
 

 

ة رياض الزهراء                  علام الهادف)مجل  الإ                       زمات ومواجهتها في ظل  التعاطي مع الأ

 ا       نموذج  )عليها السلام( أ

 القصير                  د خديجة حسن علي   م.

 

 

 المستخلص

وقد  ،زمات التي تواجه المجتمعات المختلفةعالمنا مليء بالأ    ن  يخفى علينا أ لا

ا كانت طبيعة ومهم ،ة               و بصفة عشوائي  ة أ                     زمات تحدث بصفة دوري  تكون هذه الأ

سواء من  ،كثيرة للفرد والمجتمع ا      ضرار  ب خسائر وأ              زمات فهي تسب  هذه الأ

زمة ة بحسب الأ      داري  إو الة أ             و الاقتصادي  ة أ           و السياسي  ة أ                   الناحية الاجتماعي  

ت ة تصيب مختلف المنشآ        ا بشري        حيان  ة وأ               لى خسائر مادي  ي إ     تؤد  قد وتأثيراتها، و

وهذه تؤثر بدورها في مسار التنمية  ،ة            ة والطبيعي          البشري  والممتلكات والثروات 

من ركيزة  له   ث  تم ة للمجتمع وما                   على الثروة البشري  بصورة مباشرة وغير مباشرة 

 .ة                           ة من ركائز الحركة التنموي        ساسي  أ

خذ القرار               ة يواجهها مت          ة وقضي                       عن موقف وحالة وعملي   زمات       ب ر الأتع ا ما       ودائم  

سرة( تتلاحق فيها الأحداث سة، مشروع، أ              ة )دولة، مؤس        داري  في أحد الكيانات الإ

 ،د                                    سباب بالنتائج، وتختلط الأمور وتتعق  ، وتتداخل وتتشابك معها الأبالحوادث

 ر.                                   خذ القرار قدرته على الرؤية والتبص                 ويفقد معها مت  

 ،العالم اليوم برز البحث دور الإعلام الهادف في مواجهة الأزمات التي تواجه   ي  

على ما  هه                                      والوسيلة التي تزيد من وعي الفرد وتنب   ،ولالأ       الصد         ل خط           حيث يمث  

علام الهادف أنموذج للإفي بحثنا هذا اختيار       وتم   ،يدور حوله من مظاهر مختلفة

دور الواضح وكيف كان لها ال ،ة رياض الزهراء عليها السلام          ل في مجل       تمث  

سرة مته للأ    قد   وما ،مجتمعنا تواجه والمؤثر في مواجهة الأزمات والنكبات التي

 والفرد في هذا المجال.

وتلتهما مجموعة من  ،ة للبحث             متهما منهجي                         ف البحث من محورين تقد        يتأل  

ل                                            ها الباحثة خلال خوضها في هذا الموضوع، تمث  يلإلت                       الاستنتاجات التي توص  

توضيح مفهوم فيه       وتم   ،ة التعاطي معها            زمات وكيفي  ة الأ      ماهي   ول بـ:المحور الأ

علام الهادف بيدق الإ ل بـ:                      ا المحور الثاني فتمث     م  باتها وخصائصها، أ          زمة ومسب  الأ
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في هذا       وتم   ،ا(       نموذج  ة رياض الزهراء عليها السلام أ      )مجل   ول للأزماتالأ       الصد  

زمات عليها السلام كنموذج للوقوف بوجه الأ ة رياض الزهراء                   المحور تناول مجل  

ورد فيها من  وطرح ما ،ة               عداد من المجل  تناول بعض الأفيه       وتم   ،ها     وصد  

 ق بهذا الجانب.             مواضيع تتعل  

 ة البحث :       منهجي   -ا     أول  

 المقدمة -

وقد  ،زمات التي تواجه المجتمعات المختلفةعالمنا مليء بالأ    ن  يخفى علينا أ لا

ومهما كانت طبيعة  ،ة             بصفة عشوائي   ة أو                     زمات تحدث بصفة دوري  تكون هذه الأ

سواء من  ،كثيرة للفرد والمجتمع ا      ضرار  ب خسائر وأ              زمات فهي تسب  هذه الأ

زمة ة بحسب الأ      داري  ة أو الإ           الاقتصادي   ة أو           و السياسي  ة أ                   الناحية الاجتماعي  

ت ة تصيب مختلف المنشآ        ا بشري        حيان  وأ ة                لى خسائر مادي  ي إ     تؤد  قد وتأثيراتها، و

ر بدورها في مسار التنمية           وهذه تؤث   ،ة            ة والطبيعي       شري  والممتلكات والثروات الب

