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وهمة قسم  وتوفيقه  تعإلى  اهلل  بفضل 
املآمت  شؤون  ووحدة  العامة  العالقات 
النسائية ندشن العدد األول من املجلة 
النسائية السنوية حتت مسمى )عفاف( 
التي خططنا لها أن تعكس باسمها ابرز 
قيم املرأة البحرينية وهي صفة العفاف 
إلى  الراقية  بدالالته  يرمز  كشعار 
اإلستقامة يف الدين و اجلوهر الثمني و 
احلياء الرزين و النزاهة عن كل وصف 

مشني.
سمات  أبرز  من  الصفة  هذه  إن  نعم 

التي  املسلمة  البحرينية  املرأة  وصفات 
احلسني  هدي  تعيش  زالت  وال  كانت 
إماماً ينير لها نهجها القومي وصراطها 
املستقيم وقائداً يخط لها طريق سعادتها 
وما فيه صالح دنياها وآخرتها  وثائراً 
ومصائد  أسواق  من  انقاذها  أجل  من 
والضعة  والسقوط  واإلبتذال  النخاسة 
لتسخيرها  اإلستعمار  جهد  التي 
كسلعة لإلغواء واإلغراء وسبباً للشقاء 

واإلبتالء.
إن املرأة البحرينية املسلمة كانت وال زالت 

»عفاف«... 
انطالقة واعدة للنهوض باملآمت النسائية
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حاضرة بقوة ومبستوى متميز ومشهود 
بالذكر  ونخص  بها  اخلاص  عاملها  يف 
هنا اسهامها الكبير يف إحياء املناسبات 
الدينية يف املآمت النسائية اخلاصة بهن 
واحتفائها بأبرز الشخصيات اإلسالمية 
وعترته  املرسلني  خامت  رأسهم  وعلى 
األئمة املعصومني )عليهم أفضل الصالة 
الشخصيات  ومجموعة  التسليم(  وأمت 
النسائية اإلسالمية املشهورة يف البيت 
النبوي الشريف الطاهر على مر عصور 

يف التاريخ اإلسالمي العريق.
للنساء  هذه  أيامنا  يف  املآمت  احتل  لقد 
النجيبات العفيفات  دور اجلمعية الدينية 
الثقافية اإلجتماعية وأصبح ملتقى يومياً 
للكثير منهن إلجتماعهن ومحطة للتكاتف 
األنشطة  من  الكثير  إلدارة  والتعاون 

اخليرية واإلجتماعية يف املجتمع.
لقد عانت املآمت النسائية من اإلهمال 
وعدم االعتناء طيلة العقود السابقة وإن 
توافرت يف بعض املآمت عناصر نسائية 
األغلب  أن  إال  فردية  وبجهود  نشطة 
األعم كان يشتكي من شحة يف البرامج 
التثقيفية والدينية  ومن عدم االهتمام 
والعناية الرسمية من قبل إدارة األوقاف 

اجلعفرية.
ويتجأوز عدد املآمت النسائية الثالثمائة 
مأمتا  ثالثني  من  بأكثر  ويتفوق  مآمت 
توجد  التي  الرجالية   املآمت  عدد  على 

يف مملكة البحرين. 
اخلمس  السنوات  امتداد  على  وبدأنا 
األخير  املجلس  إدارة  عمر  من  املاضية 
النسائية  املآمت  شؤون  وحدة  بتأسيس 
ووضع قاعدة انطالق واعدة  وفق رؤية 
متكاملة للنهوض باملآمت النسائية من أجل 
أن تأخذ دورها املرتقب واملؤمل منها يف 
خير وصالح املجتمع البحريني كما كثفنا 
اجلهود إلعداد موسوعة تاريخية تتضمن 

تاريخ جميع املآمت النسائية.
تقريباً  سنوات  ثالث  قبل  أسسنا  كما 
لثالث  نسائية  مآمت  هيئات  ثالث 
العاصمة  محافظة  هي  محافظات 
اجلنوبية  واحملافظة  احملرق  ومحافظة 
بتأسيس  النصاب  إلستكمال  ونخطط 
هيئة املآمت النسائية للمحافظة الشمالية 
اداري   كما نعمل على تخصيص مكتب 
لكل رئيس للمجلس التنفيذي لكل هيئة 
يف وحدة شؤون املآمت النسائية مع منح 
مكافأة شهرية لها وذلك لضمان تفرغها  
إدارات  جميع  مع  املباشر  والتواصل 
املآمت واملتابعة السريعة والفورية جلميع 

الطلبات املرفوعة منهم إلى اإلدارة.
محتويات  على  خاطفة  اطاللة  وتكفي 
اجلهود  حجم  على  لتقف  املجلة  هذه 
التطوير  عملية  بذلت يف  التي  احلثيثة 
أعلنا  التي  النسائية  للمآمت  الشامل 

عنها، سائلني اهلل التوفيق والسداد.
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تقوم وحدة شؤون املآمت النسائية باملتابعة 
واإلشراف و تنفيذ كافة األعمال املطلوبة 
املتعلقة باملآمت النسائية يف مملكة البحرين 
وتنفيذ كافة األعمال املوكلة إليها من  قبل 

اإلدارة والتي تتضمن التالي: 
1- اإلشراف املباشر على أعمال وطلبات 

الوارد والصادر لقسم املآمت النسائية.
كل  وتسليم  استالم  إجراءات  تنظيم   -2
ما يرد إلى الوحدة من معامالت، ووثائق، 
ومطبوعات،  بريدية،  ومواد  ومراسالت، 

إلكترونّيًا،  وتسجيلها  وقيدها،  ونشرات، 
احللول  أفضل  تقدمي  على  احلرص  مع 

لها.
للحسينيات  املتابعة   إجراءات  تنظيم   -3
اإلدارات  مع  بشأنها  مت  وما  النسائية 
املعنية بشكل دوري؛ للتمكن من الرد عن 

أي استفسار بشأنها.
واملعامالت  الوثائق  كافة  توثيق   -7
واملراسالت الواردة والصادرة من اإلدارة 
والنشرات  املطبوعات  وكذلك  وإليها، 
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وذلك  األخرى،  البريدية  واملواد  الدورية 
وفق نظام يسهل العودة إليها عند احلاجة.
االستفسارات  على  الرد  آلية  تنظيم   -5
من  وصدر  ورد  مبا  املتعلقة  والتعقيبات 
اإلدارة وتزويد األقسام املعنية بصور منها 

وفًقا للتعليمات املنظمة لذلك.
إجنازات  عن  دورية  تقارير  إعداد   -6
إلى  ورفعها  التطوير  ومقترحات  القسم 

اإلدارة.
املختصة  الفعاليات  وتنظيم  إعداد   -7
املواعيد،  بتحديد  وذلك  النسائية،  باملآمت 
ودعوة املشاركني، وجتهيز مكان التنظيم، 

مع  التنسيق  املشاركني،  استقبال  ثم  ومن 
حجوزات  يخص  فيما  األطراف  مختلف 
املختلفة  املناسبات  يف  القاعات  لبعض 

باتفاق مسبق مع اإلدارة.
املآمت  بيانات  القيام مبشروع حتديث   -8
املكثفة  واملتابعة  دوري  بشكل  النسائية 
والرقابة على دور املآمت يف نهضة املرأة. 
9- متابعة تأمني طلب املواد واملستلزمات 
اخلاصة  واألعطال  الصيانة  وبالغات 
لإلدارة  احملولة  النسائية  باحلسينيات 
املآمت  تزويد  و  اخلدمات  مختلف  وتوفير 

بها باخلصوص مبوسم عاشوراء.
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واالعالنات  وامللصقات  اخلاصة  املنشورات  اصدار   -10
والكتيبات الدينية اخلاصة املرخصة من اإلدارة.

وبرامج  الصحي  والتثقيف  التوعوية  للبرامج  11-التنسيق 
على  وطرحها  الديني  والوعي  الشرعي  والتكليف  اخلطابة 

اإلدارة. 
العامة  اإلدارة  قبل  من  بها  املنوطة  اخلدمات  تقدمي   -12

واالشراف عليها. 
13- القيام بدور حلقة الوصل بني اإلدارة واللجنة املنتخبة 
للبث يف جميع األمور املتعلقة باملآمت النسائية وعرضها على 
اإلدارة عن طريق تشكيل هيئات نسائية عن طريق الترشيح 

واالنتخاب واقامة الفعاليات الرسمية اخلاصة بها. 
1٤- إعداد التقارير االعالمية والدورية املخاصة واألخبار 
بتأسيس  املختصة  املدروسة  التاريخية  والبحوث  املتعلقة 

املآمت النسائية وكيفية نشأتها 
االمكان  قدر  النسائية  املآمت  بني  ودياً  النزاعات  حل   -15

وحل القضايا العالقة باحملكمة املتعلقة باملآمت النسائية.

 هيئـــــة املآتـــــم النســـــائية 
إدارة  مع  التنسيق  النسائية مبقتضى  املآمت  هيئة  أسست 
واملوقوفات  املآمت  شؤون  لتنظيم  اجلعفرية  األوقاف 
االدارية  مشاكلها  ومتابعة  اجراءاتها  وتسهيل  عليها 
واالشراف على  وديا  نزاعاتها  املعنية وحل  لدى اجلهات 
احياء  يف  الشرعية  والضوابط  باالحكام  التزامها  مدى 
بها  االرتقاء  على  والعمل  املختلفة  الدينية  املناسبات 
بأفضل ما ميكن أن تكون عليه وقد تقرر أن تكون باسم 

النسائية(. املآمت  )هيئة 
والتواصل  التنسيق  عبر  أهدافها  لتحقيق  الهيئة  وتسعى 
اجلعفرية  األوقاف  وإدارة  املتخبني  املآمت  ممثلي  بني 
للمآمت  والثقايف  التنظيمي  باملستوى  االرتقاء  أجل  من 

البحرين. مملكة  يف  النسائية 
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اجلعفرية  األوقاف  مجلس  رئيس  قام 
سماحة الشيخ محسن آل عصفور بجولة 
يف  النسائية  املآمت  من  ملجموعة  تفقدية 
إعمار  عمليات  لها  جتري  والتي  املنامة 
شهر  حلول  مع  بالتزامن  شاملة  وصيانة 
اداراتها  مع  بالتعاون  1٤٤0هـ  محرم 
احلملة  ضمن  وذلك  عليها  والقائمني 
الشاملة إلعمار 900 مسجد ومأمت ومقبرة 
مبناسبة الذكرى التسعني لتأسيس إدارة 
األوقاف اجلعفرية، بحضور القائم بأعمال 
خميس  ميرزا  علي  السيد  اإلدارة  مدير 

وعدد من مسئولي وموظفي اإلدارة.
التي شملت كل من مأمت  وخالل اجلولة 
السيد  ومأمت  املسقطي  طيوب  املعلمة 
أكد  للنساء،  السادة  ومأمت  للنساء  ناصر 
على  حريصة  اإلدارة  أن  األوقاف  رئيس 
وإيالئها  واملساجد  املآمت  وإعمار  تطوير 
رعاية خاصة، وأن املآمت مت تغليفها بحجر 
اجلرانيت من اخلارج وبعضها من الداخل 
أيضا والذي ميتاز بطول عمره االفتراضي 
املنظر  هيبة  وجمال  التنظيف  وبسهولة 
الدورية،  الصيانة  ألعمال  احلاجة  وقلة 
والصيانة  التطوير  أعمال  شارفت  وقد 
مع  املآمت  هذه  افتتاح  ليتم  االنتهاء  على 
بدأ العام الهجري اجلديد إلحياء موسم 

عاشوراء وإقامة املناسبات الدينية.

وقال آل عصفور أن مجلس اإلدارة أطلق 
ومأمت  مسجد  تسعمائة  اعمار  مشروع 
ومقبرة مبناسبة مرور تسعني عاماً على 
معمارية  نقلة  إليجاد  التأسيس  ذكرى 
ومرافقها  العبادة  دور  لكافة  تاريخية 
متزامنة مع بعضها البعض لتكتسي بحلة 
التي  اإلسالمية  العمارة  بفنون  التحديث 
ثوب  يف  البحرين  وهوية  تاريخ  تعكس 
الذي  الذهبي  العهد  يف  جديد  عصري 
األخير  عهده  يف  املجلس  هذا  دشنه 
ليتواكب مع عهد اإلصالح الذي أعلن عن 
انطالقته عاهل البالد حفظه اهلل ورعاه 

منذ أن تسلم مقاليد احلكم.
اإلعمار  حملة  أن  عصفور  آل  وأكد 
وفقاً  املناطق  مختلف  يف  ستتواصل 
لتوجيهات القيادة الرشيدة للعناية بعمارة 
األهمية  وايالءها  اململكة  يف  اهلل  بيوت 
متسارعة  وبوتيرة  الدوام  على  الكبرى 

ومتواصلة.
عن  املآمت  مسؤولي  أعرب  جانبهم  ومن 
إدارة  قبل  من  املبذولة  للجهود  تقديرهم 
دور  وإعمار  لتطوير  اجلعفرية  األوقاف 
العبادة، مؤكدين ضرورة استدامة املبادرات 
لرعاية املآمت والنهوض بها لتؤدي دورها 
الشعائر  وإحياء  املجتمع  وتثقيف  خلدمة 

الدينية.

رئيــس األوقــاف اجلعفريــة: انطــالق عمليــات إعمــار 
مجموعــة مــن املــآمت النســائية يف املنامــة
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األوقاف  مجلس  رئيس  قام 
محسن  الشيخ  سماحة  اجلعفرية 
تفقدية  بجولة  عصفور  آل 
ملجموعة من العقارات الوقفية يف 
القائم  بحضور  جداحلاج  منطقة 
السيد علي  اإلدارة  بأعمال مدير 
ميرزا خميس وعدد من مسئولي 

وموظفي اإلدارة.
وشملت اجلولة زيارة مشروع إعادة 
بناء مأمت جداحلاج للنساء، حيث 
أطلع الرئيس على سير العمل يف 
املشروع، وقام يف مرافقه املختلفة، 
حسينياً  صرحاً  املشروع  وميثل 

متميزاً خلدمة أهالي املنطقة.

مشروع بناء مأمت
جداحلاج للنساء



14

العدد 1

هيئـــــة املآتـــــم النســـــائية
مبقتضى  النسائية  املآمت  هيئة  أسست 
التنسيق مع إدارة األوقاف اجلعفرية لتنظيم 
وتسهيل  عليها  واملوقوفات  املآمت  شؤون 
االدارية  مشاكلها  ومتابعة  اجراءاتها 
وديا  نزاعاتها  وحل  املعنية  اجلهات  لدى 
باالحكام  التزامها  مدى  على  واالشراف 
والضوابط الشرعية يف احياء املناسبات 
الدينية املختلفة والعمل على االرتقاء بها 
بأفضل ما ميكن أن تكون عليه وقد تقرر 

أن تكون باسم )هيئة املآمت النسائية(.
عبر  أهدافها  لتحقيق  الهيئة  وتسعى 
املآمت  ممثلي  بني  والتواصل  التنسيق 
من  اجلعفرية  األوقاف  وإدارة  املتخبني 

أجل االرتقاء باملستوى التنظيمي والثقايف 
للمآمت النسائية يف مملكة البحرين.

تأسيسها  منذ  اللجنة  عمل  انطلق  وقد 
واالعمال  املهام  من  الكثير  أمتت  حيث 

املطلوبة منها، على النحو اآلتي:
أوال: جمع وإعداد قاعدة بيانات معتمدة

النسائية يف خطوتها  املآمت  وحدة  قامت 
األولى بدراسة ومراجعة وطباعة النظام 
األساسي لهيئة املآمت النسائية للمحافظات 
األربع يف ممكلة البحرين وذلك يف كتيب 

خاص.
األساسي  النظام  ما جاء يف  وعلى ضوء 
وبتوجيهات  النسائية  املآمت  وحدة  قامت 
بن  محسن  الشيخ  سماحة  من  مباشرة 

تشــــكيل هيئـــــــة املـــــــآمت النســــــائية للمـــــحافظات 
األربــــــع يف مملكـــــة البحــــــرين
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مجلس  رئيس  عصفور  آل  احلسني  عبد 
إدارة األوقاف اجلعفرية بجمع املعلومات 
يف  النسائية  احلسينية  باملآمت  املتعلقة 
احملافظات األربع والتي مت حتديث أغلب 
بياناتها ومعلوماتها عبر استمارات خاصة 
تشمل جميع املعلومات املهمة املتعلقة بها.
وقد  شاملة  احصائية  اعداد  مت  وقد 
الوحدة  عمل  النطالق  كأساس  اعتمدت 
النسائية  املآمت  أغلب  بزيارة  قمنا  حيث 
يف احملافظات األربع وال زال العمل جاريا 

حتى إمتام كامل اهداف الهيئة. 

ثانيا: تقسيم وعدد املأمت النسائية
بناء على ما تقدم فقد مت فرز املآمت النسائية 
وفقا للتقسيم اجلديد للمحافظات مبملكة 

البحرين،وكانت النتيجة كالتالي:
محافظة العاصمة حتتوي على 153 مأمت.
 119 على  حتتوى  الشمالية  احملافظة 

مأمت. 
محافظة احملرق حتتوي على 39 مأمت.

احملافظة اجلنوبية حتتوي على أربع مأمت.
كما قامت الهيئة بإنشاء حلقة وصل بني 
املآمت النسائية وإدارة األوقاف اجلعفرية 
حسب  كل  امليدانية  الزيارات  طريق  عن 
موقعه اجلغرايف من احملافظة التابعة له، 
متطلبات  رفع  االعتبار  بعني  األخذ  مع 
املآمت لإلدارة وأعداد تقرير فني ولوجستي  

لكل مأمت.
إنشاء  التعريفية  الزيارات  هذه  وتتضمن 
بـــ  للتعريف  متكاملة،  بيانات  قاعدة 
)وحدة املآمت النسائية( وعرض اخلدمات 
التي من املمكن تقدميها من قبل اإلدارة، 
والتعريف باخلطط املستقبلية املرسومة، 
تشكيل  بنظام  اخلاص  الكتيب  وتوزيع 
هيئة املآمت النسائية الذي يتضمن شرحا 
كل  على  لعرضه  متهيدا  للنظام  وافيا 
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رئيسة مأمت نسائي أو مفوضه عليه لبيان 
ستكون  حيث  والرسمية  االدارية  أهميته 
لدى  النسائية  للمآمت  ممثلة  الهيئة  هذه 

اجلهات الرسمية.

