلتزام ومعايريها واملهنية
وح�س امل�س�ؤولية و�سط هذا الكم الهائل من
ّ
واملجلت على اختالف �أ�صنافها،
ال�صحف
وتوجهاتها� ،إننا اليوم ن�سري يف �ساحة
وم�شاربهاّ ،
مملوءة بالألغام �-إذا �صح التعبري -فلي�س ك ّل ما
هو مكتوب نافع ،ولي�س ك ّل ما هو مقروء حقيقي
يالم�س الواقع.
ال�صحافة الن�سوية باخل�صو�ص لها �أبعاد خا�صة
بها دون �سواها ،فهي تنطوي على خطورة
م�ضاعفة؛ لكونها تخاطب املر�أة بالذات ،وك ّلنا
املوجهة ،و�سيل التوجيهات
نعلم حجم الإعالنات ّ
التي ت�ستميل �ساحتها ،وحتاول النيل من كرامتها
حتت خمتلف الذرائع والأ�سباب ،وبدعوى امل�ساواة
املزعومة واليافطات امل�شحونة بالغل واملد�سو�سة
بال�سم لقتل النقاء وال�صفاء بداخلها.
جم ّلة ريا�ض الزهراء جاءت كرقم يف �صحافة
ن�سوية هادفة ،ولكنه رقم �صعب يف معادلة مع ّقدة
حتاول �أن تر�سم �أبعاد ًا وهيكلية جديدة للمر�أة
امل�سلمةّ ،
وتو�ضح لها �أنّ ال�سعادة احلقيقية تكمن
يف الرجوع �إىل منابع ال�صفاء الفاطمي ،و�إن كان

هناك يف الأفق رف�ض و�إباء فعند زينب اخلرب
اليقني.
وهذا هو الهدف الأ�سا�س من بناء منظومة
ال�صحافة الن�سوية امللتزمة ،التي تتكئ فيه على
جمموعة قيم �أخالقية ر�صينة ،تكون فيها ال�س ّيدة
الزهراء هي القدوة واملثال� ،أ ّما بنات ال�س ّيدة
الزهراء فهنّ من يحملن وال زلن م�شعل التغيري
نحو الآفاق ،لر�سم �صورة م�شرقة للم�سلمة� ،إنها
ر�سالة �ست�ستمر �إىل ما �شاء اهلل حتى ينبلج �صبح
الإ�سالم ،وتورق �شجرة احلياة بالوعد احلق.
مروة خضير /كاتبة

أنغام نب�ضات الزهور..
على عزف � ِ
الطيف اجلميلة..
وب�ألوان
ِ
�أزف �أجمل باقات عبري الفرح وال�سرور..
و�أقدم لكم تهنئة مك ّللة ب�أنواع الورود..
مبنا�سبة �إ�شعال ال�شمعة الثالثة ع�شرة مليالد
جم ّلة قد حوت يف داخلها زهور ًا عطرةّ ،
خطوا
ب�أناملهم املباركة كلمات جميلة مرهفة بامل�شاعر
الأحا�سي�س.
و�أه ِّنئ ك ّل من �ساهم يف جناح هذه املج ّلة املباركة
و�إي�صال املعلومات القيمة �إىل حم ِّبي �أهل البيت،

�شاكرين لكم اجلهود املبذولة و�سائلني املوىل
لكم دوام املوفقية والنجاح.
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ّ
الموسوي /كاتبة
زينب جعفر

نبارك لكم هذا امليالد العطر وك ّل عام و�أنتم ب�ألف
بحب الأطهار
خري؛ �إذ هو ميالد ريا�ضنا املفعم ّ
ومن �سنا �أبي الف�ضل العبا�س فاحت عطورها
ب�أزكى عطور الإميان؛ �إذ تتفتّح فيها �أنوار ال�س ّيدة
الزهراء لت�شرق على الكون �أجمع ،ولها �أقالم
تقطر �شهد ًا وهي ُتع ُّد بحق رافد ًا من روافد
اخلري والعطاء ،وها هي ذكراها تعود من جديد،
والتاريخ ي�شهد لها مبا قدّمت من �إجنازات كبرية،
نبارك لنا ولكم ذكرى ميالدها امليمون ومن تقدّم
�إىل تقدّم واهلل ويل التوفيق.
ّ
الشمري /كاتبة
هدى ريسان

يف داخل الأ�صداف يوجد الل�ؤل�ؤ ,ويف داخلكم
وجدتُ الإن�سان و�أجمل القيم..
و�إن كانت هناك �أ�شياء جميلة يف حياتي فمن
امل�ؤ ّكد معرفتي بكم هي واحدة من هذه الأ�شياء..
تهنئة مل�ؤها احلب والود والتفا�ؤل ملالك جم ّلة
ريا�ض الزهراء ,مبنا�سبة عيد املج ّلة املو ّقرة,
مزيد ًا من الإبداع والت�ألق جلميع من خطت
�أناملها كلمات �صافحت املج ّلة.
ك ّل عام وريا�ض الزهراء� شمعة تنري العقول
النية.
بكلماتها ّ

ّ
الموسوي /كاتبة
سراج علي

حب
ِب َط َاق ُة ٍّ
عزيزاتي زهرات ريا�ضنا الغ ّناء ،مت�ضي ال�سنون
ون�شهد التط ّور اجلميل يف جم ّلتنا الغ ّراء ،فال
�أرى نف�سي � ّإل �أن �أهنئكنَّ بعيدكنَّ  ،و�أمت ّنى لكنَّ
ولأقالمكنّ ميالد ًا ميمون ًا ومن �سم ّو �إىل �سمو،
كذلك �أُه ِّنئ نف�سي الن�ضمامي �إليكنّ ولهذه
ال�صحبة الطيبة.
ّ
زهرات ف ّواحات ،يف كل عدد من �أعداد جم ّلتنا
يفوح منكنَّ عطر زكي خمتلف ،كذلك �أقدّم
�شكري وامتناين لك ّل العاملني فيها ،لقيامهم
بخدمة املذهب واملجتمع ،و�أت�ض ّرع للباري يف
�أن مينّ على اجلميع بدوام املوفقية والت�ألق.
زهراء �سامل /النجف الأ�شرف
من �أغوار ذلك الزمان..
حيث كربالء..
تلحق الروح كاحلمامة البي�ضاء..
فوق �ضريح قمر عانقت منائره ال�سماء..
وعلى �ضفاف �شاطئ..
وقف عاجز عن �أن يروي عطا�شى كربالء..
�سحبتُ ك ّل �شيء..
وجل�ستُ حيث يرقد �س ّيد الوفاء..

كتبتُ كلمة وتبعرثت احلروف بني �أطراف
الق�صيد ،حتّى عجز الكالم ،واعتذر القلم
للإمام� ،أي كلمات ال�شكر ت�صل مقام الإباء� ،أيُّ
حب احتوى القلوب حتّى ذابت فيك ح ّب ًا و�شوق ًا،
ٍ
اجتمعنا على ح ّبك �أ�سرة حتى منت حتت ظالل
خدمتك الوارفة ،ف�أ�صبحنا كاململكة ك ٌّل يعمل حتى
ير�ضي ملكه� ،أي عطا ٍء جنازي؟!
ً
ال عطاء ُي�ضاهي عطاء خدمتك ،هنيئا لنا هذه
املنزلة و�سنبقى حتت ظل رايتك ورعايتك ونحن

اليوم نوقد �شمعة جم ّلتنا جم ّلة ريا�ض الزهراء
الثالثة ع�شرة با�سمك يا �س ّيدها ،ونقول َ
لك� :شكر ًا
َ
لك يا �س ّيد الوفاء.
وال�شكر مو�صول جلميع القائمني على خدمتك،
�أدام اهلل توفيقاتهم ،و�أم َّد لهم يف �أعمارهم
حتى يتز ّودوا من بحر جودك ،و�سنبقى جنوم ًا
م�ضيئة تتلألأ يف �سماء خدمتك يا قمر ال�سماء.
منتهى محسن /كاتبة

يف �أروقة الكالم تغفو احلروف البه ّيات على
و�سادة البوح والهيام.

وعلى �صفحات جم ّلة ريا�ض الزهراء تن�ساب
والتوجهات.
الأفكار وتطرح املتب ّنيات ّ
واحة غ ّناء �أو هي �سهل مروج خ�ضراء ينتقل
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املرء فيها بني ال�شتالت والأزهار يف ربوع دائمة
االخ�ضرار.
وبني عذب املاء الرقراق ون�سمات احلب الف ّيا�ض
ّ
ي�سطر احلرف بوحه ال�شجي وميلأ قراب مداده
بلحن الوالية الإخاذ.
ك ّل عام وريا�ضنا عامرة بالكلمة الواعية والقلم
امل�شحوذ باله ّمة والإ�صرار.
وك ّل عام وكوكبة الأقالم الن�سوية تعانق مفردات
الكالم وتفرز من اجلمل �أح�سنها و�أ�سلمها
و�أبهاها ،عرب و�آيات.
�أدام الباري نب�ض هذه الأقالم وزادها ت�ألقاً
وتع ّمق ًا وبيان ًا.
سوسن بداح خيامي /كاتبة

ك ّل عام و�أنتم ب�شرى للأنام..
يا جنى الأقالم و�صدى �سرية الأولياء..
جم ّلة تتباهى با�سم ريا�ض الزهراء..
وا�ضحة النهج ،ال تعرف اخلذالن..
تن�شر العلم ح ّب ًا و�أم ًال..
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ح�سينية الهوى وفاطمية الهوية..
جوهرها قب�س من �آل حممد..
طرقت باب العلى وح ّلقت..
جتمع املكارم من علم وثقافة و�إميان..
حتى غدت �سراج ًا تبث النور من حنايا كربالء..
ك ّل عام و�أنتم دفق ًا للمنهل العذب..
وحق ًال ميوج باجلنى والغنى..
حماكم الباري و�سدّد خطاكم..
بالتوفيق والعمر املديد..
ّ
الزيرجاوي/كاتبة
حنان

ريا�ض �أزهرت ،و ُتزهر ملدّة اثنا ع�شرة �سنة،
لتن�شر �شذاها العطر ب�أريج الوالية ،لتحاكي
قلوب حم ِّبيها ب�شغف الو�صال ،ولرت�سم على حم ّيا
مريدها ابت�سامة الر�ضا ،فلمج ّلتي التي �أنارت
طريق احلق �أهدي لها ك ّل ما يف الأر�ض من ورود
و�أزهار ،بك ّل لون لها يف الوجود وعطر ف ّواح،
برحيقها ون�سيمها ،بع�سل النحلة يف بتالتها ،ك ّلها
لك فهي
لك يف هذا اليوم لأقدّمها ِ
لو جمعتها ِ

قليلة.
�أجمل التهاين والتربيكات مبنا�سبة الذكرى
الثانية ع�شرة ملولدها ،ون�س�أل اهلل تعاىل ملالكها
دوام املو ّفقية والنجاح.
ّ
العبادي /كاتبة
د .إيناس محمد

ونحن نوقد ال�شمعة  13من عمر جم ّلتنا احلبيبة
ريا�ض الزهراء هذا احللم اجلميل يجب �أن
ندرك �أن امل�س�ؤولية �أ�صبحت �أكرب واحلمل �أثقل،
و ُنذ ّكر �أنف�سنا �أنَّ اجلهد يجب �أن يكون م�ضاعف ًا
لي�صبح نور جملتنا �أكرث توهّ ج ًا.
ويجب �أن نقول �إننا ما ُك ّنا لننجح لوال م�ساندة
ق ّرائنا وحر�صهم ون�صحهم امل�ستمر ونقدهم
الب ّناء ،فاملج ّلة ت�ست�ضيء بنوركم �أ ّيها الأح ّبة.
�أُه ِّنئ نف�سي ب�صفتي قارئة ومتابعة و�أخواتي
العزيزات يف هيئة التحرير و�أقدّم باقة ورد
لك ّل فرد رفد املج ّلة منذ اليوم الأول ل�صدورها
�إىل اليوم مبقال ٍة �أو كلمة �أو تعليق �أو نقد ب ّناء،
فحروفكم �أ ّيها الأحبة كانت لبنات تعلي البنيان
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وتزيده عزم ًا و�صالبة.
�أخواتي الكرميات وزميالتي احلبيبات ها قد
انق�ضى عام من احلب ،عام من العطاء ونحن
معكم وبكم ومنكم وفيكم ولكم ،وها قد �أ�صبح
للمر�أة امل�ؤمنة املوالية جم ّلة حتاكي �أفكارها
وتعب عنها وتنري دربها� ،إ ّنها
وحت ّمل همومها ّ
ريا�ض الزهراء بك ّل فخر.
ك ّل عام واملج ّلة ب�ألف خري..
ك ّل عام والعاملون عليها ب�ألف خري..
ك ّل عام والق ّراء ب�ألف خري..
ك ّل عام والكاتبات ب�ألف خري..
ك ّل عام وريا�ض الزهراء� أجنح و�أجمل و�أكرث
تلبية لطموحات املر�أة امل�ؤمنة املوالية.
د .والء إبراهيم المال /كاتبة

الزهرائي الويف ،الذي حمل على عاتقه
�إىل الورق
ّ

�أن تكون الزهراء ج ّنته يف الأر�ض قبل ال�سماء،
بوركت امل�ساعي ودامت ريا�ض الزهراء غ ّناء،

خ�ضراء وحية بروح الر�سالة الزهرائية.
د .راغدة المصري /كاتبة

نتقدّم بالتهنئة والتربيك لأ�سرة حترير ريا�ض
الزهراء مبرور  12عام ًا على انطالقتها يف
املجال الإعالمي الهادف ،لبناء الفرد واملجتمع،
بوركت جهودكم و�إىل املزيد من العطاء.
ندى محمد اللواتي /كاتبة

ثالثة ع�شرة زهرة بانت تبا�شري ربيعها ،فك ّل عام
وجم ّلة ريا�ض الزهراء تنعم بربيع تلو ربيع يف
رحاب املودّة يف القربى وحمل ر�سالة ال�سماء
طاهرة نقية.
الحسني /كاتبة
فاطمة فاضل
ّ

بخال�ص احلب واالمتنان ،ومبنا�سبة مرور اثنا
ع�شر عام ًا من الت�ألق والتم ّيز تتقدّم �إدارة
جم ّلة ريا�ض الزهراء بال�شكر جلميع القائمني
والداعمني على وجه العموم ،والكثري الكثري من

ال�شكر �إىل ك ّل الكتّاب وال�شعراء املبدعني على
ودرو�س
كلمات
وجه اخل�صو�ص ملا يقدّموه من
ٍ
ٍ
تربوي مي�ضي بالأجيال نحو ال ُعال،
وع ٍرب
ومنهج ٍ ّ
ٍ

كما �أو�صانا ر�سولنا الكرمي  ،ف�أنتم املنارة التي
ت�شعل عاملنا بنور العلم واملعرفة.
ّ
العبيدي /كاتبة
ربى جواد

َ�صـرح ُمقدّ�س انطلق ِمنْ جوار �ضريح املوىل �أَبي

با�سم ال َزهْ راء ،ل َيكون
ال َف ْ�ضل ال َعبا�س َ ,و ِ
فات ,ون�صرة
أقالم الن�سا ِء
الفاطميات املُ َث َق ِ
ِ
َ�صو َت ًا ل ِ
ملوالنا �صاحب الأَ ْم ِر ,و�أنَّ ِل َ
تلك ا ُ
حل ُروف �إعالن ًا
أقالمهنّ
وا�ضح ًا ب�أنّ الن�ساء ُي ِكنهُنّ النطق ِب� ِ
َوعقولهنّ ال َن ّية التي ا�س َت َمدَ تْ �إ�شعاعها ِمنْ
فاط َمة ,فال َتهاين
حيا ِة ا َمل ُ
ال�س ّيدة ِ
ع�ص ِومنيَ و َ
َ
ال�شديد ُة َوال َت ِربيكاتُ ال َعديدَ ة ِل ِت َلك ال ِن�سا ِء الالتي
املج َلة املُبا َر َكة.
َ�سجلنَ ُحروفهنّ يف ِ
هذ ِه َ
والي�س
وجزيل االم ِت ِ
َ
نان لِ َنْ َد� َأب ِمنْ خلف ال َك ِ
املج ّلة بهذا ال�شكل الرا ِئع.
ِل ُيظ ِه َر َل ْنا َ
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ليلى علي حسين /كاتبة

عندما ينطلق القلم يف رحاب الوعي تكون
الكلمات التي يكتبها بل�سم ًا يحيي القلوب ،و�شعلة
توقد العلم يف العقول.

ك ّل عام وجم ّلة ريا�ض الزهراء جنمة يف �سماء
الوعي ت�صنع بل�سم ًا وتوقد �شعلة.
ّ
الجزائري/
د .هند طه ياسين
كاتبة

يف عامل التكنولوجيا و�سرعة �إي�صال املعلومة
لربا �أ�صبح من ال�شجاعة �أن ت�ستمر جم ّلة واعدة
ّ
ب�أقالم ن�سوية تنه�ض مبوا�ضيع خا�صة عن املر�أة
امل�سلمة وحتاول �أن ت�سابق املواقع املعلوماتية
الأخرى يف �أن تث ّبت لها قدم.
بل �أجد �أنّ الأجدر ّ
مبجلت كهذه �أن تبقى م�ستمرة
كي ال ترتك املجال �أمام مواقع التوا�صل الأخرى �أن
تفوز بال�سبق وحدها دون مناف�س ،وعليها �أن تبقى
املراقب والناقد لك ّل ما ي�صدر بهذه املواقع؛ لذلك
�أه ّنئكم من �أعماق قلبي و�أمت ّنى لكم اال�ستمرار
والعطاء.
زهرة عبد المجيد البقشي /كاتبة

حني عرفت �أنَّ املج ّلة ّ
تتخطى عامها الثاين ع�شر
اجتاحت قلبي بهجة املفاج�أة!
�إذ �إنّ من اجلميل حق ًا �أن يتحدّث القلم �أعوام ًا
متتالية دون انقطاع على هيئة جم ّلة ن�سوية تقوم
على تبليغ الفكر الواعي عرب منابر متعددة
وحماور �شتى.
لذا �أ�شارككم فرحة هذا الإجناز ب�أ�صدق التهاين،
مبزيد من توفيقاته
و�أ�س�أل اهلل تعاىل �أن ميدّكم ٍ
وعناياته.
خديجة محمد علي /كاتبة

ريا�ض الزهراء تنري �شمعتها  13من ِّ
كف �أبي
الف�ضل ُ�سقيَتْ منري ًا عذب ًا..
ِ
وحب ًا..
ويف �أرواح ن�سا ِء الإ�سالم َمنتْ و�أينعَتْ ثمر ًا ُ
وبا�سم الزهراء� أزه َرتْ و َربَتْ ريا�ض ًا غ ّناء..
وطاب ُ
املذاق لل�سائغني..
ف ُبو ِر َك العم ُل والعاملنيَ ،
احتياجات
تالم�س
عام و(ريا�ض الزهراء)
ِ
ُ
ك ُّل ٍ
�صراط
اخلطوات �إىل
وتر�سم
املر�أ ِة امل�سلمة
ُ
ِ
ِ
النجا ِة..
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ك ُّل � ٍآن ونو ُر (ريا�ض الزهراء� )ألق ًا وجنم ًا
ي�ست�ضا ُء به يف �سماء ال ِهداي ِة وال ِوالي ِة..
وتوفيق.
ودمتم بخ ٍري
ٍ
صديقة محمد الموسوي/كاتبة

اثنا ع�شر عام ًا و� ِأنت برفقتنا جنني �سوية قطوف ًا
من ريا�ض الزهراء..
ن�سعى جاهدين لتكون يانعة لرتتوي منها يف زمن
ي�سعى الالهثون �إىل ال�سراب �أن يجعلوا ح ّواء اليوم
ق�صات ال�شعر ،واملكياج ،واملطبخ.
َّ
الهم لها �سوى ّ
لك �آملني �أن نكون قد ُو ِّفقنا يف
قطوف نهديها ِ
اختيارها للو�صول �إىل الهدف املن�شود وهو �أن
ن�ساعدك يف �أن ت�صوغي �شخ�صيتك بطراز
�إن�ساين �إ�سالمي يجمع الأ�صالة والتجدد بني العقل
والعاطفة ،واحلكمة واجلمال.
نور الزهراء باسم الربيعي/
كاتبة

ك ّل عام و�إبداع الأنامل ي�ستمر ،وحرب الرياع
ُي�ضيء على �صفحات ن�شرت م�سك الكالم� ،شكر ًا
على ك ّل �شيء.
إيمان صالح إلطيف /كاتبة

قال تعاىل لنب ّيه مو�سى و�أخيه هارونْ :
اذهَ َبا
�إِ َل ِف ْر َع ْونَ �إِ َّن ُه َط َغى َ ف ُق َول َل ُه َق ْو ًل َل ِّي ًنا َل َع َّل ُه
َي َت َذ َّك ُر �أَ ْو َي ْخ َ�شى( /طه.)44 ،43:
نالحظ قوله تعاىل لنب ّيه � أن يتك ّلم مع فرعون
وهو الطاغي الظامل بكالم لني بعيد عن الغلظة
لأنه يدخل �إىل قلوب الآخرين ،كما قال تعاىل
لنب ّيه حممدَ .. :و َل ْو ُك ْنتَ َف ًّظا َغ ِل َ
يظ ا ْل َق ْل ِب
َل ْن َف ُّ�ضوا ِمنْ َح ْو ِل َك�( /..آل عمران.)159:
على و�سائل الإعالم الرتكيز على العقيدة
والأخالق؛ لأنّ �سرعة ان�سالخ النا�س من دينهم
هب ودب دليل على �أنّ العقيدة
وا ّتباع ك ّل َمنْ ّ
�ضعيفة لديهم و�أمري امل�ؤمنني ي�ؤ ّكد على التوحيد
()1
بقوله�" :أول الدين معرفته."..
نبي الرحمة حممد يقول�" :إمنا بعثت
ونب ّينا ّ
()2
لأمتم مكارم الأخالق".
ّ
يف حني نرى �أكرث و�سائل الإعالم تركز على فروع
الدين (ال�صالة ،ال�صيام�.. ،إلخ).
.....................................
( )1ميزان احلكمة :ج� ،3ص )2( .1926ميزان احلكمة :ج� ،4ص.3008

الأ�ستاذ حيدر ال�سالمي
األستاذ حيدر السالمي /إعالمي

الإعالم بو�سائله املعهودة �أو التقليدية كما
ّ
واملجلت والإذاعات والقنوات
ُيقال كال�صحف
ً
ّ
التلفازية مل ُيعد م�ؤثرا �إىل الدرجة املطلوبة؛
ب�سبب الثورة االت�صالية الهائلة التي �أحدثتها
ال�شبكة العنكبوتية وما بات ُيعرف بالإعالم البديل
�أو اجلديد ،وعليه ف�إنّ العمل على مواجهة احلرب
يتجه نحو
الإعالمية ينبغي �أن تتجدد و�سائله و�أن ّ
اال�ستخدام الأمثل واال�ستفادة الكاملة للو�سائل
اجلديدة والأ�ساليب احلديثة يف التخاطب مع
اجلمهور.
تكنولوجيا االت�صال جعلت الإن�سان م�شدوداً
�إليها مبا ال يتيح له فر�صة للتعاطي مع الأخبار
واملعلومات التي تبثها الو�سائل الإعالمية التقليدية
وغري امل�ؤدجلة.
ً
فاملتل ِّقي اليوم �أ�صبح يدرك جيدا �أنّ الر�سائل
الإعالمية غري حمايدة و�أنه ال يوجد �إعالم حر
خا�صة و�أنها فقدت �سطوتها وموثوقيتها ال�سابقة
�أ ّما الدور التكاملي مع امل�ؤ�س�سات الثقافية
والتبليغية الذي �أدّته جم ّلة ريا�ض الزهراء فهو
على قدر تتبعي ،وبالنظر �إىل الظروف العامة
يف العراق واملحيطة باملج ّلة نف�سها دور مهم
وقد جت ّلى عرب ما تن�شره من مقاالت وحتقيقات
تالم�س �آمال وتط ّلعات هذه الفئة املخاطبة ،وتقدّم
لها الزاد املعريف والثقايف والرتبوي ب�إطار جميل
و�أ�سلوب �شائق �سل�س وعبارة �سهلة ب�سيطة تفهمها
العامة واخلا�صة من الن�ساء.
وهي �إذ توقد �شمعتها الثالثة ع�شرة نبارك لها
وملالكها و�أقالمها النجاح يف �أداء ر�سالتها،
ونتم ّنى لها املزيد من التقدّم واالزدهار ،ون�أمل
�أن تعمل على تطوير �أدواتها الفنية والتحريرية
وترتقي �أكرث ف�أكرث بخطابها ،لت�صبح يف م�صاف

امللف اخلاص

ّ
املجلت العاملية من حيث الت�أثري يف الر�أي العام،
و�أ ّال تكتفي مبا بلغته من م�ستوى بل توا�صل املثابرة
والإ�صرار حتى بلوغ القمة.

الأ�ستاذ توفيق احلبايل
األستاذ توفيق الحبالي /نقيب
الصحفيين فرع كربالء

نتقدّم ب�أحر التهاين والتربيكات ملج ّلة ريا�ض
الزهراء ملنا�سبة �إيقاد �شمعتها الثالثة ع�شرة.
بك ّل ت�أكيد ُتعد ال�صحافة الن�سوية من ال�صحافة
املخت�صة ،وما تلعبه املر�أة من دور كبري يف
املجتمع كونها ن�صف املجتمع بل ك ّل املجتمع؛
لأنّ املر�أة هي الأم ،والزوجة ،والأخت ،والبنت،
وهي الزميلة يف العمل؛ لذا جند �أنّ هناك دور ًا
كبري ًا لها يف خمتلف ميادين احلياة ودورها مهم
بتثقيف املجتمع ب�صورة عامة والن�ساء على وجه
اخل�صو�ص ،وكذلك لها الدور يف تن�شئة الطفل
على ال�سلوك ال�صحيح.
نعم� ،إنّ �أدجلة الإن�سان وخا�صة مع التط ّور
التكنولوجي الكبري وال�سريع الذي �شهده بلدنا
ما بعد عام 2003م وهذا االفتتاح جاء لبلدنا
نتيجة احلرمان الذي عا�شه ومنعه من مواكبة
التطور العلمي؛ لذا جند �أنّ بعد عام 2003م �شهد
انفتاح ًا وا�سع ًا جد ًا مبختلف االجتاهات املفتوحة
ممّ ا �سهل ال�صيد لل�شباب عن طريق الإعالم
املوجه �ضد الكثري من العادات والتقاليد وحتى
ّ
ل�ضرب املعتقد الديني والعقائدي ،وك ّل هذا جاء
نتيجة االنفتاح التكنولوجي غري املدرو�س ،وكذلك
وكما �أ�شرنا �إىل احلرمان.
وهنا لي�س فقط على الن�ساء تقع امل�س�ؤولية بل على
جميع �أفراد املجتمع ملواجهة احلرب الإعالمية
امل�ضللة.