              ث له من ركيزة تم وما ،ة للمجتمع                   على الثروة البشري  بصورة مباشرة وغير مباشرة 

 .ة                           ة من ركائز الحركة التنموي        ساسي  أ

القرار  وخذ              ة يواجهها مت          ة وقضي                       عن موقف وحالة وعملي   زماتر الأ     تعب   ا ما       ودائم  

تتلاحق فيها الأحداث  ،سرة(سة، مشروع، أ            )دولة، مؤس   :ة                         في أحد الكيانات الإداري  

د                                     سباب بالنتائج، وتختلط الأمور وتتعق  ، وتتداخل وتتشابك معها الأبالحوادث

 ر.                                    خذ القرار قدرته على الرؤية والتبص                 ويفقد معها مت  

ئل  تعمل بطريقة أو تكون هناك وسا ا ما      دائم  فزمات ومهما كانت طبيعة الأ

حد الوسائل البالغة أ                  علام الهادف يعد  والإ و منعها، منها أ       الحد   بأخرى على 

 ونلحظ هذا وبشكل كبير في المجتمعات  ،مات ومجابهتهاالأز               الصيت في صد  

 ما                                       علام الدور البارز في  الاطلاع على كل  ، فمنذ القدم كان للإعلى مدى التاريخ

و ة يمكن أن تأتي بالضرر عليه أ          ة وداخلي              ظروف خارجي  نسان من يحيط بالإ

                النداء الفطري   تلبيةا في          ا ومؤثر            ولى فاعل  ة الأ                   منذ بدايات البشري  فهو   ،الفائدة

، فقد ستقرار با سرة والجماعةأالداخل في العيش  نسان للإ ة                 والرغبة الغريزي  

ر       ويعب   ،فكارهأن يجد الطريقة التي يفصح بها عن أعليه     ن  أدرك منذ ذلك الحين أ

 ،ع به من قدرات                                           د مكانته ويشعر من حوله بطريقة ما بما يتمت                  عن مشاعره ويحد  

الجانب  ط الضوء على هذا          كانت تسل   ا ما      دائم   ة           ت البدائي  مجتمعالذلك نجد ال

أمان باختيار أفراد بعينهم يكونون أشبه بصفارات الإنذار في حالتي الخطر وال

ى لهم اتخاذ        ليتسن   ؛لى مجلس القبيلةهمون في إيصالها إيتناقلون الأخبار ويس
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ع       يتمت   لى ماا إ         مر وصول  ر الأ       ا تطو          تدريجي                                     جراءات المناسبة لتلك الظاهرة، ثم  الإ

ة        علامي  مجال المعلومات والتكنولوجيا الإ به المجتمع اليوم من ثورة كبيرة في

زمات والخروج في مواجهة الأ والكشف عن مضمارهرة في نقل الخبر         المتطو  

 .الخسائر الممكنة            منها بأقل  

      المشكلة: -

 تي:البحث الإجابة عن التساؤل الآيحاول 

زمات بأبعادها المختلفة ة الدور الذي مارسه الإعلام في التعاطي مع الأ      ماهي  "  

 والكشف عنها.

 الأهداف : -

 برزها. بيان مفاهيم الأزمة المختلفة وإيراد أ  -1

 . سبابهابيان خصائص الأزمات وأ -2

 منها والقضاء عليها.                      علام الهادف في الحد  بيان دور الإ  -3

  :ة        الأهمي   -

يمكن  ولا ،مناص منها تأكيده على حقيقة لاعن طريق لبحث ة ا      أهمي   تظهر 

 الكونهعلام الهادف ألا وهي ظاهرة الإ  ،أو إهماله تجاهل دورها في المجتمع

رباك الذي يحدث في المجتمعات تجاه سيلة لتوضيح الكثير من اللبس والإو

 الإنسان باختلاف أنواعها وتأثيراتها فيه.مختلف الظواهر التي تواجه 

 :        الفرضي ة  -

، زمات التي تواجه المجتمعاتر الإعلام بشكل مباشر في بيان نوع الأ     يؤث      

حياة الفرد و                                  ا وبيان تأثيراتها المستقبلي ة فيعنهوتكوين صورة متكاملة 

  .ا                       النهوض بالمجتمع تنموي  

 :ة التعاطي معها            زمات وكيفي  ة الأ          ول: ماهي  المحور الأ

 

 زمةمفهوم الأ -أولا
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ة                                     زمة كنتيجة مباشرة للتغييرات البيئي  التعريفات التي تناولت مفهوم الأ دت     تعد  

، مات             طارها المنظ  ة السريعة والمتلاحقة التي تعمل في إ          والخارجي  ة          الداخلي  