 تأسيس هيئة املآمت النسائية
)احملافظة اجلنوبية( 

املأمت  وحدة  قامت  متصل  سياق  ويف 
النسائية بالعمل املكلف بها بدءا باحملافظة 
اجلنوبية نظرا الحتوائها على أقل عدد من 
املامت النسائية تبعا لإلحصائية الرسمية 
اجلعفرية  األوقاف  إدارة  لدى  املعتمدة 
والقسم  عيسى  مدينة  مبنطقتي  وذلك 
حيث  النويدرات  منطقة  من  الغربي 
حتت  باحملافظة  خاصة  فعالية  اقيمت 
رعاية سماحة الشيخ محسن آل عصفور 

رئيس مجلس األوقاف اجلعفرية وذلك يف 
يوم األثنني املوافق الثاني من شهر فبراير 
)أم  للنساء  عيسى  مدينة  مبأمت    2015
عالء( وبحضور الهيئة العمومية من املآمت 
النسائية باحملافظة ومبعية الوفد اإلداري 
اجلعفرية  األوقاف  إدارة  من  املصاحب 
لتشكيل الهيئة بنظام الترشيح واالنتخاب.

نـتائج التصويت:
وقد جاءت نتيجة التصويت لرئاسة الهيئة 

كآالتي:
 فاز برئاسة الهيئة يف مأمت مدينة عيسى 
للنساء لصاحبته السيدة معصومة حميدان 
األخيرة  قامت  التي  اصوات   8 بواقع 
بالتنازل بحكم ظروفها الصحية واالكتفاء 
مبنصب نائب الرئيس، وعليه انتقلت رئاسة 
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الهيئة إلى مأمت االمام احلسني للنساء )آل 
رحمة( لصاحبته معصومة آل رحمة بواقع 7 
اصوات. وقد مت توقيع احملضر مبباركة من 
سماحة  اجلعفرية  األوقاف  مجلس  رئيس 
الشيخ محسن بن عبداحلسني آل عصفور 
والقائم بأعمال املدير وأعضاء الهيئة وقد 
يف  اجلعفرية  األوقاف  مببنى  اعتماده  مت 
املوافق  فبراير  من  الثالث  املوافق  الثالثاء 

الثالثاء من سنة 2015.

 تأسيس هيئة املآمت النسائية
)محافظة احملرق( :

ويف السياق ذاته قامت وحدة املآمت النسائية 
لإلحصائية  تبعا  النسائية  املآمت   بزيارة 
األوقاف  دائرة  لدى  املعتمدة  الرسمية 
وعراد  احملرق  التالية  باملناطق  اجلعفرية 

فعالية  اعداد  مت  وقد  والدير،  وسماهيج 
خاصة حتت رعاية رئيس مجلس األوقاف 
اجلعفرية سماحة الشيخ محسن آل عصفور 
مبحافظة احملرق وذلك يوم السبت املوافق 
احلالة  مبأمت  مارس2015   شهر  من   1٤
بحضورسماحة  احملرق  مبنطقة  للنساء 
والوفد  اجلعفرية  األوقاف  مجلس  رئيس 
اإلداري ومعظم اعضاء الهيئة العمومية من 
الهيئة  لتشكيل  باحملافظة  النسائية  املآمت 

بنظام الترشيح واالنتخاب.

نـتائج التصويت:
حيث جاءت نتيجة التصويت لرئاسة الهيئة 

كآالتي:
املطوع  عبداهلل  مأمت  الهيئة  برئاسة  فاز 
بالتفويض  لرئيسته  بسماهيج   للنساء 
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السيدة آمنة علي محمد بواقع 12 صوت 
وقد مت توقيع احملضر مبباركة من رئيس 
مجلس األوقاف اجلعفرية والقائم بأعمال 
اعتماده  مت  وقد  الهيئة  وأعضاء  املدير 
مببنى األوقاف اجلعفرية يف األحد الثامن 

عشر من شهر مارس  لسنة 2015.
 تأسيس هيئة املآمت النسائية

)محافظة العاصمة( 
املآمت  وحدة  قامت  تقدم  ما  ضوء  على 
تضم  حيث  بها  املكلف  بالعمل  النسائية 
الرسمية  لإلحصائية  تبعا  األكبر  العدد 
اجلعفرية  األوقاف  دائرة  لدى  املعتمدة 
العاصمة  تشمل  التي  احملافظة  ملناطق 
احلورة،  رمان،  رأس  النعيم،  املنامة، 

القضيبية، الزجن، البالد القدمي، طشان، 
السهلة  السنابس،  الديه،  جدحفص، 
اجلنوبية، عني الدار، البرهامة، أبو ابهام، 
الشرقي  القسم  العكر،  املعامير،  سترة، 
جدعلي،  صالح،  النبيه  النويدرات،  من 
العدلية،  الكورة،  سند،  الهجير،  توبلي، 
الصاحلية،  مروزان،  القضيبية،  املاحوز، 
القلعة، كرباباد، املصلى، اجلفير، الغريفة، 

والسقية.
برعاية  خاصة  فعالية  اعداد  مت  وقد 
اجلعفرية  األوقاف  رئيس  سماحة 
السبت  يوم  وذلك  العاصمة  مبحافظة 
بقاعة   2015 مايو  شهر  من   30 املوافق 
مأمت العقيلة للنساء مدينة عيسى بحضور 
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سماحة رئيس مجلس األوقاف اجلعفرية 
الهيئة  اعضاء  ومعظم  اإلداري  والوفد 
باحملافظة  النسائية  املآمت  من  العمومية 
بنظام  الهيئة  تتشكل  أن  بهدف  وذلك 

الترشيح واالنتخاب.
نـتائج التصويت:

للنساء  الهجير  مأمت  الهيئة  برئاسة  فاز 
سميرة  السيدة  بالتفويض  لرئيسته 
مت  وقد  صوت    18 بواقع  أمان  مهدي 
توقيع احملضر مبباركة من رئيس مجلس 
األوقاف اجلعفرية و القائم بأعمال املدير 
مببنى  اعتماده  مت  وقد  الهيئة  وأعضاء 
األوقاف اجلعفرية يف يوم األحد املوافق 
لسنة  مايو  شهر  من  والثالثني  الواحد 

.2015

 تأسيس هيئة املآمت النسائية
)محافظة الشمالية(:

وباجلهود  النسائية  املآمت  وحدة  واصلت 
تبعا  النسائية  املآمت   بزيارة  املكثفة 
دائرة  لدى  املعتمدة  الرسمية  لإلحصائية 
األوقاف اجلعفرية باملناطق التالية الدراز، 
سلماباد ،حلة العبد الصالح، املقشع، القدم، 
املرخ، ابو قوة، باربار، اجلنبية، جداحلاج ، 
القرية، السهلة الشمالية، كرانة، ابو صيبع، 
احلجر،  حبشي،  جبلة  الشاخورة،  مقابة، 
شهركان،  املالكية،  بوري،  عالي،  الهملة، 
سار،  جنوسان،  كرزكان،  دمستان، صدد، 
عمل  خطة  إعداد  مت  وقد  جمرة،  وبني 
يف  باحملافظة  اخلاصة  الهيئة  لتشكيل 

أقرب فرصة ممكنة.
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الباب األول

أحكام عامة
)مادة -1-(

تأسست الهيئة مبملكة البحرين مبقتضى 
اجلعفرية  األوقاف  إدارة  مع  التنسيق 
عليها  واملوقوفات  املآمت  شؤون  لتنظيم 
مشاكلها  ومتابعة  إجراءاتها  وتسهيل 
وحل  املعنية  اجلهات  لدى  اإلدارية 
مدى  على  واالشراف  ودياً  نزاعاتها 
الشرعية  والضوابط  باألحكام  التزامها 
املختلفة  الدينية  املناسبات  احياء  يف 
والعمل على االرتقاء بها بأفضل ما ميكن 
ان تكون علية وتقرر ان تكون باسم )هيئة 

املآمت النسائية(.
)مادة -2- (

طبقاً  اجلعفرية  األوقاف  بإدارة  تسجل 
املتفق عليها مع مديرها يف شأن  لآللية 
التنظيمية  الهيئات  قيد  سجل  تنظيم 
التابعة لها. وتثبت الشخصية االعتبارية 
اجلهات  أمام  للهيئة  التنفيذي  للمجلس 
إدارة  لدى  اعتمادها  تاريخ  من  املعنية 

األوقاف اجلعفرية.
)مادة -3-(

مقر الهيئة ومركز إدارتها هو إحدى مدن 

وقرى مملكة البحرين.
)مادة -4-(

رئيسة  متثله  تنقيدي  مجلس  للهيئة 
عنهما  ينوب  من  أو  نائبتها  أو  املجلس 

بقرار من اجلمعية العمومية للهيئة.
)مادة -5-(

واللوائح  القوانني  مراعاة  املجلس  على 
واملبادئ  واألحكام  الشرعية  والضوابط 
األوقاف اجلعفرية يف  إدارة  تقرها  التي 
وجهات  وموقوفاتها  املآمت  شؤون  تسيير 
أنشطتها  جميع  يف  وااللتزام  صرفها 
الديني  باخلطاب  الدينية  وفعاليتها 
امللتزم وباآلداب العامة املطبقة يف أرجاء 

البحرين.
)مادة -6-(

يذكر اسم املجلس التنفيذي للهيئة وعنوان 
يف  وجد  إن  وشعاره  عمله  ونطاق  مقرة 

جميع دفاتره وسجالته ومطبوعاته.
)مادة -7-(

هيئة  النسائية(  احلسينية  املآمت  )هيئة 
إدارة  مظلة  حتت  تعمل  مستقلة  أهلية 
بشؤون  وتختص  اجلعفرية  األوقاف 
املآمت النسائية وتنظيم املناسبات الدينية 
وليس لها أن تنتسب أو تشترك أو تنضم 

النظام األساسي
لهيئات املـــــــآمت النســــــائية 
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ال  احتاد  أو  ناد  أو  هيئة  أو  جمعية  إلى 
نطاق  وخارج  الديني  بالشأن  له  عالقة 

اختصاصات إدارة األوقاف اجلعفرية.
الباب الثاني 

ودائرة  تنفيذه  ووسائل  املجلس  أهداف 
نشاطه.

)مادة -٨-(
بالعمل  التنفيذي  املجلس  يقوم 

التالية: األهداف  حتقيق 
ومنطلقات  أهداف  اعتماد   -
)عليه  احلسني  االمام  نهضة 
أساسا  املثالية  القيمة  السالم( 
الثقايف  الرسالي  نهجه  يف 
والتربوي  واالجتماعي 
بأبناء  والعناية  واإلعالمي 
على  والعمل  احلاضر  اجليل 
بالفكر  وتوجيههم  توعويتهم 
وتعزيز  األصيل  اإلسالمي 
بني  االميانية  االخوة  حلمة 
وتعزيز  الوطن  أبناء  جميع 
التعايش  مظاهر  كل 
والنسيج  السلمي 

االجتماعي.
-  تبني برامج ومشروعات 
علمية قادرة على تأهيل 
مرموقات  خطيبات 
يؤدين رسالتهن الدينية 
والتربوية  واإلرشادية 

على أكمل وجه.
خاص  موقع  إنشاء   -

)االنترنيت(  العاملية  الشبكة  يف  بالهيئة 
التوعوية  وبرامجها  بأهدافها  للتعرف 
الدراسات  وعرض  واالرشادية 
الهيئة  بأهداف  الصلة  ذات  والبحوث 
باملستوى  االرتقاء  على  تساعد  التي 
واألخالقي  والتربوي  والثقايف  العلمي 

املجتمع. لنساء 
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العلمية  وامللتقيات  الندوات  تنظيم   -
والتخصصية  العامة  والثقافية  واألدبية 
احلضارية  الهيئة  بأهداف  العالقة  ذات 

وقيمها اإلنسانية. 
التربوية  التوجيهية  النشرات  توزيع   -
مجانية  بصورة  والكتب  األخالقية 
تعني  فكرية  ثقافية  دوريات  وإصدار 
بيته  لنبي اإلسالم وأهل  بالفكر األصيل 

عليهم السالم وتاريخهم.
يف  وشعرية  أدبية  مسابقات  تنظيم   -
بيته  أهل  من  واألئمة  النبي  ومدح  رثاء 
وتكرمي الفائزات والعمل على طبع ونشر 

ابداعاتهن.
- املساهمة يف تنظيم املؤمترات واملواسم 
رسالة  مكامن  إلبراز  السنوية  الثقافية 
احلسينية  والنهضة  العاملية  اإلسالم 
الرساليات  املفكرات  ودعوة  املباركة 
جوانبها  بلورة  يف  لإلسهام  العالم  من 

اإلنسانية وقيمها العليا املثالية.
املنازعات  حلل  الودية  املساعي  بذل   -

بني عضوات ورئيسات املآمت.
)مادة – 9(

يسعى املجلس لتحقيق أهدافه بالوسائل 
التالية:

األوقاف  إدارة  مع  والتنسيق  التعاون   -
املآمت  بشؤون  لالهتمام  اجلعفرية 

احلسينية النسائية لالرتقاء بها.
التطوعي  العمل  يف  املتميزات  تكرمي   -
التشجيعية  اجلوائز  وتوزيع  االجتماعي 

عليهن ومساندتهن.

وفيات  من  الدينية  االحتفاالت  تنظيم   -
ومواليد ومناسبات.

- تنظيم أوقات مجالس القراءة والوعظ 
بعض  مع  بعضها  املآمت  بني  واالرشاء 
البيوت  بعض  يف  اخلاصة  واملجالس 

املعروفة.
الشمل  ولم  الكلمة  توحيد  العمل على   -
فئاتها  اختالف  على  املجتمع  فئات  بني 
العالقات  وشائج  وترسيخ  ومذاهبها 
املسؤوليات  بتحمل  واالسهام  األخوية 
املسلمني  ومشاكل  هموم  جتاه  الشرعية 
من  معها  التعاطي  إلى  والدعوة  العامة 

خالل جندة احملتاج منهم.
مثل  حضارية  توعوية  مشاريع  طرح   -
احلسينية  معطيات  تأصيل  مشروع 
االسالمية  األمة  واقع  يف  احلضارية 
وذلك من خالل املنبر احلسيني واالرتقاء 
والسلوكي  واالخالقي  املعنوي  باملستوى 
إلعادة  احلسينية  للشعائر  واالجتماعي 
الرسالي  نصابها  إلى  الشعائر  هذه 
واالرتقاء  املعطاء  التصحيحي احلضاري 
إلى  واالنحطاط  الضعة  حياة  من  بها 
مع  بالتنسيق  وذلك  والكرامة  العز  حياة 
وزارات الدولة وتزامناً مع تنامي الصحة 
املرحلة  ومتطلبات  العاملية  االسالمية 

الراهنة.
)مادة – 10(

تختص الهيئة بالقيام باألنشطة التالية:
- محاضرات.

- ندوات.
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- اصدار كتيبات.
- إنشاء مجلة الكترونية.

ومسابقات  دورية  مؤمترات  تنظيم   -
أدبية ثقافية.

للخطيبات  عمل  وورش  دورات  اعداد   -
واملرشدات والدعويات التربويات.

الباب الثالث
العضوية

)مادة – 11(
العمومية  باجلمعية  اخلاصة  العضوية 
يف  املآمت  رئيسات  لكل  مفتوحة  للهيئة 

جميع مدن وقرى مملكة البحرين.
)مادة – 12(

على من ترغب يف االنضمام إلى عضوية 
اجلمعية العمومية للهيئة أن تتقدم بطلب 
وفقاً  التنفيذي  املجلس  سر  أمينة  إلى 

للنموذج املعد لهذا الغرض.
طلب  عرض  املجلس  سر  أمنية  وعلى 
االنضمام على املجلس التنفيذي يف أول 
اجتماع له للبث يف قبول الطلب أو رفضه 

خالل شهر من تاريخ تقدميه.
)مادة – 13(

بقرار  كتابياً  الطلب  مقدمة  تخطر 
الرفض  أو  بالقبول  التنفيذي  املجلس 
خالل أسبوعني من تاريخ صدور القرار 
الرفض،  حالة  يف  األسباب  بيان  مع 
التي  الطلبات  يف  النظر  إعادة  وميكن 
سبق املجلس رفضها بإعادة تقدمي طلب 

االنظام إلى اجلمعية العمومية للهيئة.

)مادة – 14(
على من ترغب يف االنسحاب من عضوية 
تتقدم  أن  للهيئة  العمومية  اجلمعية 
التنفيذي  املجلس  أمينة سر  إلى  بطلبها 
االنسحاب  بأسباب  ومشفوعاً  مكتوباً 
على  الطلب  عرض  السر  أمينة  وعلى 
تاريخ  من  التنفيذي خالل شهر  املجلس 
انسحاب  أسباب  يف  للنظر  تقدميها 
عن  بالعدول  اقناعها  ومحأولة  العضوة 
تاريخ  من  شهر  خالل  وذلك  قرارها 
التنفيذي  املجلس  على  الطلب  عرض 
هذه  خالل  طلبها  عن  تعدل  لم  فإذا 

الفترة اعتبرت االستقالة مقبولة.
)مادة – 15(

العضوة  فصل  التنفيذي  للمجلس  يجوز 
من اجلمعية بعد سماع وجهة نظرها يف 

احلاالت االتية:
- إذا أخلت بالنظام األساسي أو اللوائح 

للمجلس. الداخلية 
املشروعة  القرارات  خالفت  إذا   -
للمجلس العمومية أو املجلس التنفيذي.

- إذا اختلست من أموال املجلس أو بددت 
عهدتها أو زورت اختامها أو مكاتبتها أو 

أوراقها.
جرمية  يف  ضدها  حكم  صدر  إذا   -
مخلة بالشرف أو األمانة مالم يرد إليها 

اعتبارها.
وال يتم الفصل إال مبوافقة ثلثي عضوات 
بقرار  العضوة  التنفيذي وتخطر  املجلس 
املجلس خالل أسبوعني من تاريخ صدوره.
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)مادة -16-(
قرار  من  التظلم  املفصولة  للعضوة  يجوز 
فصلها أمام اجلمعية العمومية العادية أو 
غير العادية يف أول اجتماع لها بعد صدور 
قرار الفصل ويكون قرار اجلمعية العمومية 

نهائياً.
وعلى أمينة سر املجلس التنفيذي اخطار 
العضوة بقرار اجلمعية خالل أسبوعني من 

تاريخ صدوره.
)مادة -17-(

تسقط العضوية يف إحدى احلاالت التالية:
- الوفاة.