األستاذ سعد الخياط /إعالمي

�إنّ للمر�أة العراقية دور ًا متميز ًا ،و�أنّ هذا الدور
ُيع ّد �أ�سا�س ًا لتطور املجتمعات الإن�سانية ،و�أنّ رقي
املجتمع العراقي ي�أتي عن طريق املكانة التي
توليها املر�أة لأبنائها على وجه اخل�صو�ص.
و�أنّ الإعالم العراقي وبعد االنفتاح الكبري
الذي ح�صل يف العراق ُقدّمت املر�أة ب�صور
و�أمناط عديدة وجندها مذيعة ،ومرا�سلة وحتى
وربا رئي�س
و�صلت �إىل من�صب رئي�س حترير ّ
جمل�س �إدارة يف عدد من امل�ؤ�س�سات الإعالمية،
وا�ستطاعت �أن تثبت جدارتها يف �إدارة هذه
امل�ؤ�س�سات ودخلت موا�ضيعها �إىل قلوب الق ّراء؛
�إذ ا�ستطاعت املر�أة الإعالمية �أن توظف خربتها
من �أجل �إبراز ق�ضاياها ،ومعاجلة امل�شاكل التي
تواجهها املر�أة وت�ستعر�ض ن�شاطاتها ،وت�س ّلط
ال�ضوء على طموحاتها نحو الرقي والتقدّم ،عن
طريق امل�ؤ�س�سات الإعالمية ا�ستطاعت املر�أة
الإعالمية �أن جتذب اهتمام املجتمع وبكا ّفة
�شرائحه �إىل مو�ضوع املر�أة حتى باتت ق�ضاياها
ال�شغل ال�شاغل لهذا املجتمع.

و�أنا اقر�أ جم ّلة ريا�ض الزهراء �أجدها قد
لعبت دور ًا بعيد ًا وكبري ًا يف جت�سيد دور املر�أة
وربا الكربالئية املحافظة امللتزمة
العراقية ّ


ديني ًا ،و�أخالقي ًا وح ّبها هلل  ،ولنب ّيه حممد ،
و�آل بيته الأطهار حتى �أنها لعبت �أدوار ًا عديدة،
وخمتلفة ،ومتن ّوعة يف توعية اجلمهور الكربالئي
وتثقيفه نحو الق�ضايا الإن�سانية املهمة حتى �أنها
مت ّيزت بخ�صائ�ص منفردة.
مبارك لكم هذا العمل الرائع املتم ّثل مبج ّلة ريا�ض
الزهراء ون�س�أل اهلل العلي القدير �أن يحفظكم
ويرعاكم ملا فيه خري و�صالح املجتمع� ،أمت ّنى ملج ّلة
ريا�ض الزهراء التقدّم والتط ّور واالزدهار،
جم ّلة �أكرث من رائعة ،مبوا�ضيعها املتن ّوعة،
ب�إخراجها ال�صحفي ،ر ّبي يو ّفقكم ملا فيه اخلري
للمجتمع وجعلكم من �أن�صار �س ّيدتنا وموالتنا
فاطمة الزهراء.
ِّ
مدرب
األستاذ علي الشمري/
إعالمي

حتر�ص و�سائل الإعالم العربية عن طريق ما
ُيطرح من برامج حوارية وم�سل�سالت درامية

الأ�ستاذ علي ال�شمري

و�إعالنات و�أفالم على غر�س �صورة منطية للمر�أة
العربية وتلح عليها ،على الرغم من �أنّ هذه
ال�صورة ال ُت ِّعب يف حقيقة الأمر عن القاعدة
العامة للن�ساء العربيات و�إمنا هي ا�ستثناءات.
لكن و�سائل الإعالم تعاملت مع هذه اال�ستثناءات
على �أنها ظواهر.
ومن �أبرز هذه ال�صور النمطية هي:

املر�أة اجلريئة املتحررة:
حيث حتتفي و�سائل الإعالم ب�أي امر�أة تتم ّرد على
واقع جمتمعها ،ويتم تلميعها و�أي�ض ًا يتم �إعالء
�سلوك التحرر والت ّمرد من خالل الدراما
املر�أة املرتفة:
وهي من الأمناط التي لها ح�ضور قوي يف
الإعالم والدراما العربية ،فبد ًال من الرتكيز
على ال�صورة احلقيقية للمر�أة ودورها احلقيقي
يف بناء املجتمع ،ابتدا ًء من الأ�سرة ،ن�شاهد حالة
من اال�ستعرا�ضات املفرطة يف البذخ واحلياة
املرتفة املوغلة يف الرتف حتى تتح ّول �إىل �صيحات
ومو�ضة حتاكيها الفتيات.
املر�أة ال�سلبية:
وهي من ال�صور ال�شائعة يف الدراما العربية
خا�صة تلك التي ترتدي احلجاب وتلتزم بقيم
فتبي �أنها �شخ�صية �سلبية منك�سرة
جمتمعاتها ّ
مغلوبة على �أمرها مظلومة مهانة فال احرتام لها
�أو تقدير.
غياب �صورة املر�أة املتد ِّينة:
�أ ّما �صورة املر�أة املر ِّبية واملتد ِّينة واملث ّقفة
احلري�صة على بناء املجتمع ونه�ضته تكاد تكون
غائبة عن الإعالم العربي.
ولي�س معنى هذا رف�ض طرح املر�أة مل�شاكلها
وق�ضاياها يف و�سائل الإعالم ،بل على العك�س ف�إنّ
املر�أة يف جمتمعاتنا يف �أم�س احلاجة للم�شاركة يف
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املنابر الإعالمية ،للتعبري عن ذاتها وعن همومها
احلقيقية ولي�ست امل�ستوردة من اخلارج.
لذا من ال�ضروري �أن تقوم الن�ساء الواعيات بدور
كبري يف جانب الإعالم ومن مهامه:
التوعية بدور الإعالم جتاه بنات جن�سها.املتابعة ملا يبث وين�شر عن املر�أة. توجيه انتباه �أ�صحاب القرار وامل�س�ؤولني جتاهما ُين�شر.
التوا�صل مع العلماء وقادة الر�أيالرد على املفاهيم املغلوطة حول ق�ضايا املر�أة.ومثلما كتبت الأيام الكثري من الأحداث وخ ّلدتها
�ستكتب هذا التاريخ بك ّل بهاء ،كما �سيحتفل
التاريخ بنف�سه وهو ُيعلن والدة جم ّلة ريا�ض
الزهراء مبالحقها و�إ�صداراتها املن ّوعة
واملتن ّوعة ،ريا�ض الزهراء التي رافقت املجتمع
وبحثت عنه وقدَّمته لك ّل الق ّراء ،تقبلوا م ّنا �أجمل
التهاين.

وحداثتها مع االلتزام باملهنية واحلرفية
الإعالمية.

ومل تك ّر�س ريا�ض الزهراء موا�ضيعها للبحث
يف �ش�ؤون الن�صف الآخر املهم من املجتمع بل �إنها
حملت هموم جمتمع و�ساهمت مبعاجلة الكثري
من الق�ضايا ،فتب ّو�أ هذا الإ�صدار الأنيق واجلميل
ّ
املجلت الن�سوية لي�س على م�ستوى مدينة كربالء
املقدّ�سة بل على م�ستوى العراق ،بعد �أن مت ّكن
من حجز مقعد ال�صدارة ،وهذا ما يح�سب لق�سم
ال�ش�ؤون الفكرية والثقافية يف العتبة العبا�س ّية
املقدّ�سة وكذلك لرئي�سة حترير املج ّلة واملالك
املم ّيز لإخال�صهم بالعمل.
و�إننا يف ظل ّ
التطور الإعالمي ال�سريع ن�أمل
من �إدارة املج ّلة �أن ت�ضع يف ح�ساباتها ت�سخري
الإمكانات املتو ّفرة حالي ًا وباخل�صو�ص يف جمال
الإعالمي الرقمي.
كما اقرتح �أن ت�ضع �إدارة املج ّلة خط ًة لإ�صدار
الن�سخة الدولية للمج ّلة ،ف�ض ًال عن ترجمة املج ّلة
ب�شكل وا�سع يف خمتلف
�إىل لغات عديدة وتوزيعها ٍ
دول العامل.

الأ�ستاذ والء ال�صفار
األستاذ والء الصفار /مدير

الحسين
اإلمام
مؤسسة
لإلعالم الرقمي التابعة للعتبة
ّ
المقدسة
الحسينية

�أتقدم بالتهنئة ملالك جم ّلة ريا�ض الزهراء
مبنا�سبة �إيقاد ال�شمعة الثالثة ع�شرة من عمرها،
و�أمت ّنى جلميع العاملني فيها املزيد من التقدّم
والتوفيق والإبداع.

�إنّ جم ّلة ريا�ض الزهراء ظهرت يف مدّة
ما�سة ملج ّلة ثقافية تعنى
كان ال�شارع بحاجة ّ
ب�ش�ؤون املر�أة ،وكانت متم ّيزة منذ اللحظة
الأوىل النطالقها لي�س لعدم وجود من يناف�سها
�أو حمدودية مناف�سيها بل لأ ّنها ك�سرت حاجز
الكال�سيكية عن طريق انفتاحها وتن ّوع �أبوابها
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الأ�ستاذ تي�سري �سعيد الأ�سدي
األستاذ تيسير سعيد األسدي/
رئيس تحرير وكالة نون الخبرية

بدء ًا نبارك ملج ّلة ريا�ض الزهراء ذكراها الـ 13
متم ّنني لها دوام املوفقية وملالكها العمل اجلاد
يف خدمة احلقيقة التي يبحث عنها اجلميع؛ �إذ
أهم العنا�صر التي يت�أثر
ُيعد الإعالم اليوم �أحد � ّ
بها املجتمع وخا�صة �إذا ما عرفنا �أنّ هناك حرب ًا
اجتماعية ُيراد لها �صهر احلالة االجتماعية
والدينية التي تر ّبينا عليها وحتويلها �إىل حالة
�سائلة ميكن �إعادتها من جديد وفق ًا ملزاج �أعدائنا
واملرت ّب�صني لنا ،لذلك ف�أنا �أرى �أنّ م�س�ؤولية

الإعالم تتعدّى اخلرب واملعلومة بل الأهم هو كيفية
الت�أثري باجلهة امل�ستهدفة و�إبعادها عن الأفكار
املنحرفة وهنا يكمن �س ّر جناح الو�سيلة الإعالمية
ونوع خطابها.
الإعالم الن�سوي خري من مي ّثل نقل الوعي �إىل
الن�ساء و�إىل الرجال �أي�ض ًا عن طريق ع�صرنة
اخلطاب واالبتعاد عن التط ّرف امل�صنوع من
اخلارج والذي يراد ت�شويه �إ�سالم (حممد وعلي
�صلوات اهلل عليهما) ويجب على الإعالم الن�سوي
�أي�ض ًا �أن يعمل على �صناعة الإن�سانية يف التعامل
مع الآخر عن طريق اخلطاب الإعالمي احلديث
لك�سب ق ّراء ومتابعني من خارج املنظومة التي
ينطلق منها املن�شور �أو الو�سيلة الإعالمية ،وينبغي
�أي�ض ًا لهذا اخلطاب اليوم العمل على بيان النظرة
الإ�سالمية ال�صحيحة ون�شرها للعالقة بني الرجل
واملر�أة ،واملبنية على ال�سكن واملودّة ولي�س على
التنابذ وال�صراع ،خا�صة �أنّ هموم املجتمع اليوم
تتعدّى املر�أة والرجل على ح ّد �سواء لت�صل �إىل
الكيان والوجود وهدم البيئة االجتماعية.
األستاذ سجاد الكنعان /إعالمي

�أو ًال �أُقدِّ م تهنئة للمج ّلة والعاملني فيها والقائمني
عليها ثم �أقول:
اعتقد �أنّ ما ُيار�س اليوم جتاه الدين هو
مرحلة تندرج يف �ضمن مراحل عديدة يف �إطار
ما ُي�س ّمى باحلرب الناعمة �أو احلرب الثقافية،
وهذه املرحلة التي مي ّر بها امل�سلمون يف العراق
هي مرحلة تدجني ثقايف وقيمي ،وهي مرحلة
ت�سبق مرحلة الأدجلة التي ت�ستهدف ن�سف
البنية التحتية للعقل امل�سلم لتح ّل حم ّله �أن�ساق
فكرية وعقدية وافدة ،وت�أ�سي�س ًا على ذلك ف�إنّ
مرحلة التدجني � ُّ
أخف وط�أ ًة من مرحلة الأدجلة
التي م ّرت بها �شعوب �إ�سالمية �أخرى واخرتقتها
للأ�سف ،لأنّ القائمني على م�شاريع اال�ستنزاف
الثقايف والقيمي املمار�س �ضد الدين ال يريدون يف
هذه املدة � ّإل �شيئ ًا واحد ًا وهو تليني الفرد امل�سلم
وت�شكيكه بانتمائه الإ�سالمي ،وك ّل ما يحمله هذا
االنتماء من حمموالت عقدية و�أخالقية ي�ؤمن بها،
قبل �أن ينتقلوا بعد �إمتام هذه املرحلة �إىل مرحلة
�أدجلته ملحموالت تقع يف ثقافة ون�سق فكري وقيمي
جديد يتم اختياره.

امللف اخلاص

وربا تكون هذه املقدّمة الب�سيطة �سبي ًال ملعرفة
ّ
املوقع الذي نتمو�ضع فيه ونحن نعي�ش هذه
احلرب ،من �أجل ع ّد العدّة الالزمة لها� ،إذ ال
نزال منلك زمام ًا كبري ًا من املبادرة وال تزال �أي�ض ًا
بع�ض الأيادي مم�سكة باملوقد من �أجل توجيهه
�إىل الطريق الر�شيد ،وكذلك لدينا و�سائلنا
لذلك ،ولع ّل من �أهم و�أبرز الو�سائل هي تعزيز
االنتماء الإ�سالمي لدى الفرد بعد �أن غدا عند
بع�ضهم �أمر ًا معيب ًا و�أ�صبحت مفردات اال�صطالح
العلماين و�أجهزته جتتذب �شبابنا كنوع من
املو�ضة ،فجدير �أن ن�ستثمر و�سيلة الإ�سالم الأبرز
وهي عاطفة النا�س جتاه رموز الإ�سالم الكربى
النبي الأكرم و�أهل بيته الأطهار� س ّيما
وهم ّ

�شخ�صية الإمام احل�سني ومو�سم عا�شوراء وما
يحمل من �شحن عاطفي ميكن من خالله مترير
قيم االعتزاز بالهوية و�شجاعة �إبرازها بقوة �أمام
الآخرين ،ف�أول نقطة و�أهمها هي متكني الفرد
امل�سلم من االعتزاز بهويته وكذلك ال�صدح بها
وبقوة �أمام اجلميع ،لتكون �سبي ًال لردع مفاهيم
التدجني قبل اكتمالها .كما ميكن ذلك �أي�ض ًا
من خالل ن�شر الإجنازات العلمية يف التاريخ
الإ�سالمي وبيان معامل الفكر الر�صني لرجاالتها
وتو�ضيح ت�أثريها يف العامل الغربي ،وهذه كثرية
جد ًا ويف خمتلف حقول املعرفة والعلوم ففي
الفل�سفة والطب يطالعنا ابن �سينا ومنجزاته
واكت�شافاته التي ال تزال تد ّر�س �إىل اليوم وكذلك
يف العلوم الأخرى كالريا�ضيات والفيزياء وغريها
بل تعدّى ذلك �إىل الأدب والفن ومنها دانتي وت�أثره
يف (الكوميديا الإلهية) للمعري.
�إذ ًا الب ّد من ا�ستثمار ك ّل ذلك لتعزيز هذه الهوية
وتطويعها يف العمل �ضمن �أقوى �سالح ي�ستخدم يف
احلرب الناعمة وهو �سالح الإعالم ،فتكون و�سيلة
ناجعة �أمام الهجمات التي ت�شن على الإ�سالم
و�أبنائه.
املر�أة يف زحام هذا الواقع املت�صارع غدت ال�سالح
الأقوى الذي ُتراهنُ عليه اجلبهة الأخرى يف هذه
احلرب الثقافية ،فهي الأداة الإعالمية الأ�سهل
التي مت ّكنهم من النفوذ ب�سرعة فائقة لتحقيق
هدف التدجني ومن ثم الأدجلة ،فتحت �شعارات
التحرر ويافطات امل�ساواة وتنميقات احرتام �إرادة

االختالط بني اجلن�سني �إىل غريها من الهجمات
ال�شر�سة التي ُينادى بها اليوم لت�سويق الدين
للتوح�ش وامتهان املر�أة ،و�سط ك ّل
على �أنه نظام ّ
هذا ال�صخب من الفكر االلتوائي امل�شفوع مبادة
�إعالمية و�إعالنية فائقة اجلودة يتم ت�سويق املر�أة
اجلديدة �إىل عاملنا بهدف هدم �أعظم ركن
تتكئ عليه املجتمعات امل�سلمة ،ولنا �أن نت�ص ّور
بيت ًا تقوده امر�أة مبتذلة؟! �إنّ ك ّل هذا يحتّم على
امل�سلمات الر�ساليات �سيما الالتي يحملن ر�سالة
�إعالمية �إ�سالمية �أن يكنّ متن ّبهات لهذه املخاطر
وواعيات بو�ضع الإ�سرتاتيجية الإعالمية احلقيقية
يف الدفاع عن �أنف�سهن ودينهنّ و�أبناء جادتهنّ
وجن�سهنّ من م�سخه وحتويله �إىل �آلة للإعالن
واالبتذال واالمتهان اجل�سدي وحتريك امل�شاعر
والغرائز ال غري ،كما �أنّ عليهنّ �أن ينقلن بدقة،
ومهنية ،وحرفة عالية ،و�أمانة هذه الر�سالة �إىل
�أخواتهن بهدف حت�صينهن من الإغواء واخلديعة
يف امل�ستقبل ،وعرب ذلك تتكامل عملية تر�صني
املجتمع عرب املر�أة ودورها الإعالمي ال�صحيح.

د .لطيف الق�صاب

د .لطيف القصاب /المشرف
على دار اللغة واألدب العربي
ّ
المقدسة
في العتبة الحسينية

مبارك �ألف مبارك �إيقاد �شمعتكم الثالثة ع�شرة
ون�س�أل اهلل لكم املزيد من الت�ألق والنجاح يف
حتقيق غاياتكم النبيلة التي ت�صب يف تر�سيخ
البنية الأ�سرية وهي اللبنة الأوىل والأهم يف
البناء الإن�ساين الذي جعل منه الباري ال�صرح
الأ�سمى يف ما �أ�شاد و�أبدع ،وبقدر ما يتع ّلق
الأمر مب�ضمون �س�ؤالكم الكرمي ف�أت�ص ّور �أنّ �أهم
ما يجعل من الإعالم امللتزم تكاملي ًا هو تعميم
ر�سائله �إىل جميع القنوات مرئية وم�سموعة ممن

ترتبط مع �صاحب الر�سالة -وريا�ض الزهراء

والتوجهات؛ لأنّ الر�سالة
�أمنوذج ًا-بالر�ؤى
ّ
الإعالمية �إذا كانت منح�صرة يف املطبوع الورقي
ال يت�ص ّور �أن ت�صل �إىل مديات وا�سعة جماهريي ًا
يف ظل هيمنة و�سائل االت�صال واملرئية منها بوجه
خا�ص على امل�شهد الإعالمي وال�سالم عليكم
ورحمة اهلل وبركاته.

د.علي �شمخي

د.علي شمخي /تدريسي بجامعة
الكفيل كلية اإلعالم

بادئ ذي بدء �أود �أو ًال �أن �أ�ش َّد على �أيدي القائمني
على هذه املج ّلة الرائعة و�أزجي لهم التهاين
والتربيكات بذكرى �صدورها ،و�إنه ملن دواعي
ال�سرور �أن يكون بني �أيدي امل�ؤمنني وامل�ؤمنات
مثل هذا املطبوع الزاهي بطباعته و�ألوانه املفيد
وامل�ؤثر يف م�ضامينه.
الب ّد يل هنا �أن �أ�شري �إىل �أنّ ال�صحافة العراقية
عامة متتلك �إرث ًا جيد ًا من التخ�ص�ص وال�صحافة
�سجلت ح�ضورها يف هذا
الن�سوية ب�شكل خا�ص ّ
ال�سفر الطويل من الإبداع ،وما يلفت االنتباه
ِ
حقيقة هو �أنّ العتبات املقدّ�سة يف العراق
وبخا�صة العتبة العبا�س ّية واحل�سينية املقد�ستني
�أثرت ال�ساحة الثقافية والإعالمية مبجموعة من
املبادرات تتم ّثل ب�إ�صدارها عدد من ال�صحف

ّ
واملجلت املتخ�ص�صة ،وكانت ريا�ض الزهراء
مثا ًال ح ّي ًا على دميومة التوا�صل مع املر�أة العراقية
وت�أ�صيل اخلطاب الإمياين معها عن طريق
جمموعة من الأقالم الن�سوية التي جنحت يف
الو�صول �إىل قلب املر�أة وعقلها عن طريق اختيار
الأ�ساليب الناجحة و�إيجاد م�ساحة كافية لتالقي
الأفكار والإن�صات �إىل هموم املر�أة ،ومن ح�سن

ّ
حظي �إنني واكبت م�سرية جم ّلة ريا�ض الزهراء
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امللف اخلاص

منذ �أعدادها الأوىل عن طريق الأخت الفا�ضلة
ال�س ّيدة ليلى �إبراهيم التي مل تبخل علينا بهذا
الرافد الثقايف الذي ال يخاطب املر�أة وحدها
بل العائلة العراقية واملجتمع العراقي برمته ،وال

نغايل يف القول حينما نقول �إنّ ريا�ض الزهراء
تركت ب�صمتها يف ميدان ال�صحافة الن�سوية
وحققت احل�ضور الإيجابي بقوة واقتدار.
ف�أنا �أرى �أنّ
التم�سك بالقيم الإ�سالمية احل ّية
ّ
امل�ستمدّة من نور القر�آن الكرمي ،والأحاديث
النبوية و�أحاديث �أهل البيت كفيل مبواجهة
�أي خطط �أو حرب �إعالمية ت�ستهدف العقيدة
التم�سك باخلط والنهج الإن�ساين
الإ�سالمية ،و�أنّ ّ
الذي دعا �إليه �أئمتنا هو ما مينحنا احل�صانة
الفكرية مبواجهة حماوالت تر�سيخ الأفكار
الغريبة و�أدجلتها امل�ش ِّوهة التي حتاول بع�ض
اجلهات وو�سائل الإعالم املري�ضة �أن جتعلها واقع
حال ومتنحها النمطية وت�س ّوقها على �أنها �أفكار
ٍ
معتادة وم�ست�ساغة؛ لذا ف�إنّ الدور الذي ت�ضطلع
به العتبات املقدّ�سة عامة والإعالم الإ�سالمي بك ّل
عناوينه الذي ت�شرف عليه �إدارة العتبات هو واحد
من حماور املواجهة مع الفكر ال�ضال واملنحرف.
�أدعو اهلل� أن ي�سدد خطاكم لِ ا هو �صالح ومفيد
للم�ؤمنني وامل�ؤمنات.

الأ�ستاذ ن�صار الكريطي

األستاذ نصار اﻠﮔريطي /إعالمي

�إنّ الإعالم الف�ضائي العربي املكتظ اليوم قدَّم
�أمنوذج ًا م�ضاد ًا للتوقعات من التقريب وتكري�س
الهواج�س القومية امل�شرتكة ،دفاع ًا عن هوية
�أ�صبحت يف مهب الأ�ساطيل و�إمرباطوريات املال،
وحدث العك�س ،حيث �شهدنا حت ّول الهاتف من
و�سيلة الخت�صار الوقت واجلهد �إىل �أداة لتبديد
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الوقت ،وا�ستخدام االنرتنت لتحديث ثقافة
النميمة واال�ستعداء والتحري�ض ،وهناك قنوات
ف�ضائية حت ّولت �إىل غرف عمليات حربية كما
حت ّولت مئات الف�ضائيات �إىل م�ضادات ثقافية
للعقل ،وب�ضاعتها الرائجة هي و�صفات ال�سحر
وال�شعوذة والتالعب ب�أحالم النا�س ،وتع َّر�ض
الإن�سان العربي �إىل االنتهاك ،واال�ستباحة،
والتجهيل ،والهدف من ذلك ك ّله هو جتريف الوعي
و�إعادة الإن�سان قرون ًا �إىل الوراء ،وال�سيطرة على
الرثوات وم�صادر الطاقة الهائلة يف وطننا،
وهناك قنوات ت�سعى �إىل تقويل الدين ومرجعياته
ون�صو�صه ولي�س �إىل ت�أويله منطقي ًا وعلمي ًا ،وهي
يف خطابها �أقرب �إىل وثنية جديدة ت�شبه ثالوث
�أعمى �أ�ضالعه الت�أثيم والتجرمي والتحرمي،
واملت�ضررون هم �أ�صحاب الهويات الوطنية.
للإعالم امللتزم معايري �أخالقية ال تخرج عن �إطار
املهنية ،ويف املجال الن�سوي يتناول ق�ضايا املر�أة
ومعاناتها وطرحها مع احللول يف �ضمن الإطار
الإ�سالمي ،وعلى املر�أة الإعالمية حتكيم العقل
يف طروحاتها بعيد ًا عن امليول والأهواء ،وال يخفى
علينا �أنّ الإعالم الن�سوي امللتزم يواجه �أجندات
املاكنة الإعالمية اخلارجية املعادية لإخراج املر�أة
ب�شكل ّ
مبطن ومدرو�س
امل�سلمة عن �إطار دينها ٍ
ومدعوم للتغلغل باملحور الفكري للمجتمع عن
طريق:
 -1ن�شر الرذيلة يف الأ�سرة واملجتمع وفتح الأبواب
املغلقة �أمام املر�أة كونها امل�ستهدف الرئي�س يف
هذه احلرب
 -2ا�ستخدام (تقنية املعلومات) لبث الفكر
اجلاهز الفارغ من الداخل يف احلرب على
اليافعني وتغيري معتقداتهم يف ظل غياب الأ�سلحة
املتكافئة خا�صة الإعالم املهني والوطني مع تو ّفر
الداعم القوي لالرتقاء بامل�ستوى الإعالمي ودوره
يف بناء جمتمع �سليم معافى مبختلف جوانبه
الدينية ،والنف�سية ،واالقت�صادية ،واالجتماعية.
األستاذ حسين النعمة /إعالمي

�شهد الع�صر احلديث تطور ًا تكنولوجي ًا ملحوظ ًا
يف و�سائل الإعالم ،من خالل ظهور تقن ّيات
وو�سائل �إعالمية جديدة ،عرب الإنرتنت ،ف�ض ًال

الأ�ستاذ ح�سني النعمة

االجتماعي وغريها من
عن و�سائل التوا�صل
ّ
الربامج ،التي �أ�صبح لها ت�أثري مهم وف ّعال
داخل املجتمعات املعا�صرة و�إجنازاتها ،والفرد
ي�ستفيد ممّ ا تقدِّ مه تلك الو�سائل من خدمات
ومعلومات تربطه مب�شاكل وق�ضايا العامل من
خالل ما تثريه من ق�ضايا اقت�صاد ّية واجتماع ّية
و�سيا�سية وغريها ،وتوا�صله مع خمتلف امل�ؤ�س�سات
واملواطنني ،وبالتايل فو�سائل الإعالم و�سيلة لرفع
�أ�صوات َمنْ ال �صوت لهم ،من خالل عر�ض ق�ضايا
ال�شعب وهمومه ،وتوعية املجتمع وحمايته من
الظواهر ال�سلب ّية التي يواجهها يف كل حني ،لكن
ي�س َل ْم ف�أحيان ًا ورمبا كثري ًا ما ت�ستخدم
الأمر مل ْ
و�سائل الإعالم كو�سائل هيمنة ،وو�سيلة لفر�ض
ال�سيطرة واحتالل العقول والفكر ،وال ريب يف
االجتماعي التي متار�س
�أنّ و�سائل التوا�صل
ّ
فر�ض الهيمنة الفكرية يف حماولة لل�سيطرة على
ال�شعوب ،خلفها قدرة عميقة وخميفة لديها من
القوة التي مت ّكنها من غزو عقول النا�س ،وهو �أمر
خميف وي�ؤ ّثر �سلب ًا يف طبيعة العالقات االجتماع ّية
خ�صو�ص ًا العالقات الأ�سر ّية.
األستاذ حيدر جلوخان /اإلعالمي،
المهندس ،مدير مجموعة قنوات
كربالء الفضائية:

�إنّ الإعالم مبفهومه هو �سالح ذو حدين ،وهنا
الب ّد للإعالمي �أو الإعالمية �سواء ،الأخذ بعني
االعتبار اختيار الهدف الأ�سمى ،لإي�صال فكرة
الئقة عن مدى ال�شعور بامل�س�ؤولية امللقاة على
عاتق الإعالمي� ،إذا ما �أراد �أن يكون �إعالمي ًا
ناجح ًا ،ومن هنا جند �أنّ مرحلة التكامل يف �أداء
هذا الدور ينطوي على الفكرة والطرح الالئقني
مبا يتنا�سب مع تعاليم ال�شريعة ال�سمحاء ،لبناء
جيل �صالح يعتمد عليه يف بناء املجتمع ،فللمر�آة
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الأ�ستاذ حيدر جلوخان

دور مهم وحيوي ف ّعال يف رفد الأجيال مبا ينفع؛
من �أطروحات تالم�س ال�ضمري والوجدان .
يجب و�ضع الأ�س�س الر�صينة ملواكبة التط ّور
احلا�صل فالب ّد و�أن تكون هنالك م�ؤ�س�سات
�إعالمية متتلك جميع امل�ؤهِّ الت التي مت ّكنها من
ال�صمود بوجه التحدّيات الراهنة � ّإل �أنّ عمل
بع�ض امل�ؤ�س�سات الإعالمية يف ال�ساحة بكا ّفة
�أنواعها (املرئية وامل�سموعة واملقروءة) يراها
الكثري من املتابعني مل تكن مب�ستوى الطموح
املطلوب وللأ�سف ال�شديد ال�سيما مع وجود
حركة وماكينة �إعالمية (م�ضادة) عامرة على
تتج�سد
كا ّفة ال�صعد الإقليمي والدويل والعامليّ ،
بامل�ؤ�س�سات الإعالمية ال�ضخمة والكبرية التي
�أ�صبحت عملية مناف�ستها �أمر ًا �صعب املنال .ومن
هنا الب ّد الأخذ بعني االعتبار التفاين والإبداع يف
جمال الإعالم املعا�صر املتنامي لإي�صال فكرة
الئقة عن مدى ال�شعور الوطني الإن�ساين النبيل
الذي يتح ّلى به الإعالم احلر النزيه ملواجهة هذا
املد املعادي للدين واملذهب.