 ة.      خدمي   ة أو       نتاجي  سواء كانت إ

ا        مفهوم   (Crisis)الأزمة       تعد   وتعني في اللغة  ، ا          واستخدام                    ا قديم ا اصطلاح 

، الحمية ة، والأزمأي أمسك عنه ة والقحط ، وأزم عن الشيء:         ة: الشد          العربي  

من الكلمة اليونانية  ة      مشتق  وهي  ،(1979،15 )الرازي ،والمأزم هو المضيق 

(Krisis)،  ير المفاجئ وفي                لى معنى التغي  ، كما تشير إوالتي تعني لحظة القرار

زمات هي مواقف الأ    ن  ة القديمة فإ                           سوأ. وفي الحضارة الإغريقي  الغالب نحو الأ

حيث تكون ، ة          ل تاريخي             ل نقط تحو           مات تشك  تحتاج إلى صناعة القرار، والأز 

ة في           ة وجوهري        ساسي  يرات أ          حداث تغي  ة قادرة على إ       نساني  الخيارات والقرارات الإ

  (1980،105،           )البعلبكي   المستقبل.

ة بين          ل مصيري                   لكونها لحظة تحو                             يرتبط مصطلح الأزمة بالطب  ا ف      ريخي  ا تا    أم  

يؤثر في  ا      حاسم   ا              وتستدعي قرار   ،ا          ا ومفاجئ           ا جوهري      ير            تحمل تغي   ،الحياة والموت

ب                    ة القرار. لذا تسب              ا في فاعلي                                         مجرى الأحداث ، ويكون عنصر الوقت أساسي  

لى طلق مصطلح أزمة ع                 ة ، في حين لا ي                                        الأمراض التي تؤثر في القلب أزمة قلبي  

 خطورة.     شد  أمراض أ

لحظة حرجة وحاسمة  نورد منها: ،ة تعاريف       ف بعد                صطلاحا  فتعر        أم ا ا

مام ة أ             ل صعوبة حاد                             الذي يصاب بها، ومشكلة تمث         داري  ق بمصير الكيان الإ      تتعل  

خذ داخل دائرة من عدم          قرار يت      ي  ، فيصبح أخذ القرار تجعله في حيرة بالغة    مت  

سباب بالنتائج والتداعي المتلاحق الذي يزيد واختلاط الأ التأكد وقصور المعرفة

، في حين (6، 2010)جاد هللا،  زمةقد ينجم عن الأ رات ما                     درجة المجهول في تطو  

 ،ه                      ق تؤثر على النظام كل            حالة تمز   :ها     بأن   (Mitroff & Pauchant 1992) فها     يعر  

فت             وأخيرا  عر   ة وجوهر وجوده.                     ة ومعتقداته الداخلي                       د افتراضاته الأساسي        وتهد  

 ،ة مولدة للأزمات          رات بيئي                    موقف ينتج عن تغي   :ها              ( الأزمة بأن  1998منى شريف )

رة والتهديد وضيق ا من الخطو       ن قدر                                     ويخرج عن إطار العمل المعتاد ويتضم  

التوقيت ، ويتطلب استخدام  إن لم يكن في الحدوث فهو في الوقت والمفاجأة

ة تحمل            ا مستقبلي              ويفرز آثار   ،الفعل                            ة مبتكرة وسرعة ودقه من رد                أساليب إداري  

  .(20جبريل، ،        رفاعي  ) .م                  ا للتحسين والتعل              طياتها فرص   في
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خذ القرار يفقد فيه القدرة على                موقف يواجه مت   ها:                    ا فتعرف الأزمة بأن           ا إداري      أم  

ة ، تتلاحق فيه الأحداث وتتشابك                         على اتجاهاته المستقبلي   السيطرة عليه أو

 . (53، 1993 )الخضيري ، ..الأسباب بالنتائج

وحالة حرجة تصيب  ،                     زمة هي ظرف استثنائي  الأ    ن  م يتضح لنا أ       ا تقد      مم  

و نابعة من صميم تلك ة أ                  دة قد تكون خارجي                               المجتمعات نتيجة لعوامل متعد  

تحمد عقباها  ا لا      حيان  ي إلى نتائج قد تكون أ                      وفي كلا الحالتين تؤد   ،المجتمعات

           التنظيمي  ئه لى انهيارات خطيرة في بناي إ                          في كيان ذلك المجتمع وتؤد  

 وتكوينه. 