- االنسحاب من عضوية اجلمعية العمومية 
للهيئة.

أو  وتعيني  املأمت  رئاسة  سمة  فقدان   -
يف  عنها  بديلها  أخرى  شخصية  انتخاب 

املأمت الذي تنتسب اليه.
)مادة -1٨-(

يجب على عضوة املجلس التنفيذي القيام 
مبا يلي:

- االلتزام بالنظام األساسي للهيئة ولوائحها 
العمومية  اجلمعية  وقرارات  الداخلية 

واملجلس التنفيذي.
- السعي للتحقيق أهداف الهيئة من خالل 

املشاركة يف برامجها وانشطتها.
جمعية  ألية  االنضمام  عن  االمتناع   -
تتنافى  وسياسية  أيدلوجية  أغراض  ذات 
وتتعارض مع اختصاصات وأهداف وعمل 

الهيئة.
- احلفاظ على سرية املداوالت والنقاشات 

الداخلية وعدم التشهير باملجلس التنفيذي 
أو إحدى عضواته.

)مادة -19-(
احلق  للهيئة  العمومية  اجلمعية  لعضوة 

فيما يلي: 
العمومية  اجلمعية  اجتماعات  حضور   -
املدرجة يف جدول  املواضوعات  ومناقشة 

أعمالها أو التصويت عليها.
- احلصول على بطاقة العضوية بالهيئة 
وسنة  وعنوانها  وعملها  أسمها  بها  مبينة 
وتاريخ انضمامها ورقم عضويتها ورقمها 
السجل  بطاقة  يف  الثابت  الشخصي 

السكاني املركزي وأية بيانات أخرى.
- احلصول على نسخة من النظام األساسي 

للهيئة.
- االستفادة من التسهيالت التي توفرها 
أو  املهني  املستوى  على  لعضواتها  الهيئة 

االجتماعي.
من  الهيئة  تصدره  ما  على  احلصول   -

نشرات أو مطبوعات.
ويكون  الهيئة  سجالت  على  االطالع   -
يف  التنفيذي  املجلس  مقر  يف  االطالع 
االطالع  ويكون  يخصصها  التي  األوقات 
يف مقر املجلس التنفيذي وبحضور أمينة 

السر.

الباب الرابع
اجلمعية العمومية

)مادة -20-(
اجلمعية العمومية هي السلطة العليا يف 
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تطبيقها  ومراقبة  الهيئة  سياسية  رسم 
جلانها  جميع  على  قراراتها  وتسري 

وعضواتها.
)مادة -21-(

جميع  من  العمومية  اجلمعية  تتكون 
للمآمت  والفعليات  احلاليات  الرئيسات 
واملعتمدة  املسجلة  النسائية  احلسينية 
يحق  وال  اجلعفرية  األوقاف  إدارة  لدى 
طلب  أو  البقاء  رئاستها  فترة  انتهت  ملن 

االنضمام إلى عضويتها.
)مادة -22-(

العادية  دورتها  العمومية  اجلمعية  تقعد 
مرة كل سنة خالل الثالث أشهر قبل شهر 
الرئيسي  املركز  مقر  يف  احلرام  محرم 
للهيئة، ويجوز للمجس التنفيذي أن يدعو 
اجلمعية العمومية النعقاد يف مكان آخر، 
ومكان  موعد  التنفيذي  املجلس  ويحدد 
عقد اجلمعية العمومية وجدول األعمال 
االنعقاد  موعد  قبل  العضوات  بها  ويبلغ 

بأسبوعني على األقل.
النظر  العمومية  للجمعية  يجوز  وال   
إال  اجلدول  يف  الواردة  املسائل  غير  يف 
عدد  ملجموع  املطلقة  األغلبية  مبوافقة 

عضوات اجلمعية العمومية.
)مادة-23-(

العمومية  اجلمعية  اجتماع  يعتبر  ال 
املطلقة  األغلبية  بحضور  اال  صحيحاً 
لعضواتها فاذا لم يتكامل هذا العدد أجل 
خالل  تعقد  أخرى  جلسة  إلى  االجتماع 
مدة شهر من تاريخ االجتماع األول ويكون 

االجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره ثلث 
لم  فاذا  العمومية  اجلمعية  أعضاء  عدد 
االجتماع  أجل  القانوني  النصاب  يكتمل 
إلى جلسة أخرى تعقد خالل مدة أسبوع 
احلالة صحيحاً  االنعقاد يف هذه  ويكون 
إذا حضره بأنفسهم عشرة يف املائة من 

العضوات.
وذا اكتمل النصاب القانوني فال يؤثر يف 
صحة القرارات املتخذة انسحاب أقل من 
عند  احلاضرات  العضوات  عدد  نصف 

بدء االجتماع.
)مادة – 24(

دورة  العمومية  اجلمعية  تعقد  أن  يجوز 
غير عادية بناء على:

- دعوة من املجلس التنفيذي.
- طلب يتقدم به للمجلس التنفيذي كتابة 
عدد ال يقل عن ثلث عدد العضوات الالتي 

لهن حق حضور اجلمعية العمومية.
- دعوة من إدارة األوقاف اجلعفرية.

عقدها  من  الغرض  الدعوة  يف  ويحدد 
التي  واملوضوعات  املسائل  يتحدد  كما 

تعقد من اجلها.
العادية  غير  الدورة  انعقاد  يف  ويتبع 
الدورات  عليها  تسير  التي  االجراءات 
واملكان  املوعد  حتديد  حيث  من  العادية 

وصحة االنعقاد وغير ذلك.
)مادة – 25(

يجب إبالغ إدارة األوقاف اجلعفرية بكل 
انعقاده  قبل  العمومية  للجمعية  اجتماع 
وبصورة  األقل  على  يوماً  عشر  بخمسة 
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الواردة  واملسائل  الدعوة  خطاب  من 
به  املرفقة  واألوراق  االعمال  جدول  يف 
تندب من  أن  وإلدارة األوقاف اجلعفرية 

تراها حلضور االجتماع.
كما يجب إبالغ إدارة األوقاف اجلعفرية 
بصورة من محضر اجتماع العمومية خالل 
االجتماع  تاريخ  من  يوماً  عشر  خمسة 
ما  االجتماع  محضر  يتضمن  أن  ويجب 

اتخذ من قرارات.
)مادة – 26(

تصدر قرارات اجلمعية العمومية بأغلبية 
ومع  احلاضرات  العضوات  أصوات 
أغلبية  القرارات  لصحة  يشترط  ذلك 
فيما  العمومية  اجلمعية  عضوات  ثلثي 
يختص بفصل العضوات و  تعديل النظام 
عزل  أو  حلها  وتقرير  للهيئة  األساسي 

عضوات املجلس التنفيذي.
)مادة -27-(

عنها  تنيب  أن  اجلمعية  لعضوة  يجوز 
اجلمعية  متثله يف حضور  أخرى  عضوة 

العمومية.
وال يجوز أن تنوب العضوة عن أكثر من 
االنابة  تكون  ان  ويجب  واحدة  عضوة 
من  ومعتمدة  بالكتابة  وثابتة  خاصة 

املجلس التنفيذي.
املنيبة  العضوة  متثيل  االنابة  تشمل  وال 
يف التصويت على انتخاب أو عزل كل أو 

بعض عضوات املجلس التنفيذي.
)مادة – 2٨(

ال يجوز لعضوة اجلمعية العمومية للهيئة 
ميثلها  عمن  أو  نفسها  عن  تشترك  أن 

طبقاً ألحكام املادة السابقة يف مناقشات 
بصوتها  االدالء  أو  العمومية  اجلمعية 
لها  كانت  إذا  عليها  معروضة  مسألة  يف 
املطروح  املوضوع  يف  شخصية  مصلحة 

للمناقشة أو القرار.
)مادة 29(

تخص اجلمعية العمومية العادية باملسائل 
اآلتية:

- بحث التقارير واالقتراحات املقدمة من 
واخذ  اللجان  من  أو  النتفيذي  املجلس 

الرأي عليها إذا تطلب األمر.
اخلتامي  احلساب  تقرير  بحث   -
يف  العامة  الهيئة  ومصروفات  إليرادات 
املشروعات املشتركة واخذ الرأي عليه.

عن  التنفيذي  املجلس  تقرير  بحث   -
املنتهية. السنة  أعمال 

وبحث  احلسابات  مراقبة  تعيني   -
تقريرها عن احلساب اخلتامي للجمعية 
هذا  من   )٤8( املادة  أحكام  مراعاة  مع 

النظام.
التنفيذي  املجلس  عضوات  انتخاب   -
أو  زالت  الالتي  من  وبدالً  مرة  ألول 

عضويتهن. انتهت 
املجلس  يرى  التي  األخرى  املسائل   -

التنفيذي ادراجها يف جدول األعمال.
)مادة – 30(

العادية  غير  العمومية  اجلمعية  تختص 
مبا يلي:

للهيئة. النظام األساسي  تعديل   -
املجلس  عضوات  كل  أو  بعض  عزل   -
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التنفيذي.
الهيئة اختيارياً. - حل 

التي حتددها اجلهة  املسائل األخرى   -
غير  العمومية  اجلمعية  لعقد  الداعية 

العادية.
اخلامس الباب 
التنفيذي املجلس 

)مادة -31(
التنفيذية  السلطة  التنفيذي هو  املجلس 
التي  السياسة  بتنفيذ  ويقوم  للهيئة 
والقرارات  العمومية  اجلمعية  ترسمها 
لألغراض  حتقيقا  تصدرها  التي 
املجلس  ويتولى  للهيئة،  املشروعة 
يف  وله  الهيئة  شئون  إدارة  التنفيذي 
سبيل ذلك القيام بأي عمل من األعمال 
على  النظام  هذا  ينص  التي  ذلك  عدا 
العمومية  اجلمعية  موافقة  ضرورة 

اجرائها. قبل  عليها 
وجه  على  التنفيذي  املجلس  ويقوم 

االتية: باألعمال  اخلصوص 
العامة  لسياسة  العام  اإلطار  إعداد   -

الهيئة. عليها  تسير  التي 
اللجان  من  الواردة  التقارير  دراسة   -
عضوات  واقتراحات  بالهيئة  املشكلة 
القرارات  وأخذ  العمومية  اجلمعية 

بشأنها. املناسبة 
السنوية  امليزانية  مشروع  إعداد   -
املنضمة  للمآمت  املشتركة  للمشاريع 

اخلتامي. وحسابها  للهيئة 
نشاط  عن  السنوي  التقرير  إعداد   -

الهيئة. وفعاليات مآمت  وبرامج 
لتحقيق  الالزمة  اللجان  تشكيل   -
على  العضوات  وتشجيع  الهيئة  أهداف 

لعضويتها. االنضمام 
والكتيبات  النشرات  وتوزيع  إعداد   -
أهداف  لتحقيق  الالزمة  والدراسات 

الهيئة.
والبت يف  العضوية  طلبات  النظر يف   -

العضوات. املقدمة من  االستقاالت 
)مادة 32(

عشر  من  التنفيذي  املجلس  يتكون 
العمومية  اجلمعية  تنتخبهم  عضوات 
سنوات  أربع  ملدة  عضواتها  بني  من 
أخرى  مدداً  أو  مدة  للتجديد  قابلة 
السري  باالقتراح  انتخابهن  ويتم 
بعد  نصفهن  عضوية  وتنتهي  املباشر 
غيرهن  انتخاب  ويجري  سنوات  أربع 

باالقتراع السري للجمعية العمومية.
وتنتهي عضوية النصف اآلخر بعد األربع 
سنوات التالية باألقدمية ويجوز انتخاب 

العضوة مرة أخرى ملدد أخرى.
 )مادة – 33(

ما  التنفيذي  املجلس  عضوة  يف  يشترط 
يلي:

أ – أن تكون متمتعة بحقوقها املدنية وغير 
قدرتها  مع  تتعارض  بقضايا  محكومة 
املقدسة  رسالتها  مبهام  القيام  على 

ومسؤوليتها الشرعية.
ب - أن تكون رئيسة فعلية ملآمت معتمد 

ومسجل يف إدارة األوقاف اجلعفرية.
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)مادة – 34(
املجلس  عضوية  بني  اجلمع  يجوز 
إدارة  مجلس  وعضوية  للهيئة  التنفيذي 
إدارة  من  خاص  بإذن  أخرى  جمعية  أي 
األوقاف اجلعفرية، وال يجوز ألي عضوة 
يف اجلمعية العمومية أو املجلس التنفيذي 
املطالبة بأجر لقاء ما تقوم به من أعمال 

ومهام للهيئة.
)مادة – 35(

من  التنفيذي  املجلس  مكتب  يتألف 
السر،  وأمينة  الرئيسة  ونائبة  الرئيسة 
بني  من  التنفيذي  املجلس  وينتخبهن 
عضواتها العشر يف أول اجتماع له بطريقة 
كل  اختصاصات  وتكون  السري  االقتراع 

منهن على الوجه التالي:
للمجلس  القانونية  املمثلة  هي  الرئيسة: 
برئاسة  وتختص  الغير،  لدى  التنفيذي 
واجلمعية  التنفيذي  املجلس  جلسات 
والتوقيع  منها  كل  وإدارة  العمومية 
السر  أمينة  مع  جلساتها  محاضر  على 
الصرف  أذونات  وجميع  الشيكات  وعلى 
كما  الهيئة.  أمينة  مع  املالية  واملستندات 
التي  املستعجلة  األمور  يف  البث  تتولى 
املجلس  على  تعرض  أن  على  حتتمل  ال 

التنفيذي يف أول اجتماع له.
اختصاصات  لها  تكون  الرئيسة:  نائبة 
وللمجلس  غيابها  حالة  يف  الرئيسة 
التنفيذي حق تخويلها بعض االختصاصات 

املالية واإلدارية الدائمة.
أمنية السر: وتقوم بتحضير جدول أعمال 

واجلمعيات  التنفيذي  املجلس  جلسات 
وتوقيعها  محاضرها  وتدوين  العمومية 
باألشراف  تقوم  التي  وهي  الرئيسة.  مع 
واملراسالت  الكتابية  األعمال  كافة  على 
واألوراق  والدفاتر  والسجالت  وامللفات 

والعقود.
)مادة – 36(

التنفيذي أن يؤلف جلاناً  يجوز للمجلس 
غيرهن  من  أو  عضواته  بني  من  فرعية 
جلنة  كل  عضوات  عدد  املجلس  ويحدد 
ألعمالها  نظاماً  ويضع  واختصاصاتها 
على أن تعرض نتيجة دراساتها وأبحاثها 

عليه لتقرير ما يراه بشأنها.
)مادة – 37(

كل  واحدة  التنفيذي مرة  املجلس  يجتمع 
شهر وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور 
أغلبية عضواته وتقوم أمينة سر املجلس 
املجلس  جلسات  أعمال  جدول  بأعداد 
املجلس  رئيسة  على  وتعرضها  التنفيذي 
لتقرير ما تشاء بشأنه ثم تقوم أمينة السر 
بإخطار العضوات به قبل موعد االنعقاد 
قرارات  وتصدر  األقل،  على  بأسبوع 
احلاضرات،  أصوات  بأغلبية  املجلس 
اجلانب  يرجح  األصوات  تسأوت  فاذا 

الذي فيه الرئيسة.
)مادة -3٨-(

يجوز أن يعقد املجلس التنفيذي اجتماعاً 
استثنائياً بدعوة من الرئيسة أو بناء على 
األقل  على  املجلس  عضوات  ثلث  طلب 
وذلك للنظر يف األمور الطارئة ويقتصر 
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االجتماع على مناقشة املوضوعات املقرة 
يف جدول أعماله ويجوز إلدارة األوقاف 
اجلعفرية ان تطلب عقد اجتماع للمجلس 

التنفيذي إذا دعت الضرورة لذلك.
)مادة -39-(

املجلس  عضوية  من  مستقيلة  تعتبر 
التنفيذي كل من تغيبت من عضواته عن 
حضور جلساته ثالث مرات متوالية أو6 
إبداء  بدون  الواحدة  السنة  مرات خالل 

عذر مقبول.
ويف حالة وفاة أو استقالة أو فصل إحدى 
عضوات املجلس التنفيذي أو خلو مكانها 
محلها  يحل  األسباب  من  سبب  ألي 
العضو احلاصل على أكثر األصوات بعد 
عضوات املجلس التنفيذي يف االنتخابات 
املجلس  عضوات  لتحديد  أجريت  التي 

التنفيذي.
وتكون مدة العضوية اجلديدة مكملة ملدة 

سلفها إلى نهاية الدورة.
فإذا كانت العضو املراد شغل مكانها قد 
فازت بتزكية فيجوز للمجلس أن يستمر 
يف القيام بأعمالها على نهاية الدورة دون 
عدد  يزيد  أال  بشرط  لها  خلف  تعيني 
لألسباب  مكانهن  خال  االتي  العضوات 
ثلث عضوات  إليها عن  السابقة اإلشارة 
على  األمر  عرض  وجب  واال  املجلس 
اجلمعية العمومية النتخاب خلف للعضوة 

أو العضوات االتي شرت أماكنهن.
)مادة -40-(

من  استقال  إذا  التنفيذي  املجلس  يحل 

ثلث عدد عضواته على األقل دفعة واحدة 
وإذا أصبح عدد العضوات الباقيات ألي 
عدد  نصف  من  أقل  األسباب  من  سبب 

عضوات املجلس.
على  األمر  يعرض  احلالتني  هاتني  ويف 
اجلمعية العمومية يف اجتماع غير عادي 
تكون  جديد  تنقيدي  مجلس  النتخاب 

مدته مكملة ملدة املجلس السابق.
اتخاذ  اجلعفرية  األوقاف  إدارة  وتتولى 
اجلمعية  لدعوة  الالزمة  اإلجراءات 
حل  تاريخ  من  شهر  خالل  العمومية 

املجلس.
)مادة-41-(

مقر  يف  التنفيذي  املجلس  يحتفظ 
بالسجالت والدفاتر اآلتية:

على  به  مبيناً  العضوات  لقيد  سجل   -
األخص اسم كل عضوة ولقبها وجنسيتها 
قبولها  وتاريخ  ميالدها  وتاريخ  ومهنتها 
يف العضوية ورقمها الشخصي الثابت يف 

بطاقة السجل السكاني املركزي.
جلسات  محاضر  فيه  تدون  سجل   -
املجلس التنفيذي على أن توقع احملاضر 
من رئيسة وأمينة السر وجميع العضوات 

احلاضرات.
جلسات  محضر  فيه  تدون  سجل   -

اجلمعية العمومية.
- دفتر لقيد اإلرادات واملصروفات 

- دفتر حلساب البنك.
أو  العقارات  جميع  لقيد  سجل   -
املنقوالت أو غيرها من العهد املستدمية 
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يف  تثبيت  أن  على  الهيئة.  متلكاها  التي 
هذا السجل وصف مختصر عن كل منه 
وثمن شرائه وتاريخه واملكان املوجود فيه 
واسم الشخص الذي يف عهدته وعنوانه 
كما يثبت يف سجل املذكور كل تغيير يطرأ 

على حالته. 
وللمجلس التنفيذي إذا لزم األمر إضافة 
يف  الواردة  البيانات  إلى  أخرى  بيانات 

منوذج املشار إليها. 
كما يجوز للمجلس إنشاء سجالت ودفاتر 
أخرى مما قد يتطلب حسن سير العمل 
ويشترط قبل البدء يف العمل بالسجالت 
جميع  تكون  أن  ويجب  للهيئة  التنفيذي 
مستوفاة  وامللفات  والدفاتر  السجالت 

أوال بأول.
)مادة-42-(

الباب السادس
مالية الهيئة
)مادة -43- (
تتكون إيرادات الهيئة من:

- الهبات والتبرعات التي تصرح بقبولها 
إدارة األوقاف اجلعفرية.