هو القراءة والثقافة العامة واالطالع التام على ك ّل
تاريخ املذاهب وحقيقتها ،ومعرفة الدين الإ�سالمي
واملذهبي بال�شكل ال�صحيح ولي�س معرفة �سطحية،
ومن ثم امل�ستجدّات والأحداث احلقيقية التي
غيت حقيقة تلك املذاهب والتحريف الذي
ّ
ا�ستهدف املذاهب والأديان ،ويت�س ّلح ب�سالح الفكر
والثقافة املعلوماتية ّ
واالطالع على م�ستحدثات
الو�ضع الراهن ومن م�صادرها احلقيقية ،ومن
ثم البحث وعدم االكتفاء كون احلرب م�ستمرة
ب�أحدث الو�سائل احلديثة والتكنولوجيا يف الوقت
احلايل..
�أ ّما امل�ستوى التكاملي للإعالم الن�سويّ  :فهو
�أخطر بكثري من بقية احلروب على ال�شباب..
يجب معرفة ب�أنهم يدر�سون يف �أعماق االن�سان
�أعماق املر�أة وا�ستغاللها من خالل ما حتتاجه
يف حياتها اليومية وو�صلوا حتى على م�ستوى
احتياجها اليومي ملختلف الأمور احلياتية ،كذلك
ا�ستغاللها عن طريق الو�سائل التكنولوجية
ب�شكل ف ّعال و�سريع
احلديثة املختلفة ،وهذا ي�سري ٍ
مع الن�ساء غري املتط ِّلعات على العامل والثقافة
والتي لي�س لديها معرفة بدورها احلقيقي
والف ّعال باملجتمع وعلى الأ�سرة وعلى نف�سها ،لذا
يجب الرتكيز على الن�ساء وبناءهنّ بناء ر�صين ًا
و�أ�سا�سي ًا ،ومن ثم البناء على م�ستوى الأ�سرة،
ومن ّثم املجتمع ،فمن ال�سهل جعلها فري�سة �سهلة
�إن كانت غري واعية وعدم امتالكها �سالح الثقافة
العامة والدينية ،و�أنا اعتربهن ال�سالح الأخطر يف
هذه احلرب �إن مل تكن بامل�ستوى الثقايف الديني
املذهبي املعلوماتي الزينبي.

امللتزم وكان ي�ضع لبنة يف بناء املجتمع من خالل
الطرح الهادف �إىل جانب الكثري من امل�ؤ�س�سات
الإعالمية التي تنهج النهج القومي يف تثقيف
املجتمع ،ولكن امل�ستوى التكاملي الذي نطمح
�إليه هو �أن ت�صل �إىل جميع الق ّراء ب�سهولة وي�سر،
وهذا يت�أ ّتى من خالل املوزعني ،فالتوزيع اليوم قد
حق مثل هذه ّ
�أجحف ّ
املجلت الر�صينة و�إذا ما
حتقق ذاك التوزيع ف�إ ّنه �سوف يزيد من م�ساحة
التفاعل املجتمعي مع من�شورات املج ّلة ،وما
�أحوجنا اليوم �إىل �أن يكون �صوت الإعالم الن�سويّ
عالي ًا؛ لأ ّنه يكت�سب ثقة املر�أة يف املجتمع �أكرث من
الإعالم العام الآخر.
�إنّ �أهم و�سيلة متاحة للخروج من م�ألوفية �أدجلة
الإن�سان من احلرب الإعالمية امل�ض ّللة �ضد الدين
واملذهب هو ك�سب ثقة القارئ بالدرجة الأوىل عن
طريق امل�صداقية ومراعاة جميع الأذواق هذا من
جانب ،واجلنبة الثانية امله ّمة هي تعرية امل�ض ّللني
وتبيان التدلي�س والكذب من خالل التحليل
العلمي واملو�ضوعي لك ّل ما ُيطرح على ال�ساحة،
والإي�ضاح يجب �أن يكون على م�ستوى فهم الأغلبية
وباال�ستعانة بذوي االخت�صا�ص والعلم يف ذاك
التحليل واالرتقاء مب�ستوى اخلطاب الإعالمي كي
يكون مواكب ًا للع�صر.

الأ�ستاذ �سالم البنّاي

الأ�ستاذ حممد العبادي
األستاذ محمد العبادي /مدير
معهد كربالء للتنمية اإلعالمية

بر�أي املتوا�ضع �أف�ضل الطرق التي تذهب بالإن�سان
�إىل خارج تلك احلرب الإعالمية املظلمة والهدّامة

الأ�ستاذ ماجد اخلياط

األستاذ ماجد الخياط /مدير مركز
الدراسات والبحوث اإلعالمية

ك ُّل ما تقدّمه املج ّلة كان يف �إطار الإعالم الن�سويّ

ّ
البناي /أديب
األستاذ سالم
وصحفي في جريدة الصباح/
ّ
وكتاب
ونائب رئيس اتحاد أدباء
كربالء

املر�أة هي الرافد الطبيعي ال�ستمرارية احلياة
والن�صف املك ّمل لك ّل اجلمال ّيات التي وهبها اهلل
لبني الب�شر ،لذلك هي حا�ضرة مبنجزها يف
املجاالت الإبداعية كا ّفة لن�شر الوعي املجتمعي
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و�أداء دورها عرب تناولها جلوانب حياتية
مه ّمة ت�سهم يف ن�شر الثقافة الرتبوية والدينية
واالجتماعية واالقت�صادية والنف�سية ،وبذلك
هي حاملة لر�سالة �إن�سانية معرفية ّ
يتول
الإعالم �إي�صالها �إىل املجتمع .وقد �أخذت
جم ّلة ريا�ض الزهراء دور ًا �إعالمي ًا مهم ًا يف
مطبوعها الورقي و�صلت به �إىل �أجواء الأ�سرة،
موجهات مه ّمة
و�أ�سهمت ٍ
ب�شكل الفت يف �إي�صال ّ
للمر�أة وهي يف البيت �أو يف �أماكن عملها؛ وهذه
املوجهات ّمتت فيها مراعاة اجلوانب امل�ضيئة
ّ
يف الإبداع الن�سوي ،مثلما تب ّنت املج ّلة خطاب ًا
�إعالمي ًا متّزن ًا بلغة تفهمها املر�أة مب�ستوياتها
الثقافية املختلفة ،فنحن بحاجة اىل �صحافة
متخ�ص�صة لن�شر املفاهيم ال�ضابطة لبنية
املجتمع مع االلتزام باملعايري الإعالمية املهنية.
و ُتع ُّد جم ّلة ريا�ض الزهراء نوع ًا من �أنواع
ال�صحافة املتخ�ص�صة التي ترتكز على العقيدة
بخطاب �إعالمي ولغة م�ؤ ّثرة ومدعومة باحلجج
والرباهني الوا�ضحة .مم�سكة باملبادرة يف عمل ّية
التح�صني الفكري ملواجهة ماكنات �إعالمية
خارجية خمالفة لر�سالة الإ�سالم احلقيقية،
فهي تعالج امل�سائل الفكرية والعقائدية والق�ضايا
احلياتية على وفق �أ�س�س �إ�سالمية؛ عرب املقاالت
والدرا�سات والتحقيقات والتقارير النابعة من
�أر�ض الواقع ومدعومة باحلجج والرباهني
والأدلة التي ُت�سهم يف �إيجاد م�صداقية لدى
املتل ّقي ،وحمافظة بذلك على رونقها و�إخراجها
الفني اجلميل ،فهنيئ ًا للمر�أة �إيقاد ال�شمعة
الثالثة ع�شرة ل�صدور جم ّلتها املباركة ريا�ض
الزهراء ،مثلما �أبارك ملالكها ا�ستمرارية هذا
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املطبوع امل�ضيء بالإبداع وجناحه.
د .رائدة كاظم العكيلي /مديرة
عالقات قناة العهد

ممّ ا ال �شك فيه �أنّ للإعالم ت�أثري ًا �إيجابي ًا يف
بناء املجتمع بك ّل جوانبه ،وعلى ك ّل فئاته العمرية
بغ�ض النظر عن ميولهم ال�سيا�سية ومعتقداتهم
الدينية ،خا�صة ونحن نواجه اليوم هجمة
�شر�سة حتاول النيل من عاداتنا وتقاليدنا التي
توجهاتنا الدينية التي �أر�سى
تر ّبينا عليها ،وعلى ّ
دعائمها الدين املح ّمدي الأ�صيل.
واملر�أة باعتبارها ن�صف املجتمع ولكونها تنال
رعاية خا�صة يف جمتمعنا كونه جمتمع ًا قبلي ًا
ع�شائري ًا ،يجب �أن تنال اهتمام ًا خا�ص ًا يف
هذا اجلانب وذلك يتم عن طريق �إعطاء املر�أة
م�ساحة �أكرب من التمثيل �أ�سوة ب�أخيها الرجل
على �أن ال تتنافى هذه امل�ساواة مع عاداتنا
وتعاليم ديننا الإ�سالمي.
�إذ �إنّ هناك الكثري من الن�ساء الالتي خلدهنّ
جماالت �شتى من
التاريخ و�ضعن ب�صمتهنّ يف
ٍ
حياة القبائل واملجتمعات القدمية.
على املر�أة �أن تبحث عن دورها التكاملي يف
الأمور التي �أر�سى قواعدها الرجل ،ومبا يخدم
املجتمع ابتدا ًء مبن النواة "الأ�سرة" وانتها ًء
بالأ�سرة الأكرب التي هي الوطن.
ً
يجب �أن تكون ك ّل خطوات املر�أة مدرو�سة بعناية
كبرية وهي ّ
تخط م�سريتها يف الإعالم الن�سوي؛
كونه جما ًال يحتاج �إىل جر�أة و�صرب وقدرة على
التعامل مع و�سط فيه ن�سبة كبرية من التقارب
بينها وبني الرجل ،وكيف عليها �أن تكون حذر ًة
يف اتخاذ القرارات املهمة التي ُتافظ بها

على �شخ�صيتها ويف الوقت نف�سه تقدّم لعملها
خطوات مدرو�سة بالتزام تام ،ومهنية عالية
يف الوقت نف�سه ،وال ب�أ�س �أن ت�ستعني بذوي
االخت�صا�ص ممّ ن �سبقوها يف هذا املجال،
�أو اللجوء �إىل الدورات التثقيفية �أو الدورات
الإعالمية التي تزيد من كفاءتها يف هذا املجال،
كذلك اال�ستعانة بتجارب الآخرين ملا حتويه من
درو�س عملية ت�سهم يف تقوية دورها وت�أطري
عملها مبا يتنا�سب ومقدراتها.
األستاذة كفاح الحداد /كاتبة
وباحثة اجتماعية /موظفة في
قسم اإلعالم في مؤسسة
الشهداء

الإعالم له دوره امل�ؤ ّثر ،وحتتاج الن�ساء �إىل
الإعالم الن�سوي الهادف الذي يتناول الق�ضايا
املهمة للمر�أة ،وما زلنا يف الطريق ون�أمل �أن
ي�صل �إعالمنا �إىل امل�ستوى املطلوب ،وما تقدّمه
العتبات م�شكورة لهو �أمر جدير بالتقدير،
وقد ك�شف عن الأقالم الن�سائية املبدعة ،كما
ا�ستطاعت �أن تو�صل �صوت املر�أة �إىل الآفاق
البعيدة ..مع مت ّنياتنا لكم بالتوفيق.
الأ�ستاذة �إميان بالل /مرا�سلة قناة العراقية يف
والية تك�سا�س /الواليات االمريكية املتحدة
ك ّل عام وجم ّلتكم الغ ّراء ب�ألف خري ومالكها
الن�سوي الرائع من ت�ألق و�إبداع �إىل �آخر� ،أ ّما
عن م�ستواكم التكاملي بجوانب احلياة املهمة
فال�شهادة يجب �إن ُتقال �إنّ جم ّلتكم وهلل احلمد
ب�شكل
ا�ستطاعت �أن تتابع �ش�ؤون املجتمع واملر�أة ٍ
خا�ص و ُت�سلط ال�ضوء على م�سائل مه ّمة ولها دور
كبري يف ت�صحيح بع�ض املفاهيم والأفكار لبناتنا

امللف اخلاص

ون�سائنا الالتي يعتربن اللبنة الأ�سا�س لبناء
املجتمع ال�سليم.
الخزاعي/
رملة
األستاذة
مسؤولة وحدة اإلعالم النسوي
في العتبة العلوية

ريا�ض الزهراء� أط ّلت ب�أ�شعتها التي حتمل
بريق ًا من ّوع ًا من تاريخ ،وفقه ،وعقائد ،وق�ضايا
الأ�سرة وهموم املر�أة لتدخل البيوت ويف ط ّياتها
عطاء منوع يزخر مبا حتتاجه الفتاة وال�س ّيدة،
ف�ض ًال عن �سمتها البارزة وهي التفنن يف �أ�ساليب
الطرح وتن ّوع الأقالم التي ُجمعت من خمتلف
بلدان العامل لتكون ل�سان جميع النا�س� ،أبارك
هذا اجلهد املعطاء الذي حمل قد�سيته وخرج

لنا من حتت القباب املقدّ�سة للأئمة الأطهار
لينرث علينا كلمات ومعاين فيها خري و�صالح
تدخل القلوب.
م�شروع مبارك ب�إذنه تعاىل وك ّل عام ومالك
ريا�ض الزهراء يف تط ّو ٍر وعطاء.
موسى
سلوى
األستاذة
حسين /م .مدير حسابات في
اإلدارة المالية واإلدارية في
المحافظة

�أو ًال �أبارك لكم مبرور ال�سنة الثالثة ع�شرة من
عمر املج ّلة ،و�أحييكم على جهودكم وجهود
ك ّل العاملني بتلك املج ّلة وا�س�أل اهلل تعاىل �أن
يوفقكم لك ّل خري ويجعل عملكم هذا يف ميزان
ح�سناتكم.

األستاذة بشرى حسن عاشور/
عضو مجلس محافظة كربالء

ال يخفى على �أحد الدور الكبري للإعالم بك ّل
يوجه الر�أي
�أدواته �سلب ًا �أو �إيجاب ًا ،فهو الذي ّ
العام يف خمتلف الق�ضايا ،كما �أنه و�سيلة �أ�سا�سية
يف توعية املجتمع بك ّل ق�ضاياه ،ولقد كان للإعالم
الن�سوي يف العتبات املقدّ�سة الدور الأكرب يف ن�شر
واخت�صت
الوعي الفكري ،خا�صة عند متل ّقيه،
ّ
جم ّلتكم وعلى مدار �أعدادها املباركة بتقدمي
املعلومة ال�صادقة ،والطرح الهادف ملختلف
الق�ضايا التي تنه�ض بواقع املر�أة ،وكانت بالفعل
منرب ًا لالرتقاء التكاملي لبناء املجتمع �أهدافه
ومتب ّنياته و�أ�س�سه مدر�سة �أهل البيت وا�ستقت
من كوثر الزهراء فح ّلقت يف ريا�ضها.
األستاذة مائدة
باحثه تربوية

الدوركي/

الكلمة ال�صادقة تندفع بحرية لتح ّلق يف �سماء
الفكر وتنري الدرب جليل يعي�ش ع�شوائية النقل
للمعلومة والثقافة والدين ،وتقدّم النموذج احلي
عرب ال�سطور ل�شخ�صيات عربت التاريخ بخلودها
مب�شاعر احلب للإن�سانية لكي تقف �أمام الإعالم
امل�ضاد ببدائل ت�أخذ بيد ك ّل من يبحث عن
املتعة املن�ضبطة النافعة ،دمتم يف خدمة الفكر
الواعي ،ك ّل عام و�أنتم على طريق حممد و�آل
حممد ونهجه.
األستاذة إيناس أحمد شريم/
باحثة اجتماعية وكاتبة /لبنان

ا�ستعمال نف�س التقنيات الإعالمية ب�إعالم م�ضاد
وذلك عرب ن�شر تعاليم �أهل البيت وقيمهم
وتبيان الإ�سالم احلقيقي والر�سالة املحمدية
الأ�صيلة للب�شرية.

نبارك لهذه املج ّلة عطاءها الناب�ض ونتم ّنى
للعاملني عليها مزيد ًا من التوفيق والنجاح.
األستاذة مها ياسر أحمد /طالبة
كلية العلوم اإلسالمية مرحلة
رابعة

�إنّ الإعالم �سالح ذو حدين ميكن �أن يكون و�سيلة
مهمة يف توعية املجتمع؛ �إذا ما ا�ستخدم ب�صورة
�صحيحة ،ويتم ذلك عن طريق عدّة نقاط ميكن
�إيجازها وهي:
 -1التعاون الثقايف بني م�ؤ�س�سات املجتمع ويف
املجاالت املختلفة التعليمية واالجتماعية ،عن
طريق �إقامة الدورات التثقيفية املختلفة.
 -2تفعيل دور امل�ساجد والت�شجيع على ح�ضور
و�سماع خطب اجلمعة التي يتط ّرق فيها اخلطيب
�إىل �أمور خمتلفة يف �صالح الدنيا وثواب الآخرة.
 -3تنظيم الدور الإعالمي حتّى يتم ّكن من تناول
الربامج الدينية والق�ص�ص والروايات عن �أهل
البيت.
 -4متابعة �أفراد الأ�سرة مع التوجيه امل�ستمر
والتنبيه على بع�ض الأمور التي تتع ّلق بالدين
والتي يجهلها بع�ض �أفراد الأ�سرة.
التوعية الثقافية يف م�ؤ�س�سات الدولة ل�شرائح
املجتمع كا ّفة ،والتنبيه على بيان تعاليم ال�شريعة
الإ�سالمية ،وال�س ّنة النبوية ،وروايات �أهل
البيت.
�أ ّما دور الإعالم الن�سوي فهو دور مهم متع ّلق
باخلطاب الإعالمي ممّ ا ي�ؤدي �إىل فهم الواقع
االجتماعي احلا�ضر
من خالله ن�ستطيع تعريف املواطنني بالأ�ساليب
والو�سائل التي ميكن الإفادة منها يف معرفة ما
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هو �صالح وما هو طالح.
ومن هذه الو�سائل �إعداد برامج توعوية للمدار�س
واجلامعات؛ �إذ يعتمد فيه على الو�سائل املختلفة
مثل ال�صور املرئية وعر�ض الأفالم والفيديوات
تبي الت�أثري املبا�شر وغري املبا�شر على الروح
التي ّ
املعنوية للإن�سان ،وهذه التجربة ع�شناها على
م�ستوى الكلية؛ حيث كنتُ �أرى مدى ت�أ ّثر الطلبة
بربنامج تلقيه �أ�ستاذة �أو عامل من العلماء الذين
كانوا يح�ضرون �إىل الكلية ،وكيف �أنّ �أراءهم تتغ ّري
وكيف كانوا م�شو�شني فكري ًا من ناحية الدين
ومفهومه.
�إعداد برامج خمتلفة تتناول �آراء املذاهب املختلفة
وعقد اللقاءات مع �شخ�صيات معروفة متثل قدوة
للمجتمع ولك ّل مذهب من املذاهب لتت�ضح ال�صورة
للمتل ّقي وال�سامع.
األستاذة ثورة مهدي األموي/
رئيس أبحاث أقدم مدير مديرية
العمل والشؤون االجتماعية/
مديرة قسم االحتياجات الخاصة

الإعالم بك ّل م�ستوياته الدينية االقت�صادية
االجتماعية يجب �أن يكون مب�ستوى واحد ،م�ستوى
�أخالقي يراعي اجلوانب احلقيقية ال�صادقة
الهادفة ،وهذا هو الهدف الأ�سا�سي للإعالم
وخا�صة الإعالم الن�سوي.
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فاملر�أة هي املر�آة التي تعك�س حقيقة �أي جمتمع
ومدى تط ّوره وارتباط هذا التط ّور مبدى التزام
املر�أة ديني ًا و�أخالقي ًا وهذا بدوره ينعك�س
اقت�صادي ًا واجتماعي ًا على املجتمع؛ لهذا للمر�أة
دور كبري وهادف للنهو�ض وامل�ساهمة يف الإعالم
امللتزم ،خا�صة يف هذه الظروف وما مير به
جمتمعنا من تطورات �سواء كانت �إيجابية �أم
�سلبية مع التكنولوجيا احلديثة والعوملة واحتياج
ن�سائنا وبناتنا �إىل دور �إعالمي كبري للتوعية؛
�إذ يحاكي عقولهم و�أخالقياتهم وقيمهم وب�شكل
يجعل من هذه احللقات مع بع�ضها البع�ض
تتكامل وتبني ن�ساء يعتمد عليهن يف بناء جمتمع،
بعيد ًا عن ت�أثريات الثقافات الأجنبية والإعالم
املغر�ض الذي يحاول �أن يد ّن�س من املر�أة ويجعلها
ق�شور ثقافات ال متت ب�صلة لديننا وتقاليدنا
و�أخالقياتنا.
فالإعالم الن�سوي املتكامل هو الذي ُيعيد هيبة
املر�أة وح�صانتها ديني ًا واجتماعي ًا واقت�صادي ًا؛
ولتكن موالتنا الزهراء وال�س ّيدة زينب قدوتني
تقتدي بهما ن�سا�ؤنا.
د .رغد النعمان /طبيبة نسائية

�أعد جم ّلة ريا�ض الزهراء جم ّل ًة توعوي ًة وهادف ًة,
ت�سعى �إىل تر�سيخ مبادئ الدين الإ�سالمي احلنيف
النبي حم ّمد ،كما تعمل على تو�ضيح
و�سنن ّ

�أهداف الق�ضية احل�سينية ومعانيها وت�ضحيات
�أهل البيت وب�أ�سلوب رائع و�ش ّيق.
بوركت اجلهود املتم ّيزة وبالتوفيق والتقدّم امل�ستمر
�إن �شاء اهلل.
األستاذة عقيلة الدهان /أستاذة
تدريسية في جامعة المصطفى
العالمية

ممّ ا ال �شك فيه �أنّ للإعالم دور ًا مهم ًا يف تقدّم
املجتمعات وخا�صة يف جمتمع مت�ش ّعب االجتاهات
ومتعدد الأفكار والتيارات ،وللن�ساء �أهمية ق�صوى
ب�شكل
يف توجيه احلركات االجتماعية والأخالقية ٍ
عام.
وللإعالم الن�سوي م ّيزة بالغة لأجل نه�ضة املجتمع
نحو التكامل الإن�ساين ونخ�ص بالذكر دور مالك
العتبة العبا�س ّية املقدّ�سة يف الثقافة املجتمعية عن
طريق �إقامة الندوات ،وور�شات العملّ ،
واملجلت،
والدرو�س التوعوية ،ونخ�ص بالذكر جم ّلة ريا�ض
الزهراء الغ ّراء� ،سائلني اهلل تعاىل الت�سديد
ودوام التوفيق.