                                                   أسباب حدوث الأزمة: -ا      ثاني  

أولهما البعد  :بعدينالأزمات إلى وقوع أسباب         سلامي  المنهج الإ  يعزو

ا ، ومثلممنهما ا      ح كل      وض  أن أ، وسوف أحاول        يجابي  ، والآخر هو البعد الإ        السلبي  

 يأتي:

 للأزمة:               البعد السلبي   -ا     أول  

، قد يرتبط            بعضها خفي   ومعاصي          ل ذنوب ا       ة تمث              عوامل ذاتي  لى هذا إويعود   

ا سبب  لتي تكون ، ا(     وجل                              مع الغير أو مع الخالق )عز   بعلاقة الإنسان مع ذاته أو

ة وأحاديث        قرآني  أشارت إليها آيات  ، وقد الإنسانللأزمات التي تحيط ب اأساسي  

 ، ومنها:شريفة لا حصر لها

ْم أَنَّى َهَذا "يقول هللا تعالى:  - ْلت  ْم ِمْثَليَْها ق  أََوَلمَّا أََصابَْتك ْم م ِصيبٌَة َقْد أََصبْت 

َه َعَلى ك ل ِ شَْيٍء َقِديٌر  ِسك ْم إِنَّ اللَّ َو ِمْن ِعْنِد أَْنف  ْل ه  وقال  ( ،165)آل عمران:  "ق 

َئٍة َفِمْن َنْفِسكَ  َما أََصابََك ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن اللَّهِ " سبحانه:   "َوَما أََصابََك ِمْن َسي ِ

  (.79النساء: ")

وَله  " الفساد بشتى أنواعه ، يقول تعالى  - َه َورَس  ِذيَن ي َحاِرب وَن الل  إَِن َما َجزَاء اَل 

َع أَيِْديِهْم  َقَط  ب واْ أَْو ت  واْ أَْو ي َصَل  ل  م ِم ْن َويَْسَعْوَن ِفي الأَرِْض َفَساد ا أَن ي َقَت  ه  ل  َوأَْرج 

ْم ِفي الآِخرَِة َعَذاٌب  ْنيَا َوَله  ْم ِخزٌْي ِفي الد   ِخلاٍف أَْو ي نَفْواْ ِمَن الأَرِْض ذَِلَك َله 

ِ َواْلبَْحِر ِبَما كََسبَْت ’"، وقوله تعالى( 33: )المائدة" َعِظيٌم  َظَهَر اْلَفَساد  ِفي اْلبَر 

وَن  مْ يَْرِجع  وا َلَعلَّه   (41الروم : ) "أَيِْدي النَّاِس ِلي ِذيَقه م بَْعَض الَِّذي َعِمل 

َوَضَرَب الل ه  َمَثلا  َقْريَة  كَاَنْت آِمَنة  مُّْطَمئِنَّة   "، قال تعالى :  الكفر بأنعم هللا -

وِع  ِه َفأَذَاَقَها الل ه  ِلبَاَس اْلج  ِم الل  ن ك ل ِ َمكَاٍن َفكََفرَْت ِبأَْنع  َها رََغدا  م ِ يَأْتِيَها رِزْق 

وَن  واْ يَْصَنع   .( 112 " )النحل:َواْلَخْوِف ِبَما كَان 
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ة سواء كانت المباشر لانهيارات الكيانات الاجتماعي  ل السبب ويمث  الظلم  -

ة ، إذ يقول الخالق سبحانه وهي من السنن الرباني   ،مات  أم مجتمعاتمنظ  

 وتعالى: 

  :47)                                    الأنعام).  "ا القوم الظالمونهلك إل  هل ي   -"

 

  :للأزمة        يجابي  البعد الإ -ا      ثاني  

يقول هللا تعالى  صة،بالأزمات والمحن الممح  وابتلائه المؤمن ل باختبار ويتمث  

( 2)ا وهم لا يفتنون أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمن  " : في كتابه الحكيم

 "الكاذبين  هللا الذين صدقوا وليعلمن   ا الذين من قبلهم فليعلمن  ولقد فتن  

وَن وقوله تعالى " ( ،  3 – 2: )العنكبوت ْرَجع  ِ َواْلَخيِْر ِفْتَنة  َوإَِليَْنا ت  وك م بِالشَّر   "َوَنبْل 

 العاقبةالنصر وكون لها ي ثم ،ةبالأزمة والشد  بتلى الرسل ت   وهكذا . (35:الأنبياء)

 . مع تعاظم الأجر والثواب

 :ة للأزمة                 الخصائص الأساسي   -ا      ثالث  

 :ل فيما يأتي      تتمث   ،الأزمةز      تمي   مجموعة من السمات أو الخصائص التيهناك 

التعقيد والتشابك والتداخل: عند وقوع الأزمة تكون الأمور في غاية  -1

 التعقيد والتشابك ويصعب تمييزها.