- إيرادات الفعاليات واألنشطة اخليرية 
التي تقيمها أو تشترك فيها جميع مآمت 
الهيئة بعد أخذ موافقة اجلهات املختصة.
استثمار  عن  الناجتة  والفوائد  ألرباح 

أموالها يف حدود القوانني املعمول بها.
)مادة -44-(

يحصل  أن  التنفيذي  للمجلس  يجوز  ال 
جهة  أو  أجنبي  شخص  من  أموال  على 

أجنبية وال أن ترسل شيئاً مما ذكر إلى 
أشخاص أو منظمات يف اخلارج إال بإذن 
إدارة األوقاف اجلعفرية وذلك فيما  من 
عدا املبالغ اخلاصة بثمن الكتب الدينية 
العلمية  والسجالت  والنشرات  والثقافية 

والفنية.
 )مادة –45(

يناير  أول  من  للهيئة  املالية  السنة  تبدأ 
وتنتهي يف 31 ديسمبر من كل عام.

)مادة – 46(
التنفيذي  املجلس  وعضوات  رئيسة 
اختصاصها  حدود  يف  كل  مسؤوالت 
فيما  تصرف  أي  وعن  الهيئة  أموال  عن 
يكون مخالفا الحكام هذا النظام والوائح 
اجلميعة  وقرارات  للهيئة  الداخلية 

العمومية.
)مادة – 47(

يضع املجلس التنفيذي الئحة مالية ينظم 
التنفيذي  للمجلس  املالية  الشؤون  فيها 
للهيئة وعلى وجه اخلصوص أوجه صرف 
أموال التبرعات وابداعها ومقدار املبالغ 
االحتفاظ  الصندوق  ألمني  يجوز  التي 
يف  منها  للصرف  مستدمية  كسلفة  بها 
احلاالت الطارئة واملشاريع املشتركة بني 

مآمت الهيئة وغير ذلك من البيانات.
املفعول  سارية  املالية  الالئحة  تعتبر  وال 

اال بعد إقرارها من اجلمعية العمومية.
)مادة – 4٨(

احلساب  بعرض  التنفيذي  املجلس  يقوم 
اخلتامي على اجلمعية العمومية مصدقاً 
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الخذ  وذلك  العضوات  جميع  من  عليه 
جأوزت  وإذا  وإقراره،  عليه  الرأي 
مصروفات أو ايرادات املجلس التنفيذي 
املجلس  على  وجب  دينار  آالف  عشرة 
التنفيذي عرض احلساب اخلتامي على 
مشفوعاً  معتمد  قانوني  محاسبة  مكب 
وتقدمي  لفحصه  له  املؤيده  املستندات 
وتقرير عنه قبل انعقاد اجلمعية العمومية 

يف اجتماعها السنوي بشهر على األقل.
مشروع  عرض  التنفيذي  املجلس  وعلى 
والفعاليات  للبرامج  املقبل  العام  ميزانية 
الخذ  العمومية  اجلمعية  على  املشتركة 
من  صورة  إرفاق  ويجب  عليه،  الرأي 
العمومية  وامليزانية  اخلتامي  احلساب 
واملجلس  احلسابات  مراقبة  وتقارير 
إلى  املوجهة  الدعوة  بخطابات  التنفيذي 
العضوات الالتي لهن حق حضور اجلمعية 
العمومية، كما يجب عرض هذه األوراق 
التنفيذي  املجلس  مبقر  ظاهر  مكان  يف 
بخمسة  العمومية  اجلمعية  انعقاد  قبل 
عشر يوماً على األقل وتظل كذلك حتى 

يتم التصديق عليها.
)مادة – 49(

تودع األموال النقدية للهيئة باسمها الذي 
سجلت به لدى أحد املصارف االسالمية 
األوقاف  إدارة  بذلك  وتخطر  املعتمدة 
اجلعفرية، كما يجب إخطارها عن تغيير 
املصرف خالل أسبوع من تاريخ حصول 

التغيير.    
وال يسحب أي مبلغ من البنك إال إذا وقع 
الصندوق  وأمينة  الرئيسة  الشيك  على 
املجلس  من  بقرار  عنهما  ينوب  من  أو 

التنفيذي.
)مادة – 50(

الهيئة  أموال  من  مبلغ  أي  يصرف  ال 
ويف  التنفيذي  املجلس  من  بقرار  إال 
يحدده  ملا  وطبقاً  الهيئة  أغراض  حدود 
أحكام  من  املالية  والالئحة  النظام  هذا 

وشروط.
)مادة – 51(

تعتبر أموال الهيئة العينية منها والنقدية 
مبا فيها من اشتراكات وتبرعات وهبات 
وغيرها ملكاً للهيئة وليس ألي عضوة من 
اجلمعية  أو  التنفيذي  املجلس  عضوات 
ألي  عضويتها  سقطت  من  أو  العمومية 

سبب من األسباب أو لورثتها حق فيها.
)مادة – 52(

مراقبة  العمومية  اجلمعية  تختار 
احلسابات من بني من يرشحهم املجلس 
 )٤8( املادة  أحكام  مراعاة  مع  التنفيذي 
من هذا النظام وحتدد اجلمعية العمومية 
األول  العام  ففي  ذلك  ومع  مكافأتها 
للجمعية يكون اختيار مراقبة احلسابات 
لهن  اجتماع  أول  يف  العضوات  مبعرفة 

على هيئة جمعية عمومية.
الباب السابع

تقسيمها  أو  التنفيذي  املجلس  إدماج 
تكوين فروع لها أو حلها.

)مادة – 53(
ال يجوز للجمعية العمومية أن تقرر إدماج 
املجلس التنفيذي مع جمعية أو جمعيات 
أخرى تعمل لتحقيق غرض مماثل مسجلة 
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لها  يجوز  ال  كما  املختلفة  الوزارات  لدى 
تقسيم الهيئة أو املجلس التنفيذي وتكوين 

فروع لها يف احملافظة وال خارجها.
)مادة – 54(

يجوز حل املجلس التنفيذي اختيارياً طبق 
ألحكام املادتني )26-30( من هذا النظام 
إذا تبني عجز الهيئة عن حتقيق األغراض 
التي أنشأت من أجلها أو إذا هبط عدد 
نسبة  إلى  العمومية  اجلمعية  عضوات 
لغير  أو  مهامها  مواصلة  استمرار  يتعذر 

ذلك من األسباب.
بحل  العمومية  اجلمعية  قرار  يعتبر  وال 
يف  قيده  بعد  إال  نافذاً  اختيارياً  الهيئة 
السجل املعد لهذا الغرض بإدارة األوقاف 

اجلعفرية.
)مادة – 55(

حلها  بعد  الهيئة  عضوات  على  يحظر 
كما يحظر على القائمات بإدارتها وعلى 
التصرف  أو  نشاطها  مواصلة  موظفاتها 

يف أموالها مبجرد علمهن بحلها.
كما يحظر على أي عضوة أن تشارك يف 
نشاط الهيئة بعد قرار احلل واعتماده من 

قبل إدارة األوقاف اجلعفرية.
)مادة – 56(

األوقاف  إدارة  عينت  الهيئة  حلت  إذا 
اجلعفرية مصفيا لها وملدة وبأجر.

الهيئة  إدارة  على  القائمات  على  ويجب 
املبادرة بتسليم املصفي جميع املستندات 
طلبها  عند  بالهيئة  اخلاصة  والسجالت 
وميتنع عليهن وعلى املصرف املودع لديه 
أموال الهيئة واملدينني لها التصرف يف أي 
شأن من شؤون الهيئة أو حقوقها إال بأمر 

كتابي من املصفي.
)مادة – 57(

بتسليم  املصفى  يقوم  التصفية  بعد متام 
مآمت  جميع  اجلعفرية  األوقاف  إدارة 
وعينية  نقدية  أموال  من  استحصاله 
األوقاف  إدارة  ممتلكات  ضمن  وادراجه 
لعامة  منه  للصرف  ويوظف  اجلعفرية 

املآمت احلسينية.

الباب الثامن
أحكام ختامية

)مادة – 5٨(
بتعديل  العمومية  قرار اجلمعية  يعتبر  ال 
بعد  إال  نافذ  للهيئة  االساسي  النظام 
قيده يف السجل املعد لهذا الغرض بإدارة 

األوقاف اجلعفرية.
)مادة – 59(

للهيئة أن تعني موظفات أو عامالت للعمل 
املجلس  مبقر  مؤقتة  أو  دائمة  بصفة 
أو  أجورهن  لهن  وتصرف  التنفيذي 
مكافأتهن طبق ملا يقرره املجلس التنفيذي 
املالية  الالئحة  التي تضعها  ويف احلدود 
يف  العمل  قانون  ألحكام  ووفقا  للهيئة 
بقانون  باملرسوم  الصادر  األهلي  القطاع 

رقم )33( لسنة 1976 وتعديالته.
)مادة – 60(

عند حدوث أي لبس أو غموض يف تفسير 
نص من النصوص الواردة يف هذا النظام 
فعلى املجلس التنفيذي الرجوع إلى إدارة 

األوقاف اجلعفرية للتفسير واإليضاح.
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كبيراً  حضوراً  البحرينية  املرأة  سجلت 
من  الكثير  وشهدت  النسائية،  املآمت  يف 
تواكبت  وعمرانية  نوعية  تطورات  املآمت 
يف  املآمت  لصالح  الوقفيات  ازدهار  مع 
يف  تطورات  جانب  إلى  العشرين،  القرن 
أدوار هذه املآمت لتأخذ جوانب اجتماعية 
املناسبات  إحياء  على  تقتصر  ال  متعددة 

الدينية فحسب.
ويفوق عدد املآمت النسائية املسجلة لدى 
املآمت  عدد  اجلعفرية  األوقاف  إدارة 
الرجالية إذ تشكل أكثر من نصف مجموع 
بهذه  اهتماماً  اإلدارة  أولت  وقد  املآمت، 
املآمت من خالل تأسيس وحدة متخصصة 

ملتابعة شئونها.
قامت  النسائية  املآمت  شؤون  ولتنظيم 
كل  يف  املآمت  مع  بالتنسيق  اإلدارة 
احملافظات لتأسيس هيئة املآمت النسائية 
املآمت  شؤون  لتنظيم  محافظة،  لكل 
اجراءاتها  وتسهيل  عليها  واملوقوفات 
اجلهات  لدى  االدارية  مشاكلها  ومتابعة 
واالشراف  وديا  نزاعاتها  وحل  املعنية 
والضوابط  باألحكام  التزامها  مدى  على 
الدينية  املناسبات  احياء  يف  الشرعية 
املختلفة والعمل على االرتقاء بها بأفضل 
ما ميكن أن تكون عليه وقد تقرر أن تكون 

باسم )هيئة املآمت النسائية(.

عدد املآمت النسائية يفوق عدد املآمت الرجالية
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سماحة  اجلعفرية  األوقاف  رئيس  أكد 
احلسني  عبد  الشيخ  بن  محسن  الشيخ 
آل عصفور أن األوقاف اجلعفرية لن تأل 
جهداً للتواصل والشراكة مع إدارات املآمت 
والسعي  شؤونهم  ومتابعة  واحلسينيات 
اجلاد ملتابعة وحل كافة التحديات والعقبات 
التي تواجههم لتحقيق املسؤوليات الهامة 
التي تضطلع بها املآمت يف خدمة املجتمع، 
والسديدة  الدائمة  بالتوجيهات  مشيداً 
للقيادة الرشيدة لكافة اجلهات بتوفير كل 
ما من شأنه تلبية احتياجات دور العبادة.
وأضاف آل عصفور خالل اللقاء السنوي 
النسائية  واحلسينيات  املآمت  ألصحاب 
»يسرنا  اإلدارة:  مبنى  يف  افتتح  الذي 
األول  السنوي  اللقاء  يف  بكم  نرحب  أن 

للمآمت واحلسينيات يف محافظات مملكة 
اللقاءات  هذه  وستتواصل  البحرين، 
الطالعكم على كافة املستجدات املتعلقة 
من  املباشر  واالستماع  األوقاف  بشؤون 
رؤساء املآمت عن كل ما يسعون لتحقيقه 
اإلمكانات  كافة  تسخير  على  والعمل 
وفق  التطلعات  تلك  لتجسيد  والطاقات 
رؤية  من  انطالقاً   املتاحة  اإلمكانيات 
اإلدارة يف تعزيز نهج الشراكة املجتمعية 
نضطلع  التي  السامية  األهداف  لتحقيق 
وتضطلعون بها خلدمة املآمت واحلسينات 

على الصعد كافة«.
الرشيدة  »القيادة  بأن  عصفور  آل  ونوه 
حفظه  املفدى  امللك  رأسها جاللة  وعلى 
اللحمة  على  تؤكد  ما  دائماً  ورعاه  اهلل 

األوقــاف اجلعفريــة تدشــن برنامــج اللقــاء الســنوي 
األول للمــآمت واحلســينيات النســائية
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واحدة  كأسرة  جتمعنا  التي  الوطنية 
عن مملكة  عرف  ملا  ومترابطة،  متكاتفة 
البحرين وشعبها الكرمي من حفاظ على 
أجل  من  والعمل  ومكتسباته  منجزاته 
حتقيق مستقبل أفضل لألجيال القادمة، 
حيث ستبقى البحرين مبشيئة اهلل دائما 
بلد اخلير والتعاون والتآخي بني اجلميع«.
إلى  األوقاف  رئيس  استمع  ذلك،  إلى 
إدارات  ممثلي  وتوصيات  مقترحات 
املآمت واحلسينيات، ونوه رئيس األوقاف 
استقراء احلاجة  بعد  أنه  إلى  اجلعفرية 
واألولويات »فإننا سنسعى ونعدكم ببذل 
املؤاتية  احللول  إليجاد  جهودنا  قصارى 
تعترض  قد  التي  التحديات  ملختلف 
ملف  بينها  ومن  واحلسينات،  املآمت 
للمآمت واحلسينيات،  الكهربائية  التعرفة 
منذ  متراكماً  عبئاً  امللف  هذا  ميثل  إذ 
اإلدارة ستنقل  فإن  ولذا  سنوات طويلة، 
خطاب  برفع  واحلسينيات  املآمت  مبادرة 

إلى القيادة الرشيدة للتفضل بالنظر يف 
إيجاد حل لهذه القضية«.

اجلعفرية  األوقاف  اهتمام  إلى  ونوه 
»منذ  قائاًل:  املباشر  التواصل  بتجسيد 
أن تشرفت بتحمل هذه املسؤولية، فإننا 
نسعى جاهدين بكل أمانة وصدق خلدمة 
وترجمة  واحلسينيات،  واملآمت  املساجد 
توجهات القيادة التي تولي اهتماماً بالغاً 
بدور العبادة من أجل االرتقاء باخلدمات 
احلسينية  الشعائر  إلحياء  املقدمة 
مملكة  لدستور  املرعية  العادات  وفق 

البحرين«.
وشدد سماحته أن »األوقاف هي خلدمة 
خدمتكم  أجل  من  إال  تُنشأ  ولم  اجلميع 
احتياجاتها  وتلبية  املآمت  شؤون  ومتابعة 
حسب االختصاص ولن نأل جهداً من أجل 
االحتياجات  لتوفير  والتنسيق  التواصل 
وذلك  املشاريع  مجمل  لنجاح  الالزمة 

حسب اإلمكانيات املتاحة«.
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إدارة  كشفت 
اجلعفرية  األوقاف 
مشروع  إطالق  عن 
املآمت  موسوعة 
ويعد  النسائية، 
األول  املشروع 
لتوثيق  نوعه  من 
واحلسينيات  املآمت 
مملكة  يف  النسائية 
البحرين التي تشكل 
نصف عدد املآمت يف 

اململكة.
الصدد  هذا  ويف 

اجلعفرية  األوقاف  مجلس  رئيس  صرح 
»موسم  بأن  عصفور  آل  محسن  الشيخ 
االلكتروني  التدشني  سيشهد  عاشوراء 
للجزء األول من موسوعة املآمت النسائية، 
وهو مشروع ضخم سيرفد ذاكرة الشعائر 
يف  وسيساهم  البحرين،  يف  احلسينية 
توثيق تاريخ هذه املآمت ومراحل تطورها 
من الناحية اإلدارية والعمرانية، وسيسلط 
الضوء على دورها التاريخي، حيث متثل 
أهل  مناسبات  إلحياء  محاًل  احلسينية 

البيت )ع(«.
وأوضح آل عصفور بأّن املرأة البحرينية 
سجلت حضوراً كبيراً يف املآمت النسائية، 

الكثير  وشهدت 
تطورات  املآمت  من 
عمرانية تواكبت مع 
الوقفيات  ازدهار 
يف  املآمت  لصالح 
العشرين،  القرن 
دور  يأتي  هنا  ومن 
األوقاف  إدارة 
إلطالق  اجلعفرية 
التي  املبادرة  هذه 
عدة  إلى  ستمتد 
الكترونية  أجزاء 
لتشمل  ومطبوعة 
مملكة  يف  النسائية  املآمت  جميع  توثيق 
البحرين يف مختلف احملافظات واملناطق«.