األستاذة منى وائل /مديرة
مدارس العميد

بد�أت املج ّلة بداية قو ّية؛ �إذ جمعت بني التغطية
اخلربية واملتابعات النقدية وكانت يف طليعة
ّ
املجلت الفكرية امل�سلمة التي �صدرت ب�ألوان

امللف اخلاص

كاملة و�إخراج فني جميل وطباعة �أنيقة ،كما �أ ّنها
خاطبت الأ�سرة امل�سلمة بكا ّفة فئاتها العمرية
وتع ّر�ضت لكا ّفة امل�شكالت التي قد تواجههم يف
حياتهم ،مع بيان كيفية الت�صدّي لها ..وطاملا
كان ملن�شوراتها من ا�سمها ن�صيب؛ �إذ �إنّ كاتباتها
اقتطفن من ريا�ض الزهراء ما ُيق ّوم الفرد
ويجعله مه ّيئ ًا ل ُن�صرة حفيدها املوعود الذي
�سيملأ الأر�ض ق�سط ًا وعد ًال بعد ما ُملئت ُظلم ًا
وجور ًا..
أم حسين /مسؤولة شعبة
التوجيه الديني النسوي في
العتبة العباسية المقدسة

بدء ًا نقول� :إنّ الدين الإ�سالمي احلنيف قد
�أن�صف املر�أة التي كانت قد غ�شيها ظلم اجلاهلية

و�أعاد لها كرامتها التي جبلها اهلل عليها
وو�سمها ب�أ ّنها الدعامة الأ�سا�س يف بناء املجتمع
الذي يبد�أ بالأ�سرة ,وقد حر�ص على بناء هذه
اللبنة وتكاملها.
يوجه �سهامه
� ّإل �أنّ الفكر املعادي كان وال يزال ّ
جتاهها ُليديها يف احل�ضي�ض عن طريق �أ�سرها
لنوازعه الهدّامة ,بو�سائله وحبائله ال�شيطانية
املختلفة.
ولهذا �أ�شرقت من بني روافد العلم واملعرفة �شم�س
جم ّلة ريا�ض الزهراء ,لتنهل من فيو�ضات قمر
الع�شرية ,وبرزت من بني ثنايا ح�صنه املبارك؛
لتدعم املر�أة و ُت�سهم يف بناء �شخ�ص ّيتها عن طريق
حت�صينها بالوعي الفكري والثقايف يف جميع
جوانب حياتها ,وقد ات�سمت موا�ضيع هذه املج ّلة
بالطابع الديني لكونه الأ�سا�س يف بناء ال�شخ�ص ّية

امل�سلمة وبه يق ّوم �سلوكها ,هذا ف�ض ًال على كون
حب الدين والتد ّين لوال
الإن�سان ُجبل فطري ًا على ّ
مزالق ال�شيطان املتم ّثلة اليوم بربواز (التط ّور
احل�ضاري) الذي ي�صطدم مع القيم واملبادئ
احل ّقة.
ف�أنامل مالك املج ّلة يبدع �سنة بعد �أخرى يف
الت�صدّي لهذه الهجمات الإعالمية ال�شر�سة بك ّل
مكوناتها ملبادئ الدين وامل�ش ّوهة للحقيقة النا�صعة
التي منحها الباري للمر�أة امل�سلمة عن طريق
تف ّقهها يف دينها ودعمها لتعي دورها و�أهميتها يف
املجتمع يف �شتى جماالته احلياتية.
حقيق ًة لهذه املج ّلة �صدى ُيفتخر به كونها حتلقّ

يف ك ّل عدد منها برو�ضة من ريا�ض الزهراء
وحتمل بني طياته ن�سمات وفيو�ضات م�ستلهمة من
جود �أبي اجلود �أبي الف�ضل العبا�س.
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زينب عبد الله العارضي /النجف األشرف

ولدي احلبيب ،حني رزقني اهلل تعاىل َ
بك تعالت
مع �صرخا ِت َك الأوىل �أ�صوات ت�سبيحي و�شكري،
َ
ف�ضممتك
و�أردتُ �أن �أ�ض ّمك ب�أكرث من �ساعدي،
َ
قبالت
بروحي،
وحملتك بني ذراعي؛ لأزرع دنياك ٍ
و�أ�شواق ًا من الغ�سق حتى ال�شفق ،وكربتَ يا ولدي
وك ّل ه ّمي الآن �أن �أراك على درب الهدى والتقى؛
َ
�شبابك
لأرى ثمار تعبي قد �أينعت يف حديقة
اجلميل ،و�أرى ُخ َ
طاك مبارك ًا يف ك ّل طريق نبيل.
ولدي الغايل ،ال �أزال �أذكر حينما كنتُ طف ًال
و�أنا �أر�سم م�ستقبلك �أمامي ،وا�ست�شرف الآتي
من �أيامك و�أيامي ،و�أدعم �آمايل بدعائي لك
يف ظلمة الليل البهيم ،رافع ًة يديّ ل�ساحة امل ّنان
الكرمي �أن يق َّر عيني بك ،وم�ضت الأيام ،وكربتَ
يا ولدي بني قلبي ويدي ،وها �أنا �أراك اليوم �شاباً
َ
مفتول ال�ساعد ،خ�شنَ ال�صوت ،قد غادرتَ عامل
طفولتك ولهوك الربيء ،ودخلتَ �ساحة ال�شباب
امل�س�ؤول ،و�أنا م�سرورة بك ،ولكنّ يف داخلي
ما �أريد البوح به ،فا�سمع هم�س روح �أ ّمك التي
تقول لكُ :ي�سعدين �أن �أراك رج ًال ،ولكن ي�ؤ�سفني
َ
والديك ،جترحني
ارتفاع �صوتك عالي ًا بوجه
كلما ُت َك القا�سية ،ونربا ُتك احلادة بوجه من
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ِرسَ الَ ُة ُأ ٍّم
احلب ،وذادوا ب�شبابهم و�أرواحهم عنك
�سقوك ّ
�أخطار احلياة يا ح ّبة القلب ،نعم قد نختلف،
لكن الب ّد من �أن نتحاور وال نن�سى الأدب ،ونراعي
مهما كانت الظروف يف التعامل �س ّلم الرتب.
اعلم يا روح �أ ّمك �أنني كنت وال �أزال �آمل �أن
تكون لبنة �صاحلة يكتمل بها بنيان عمري� ،أو
زهرة ف ّواحة تن�شر عطرها الأخاذ فيما تبقى
مق�صرة ،بل لع ّلي
من �ساعات دهريّ ،ربا �أكون ّ
�أخط�أت الطريق ومل �أفلح يف الو�صول �إىل املطلوب
ب�شكل دقيق ،ولكني واثقة ب�أنّ منبتك �أ�صيل،
وجذرك نبيل ،وروحك �ش ّفافة ،وقلبك طاهر
َ
جهدك تدارك
جميل ،فا�ستمع �إىل �آالمي ،وحاول
� َ
أمرك؛ لتحظى بر�ضاي فري�ضى بذلك ر ّبك.
قلب �أمك �أنّ الرجولة ال تتح ّقق بال�سهر
اعلم يا َ
خارج املنزل ،وال مبرافقة ال�س ّيئني ،وال ب�شرب
ال�سجائر يف املقاهي ،وال ببعرثة الأوقات،
وافتعال امل�شكالت ،و�إخماد نور العقل ،ورفع
الأ�صوات ،وا�ستعمال الع�ضالت ،فك ّل هذه ال
َ
ب�شخ�صك وال تنال منها غري ال�شقاء
ترقى
آخرتك ،لذا عُ ْد �إىل نف�سك،
والتعا�سة يف دنياك و� ِ
َ
َ
وانتهج �سبي ًال �صاحل ًا يو�صلك �إىل ق�صدك ،وال
ْ

َ
َ
عمركُ ،كنْ رج ًال واتخذ
�شبابك وربيع
ت�ض ّيع
َ
يغي جمرى حياتك ،وتذكر يا ثمر َة حياتي
قرار ًا ّ
�أنه ك ّلما �أ�شرقت عليك �شم�س يوم جديد ،ف�إنها
تخ�صم من ر�صيدك ،وتطوي �صفحة �أخرى
َ
�صفحاتك ،فمن املمكن �أن جتعلها خم�ض ّرة
من
ً
ُ
زاهية� ،أو فارغة خاوية؛ لذا كنْ حذقا يف ق�ضاء
�أوقات عمرك ،وت�ص ّرم �سويعات دهرك ،ف�أنت
فيم �أفنيته؟ وعن �شبابك
م�س�ؤول عن عمرك َ
فيم �أبليته؟ فال تكن فري�سة الفراغ وال�ضياع،
َ
وال ت�سمح لو�ساو�س ال�شياطني وكلمات املحبطني
�أن ّ
تعطل منك التقدّم والإبداع ،ف ّكر ،واكتب،
واعمل ،وانفع ،وال َ
تبق رهني احل�سرة ،و�صريع
الك�سل ،تنام هنا �أو جتل�س هناك بال عطا ٍء
وانتق �ألوانها بدقة
وعمل ،ار�سم لوحة حياتكِ ،
بالغة ،فما العمر � ّإل �ساعات�َ ،سرعان ما تت�ص ّرم
وبعدها �إ ّما �شقاء �أو �سعادة وهناء يف جنة عر�ضها
الأر�ض وال�سماء.
َ
واعلم �أيها احلبيب �أنني �س�أبقى معك� ،أدعمك
بدعائي وخربتي وك ّل ما عندي ،فهذه ر�سالتي
يف احلياة �أ�ؤديها بك ّل حم ّبة و�أمل حتى يدنو م ّني
الأجل.

حلياة أفضل

آه ٌ
يم َ
ات
لِليَتِ ِ

المقدسة
نرجس مهدي /كربالء
ّ

ترتدّد بني م�سامعي كلمة ،فته ّز وجداين ك�شجرة
وارفة ،فتت�ساقط دمو ٌع من قلبي قبل املقل،
تعب عن قلب �صغري فقد
تت�سابق لرتوي �أمل ًا ولوع ًة ّ
َمن يعينه يف هذه الدنيا ،فقد املالذ الذي يلتجئ
�إليهّ ،
وع�شه الدافئ �صار ركام ًا من الثلج ،وجناحه
الذي كان يفتحه مع الن�سائم الدافئة فيح ّلق مع
الأمنيات والأحالم هو الآن ك�سري.
آالم يف �صدرك يا �صغريي؟ و�أيّ �أمنيات
�أيُّ � ٍ
تتمنى؟ و�أيّ �أحالم ترجو حتقيقها؟

و�أيّ لوعة تختلج هذا القلب املكلوم؟ و�أيّ طفول ٍة
تق�ضيها وعيناك تراقب الأقران من حولك؟
با�شتياقك لذلك املح ّيا الذي تعودت �أن تراه ،تقلبّ
طرفك يف ال�سماء؛ لأنك تعلم �أنّ الرحمن الرحيم
لن يرتكك ،فتجري دموع اال�ستغاثة بر ّبك ،فتبكي
مالئكة اجلنان حتنن ًا عليك ،وت�ست�أذن من ر ّبها
لتم�سح دمع عينك ما الذي ي�ؤن�سك وقد �سرقت
منك الدنيا �أغلى ما لديك؟ فبعد ال�صدر الذي
كنت ت�أوي �إليه �صار ر�أ�سك ُي�سح عليه.

فلنخف�ض �أجنحتنا لتلك القلوب املحرومة والأبدان
ال�صغرية ،لرنفع عنهم �أمل الفراق بلم�سة حانية،
ون�شفي جراح ًا لن تندمل � ّإل بلطف اهلل تعاىل
�سري ًا على و�صاياهَ  :ف َ�أ َّما ا ْل َي ِت َيم َف َل َت ْق َه ْر/
(ال�ضحى ،)9:وك ّلنا �أمل يف �أن ت�شفى جراحات
�صدورنا -فنحن �أيتام �آل حممد -بعودة طبيب
اللهم
القلوب ،موعودنا الذي غاب ع ّنا طوي ًالّ ،
عجل لوليك الفرج.
ّ

ارك؟
َمتَى َتن َتبِه َعلَى ُح ُق ِ
وق َج ِ

المقدسة
هدى ريسان الشمري /كربالء
ّ

يف يوم من �أيام ال�شتاء البارد بعد �صالة الفجر,
ب�صوت يقرع يف ر�أ�سي ,ال�ضو�ضاء متلأ
و�إذا
ٍ
املكان ,وك�أين نائمة يف �سوق ال�ص ّفارين ,نه�ضتُ
من فرا�شي لال�ستف�سار ,و�إذا به جارنا �أبو �أحمد,
لدي ِه بناء وترميم يف منزل ِه!
ما هذا الفعل يا �أبا �أحمد؟!

نبي الرحمة حممد
�أمل تقر�أ �أو ت�سمع ب�أحاديث ّ
يف ّ
حق اجلار.
�أمل ت�سمع بهذا احلديثَ « :من �آذى جاره
ح ّرم اهلل عليه ريح اجلنة ،وم�أواه جهنم
()1
وبئ�س امل�صري».
�أ ت�شنّ حرب ًا مع اهلل ور�سوله يف �أذى

جريانك!؟
�أال تعلم �أنّ اهلل تعاىل يحا�سب على �أذى اجلار،
يو ٌم ترميم املنزل ,ويو ٌم ماء احلمام ترتكه يف
ال�شارع ,ويو ٌم تت�شاجر مع �أحد اجلريان ب�سبب
الطيور؛ متى تنتبه على حقوق اجلريان؟
عجيب ك ّل العجب من

هذا الزمان ,قد ذهبت حقوق اجلار ،ومل تعد هذه
واحد
العبارة م�سموعة( :اجلار قبل الدار) ،كم ٍ
يف هذا الزمان ملتزم بحقوق جاره وواجباته،
النبي الكرمي حممد بح ّقهم؟
ومطب ٌق و�صايا ّ
واحد ينظر �إىل بنات جاره كما ينظر �إىل
كم ٍ
بناته؟
واحد ي�ساعد جاره �إن كان حمتاج ًا؟
وكم ٍ
واحد ال ي�ؤذي جاره بكلمة �أو بفعل؟
كم ٍ
جارك �أقرب � َ
إليك من �أخيك فرا ِع حقوقه,
َ
وخ ْف اهلل فيه.
..........................
( )1الأمايل� :ص.514
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َ َ
اس ال ُمجتَمَع
المَرأ ُة أسَ
ُ
زينب جعفر الموسوي /النجف األشرف

ممّ ا ال�شك فيه �أنّ املر�أة هي �أ�سا�س الأ�سرة ،وبها ي�صلح �أو
يف�سد املجتمع ،واملر�أة ال�صاحلة هي َمن تبني جي ًال واعي ًا
م�س ّلح ًا بالعلم واملعرفة ،وهي َمن تعمل على بناء الأ�سرة
وترابطها وتربية الأبناء ال�صاحلني ،فهي جز ٌء ال ينف�صل
ب�أيّ حال من الأحوال عن كيان املجتمع الكلي ،مثلما �أنها
مك ّون رئي�س للمجتمع ،بل تتعدّى ذلك لتكون الأهم بني ك ّل
املكونات ،وقد �شغلت عرب التاريخ والع�صور �أدوار ًا ُمهمة،
وكانت فاعلة ون�شيطة يف و�ضع القوانني والأنظمة لت�سيري
حركة احلياة الأ�سرية ،ولها دور كبري يف بروز النه�ضة
العلمية يف املجتمعات مثل املجتمع الإ�سالمي منذ ظهوره،
فقد كانت مبثابة املع ّلم واملتع ّلم ،وكانت ُتق�صد لي�ؤخذ
العلم عنها ،ومن �أدوارها التي تفر�ضها عليها امل�س�ؤولية
التي تنبثق يف نف�سها �أن ت�ساند زوجها ومت�سك بيده يف
وقت ال�شدائد واملِحن ،وتعينه يف الإنفاق عن طريق العمل،
وهذا ممّ ا ال يع ّد واجب ًا عليها� ،إمنا تقوم بذلك رغبة
منها يف م�ساعدة �شريكها� ،إذ �إنها تدفع الرجل وحت ّفزه
ليخطو �إىل الأمام ،وكانت وما تزال الأر�ض التي حتمل ك ّل
�شيء ،والرجل هو ال�سماء حينما تتعب الأر�ض وتتفطر من
العط�ش ،ف�إن ال�سماء ت�سقيها بالرعاية واحلب واحلنان
ف ُتنبت ثمار ًا طيبة.

ُ ُ َ
نت أ ُظ ُّن
يس األَم ُر َكمَا ك
لَ َ
النبي
علي عبد
ّ
خديجة ّ

كنتُ �أعتقد �أنني مبجرد �أن �أط ّبق تعاليم ال�سماء �س�أكون
مبن�أى عن املتاعب ،بيد �أنّ هذا مل يح�صل ،ال �أن�سى تلك
املر�أة التي ح�ضرت يوم ًا در�س ًا �أخالقي ًا معنا ،جاءت لتحاول
�أن تفهم من مع ّلمتنا ما هي حقيقة قواعد اللعبة يف هذه
احلياة؟ بدا عليها الإحباط والت�شكيك يف �أ�شياء كثرية؛ ممّ ا
جعلني �أ�ستهجن ت�ص ّرفها هذا ،ولكن بعد �سنوات من هذا
املوقف مل �أ�ستطع �أن �أفهم ما كانت ترمي �إليه ،بل تذوقته
و�صي،
نبي وال ّ
بنف�سي �أي�ض ًا� ،إنه البالء الذي مل ي�سلم منه ّ
�ستم ّر عليك �أوقات يف هذه الدنيا ت�شعر يف �أنها تتعمد �أن
تلفك مب�صاعبها مثلما تلف �أ ُّم حري�صة ولدها� ،ست�شعر
بال�ضياع وك�أنك قطعة نقدية �سقطت من جيب �أحدهم يف
�سوق مزدحم ويوم ماطر ،كانت �أ�ستاذتي تقول يل( :قد
ال يحاربك ال�شيطان وجه ًا لوجه ،بل قد ُي�س ّلط عليك َمن
ي�ؤذيك بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة) ،ففهمت �أنّ تفاحة
م�سمومة ال تكفي لتنهي احلكاية؛ لذا كنتُ �أفكر دائم ًا يف
�أن هذا العمر هو �سباقي لوحدي ،م�ضماري وحلبتي ،لعبة
و�سيمى يف طريقي �آالف احلواجز،
�ستختلف فيها املراحلُ ،
علي �أن �أكون بطلة حقيقية �أمام �صاحب الهدف 
ّ
ِ ل َن ْن ُظ َر َك ْي َف َت ْع َم ُلونَ  ،)1(و�ألتجئ �إليه و�إىل �أوليائه،
عيني مفتوحتني دوم ًا على ما
و�آخذ بالأ�سباب� ،أن �أبقي ّ
�أملك ال على الذي ينق�صني؛ لأنّ احلمد هو من �أقوى �أ�سلحة
ال�شدائد التي حت ّول ك ّل �أمل �إىل �أمل.
.........................
(( )1يون�س.)14:
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َاب الجَ ا ِم َعة
ِعن َد ب ِ
زهراء حسام الشهربلي /النجف األشرف

ر�أيتُ ورد ًة ّ
وائح
تتعطرِ ،
وحلي ًة تتز ّين!؛ حتى اخت َلطت رائحة الورد ِة بال ّر ِ
يكت�ش ُف
التي �سكبتها على ُوريقاتها ،فما عاد �أح ٌد ُي ّيزها من غريها ،وال ِ
جوهرها الذي ّ
يدل عليها لو �أَنها بقيت على عبقها الطبيعي ،وما عاد
احللي ُة املُتز ّينة فقد َ�ض ُعف بريقها
ُيرى فيها اختالف عن مثيالتها ،و�أ ّما ِ
بزيادة �ألوانها والتالعب ب َر�سماتها وبديع تنا�سقاتها ،فتح ّولت من ُ�صن ٍع
�سماويّ �إىل ُ�صن ٍع ب�شري لي�ست عليه تلك ال ّلم�سة التي ُيباين بها اهلل تعاىل
الب�شر ،فتهفو القلوب �إىل بع�ضهم دون الآخر!.

َّ
اب وَا ِق ٌع وتَحَ ّديَات
الشبَ ُ
ممّ ا ال �شك فيه �أنّ ال�شباب هم الركيزة الأ�سا�س ّية للمجتمعات،
�سجل
وثروة امل�ستقبل ،وبه ّمتهم تقوم الإجنازات ،وعلى عاتقهم ُت ّ
الإبداعات ،وبهم يرتقي الوطن.
هذا �إن كان ال�شباب متوافرة لهم مقومات العي�ش والتعلمّ
والعمل يف �ضمن بيئة حا�ضنة تقدّر نعمة وجودهم
كرثوة حقيقية للمجتمع.
هذا الواقع بعيد ك ّل البعد عن ال�شباب املليء
ّ
بامل�شاق واملتاعب ،الذي يواجه ظروف ًا
تبعده عن طموحه والتفكري يف
م�ستقبله �أو التخطيط لبناء حياته
بطريقة �صحيحة ،ف�إنّ �أكرث ما
يف ّكر به معظم ال�شباب هو
�إلهاء نف�سه ب�أمور ت�شغله عن
التفكري بواقعه املرير الذي
�أنتجته الأنظمة الرجع ّية
واحلروب والإرهاب
وال�سيا�سات التهمي�شية
املتعاقبة ،ا ّلتي جعلت

سوسن بداح خيامي /لبنان

من ال�شباب منعز ًال ومته ّرب ًا من م�س�ؤولياته� ،إذ الحظ الباحثون
يف جمال �ش�ؤون فئة ال�شباب م�شكلة العزوف عن الدرا�سة
بحجة �أنَّ الدرا�سة ال نفع منها طاملا الأو�ضاع �س ّيئة
مبراحلها كافة ّ
والبطالة متف�شية ،وهذا ما يزيد من خطورة م�ستقبل ال�شباب.
ومن ناحية �أخرى ي�ش ّكل هذا الواقع امل�أ�ساوي �ضغوط ًا داخل
الأ�سرة ،ف ُيعاين ال�شباب الأم ّرين من ج ّراء امل�شاجرات الأ�سر ّية
ب�سبب �سوء الأحوال املاد ّية� ،إذ يحتل الفقر ال�سبب الرئي�س لرتك
الدرا�سة ا�ضطراري ًا ،والنتيجة يف �أغلب الأحيان ال�ضياع �أو
الت�ش ّرد �أو يتح ّول ال�شاب �إىل العمل بناجت زهيد.
م�شكلة ال�شباب متعاظمة ،وحتتاج �إىل العمل بجهود متكاتفة
وحثيثة من املعنيني للو�صول �إىل احل ّد من تفاقم الو�ضع،
وا�ستنفار جميع الإمكانيات لدعمهم علم ّي ًا ومعرفي ًا ،و�إحاطتهم
بالرعاية ،ورفع م�ستوى تفكريهم الإيجابي باحلياة ،وتوجيه
قدراتهم نحو التنمية والتط ّور للتغ ّلب على اجلهل الذي ي�ش ّكل
م�صدر ال�شرور والتخ ّلف ،وفتح و�سائل احلوار والتعبري ،ورفع
الوعي لأهم ّية ا�ستغالل طاقات ال�شباب وقدراتهم عن
م�ستوى ّ
طريق �إن�شاء منظومة ا�سرتاتيجية لتوظيف جهودهم يف التنمية
والإ�صالح ،و� ّإل على ال�شباب ال�سالم.

49

عدد 145
هشر شوال 1440ه زحريان 2019م

حلياة أفضل

بديهي ًا تختلف ر�ؤى الب�شر ح�سب م�ستوياتهم
العقلية والنف�سية ،وتختلف قناعاتهم �أي�ض ًا ،ومن
ال�صعب �أن جتمعهم على وجهة نظر واحدةّ � ،إل
�أنّ هنالك ثوابت يف الأخالق والقيم متفق ًا عليها،
النية ،على
و�أيّ خمالفة يرف�ضها �أ�صحاب العقول ّ
�سبيل املثال نالحظ البع�ض يرى قيمته تكمن يف
�شهادت ِه التي ح�صل عليها �أكادميي ًا ،و�إذا وجد
َمن يحمل الأعلى منها خفت بريق غروره ،والآخر
يع ّد قيمته تكمن يف ثرائه و�شركته العاملة و�أق ّل
انخفا�ض يحدث يف �سوق الأ�سهم يجعله مادة
للغ�ضب ،ورمبا يكون �صريع اجللطة القلبية وال يع ّد
ي�شعر بكيانه ،و�آخر يفرح بقيمته الإلكرتونية عن
طريق �أعداد متابعيه واملتفاعلني معه يف مواقع
(ال�سو�شيل ميديا) حتى �إذا ما جتاهلوا من�شور ًا
له بات حزين ًا ي�سبح بعر ِقه خج ًال من قيمته التي
ذهبت كال�سراب ،وهكذا الكثري الكثري ممّ ن
مل يتو�صل �إىل معنى قيمته ك�إن�سان رغم �أ ّنهم

كثري ًا ما قر�ؤوا قوله تعاىل�ِ  :إنَّ �أَ ْك َر َم ُك ْم ِع ْندَ
الل �أَ ْت َقا ُك ْم( /احلجرات ،)13:فالآية وا�ضحة
َّ ِ
و�صريحة ت�شري �إىل �أنّ �أعلى قيمة يبلغها الإن�سان
عندما يكون تقي ًا هلل ،فهل اهلل �أكرمنا بالعقل
والدقة يف اخللق العجيب لكي نتباهى ب�أنه جعل
لنا مث ًال عيون ًا زرقاء �أو رزقنا �سيارة حديثة �أو �أنّ
لنا ع�ضالت �أو ت�س ّنمنا مركز ًا وظيفي ًا مرموق ًا!
علي« :قيمة
وعلى �ضوء حكمة �أمري امل�ؤمنني ّ
ك ّل امرئ ما ُي ْح�سنه»( ،)1ف�إنّ قيمة املرء ما يتقنه
من عمل نافع لنف�سه وملجتمعه ،ومل تكن قيمة
الإن�سان يوم ًا قيمة مادية فح�سب ،ويجب �أن ُيدرك
الإن�سان �أنّ هذه القيمة داخلية ذاتية ال خارجية،
فلو كانت خارجية وتعتمد على امتالك الأ�شياء
ومدح الأ�شخا�ص الخت ّل اتزانه بفقدها ،ونتج عن
ذلك �ضعفه النف�سي وفقدانه ال�سالم الداخلي� .إنّ
من�ش�أ الر�ؤية اخلاطئة لقيمة الإن�سان هو تعاطيه
ينم عن اجلهل ،فهو
الناق�ص مع الوجود وهذا ّ

ينظر لنف�سه وحميطه بحوا�سه فقط ،وت�سيطر
عليه مظاهر الأ�شياء ،ويتع ّلق بها ال بقيمتها
احلقيقية التي تكون و�سيلة لبلوغ قيمته الداخلية،
بينما ينبغي �أن يتعاطى مع الوجود بعقله وحوا�سه
ووجدانه.
�إنّ هذا التع ّلق ميكن عدّه �أو ًال مر�ض ًا نف�سياً
بح�سب درا�سات علم النف�س وثاني ًا يع ّد ق�صور ًا
يف الر�ؤية ،ف�إذا كان �سبب التع ّلق الأول فيمكن �أن
يق ّلل من تع ّلقه بالنا�س والأ�شياء ،فيجب عليه �أن
ي�س ّد الفراغ احلا�صل من تركه التع ّلقات ّ
اله�شة
ال�سابقة ،لتح ّل حم ّلها التع ّلقات املتينة الأبدية
املتمثلة بالعالقة باهلل وبالأهداف ال�سامية التي
ينتج عنها ق ّمة االتزان وال�سالم النف�سي� ،أ ّما �إذا
كان الإن�سان يعاين ق�صور ًا يف الر�ؤية فال �شيء
ينفع غري التع ّلم ،وم�سح غبار اجلهل عن ن�ضارة
العقل كي يدرك قيمته وغاية وجوده.
.................................
( )1الأمايل� :ص.532
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حلياة أفضل

