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نرحب بإسهام القراء وآرائهم وطروحاتهم في
مخنلف القضايا السياسية والفكرية واالقتصادية
واالجتماعية التي نأمل ان تكون جادة وجريئة
وموضوعية من اجل اتاحة الفرصة للرأي والرأي
اآلخر ليأخذا مساحة اوسع للحوار واجلدل وتبادل
االفكار من دون خشية او تردد .. وللجريدة احلق
في إختيار أجزاء من الرسائل والردود التي تردها
تاحة ساحة ا وضوعات وا ا يتناسب مع اهمية ا

لها والرأي قبل شجاعة الشجعان
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ـرأة جـزءاً ال ينـفـصلُ بأيّ تُـعدُّ ا
حـــــالٍ مـن األحــــوال مـن كـــــيــــان
كـمـا أنّهـا مُـكوّن ُـجـتـمع الكُـليّ ا
رئيسي للمجتمع بل تتعدّى ذلك
ـكـوّنـات لــتـكـون األهمّ بـ كل ا
ـرأة عبـر العـصور وقد شـغلتْ ا
أدواراً مــهـــمّــةً وكـــانت فـــاعــلــةً
ِ ونَــشــيــطـةً فـي وضع الــقــوانـ
والسـياسات وفي تسـيير حركة
احلــيـاةالــسـيــاسـيّــة. خــلقَ الـلهُ
تعالى اجلنس  الذكر واألنثى
لـيُـكــمل كلّ مـنــهـمــااآلخـر حـيثُ
وفّر لهما كلّ األدوات واألساليب
ـاء احلياة ونهضتها مكنة إل ا
عـــــــلـى األرض حـــــــيثُ جـــــــاءت
األديـــان الـــســـمـــاويـــة لـــتُـــنـــظِّم
عالقــاتــهــمـا وتــدفــعــهـمــا لــبـذل
أقـصى اجلـهــود لـتـحـقـيق غـايـة
الــــله الــــذي خــــــــلق اإلنــــســــان

ألجلها.
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ُــجـــتـــمعِ ـــرأة فـي ا يُـــعــدُّ دورُ ا
مـــــهــــمـــــا جـــــدّاً وذا أثـــــرٍ بـــــالغ
الوضـوح كـمـا أنّه دور حـسّاس
جـــــــدّاً وإنّ حتــــــديـــــــد دورهــــــا
وابــــــتــــــذالــــــهــــــا واســــــتــــــغالل
قــدراتــهـابــشـكـلٍ يـفــوق قـدرتــهـا
واســتــنــزافــهـــا يــقــودُ لــضــيــاع
ُــــجــــتـــمــــعـــات وتَــــشــــتُّـــتــــهـــا ا
وهـدمـاألسَـر وتـقـويض بـنـائـها
وقــد  انـــشــاء مـــركــز االرشــاد
االســـري فـي الـــنــــجف االشـــرف
ـرأة وإسـهامـاتـها ألبرازِ أدوار ا

ُجتمع .  في احلياة وا
ـــرأة من كـــونه  يـــتـــعـــدّى دورُ ا

مـجــرّد تـربــيـة إلى كــونه إعـداداً
جلــيلٍ يــســتــطــيع الــتّــعــامل مع
اجملتـمع ويُحـسن قيـمة الـعطاء
ـــرأة ويــــفـــهــــمـــهــــا فـــتــــقـــوم ا
َــــهـــارات بــــرفـــدأبــــنــــائـــهــــا بـــا
االجــتـمــاعـيّــة كـمــا تُــوضّح لـهم
حقوقهم وواجباتهم. منحُ الدّعم
الـــعـــاطـــفي والـــنّـــفـــسي ألفـــراد
الـــعـــائـــلــــة خـــاصّـــةً في أوقـــات
الشّدائـد بتـثبيـتهم واحـتوائهم.
يُـــشـــار إلى أنّ هـــذه األدوار هي
في قــمّـة األهـمــيـة كــونـهــا تُـقـدّم
وتـضــمن االسـتــقــرار الـعــاطـفي
والـــنّـــفــسـي ألفــراد الـــعـــائـــلــة 
وتـصنعُ منـهم أشخاصـاً مُتّزن
أصــــحـــاب قــــيـمٍ وأخالقٍ تــــرفعُ
ـا ينعكس اجملتـمعَ وتعلو به 
عـلى اجملـتـمع كـكل لـكي تـرتـقي
ـرأة بــتـقـد اخلــدمـات ألبـنـاء ا
اجملتمع  انشاء مركز ارشادي
مــــتـــخـــصـص بـــاعـــطـــاء دورات
واســـــتـــــشـــــارات في اجلـــــوانب
رأة واجملاالت التي تبرع فيها ا
وتــــرغب بــــهــــا وأخــــذ الــــعــــلم
ناسب والكـافي الذي يُرشّحها ا
للعمل بكفاءة في هذه اجملاالت .
عــــــمل األعــــــمـــــال اخلــــــيـــــريـــــة
وتـــخــصــيص جـــزء من وقــتــهــا
ـا لـلــمـرأة من امــتـيـازات لــذلك; 
وقـــدرات وســـمــاتٍ شـــخـــصـــيــة
ونـفـسـيـة فـقـد أثـبـتت الـبـحـوث
ـرأة العاطـفية الـعلمـية أنّ قدرةا
ا يسُاعدها هي أهمّ صفاتهـا 
على التّـعامل مع بعض احلاالت
التي ال يستـطيع الرجل التعامل