مشروع  »أّن  إلى  عصفور  آل  وأشار 
مع  يتزامن  النسائية  املآمت  موسوعة 
الذكرى التسعني لتأسيس إدارة األوقاف 
بالتنسيق  اجلعفرية، وينفذ هذا املشروع 
اإلعالم  قسم  بني  املشترك  والعمل 
والعالقات العامة ووحدة املآمت النسائية 
التي تأسست يف اإلدارة قبل نحو عامني«.

من جانبها أوضحت منسقة مشروع املآمت 
النسائية يف وحدة املآمت النسائية فاطمة 
بتوثيق  يعنى  املشروع  هذا  بأّن  العلوي 
نشأة املآمت واحلسينيات النسائية يف قرى 

إطالق مشروع »موسوعة املآمت النسائية«
لرفد ذاكرة الشعائر احلسينية يف البحرين
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بالدراسة  وسأتنأول  البحرين  ومناطق  
واحلسينيات  املآمت  نشأة  تاريخ  والبحث 
القرية  الثقايف والتوعوي ألهالي  ودورها 
احلسيني،  الفكر  نشر  يف  ومساهمتها 
أهمية  البحرين  أهل  أولى  فقد  هنا  من 
كبرى إلقامة هذه املجالس واإلنفاق عليها 

بسخاء.
يف  التوثيق  منهج  بأّن  العلوي  وذكرت 
يشمل  النسائية  املآمت  موسوعة  مشروع 
ونبذه  املوقع  هي:  رئيسية  عناصر  ست 
ومؤسسيها،  ونشأتها  املآمت  املنطقة،  عن 
القائمات  اسماء  واملساحة  البناء  وصف 
والقارئات  احلسينية،  شؤون  على 
)املاليات(، أهم املناسبات التي تقام يف 
املتدأولة،   الرثاء  كتب  وأهم  احلسينية 
التاريخية  والوثائق  الصور  توفير  مع 

كوثائق التسجيل واخلرائط ونسخة 
من  مصورة 

الوقفيات«.
ويركز اجلزء 

من  األول 
املوسوعة على 

النسائية  املآمت 
العاصمة،  يف 

احلسينيات  وهي 
الواقعة  القدمية 

يف قلب سوق املنامة 
القدمية حيث األزقة 

الضيقة  والفرقان 
التي  القدمية  والبيوت 

القدمي  بطابعه  يحتفظ  مازال  بعضها 
والنوافذ  االبواب  من خالل  ذلك  ويظهر 
بعض  يف  موجودة  مازالت  التي  القدمية 
أهالها  معظم  هجرها  والتي  البيوت، 
حديثاً،  بنيت  التي  املدن  يف  للسكن 
واصبحت تزار يف موسمي محرم وصفر 
إلقامة  ابوابها  احلسينيات  تفتح  حيث 
املواليد  يف  سواء  احلسينية  الشعائر 

والوفيات.
كما تقوم النساء بقراءة القصائد وسط 
بإعداد  النساء  وتقوم  النساء،  تصفيق 
انواع من املشروبات واحللويات املختلفة 
إلى طبخ  وتوزع على احلضور باإلضافة 
واللحوم،  )العيش(  االرز  من  الوجبات 
تغطى  محرم  موسمي  يف  وبالعكس 
بالسواد  جدران احلسينية 
احلسينية  والشعارات 
احلزن  على  تعبيراً 
مصاب  على  واالسى، 
عليهم  البيت  أهل 
السالم، وتقوم النساء 
األطعمة  بطبخ 
وتوزع  املختلفة 
املستمعات  على 
من  والراغبني 
املناطق االخرى 
الذين تعج بهم 
طوال  املنامة 
شهر  عشرة 

محرم.
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نظمت وحدة شئون املآمت النسائية بإدارة 
األوقاف اجلعفرية سلسلة من الفعاليات 
الصحية مبجموعة من املآمت النسائية يف 
محاضرات  تتضمن  احملافظات  مختلف 
مع  بالتعاون  عامة  طبية  وفحوصات 
يف  اخلاصة  املستشفيات  من  مجموعة 
تنفيذاً  هـ   1٤٤0 عاشوراء  موسم  بداية 
األوقاف  مجلس  رئيس  لتوجيهات 
آل  محسن  الشيخ  سماحة  اجلعفرية 
لتعزيز  اإلدارة  مبادرات  ضمن  عصفور، 
يف  اجلمهور  فئات  مختلف  مع  التواصل 
مختلف املناسبات السيما موسم عاشوراء 
الذي يشهد حضور وإقبال كبير يف مختلف 

احملافل وبشكل رئيسي يف املآمت.

مأمت  يف  الفعاليات  أولى  انطلقت  وقد 
املعامير  للنساء يف  الكبرى  زينب  السيدة 
متعدد  الطبي  الهالل  مركز  مع  بالتعاون 
التخصصات من خالل إجراء فحوصات 
الدم  يف  السكر  نسبة  بقياس  خاصة 
فيما  املأمت،  ملرتادي  الدم  ومعدل ضغط 
انطلقت على مدى يومني يف مأمت احلالة 
الفحص  فعاليات  ثاني  باحملرق  للنساء 
الطبي بالتعاون مع مركز الشرق األوسط 
الفعالية  ذات  بعدها  وأقيمت  الطبي 
عباس)العبابسه(  احلاج  أوالد  مأمت  يف 
بقرية عالي، ومت منح املشاركات كوبونات 
نسبة  مع  مجانية  فحوصات  إلجراء 
الطبية  االستشارية  للخدمات  تخفيض 

ــة  ــة توعوي ــات صحي ــم فعالي ــة تنظ ــاف اجلعفري األوق
ــائية ــآمت النس ــن امل ــة م يف مجموع
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من املستشفيات املشاركة.
اخلواجة  مأمت  يف  أقيم  كما 
صحية  محاضرة  باملنامة  للنساء 
والعوامل  السكر  مرض  حول 
وتعريف  منه  للوقاية  املساعدة 
على  املساعدة  بالعوامل  احلضور 
وأنواعه،  السكر  بداء  االصابة 
كما تنأول الفريق املنظم للفعالية 
متعدد  الطبي  الهالل  مركز  من 
التخصصات، األعراض املصاحبة 
ملرض السكر مع كيفية التعامل مع 
عن  تنجم  التي  والنوبات  املرض 
مجموعة  إجراء  ومت  مضاعفاته، 
بقياس  اخلاصة  الفحوصات  من 

نسبة السكر يف الدم ونسبة ضغط الدم.
النسائية فعاليات  كما نظمت وحدة املآمت 
للنساء،  كرزكان  مأمت  يف  مماثلة  طبية 
ومأمت األنوار للنساء يف جدحفص، ومأمت 

أم البنني يف مقابة، وذلك مبشاركة غفيرة 
من مرتادي املآمت الثالثة.

خطة  النسائية  املآمت  وحدة  وضعت  وقد 
مجاالت  عدة  متنوعة يف  فعاليات  لتنظيم 

منها الدينية والصحية والتربوية.



40

العدد 1



41

العدد 1



42

العدد 1

النسائية  املآمت  شئون  وحدة  نظمت 
ورش  سلسلة  اجلعفرية  األوقاف  بإدارة 
بالتعاون  عاشورائية«  »إضاءات  برنامج 
مكنت(  )مجك  و  أبو صيبع  مع حسينية 
وحتى  الرابع  )من  أيام  ثالثة  مدى  على 
السادس من محرم 1٤٤0 هـ( ومبشاركة 
أكثر من 100 طفلة من مختلف املناطق.

مبادرات  إطار  يف  الورش  هذه  وتأتي 
إدارة األوقاف اجلعفرية لتعزيز التواصل 
مع مختلف فئات اجلمهور بكل فعالية يف 

مختلف املناسبات السيما موسم عاشوراء 
الذي يشهد حراك توعوي وثقايف، وحرصاً 
من اإلدارة على االستفادة من املناسبات 
واملواسم واستغاللها ملد جسور التواصل 
املجتمعية  الشراكة  وتعزيز  اجلمهور  مع 
فعاليات  مختلف  مع  مستدامة  بصورة 

املجتمع.
األستاذة  املدربتني  الورش  وقدمت 
واألستاذة  شرف  السيد  معصومة 
لألفالم  عروض  خالل  من  أحمد  سناء 

»إضــاءات  برنامــج  تنظــم  اجلعفريــة  األوقــاف 
طفلــة  100 مــن  أكثــر  مبشــاركة  عاشــورائية« 

أقيمت على مدى ثالثة أيام بالتعاون مع حسينية أبو صيبع
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املتخصصة لألطفال مع فقرات للمناقشة 
ادراك  تنمية  سبيل  يف  البناء  واحلوار 

األطفال بأهداف النهضة احلسينية.
رئيسية  مواضيع  ثالثة  الورش  وتنأولت 
تنأولت الورشة األولى جانب من شخصية 
الصاحبي  مولى  وهو  حوى  بن  جون 
على  الضوء  تسليط  ومت  الغفاري  أباذر 
أهمية القيم واألخالقيات التي يجب أن 
تعامالته  يف  املسلم  اإلنسان  بها  يتحلى 
فيما  عنهم،  اختلف  مهما  اآلخرين  مع 
العباس  الثالثة شخصية  الورشة  تنأولت 
الضوء  وسلطت  طالب  ابي  بن  علي  بن 
والدعوة  االجتماعي  التكافل  على 
الورشة  ويف  والبر،  اخلير  أعمال  إلى 
زينب  العقيلة  شخصية  تنأول  مت  الثالثة 

تسليط  ومت  طالب  ابي  ابن  علي  بنت 
ورعاية  األيتام  كفالة  أهمية  على  الضوء 
باليتيم  املشاركات  تعريف  ومت  شؤونهم، 
وحقوقه وواجباتهن جتاه األيتام والعناية 
اليتيم  بها  يحظى  التي  األلهية  والرعاية 
من  مجموعة  مبادرات  واستعراض 
الشخصيات القيادية البارزة واملؤسسات 
الداعمة  اخليرية  واجلمعيات  احلكومية 
الفئة  هذه  خلدمة  السبيل  وكيف  لليتيم 

من املجتمع ودعم هذه اجلمعيات.
ويف ختام البرنامج مت توزيع هدايا تذكارية 
على املشاركات يف هذه  الورش، متمنني 
لهن التوفيق واالستفادة من هذه الورش 
و انعكاسها على أخالقياتهن وسلوكياتهن 

جتاه أنفسهن واملجتمع.
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النسائية  املآمت  شؤون  وحدة  أقامت 
يوم  حبشي  جبلة  يف  )ع(  الزهراء  مبأمت 
وبالتعاون   2017 أكتوبر   11 األربعاء 
الطبي(  احلياة  دار  )مركز  مع 
الثدي. سرطان  حول  تثقيفية   فعالية 
ومت خالل بدء الفعالية القاء كلمة  األوقاف 
اجلعفرية أكدت فيها  بهذه املناسبة على 
التوعوية  الفعاليات  هذه  إقامة  أهمية 
املطلوب  الوعي  تعزيز  يف  تساهم  التي 
البحريني  املجتمع  شرائح  مختلف  بني 
والتشخيص  والفحص  الوقاية  وسبل  و 
املطلوب حول مرض سرطان الثدي. وأن 
هذه الفعالية تأتي يف شهر أكتوبر الشهر 

العاملي للتوعية بسرطان الثدي.

خالل  سرحان  دينا  د.  بدأت  وبعدها 
املرض  مباهية  التعريف  احملاضرة 
وأعراضه وأسبابه و الوقايه منه كما اكدت 
ونشر  املبكر  الفحص  إجراء  أهمية  على 
الذاتي  الفحص  حول  والتوعية  التثقيف 
طبية  حتاليل  عمل   و  للثدي  والدوري 

واساسية وتشخيصها قبل تلقي العالج.
مع  تفاعلهم  احلضور  أبدى  وقد  هذا 
احلوارات  خالل  من  الفعالية  هذه 
مت  كما  املرض  هذ  حول  واالستفسارات 
فحص الراغبات لإلطمئنان على الصحة 
التكرمي،  شهادات  توزيع  ومت  العامة، 
مشيدين بجهود العاملني يف املأمت من قبل 

رئيسة املأمت و الكوادر املتخصصة.

فعاليــة  تقيــم  النســائية  املــامت  شــؤون  وحــدة 
ــة( ــك أمان ــدي )صحت ــرطان الث ــول س ــة ح تثقيفي
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األوقاف  إدارة  نظمت 
وحدة  يف  ممثلًة  اجلعفرية 
ندوة  النسائية  املأمت  شؤون 
اخلالفات  )إدارة  بعنوان 
البنني  أم  مأمت  يف  األسرية( 
مبنطقة اجلنبية، يوم اخلميس 

22 فبراير 2018.
مركز  مع  بالتعاون  الندوة  وأقيمت 
»تفوق« اإلستشاري للتنمية مع املدربتان 
رمي جعفر الغيص وليلى أحمد املهتدي، 
األوقاف  كلمة  القاء  الندوة  خالل  ومت 
وتوجيهات  فيها حرص  اجلعفرية، الفتة 
رئيس األوقاف اجلعفرية سماحة الشيخ 
الوحدة  وقسم  عصفور   آل  محسن  
بناء  يف  األسرة  دور  لتعزيز  النسائية 
مجتمع سوي لكل نواحي حياتهم وجعلها 

منط وأسلوب حياة.

على  املدربتان  أكدت  كما   
الوعي  مستوى  رفع  ضرورة 
يف  ودورها  األسرة  بأهمية 
وعرض  واملجتمع  الفرد  حياة 
واحللول  املشكالت  من  بعض 
توضيحية  نظرية  ومتارين 

لتوعية احلضور.
الندوة حوارات وإستفسارات   وتضمنت 
بشأن موضوع الندوة والذي يشكل دافعاً 
يف  املساهمة  البرامج  من  املزيد  لتقدمي 
كرمية  حياة  أمناط  نحو  السلوك  تغيير 
أكثر هدوءاً واستقراراً نفسياً وإجتماعياً.
البنني  أم  مأمت  متولية  أبدت  وقد  هذا 
العصفور.  علي  يوسف  زيتون  للنساء 
واحلضور تفاعلهم وشكرهم للمستحقني 
مشيدين جلهود القائمني على جناح هذه 
الفعالية ألهميتها يف تعزيز كيان األسرة.

وحــدة املآمت النســائية تنظــم نــدوة »إدارة اخلالفات 
األســرية« بالتعــاون مع مركــز »تفوق« اإلستشــاري



49

العدد 1



50

العدد 1

أقامت وحدة شؤون املأمت النسائية فعالية 
مخصصة لألطفال والناشئة حتت شعار 
للنساء  القلعة  مبأمت  تعاوننا«  يف  »قوتنا 
وبالتعاون   2018 يوليو   2٤ الثالثاء  يوم 

مع املدربة معصومة السيد.
ترحيبية  كلمة  إلقاء  الفعالية  خالل  ومت 
أكدت  اجلعفرية  األوقاف  إدارة   باسم 
املتمثلة  اإلدارة  حرص  أهمية  على  فيها 
العصفور   آل  محسن  الشيخ  سماحة  يف 
جميع  يف  واحلسينيات  املآمت  خدمة  يف 
لكل  اإلدارة  وتسخير  اململكة  محافظات 

اخلدمات  لتقدمي  وطاقتها  مواردها 
تعزيز  يف  يساهم  مبا  وكفاءة  بسرعة 
التواصل  وحتقيق  الوطيدة  العالقة 
إقامة  عن  فضاًل  املآمت،  مع  الدائم 
القيم  تغرس  التي  التوعوية  الفعاليات 
جلميع  واألخالقية  التربية  واملبادئ 

املجتمعية. الفئات 
وبدأت املدربة معصومة السيد محاضرتها 
األوقاف  مبؤسسة  األطفال  بتعريف 
اجلعفرية وتعريفهم بالشعار اخلاص بها، 
القصة،  قراءة  الورشة  برنامج  وتضمن 

»األوقاف اجلعفرية« تقيم فعالية
»قوتنا يف تعاوننا« مبشاركة  130 طفاًل
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بالدمى  القصة  وقائع  ومحاكاة  ومتثيل 
والعرائس، وأعمال يدوية لألطفال.

وأوضحت املدربة الدور الفعال يف توفير 
برنامج منائي يصل ملستويات النمو األمثل 
املواهب،  املهارات،  يدعم  حيث  للطفل 
مدارك  خالل  من  املعارف(  القدرات، 
والشعور  بالنفس  الثقة  وحتسن  الطفل 
االستقرار  تؤدي  التي  الذاتية  بالكفاءة 
النفسي من حيث تنميته قدراته املعرفية. 
ما  التوعوية  والنشرات  الكتيبات  وتوزيع 

إصدارات  من  وبعض  الفعالية  يخص 
الوحدة النسائية.

هذا وأبدى احلضور الذي جتأوز عددهم 
أكثر من 130 طفل تفاعلهم لهذه الفعالية 
حول  واألسئلة  املسابقات  يف  وباملشاركة 
موضوع القصة وأهدافها ومدى االستفادة 

منها.
واختتمت الورشة بتوزيع شهادات التكرمي 
العاملني  جهود  الوحدة  وثمنت  والشكر، 
يف املأمت من منظمني  وكوادر متخصصة.
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اجلعفرية  األوقاف  إدارة  مبادرات  ضمن 
باالستفادة  اجلمهور  مع  التواصل  لتعزيز 
نظمت  الدينية  واملواسم  املناسبات  من 
اإلدارة فعالية مشاهدة واقعة كربالء بتقنية 
حسينية  مع  بالتعاون  االفتراضي  الواقع 
احلاج عبداهلل ترك التي نظمت عشرات 

الفعاليات يف مختلق مناطق البحرين.
ليلة  يف  اإلدارة  فعاليات  أولى  وبدأت 
املصادف  هـ   1439 صفر  من  العشرين 
بالساحة  )ع(  احلسني  اإلمام  ألربعينية 
املنامة،  يف  الكبير  العجم  ملأمت  املجأورة 
من  كبيراً  وتفاعال  إقباال  الفعالية  والقت 

قبل املشاركني يف العزاء وزوار املنامة.