مناخ العمل ن�سيج واحد ال يتج ّز�أ ,فهو كال�شخ�صية
الإن�سانية� ,إذ ي�ؤثر ب�شكل مبا�شر يف �سلوكيات
العاملني ,ف�أهمية مناخ العمل تربز عن طريق
ت�أثريه الكبري يف قدرة امل�ؤ�س�سة على �إجناح
�أهدافها املن�شودة وحتقيقها بكفاءة وفعالية،
وكذلك �أداء الأفراد من حيث �إدراكهم و�سلوكهم
ودافعيتهم ،وهنا ي�أتي دور املدير احلا�سم ،فمتى
ما كان مدير املنظمة قدوة ح�سنة للعاملني
ارتفعت درجات الألفة وانتماء العاملني وتطبيق
القوانني واللوائح حرفي ًا ،فرنى خري القادة الإمام
علي قد و�ضع نهج ًا للقادة والقيادة الف ّعالة عن
ّ
طريق قوله ملالك الأ�شرت« :و�أ�شعر قلبك الرحمة
للرعية ،)1(»..وقال �أي�ض ًا« :فاف�سح يف �آمالهم،
ووا�صل يف ح�سن الثناء عليهم ،وتعديد ما �أبلى
ذوو البالء منهم ،ف�إنّ كرثة الذكر حل�سن �أفعالهم
ته ّز ال�شجاع ،وحتر�ض الناكل �إن �شاء اهلل»(،)2
ف�إيجاد املناخ املنا�سب للعاملني يف املنظمة من
�صفات ال�شخ�صية الإدارية القوية ،وهي ر�سالة
�إن�سانية واجتماعية مثلى قادرة على تر�صني الوالء
التنظيمي ،وحتتاج �إىل فطنة وذكاء ورغبة يف
ّ

التع ّلم من جتارب املديرين الأقدمني الناجحني
يف مواجهة �أخطاء و�أ�ساليب غري مدرو�سة
وت�صحيحها.
ّ
فبالتحاق املوظف مب�ؤ�س�سة ُت�شعره ب�أنها تنظر
�إليه على �أنه جمرد رقم �أو ا�سم يف ك�شوف املُرتب
ال�شهري �أو ي�شعر بتناق�ض القيم الأخالقية فيها
فقد يتطلب العمل الوظيفي منه بع�ض ال�سلوكيات
التي ال تتفق مع قيمه و�أخالقياته ،مثل التج�س�س
على زمالئه؛ لأن ذلك ُي�شعره بالذنب وت�أنيب
ال�ضمري ممّ ا ينعك�س �سلب ًا على �أدائه ،كذلك عدم
منح العامل �أ�سلوب ًا يف حتديد عمله وتزايد حجم
امل�س�ؤوليات امللقاة على عاتقه كمنحه �صالحيات
�أو�سع تفوق مقدرته ممّ ا ي�شعره بالإحباط والقلق،
كذلك تزايد املهام امل�صحوبة ب�ضغط الوقت
�سي�ؤدي �إىل ا�ستنزاف طاقته و�شعوره بالإعياء ،وال
�شك �أنّ العمال تفقد الثقة مبدير يت�سم بال�شكلية
ويطبق القوانني حرفي ًا دون مراعاة الظروف
املتغرية ،كذلك عدم و�ضوح الأهداف والأدوار
املناطة بالعامل ،ومن اخلط�أ عدم مراعاة
امل�ؤ�س�سة حلياة العامل الأ�سرية وما يتعر�ض له من

ال ُم ِديرَ :خ ُّ
ط الصَّ ِّد ِض ّد اإلِ َ
َظي ِف ّي
اب الو ِ
ره ِ

المقدسة
نهلة حاكم /كربالء
ّ

�صعاب.
�إنّ غياب املعامالت الإن�سانية له �آثار نف�سية
عميقة ،كعدم �إ�شعار العامل بالنجاح واحرتام
الذات ،وعدم اهتمام امل�ؤ�س�سة به ،وكرثة
ال�صراعات لأجل املنا�صب الدنيوية،
و�إعطا�ؤه دور ًا غري منا�سب ،و�إهمال
مهاراته وقدراته الفنية يف العمل،

ف�ض ًال عن انعدام دعم العاملني و�إ�سنادهم من
قبل مر�ؤو�سيهم ،والتغيري املتكرر يف ا�سرتاتيجية
العمل دون �إعالمهم.
ومن الأمور اخلطرية �-إذا مل يح�سب ح�سابها-
التعيني بدون �ضوابط �أخالقية ،ووجود �شخ�صيات
ّمنامة ومري�ضة مبر�ض ال�شك ،والتلون الإداري،
والكذب ،والأ�سلوب الديكتاتوري من قبل املدير،
و�سوء ا�ستخدام ال�سلطة ،والتناف�س غري امل�شروع
ب�سبب عقدة النق�ص ،والغرية املهنية ،وفقدان
املواهب واجلاذبية والت�أثري.
وكذلك �إجناز �أعمال الآخرين واالتكالية،
واملح�سوبية ،واملن�سوبية ،وانعدام الرقابة على
التفوي�ض والتقييم هو نخر هادم لقيم الثقافة
الوظيفية.
�إنّ وجود �أعداد كبرية من العاملني يف م�ساحة
�صغرية ،والتعر�ض لل�ضجيج الذي ي�س ّبب ت�شتت
االنتباه ،وانعدام الإ�ضاءة والتهوية ال�صحية الذي
ي�ؤدي �إىل التعب وال�ضيق ,واحلرارة املرتفعة,
والربد ,الرطوبة ،ور�شح العرق ,الرثثرة هو
انتهاك لأب�سط حقوق العامل.
ف�ض ًال عن الإر�شاد النف�سي والتوجيه املهني
للعاملني الذي يك�سبهم املهارات الفنية الالزمة
ملواجهة �ضغوط العمل ،وال نن�سى تع ّر�ضهم
للأخطار واحلوادث �إ ّما ب�سبب املعدّات �أو
الأمرا�ض �أو اال�ستغناء عنهم ملوا�سم معينة وعدم
طم�أنة العامل بعدم ف�صله� ,إنّ حتقيق رغبات
الع ّمال املعقولة وال�ضرورية هي قادرة على �أن
تزيل عنهم م�شاعر اخلوف وت�شعرهم باال�ستقرار
النف�سي ليتمتعوا بروح معنوية عالية وثابتة.
امل�س�ألة ك ّلها تكمن بكلمة طيبة والإدارة بالأخالق.
..........................................
( )1ميزان احلكمة :ج� ،4ص.3691
( )2ميزان احلكمة :ج� ،1ص.420
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امللف التعليمي

يم َعلَى َح َّ
اف ِة ْ
االن ِه َيار
التَّعلِ ُ

ريام علي جعفر /الديوانية

توالت العوامل على �إ�ضعاف منهجية
التعليم ،فاجلهات املخت�صة باتت غري مبالية
مب�س�ؤولياتها من توفري الظروف والبيئات
و�أ�ساليب التعليم املتطور واملحاكية للتقدّم
والتطور العاملي ،فالأ�ساليب املتّبعة قريبة
من البدائية ،فانعدام وجود املختربات ذات
الكفاءة العلمية ،واملناهج غري النموذجية،
واملدار�س التي ال تغطي �أعداد الطلبة �إذ
ترتاوح �أعداد الطلبة من ( )60-40طالب ًا يف
ال�صف الواحد وهذا بالت�أكيد ي�ضعف القدرة
اال�ستيعابية لدى الطالب ،وكذلك عدم
كاف من التدري�سيني قد �أ�سهم يف
عدد ٍ
وجود ٍ
تثبيط العملية الرتبوية.
�أ ّما من ناحية املدر�س فقد ُفقدت ال�صلة
بينه وبني الطالب؛ ب�س ّبب الت�شدّد والق�سوة
�أحيان ًا ،ويتبع �أ�ساليب تعليم تنا�سب
عمره وزمن ًا عا�ش
فيه وانغر�ست
عا د ا ته
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البالية يف ذهنه والتي منعته من مواكبة
التطور احلا�صل يف �سلك التعليم الدويل
واملحلي ،ف�ض ًال عن عدم وجود در�س حم ّبب
كالريا�ضة والفنية اللذين يعدّان متنف�س ًا
للطالب� ،أ ّما الطالب فالو�ضع ال يق ّل مرارة
من �سابقه� ،إذ �شغلت خميالتهم �أمور �أكرث
جاذبية وبهرج ًا من كتاب ورقي ،فلم ُتزرع
يف نفو�سهم مبادئ العلوم القيمة �أو تطوير
الذات و�إثباتها بالعلم واملعرفة ،وعدم توفري
جو عائلي منا�سب وم�شجع علمي ًا ،وعدم
تنظيم وقت الأبناء من قبل الآباء.
�إنّ عالج هذه املع�ضلة الع�صرية ال يع ّد
�ضرب ًا من اخليال� ،إمنا هو يكون بالت�شجيع
والتكاتف احلكومي واملجتمعي ،وعمل
م�سابقات تناف�سية يف جماالت العلوم كافة،
ودعم املدر�س و�إرجاع هيبته ،فنكافئ
املدر�س الذي ترتفع ن�سبة جناحه
عن الن�سبة املطلوبة ،ونتبع
�سيا�سة الرتغيب ال
الرتهيب؛ لأننا
يف نك�سة حقيقة
يجب �أن ن�ستنقذ
�أنف�سنا منها قبل
فوات الأوان.

الع ُ
نف ال َمد َر ِس ّي
ُ
سهى سالم البهادلي /بغداد

املدر�سي :هو �سلوك عدوا ّ
ين �صادر عن التالميذ
العنف
ّ
اجتاه بع�ضهم �أو اجتاه الأ�ساتذة ،ويت�س ّبب بحدوث
�أ�ضرار ج�سد ّية �أو نف�سية.
وقد انت�شر هذا ال�سلوك يف مدار�سنا بطريقة غري
طبيعية ،وهذا الأمر ويا للأ�سف ال ينح�صر يف مدر�سة
واحدة� ،أو يف مدينة �إمنا ميتد لأو�سع من ذلك،
فالأطفال الذين تعر�ضوا لل�ضرب والتعنيف من قبل
مع ّلميهم ب�شكل وح�شي جد ًا هم مهي�ؤون ملمار�سة هذا
ال�سلوك فهناك بع�ض الطالب امل�شاغبني يهاجمون
�أ�ساتذتهم يف املدار�س ،ف�ض ًال عن اعتداء الطالب على
بع�ضهم بع�ض ًا بال�ضرب �أو ال�شتم؛ ويتمثل هذا ال�سلوك
ب�أ�شكال متعددة ،منها:
 حتقري طفل لآخر ب�سبب �ضعفه �أو مر�ضه �أو �إعاقته. نعت طفل لآخر ب�ألقاب معينة لها عالقة باجل�سممثل الطول �أو الق�صر �أو ال�سمنة املفرطة.
 التهديد بال�ضرب والتخويف لأحد الطالب؛ لأنه�أقوى منه� ،أو جمموعة �أ�صدقاء يهاجمون �شخ�ص ًا
واحد ًا� ،أو يهاجمون جمموعة من التالميذ الذين ال
يثريون امل�شاكل.
 ا�ستخدام كتب الطفل و�أدواته املدر�سية بالقوة �أو�إتالفها �أو �سرقتها.
 الكتابة باحلرب على ج�سم الطفل ومالب�سه وكتبه. �إجبار الطفل على ترك م�أكوالته للآخرين.هناك حلول لهذه احلالة تتمثل بـ:
 �ضبط �إدارات املدار�س لت�صرفات الطلبة بعدةقواعد و�أنظمة وعقوبات ملثل هذه الت�صرفات
العدوانية.
 اتخاذ الوزارة املخت�صة �إجراءاتعديدة ملنع االعتداءات التي حت�صل
على املالك التعليمي والطلبة.

امللف التعليمي

هند فاضل الحسيني /النجف األشرف

�إنّ العلم كمال ,وك ّل كمال الب ّد له من م�سلك يعرج
�إليه ,و�سبيل العروج �إىل حت�صيل العلم ور�سوخه
يف الذهن يتمحور يف �ضمن مراحل عن طريقها
يتم ت�أ�سي�س قواعد ر�صينة تفيد يف تر�سيخ العلم
و�سهولة حفظه وتد ّبره ,ن�سرد بع�ض ًا منها:
الغذاء:
ً
الب ّد من تغذية الروح �أوال؛ �إذ للنف�س �إقبال
و�إدبار ,وتط ّبع بالآثار ,فقد ترتاجع نف�س الطالب
نتيجة ت�أثرها باالبتعاد عن اهلل تعاىل� ,أو بح�سد
الآخرين� ,أو بكرثة مراقبته لدرجات زمالئه,
ممّ ا ّ
يعطل عليه عملية حت�صيل العلم ور�سوخها
يف الذهن.

فالب ّد من االرتباط الوثيق باهلل عن طريق
الدعاء ,و�أداء ال�صالة ,والتق ّرب �إىل اهلل تعاىل
بالو�سيلة ،ومن الأدعية املج ّربة التي ُت�ساعد
النبي� أنه قال لأمري
على احلفظ ما ُروي عن ّ
ّ
امل�ؤمنني�« :إذا �أردت �أن حتفظ كل ما ت�سمع
وتقر�أ فادع بهذا الدعاء يف دبر ك ّل �صالة ،وهو
(�سبحان َمن ال يعتدي على �أهل مملكته� ،سبحان
َمن ال ي�أخذ �أهل الأر�ض ب�ألوان العذاب� ،سبحان
الر�ؤوف الرحيم ،اللهم اجعل يل يف قلبي نور ًا
()1
وب�صر ًا وفهم ًا وعلم ًا �إنك على ك ّل �شيء قدير».
مثلما الب ّد من تغذية اجل�سد �أي�ض ًا بالغذاء
ال�صحي؛ لتن�شيط الذاكرة ,وكتب الأطعمة

و َ
َمض ٌ
ات
بِ ُمنَاسَ بَ ِة
ُ
رب َمو ِع ِد
ق
ِ
اال ْمتِحَ انَات
والأ�شربة كفيلة ببيان نوع الأغذية ذات
الفيتامينات امل�ساعدة على ذلك.
الكتابة:
�أي تقرير الدر�س يف دف ٍرت خا�ص ب�أ�سلوب الطالب
على �أن ال يخرج عن املفاهيم العلمية ,م�ستعين ًا
ب�شرح الأ�ستاذ� ,أو معتمد ًا على كتب �أخرى ،وكثري ًا
ما جند الروايات ت�ؤكد كتابة العلم؛ حفاظ ًا على
املعلومات من الفرار والن�سيان؛ فقد ُروي عن
النبي� أنه قال« :ق ّيدوا العلم .قيل :وما تقييده؟
ّ
()2
ً
قال :كتابته»  ,والتقييد منعا من فرار املعلومة.
والب ّد من الإ�شارة �إىل �ضرورة ّاطالع �أ�ستاذ املادة
على كتابة الطالب -تقريره-؛ للت�صحيح والتدقيق
ب�صور ٍة دورية.
املباحثة:
وتتحقق باجتماع جمموعة من الطالب ,فيقوم
�أحدهم بدور الأ�ستاذ ,في�شرح لهم الدر�س،
وهذه الو�سيلة ُت�س ِهم يف بث روح التعاون ,ونبذ
البخل العلمي ،وتبادل املعلومات بني الطلبة,
وبناء �شخ�صيتهم العلمية� ،إذ ت�ؤهلهم للتدري�س
م�ستقب ًال ,خ�صو�ص ًا �إذا كان الطلبة قد ق ّرروا
در�سهم.
الدرا�سة:
وهي �أن يتوىل الطالب درا�سة كتابه بنف�سه –
بعد �شرح الأ�ستاذ -وقد تكون الدرا�سة �شفاهية

وذلك بقراءة املو�ضوع �أكرث من م ّرة ,-وقد تكونحتريرية -بكتابة النقاط والتعريفات يف م�س َّودة
لغر�ض احلفظ.-
نعم ,الب ّد من تهيئة ظروف منا�سبة للدرا�سة
ُت�ساعد الطالب على الرتكيز ,وعدم التفكري ب�شيء
�سوى در�سه.
ال�س�ؤال:
بع�ض املطالب العلمية قد ال يرتفع الغمو�ض عنها
مبجرد �شرح الأ�ستاذ� ,إذ قد تنقدح يف ذهن
الطالب �أ�سئلة ال جواب لها بعد �أن كتب در�سه,
وتباحث به ودر�سه ,في�أتي دور ال�س�ؤال ليح�صل
جواب يكون مبثابة املفتاح لفتح قفل امل�س�ألة,
على ٍ
ُروي عن عبد اهلل بن ميمون القداح ،عن �أبي عبد
اهلل� أنه قال�« :إنّ هذا العلم عليه قفل ومفتاحه
()3
امل�س�ألة».
ً
ّ
والب ّد �أن يكون ال�س�ؤال تعلما ,ال جم ّرد �س� ٍؤال� ,أو
لإحراج الأ�ستاذ ،ويكون يف الوقت املنا�سب ,وهو
بعد االنتهاء من �شرح الدر�س ،فمن غري الالئق
مقاطعة الأ�ستاذ ،فلع ّل جواب ال�س�ؤال ي�أتيه عند
االنتهاء من �شرح الدر�س ,فلينتبه على ذلك.
.....................................
( )1بحار الأنوار :ج� ،83ص.9
( )2م�ستدرك �سفينة البحار :ج� ،9ص.28
( )3الكايف :ج� ،1ص.40
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احلشد املقدس

ُأمنِي َّ ُ
ات بَ َرا ِعم
زهراء فاضل الحسيني /كربالء المقدسة

�أنا برعم �صغري نبت على �أر�ض العراق الطاهرة ،ف�سقته ح ّبات
الغيوم املاطرة ،حزن ًا على تخريب �أع�شا�ش البالبل ،حزن ًا على
حقل ال�سنابل ،حزن ًا على حلن مقاتل ،حزن ًا على قروية ،ح�ضرية،
عربية يف �أر�ض بابل.
وطني يا قبلة �إبداع الحت يف فكر الث ّوار ،وطني يا ترتيل �صالة
الحت يف ثغر الأحرار ،وطني يا ل�ؤل�ؤة �أ�سمى من �أن يحويها املحار؛
لأنّ املحار بقاع البحر ،لأنّ املحار �صغري احلجم ،وطني غايل،
وطني عايل ،وطني �أعلى من �أ�سوار ،وطني يا عزف الأوتار ،وطني
يا �أحلى الأقدار.
َمن مثلي و�أنا �أكرب حتى طاولت �شعاع ال�شم�س ،و�أ�سرعت خطى
التعليم حتى �سبقت غدي والأم�س ،عقلي يكمن يف كتاب ،وقلبي
ي�سكن ال�سواتر ،يرقب عيني والدي فريى فيهما ع ّبا�س ًا ُيقاتل،
ويرى ح�سين ًا قد دنا �أعطاه ّ
كف امل�ستحيل ،كي ال يرى طف ًال �أ�سري ًا،
كي ال يرى �ضلع ًا ك�سرية ،كي يرتوي ظم�أ الفرات ،كي ينك�سر قيد
الطغاة ،كي يعزف الأطفال حلن الأمن ّيات ،كي تت�شح بالع ّز ك ّل
الأمهات ،كي تبتهج فرح ًا وتطوي �صفحة املا�ضي البعيد ،وترى يف
ال�شهيد منارة املجد التليد ومن جديد ،من جديد ،ترى ح�سين ًا قد
دنا �أعطاه عزم ًا من جديد.
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نَ ْب َ
ض ٌ
ات ِمن دَم
المقدسة
ولدان حسين عزيز /كربالء
ّ

متى نب�ضت و�أين؟!
�أرواحهم تت�ساءل ،هل تذكرنا ال�سواحل؟
َمن جاء بعدنا؟
�أنا�س تركوا �آثار دمائهم خالدة ت�شهد رجولتهم ،لكن ،هل
هناك �شاهد ي�شهد غري ذلك؟
نعم ،فقط �أمهاتهم� ،أطفالهم ،ون�سا�ؤهم ،دون �أن يلتفت �إليهم
�أحد.
يحب �أكل زهور
وطن ّ
�أج�سادهم رحلت من الدنيا ل ِ
أجل ٍ
يحب فراق الأحبة.
يحب �ضياع الأطفالُ ،
ال�شبابُ ،
رفق ًا يا وطن ،فقد م ّزقت قلوب �شعبك ،مه ًال يا وطن ،اذهب
ّ
ي�ستحق املوت يف هذا البلد ،ف�أنت دائم ًا (يا �س ّيدي)
�إىل َمن
ُتخطئ يف اختياراتك الظاملة.
يا قلبي ..يا قلبي..
�أ ّيها القلب!
�صرب ًا� ..صرباً..
ملاذا تعامله هكذا؟! ف�أُنا�سك هم َمن جعلوه ج ّبار ًا ،جعلوه
ي�سرق من الأحباب حبيب ًا ،ومن الأطفال �أب ًا ،من �أين تع ّلم
ال�سرقة؟!
قل..
غلبني ال�صمت القاتل والي�أ�س الأقوى ،وقلت� :أثق بك يا
وطني� ،أنت قادر �أن جترب ك ّل اخلواطر؛ ل َ
أنك حتمل �أج�ساد ًا
طاهرة جعلتك �شاخم ًا عالي ًا ال يعلو عليك وطن.
�أ ّيها ال�شهيد �أملنا بك كبري ،ويبقى ذكر ح�شدنا �إىل املمات.

احلشد املقدس
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ق�ضاء
الكوت.

عندما يزهر الربيع يف قلب �أحدهم ،تراه يفر�ش
�أر�ضية قلبه بالإن�سانية ،وي�ؤ ّثثه بالأخالق النبيلة،
فيغدو ذلك القلب رو�ضة من ريا�ض اجلنة ،فال
ت�سكن روحه وال تطيب � ّإل عندما ت�سرح يف جمال
املعبود وعوامله وملكوته ،فيتخذ من الليل مط ّي ًة
له ،ي�أن�س بظالمه وينقطع حلبيبه ويخلو به� ،إنه
ذاق حالوة الع�شق ،فال ينقطع حبل الو�صال و�إن
اجنلى ليله ،فالقلب عر�ش اهلل وموطنه.
هكذا عرفته ،ف ًتى نبي ًال متلأ ال�سماحة قلبه
ويفي�ض ح ّب ًا وطيب ًاُ ،ي�ؤثر على نف�سه ولو كانت به
خ�صا�صة ،ال ير ّد طالب حاجة ،وال يخ ّيب �سائل
معونة ،عندما يح ّل الليل قبل �أن يخلو بنف�سه كان
يتفقد �إخوته املجاهدين جميع ًا ،ميلأ حدقتيه
يتفح�ص �أماكنهم ،يطمئنّ عليهم ويد ّفئ
منهمّ ،
�أج�سادهم ليبقى ذلك الدم الذي يغلي كاملرجل
غرية ،ال متنعه ملذات الدنيا و�أهوائها� ،إنهم
حبات امل�سبحة التي تكمل بع�ضها بع�ض ًا.
ف ُيلقي عليهم نظرته الأخرية قبل �أن يكون �آخر
الناظرين لهم ،ثم يغدو يف نوم مريح هانئ بعد
�أن اطم�أنّ عليهم كالأم الر�ؤوم متام ًا.
كان قبل هذا يف �شرطة احلدود ،ولكون مكانه
�آمن ًا رف�ضت نف�سه �أن ت�أمن و�إخوته يف احتدام
مع �أل�سنة النار و�أ�س ّنة احلديد ،فرتك مكانه،

وخا�ض مع �إخوته �أ�شر�س املعارك.
حتدّثت معه ذات مرة كثري ًا ب�ش�أن عزوفه عن
الزواج ،كنتُ �أراه ي�ستمع �إ َّ
يل ب�إن�صات �شديد،
حتى ظننته اقتنع! ثم رفع عينيه وجعلهما
�شاخ�صتني �إىل ال�سماء :عندما ترتقي روحي
نحو ال�سماء .وقد انعتقت من احلياة يف �أر�ض
املعركة ف�سيكون هذا زفايف احلقيقي.
ّ
�إين �أروم حياة كرمية فوق هذه احلياة وملذاتها،
نف�سي �أبية ت�أبى العي�ش برغد وهناء وهناك َمن
يحاول تدني�س قد�س ّية �أر�ضنا ،وك ّل يوم ُتثكل
�أ ّم و ُي َيتم طفل ،عر�سي احلقيقي عندما ال �أرى
دمعة تغزو عني يتيم ،وف�ؤاد ُيكلم بثكل عزيز،
يتفح�ص املزابل باحث ًا عن ك�سرة خبز
وذا �شيبة ّ
ي�س ّد بها رمقه!
ّ
كان احلديث معه يبث يف ال�سكينة والطم�أنينة،
فتح ّلق روحي بعيدة عن عوامل املادة ،بعيد ًا
حيث يقطن القدّي�سون ،حيث ال �أمل وال هموم..
بعد �أيام ا�شت ّد الوطي�س ،فبادر �أولهم �إىل
القتال ،وحاولنا منعه �شفقة على �أهله؛ لأنهم
قبل مدّة ُفجعوا ب�أخيه ال�شهيد (مهند) ،مهند
ترك جرح ًا يف داخله ،مع ذلك كان فخور ًا
به جد ًا ،نف�سه حت ّثه على حثّ ا ُ
خلطى نحوه،
ليلتقيه يف اجلنة.

ك ّلمته مرار ًا ،حاولت ثني عزمه عن ما بدا له � ّإل
�أنّ �إ�صراره على �إخالء ال�شهيد (جعفر املظفر)
مبال ب�سيل الر�صا�ص املنهمر
جعله يتقدّم غري ٍ
كاملطر عليه� ،إنها عمامة مقدّ�سة ،كيف تقع يف
يد َمن هم رج�س من �سموم ال�شيطان؟! فالنف�س
فدا ٌء لها و َملن يعتمرها ،كنتُ �أناديه بلوعة وا�سمه
يحفر �أخدود ًا يف جويف من الأمل ،كلماتي كانت
تخرج ب�صعوبة ،خمنوقة بغ�صة فراقه املتوقعة.
ر�سول ارجع ،فلنو ّفر لك حماية ثم اذهب.
لكنّ غريته كانت تطفح من جوانبه فت�س ّد عنه
منافذ ال�سمعّ � ،إل نداء �ضمريه احلي الذي
يح ّثه على �إخالء ال�شيخ ،فا�س ُت�شهد يف �أثناء
حماولته �إخالء ال�شيخ ال�شهيد (جعفر) ر�ضوان
اهلل عليه ،يف قاطع عمليات غرب املو�صل ،لواء
احل�شد ال�شعبي الفوج الأول ،فخفقت روحه
حم ّلقة يف �سماء الوطن بعد �أن طال انتظاره
لهذه اللحظة.
وقفت على جثمانه الطاهر ،ناديته ب�صوت
ّ
الغ�صات الأليمة( :ر�سول هادي)� ،أعلم
تقطعه ّ
�أنك قد فارقت هذه الدنيا الدن ّية ،و�أنّ هذا
اليوم هو �أول �أيام حياتك الأخروية ،و�أنت بجوار
الإمام احل�سني ويف ركابه ،فهنيئ ًا لك ذلك
ونعم اجلوار ،ثم �أودعته يف قلب الأر�ض كالغ ّلة.
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منمك وإليمك

رجاء محمد بيطار /لبنان

هي �أيام ال�صيام تت�ص ّرم ،ترتقي �أه ّلتها لتكتمل
تر�صعها جنو ٌم و�شهب ،فتح ّول
بدور ًا يف �سماء ّ
دجا لياليها �إىل نو ٍر باهرُ ،يع�شي الأب�صار ،ف�إذا
الليل يت� ّألق فوق ما يت� ّألق النهار.