مــعــهــا كــاحلــاالت الــتي تــخص
ُّالــنّــســاء ومــا يــتــعــلق بــهنّ من
اضــطــهـاد وتــعــنــيف لــقــدرتــهـا
ومــــــهـــــاراتـــــهـــــا فـي اإلقـــــنـــــاع
والـتواصل والتـأثير واسـتشارة
ــرأة تــســتــطـيع الــعــواطف  فـا
ؤسـسات أنـتتـولّى الـكثـيـر من ا
والهـيئـات الرسـميـة التي تُـعنى
بـاألمــوراألسـريـة واالجـتــمـاعـيـة
واحلــقـــوقــيــة بـــكــفــاءة  تـــعــلّم
الـعلوم الشـرعية واإلقبـال عليها
ــرأة تـوعــيـة حــتى تــسـتــطــيع ا
الـــنِّـــســــاء الـــلــــواتي تــــعـــرّضن
لإلســـــاءات من قــــبـل الــــرجــــال
وتعـلـيـمهنّ حـقـوقـهن الشـرعـية.
مــــــــســــــــانــــــــدة الــــــــرَّجـل إنّ من

رأة الـتي تفرضهـا عليها أدوارا
ــســـؤولــيــة الـــتي تــنـــبــثقُ في ا
نفسها أن تُساندزوجها وتمسك
بــيــده وتــشــدّ عـــلــيــهــا في وقت
صـاعب والشدائد  فـقدْ تُعينه ا
ا ال في اإلنفاق فتعمل  وهذا 
يُعـدّ واجــــبـاً علـيهـا إنّمـا تقوم
به رغـــبــةً مـــنـــهــافـي مــســـاعــدة
ـرأة هي شـريــكـهـا; حـــــيثُ إنّ ا
من تـــــدفعُ الـــــرّجل وتُـــــحـــــفّــــزه
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ـــرأة أن تُــــشـــجّع إنّ مـن أدوار ا
زوجـــهــــا وأبـــاهــــا وإخـــوتــــهـــا
وعـــائــلــتــهــا أجــمـع عــلى صــلــة
األرحــــام ومــــشــــاركــــة الــــنــــاس