حيث  والكبار  األطفال  الفعالية  وحاكت 
يف  املخيمات  حرق  واقعة  الفيلم  تضمن 
وجاءت  احملرم،  شهر  من  العاشر  اليوم 
هذه الفعالية ضمن سلسلة فعاليات احياء 
لذكرى عاشوراء املستلهمة من نهضة اإلمام 

احلسني )ع(.
ويف هذا اإلطار نظمت جمعية مدينة عيسى 
اخليرية االجتماعية فعالية مشاهدة فيلم 
 )VR(كربالء بتقنية الواقع االفتراضي الـ
وذلك عصر يوم التاسع من محرم احلرام 
ملأمت  املركزي  العزاء  يف  هجرية،   1440
مدينة عيسى الكبير، مبشاركة 274 زائًرا 

بني نساء وأطفال.

 األوقاف اجلعفرية تنظم عروض
)VR( لواقعة كربالء بتقنية الواقع االفتراضي
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اإلطعام يف
املناسبات الدينية



إّن قضية احلسني عليه السالم مرتبطة 
والوقوف  حياته  وبواقع  املؤمن  باإلنسان 
ضد الظلم والظاملني، فعن الرسول )ص(: 
»َمن أحب احلسن واحلسني أحببته، وَمن 
أدخله  وَمن أحّبه اهلل  أحببته أحّبه اهلل، 
وَمن  أبغضته،  أبغضهما  وَمن  اجلنة، 
اهلل  أبغضه  وَمن  اهلل،  أبغضه  أبغضته 
خلّده يف النار«. وعنه صلى اهلل عليه وآله 
وسلم : »حسني مني وأنا من حسني، أحب 
اهلل َمن أحب حسيناً، وحسنٌي سبط من 

األسباط«
عليه  احلسني  محبة  مصاديق  أبرز  ومن 
السالم  هو اإلطعام يف مجالسه ولزّواره، 
وتلبية احتياجاتهم وتأمني أسباب الراحة 

لهم، وتشجيعهم على زيارته.
القليلة  الوريقات  هذه  يف  وسنحأول   
اإلطعام  قضية  على  الضوء  نسلّط  أن 

احلسيني وأهميته يف وقتنا احلاضر.
 

اإلطعام يف القرآن الكرمي
أشار القرآن الكرمي إلى هذه احلقيقة عدة 
آيات حتث على اإلطعام منها: قوله تعإلى: 
َمأَواِت  ِه أَتَِّخُذ َوِلّيًا َفاِطِر السَّ )ُقْل أََغيَْر اللَـّ
َواأْلَْرِض َوُهَو يُْطِعُم َواَل يُْطَعُم(. هذه اآلية 
»تقتصر على توكيد اتصاف اهلل بإطعام 
إلى  مخلوقاته ورزقهم، ولعل ذلك إشارة 
أّن أقوى حاجات اإلنسان يف حياته املادية 

هي حاجته إلى لقمة العيش.
عليها  حثَّ  التي  األُمور  من  واإلطعام 
وآله  عليه  اهلل  صلى  األكرم  الرسول 

يف  اإلطعام  على  التشجيع  وجند  وسلم، 
عن  منها:  أيضاً  األُخرى  املذاهب  كتب 
النبي  قدم  »ملا  قال:  سالم  بن  اهلل  عبد 
ِقبَله، فكنت  الناس  املدينة، اجنفل  )ص( 
أّن  عرفت  إليه  نظرت  فلما  خرج،  فيمن 
ما  أول  فكان  كّذاب،  بوجه  ليس  وجهه 
وأفشوا  الطعام،  أطعموا  يقول:  سمعته 
والناس  وصلّوا  األرحام،  وِصلوا  السالم، 

نيام، تدخلون اجلنة«.
 ومنها ما عن يونس بن عمرو، عن أبيه 
قال: »بعثت امرأة احلسني بن علي عليه 
من  لك  صنعنا  قد  إنا  السالم  إليه: 
فانظر  طيباً،  لك  وصنعنا  طيِّباً،  الطعام 
احلسني عليه  فدخل  بهم،  فأتنا  أكفاءك 
الذي  السّؤال  فجمع  السالم  املسجد 
فيه واملساكني، فانطلق بهم إليها، فأتاها 
جواريها، فقلن لها: واهلل، قد جلب عليك 
علي عليه  بن  احلسني  ودخل  املساكني، 
عليك  أعزم  فقال:  امرأته،  السالم  على 
تدخري  ال  أن  من حق  عليك  لي  كان  ملا 
فأطعمهم  ففعلت،  طيباً.  وال  طعاماً 

وكساهم وطّيبهم«
وعن إسماعيل بن أبي خالد قال:»مرَّ علي 
بن احلسني عليه السالم  وهو راكب على 
مساكني يأكلون ِكَسراً لهم، فسلّم عليهم، 
فدعوه إلى طعامهم، فتال هذه اآلية:)ِللَِّذيَن 
ا يِف اأْلَْرِض َواَل َفَساًدا( ثم  اَل يُِريُدوَن ُعلُّوً
أجبتكم  قد  قال:  ثم  معهم،  فأكل   نزل 
فأجيبوني، فحملهم إلى منزله، فأطعمهم 

وكساهم وصرفهم«.
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شروط اإلطعام
 ـ أن يكون اإلطعام لوجه اهلل تعإلى  

ـ أن يكون اإلطعام معتدالً
الطّيب؛  احلالل  من  اإلطعام  يكون  ـ أن 
ُه َحاَلاًل  ا َرَزَقُكُم اللَـّ لقوله تعإلى: )َوُكلُوا مِمَّ

ُمْؤِمنُوَن  ِبِه  أَنتُم  الَِّذي  َه  اللَـّ َطِيًّبا ۚ َواتَُّقوا 
لقوله  واألذی؛  باملن  اإلطعام  يتبع  ال  ـ أن 
تُبِْطلُوا  اَل  آَمنُوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  )يَا  تعإلى: 

َواأْلََذىٰ ( ِبامْلَِنّ  َصَدَقاِتُكم 
واثاره   اإلطعام احلسيني 

ـ ترسيخ القيم الدينية يف املجتمع.
الـُمطِعم،  بيت  يف  واخلير  البركة  حلول   ـ 
السالم:  الصادق عليه  أبي عبد اهلل  فعن 
فيه  يُطعم  الذي  البيت  إلى  أسرع  »اخلير 

الطعام من الشفرة يف سنام البعير«

ـ ميّثل اإلطعام عالمة من عالمات املؤمن، 
اإلميان  السالم : »من  عليه  الصادق  فعن 

حسن اخللق، وإطعام الطعام«
التي  اإللهية  باألوامر  االلتزام  تأكيد  ـ 
تعظيم  ومنها  الفرد،  على  اهلل  فرضها 

شعائر اهلل.
ـ الشعور بالراحة النفسية؛ إذ إّن اإلنسان 
هو  ملن  أعطى  إذا  بالراحة  بطبعه  يشعر 

يناظره، وَمن هو مثله.
ـ املساهمة يف تربية األجيال القادمة، فاألب 
أوالده،  أمام  للناس  الطعام  يقّدم  الذي 
أن  الطبيعي  من  العطاء،  يشاركونه  وهم 
احلميدة،  األخالق  تلك  على  أوالده  يشبَّ 

فالعلم يف الصغر كالنقش على احلجر.
ـ توطيد العالقة بني الفرد املؤمن واإلمام 
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احلسني عليه السالم ، واستحضار واقعة 
العالقة  هذه   فترتقي  نفسه،  يف  الطف 
حينذاك  الفرد  ذلك  ليكون  فأكثر،  أكثر 

السالم . عليه  للحسني  سفيراً 
ـ ينّمي روح التنافس باخليرات.

ـ إّنه يجلب احملّبة والتواصل والرحمة بني 
أفراد املجتمع، ويؤّلف بني قلوب أفراده.

األفراد  حوائج  قضاء  يف  يساهم  ـ 
احملتاجني.

احلسني  اإلمام  يف  حباً  الطعام  إطعام  ـ 
احلق  صوت  إيصال  السالم  هو  عليه 

العالم. أنحاء  جلميع 
ـ إّن اإلطعام احلسيني من مظاهر العطاء 
وسيلة  صار  إذ  لعباده؛  الواضحة  اإللهي 
َمن  على  اهلل  ينزلها  والرحمة،  للهداية 

يشاء من عباده، وخصوصاً طالبو الشفاء 
ببركة طعام املأدبة احلسينية من أمراض 

يأس األطباء من عالجها.
املبادئ  يغرس  احلسيني  اإلطعام  ـ 
اإلنسانية، والعبودية هلل، واإليثار، وخدمة 
اإلمام  محّبي  قلوب  أعماق  يف  اآلخرين 

السالم. احلسني عليه 
الثقافات؛  لتبادل  وسيلة  اإلطعام  أصبح  ـ 
إذ بسببه يلتقي زّوار اإلمام احلسني عليه 

السالم  من مختلف املناطق والدول.
لنا  يتبني  املتواضعة،  اجلولة  هذه  بعد 
يف  حباً  الطعام  إطعام  أهمية  بوضوح 
مراعاة  مع  ولكن  السالم،  عليه  احلسني 
من  املرجّوة  العظيمة  واألهداف  اآلداب 

هذا اإلطعام.
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حتتل اخلطابة احلسينية مرتبة بارزة من 
وتعزيز  االجتماعي  الوعي  نشر  مراتب 
البيت  بأهل  املجتمع  أفراد  بني  االرتباط 
من  بهديهم  واالقتداء  بهم  والتأسي  )ع( 
على  وأتراحهم  أفراحهم  إحياء  خالل 

العام. مدار 
ومتثل اخلطابة احلسينية فنًا ال يختلف 
املدروسة  والعلوم  الفنون  بقية  عن 
املؤثر  اللقاء  يف  ويكمن  رصينًا  ومنهجًا 
واملعبر بني  اخلطيب واملجتمع. والناطق 

اخلطابة  واقع  على  الضوء  ولتسليط 
»عفاف«  مجلة  استضافت  احلسينية، 
السيدة  احلسينية  القارئة  و  اخلطيبة 
احلوار  ودار  الوداعي.  علوي  سيد  عاتكة 

التالي:  معها احلوار 
»عفاف«  قراء مجلة  تعرف  أن  لك  ١- هل 

املنبر احلسيني؟ إلى دور  برؤيتك 
ج 1 : منذ نعومة أظافري وأنا يف املدارس 
أن  إلى  مواهبي  صقلت  التي  الدينية 
املدارس  من  املطاف  نهاية  يف  تخرجت 
العليا  الدراسات  إلى  عدت  ثم  احلكومية 
بعد الثانوية يف حوزة السيد علوي الغريفي 

 تقرير: عاتقة صباح الشجار

الوداعي: السيدة عاتكة  والقارئة احلسينية  »عفاف« حتأور اخلطيبة 

اخلطابة احلسينية لها دور بارز
يف نشر القيم الدينية واملبادئ احلميدة
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رحمه اهلل ونلت منها شهادة االمتياز بتفوق 
وقمت  ذاتها  احلوزة  يف  معيدة  أصبحت  ثم 
بتدريس مادتي التفسير واخلطابة بشطريها 

والقراءة احلسينية(. الفكري  )املوضوع 
على  وحتويلها  النسائية  املجالس  ولتطوير 
غرار املنابر الرجالية ويف الوقت ذاته اجتهت 
لفترة للدراسة فيها ولم يقتصر تدريس على 
احلوزة نفسها بل درست يف جمعية التوعية 
اخلطابة  لفن  تدريسي  يكن  ولم  اإلسالمية، 
بل  البحرينيات  املستمعات  على  تقتصر 
سلطنة  يف  املآمت  يف  مشاركات  لي  كانت 

الشقيقة. عمان 
 وبدأ عملي يف القراءة احلسينية منذ نعومة 
اظافري ويف املأمت التقليدية على يد املالية 
اخلزاعي  عيسى  رباب  احلاجية  القديرة 
الثانوية  من  التخرج  وبعد  موسى(  سيد  )أم 
الشيخ  يد  العامة أخذت دورة متهيدية على 
علي سند يف حوزة اإلمام الباقر دامت شهراً 
ثم توجهت نحو الدراسة الذاتية لهذا الفن، 
واملثقفات  املتعلمات  أنصح  فإني  وعليه 
لتطوير هذا املنبر وجعله جذاباً للنساء بدل 
فيهن  الثقة  وغرس  الرجال  ملنابر  التوجه 
التي  التقليدية  املامت  وإنعاش  جتاه اخلطيبة 

باتت حتتضر.

علّي  حتتم  الفن  لهذا  استاذة  أني  مبا  ج2: 
سيرة  انتهجت  انني  كما  والرقي  البحث 
الدكتور  امثال  من  احلسيني  املنبر  عظماء 
والسيد  سند  محمد  والشيخ  الوائلي  أحمد 

كمال احليدري واألستاذ السيد منير اخلباز، 
وأمثالهم الذي صقل الفن لدي بقوة طرحهم 
وغزارة علومهم ومن خالل الطرق السهلة يف 
جديدة  طريقة  وأوجدت  املعلومات.  إيصال 
أسلوب  بني  الدمج  وهي  للمستمعة  جذابة 
شيقة  سهلة  بطريقة  واملدرس  احملاضر 
إلى جميع مستويات احلضور  مبسطة تصل 
أسعى  ودائماً  السن  يف  الفوارق  مراعاة  مع 
تكن  لم  مبتكرة  جديدة  مواضيع  لطرح 
وال  الرجال  من  ال  الساحة  على  مطروحة 
الرجعة(،  )موضوع  ذلك  ومثال  النساء  من 
هي  كانت  اجلديدة  العلوم  هذه  مثل  فطرح 

لدى اجلماهير. اجلاذبة 

ج3: ليعلم اخلطيب أن مسئوليته على املنبر 
وجب  ولذا  األنيباء  مسؤولية  هي  احلسيني 
عليه  ما  وتأدية  العمل  يف  اإلخالص  عليه 
واالرتقاء  الناس  تثقيف  ديني يف  واجب  من 
متثل  التي  الشعيرة  هذه  خالل  من  بهم 
إلهية محكمة  كانت خطة  الدين، ألنها  سند 

التعاليم احلقة. الدين ونشر  الستدامة 

مدروس  منهج  وفق  السير  أفضل  إنني  ج٤: 
واملشوقة.  البسيطة  التحليلية  بالطريقة 

طرحكم  يف  متيزًا  هناك  أن  وجدنا   -٢
والقراءة  واحملاضرات  اخلطب  ملواضيع 
هذا  سر  ..فما  باخلصوص  احلسينية 
التميز والنجاح وَمن له الفضل يف تنمية 

اخلطابية؟ مواهبكم 

٣- كيف لنا أنوضح للقراء بأن  الشعائر 
احلسينية  املجالس  وخاصة  احلسينية 
عليه  احلسني  اإلمام  ملدرسة  بقاء  متثل 
إدامة  على  يرتكز  الذي  ومنهجه  السالم 

السمحاء؟ االسالمية  املفاهيم 

االرجتالّية  اخلطابة  تفضلني  هل   -4
أم  اخلطابة  أداء   اثناء  والالمنهجّية 
القارئات  تسلكه  خاص  منهاج  هناك 

السبيل؟ لهذا 
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لها  احلسينّية  اخلطابة  هل   -5
عن  بها  انفردت  خصوصّيات 
تشترك  أم   ؟  اخلطابة  أنواع  بقّية 
ااُلصول  يف  العاّمة  اخلطابة  مع 

والقواعد؟  
كفكرة  للموضوع  نظرنا  إذا  ج5: 
تشترك  احلسينية  فاخلطابة  علمية 
اخلطابة  أنواع  مع  العام  هيكلها  يف 
والعرض  املقدمة  األخرى، من حيث 
للنظرة  بالنسبة  أما  واخلامتة، 
فالنعي  حسيني  كقارئ  األخرى 
متقدم على املوضوع ويختم املوضوع 
يف  يتحقق  ال  وهذا  أيضاً  بالنعي 

العامة. احملاضرة 
٦- كيف يستطيع اخلطيب ان يكون 
مؤّثرًا باملجتمع، ويحوز على إصغاء 

املجتمع؟ كّل شرائح 
ثقافة  ذو  اخلطيب  كان  اذا  ج6: 
أن  بإمكانه  واسع  وإطالع  كبيرة 
بعاطفته  أو  بفكره  اآلخرين  يجذب 
و بقيمه ومبادئه فيجذب احتياجات 
الطبقات  وفق  اجلمهور  ومشاعر 

املوجودة.
٧- ماهي مسؤولية اخلطباء يف هذا 
التقدم  بعصر  يوصف  الذي  العصر 
املنبر  تأثر  وهل  التكنولوجي؟ 

الوسائل؟ بتلك  سلبا  احلسيني 
االطالع  اخلطيب  واجب  من  ج7: 
واالستفادة  التكنولوجي  التقدم  على 
ومواكبته  الهائل  التقدم  هذا  من 
يؤثر  ولم  اجلماهير  عقول  ملخاطبة 
سلباً على املنبر بل أوصل كماً هائاًل 
على  بها  أثر  التي  املعلومات  من 
اخلطباء  استطاع  وبذلك  املجتمع 
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جميع  يف  لصاحلهم  يوظفوها  أن 
املجاالت.

محاضرتك  خالل  من   -٨
احلسينية  ..والقراءة  وخطبتك 
منها  جنعل  أن  ميكن  كيف   ..