هي �أيام ال�صيام من رجب �شهر �أمري امل�ؤمنني ،
�إىل �شعبان �شهر �س ّيد املر�سلني� ،إىل �شهر
رم�ضان تاج ال�شهور ،وحديقة النور.
ولكن حتّى ال�صيام الذي مل يزل يطهّر النف�س
و�سجانها ،مل
من �أدرانها ،ويح ّررها من قيدها ّ
يكن للجميع �صيام ًا ،حتّى القيام الذي تخ�ضع
به اجلوارح لباريها ،وتنخف�ض الهامات وتتم ّرغ
الأنوف يف تذ ّلل ال�سجدات ،مل يعد داللة على
قائم لي�س له
�سالمة الدين والإميان ،فكم من ٍ
�صائم لي�س
من قيامه � ّإل التعب والعناء ،وكم من ٍ
له من �صيامه � ّإل العط�ش واجلوع!
لقد ا�ستم ّرت الرز ّية ،وكانت املعاناة تلوح يف
وجوه امل�ؤمنني؛ معاناة تع ّودوها ،بد�أت باغت�صاب
احلق وظلم ذوي القربى ،ف�إذا هي يف ك ّل عهد
ت�أخذ قالب ًا جديد ًا ،وها هي اليوم تبلغ مداها،
احلق نف�سه باغت�صاب ّ
حيث ُيتهم �صاحب ّ
احلق!
كان �أمري امل�ؤمنني يعمل جاهد ًا حلقن دماء
امل�سلمني عرب مرا�سلته لذاك الطاغية ،معاوية
بن حرب ،يدعوه �إىل التزام الطاعة تارة،
ولزوم اجلماعة تارة �أخرى،
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َ
ُّ
ُ
َّ
أكف الن ِخ ْي ِل
ولكنّ الثعلب الذي �سال من �شدقيه( )1لعاب
ق�صر وريا�ض وذاق حالوة
الطمع قد رتع يف ٍ
املرتع ،فما عاد مبقدوره �أن يتخ ّلى عن ذلك
املهجع كما وجد َمنْ يطيعه يف بغيه ،ويعينه يف
دناءة �سعيه ،ف�سقط عنه عذار احلياء ،وراح
يواجه �أمري البلغاء والف�صحاء بع ّيه ،ويتّهمه مبا
هو �أ�ص ًال ِمنْ فعله!
كان ما يجري هو الدليل الأعظم على حقارة
هذه الدنيا التي قال فيها �أمري امل�ؤمنني« :يا
دنيا غ ّري غريي»( ،)2وقال  عنها �« :إذا �أقبلت
أحد �أعارته حما�سن غريه ،و�إذا
الدنيا على � ٍ
()3
�أدبرت عنه �سلبته حما�سن نف�سه»  ،فكان فيها
كب ٍاق يعرج َمبن
ومعاوية ال كفر�سي رهان ،بل ُ
ي�سوقهم �إىل اجلنة ,وكلبة جت ّر الحقيها �إىل دمنة
خ�ضراء تلوح منها مالمح الربيع ،ولكن اخلائ�ض
�إذا ما خا�ضها فاحت منها روائح العفن الفظيع!
وكذا قال �أمري امل�ؤمنني« :وما معاوية � ّإل كلبة
()4
عوت فا�ستعوت ف�س ِّميت معاوية».

لقد ذهبت مرا�سالت �أمري امل�ؤمنني لذاك
حجة عليه ال �أكرث ،ولذا
الطامع �سدًى ،وكانت ّ
فقد با�شر الأمري يع ُّد العدّة لت�أديبه ،ولإخ�ضاعه
ّ
للحق ولو بقوة ال�سيف.
لقد كان معاوية عازم ًا على احلرب
منذ البداية ،فهو مل ير�ضخ لأمر �إمام

امل�سلمني ،ولكنه كان مياطل ليك�سب الوقت ،ومل
يكن ذلك خافي ًا على �أمري امل�ؤمنني ،ولكن
حجة �ضدّه ،فل ّما فعل
كان لزام ًا �أن ي�ستنفد ك ّل ّ
�صار لزام ًا �أن ي�سعى �إىل حربه ،فدعا �إىل تعبئة
اجليو�ش ،وجمع قادة ع�سكره وعقد لك ٍّل لواءه،
�سيهم يف ّ
خطة ّ
منظمة حلرب القا�سطني.
ثم ّ
ويف النخيلة جت ّمعت ع�ساكر الكوفة ،والتحقت
بها �سائر الع�ساكر ،وكان �آخرها ع�سكر الب�صرة
بقيادة ابن عبا�س.
و�إذا النخالت البا�سقات التي ا�ستقبلت بالأم�س
ب�أذرعها املتعانقة �إمام الأ ّمة عند قدومه من
املدينة �إىل الكوفة ليب�سط حكمه العادل على
الأر�ض التي �أظم�أها البغي والبالء� ،إذا بها اليوم
تودّعه ب�أوراقها املت�أرجحة �أك ّف ًا ُم�ش َرع ًة تل ّوح له،
وترتفع نحو ال�سماء بالدعاء.
.................................
(ِّ )1
ال�شدْق :جانب الفم.
( )2مو�سوعة الإمام علي� :ص.369
( )3نهج البالغة :ج� ،4ص.4
(� )4أعيان ال�شيعة :ج� ،7ص.344

منمك وإليمك

اع األَ ْخ َلق
ُش َع ُ
حنان ستار الزيرجاوي /ذي قار

بحر زاخر مليء بالل�ؤل�ؤ واجلواهر،
وجنم زاهر ،وعن�صر من �أكرم العنا�صر يف
زمانه ،وكان مثا ًال كام ًال لدعاة الإ�صالح،
وعلم ًا من الأعالم ،ي�أمر بالأخالق
الفا�ضلة ،وال�سجايا احلميدة ،و�شرفه
على جبهات الأيام �سائل ،كان �شعاع ًا
ُت�صاغ به الأخالق ،كان من �أولئك الذين
عا�ش القر�آن الكرمي يف نفو�سهم ،وبدا من
ونقاء
�أقوالهم و�أعمالهم نب ًال يف النف�س،
ً
ً
و�سعة يف ال�صدر ،وهذه املناقب
يف ال�ضمري،
وال�صفات نابعة من معدنه ،كيف ال وهو
من �شجرة النبوة ،فهم م�صابيح الدجى،
وكهف الورى ،والدعاة �إىل اهلل،
والأدالء على مر�ضاة اهلل ،كان تر�سيخ
الأخالق يف املجتمع من الأولويات التي
ر ّكز عليها الإمام ،كان �أُمنوذج ًا كام ًال
جامع ًا ملحامد الر�سول و�أهل بيته ،و�صفوة
المعة.
�إذ �إنه در�س ال�سماء والأر�ض والإن�سان،
ودرا�سته للكون والإن�سان فهم للأخالق
الإن�سانية على وجهها ،وما يق ّوم الإن�سان
وما يهديه ،وفهم �أثر الدين فيه ،وفهم
الطبائع والغرائز وما ّ
يهذبها.
لقد وجد الإمام ال�صادق� أنّ التغيري
الذي يجب �أن يحدث لي�س تغيري ًا يف
ال�سلطة ،بل التغيري يجب �أن يحدث يف
الأفكار والعقول.

�إنّ الإمام ال�صادق مل يطلب ال�سلطة،
يغي �أفكار املجتمع ،وذلك هو
بل �أراد �أن ّ
التغيري احلقيقي من منطلق قوله تعاىل:
�إِنَّ َ
اهلل َل ُي َغ ِّ ُي َما ِب َق ْو ٍم َح َّتى ُي َغ ِّ ُيوا َما

ِب�أَ ْن ُف ِ�س ِه ْم/
(الرعد.)11:
لأنه ر�أى �أنّ ا لإ �صال حا ت
التي ُيحدثها فقط يف ال�سلطة َ�سرعان
تتغي �أفكار
ما تذهب بذهابه ،و�إذا مل ّ
النا�س ف�سوف يبقون همج ًا رعاع ًا يتبعون
كل ناعق ،ومييلون مع ّ
ّ
كل ريح؛ لذلك �أراد
�أن تدخل الثورة قلوب النا�س عن طريق
العلم والوعي ،فوجد الإمام �سالم اهلل
عليه الفر�صة امل�ؤاتية بعد �سقوط بني
�أمية �ش ّر �سقوط ،وان�شغال بني العبا�س
ب�إر�ساء حكمهم ،و�إقامة دولتهم ،فانتهز
الفر�صة لن�شر الفكر الإ�سالمي بحرية،
و�أطلق العنان لطاقاته عن طريق جامعته
العلمية التي كانت تدر�س فيها خمتلف
العلوم واملعارف ،والتي كان من �ضمنها علم
الأخالق.
وكان  يبذل جهده يف توجيه النا�س
وتقومي �أخالقهم ،و�إ�صالح �ش�ؤونهم ما
ا�ستطاع ،وي�أمرهم بالعمل بالقر�آن ،و�أن
يلتزموا بجوهر الدين.

�إن كان �أهل البيت على هذا امل�ستوى
من الدين ،والعلم ،والورع ،والتقى،
والأخالق ،فلماذا ال ن ّتخذ منهم نربا�س ًا
حلياتنا؛ لأنّ َمن كان يف تاريخه �أمثال
ه�ؤالء الأطهار ال ّ
يحق له �أن يحيد عن
طريقهم ،ال�س ّيما �إذا كنّا ندّ عي �أننا من
حم ّبيهم و�أتباعهم و�أ�شياعهم.
�أين الروح الإ�سالمية� ،أال تتحرك فينا؟
�أ�صبحنا ن ِئدها كما َي ِئد �أهل اجلاهلية
بناتهم يف الرتاب وهنّ على قيد احلياة،
فهل نريد �أن نعود �إىل اجلاهلية التي
حاربها الإ�سالم وق�ضى عليها؟ لذلك يجب
�أن نحفظ جمتمعنا الإ�سالمي من الف�ساد
الذي يغزونا ِع ْب عناوين خمتلفة من
�أنواع التطور والتكنولوجيا والعوملة ،التي
تنعك�س �سلب ًا على �شبابنا وبناتنا الذين
ال منال لهم � ّإل ما ن�ستورده من املجتمع
الغربي املري�ض من �أفكار هدّ امة ،تتجلبب
برداء العلم واحل�ضارة والتقدّ م وهي �إىل
اجلهل والتخلف واجلاهلية �أقرب.
�إنّ الإمام ال�صادق يكاد يقرع �آذاننا،
ويهيب بنا �أن ن�ستيقظ من �سباتنا ،و�أن
نعمل على �إحياء ديننا على �ضوء جامعته
العلمية واملبادئ الأخالقية ،فما بالنا
نتغنّى مبدر�سته ونتحدّ ث عنها وندّ عي
االنتماء �إىل مذهبه بالكالم فقط!
فمنهج النجاح والنجاة يف الدنيا والآخرة
لي�س مغلَّف ًا بغطاء كثيف من ال�ضباب
والظالم ،و�إمنا هو وا�ضح و�ضوح ال�شم�س
يف رائعة النهار.
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ُ
ب اآل ِفلِين!
َل أ ِح ُّ
شمس الضحى البحراني /البحرين

القر�آن نور ،وكتاب هداية ،وب�ساط مفتوح ،ب�سطه
اهلل �سبحانه بني الب�شر؛ لي�ستفيد منه اجلميع،
ك ّل ح�سب قابليته.
ولن�ستفيد ينبغي �أنْ نتفكر ونت�أمل ونتد ّبر.
وممّ ا ا�ستوقفني للتد ّبر الآيات التي تتحدّث عن
نبي اهلل وخليله �إبراهيم ،يف �سورة الأنعام،
ّ
يقول اهلل تعاىلَ  :ف َل َّما َجنَّ َع َل ْي ِه ال َّل ْي ُل َر�أَى َك ْو َك ًبا
َق َال هَ َذا َر ِّبي َف َل َّما �أَ َف َل َق َال َل �أُ ِح ُّب ْ آَ
ال ِف ِلنيَ/
(الأنعام.)76:
أحب الآفلني).
نبي اهلل وخليله( :ال � ّ
و�أنا �أردّد مع ّ
حب البقاء واخللود،
فطر اهلل الإن�سان على ّ
وهذا مرتكز يف �أ�صل وجود الإن�سان ،وهو الباب
واملدخل الذي دخل منه ال�شيطان لآدم� ،إذ قال:
َ ف َو ْ�س َو َ�س ِ �إ َل ْي ِه َّ
ال�ش ْي َطانُ َق َال َيا َ�آ َد ُم هَ ْل َ�أ ُد ُّل َك
َع َلى َ�ش َج َر ِة ْ ُ
ال ْل ِد َو ُم ْل ٍك َل َي ْب َلى( /طه.)120:
كذلك يف �سورة الكهف يف الآيات التي تتحدّث عن
�صاحب اجلنتني ،قالَ  :ق َال َما �أَ ُظنُّ �أَنْ َت ِبيدَ
هَ ِذ ِه �أَ َبدًا( /الكهف.)35:
وهذا هو ل�سان حالنا �أي�ض ًا( :ما �أظنّ �أن تبيد.)..
مع �أنّ الواقع يخربنا ويقول لنا غري ذلك ،فك ّل
�شيء �سينتهي ،وك ّل �شيء �سيبيد ،..وهذا كان ر ّد
�صاحبه امل�ؤمن لهَ  :ف َع َ�سى َر ِّبي �أَنْ ُي�ؤْ ِت َ ِي َخ ْ ًيا
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ال�س َما ِء
ِمنْ َج َّن ِت َك َو ُي ْر ِ�س َل َع َل ْيهَا ُح ْ�س َبا ًنا ِمنَ َّ
َف ُت ْ�ص ِب َح َ�ص ِعيدًا َز َل ًقا � أَو ُي ْ�ص ِب َح َما�ؤُهَ ا َغ ْو ًرا َف َلنْ
َت ْ�س َت ِطي َع َل ُه َط َل ًبا( /الكهف.)41 ،40:
نحن نعلم �أنّ الإن�سان مي ّر مبراحل عمرية ،وك ّل
مرحلة لها ما مي ّيزها عنده ،فرناه يتع ّلق ب�شيء
وما �إن ينتقل �إىل مرحلة �أخرى حتى يتع ّلق ب�شيء
�آخر وهكذا..
ومهما كان ال�شيء جمي ًال ومهم ًا يف مدة �أو مرحلة
ماّ � ،إل �أنه الب ّد له من �أن يتغري ،يبهت� ،أو يحرتق،
أحب الآفلني!
�أو ي�أفل ،و�أنا ال � ّ
أحب الآفل؛ لنق�صه و�ضعفه ،وخل�ضوعه
ال � ّ
وحاجته لغريه!
قد يبقى ال�شيء باملحافظة عليه مث ًال ،ولكنه
أتغي ،ال �أح ّبه،
ي�أفل على م�ستوى القلب� ،أنا التي � ّ
و�أ�صبح غري متع ّلقة به!
هذا الأمر لي�س يف الأمور املادية فقط ،بل حتى يف
العالقات ويف تقييمنا للأ�شياء..
ف�إنها تتغري!
حتكي �سورة الأنعام عن �إبراهيم ،قال تعاىل:
َ ف َل َّما َر�أَى ا ْل َق َم َر َباز ًِغا َق َال هَ َذا َر ِّبي َف َل َّما
�أَ َف َل َق َال َل ِئنْ َ ْل َي ْه ِد ِن َر ِّبي َ أَل ُكو َننَّ ِمنَ ا ْل َق ْو ِم
َّ
ال�ضا ِّلنيَ( /الأنعام.)77:

رب اهدنا ال�سبيل� ،أرنا ّ
احلق حق ًا فنتبعه
يا ّ
اللهم �أرنا الأمور كما
والباطل باط ًال فنجتنبهّ ،
رب كي ال ن�ض ّل �أو نخزى.
هي ،يا ّ
َ ف َل َّما َر�أَى َّ
ال�ش ْم َ�س َباز َِغ ًة َق َال هَ َذا َر ِّبي هَ َذا �أَ ْك َ ُب
ما ُت ْ�ش ِر ُكونَ /
َف َل َّما �أَ َف َلتْ َق َال َيا َق ْو ِم ِ�إ ِّن َب ِري ٌء ِ َّ
(الأنعام.)78:
هذا �أكرب ،هذا �أكرث �إ�شعاع ًا ،هذا �أقوى نور ًا،
أحب الآفلني!
لكنها �أفلت و�أفل نورها ،و�أنا ال � ّ
وهذا ال يعني وال ُيفهم منه �أنّ الإن�سان يرتهنب �أو
يعتزل احلياة ،ال.
ف�إ�سالمنا وديننا دين االعتدال ،وقد �أنعم اهلل
هلل َل
علينا بنعم كثرية َ و ِ�إنْ َت ُعدُّوا ِن ْع َم َة ا ِ
ت ُ�صوهَ ا ِ�إنَّ َ
ُْ
اهلل َل َغ ُفو ٌر َر ِحي ٌم( /النحل.)18:
الإ�سالم يقول لنا تن ّعم بنعم اهلل تعاىل ومواهبه:
تن�س
الب�س ،اعملُ ،ك ْلْ َ ،ن� - ،أي ع�ش  -ولكن ال َ
تن�س الهدف الذي ُخ ِلقتَ لأجله.
اهلل وال َ
فحياتنا ينبغي �أن تكون ك ّلها هلل تعاىل ،وهذه
نبي
هي العبودية ،وهذا ما قاله ود ّلنا عليه ّ
اهلل وخليله�ِ  :إ ِّن َو َّجهْتُ َو ْج ِه َي ِل َّل ِذي
ال�س َما َو ِات َو ْ أَ
ال ْر َ�ض َح ِني ًفا َو َما �أَ َنا ِمنَ
َف َط َر َّ
ْالُ ْ�ش ِر ِكنيَ( /الأنعام.)79:

منمك وإليمك

ُ
ُهنَا يَا أ َّم ِع َما َرة
إسراء جميل الفضلي /النجف األشرف

و ََج ُع ِذ ْك َراك

المقدسة
تبارك حيدر قيس /كربالء
ّ

ومت�ضي �سنة �أخرى تط ّل من ر�سم جتاعيدي..
من بيا�ض �شعري..
يطالعني الأمل كالو�شم على اجلبني..
يفوح عطري جرح ًا قدمي ًا..
فيباغتني تاريخ العام اجلديد..
ب�إح�صائية يقدّمها يل هدية..
كم دمع ٍة ذرف ِتها!!..
كم �آه ٍة يف ال�صدر حمل ِتها!!..
كم �شهق ِة �أ ٍمل حتمل ِتها!!..
َ
وهناك املزيد ،فوجع ذكرى فقدك �أ ّيها ال�صادق..
�صا َد َر الفرحة بداخلي..
وقلبي تي ّب�س قهر ًا..
يخنقني املدى فال نعماء تغريني ،وال بو�صلة تهديني..
ٌ
�ضعف ينخر يف اجل�سد..
�أعي�ش بال نف�س ،ومن حمنة �إىل حمنة طريقي..
فعلى م�شارف غيابك �س ّيدي..
ظم�أى ك ّل الدقائق..
مل �أَعُ د قوية كما كنت لأحتمل ما حتمله �أقداري من �سطوة
الفراق..
وال ظ ّل يف لغتي مفردات لتحكي �شجني �أو تبوح ب�أ�سرار وجعي..
بعد تاريخ ا�ست�شهادك موالي..
ّ
مل يعد لأ�شجار روحي يفء ت�ستظل به الأماين وتطيب به اجلروح..

د ّقت �ساعة ال�صفر ،ا�ستنفار ع�سكري ب�إمرة القائد حممد بن
عبد اهلل ،كنت قد ا�ستغربت نف�سي يف بادئ الأمر وهي تلج
�ساحات �أحد ،لكن ما �إن لب�ست احلرب �أوزارها حتى وجدت
نف�سي به ّمة حمارب من الع�صور القدمية ،تلك اله ّمة التي تعلو
املر�أة وهي ُت�شاهد رجال ع�شريتها يت�سابقون �أيّ منهم يقتل
فتهب لتق ّوي عزميتهم ب�شربة من ماء ،وب�ضع كلمات
عدد ًا �أكرثّ ،
ممزوجة بت�شجيع و�شيء من عزم كثري.
�أن�صتي�..أن�صتي يا ن�سيبة ،هكذا تو�سلت مب�سمعي �أن يلتقط
كلمات اخلطبة ال�شعرية لزعيمة بنات طارق هند ،ووعودها
مقاتليهم با�ستقبال ذوات احللي وامل�سك يف املفارق لهم �إن
هم �أقبلوا ،حمدتُ اهلل كثري ًا حني �أح�صيت الفروق بني تعبئتنا
وتعبئتهنّ !
ّ
ُ
ّ
خطة ع�سكرية حمكمة و�ضعها قائد القوات امل�سلحة ،نفذت
وكادت ُتختتم بالن�صر ،لوال ت�س ّرع قنا�صي املعركة ملكا�سبهم
وتركهم ثغرة مل تغب عن نواظر ابن الوليد وفوجه ،ف�أ�سرع �إىل
تطويق اجلي�ش املح ّمدي منت�شي ًا مبا �سيح�صد من �أرواحهم،
تنجل � ّإل عن جرح عميق �أ�صابني
ه ّزة وحمنة وغربة مل ِ
ال�ست�شهاد ولدي ِعمارة ،وحنظلة غ�سيل املالئكة ،وحمزة �س ّيد
ال�شهداء ،مل يرب�أ جرح هند حينما الكت كبده ،مثلما مل ترب�أ
جروح ابن �أخيه على خ�سران �أ�سد اهلل و�أ�سد ر�سوله.
ُ
كان �أ�شبه بكابو�س بعد حلم وردي ،فكيف انقلبت املوازين وخذل
لعلي يذود ويحمي
النبي من بع�ض �أ�صحابه حني ف ّروا وتركوه ّ
ّ
ُ
بك ّل ما �أوتي من �إميان.
�صوالت حيدرية م�ستميتة للدفاع عن القائد الأخ ملحتها بني
حني و�آخر و�أنا �أ�ض ّمد جراحات النازفنيُ ،ختمت ببيان الأمني
()1
علي ،وال �سيف �إال ذو الفقار».
جربائيل يف الأجواء« :ال فتى � ّإل ّ
وهكذا ع ّلقتُ �شهادتي التقديرية على حائط ذكرياتي
التمري�ضية ،و�أدرجتُ فيها �أ�سماء �شهداء �أحد يرت�أّ�سهم
حمزة ،و�أ�صوات فريق الطبابة ترنّ يف ر�أ�سي :هنا ..هنا يا
�أ ّم ِعمارة.
...............................
( )1بحار الأنوار :ج� ،20ص.105
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منمك وإليمك

ال ـ َم ـعـ ِـر َفـ ُـة
ال ـ ِع ـل ـ ِم ـيَّـ ُـة
ـح ـ َ
ـك ـ ِـم
لِـ ـل ـ ِ
وَاألَ َ
مثال

المقدسة
المحامية :رشا رضا العامري /كربالء
ّ

املثل جن�س �أدبي يغلب عليه طابع احلكمة،
فالأمثال مر�آة لعقلية �أهل زمانها ،وهو مزيج من
كالم احلكماء ،والغاية منه االهتداء مبا فيه من
حكمة وح�سن توجيه ومثل �أخالقية لل�سري على
هديها ،وقد �ضربت التوراة والإجنيل والقر�آن
الكرمي الأمثال للنا�س لالتعاظ ،وتباينت الأمثال
يف البالغة ،واحلكمة ،وقوة التعبري ،وعمق املعنى،
والفكرة ،فهي ت�صدر عن ك ّل الأمم وك ّل طبقات
املجتمع ويف ك ّل نواحي احلياة ،فهي منبعثة عن
واقع حال ور�أي �سديد ،ويف القر�آن الكرمي �أمثلة
كثرية ُ�ضربت للنا�س للتفكر يف ما تت�ضمنه من
ق�ضية تعليمية ،وتربوية ،وثقافية ،وعالجية ،وهي
الوحيدة التي تواكب الع�صور� ،أَ َ ْل َت َر َك ْي َف
َ�ض َر َب ُ
اهلل َم َث ًل َك ِل َم ًة َط ِّي َب ًة َك َ�ش َج َر ٍة َط ِّي َب ٍة �أَ ْ�ص ُلهَا
ال�س َماءِ�( /إبراهيم.)24:
َثا ِبتٌ َو َف ْرعُ هَا ِف َّ
وقد �أ�شاد العلماء بالأمثال ملا لها من �أهمية يف
احلث على �إ�صالح النف�س والرتقي؛ لأنها جاءت
من حكمة وجتربة ،ومت ّيزت الأمثال بو�صفها مادة
غنية يف الأدب� ،سواء يف الع�صر اجلاهلي �أم
الإ�سالمي ،بثالث خ�صال�( :إيجاز اللفظ� ,إيحاء
املعنى ,وح�سن الت�شبيه) ،مثلما تنفرد بخا�صيتني:
الأوىل� :إنها تعبري مك ّثف عن حادثة
منفردة �أو حالة جزئية.
والثانية :حتويل العبارة الواقعية �إىل
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رمز.
ً
ومن تراث العرب يذكر �أنّ ملكا ب�أر�ض اجلزيرة
وم�شارق بالد ال�شام يدعى عمرو بن �ضرب بن
�أذينةّ ,
فح�شد عليه جذمية و�سار �إليه لغزوه،
فتقاتال فقتل عمرو وان�صرف جذمية ,فملكت بعد
عمرو ابنته الزباء ،فلما ا�ستجمع �أمرها وا�ستحكم
ملكها �أجمعت على قتل جذمية ث�أر ًا لأبيها ،فكتبت
�إىل جذمية تدعوه �إىل نف�سها وملكها ،و�أن ي�صل
ّ
ا�ستخف مبا دعته
بالده ببالدها ,فل ّما ر�أى كتابها
�إليه الزباء ,فا�ست�شار و�أجمع على �أن ي�ستويل على
ملكها ,وكان من م�ست�شاريه رج ٌل ُيدعى ق�صري
بن �سعد بن عمرو ،فخالفه فيما �أ�شاروا به عليه،
فقال له( :ر�أي فاتر ,وعدو حا�ضر) ُ
و�ضرب مث ًال،
لكنّ جذمية �سار خمالف ًا ق�صري ًا ,ودخل على
الزباء فحا�صرته قواتها من ك ّل اجلهات ،حينها
قال جذمية لق�صري� :صدقت يا ق�صري ,فقال
ق�صري له� :أ ّيها امللك (�أبط�أت باجلواب حتى فات
ال�صواب) ،وملا قتلت الزباء جذمية قالت له( :ما
()1
وفى وال �شفى قتلك ,لك ّنه غي�ض من في�ض).
فاحلياة مدر�سة جتريبية لك ّل النا�س مب ّرها
وحلوها� ،إذ تنتابهم العرثات يف �أثناء م�سرية
حياتهم يف ك ّل زمان ومكان ،فريقبون ك ّل ما
يحدث ،فيتبادلون بالأقوال لت�صبح على م ّر
الزمن �أمثا ًال ُتقال عندما ت�أتي املنا�سبة ال�شبيهة