المفاجأة: في حدوثها واستحواذها على بؤرة الاهتمام لدى المؤسسات  -2

 عة فمن الممكن أن تكون :                             والأفراد حتى ولو كانت متوق  

وتعني مفاجأة من حيث لا يحتسب، فعلى : المفاجأة في المكان -

 .القرار بقطع علاقات مع دولة أخرىقد يكون اتخاذ                   المستوى السياسي  

لى ، الأمر الذي يعود إ                    طلاقا  من حيث المبدأع حدوث الأمر إ     توق           لم يتم   -

 سوء التخطيط.

كبر ، لكن آثار هذه الأزمة أعة          زمة متوق  ع حجم آثاره: أي حدوث أ     توق           لم يتم   -

د له ليس بمستوى هذا الحدث الذي ؤ به، والاستعدا       التنب         ا تم        ر مم  بكثي

                  فرز آثارا  كبيرة.أ

: وهو عامل الوقت الذي لم ع توقيته "المفاجأة في الزمان"     توق           لم يتم   -

أو جرى في وقت  ،                           ل التوقيت ضغطا  كبيرا  عليه          بحيث يشك  ، ع     توق     ي  

 جراءات العمل.عه على نحو يؤثر في إ            مخالف لتوق  

ة الناتج عن ضعف                   : أي عدم الجاهزي  تجهيز الاستعدادات لمواجهته      يتم   لم -

 ؤ المسبق.                التخطيط والتنب  
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                                                                وجود مجموعة من القوى ذات الاتجاهات الضاغطة على الكيان الإداري   -3

ة أو               ة أو اجتماعي             ة أو مادي                           رادتها في شكل ضغوط نفسي  خذ القرار بإملاء إ     ومت  

 ة.        إنساني  

                               ساسيا  لمصالح الكيان الإداري             ل تهديدا  أ                          مصدر الخطر أو الأزمة يشك      ن  إ -4

حداث ة في أ      ساسي  ل أ            ل نقطة تحو        ويمث   ،                            واستمراره في أدائه الوظيفي  

 متشابكة.

واستخدام  ،ة المألوفة               نماط التنظيمي                           هتها تستوجب خروجا  عن الأمواج    ن  إ -5

 الأزمة.                 للمساعدة في حل   ة                             حيانا  الاستعانة بقوى خارجي  ة وأ                وسائل غير عادي  

ل                           كيانات الدولة لكونها تمث                          واجبا  مصيريا  على كل                      مجابهة الأزمة تعد      ن  إ -6

 مات بيئته.                     نسان وممتلكاته ومقو                   تهديدا  لحياة الإ

لى قرارات سريعة لمواجهة الحاجة إ       : إن  ضيق الوقت أو سوء إدارة الوقت -7

 (.5طالب، ص) ب حسن الإدارة لعامل الوقت                    الحدث المفاجئ يتطل  

 

 :زماتأنواع الأ -ا      رابع  

 تي:ف الأزمات وفق آراء الباحثين كالآ    صن     ت           

ل         لا تشك  و               ة بشكل فجائي               زمات السطحي  : تحدث الأة           زمات سطحي  أ .1

عن طريق التعامل مع أسبابها العميقة، وقد تكون وتنتهي  ،خطورة

على مقدار         وبناء   ،ثر ذات طبيعة شديدة القسوةالأزمات عميقة الأ

مة التي تحدث فيها        المنظ                                              التغلغل وعمق الأزمة سيكون تأثيرها كبيرا  في

التعامل          لم يتم   اذة إلى أزمة عميقة إ            زمة السطحي  ل الأ          وقد تتحو   الأزمة،

 معها بشكل سليم.

ة لها                                                          زمات مفاجئة تحدث بشكل عنيف وفجائي وتخرج المسببات المؤدي  أ .2

 و المعتاد. عن الطابع المألوف أ

يستطيع  ها محسوسة ولا      ولكن   : وهي أزمة تنمو ببطء،زمة الزاحفةالأ .3

زمة وانفجارها، يصاحب هذه الأزمة ة الأ                            خذ القرار وقف زحفها نحو قم      مت  

د قواسم ولعدم وجو ،مةسه الأفراد العاملون بموقع الأز       يتحس   تهديد

 زمة. مشتركة بين العاملين والإدارة تحدث الأ

ة       عملي      ن  ع حدوثها، وأ                   زمة التي يمكن توق  تراكمة،: وهي الأالأزمة الم .4

ر مع                      ن تنفجر وتنمو وتتطو  ا قبل أ      طويل   ا         أخذ وقت  تشكيلها وتفاعل أسبابها ي

دارة لمنع حدوث الأزمة لدى الإ تكون هناك فرص كثيرة         ومن ثم   ،الزمن
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لى مرحلة واسعة. ولا توجد حلول والتقليل من آثارها قبل أن تصل إ

 .(1، ص    ي  اللام) زماتة لمثل هذه الأ      جذري  

عبر مة               ذ تكون المنظ  ، إة            سباب داخلي  ؤ بها، تحدث نتيجة أ                زمة يمكن التنب  أ .5

ص                   زمة، ويمكن التخل  ع الأو قادرة على التعامل مئة أ       ة مهي                  نظمتها الرقابي  أ

 منها بوجود البديل المناسب.