األجيال؟ وتبني  تربي  مدرسة 
مدرسة  املنبر  أصبح  اليوم   :8 ج
العقول  جميع  يخاطب  متكاملة 
مجاالته. بشتى  املجتمع  وشرائح 
 .. احلسيني  املنبر  خالل  من   -٩
املبادئ  إيصال  بامكاننا  كيف 

؟؟ املجتمع  يف  والقيم  واملثل 
احلسيني   املنبر  خالل  من   :9 ج
اخلاصة  الفئة  نرفد  أن  نستطيع 
البيت  أهل  مبذهب  واملعتقدة 
بعض  هناك  بأن  ننكر  وال  )ع(، 
القنوات التي تبث املبادئ والقيم 
)ع(،  احلسني  باإلمام  والتعريف 
كافية  تكن  لم  لألسف  إنها  إال 
العقائدية  املنظومة  هذه  بث  يف 
فرسالة  العالم،  مستوى  على 
تنحصر  ال  أن  يجب  احلسني 
بفتح  بل  والقنوات  املنبر  على 
احلسني  باسم  العاملية  املدارس 
فإذا  الثقافية،  والدور  واملراكز 
ستكون  املراكز  هذه  انتشرت 
رسالة احلسني عاملية التأثير ألنها 
اإلنسانية  واملبادئ  القيم  متثل 
واإليثار،  والتضامن  العدالة  يف 
معينة  لفئة  ليس  )ع(  فاحلسني 
من  بد  فال  أخرى،  دون  جهة  أو 
العظيمة  املبادئ  هذه  استحضار 
التي متثل قيم السماء وهدي جده 

النبي املصطفى )ص(.
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حتتفظ  النسائية  املآمت  غالبية  تزال  ال 
احلسينية  اخلطابة  التقليدي يف  بطابعها 
جياًل  تنقل  ورقية  كراسات  على  املعتمد 
بعد جيل، حتى أضحت اليوم جزءاً مهماً 
من ذاكرة املآمت احلسينية وموروثاً يحرص 
القائمون على املآمت على حفظه ونقله للجيل 

الناشئ.
»عفاف« اختارت مناذج من الكتب والروايات 
القدمية التي خطت باليد قدمياً والتي يعود 
القارئات  وكانت  عام،   100 لنحو  بعضها 

واملاليات تعتمد عليها،  وتضم تلك الكتب 
قصصاً وروايات أهل البيت يف واقعة الطف 
وما جرى على اإلمام احلسني وأهل بيته 

)ع(، ومصاغة بالنط البحريني للرثاء.
والقراءة احلسينية على مر السنني كانت وال 
تزال هي بداية الطريق لكل عشاق احلسني 
يف مواسم عاشوراء والتي لها تأثير عظيم 
املآمت  تلك  ومرتادي  املستمعات  نفوس  يف 
واحلسينيات يف أجواء يجللها احلزن ملصاب 

أهل البيت )ع(.

مخطوطات تراثية يف املآمت النسائية
شاهدًة على  اإلرتباط بأهل البيت على مر السنني
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للمآمت  ما  اجلميع  على  يخفى  ال 
يف  األهمية  بالغ  أثر  من  احلسينية 
الذي  األول  اليوم  منذ  أبنائه  توعية 
البحرين  يف  مأمت  أول  فيه  تأسس 
ذكرى  تخليد  صعيد  على  ليس 
عليه  احلسني  اإلمام  استشهاد 
والبكاء  )رض(  وأصحابه  السالم 
لهدف جتسيد  وإمنا  فحسب  عليهم 
أجلها خرج  من  التي  واملبادئ  القيم 
إلى  السالم  عليه  احلسني  اإلمام 

املعركة.
البصيرة  أصحاب  عمد  لذلك 
للوصول  التمهيد  على  النافذة 
بناء  طريق  عن  األهداف  هذه  إلى 
خاصة  وصغيرة  كبيرة  صاالت 
سميت  للنساء  وأخرى  بالرجال 
إلى  نسبة  احلسينية  املآمت  باسم 
حيث  السالم،  عليه  احلسني  اإلمام 
من  متاح  هو  املآمت مبا  جهزت هذه 
كأجهزة  للمعزين  الراحة  وسائل 
وفرش  مريحة  وجلسات  التبريد 

الصوت. ومكبرات 
املجالس  أن  بالذكر  واجلدير 
تنظيم  عن  عبارة  هي  احلسينية 
قبل كل شيء، تنظيم للوقت واجلهد 
مناسب  خطيب  اختيار  عن  وعبارة 
الناس  توعية  عهدته  على  يتم 
بخطاباته املتقنة املدروسة واحملضر 

لها مسبقاً يف تسلسل معهود.
السهولة  من  أّن  البعض  يتصور  وال 

أهميــة
المــآتـم

الحسينيـة
بقلم: أفراح صباح

شك  احلسينية  املجالس  أيف 
مصاديق  من  مصداق  أنها 
يف  الواردة  الذكر  مجالس 
األحاديث الشريفة؟ فقد أخرج 
املستدرك  يف  واحلاكم  البزار 
)رض(  جابر  عن  وصححه 
)ص(  النبي  علينا  قال:«خرج 
هلل  إن  الناس  أيها  يا  فقال: 
وتقف  املالئكة حتل  من  سرايا 
األرض  الذكر يف  على مجالس 
اجلنة.  رياض  يف  فارتعوا 
قالوا: وأين رياض اجلنة؟ قال 
مجالس الذكر فاغدوا وروحوا 

يف ذكر اهلل«.
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النعي  اجلمهور  مسامع  على  يلقي  أن 
تخدم  التي  املفيدة  الكلمة  أو  احلسيني 
يكون  ما  فعادة  الشامخ،  الصرح  هذا 
درسوا  الذين  املشايخ  من  اخلطيب 
الشريعة  وأحكام  القرءان  وتدبر  الفقه 
وأهل  احلسني  اإلمام  تاريخ  ودرسوا 
وطرق  اخلطابة  ودرسوا  )ع(  البيت 
العلوم  من  آخره  إلى  واإللقاء  االقناع 
هذا  يكون  فبالتالي  الالزمة،  والفنون 
النفس  علم  فنون  تعلم  قد  اخلطيب 
يكون  حتى  بإخالص  بالشريعة  وعمل 

القلوب. يف  عميقاً  تأثيراً  كالمه  لوقع 
عمدت  فقد  آخر  صعيد  على  أما 
طاقاتها  توظيف  إلى  احلسينية  املآمت 
تتماشى  فعاليات  تنظيم  يف  ونشاطاتها 
إلى  أدى  مما  النبيلة  األهداف  كل  مع 
أبنائه  ومتاسك  لألفضل  املجتمع  تغيير 
ومتحورهم حور محور واحد محبة أهل 

وواليتهم. )ع(  البيت 
بإلقاء  احلسينية  املآمت  تكتف  ولم 
القصائد والرثاء على أبي عبداهلل عليه 
والدروس  باملواعظ  تكتف  ولم  السالم 
كمحرم  اخلاصة  العزاء  مواسم  يف 
أياديهم  امتدت  وإمنا  فقط  وصفر 
يف  املنتظمة  الدروس  بلورة  إلى  اخليرة 
طيلة  األخرى  والعلوم  والتفسير  الفقه 
العام مبا يف ذلك برامج ثابتة لألطفال 
صالة  القامة  كإعدادهم  واملكلفني 

خاشعة.
ويجدر اإلشارة إلى أن املآمت احلسينية 

بالتهليل  لتزدان  أيضاً  شيدت  قد 
كل  يف  مبارك  مولود  بقدوم  والتكبير 
ذكرى  إحياء  مناسبات  من  مناسبة 
مواليد أهل بيت العصمة)ع(. فحتى يف 
ملختلف  التنسيق  يتم  األفراح  مناسبات 
تدغدغ  أناشيد  من  الهادفة  األنشطة 
نورانية  كلمات  وبإلقاء  املسلم  أحاسيس 
يف أهل البيت تزيد من تثبيت اإلخالص 
املجتمع  أفراد  وتشجع  النفوس  يف  هلل 
وعلى  بهم  املناط  الدور  ممارسة  على 
عاتقهم  على  امللقاة  الرسالة  ممارسة 
األرض  وإعمار  والتعلم  العلم  من خالل 
من أجل القرب من اهلل سبحانه ال من 
الفانية،  وبالدنيا  باملاديات  التعلق  أجل 
وسعادة  نهضة  يف  يساهم  بدوره  وهذا 

يوم. بعد  يوماً  األمة 
وختاماً، نحمد من اهلل الرحمن الرحيم 
وهي  عظيمة  مسؤولية  علينا  مّن  الذي 
أفواج  تخريج  االسالم عن طريق  حفظ 
احلسني  اإلمام  مدرسة  من  الناس  من 
عليه السالم وتثبيت أقدام املؤمنني على 
السليمة  فطرتهم  على  واحلفاظ  احلق 
وجتليها  اخلفية  مواهبهم  وتنمية 
يضيء  ومشعاًل  مناراً  فأصبحوا  للعلن 
الدروب ملن أراد النجاة والهداية ويزيل 
اإلمام احلسني عليه  بفكر  ظلمة اجلهل 
السالم ونهضته اخلالدة وتقوية اإلرادة 
اهلل  أرادها  التي  السليمة  والفطرة 
مقتدياً  عليها  وميوت  يحيا  أن  لعبده 

الصاحلني. بهدي 
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املنامة  العاصمة  متتاز 
بالكثير من دور العبادة 
مساجد  من  القدمية 
ومآمت، والتي يف أغلب 
أسم  حتمل  األحيان 
أسستها  التي  العائلة 
باختالف  أدارتها  أو 
الزمنية،  احلقب 
بعضها  تأريخ  ويرجع 
الزمان،  من  لقرنني 
وتنتشر املآمت الرجالية 
مختلف  يف  والنسائية 
التي  الضيقة  األزقة 
حيث  العاصمة  متيز 
القدمية  البيوت 
إلى  جنباً  املتراصة 

جنب.
مأمت  املآمت،  هذه  ومن 
رباب(  بنت  )حسينية 
املآمت  من  يعد  الذي 
القدمية،  النسائية 
عمره  يتجأوز  الذي 

القرن من الزمان.

رباب«... بنت  »حسينية 
مأمت نسائي يف أزقة املنامة يتجأوز عمره القرن من الزمان

 تقرير: فاطمة العلوي
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وأجرت الباحثة يف وحدة املآمت النسائية 
بحثاً  العلوي  عبداهلل  السيد  فاطمة 
ميدايناً عن املأمت ضمن مشروع متكامل 
النسائية يف  تاريخ املآمت  لتوثيق  لإلدارة 

البحرين. مناطق  مختلف 
املؤسس وسنة التأسيس وسبب التسمية:
والتي  حسينية،  املالية  املأمت  أسست 
سمي املأمت على أسمها. وعلى حد قول 
املأمت  بأن  كويتان  مليحة  املأمت  مسؤولة 
ميكن  ال  أنه  غير  والدتها،  قبل  موجود 
املأمت،  فيها  شيد  التي  بالسنة  التكهن 
من  أكثر  منذ  موجوداً  كان  أنه  سوى 
احلاج  األوقاف  يف  وسجل  عام،   100
الرسمي  املتولي  أما  أبودريس،  محسن  
فكان هو املرحوم احلاج حسن بن أحمد 
أبودريس، وبعد وفاته أصبحت املسؤولة 
هي سعدة بنت أحمد أبو دريس ومن ثم 
عبداهلل  جعفر  منصور  املسؤول  أصبح 
مسؤولية  تباشر  من  واألن  دريس  أبو 

إدارة املأمت هي مليحة حسن كويتان.

موقع مأمت حسينية بنت رباب
يف  املنامة  شمال  يف  احلسينية  تقع   
شارع  من  بالقرب  الواقع  املخارقة  حي 
من  املأمت  ويحد  )ع(  احلسني  اإلمام 
منزل  ثم  ضيق  ممر  الغربية  اجلهة 
التابع  واملطبخ  دريس،  أبو  احلاج حسن 
أما اجلهة اجلنوبية فيقع منزل  للمأمت، 
احلاج طاهر التحو ومن الشرق محالت 
اجلهة  ويف  للمأمت،  موقوفة  جتارية 

موقوفة  خالية  أرض  توجد  الشمالية 
نفسه. للمأمت 

ومساحته البناء  وصف 
سوى  يبنى  لم  رباب  بنت  حسينية  مأمت 
مرة واحدة ورمم مرتني فقط ومع ذلك 
فإّن البنيان يبدو قوياً ومتماسكاً، يرجع 

ذلك بسبب احلجارة التي بنيى بها.
للمأمت من ممر ضيق  املستمعات  تدخل 
من  مصنوع  قدمي  باب  يوجد  حيث 
البني  باللون  واملطلي  الساج  اخلشب 
من  قضبان  بها  فتحة  يعلوه  والذي 
الرئيسي  الباب  بابان  للحسينية  حديد، 
والباب اآلخر  يطل على جهة اجلنوبية، 
يطل على جهة الغرب، والباب الرئيسي 
يؤدي إلى صالة صغيرة مساحتها تقريباً 
من  الصالة  يف  ويوجد  قدم،   ٤0 يف   3
من  وباب  للماء،  الشرقية حوض  اجلهة 
اجلهة  يف  البني  باللون  مطلي  اخلشب 
القراءة احلسينية. باب قاعة  اجلنوبية 

للقراءة  املخصص  القاعة  مساحة 
قدم   65 حوالي  )الطول  احلسينية 
ويستوعب  قدم(   ٤0 حوالي  والعرض 
مستمعة   200 حوالي  احلضور  من 
واالسمنت،  احلجارة  من  بنيت  والقاعة 

أما السقف فكان من حطب الدجنل.
حتتوي احلسينية على 12 نافذه مصنوعة 
يوجد  النوافذ  وخارج  الساج  من خشب 
قضبان من احلديد، وتتوزع هذه النوافذ 
املأمت والتي تأخذ الشكل  على جدران 
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يف  توجد  كما  اجلدار،  داخل  املجوف 
يؤدي  اخلشب  من  باب  الشمالية  اجلهة 
إلى مخزن ونافذتني، أما اجلهة الشرقية 
يوجد بها نوافذ تستخدم روازن )رفوف( 
وأغلقها بأبواب تستخدم حلفظ األشياء.
تسرب  بسبب  تلف  فقد  السقف  أما 
إدارةاألوقاف  قامت   لذا  األمطار، 
اجلعفرية بهدم السقف وترميمه لكي ال 
السقف  ويحتوي  للمأمت،  املطر  يتسرب 
يف  وكان  الضوء،  منها  يدخل  قبة  على 
السابق يوجد بها ثرية  وبها ثمان نوافذ 
لإلضاءة  تستخدمان  نافذتني  زأوية  كل 
القريبة  الغربية  اجلهة  أما  والتهوية، 
اشترتها  للبيع  عرضت  احلسينية  من 
تقدر  عليها مطبخ  بني  للمأمت،  األوقاف 
استخدمه   ٤0 يف   ٤0 بحوالي  مساحته 

كمخزن  يستخدم  منها  وجزء  مطبخاً 
ألغراض املأمت.

طرق متويل املأمت
املأمت  وقفيات  من  املأمت  نفقات  تغطي 
للمأمت  إذ  املستمعات،  تبرعات  ومن 
اإلمام  شارع  على  تطل  محالت جتارية 
احلسني )ع( ، كما أن للمأمت أرض وقف 
يف اجلهة الشمالية إال أنها غير مؤجرة.

العام  طوال  املأمت  يف  القراءة  وتقام 
إلى  باإلضافة  وصفر  محرم  وموسمي 
أبرز  أما  الدينية،  املناسبات  جميع 
كويتان،  مليحة   : فهن  املأمت  ماليات 
بنت  خديجة  العرادي،  محمد  أم  نزهة 
عقلني  أبو  بنت  زكاي  عدنان،  السيد 

وفاطمة أم حسني. 
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كرمت مدير عام بلدية املنطقة الشمالية 
املهندسة ملياء الفضالة إدارة مأمت كرزكان 
يف  الثاني  املركز  على  حلصوله  للنساء 

مسابقة )عاشوراء نرتقي 8(. 
املسابقة التي حصدت إدارة مأمت الطويلة 
فيها املركز األول للعام الثاني على التوالي 
متميزة  جهود  بذلت  مأمت  إدارة  كأفضل 
البيئية  املمارسات  دعم  يف  وساهمت 
احلضرية نحو االستدامة، وحصلت إدارة 
الهيئة احلسينية ألهالي عالي على املركز 

الثالث«.
البيئية  املبادرة  تدشينها  خالل  وذلك 
التاسعة  نسختها  يف  نرتقي  »عاشوراء 
حتت شعار )صفر% مخلفات عضوية( يف 

مأمت حاج حسن العالي بقرية عالي.
وحضر التدشني كل من محافظ الشمالية 
العصفور  عبداحلسني  الشيخ  بن  علي 
ورئيس األوقاف اجلعفرية الشيخ محسن 
ورئيس  العصفور  عبداحلسن  الشيخ  بن 
محمد  الشمالية  املنطقة  بلدية  مجلس 
خليفة بوحمود و مدير عام مديرية أمن 
العميد عبداهلل خليفة  الشمالية  املنطقة 
املنطقة  بلدي  مجلس  وأعضاء  اجليران 
الشمالية ونائب رئيس مجلس إدارة  شركة 
)أوربايسر( أحمد اخلان ورؤساء إدارات 
املآمت الرجالية والنسائية وإدارات املواكب 
العزائية ومنسقي املضائف يف احملافظة 

الشمالية.

مأمت كرزكان للنساء يحصد املركز الثاني
يف أفضل ممارسات بيئية يف احملافظة الشمالية
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اجلعفرية  األوقاف  إدارة  توجهات  ضمن 
بالتوسع يف استخدام الطاقة الشمسية يف 
دور العبادة، قامت إدارة األوقاف اجلعفرية 
بتزويد مسجد  )الكويلية( الكائن يف قرية 
من  حيث  الشمالية،  احملافظة  يف  بوري 
املساهمة  العصرية  التقنية  هذه  شأن 

الفاعلة يف خفض استهالك الكهرباء.
املجلس  عضو  بحضور  التدشني  ومت 
سماحة  اإلسالمية  للشؤون  األعلى 
ووزير  العصفور  عبداحلسني  الشيخ 
العمل والتنمية االجتماعية سعادة السيد 

علي  محمد  جميل 
وسماحة  حميدان 
الشيخ ناصر أحمد 
قاضي  العصفور 
التمييز  محكمة 
اجلعفرية  الدائرة 
األوقاف  ورئيس 

محسن  الشيخ  سماحة  اجلعفرية 
العصفور وسعادة محافظة الشمالية علي 
العصفور وعضو املجلس البلدي للمنطقة 
الشمالية بدور جعفر بن رجب وعدد من 

الشخصيات وأهالي قرية بوري.
البلدي  املجلس  عضو  أكدت  وبدورها 
الدائرة  ممثل  الشمالية  للمحافظة 
أّن  رجب  بن  جعفر  بدور  السابعة 
إدارة  خطوات  يدعم  البلدي  املجلس 
الشأن،  هذا  يف  اجلعفرية  األوقاف 
من  النوع  هذا  استخدام  يف  والتوسع 
احلديثة،  األنظمة 
متثل  حيث 
الشمسية  الطاقة 
يف  االمثل  اخليار 
وتنسجم  املستقبل 
اململكة  رؤية  مع 

يف هذا اجلانب.