م�سه ال�ضر)
مبا حدث لها ،ف ُيقال( :احل ّر ح ّر و�إن ّ
(� ،)2أي احلر بفطنته وذكائه ي�ستغلب على ك ّل ما
يتع ّر�ض له من م�شاكل ،وال ي�ست�سلم لها مهما
كانت ب�سبب طبائعه التي مت ّيزه عن الآخرين،
وثقته بنف�سه وحت ّمله امل�س�ؤولية.
وحتمل الأمثال ِع ْب كلماتها عالمات ودالالت
معرفية ثقافية ،مثل( :املكر ال يحيق � ّإل ب�أهله,
وعلى الباقي تدور الدوائر)ُ ،ي�ضرب هذا املثل
لِ َن يت�صف بالغدر واخليانة ،وهو خطر ُيح�سب له
ح�ساب ،وقد ثبتت التجارب �أنّ من يغدر بغيره هو
ال�ضحية� ،إذ �إنه يح�سب �أنه يحفر لأخيه بال�سوء،
بينما هو يحفر لنف�سه يف الأر�ض لنزوله من �أعني
النا�س ،و ُو�صف فاعل اخلري بالباين ،فهو يعلو
ويرتقي منزل ًة بني �أفراد املجتمع ومن الأمثلة
(الذي يتز ّوج من غري م ّلته ميوت بعلته)(،)3
و ُي�ضرب للحثّ على الزواج من املر�أة الفا�ضلة،
لت�أثري ذلك يف احلياة الزوجية وتربية الأبناء(،)4
وقد �أعطى القر�آن الكرمي �أمثا ًال عديدة جمع فيها
بني جمال ال�صورة وعمق الفكرة منهاَ  :و ِت ْل َك
ْأ
ا�س( /العنكبوت.)43:
الَ ْم َث ُال َن ْ�ض ِر ُبهَا ِلل َّن ِ
.............................................
( )1تاريخ امللوك والأمم :ج� ،1ص.63
(� )2أهمية الأمثال يف تراث الأمة� :ص.237
(� )3أهمية الأمثال يف تراث الأمة� :ص.133
(� )4أهمية الأمثال يف تراث الأمة� :ص.228
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المقدسة
سهام رزاق علي /كربالء
ّ

املر�أة هي جزء متكامل ال ينف�صل ب�أيّ حال
من الأحوال عن كيان املجتمع ،بل هي املك ّون
الرئي�س للمجتمع؛ ملا �شغلته من ح�ضور وا�سع
و�أدوار مهمة فاعلة جد ًا ون�شيطة يف و�ضع
خمتلف احلركات ك ّل بح�سب مكانه.
املر�أة قبل �أن تكون �سند ًا للرجال الأربعة هي �سند
لنف�سها ،وقوتها يف داخل �أعماقها من ال�صعب
الت�أثري فيها �أو �إ�ضعاف قوتها �أو جلب الأمل لها؛
لأنها كيان م�ستقل وم�ؤثر بح ّد ذاته ،فهي قوة
داخلية قادرة على التح ّمل ،تظهر قوتها ببطء
ّ
وت�شق لنف�سها الطريق ،فهي الباذل ،واملانح،
واملعطي ،فهي القواعد من الن�ساء التي وقفت
مع الرجل و�ساندته� ،إن �أرادها واقفة وقفت،
و�إن �أرادها جال�سة جل�ست ،وهذا لي�س �ضعف ًا
منها ح�سب النظرة اخلاطئة ،بل هي �أكتاف من
القوة لديها اال�ستعداد �أن حتمل هموم العامل،
وهذه الأكتاف مليئة باحلنان واحلب ما يكفي
ملنح الراحة واالطمئنان.
زجاجي ال ي�ستطيع �أحد ك�سره،
يف داخلها حاجز
ّ
ّ
تتجاهل ك ّل التفاهات ،وتتقبل كل الأمور بي�سر،
ترتقي عن القيل والقال ،ال تنتظر من �أحد �أن
مي ّد لها يده وي�سندها ،بل ت�سند نف�سها بنف�سها؛
لأنّ �سندها احلقيقي يف احلياة هو اهلل تعاىل،

�إميانها وثقتها بقوة �شخ�صيتها وح�ضورها،
وهي من ّثم تعك�س هذا ال�سند على الرجال
الأربعة :الأب ،الأخ ،الزوج ،االبن ،عن طريق
ر�سمها مالمح �شخ�صيتها.
فوجودها هبة اهلل تعاىل للرجال ،ال�سكن
املطمئن ،القلب احلليم ،جدران البيت و�أ�سقفه،
م�صباح البيت ونوره ،نعمة البيت بل عماده،
فهي للرقة ينبوع ،وللوجع �سرت ،وللحاجة تدبري،
ولل�شدة عزم ،فهي البذرة يف الرتبة ،ففي �أقل
الأمور هي ت�أثري يف ت�أثري ،عبارة عن م�شاعر
حانية تعمر �أبناءها و�أ�سرتها ،بل هي الت�أثري
ذاته الذي يحتاجه الرجال الأربعة؛ لأنّ الرجل
بدونها مفتقر وط ّلته باهتة ،وعدم وجودها
حرمان وفقر ،و�إذا قيل� :إنه من املمكن العي�ش
بدونها فهي كذبة ،فقد قيل :وراء ك ّل رجال
بارزين ن�ساء عظيمات ينبنت البذر ،وي�سقني
ويروين الزرع ،ثم يح�صدنه.
وخري دليل على ذلك الأمنوذج الرائع موالتنا
فاطمة التي كانت امل�ستوى الأرقى ا�صطفا ًء
واجتبا ًء وا�ستحقاق ًا ومنزل ًة يف اجلانب العاطفي
لأبيها وزوجها و�أوالدها ،فقد كانت املع ّلمة
الأوىل ،بل املدر�سة الأوىل للن�ساء امل�سلمات
يف هذا اجلانب؛ لأنها تر ّبت يف بيت رفيع على

احلب والعاطفة.
�أ�سا�س ّ
و�أمنوذج �آخر ،طاقة ال�صرب ال�س ّيدة زينب التي
واال�سرتاتيجي بخا�صة يف
العاطفي
م ّثلت البعد
ّ
ّ
ق�ضية الإمام احل�سني� ،إذ كانت ال�سند الأقوى
ال�صلب لإخوتها يف الثورة ،ومن ّثم �أ�صبح هذا
العاطفي �س ّر ًا �إله ّي ًا ،و�صوت ًا ممتد ًا فهي
البعد
ّ
دميومة ال�صرخة العاطفية لكربالء.
ومثال �آخر �أ ّمي التي �إذا جعتُ �أنا بكتْ  ,و�إذا
ِفرحتُ بكتْ  ,و�إذا قلقتُ بكتْ  ،و�إذا جنحتُ
بكتْ � ،إذا ر�سبتُ بكتْ  ،وعندما �أمر�ض �أجد
يدها الناعمة تالم�س مر�ضي ،وتبعده عني
وحت�س
بحنانها ،ومت�سح ع ّني دموعي بكالمهاّ ،
بي ب�أنينها ،تفهم مني بنظراتها.
هذه هي املر�أة ،هذه عاطفتها ،هذا بعدها
العاطفي للرجل ،ما قلته وما قيل وما �س ُيقال
قطرة من بحر ماء؛ لأنها ال�س ّر يف قوة الرجال
الأربعة و�إبراز دورهم ب�أمانها ،وح ّبها ،وعطفها،
وروحها ،ورقتها ،و�إح�سا�سها.
ف�إذا �سمعتَ �أنّ هناك رج ًال قد �صعد �إىل القمة
�أو اجلبال العالية الوعرة ،فاعلم �أنّ بجانبه
امر�أة تدفعه �إىل ذلك ،لذلك قالوا( :احلياة
بالن�سبة للمر�أة مبارزة متى ما �أرادت �أن تخرج
وتقف مع الرجل خرجت منت�صرة).
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احصلة كزن

الإ�سعافات الأولية :هي الرعاية والعناية الأولية
والفورية وامل�ؤقتة التي يتلقاها الإن�سان نتيجة
التعر�ض املفاجئ حلالة �صحية طارئة �أدت �إىل
النزيف �أو اجلروح �أو الك�سور �أو الإغماء.
ومعرفة الإ�سعافات الأولية لك ّل فرد يف املجتمع
وبخا�صة الوالدين جتاه �أطفالهم �أمر مهم جد ًا
ويخدم الطرفني.
حقيبة الإ�سعافات الأولية:
يف ك ّل بيت يجب �أن تتوافر �صيدلية حتتوي على
بع�ض املواد الطبية مثل:
» »�شريط ال�صق� ،ضمادات ال�صقة ب�أحجام
متنوعة.
» »�شا�ش معقم� ،ضمادات �شا�ش ،وبكرات
�شا�ش ب�أحجام خمتلفة ،وقطن.
» »مطهّر �سريع كاليود.
الإ�سعافات الأولية التي يجب �إجرا�ؤها يف
هذه احلاالت:
� .1شرب النفط:
�أول �إجراء نتخذه يف هذه احلالة هو غ�سل فم
الطفل وغ�سل يديه ،و�إزالة املالب�س املب ّللة بالنفط
والت�أكد من ا�ستمرار تن ّف�سه.
من �أكرث الأخطاء التي
يقوم بها
ا لأ هل

حتفيز الطفل على التقي�ؤ وهذا خط�أ �شائع ،و�إذا
ا�شتدت حالة الطفل يجب نقله �إىل امل�شفى مع
مراقبة درجة حرارته ملدة � 4ساعات خوف ًا من
ارتفاعها وبخا�صة يف حالة �شرب الطفل البنزين،
ومينع يف هذه احلالة غ�سل املعدة.
�أ ّما �إذا �شرب الطفل م�سحوق غ�سيل �أو الكلور
(قا�صر) تط ّبق اخلطوات نف�سها مع �إعطاء الطفل
اللنب.
 .2تناول الطفل ج�سم ًا غريباً:
تع ّد هذه احلالة من �أخطر احلاالت التي حتدث
للطفل ،حينها يجب �أن يكون الإ�سعاف �آني ًا
و�سريع ًا.
ويف البداية يجب �أن ين ّوم الطفل على الذراع ويكون
اجتاه ر�أ�سه �إىل الأ�سفل ،و ُي�ضرب على ظهره بني
الكتفني ،ويك ّرر ال�ضرب خم�س مرات ،و�إن مل
يخرج اجل�سم الغريب مع ا�ستمرار االختناق يجب
قلب الطفل وال�ضغط على �صدره خم�س �ضغطات
قوية ،و ُيقلب على بطنه وي�ضرب على ظهره خم�س
�ضربات �أخرى ،ويك ّرر هذا الفعل حلني نقله �إىل
امل�شفى.
�أ ّما �إذا ابتلع الطفل بطارية �ساعة فيجب نقله فوراً
�إىل امل�شفى خلطورتها الكبرية على الطفل.
ويف حاالت ابتالع الدبابي�س
�أو امل�سامري �أو الأ�شياء
املطاطية يجب مراجعة
الطبيب �أو امل�شفى يف
احلال.
 .3اجلروح:
�سواء كانت يف
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ل وحديث

ي الوالدة

الر�أ�س �أو �أيّ مكان من اجل�سم:
�إذا كان اجلرح �أو الكدمة ب�سيطة تع ّقم و ُي�ستخدم
ال�شا�ش �أو القطن ،و ُتغطى بال�صق جروح� ،أ ّما �إذا
كان النزف م�ستمر ًا فيجب ال�ضغط جيد ًا على
مكان النزف.
ً
ً
و�إذا كان امل�سبب للجرح ج�سما غريبا قد الت�صق
بج�سم الطفل ،فهنا يجب �إزالته مع تنظيف اجلرح
باملاء ،ثم ُيع ّقم مبادة (اليود) �أو (الهبتني)ّ ،
ويلف
بال�شا�ش.
ً
ً
حينئذ
�أ ّما �إذا كان اجلرح عميقا وكبريا فينقل
ٍ
الطفل �إىل امل�شفى �أو �إىل �أقرب طبيب التخاذ
الإجراءات الالزمة.
 .4ال�سقوط:
يف حالة �سقوط الطفل من �أيّ مكان مرتفع تراقب
الأعرا�ض الآتية:
» »درجة وعي الطفل.
» »اال�ضطراب يف كالمه.
» »التقي�ؤ.
» »نزف من الأنف �أو الفم �أو الأذن.
» »عدم القدرة على حتريك الأطراف.
» »�أمل ال�صداع.
حني ظهور �أحد هذه الأعرا�ض يجب عر�ض الطفل
على الطبيب �أو نقله �إىل امل�شفى.
 .5الكدمات:
يجب و�ضع ماء بارد �أو ثلج فوق الكدمة� ،أ ّما �إذا
كانت الكدمة كبرية فيجب �أن يعر�ض على الطبيب
املخت�ص.
ّ
�أ ّما يف حالة اخلدو�ش فيجب �أن تغ�سل باملاء
النظيف وال�صابون ،و ُتع ّقم و ُت ّ
غطى بال�شا�ش.

حصة العائلة النفسية

َ
َ
ْ
َ
ُ
َّ
ير األخل ِق ّي
أن َماط الت ِ
فك ِ

د .حوراء حيدر الجابري /كلية اإلمام الكاظم



ت�ش ّكل الأخالق يف ك ّل �أ ّمة �أ�سا�س تقدّمها ورمز
ح�ضارتها وثمرة عقيدتها ومبادئها ،وقد جاءت
الر�ساالت ال�سماوية لتحث النا�س على االلتزام
بالأخالق ،وقال نب ّينا حممد�« :إمنا بعثت
لأمتم مكارم الأخالق»( ,)1و�إنّ لدور امل�ؤ�س�سات
االجتماعية والرتبوية يف التفكري الأخالقي دور ًا
مهم ًا وعلى ر�أ�سها الأ�سرة ،واملدر�سة ،وامل�سجد،
وو�سائل الإعالم.
و�إنّ علم النف�س مرتبط بعلم الأخالق� ،إذ يرى
بع�ض علماء النف�س �أنّ العالج النف�سي يرتبط
بامل�شكالت الفل�سفية والأخالقية للإن�سان� ,إذ
�إنّ علم النف�س هو العلم الذي يدر�س ال�سلوك
الإن�ساين ،وعلم الأخالق هو العلم الذي يحكم
على هذا ال�سلوك بال�صواب �أو اخلط�أ ،فالأخالق
هي علم قواعد ال�سلوك ،وهي مكت�سبة �أيّ متع ّلمة
تع ّلمها الطفل عن طريق التن�شئة االجتماعية عن
طريق الثواب ،والعقاب ،والتقليد� ،أيّ �أنّ الطفل
يكت�سب قيم الوالدين ومعتقداتهما واجتاهاتهما
ومعايريهما ال�سلوكية و�أخالقهما ،ومن ّثم يتع ّلم
الأطفال ال�صواب واخلط�أ ويطبقون هذه الأخالق,
وقد اعتنى الباحثون بالنمو الأخالقي ،لأنه ميثل
جانب ًا مهم ًا يف بنية ال�شخ�صية ,ويخت�ص بالقيم،

واملثل ،والعادات ،واملعايري ,و ُي�ساعد على الو�صول
�إىل حالة ال�سواء (�أي مدى ات�ساق ال�سلوك
مع املعايري الأخالقية ال�سائدة يف املجتمع),
و�إنّ كثري ًا من م�شكالت جمتمعنا الراهنة هي
م�شكالت �أخالقية يف �صميمها ,فمظاهر الإهمال،
تعب عن �أزمة
والت�س ّيب ،والف�ساد �إمنا هي جميع ًا ّ
�أخالقية وعن ق�صور يف النمو الأخالقي� ,إذ يرى
علماء النف�س �أنّ النمو الأخالقي يف جوهره هو
عملية �أخذ دور تتم ّيز بوجود بناء منطقي جديد يف
ك ّل مرحلة من مراحل عمر الفرد ,ويتم عن طريق
قدرته على �أن ي�ضع نف�سه يف مكان �شخ�ص �آخر,
و�أن ينظر �إىل الأمور املختلفة بعيني ال�شخ�ص
الآخر ,و�أن يدرك التبادلية يف وجهات النظر,
�إذ ي�صبح ب�إمكانه �أن يدرك النية �أو الق�صد يف
ال�سلوك الذي ي�أتي به هذا ال�شخ�ص ,ومن هذا
املنطلق يع ّد النمو العقلي و�أخذ الدور �شرطني
�ضروريني حلدوث النمو الأخالقي ,و�إنّ غاية
الأخالق لي�ست معرفة الف�ضيلة والرذيلة فح�سب،
بل غر�س مبادئ الأخالق يف نفو�س الأطفال؛ حتى
يندفعوا من تلقاء �أنف�سهم �إىل عمل اخلري لأنه
خري ،وينفروا من ال�شر لأنه �ش ّر.
و�ص ّنف الباحثون النا�س على �أ�سا�س منط التفكري

الأخالقي ال�سائدة لديهم �إىل الأمناط الآتية:
النفعي :وهو ال�شخ�ص الذي
 -1النمط
ّ
يت�ص ّرف ت�صرف ًا خلقي ًا فقط من �أجل حتقيق
�أغرا�ضه.
 -2النمط االمتثا ّ
يل :وهو ال�شخ�ص الذي
يفعل كما يفعل الآخرون ،وين�صاع لِ ا يقولون.
العقلي� :أو �صاحب ال�ضمري احلي،
 -3النمط
ّ
ويكون له معايريه اخلا�صة الداخلية ومفهومه
اخلا�ص عن ال�صواب واخلط�أ ،وطبق ًا لهذه
املعايري يحكم على �سلوكه.
 -4النمط الإيثاريّ  :وميثل �أعلى م�ستويات
الأخالق ،ولل�شخ�ص يف هذا النمط جمموعة ثابتة
ورا�سخة من املبادئ الأخالقية تر�شده �إىل �سلوك
ال�صواب ،وهو يف حكمه على ما هو �صواب يكون
واقعي ًا ومنطقي ًا ،وي�أخذ يف االعتبار النوايا �أو
الدوافع التي تكمن وراء ال�سلوك ،مثلما ي�أخذ يف
االعتبار العواقب املرتتبة ،فال يحكم على ال�سلوك
طبق ًا حلجم اخل�سائر املرتتبة على ال�سلوك ،و�إمنا
يحكم عليه يف �ضوء الدوافع �أو الق�صد �أو الن ّية
عند القيام بال�سلوك.
..........................
( )1ميزان احلكمة :ج� ،1ص.804
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واحة الرباءة

ِم َن الجُ ْر ِح نَ َتعلَّم

المقدسة
سارة جعفر الكالبي /كربالء
ّ

بان فتاة مرحة وط ّيبة ،حم ّبة للحياة ،بعد �أن
ُتنهي فرائ�ضها العبادية وواجباتها املدر�سية
تخرج �إىل حديقة املنزل لتلعب لعبة القفز على
احلبل.
يف �أحد الأيام وبينما هي تقفز كعادتها ف�إذا
بها ت�سقط �أر�ض ًا ،و ُت�صاب بجرح يف �ساقها.
فزعت بان لِ ا حدث و�أخذت تبكي.
يف تلك الأثناء �سمعت �صوت ًا ينادي:
دموعك� ،إنه جرح
�صديقتي ال تخايف وام�سحي
ِ
ب�سيط.
تل ّفتت بان و�س�ألتْ َ :من يتحدث معي؟
ف�أجابتها قطرة الدم� :أنا �صديقتك قطرة
الدم.
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انتبهت بان �إىل قطرة الدم وقالت لهاَ :ق ُّطورة
�أنا قلقة وخائفة.
ابت�سمت قطرة الدم قائلة :ال تخايف،
�س�أعمل على غلق اجلرح �أنا و�أخواتي القطرات
الأخريات.
بان :وكيف ذلك؟
قطرة الدم :بتجمع �صفائحي الدموية حول
منطقة اجلرح.
ً
بان :فع ًال بد�أ اجلرح يلتئم ،ح�سنا يا َق ُّطورة
حدّثيني عنك.
قطرة الدم� :أنا �أحتوي على كريات الدم
احلمراء ،والبي�ضاء ،والبالزما ،ف�ض ًال عن
ال�صفائح الدموية التي �أخربتك عنها.

فكرياتي احلمراء ُت�ساعد على �إي�صال
خالياك ،وتخ ّل�صها من ثاين
الأوك�سجني �إىل
ِ
�أوك�سيد الكاربون.
وبكرياتي البي�ضاء �أدافع عنك �ضد الأمرا�ض.
�أ ّما البالزما فتحوي عوامل ّ
تخث ،والعديد من
املواد املفيدة ،ومهما �أخربتك ف�إنّ ك ّل ذلك
قليل من كثري يا بان.
بان� :إذن � ِأنت و�أخواتك تقمنَ بعمل مهم جداً.
قطرة الدم :نعم يا بان ،واعلمي �أنّ ك ّل جزء
يف ج�سم الإن�سان خلقه اهلل حلكمة ومنفعة،
ف�أح�سن ر ّبنا �صنع ًا.
أحبك
بان :حمد ًا هلل وال�شكر له دائم ًا و�أبد ًاِ � ،
َق ُّطورة.

مطبخك

الب َ
فروم
طاطا بال ّل ِ
حم امل َ ُ
َفطري ُة َ

املك ّونات:
لتح�ضري خليط اللحم:
� .1ست حبات فطر طازج
مفروم.
 .2حبة جزر مفرومة.
 .3حبة ب�صل مفرومة.
 .4ن�صف كيلو حلم مفروم.
 .5ملعقتان كبريتان زيت زيتون.
 .6ملعقة �صغرية بهارات
م�ش ّكلة.
 .7ملعقة �صغرية معجون
طماطم.
 .8ملعقتان �صغريتان دقيق.
 .9ثلث كوب مرق حلم.
لتح�ضري البطاط�س:
ّ
� .1أربع حبات بطاط�س مق�شرة
وم�سلوقة ومهرو�سة.
 .2ملعقة �صغرية ملح.
 .3فلفل �أ�سود ح�سب الرغبة.
 .4خم�س مالعق �صغرية زبدة.
 .5كوبان جنب موزاريال مب�شور
�أو الكمية ح�سب الرغبة.

طريقة العمل:
لتح�ضري اللحم:
ُ .1يحمى زيت الزيتون يف قدر،
ثم ُي�ضاف اللحم و ُيق ّلب حتى
الن�ضوج.
ُ .2ي�ضاف الب�صل ،واجلزر،
يتغي لون
والفطر ،و ُيق ّلب حتى ّ
اخل�ضار.
ُ .3ت�ضاف البهارات امل�ش ّكلة
و ُتق ّلب.
ُ .4ي�ضاف معجون الطماطم
و ُيق ّلب.
ُ .5ي�ضاف الدقيق و ُي�سكب مرق
اللحم بالتدريج و ُيخلط.
ُ .6يغطى القدر و ُيرتك على نار
خفيفة ما يقارب  40دقيقة حتى
متام ن�ضوج اخل�ضار.
لتح�ضري البطاط�س:
ُ .1ي ّ
�سخن الفرن على حرارة
 180درجة مئوية.
ُ .2تو�ضع البطاط�س املهرو�سة
ال�ساخنة يف وعاء.
ُ .3ي�ضاف امللح ،والفلفل
الأ�سود ،والزبدة.
ُ .4تخلط املكونات بال�شوكة حتى
تذوب الزبدة كلي ًا.
ُ .5تد عجينة البطاط�س يف
قالب بيتزا �أو �أيّ قالب متوافر
مع �أطراف عالية.
ُ .6يو ّزع خليط اللحم (بدون
ماء) فوق عجينة البطاط�س.
ُ .7يو ّزع جنب املوزاريال على
الوجه و ُيدخل القالب يف الفرن
ملدّة ( 10دقائق) حتى تن�ضج
الفطرية ويذوب اجلنب.
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مناسبات

ِز َ
لز ٌ
ال ِفي البَ ِقيع

رقية عاشور التقي /البحرين

هناك حيث ت�ضيء لأهل ال�سماء مثلما ت�ضيء
ال�شم�س والقمر لأهل الدنيا ثمة بقعة مباركة،
ذات �شجر ذي �شوك ُي�سمى ال َغرقد ،امنحى
ال�شجر وبقي املُ�س ّمى ،يف االجتاه اجلنوبي
ال�شرقي من الرو�ضة النبوية املباركة كانت تلك
البقعة الطاهرة التي يرقد فيها �أربعة من الأئمة
الأطهار:
الإمام احل�سن املجتبى.
علي بن احل�سني.
والإمام ّ

والإمام حممد الباقر .