أمكث هنـا أمام التلـفاز و اسرح ببـال طويل بصوت
أم كـلـثـوم وقـد صـدحت حـنـجـرتـهـا احلب و الـعـتاب
)  ســرعـــان مـــا ســـرقــتـــني (انـت فــ واحلـب فـــ
األفـكـار و ابت إال أن تـنـال مـني كـمـا جتـري الـعادة
ـساء  فـكرة تـلـوك بي و أخرى تـأكلـني على أثـناء ا
عـجل  و فـكـرة تـالـيــة ال تـهـضـمـني الـبـتـة  شـعـور
مـتــبــادل فــأنــا أيــضــاً ال اســتــســيغ مــرور األفــكـار
الـعـشوائـية  فـكـرت ملـيا بـاألشيـاء الـتي أخذت مـنا
الكـثـيـر من االهـتـمـام و اجلـهـد و الـعـنـاء  وجدتـني
أمـام اشـيــاء ال تـسـتــحق هـذا االهـتــمـام  حتـسـرت
كـثـيـرا على الـوقت الـذي فـاتـني وأنا أنـزف مـشـاعر
في غـيـر مـوضـعـهـا  و اســتـهـلك روحي في أشـيـاء
غـريـبــة عـنـهـا  وجــدتـني جـانــيـة مـرة و مـرة أخـرى
مــجـني عــليّ  حتــســست عــلى مــكـانــتي في داخل
ـكانـة هنـاك  قرصت أحدهـم لم اشم حتى رائـحة ا
عــلى انـفـي  عـسـاي و لــعـلي أشم رائــحـة ارفع من
كانـة  لكن الوضع كـما هو عـليه ال خلل في انفي ا
لء إرادة  توجـهت نظـراتي صوب حيـاة أعيـشها 
الــقــدر ال بـإرادتـي  هـدرت فــيــهــا أجــمل ســنـوات
عــمـري  بــحــثت في أركــان احلــيــاة عن أشــخـاص
سـتوحشة شاركونـي حلظاتهـا  خرجت بنـظراتي ا
ـشاهـد  فارغـة اليـدين  معـصورة الـقلب  صـفر ا
مخذولـة  شاحبـة مصفـرة الروح  ركضت مـتأملة
خـلف صـور األحالم التي كـنت أسـعى لـتحـقـيقـها 
ا بـضربة حظ أو حتديـداً تلك التي قـد حققـتها  ر
معجزة إلـهية  لكن سرعة تـلك الصور كانت أسرع
من رمــشي إذا رف  كـانت سـريــعـة جـداً  ال أكـاد
ح مـنـهـا شـيء  مـوسـيـقى صـاخــبـة صـوت طـبـلـة أ
ــزاج عـالي و إذا بـي انـتــبـهت أنه الــتـلــفـاز تـطــبل 
اللع  يطبل لألشياء التي ال تستحق منا اإلهتمام
و هي تـرقص عـلى انـغامه مـرتـدية ثـوب اهـتمـامـنا 
بكل وقـاحة ترقص عـلى أعمـارنا  تاخـذ و ال تعطي
لء الفم سـوى رقـصات صـاخـبة  و كـأنـها تـقـول 
(اشربوا مـاء البحـر )  شعرت بـرغبة في أن أخرج
من حـانـة هــذه احلـيـاة  ارتــديت مـعـطف خــيـبـتي 
تـدلـيـة اذيالـهـا  على بيـنـما اجـر بـوشـاح السـنـ ا
ـا كــنـا حـريــصـ كل أرضــيـة االهـتــمـام الــتي لـطــا
احلـرص عـلـى الـقـيــام بـتــلـمــيـعـهــا و تـنــظـيــفـهـا من
الـشــوائـب و األوسـاخ كـل يـوم بـل كل دقــيـقــة ال بل
حتى كل ثانية  كي تليق أرضية اهتماماتنا باشياء
كنا نظن بأنها تستحق  و جل من ال يخطئ الظن 
فقـد كان بـعد ظنـي ذلك ذنوب كثـيرة  ال أعـرف لها
غـفرانـا و ال اعرف كـيف السـبيل الى الـنجـاة و انا
اعـرف جـيـداً بـأن الـست جنـاة مـعـلـمـتي في مـرحـلة
االبــتــدائــيــة قـــد تــوفــيت في شـــهــر اذار من الــعــام
ي لـالمهات عن عمر اضي حتديدا فـي اليوم العا ا
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بغداد

WIOŁË Ê«bI

ــدرسـيــة الـصـادرة من فـقـدت مــني الـوثــيـقـة ا
عـنونة الى جامعة اعـدادية التعاون لـلبنات وا

بغداد / كلية التربية للبنات باسم
ÊuMŠ b Uš VM¹“ 

صدرها. ن يعثر عليها تسليمها   الرجاء 

Ê«bI

فقدت مني بطاقة السكن الصادرة من مكتب
اجلادرية برقم تسلسل 7197215 باسم

bLŠ« bŠ«u « b³Ž ÍbLŠ

ن يــعــثــر عــلــيــهــا تــســلــيــمــهـا  الــرجــاء 
صدرها.

أفـــراحــهم وأتـــراحــهم  وزيــارة
ـــا يـــنــشـــر احملـــبّــة ـــرضى  ا
والـتعـاون فـتـقومُ األجـيـال على
ـبـاد الـسـامـيـة وقـيم اإلسالم ا
احلـــســــنـــةواحملـــبـــة والـــود. إنّ
لــلـــمــرأة دوراً كــبـــيــراً في إعالء
ُجتمعات; النّهضة العلمية في ا
حـيثُ كـان للـمرأة حـضور واسع
ُــــجـــتــــمع اإلسالمـي مـــنـــذُ في ا
ُعلِّم ثابة ا ظهوره  فقد كانت 
ُـــتــعــلِّم كــمـــا كــانت تُــقــصــد وا
لــيُــؤخـذ الــعــلم عــنــهــا إضــافـةً
لـــــــــــدورهــــــــــا فـي اإلفـــــــــــتــــــــــاء
واالسـتشـارات ولم تـكن جـاهـلةً
أو جـالـســةً في بـيـتـهــا يـقـتـصـر
دورهــــا داخــــله فــــقط ويــــزخـــرُ