يرات المفاجئة للبيئة                  تحدث بسبب التغي   ؤ بها:           مكن التنب     ي   مة التي لاالأز  .6

مة على                 زمات ضعف المنظ  سبب حصول هذا النوع من الأ    ن  ، وأة         الخارجي  

 بشكل فاعل.صها       وتفح  ة                        مراقبة البيئة الخارجي  

مات ناتجة عن تعديل القوانين ز ، وأ                تحدث بشكل دوري   ة:               زمات الروتيني  الأ .7

 ة.                           نظمة وكذلك الخسائر الدوري  والأ

وإمكاناتها، مة                                التدهور والتآكل في قدرة المنظ  ة،                  زمة الاستراتيجي  الأ .8

مة غير قادرة على                             و التهديد عندما تكون المنظ  ضح هذا التدهور أ     ويت  

ت لمعرفة جراءاخذ إ     وتت   ،رات في البيئة المحيطة              يحدث من متغي   احتواء ما

 .(1، ص        اللامي  ) ومعرفة مواردها ،سبابالأ

 

 ة رياض الزهراء       )مجل   ول للأزماتالأ                        علام الهادف بيدق الصد  المحور الثاني: الإ

 ا(       نموذج  )عليها السلام( أ

 تمهيد: -ا     أول  

ة              قسام العلمي  ة المحكمة التي تصدرها الأ           ها العلمي           ات بشقي              سهمت المجل  أ

في ثناياها              ة التي تضم            ات العام                      ة وتطويرها، والمجل                            بدافع رفد المسيرة العلمي  

وتصدر عن  ،سرة والمجتمعالا      تخص   ،ة        ترفيهي   ،ة       ثقافي   ،ة                      جوانب مختلفة اجتماعي  

في نشر  ا      فاعل  ا       سهام  ؛ إسة                         سات تابعة للعتبات المقد     س  ة أو مؤ           سات حكومي       مؤس  

وخير  ،خر ن والآزمات التي تعصف بالمجتمع بين الحيالخبر الصحيح ومجابهة الأ

، السلام(تنا النموذج )رياض الزهراء عليها         ات مجل                               مثال على هذا النوع من المجل  

طاقاته                                    علام الهادف الصريح الذي يعمل بكل  حتذى به للإ   ي   ا                 التي كانت مثال  

                                         زمات والمحن التي تواجه المجتمع العراقي  وإمكاناته المتاحة لدرء خطر الأ

سهامات واضحة في إ)عليها السلام( لرياض الزهراء  ، فقد كانت          بشكل عام  

 (داعش)تنظيم   هجوم             بدءا  بأحداثت ببلدنا الحبيب          التي مر  زمات مجابهة الأ

لى العديد ا أشارت فيه إ          حداث باب  ة لهذه الأ       المجل   أفردت وكيف ،م2014في عام 

ة              سرة العراقي  وللأحت للمجتمع                                             من المقالات والكتابات والاستطلاعات التي وض  

             العالم ككل        هز   لى ماا إ                                  هذا التنظيم تجاه المواطنين، وصول  السوء الذي مارسه 

غلب ساتي كبير في أ                       ب عليها من انهيار مؤس       ترت   وما (،كورونا)ا من جائحة       حالي  
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 بارز، وإسهام فاعل ة كان لها ولغاية يومنا هذا دور                لذلك نجد المجل   ،دول العالم

؛ لذلك وتبعاتها على المجتمعوتعريفه بهذه الجائحة  ،                  يقاظ الرأي العام  في إ 

)جائحة كورونا( : كامل بعنوانتخصيص باب ة وهيأة تحريرها             دارة المجل  ارتأت إ

  هذاوابتدأ  ،اب عليه      يترت   قة بهذه الجائحة وما            مور المتعل  فيه مناقشة أبرز الأ       ليتم  

 . عداديعقبه من أ وما(، 160)العدد من 

 ة:                عن تأسيس المجل  نبذة  -ا      ثاني  

نقابة رقم الاعتماد في على                      )عليها السلام( بناء   ة رياض الزهراء         ست مجل       تأس  