والإمام جعفر ال�صادق .
وكثري من ال�صحابة والتابعني ،ون�ساء �أهل البيت،
و�شهداء احل ّرة .كانت القبور ذات قباب �شاخمة،
كثرية املنائر ،وكانت ُتعرف قبور �أهل البيت
بالقباب البي�ضاء ،ولها قد�س ّية م�ستمدة من
قد�سية الراقدين فيها؛ فاملكان باملكني.
لقد كانت ال�شعائر ُتيا بجوارها ،ومل يكن هذا
الأمر منهي ًا عنه يف الإ�سالم ،بل �إنّ م�شروعيته
بن�ص القر�آن الكرمي :ا َّل ِذينَ َغ َل ُبوا
ثابتة ّ
َ
َ
َ
َ
َع َلى �أَ ْم ِر ِه ْم لنت َِّخذنَّ َعل ْي ِه ْم َم ْ�س ِجدًا/
(الكهف.)21:
و�إن َت ّ�سك بع�ض املخالفني بن�صو�ص روائية
ناهية عن الزيارة والإحياء فهو ما يعوزه الدليل
وتنق�ضه �سري ُة الر�سول الثابتة عند الفريقني من
زيارته البقيع يف ك ّل ليلة �أو بع�ض الليايل كما ورد.
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يوجه النهي  -على فر�ض ثبوته  -ب�أنه
وميكن �أن ّ
ُ
كان خا�ص ًا بزيارة قبور امل�شركني� ،أو �أنه ن�سخ بعد
�إثباته ،وهو ما عُ رف عند المخالفين بن�سخ النهي
عن زيارة القبور �إىل الأمر بها� .أ ّما الت�صريح
بلعن بع�ضهم؛ فلأنهم قد �ص ّوروا متاثيل ب�صورة
الأنبياء وال�صاحلني وعبدوها ،والنهي �إمنا كان
عن فعل مثل ذلك.
ً
وقد ورد يف م�صادر ال�سنة ف�ضل عن ال�شيعة عن
النبي ،الأمر بالزيارة وا�ستحبابها ،ف�إنها ُتذ ّكر
ّ

باملوت �أو الآخرة ،و�أنّ الر�سول كان يخرج
للبقيع ويدعو لأهلها.
ال�سنة جرت من الأنبياء يف دفنهم عند
وهذه ُ
البيت احلرام ،وهي دليل �صريح على رجحان
�شعرية التعبد عند قبور الأنبياء ،وامل�ساجد التي
ُبنيت فوق قبور الأنبياء وال�صاحلني ُك ٌرث ،منها:
قرب ذي الكفل يف العراق ،ودانيال في �شو�شتر
الذي دُفن في عهد الخليفة الثاني والذي ظهر
وجدّد قبره ب�إ�شارة من �أمير الم�ؤمنين
ج�سده ُ

علي بن �أبي طالب وغيرها� ،أ ّما م�شروعية
التربك بالقبور فقد ّ
النبي عي�سى:
دل عليه قول ّ
َ و َج َع َل ِني ُم َبا َر ًكا( /مرمي ،)31:وكذلك
ا�ست�شفاء يعقوب بقمي�ص يو�سف ،و�أ ّما اال�ست�شفاع
بهم فدليله الذي ال يقبل ال�شك جتده ماث ًال يف
قوله تعاىلَ  :و َل ْو �أَ َّنه ُْم �إِ ْذ َظ َل ُموا �أَ ْن ُف َ�سه ُْم َجا ُء َ
وك
اهلل َو ْا�س َت ْغ َف َر َله ُُم ال َّر ُ�س ُول َل َو َجدُوا اهللَ
َف ْا�س َت ْغ َف ُروا َ

َت َّوا ًبا َر ِحي ًما( /الن�ساء.)64:
وقد اعرتف ب�سرية امل�سلمني وتوافقهم على
تعظيم املراقد والآثار �أمثال ال�صنعا ّ
ال�سلفي يف
ين
ّ
ر�سالته (تطهري االعتقاد من �أدران الإحلاد) كما
ُينقل عنه �أنه قال( :حيث ال بلدة من بالد الإ�سالم
()1
وال قرية من قراه � ّإل وفيها قبور وم�شاهد).
وا�ستم ّر احلال كذلك حتى غادر قا�ضي ق�ضاة
ال�سلفي عبد اهلل بن بليهد من احلجاز قا�صد ًا
ّ
املدينة املنورة ،واجتمع بعلماء املدينة وباحثهم
يف جملة من الأمور بخ�صو�ص البناء على القبور
والتربك ب�أ�صحابها والتوجه لها بالدعاء ،وهل
جتوز مثل هذه الأعمال �أم ال؟ وطلب الفتوى
واال�ستدالل فجاءه الر ّد بعدم اجلواز.
ويف الثامن من �شوال �سنة  1344للهجرة �أفاق
النا�س على زلزال ب�شري مدمر َ�س ّوى القبور
ببع�ضها وجعلها خاوية على عرو�شها ِ�سوى �أكوام
من الركام واحلجارة املبعرثة يف ك ّل مكان ،ولوال
تلك ال�صرخاتُ املد ّوي ُة يف ك ّل مكان ا�ستنكار ًا على
ما ح�صل؛ لكان م�ص ُري قبة الر�سول وقربه م�صري
تلك القبور والقباب!
ومن هنا بد�أت احلكاية وا�ستمرت لباقي امل�ساجد
واملعامل الأثرية حتى مل َ
يبق منها � ّإل النزر القليل.
......................................
( )1الفتح الرباين لرتتيب م�سند الإمام �أحمد بن حنبل ومعه كتاب
بلوغ الأماين من �أ�سرار الفتح الرباين� :ص.179

مناسبات

اة؛ دَم َع ٌ
ضا َع ُتنَا ُم ْز َج ٌ
ب َ
َوم الرَّ ِحيل
ي
ي
ف
ة
ِ
ِ
ِ
المقدسة
نجاح حسين الجيزاني /كربالء
ّ

حينما دنا �أجله ،وازدلفت �ساعة اللقاء بر ّبه،
�أو�صى بو�صيته اخلالدة�« :إنّ �شفاعتنا ال تنال
م�ستخف ًا بال�صالة»( ،)1كلمة قالها �صادق العرتة
بل�سان مبني ،وما �أعظمها من كلمة لها دالالت
ومعان فريدة ،جاءت على ل�سان �أ�صدق
عميقة ٍ

النا�س ،و�أ�شبههم بل�سان جدّه ال�صادق الأمني .
�إنّ امل�ستخف ب�صالته كامل�ستهزئ بها متام ًا،
ي�شبهان بع�ضهما ،بل يتطابقان؛ لأنّ م�ؤداها
نتيجة واحدة� ،أال وهي احلرمان من توفيق
ال�شفاعة ،تلك ال�شفاعة التي ال نزال ن�ؤ ّمل
�أنف�سنا بها يوم الرجوع �إىل اهلل ،فب�أيّ وجه
نقابل اهلل �سبحانه؟ وب�أيّ خامتة يرت�ضيها لنا
ونحن قد ف ّرطنا بقيمة ال�صالة وقد�سيتها؟
�إنها خل�سارة عظيمة َملن يعرف قدر ال�شفاعة
وقيمتها ،ويدرك عظيم ما اقرتفت يداه ّ
بحق
ال�شفاعة امل�أمولة التي كان ي�ستميت يف طلبها
يف دار الدنيا ،و�إذا به ُيق ِبل على ر ّبه وهو خايل

الوفا�ض ،ال ح�ساب لديه وال ر�صيد ،ف�أ ّما �صالته
فكان ي�ؤديها تهاون ًا وتكا�س ًال ،بل يجعلها يف
�آخر �س ّلم اهتماماته ،فما �أ�ش ّد تعا�سته لو انتهى
به احلال �صفر اليدين من �شفاعة حممد و�آله
الأطهار.

فيقول موالنا ال�صادق « :واهلل �إنه لي�أتي على
الرجل خم�سون �سنة وما قبل اهلل منه �صالة
واحدة ف�أي �شيء �أ�ش ّد من هذا واهلل �إنكم
لتعرفون من جريانكم و�أ�صحابكم َمن لو كان
ي�صلي لبع�ضكم ما قبلها منه ال�ستخفافه بها،
�إنّ اهلل ال يقبل � ّإل احل�سن ،فكيف يقبل ما
()2
ّ
ي�ستخف به».
�أال طوبى َملن هم على �صلواتهم يحافظون،
وطوبى َملن لأوقات الأذان ُين�صتون ،ولها
يتح�ضرون ،وطوبى للذين مل ّ
ّ
ي�ستخفوا بها ومل
يجعلوها وراءهم ظهرياً.
فيا �أ ّيها ال�صادق ،لقد جئنا بب�ضاعة مزجاة،

وهي دمعة ن�سكبها يف يوم �شهادتك وارحتالك
عن دنيانا ،فتّقبل م ّنا وت�صدّق علينا ،ف�إن اهلل
يجزي املت�صدّقني ،يا �صادق العرتة يا جعفر بن
حممد �إنّ كالمكم ّ
حق ودعوتكم �صدق ،وهنيئ ًا
َملن �ألقى ال�سمع لكم ،و�أن�صت لي�س بجوارحه
فح�سب ،بل بك ّل جوانحه لو�صاياكم ،فما �أجمل
و�صاياكم عندنا! وما �أغلى �شذرات حروفكم
الربانية! �إذ تهبط من �سماء عليائكم لتنري
دهاليز حياتنا املظلمة بنورها الأبلج ونهجها
الأقوم.
�إنّ حروفكم  -يا �سادتي  -هي انعكا�س �صدقكم
وطهركم ،وهي ر�سلكم �إىل مواليكم وحم ّبيكم،
فهنيئ ًا لنا بكم ،وال حرمنا اهلل تعاىل �شفاعتكم
يوم املح�شر.



.....................................
( )1م�ستدرك �سفينة البحار :ج� ،3ص.141
( )2الكايف :ج� ،3ص.269
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من ىلع هنر العلقميّ

ال َعي ُد أَ َ
نت
محمد اللواتي /عمان
ندى
ّ

ك ّل عام و�أنتَ العيد ،والعيد بط ّل َ
تك
الر�شيدة �أجمل عيد ،العيد الذي
تتمناه الكائنات قاطب ًة ،وتع ّد له
الفرحة املجبولة بدمع احلنني،
و ُته ّيئ لالنعتاق ُ�س َفر ًا من اخلبز
الع�سلي
احلب
والتمر ،و�شيئ ًا من ّ
ّ
ورحيق ال�صلوات.
هالل العيد املغمو�س بتبا�شري
َ
ظهورك �أمنية ينتظرها الكل بلهفة
العط�شان ،لتغزل الأمهات من جلينه
ال ّرباق خيوط ًا من نور ،كي حتوك
بها �أردية البهجة لك ّل �أطفال العامل،
لليتيم ،للفقري ،للجائع ،للمد ّلل،
للمنكوب ،للجال�س على عر�ش من
ذهب ،فالكل يرتدون مالمح الرباءة
نف�سها ،رغم تق ّزح الهويات وال�صور.
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الثكاىل والأيتام ،والغرباء،
واملجاهدون يف ك ّل عام ين�سجون
�أنا�شيد الفرج ،و�أهازيج الربيع
املرتقب من حروف الع�شق املب ّللة
بالدعوات ،وير�سمون على ال�صخور
واجلدران ورمال ال�شط�آن حكايات
ملونة مبداد الع�سجد املنري املختبئ

خلف الغيوم �إىل �أجل عند اهلل
م�س ّمى ،وعند عقولنا القا�صرة
جمهول.
�أرواح العا�شقني تخيط ملقدمك
�سجادة ت ٍرب زاهية ،تن�ضح
املبارك ّ
َ
�شوق ًا ملعانقة خطواتك و�أنتَ تر�سم
بها معامل الأبد ،وتفا�صيل االكتمال
َ
دولتك ال�سماوية رغم غيابك
يف
الذي �أوجع خارطة الزمن مبا فيها

من �أمل خديج ،ومبا فيها من ثمر
َ
ينتظرك
املودة يف القربى الذي
ُ
لتقطفه ،لع ّله يب ّل قلبك املتخم
َ
فراقك
ب�أحزان الدهر ك ّله ،ورغم
الذي �أربك بو�صلة احلياة ،ف�إنّ
َ
بعطاياك الل�ؤل�ؤية،
الوجود يتن ّعم
َ
باحلب وال�صفاء،
وهداياك املغ ّلفة
ّ
وك ّل هدية حتمل من املعاين زخات
و�آيات تناجي ذاكرة املوا�سم
وفرا�شات النور.
العيد بك خمتلف ،خمتلف ح ّد
االنبهار ،ليتنا يف ك ّل عام ويف ك ّل
َ
ت�سنيمك
عيد ننهل ك�أ�س ًا دهاق ًا من
احللو الر ّيان ،حتى نرتوي ،ونهيم
َ
ع�شقك النورا ّ
ين املجدول
من فرط
بورق اجلنة.

أروقة جامعية

ت�صنع ذاكرة احللم ،بني �سندا ِنه ..والواقع ..نو ُن ِك..
ما تخ ّبئه لنا الأر ِوقة هُ ناك ..عن التفا�صيل التي
ُ
د .والء �إبراهيم املال /البحرين
التفكري ،وقل ُبك من وجع االنك�سار،
ال �شيء ُي�شبه الأحالم ،ال �شيء يح ّل �سق ًفا �سوى ال�سماء..
حم ّلهاّ ،ربا عليك �أحيان ًا �أن تنكفئي امت ِلكي حلم ًا ولتمتلئ يداك باخلدو�ش احرتقي ،ذوبي ،تر ّمدي ،ولكن كوين
«ج َّر ُة َق َلم»
َ
عن ثرثرة التوقعات� ،أن ال ت�ضعي لها لأجله ،وليعاين عقلك من ُح ّمى �إن�سانة هلل ويف رعايته حتى تنمو!
تنبيه �صغري
يف ك ّل مر ٍة تكادين ت�ست�سلمني لفكرة �أنّ الأ�شياء اجلميلة لن تتكرر ،و�أنّ الفرج رمبا
لن يحدث ،والفر�ص الفائتة لن تعود ..تذكري قول اهلل وا�ست�شعري اللطف فيه :
«ولقد م َننّا َ
عليك مر ًة �أخرى».

«مم ّرات»

احللقة اخلام�سة والع�شرون

« ُم َذ ِّك َر ٌ
ات
َجا ِم ِع َّي ٌة»

الزمان يبدو ثقي ًال على الرغم من �أنه ي�سري �أو مي�ضي
ب�سرعة ،مزدحمة �أيامي بالأحداث حتى �أنني يف بع�ض
الأحيان ال �أ�ستطيع عي�ش ال�شعور كام ًال ،ال �أفرح بحجم
املوقف ،وال �أحزن على ح ّد احلدث.
خرجتُ �صبح ًا والليل ال يزال متمدّد ًا يف روحي� ،أ�سري وك�أنّ
ٌ
وقدمي� ،أ�صل �إىل حيث يجب،
مربوط بقلبي
ثقل الأر�ض ك ّله
ّ
تخ�ص�ص الن�ساء
�إذ �إنه م�ضى �أ�سبوعان على َبدء دورتنا يف ّ
والوالدة.
�أدخل �صالة الوالدة ف�أرى نف�سي و�أنا املخلوق الذي يحلم
روح ملّا تط�أها خطيئة لأكون طليقة
بوالد ٍة �أخرى ب� ِ
أر�ض ٍ
ال�شم�س ،ع�صفور ًا غ ّرد للريح ف�أهدت ُه �سما ًء وموا�سم يخفق
فيهم كما �شاءت �أحالمه ،يقفل حلظة ال�شرود ،تلك �شابة
كفي،
ّ
متع�سرة الوالدة �أقف عند ر�أ�سها ،ت�ضغط بكفيها ّ

يف الطريق،
ثم يف مم ّرات
ا مل�ست�شفى ،
كنتُ �أفك ُر
«م�شهدٌ
أمر ما،
يف � ٍ
جانبي»
ففا ج�أ ين
�س�ؤال عر�ضي
علي
قطع
ّ
تفكري ي :
«حوراء! َمن تكفل وع ّلم هذا اجلنني طريق
خروجه �إىل احلياة؟ اهلل».
قمتُ �أتخيل بعدها كيف ي�ستدير اجلنني وهو يطفو
داخل �سائل رحم �أمه.

بينما �أمها يف اجلانب الآخر مم�سكة بهاتفها الذي ت�صدح
منه �سورة مرمي� ،أوزع نظراتي على عينيهما ،ك�أننا نتحادث
ونتعانق بالأعني على الرغم من �أننا ال ُ
ُ
نعرف
بال�صمت
بع�ضنا ،كانت َت ْر ِبي َتة ،وكانت م�سكة يد ،وكانت �آهة وعناق ًا
بني القلوب� ،شك ٌل من �أ�شكال الإن�سانية اجلميلة.
ُ
وي�ضعف �أمامك،
ال معرفة بينك وبينه ،ولكنك توا�سيه
إن�سان و�أخيه الإن�سان.
متنحه القوة في�ستن ُد �إليك� ،صور ُة ال ِ
كانت �سورة مرمي قد و�صلت �إىل الآيةَ  :و َح َنا ًنا ِمنْ
()1
َل ُد َّنا.
انتف�ض قلبي� ،شعرتُ �أنّ ال�سماء تع�صر غيمها وت�سكب
مطرها يف داخلي ،تغ�سلني ،تعانقني� ،شهقنا �شهقة واحدة،
�أنا وال�شا ّبة و�أمها ،ثم �شعرتُ �أين قد ُولدت من جديد!
�أجنبتْ ال�شابة فتا ًة جميلة �سم ّوها :مرمي.

ا�ستدار يف ال�شهر التا�سع ،ف َمن و ّقته؟ اهلل.
ثم ينزل بر�أ�سه داخل احلو�ض عند املخا�ض،
و�أي�ض ًا يبذل اجلهد للخروج بنف�سه ،ف َمن ق ّواه؟
َمن حمى ر�أ�سه من �أن ّ
يته�شم؟ كان وال يزال حمل
عناية اهلل تعاىل من ك ّل جانب ،فقد تكفل بتغذيته
وحمايته بعدّة طرق ،وكفله ب�أن ّ
�سخر له َمن يرعاه
حتى يلقاه.
ً
هنا �أتوقف حلظة و�أتخيل �أي�ضا البداية الأوىل،
�أتخيل انق�سام اخلاليا بالبداية والتي ت�ستثريين
يف ك ّل مرة ،من ع ّلم الخاليا وغيرها �أن تنق�سم
لت�أخذ مكانها؟ فهذه خاليا ع�صبية و�أخرى
ع�ضلية ترتتب بانتظام وتق�سيم مذهلني ليكون
ج�سد ًا بروح ف�إن�سان ًا كام ًال!

منْ ُن ْط َف ٍة َخ َل َق ُه َف َق َّد َرهُ.
ِ
()3
َ و َخ َل َق ُك َّل َ�ش ْي ٍء َف َق َّد َر ُه َت ْق ِدي ًرا.
ك ّل ذلك يف غاية الدقة والنظام ،ف ِل َم بعد ك ّل ذلك
ي�صيبنا الوهن بالتوكل؟
�أظ ّنها اجلهالة بقدرة اهلل تعاىل وحمدودية
الت�صور..
َ ق َال َمنْ ُي ْح ِيي ا ْل ِع َظ َام َو ِه َي َر ِمي ٌم ُ ق ْل ُي ْح ِييهَا
()4
ا َّل ِذي �أَ ْن َ�ش َ�أهَ ا �أَ َّو َل َم َّر ٍة َوهُ َو ِب ُك ِّل َخ ْل ٍق َع ِلي ٌم.
وال �أعتق ُد �أبد ًا �أنّ اعرتا�ض ال�س�ؤال كان عبثي ًا،
�إمنا جاء كر�سال ٍة تذكريية ،مطمئنة ،ودودة من
الودود �سبحانه.
()2

..................................

(( )1مرمي( )2( .)13:عب�س( )3( .)19:الفرقان( )4( .)2:ي�س.)78:
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حىت نلتيق

َ
ٌ
َ
َ
َّ
ٌ
مشي َعلى النجْ م
أصوَات َحا ِفيَة ت ِ
تسنيم الحبيب /الكويت

�سرد املالك:
ً
الكلمة امل�شطورة �صارت روحا وما ًء!
الكلمة الأوىل كانت �إذ مل يكن كان
وال مكان ،ال حني وال زمان ،وحني
جت ّلت كاملة الأبعاد�ُ ،شطرت لتبد�أ ك ّل
احلكاية.
كنتُ يف ح ّيز الإب�صار ال ِبكرُ ،يغذيني
ّ
برت�شحات النور لأمنو
املعنى� ،أقتاتُ
�صي� ،أطوف حول ال ِع�شق البادي
و�أَ َت ّ
بال �س�أم وال تعب فـ (املرحتل قريب
ال�سر الأعظم على
امل�سافة)� ،أُداين ّ
َقدَ ر ،مطمئن ًا �إىل �أجنحتي ِوعطر الآ�س
و�سعة
يف ُجعبتي ،را�ضي ًا مبائي وزادي َ
عمري ،حتى دهمتني العتمة!
ظالم كالعدم!
َغ َرق �أ�سود عظيم يحيط بي وب�إخوتي،
نحن الإخوة بال � ٍأب ،الذين ال جتمعهم
رابطة الدم.
انطفاء �شا�سع ال ح ّد له يكاد �أن
يطم�سنا ،ك ّنا  -ك ّلنا  -على احلافة
املرعبة ننتظر رحمة ال�ضوء احلاين �إىل
�أن جاء النداء:
(ارفعوا ر�ؤو�سكم)
فتنامت الأعناق �إىل عنان النظرة،
و�أر�سلت ركائب الرجاء �إىل حيث
اجلهة ،و�صرنا �أطياف ًا من �أمل ُتعن
يف ا�ستق�صاء ُك ّوة الأمل ،حيث القبة
احلمراء فوق العر�س� ،إذ �صار ال�ضوء
املبهر يتن ّزل يف ليلة التج ّلي ،وحينها
تبدّت الأم و�صارت بها الأ�شياء والأبناء.
�سرد الراوي:
فل ّما تن ّزلت كهبة ال�ضوء ،حتمل معامل
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الإب�صارُ ،قطفت تفاحة من حدائق
اهلل ،وماج يف رئة الوجود عطر الوالدة.
وتب�سط بني
�صارت الأم تكن�س الدار ُ
ال�سماء والأر�ض مائدة كربى ،ته ّيئ
الزاد والو�صايا للعيال والأح ّبة ،وتخيط
القمي�ص ،وتزرع يف �أرا�ضي الو�صال
نحور ًا و�أ ُك ّف ًا ،ثم حتكي وحتكي فيولد
نهر عظيم يف ُمدن العط�ش.
بعدهاُ ،ف ِتح الباب ورحلت الأم.
�سرد العو�سج:
نه�ضت الأم ،هل تنام الأمهات؟
الليل ُيطوى يف �أياديهنّ كب�ساط املائدة،
كثياب ال�صغار ،كم�سافة ما بني
ِك�سرين ،ما بني ِ�ضلعني.
نه�ضت ،ال جدا َر تتك�أ عليه هذه املرة،
هب
وال َ
باب َيح�شرها خلف ُغ ّ�صته ،ال َل َ
يلفح وجنة احلنني ،مت�شي يف عواء
ال�صمت ،وعتمة الطالء على حافة
الوطن الغارب ،تفتح رتاج احلواجز،
فتخنع لها ال�سدود طيعة يف اخلالء
العظيم.
لكنّ الرتاب يخد�ش نظرتها ،و�صالة
الريح ت�صنع قافية من
حزن ،فت�صيح الأم:
بيوت
(�أين
�أبنائي؟)
تقول:
�أنا الأم� ،أنا
ا حلا نية ،
�أنا الو�سادة
والعر�ش واللقمة
املب ّللة� ،أنا الندى،

�أنا ال َق ْطر� ،أنا �ضفائر ال�شم�س ،ولغة
الأقمار ،وهذا النجم �أهزوجة عر�سي
الدائمة ،و َنعاء جمال�سي القائمة ،وندمي
قبابي
مقاعد املُتطلعني ،فلماذا يبتل ُع َ
الرتاب؟ وملاذا ُتطم�س من بيوتي املنائر؟
ُ
وملاذا ُتق�صى من و�صيدي الز ّوار ،وملاذا
ت�ضج يف ق�سوة املكان الأ�سئلة.
ّ
تنادي الأبناءُ ،تبكي املدى.
ينتف�ض الأبناء ،حلوة وجوههم ،زكية
روائحهم ،مزروعة بالأ�شواق �شمائلهم،
يتك�سر �ألف �شوق.
يف �أعينهم ّ
يحنّ العو�سج ،يبث �أنينا ُمتق ّرح ًا ،يحكي
واحلكي يف ح�ضرة الأم �صالة:
(�أيتها الأم� ..إنهم الغرباء
يف الوطن).

أمل ارجلاح

ْان ِت َظا ُر البَ ِقيع
المقدسة
زبيدة طارق فاخر /كربالء
ّ

لو هل�ة
تلم�ح
�صور ًا لقباب..
حت�اول جاه�د ًة
�أن ُتفه�م ذل�ك اجله�ل
ا للعين . .
�إنها �ستبقى �صامدة �شاخمة كاجلبل..
و�إن كان هناك الكثري من الأغالل التي تك ّبلها..
و�إن كان ال �أحد يح ّرك �ساكن ًا..
ً
حي�ث ّ
حاملا حت�ت
ر��ش اللي�ل ظلمت�ه يف ك ّل رك�ن
جناحي�ه �س�كون ًا ً
قاتلا..
يكتم الأنفا�س ،ي�ش ّل ك ّل ِحراك..
و�إن عزلها غرور الدنيا يف �أحد �أركان ُحزنها..
و�إن انكم�ش�ت بالقهر ترتع��ش من برد موح��ش ّ
يلف
زمانها..
وغربتها عن ك ّل �شيء..
و�إن ه ّزت الأحقاد براكني وجعها..
و�إن �ش� ّيدت ثعابين احل�س�د �أوكاره�ا عل�ى
�أ نقا �ضه�ا . .

و�إن كان�ت عالق�ة يف
ف�س�حة من�س� ّية..
ُتاك�ي ذاكرته�ا احل ّي�ة الت�ي
ترف��ض �أن مت�وت..
وت�ص ّر على البقاء..
رغم �شبح الن�سيان الذي يرت ّب�ص بها..
و�إن كان �أمل تلك القباب ووجعها كبريين..
وما�ض..
لك ّنه حت ّول �إىل ذكرى ٍ
فقد وجدت يف قبة الع�سكر ّيني املوا�ساة..
تروي ظم�أها بخيالها املتدفق..
و ُتر�سي لنف�سها يف فيايف �سامراء م�أوىً و�سكناً..
وجدت قبور البقيع احلزينة �إجابات..
تداوي بها ِجراح ما فعلوه بها..
عندما �شاهدت رماد �سامراء املتبقي..
يتح ّول �إىل �صرح اخللود يف درب النقاء..
فع�اد ث�رى البقي�ع الطاه�ر يزه�ر بالأم�ل م�ن
جد ي�د..
يغمر العامل من �شذى �أرواحه..
وي�سمع �أنني �صوتهم امل�سلوب..
يقتن�ص اللحظة يف قمقم املِحنة..
ي�ص�رخ ه�ا ه�ي �أب�واب املدين�ة م�ش�رعه من�ذ القدم
ت�ستغيث..
فالك ّل هنا مبتور ال�ضمري..
جمرمون هاهنا لن يعرفوا معنى ال�سالم..
ولوجه اال�ضطهاد تكرار مقيت..

ظ ّنوا �أنهم بتهدمي قبورها يخمدون نور احلق..
لكنّ ر�ؤاهم جمه�ضة غابت بلحدها وه َم ًا..
خلف �أ�ستا ٍر ن�سجوها من ظلم ٍة خر�ساء..
اعتق�دوا �أن�ه ال يوج�د له�م منف�ذ� ،ض ّل�وا طريقه�م
فهام�وا يبحث�ون ع�ن املجد..
ال يعلمون �أنّ العتمة ال متلك قانون اخللود..
فكان �صوت البقيع يبثّ يف �أفئدتنا �شجاع ًة..
بعد �أن �صمت كثري ًا..
ين�ادي ل�ن ي�س�امح َم�ن قط�ع حب�ل احلي�اة عن�ه،
وحرم�ه م�ن �أن يطلق�ه ح�ر ًا..
أغم�س�ت قب�ور الأطه�ار غ�ص�ن احل ّ�ب فين�ا رحم� ًة
و� َ
للتائهني..
ير�شدنا �إىل مدينة تعانق الوجد يف مروءتنا..
ِوف ت�س�ابيحه �أن��س ين�ش�ر م�س�ك ًا يح ّف�ه املالئك�ة،
وي�ستن�ش�قه املهت�دون..
كان �أريجه َ
عبق اجلليل..
لطاملا ا�شتهوا الركوع وال�سجود حتت قبابها..
وا�شتاقوا �إىل مل�س ترابها..
يرفع�ون �أيديه�م املثقل�ة �إىل ال�س�ماء ليناجيه�ا
ويناجز ه�ا..
رب �إنن�ا مهاج�رون عل�ى غفل�ة من
تله�ج قلوبه�م ي�ا ّ
الظلم..
عابرون �إىل اجلنة..
ّ
ينتظرون بزوغ م�شكاة فجر تبتلع كل ظلمة..
ُ
فجر مك�س ّو بكربياء ال يلني..
بريق ٍ

71

عدد 145
هشر شوال 1440ه زحريان 2019م