الـتّــاريخ اإلسالميّ بــالـكــثـيـرمن
األمـثـلـة الــتي تُـبـيّن أهـمّـيـة دور
ـا ـرأة في نــهـضـة الــعـلم  و ا
يثيراهـتمامنا ما نالحظه من أن
نـــشــر اإلسالم لـم يــكن مـن عــمل
الـــرجـــال وحــدهم بـل لــقـــد قــام
ـــســـلـــمـــات أيـــضـــا الـــنــــســـاء ا
ـــهــمــة بــنــصـــيــبـــهن في هــذه ا
ــرأة أكـثـرَ الـديــنـيـة" وذلك ألنّ ا
انــدفــاعــاً حـيـثُ إنّــهـا إذا آمــنت
بـشيءٍ فإنّـهـا تـــــــــــبـذلـوسـعـها
في نــشـره ولم تــبـالِ في ذلك وال
تــــهــــتمّ لــــلــــمـــــصـــــــاعب الــــتي

تواجهها. 

dO- النجف ô« b³Ž VM¹“
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ونـحن اآلن في عـصـر الـتـكـنـلـوجـيـا
واالنترنت فـقدنا الكثـير من عاداتنا
وتــقـالــيـدنــا وتــغـيــرت الـكــثــيـر من

ُــثل ...في حــ كـان من ــبـاد وا ا
فـروض مع هـذا الـتـقدم والـتـطور ا
ان يـكــون الـتــغـيــيـر نـحــو االحـسن

!!نـــحـن اآلن نـــعـــيش طـــفـــرة غـــيـــر
أعـتـيـاديـة قـادت لالسف مـجـتـمـعـنا
الى أنـهـيـار أخالقي وتـفـسخ أسري

لم يــعـد بـاالمـكــان انـكـاره وبـوادره
بدأت جتـرف العديـد من األسر التي
تـفتـقر الى الـوعي ..فنـحن كمـجتمع

كــان يـعـيش ظـروف حــصـار وعـزلـة
تــامــة عن مــواكــبـة الــتــطــور طـوال
عـقـود طـويلـة جـعـلـته يـتـعطش الى
احلــريــة ... ولــكـن احلــريــة عــنــدمـا
تُمنح بالرقابة وتوعية ستؤدي الى
ضـيـاع .. كـأعـطـاء سالح جملـنـون !!
وسـيـساء أسـتـخـدامـها وسـتـتـفشى
امــراض اجــتــمـاعــيــة الحـصــر لــهـا
ـشـاكل الـنـفـسـيـة ..بــاالضـافـة الى ا
الــتي ســـتــتــبـع ذلك .. لــذلك أود أن
شـكلة ألـفت االنتبـاه هنـا الى هذه ا
التي هي غائبة عنا ولم نكن لنشعر
بـخطورتـها األ عنـدما تزايـد أنتشار
حـوادث لم نــكن لـنــسـمع عــنـهـا من
ــة الـتـي أجـتــاحت قــبل لــوال الــعــو
حــتى غــرف نـومــنـا ..!!!لــذلك أشـدد
عــــلى تـــفــــعـــيل دور الــــوالـــدين في
مــراقــبـة أبــنــائــهم وأطــفــالــهم وان
يـخـضع أسـتـعـمـال االبـنـاء الجـهـزة
االنـــــتـــــرنت ومـــــواقع الـــــتـــــواصل

ستمرة .. االجتماعي الى رقابتهم ا
فكم سمعنا عن الكثير من احلوادث
الـتـي راح ضـحــيــتــهـا الــكــثــيـر من
الــشـبــاب والـشــابــات بـســبب سـوء
بـاالضافة أسـتخـدام هذه الـتقنـيات 
الى جـهل الـكـثـيريّـن بهـا ..فـالـعـديد
ــــــواقع هـي مــــــواقع ال مـن هــــــذه ا
اخالقـية وشـبكـات لتـوريط الشـباب
وأسـتغاللـهم حتت مسـميـات أخرى
لـذا أشـدد تُـظـهــر خالف مـا تـخـفي 
عـلى أن يـكون االبـوين أكـثر حـرصا
عــلـى أبــنـــاءهم قـــبل أن تـــفـــلت من
وبـاالضافة الى أيـديهم زمـام االمور
ــفــروض ان يــكــون دور االهل مـن ا
لــــلـــدولــــة دور فـي احلـــفــــاظ عــــلى
من خـالل وضع قيود على اجملتمع 
واقع الـتي تسببت في هذا بعض ا
األنهيار األخالقي واالجتماعي على

حدٍ سواء. 
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