يداع في دار الكتب والوثائق رقم الإ، وم 2010لسنة  944ين             ين العراقي          الصحفي  

 .م2008لسنة 1141  العدد ذي ة         العراقي  

ة بنشر المواضيع        المجل          وتهتم   ،لمرأة المسلمةإلى اهة ة موج  ة ثقافي  ة ديني  ة شهري  مجل  وهي 

ذات المساس بحياة  ة المعاصرة                   والقضايا المجتمعي   ،سرة والطفلالأ           التي تخص  

سة، الغاية ة المقد  تحت رعاية العتبة العباسي   ة                             الفرد والمجتمع، تصدر  المجل  

 تم   ،ة أبواب، تحتوي على عد  والديني   منها الارتقاء بمستوى المرأة الثقافي  

ة التي عانت من التهميش في تقسيمها بما يتناسب واحتياجات المرأة العراقي  

لهذا التهميش  ة التي كانت نتيجة  تحاول أن تردم الهو   حيثالنظام البائد،  ظل  

وطرح الرؤى والأفكار  ،بأسلوب جديد في طرح المشاكل التي تعاني منها المرأة

تنا دة التي تربكها، وقد أفسحت مجل  ا عن المصطلحات المعق  بشكل سلس بعيد  

مع لتحقيق التقارب  في محاولة ،نشرهامن أجل المجال لاستقبال المساهمات 

 .القارئات بشكل مباشر

ا       وصول  و ،            شراف العام              ، بدءا  بالإة متكاملة          ف من خلي       تأل  : فتة       المجل   ملاك ا عن    أم  

 :، كالآتي                بالشكل النهائي   الإصدار و التحريرإلى 

                        يل عبد الحسين الياسري  عق       السي د  :             شراف العام  الإ

              براهيم الهر  رئيسة التحرير: ليلى إ

                    دلال كمال العكيلي   -                             التحرير: نادية حمادة الشمري  يأة ه

                     رحاب جواد القزويني   -               حبيب العيداني          : علي                تدقيق اللغوي  ال

 : هيأة التحرير         لكتروني  التنضيد الإ

              محم د العلي   _ نور                      : حوراء حسن الهاشمي              خراج الفني  إالتصميم وال

                      سراء مقداد السلامي  التصوير الفوتوغرافي: إ
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 دار الكفيل للطباعة والنشر والتوزيعالطباعة: 

 صة للجائحة            عداد المخص  ا: الأ      رابع  

                                       ة رياض الزهراء )عليها السلام( بدءا  من           بواب مجل  إضافة باب الجائحة إلى أ     تم  

 العدد

ة ال مع العدد الذي يحتويه لسهولورد هنا اسم المق،  وسوف أتلاه وما (160 )

 :ة(            عداد المجل  على أ اطلاع القارئ عليه )الباحثة، الاعتماد

 اسم الكاتبة عنوان المقال رقم العدد التسلسل

 إخلاص داود الم جَتَمعاِت الم زدََوَجة   َصدَمة   160 1

 هيئة المجلة رِْحَلة  الَعَطاِء... َنبَاٌت يَانٌِع َوِعرَفاٌن لا ي ْنسى 161 2

 إخلاص داود (َفْقد  الأَِحبَِّة ِفي زَمِن )كورونا 162 3

مَّ التََّعلُّق  ِبحباِل َرحَمتِِه   163 4 الأَخذ  ِبالأسبَاِب ث 

 َتعالى

 إخلاص داود

راِت " 164 5  إخلاص داود "الذُّنوبِ  ِمنإِي اك م والم حقَّ

 إخلاص داود صحابها.. أحزان يرويها أي زمن كوروناف 165 6

 

"جائحة : تحت عنوان                   شرت في باب مستقل                                    والملاحظ على هذه المقالات التي ن  

من واقع المجتمع خلال صراعه الطويل مع تنبع ها جميعها عناوين    ن  كورونا" أ

، وأخذ يمنعه من نسانذي تغلغل في مختلف مفاصل حياة الإهذا الوباء ال

 َصدَمة  ا )        ول مثل  ل الأفنجد في المقا ،ة                        بسط مظاهر حياته اليومي  ممارسة أ

أن    ،ة رياض الزهراء عليها السلاملمجل  (  160 )عدد( والذي صدر في الالم جَتَمعاِت الم زدََوَجة  

د صاب المجتمع لمجر  برز لنا مدى الذهول والخوف الذي أن تالكاتبة  تحاول بشتى الطرق أ

َلب موازين الأمور، ق ه ن  ، وكيف أا على عقبس  صبحت حياة  الناس رأ، وكيف أي الوباءتفش  

والاقتصادي ة والاجتماعي ة في جميع وغي ر أنماط العيش، وبانت آثاره الصحي ة 

عداد ومباشرة في العدد اللاحق من أنفسه  نجد في الوقت . ودول المعمورة

انتشرت ثقافة  ،الظروف     كل  من رغم ( كيف وعلى ال 161 )الترتيب ة ذي       المجل  

وذلك في المقال الذي  ،ة                  فراد المجتمع كاف  افل بين أالتعايش المشترك والتك

سات ح دور المؤس  الذي يوض   ،(رِْحَلة  الَعَطاِء... َنبَاٌت يَانٌِع َوِعرَفاٌن لا ي ْنسى) :يحمل عنوان

 ساني  الإن
 
خ ذاته يرس   وهذا بحد   ،اء هذه الجائحةجر  من  رين ة في تقديم العون والدعم للمتضر

في نا رسالة يلإه وج  ت  (  316 ) ة، وفي العددبين فئات المجتمع كاف   مفهوم التكافل الاجتماعي  

ف نفسه مع ن يكي  ، وأن يرضى بقضاء هللا تعالىالإنسان عليه أ ن  أوهي  ،ةهمي  غاية  الأ

هذا مع  فة والتكي  حب  ها الاستعداد لفقدان الأم رسالة واضحة مفاد  ويقد   ،ظروف حياته

(  165 ) العدده لنا           ، ثم يوج  (َفْقد  الأَِحبَِّة ِفي زَمِن )كورونا) :فجاء عنوان المقال ،الفقدان

قلوبنا ب لى بارئنا، ونعود إه يجعلنا نصحو من الغفلة التي نعيش بها     لعل   ا       تنبيه  
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، حيث مات                                               ونسمو بأنفسنا عن فعل المنكرات والغوص في المحر   ،فعالناوأ

راِت ) :لى مقال بعنوانيشير هذا العدد إ الذنوب  ن  ( أي أالذُّنوبِ  ِمنإِي اك م والم حقَّ

ا من التي تكون باب  ي إلى انصياعنا  للذنوب المحرقات ما تؤد  ن  والغفلة التي نعيش فيها إ

لى الصواب ا لنا لنعود إفي هذا رادع   ولعل   ،ةوالعقوبات المستمر   علينا لهي  بواب السخط الإأ

 ماتلى فعل المحر  ، وتقودنا إونصحو من هذه الغفلة التي تركناها تسيطر على حياتنا

 (.ة بشكل تتابعي  عداد المجل  دة لأبالاعتماد على القراءات المتعد   )الباحثة(:. والانقياد لها

 

 

 الاستنتاجات:

 -:صها بما يأتي     نلخ   ،من الاستنتاجات خرجت الباحثة من هذا البحث بمجموعة

 ةشديد عة             ة وغير متوق                     مواقف غير اعتيادي  زمات بكونها ل الأ      تتمث   -

النتائج وتختلط  اعى فيهأحداث متلاحقة، تتداذات الخطورة والسرعة 

ل                                 مة أو المجتمع على البقاء. وتمث                         د قدرة الفرد أو المنظ      هد  أسبابها، وت

حالة من                            خاذ قرار غير مألوف في ظل             لصعوبة ات   ا؛      عصيب  ا            محنة ووقت  

يثير ريبة  وهذا ما ،د والمستقبل الغامض            وعدم التأك   ،اتغياب المعلوم

 الفرد وقلقه.

ستيعابها لا           جدت فرصة           ذا ما و  إ                بمفهومه العام   ا            زمات تهديد  الأ      تعد   لا -

 .منها        والحد  

ل لمواجهة والأ            سلوب الصد  ، بل هو أزال وسيلة هادفةي علام كان ولاالإ -

زمات التي تصيب المجتمعات إن كان هدفه العديد من المواقف والأ

الخبر  لوتنبيه المجتمعات لها ونق ،حداثالسعي إلى كشف تلك الأ

زمات من تلك الا                        دوات التي تساعده للحد  الصحيح وعرض الوسائل والأ

    ها.              والكوارث وصد  

 ،علام الهادفتزال صورة للإ ة رياض الزهراء عليها السلام كانت ولا     مجل   -

 ،داحداث التي تعصف بالبلمختلف الأزمات والأ الأول بوجه             وبيدق الصد  

، منها الكثير من الفوائد سرة المسلمة التي تستقيسيلة الأفهي و

سرة أمور التي تعود بالنفع على الأسرة المسلمة الكثير من الوتختزل للأ

 والمجتمع.
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