 مبشاركة العضو البلدي بدور بن رجب ...
تزويد مسجد يف بوري بنظام توليد »الطاقة الشمسية«
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»الزواج وسنن الزفاف يف الهدي النبوي الشريف« إصدار هذا العام...
سوسن العصفور تشرف على إصدارات تهتم بالسنة النبوية

وعلى  الشريف  النبوي  املولد  مبناسبة 
سوسن  السيدة  تشرف  السنوية  عادتها 
عصفور  آل  احلسني  عبد  الشيخ  بنت 
على اإلصدار اجلديد يف سلسلة لبيك يا 
رسول اهلل إحياء لذكرى الرسول األعظم 

)ص( وسيرته املباركة.
العام  هذا  إصدار  محتوى  تنأول  وقد 
وهو االصدار التاسع )9( موضوع الزواج 
النبوي وهو ما  الهدي  الزفاف يف  وسنن 
آل  محسن  الشيخ  سماحة  بإعداده  قام 
عصفور من خالل جمع األحاديث النبوية 
تباعاً  وترتيبها  مختصاً  جمعاً  املتعلقة 

للوقوف على تلك التوجيهات واإلرشادات 
النبوية و أثرها اإليجابي البالغ يف إضفاء 
الزواجية  املؤسسة  على  نوعية  قيمة 
يف  متني  اجتماعي  كأساس  املقدسة 

املجتمع اإلسالمي.
سوسن  السيدة  ذكرت  املوضوع  وحول 
العصفور : »الوصايا النبوية التي وردت يف 
الشريعة اإلسالمية تتضمن سننا محببة 
املقدس  الرابط  هذا  مييز  راق  وسلوك 
والتي  الزوجية  العالقة  تتضمنه  الذي 
بني  املتبادلة  والواجبات  احلقوق  حتفظ 
الزوجني. وأعتقد أن تناول هذا املوضوع 
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أمر بالغ األهمية، يستحق التبني والنشر 
لتوعية أفراد املجتمع ككل بهذه الضوابط 
بني  العالقة  حتكم  التي  األساسية 
ومرشدنا  معلمنا  لها  دعى  كما  الزوجني 
رسول الرحمة« وأضافت: »لم يكن اختيار 
هذا املوضوع لوال اإلميان الكبير بأهميته 
وحاجة اجلميع ملعرفته وقد مت تخصيصه 
يف االصدار اجلديد لسلسلة لبيك يارسول 

اهلل لهذا العام«.
وأكدت العصفور أننا جميعاً نتطلع للرجوع 
ملعلم هذه األمة )ص( لنقتفي من سيرته 
ميالده  ذكرى  بها  نحيي  دروساً  الكرمية 
ال  الذي  معينه  زالل  من  والنهل  املباركة 

ينضب.
وتضيف السيدة  سوسن العصفور: »هذا 
جهد متواضع نقدمه تأكيدا على حاجتنا 
عن  واالنسالخ  االنفالت  ملقأومة  امللحة 
الدينية  موروثاتنا  ومثل  ومبادئ  قيم 

واالجتماعية األصيلة السيما وأن التعرف 
للتمسك  دعوة  هي  النبوية  السنن  على 
النصائح  بتلك  وااللتزام  بالتوجيهات 
والتوصيات لنعيش احلياة الراقية املتمدنة 
متدنا حقيقيا يف أعلى مراتبه ومظاهره 

وقيمه كما علمنا رسول اهلل )ص(«.
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التراث الشعبي البحرين
األمم  عند  الشعبية  العادات  أغلب  إن 
الشعوب  تاريخ  يف  هام  حدث  من  تأتي 
العادات لها  وغالباً ما تكون جدور تلك 

بالدين. وثيقة  عالقة 
املسلمني  عند  »القرقاعون«  فمناسبة 
حافظ  التي  العادات  أهم  من  واحدة 
حتى  واستمرت  املاضية  األجيال  عليها 

يومنا هذا.

بالبراءة  ارتبط  اسم  هو  »القرقاعون« 
حيث يخرج األطفال يف ليلة النصف من 
شهر رمضان أو ليلة أخرى عند البعض، 
ويطرقون  قراهم  يف  الطرقات  يجوبون 
لوضع  أكياس  معهم  حاملني  البيوت 
العمالت  وبعض  و»السكسبال«  احلالوة 
أصحاب  من  عليها  يحصلون  املعدنية، 

تلك البيوت.
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متتزج  العظيمة  الليلة  تلك  نسمات 
تلك  وكان  األطفال  وأهازيج  بضحكات 
الليلة لم تخلق إال من أجل هؤالء الصغار، 
ينشدون  األبواب  يقتربون من  وبينما هم 
عليكم  عادت  )قرقاعون  النشيد  هذا 
بالصيام. عطونا اهلل يعطيكم. بيت مكة 
ولدهم  سلم  معمورة.  يا  مكة  يا  يوديكم. 
يا اهلل. يخليه ألمه يا اهلل. يجيب املكدة 

األمة  شفيع  يا  أمه.  بحضن  ويحطها. 
عسى البقعة ما اتخمة(.

املجهر  حتت  النشيد  هذا  نضع  وعندما 
السنوية  العادة  هذه  خلف  ان  نستخلص 
قلوب  يف  ومؤثرة  القدر  جليلة  مناسبة 

الناس.
هذه املناسبة تتضمن حدثاً عظيماً حصل 
النشيد  هذا  ويوضح  رمضان  شهر  يف 
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له  املناسبة عبارة عن والدة مولود  أيضا 
يف  وبالتحديد  اإلسالم  يف  رفيع  مقام 
اهلل  صلى  اهلل  رسول  األمة  شفيع  بيت 
عليه  علي  اإلمام  وبيت  وسلم  وآله  عليه 

السالم، ويتتبع السنة املطهرة.
والدة  كانت  الليلة  تلك  إن  التاريخ  وذكر 
طالب  أبي  بن  علي  بن  احلسن  اإلمام 
عليهم السالم يف السنة الثانية أو الثالثة 

أول  بوالدة  النبي  استبشر  حني  للهجرة 
مولود له من ابنته فاطمة الزهراء سالم 
عني  قرة  املولود  هذا  وكان  عليها  اهلل 
بيت  إلى  يذهبون  الناس  فكان  الرسول، 

زرافات زرافات مهنئيه 
قائلني: )قرة العني(

فسالم على احلسن بن علي عليه السالم 
يوم ولد ويوم أستشهد ويوم يبعث حياً.

تصوير: صفية موسى العريبي
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إحساس الطفل بأمه...
من وحي القران وارشاداته ومن نهج أئمة االسالم ننطلق 

هنا نحو موضوع التربية ودورها يف البيت واملجتمع.
فاألسلوب التربوي واألخالقي والتعامل بالعطف واحلنان 
يخلق  األوالد  جميع  بني  التعامل  يف  والعدل  األوالد  مع 
اآلخر  لظروف  ومراعات  والتعاون  باحلب  لهم  الشعور 

واالحترام واالحساس باملسؤولية جتاه بعضهم.
ومبا إن املسؤوليات كثيرة على األبوين ميكنهم أن يعودوا 
ويعلموا األوالد األكبر سناً على املساهمة واملساعدة يف 
معهم  كاللعب  الصغار  إخوتهم  رعاية  أو  املنزل  أعمال 
مساعدتهم  أو  تهدئتهم  ومحاولة  حتميمهم  وإطعامهم 
للنوم وقت انشغال األم يف األعمال املنزلية أو غيرها على 
به  يتصرف  وما  األم  ومراقبة  يكونوا حتت مالحظة  أن 

األوالد حيال ذلك.
هذا السلوك هو جانب تربوي مفيد ويتم إتاحة الفرصة 
لدى  األبوين  يغرس  املسؤولية.  بتحمل  لألوالد  وتدريب 
أوالدهم الشعور بقيمتهم يف احلياة ويجعلهم يعيشوا دور 
الشخص املسئول واملعتمد عليه يف كل شيء، وهذا ينمي 
لدى األطفال حسن التصرف وخوض جتربة التواجد يف 

مواقف مختلفة.
يف النهاية ننصح الوالدين أن يعطوا أطفالهم فرصة للتعلم 
املختلفة  املواقف  يف  التصرف  وحسن  املسئولية  وحتمل 
وسيكونون أوالد صاحلني يف املجتمع وسيغير ذلك الكثير 

من تعاملهم مع الوالدين واآلخرين يف املستقبل.

كيف تغيروا
»سلوك الطفل«؟
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مآتم البحرين النسائية
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وفاعاًل  بارزاً  حضوراً  املرأة  حققت 
واملسابقات  الفعاليات  مختلف  يف 
اجلعفرية  األوقاف  إدارة  تنظمها  التي 
وخصوصاً خالل موسمي عاشوراء وشهر 

رمضان املبارك.
ومن بني هذه املسابقات مسابقة اإلمام 
احلسني )ع( للتصوير الفوتوغرايف والتي 
تسجل مشاركة نسوية مطردة عاماً بعد 
عام، عالوة على احلضور السنوي الفاعل 

يف الفعاليات.
املرأة  لدور  »عفاف«  مجلة  من  وتقديراً 
املجلة  تنشر  مواهبها  وإبراز  البحرينية 
عن  عبارة  هي  والتي  الفنية  املشاركات 
من  مستوحاة  مصور  لكل  صور  سلسلة 

مبادئ نهضة اإلمام احلسني )ع(.

حضور بارز للمرأة في 
مسابقات األوقاف الجعفرية

مشاركة املصورة: عرفات محمد علي آل خلف
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مشاركة املصورة: وديعة يوسف علي

مشاركة املصورة: سكينة عبداهلل خميس

هذه الطفلة احلسينية تتذكر حال رقية بنت احلسني )ع( عندما طلبت أكاًل فأحضرو لها رأس والدها وهي حزينة بفراقه

تعودنا منذ الصغر على خدمة أبي عبداهلل احلسني عليه السالم..
فها هي فتاة يف عمر اخلمس سنوات تعد الشاي وتسكبه يف الفناجني وتقدمه لزوار احلسني )ع(
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مشاركة املصورة: جناة الفرساني

مشاركة املصورة: رؤى القاري

أطفال يقومون بخدمة زوار احلسني عليهم السالم اعمارهم بني التاسعة والعاشرة وهم يقفون بالساعات يف الطريق 
لكربالء لتقدمي االطعمة لزوار احلسني عليه السالم بكل حب وشغف وفخر هؤالء هم أطفال اجلنة.

ما رأيُت إال جميال

علميني الصبر يا فخر الِنــــساء...
احلســني بــن علــي )ع( ضحــى بالعائلــة، بالشــبان، 
بالطفــل الرضيــع، بالنســوة، وهــم خيــرة خلــق اهلل 

مــن نبــوءة آِل محمــد.
أشــراف العــرب يف ســبيل العــزة والرفعــة عنــد 
اهلل،، إنّ فقــد عزيــز علينــا يشــُعرنا أّن الدنيــا 
ذات زوال وال نســتطيع العيــش حســرة دونهــم فمــا 
بالكــم بســيدتي وموالتــي فخــر النســاء زينــب )ع( 
ممــا رأت وحتملــت فقــد األخ والعشــيرة الواحــد 
غريبــة  وعاشــت  صبــرت  وكيــف  اآلخــر  تلــو 

مظلومــة مســبية.
الصورة تأسياً بزينب وصبرها وحتملها
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مشاركة املصورة: زهراء منصور حسن

إنتصار العلم على اجلهل

اســتخدمت رمــز العلــم والنــور يف هــذه املجموعــة 
مــن الصــور.. العلــم الــذي غيبتــه عتمــة التراجــع 

الثقــايف ملفهــوم الِعبــرة امللحميــة العاشــورائية.

بالنســبة إلــى لغــة النــور املهيمنــة علــى املجموعة.. 
فالصــورة احلقيقيــة تتضــح مــن خــالل اإلميــان 
بعشــوائية  املمــارس  بالطقــس  ال  بالقضيــة 

املكتســبة. العــادات 
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سالٌم يا ترنيمة 
الحسين

»حسني مني وأنا من حسني«، حديث 
وانبثقت  اإلباء،  بجنباته صدى  دوى 
بعد  جيال  اخللود  رايات  األفق  يف 
تتوهج  حرة  أفئدة  به  وتتقد  جيل، 
األصفاد  وترشق  الوغى،  بساح 
احلرية  عبق  وترشف  برعدها، 

غضا جنيا بكيان األمة والعقيدة.
أعظمك...  ما  األحرار  سندس 
البغي،  قوى  عليك  تكالبت 
قطع  عن  ضغائنها  ومتخضت 
ال  ببقاء  باق  ولكنك  أوداجك، 
أوداجك  فتلتحم  اهلل،  إال  إله 
املخضبة، ويجثو اخللود وينحني 

إجالال دون ألويتك.
إكليلها  اإللهية  العناية  سقتك 
وتزينت  اإللهي،  العشق  وزمجر 

مستبشرة  الشهادة،  بحلة  السماء  أمالك 
أوصالها  وتلملم  اجلنان،  رياحني  تزف 

الدامية.
جتارة لن تبور هي التي مع اهلل، أقسمت 
وأحرزت  احلسنيني،  بإحدى  تنتصر  أن 
أثقلها يف كفة امليزان وأوسمتها باشراقتك، 

وكسوتها حلتك املعطاءة املتفانية.
أن  إال  وأبيت  عنفوانك  يف  شمخت 
األحرار  تتدارسه  وأن  احلق،  يحصحص 

وحفظته  الدين  صرح  وأقمت  مبلحمتك، 
بصيحتك املدوية...

يأنسها  صومعة  ذكرك  اليزال  سيدي   
بعظمتك،  وتبحر  بطرفها  ترنوك  التالون، 
متميمة بقدسك، عنوانها انتماؤك، وديدنها 
شعارك. تلتحف املنايا وتخط شجن املوت 
الكبرياء،  أهازيج  وتنسج  بأمنلك،  الزاكي 

وتستجديك العطاء األرجواني.
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حلم يطفو بريش مالك
ينتظُر كان  قلبي  احلِبّ  أّوِل  من 
الّنظُر يُدرُك  ماال  أبصُر  وكنُت 
والقمُر الشمُس  تسيُر  ورائي  ومن 
والبيداءُ«*والّزَهُر والليُل  »واخليُل 
نُثروا قد  الريح  بكِف  والشانئون 
عبروا بالهوى  فيمن  الغيَب  لنعبر 
أنهمر.. ثم  مالٍك  بريِش  أطفو 
تستتُر بالنوِر  حوريٍة  غناِء 
أنصهُر ..حيث  ضوء  منبُع  عيناك 
َوَطُر املنتهى  يف  لي  الّتوُحِد  غير 
أعلو ..أطيُر ..أغني ..تُومُض الصوُر
ّثمُر واّدلى  قلبي  اخضّر  ما  لوالهُ 
حجُر خفقتي   .. جٍبّ قلبي  لوالهُ 
ينبهُر يستجليَك  حني  ويوسٌف 
أصطبُر ..كيف  طويال  علّي  بكت 
خبُر وال  ِحٌسّ  ..فال  عنك  يشاُع 
الوتُر أُْذِهَل  ..حتي  حلوني  تشي 
الِفَكُر تسقُط  سمائي  خصر  أهُزّ 
مطُر املشتهى  غيَم  يُرّتُل  كما 
ينفجُر ..والتوُق  لََهًفا  بروجها  على 
يُبتكُر ..والوهُج  أحداقها  تشّف 
شجُر كفها  يف  بلبٌل..  ثغرها  يف 
رُر والُدّ البحرين  مرُج  حيطانها 
..وتَّذِكُر خمرا  تُذق  لم  وإن  سكرى 
أنشطُر كدُت  حتى  جتليَت  ملا 
َمَدُر اخُلطى  بني  أو  قبرَك..  شباِّك 
أختصُر كنُت  لو  ُمَعلّقٌة  حبي 
يستعُر بالطوفان  شوقَي  نور 
أثُر للندى  ورٍد  مأمت  كل  يف 
َوَزُر ال   :.. احلزُن  يقوُل  زنديَك حني 
تََذُر وال  تُبقي  ال  بكلَّي  خذني 
ينتظُر كان  قلبي  الّشطر  أوِل  من 

َسَفُر  والرؤى   ... رصيٌف  األمنياُت 
لي يُومُئ  الّدرُب  كان  الشوِق  أّوِل  من 
أمتعتي بعض  وِشعري  إليك  أمضي 
تعرفنا األنهاُر  خلفنا  ..ومن  منضي 
ازدهروا أبوابَك  على  العاشقون 
أنت الطريُق.. ومعنى السيِر.. »هيَت لنا«
ودٌق ..لهفتي  غيٍم  أصابُع  ُحلمي 
من تفايض  ما  كفويف  بني  أضّم 
سًنا حقول  يف  فراٍش  رقُص  عيناي 
وما الهياِم  ناِر  يف  وأُخلَُق  أفنى.. 
ترمقني حني  وجهي  يُشبُه  شيء  ال 
عبٌق بي  منك  ترابا  إال  كنُت  ما 
لهٍب بال  فانوٌس  عمرَي  لوالهُ 
هدًى اجلماِل  يف  لي  هل  جمالَك  لوال 
ولهي ..عن  عنَك  تدري  زليخة  ولو 
مبا جتيءُ  حتى  هدهدتي  أرسلُت 
مبا ..بحُت  األشعار  أقمصة  مّزقُت 
نخلتها جذع  هّزت  مرمي  كمثل 
طرحتها الفجِر  عروُس  حتيُك  كما 
الغافيات النجوِم  عذارى  كما 
تُوقظها الوحي  شفاِه  من  وقبلٌة 
ضحكتها الكوِن  باتساِع  كطفلٍة 
بصومعٍة تخلو  ناسكة  مثل  أو 
شاغلها دمَت  ما  يُشغلها  لهو  ال 
ُمنصعقا القلب  خّر  نورك  سبحان 
على يُحوم  ذٌرّ  ليتني  يا  »حسنُي« 
متسٌع البوح  يف  وهل  أبوُح  دعني 
شاهدةٌ اهلل  ..عنُي  بقربَك  خذني 
مورقٌة احلبِر  بدموِع  وصفحتي 
على احلماِم  نوح  كما  أنوُح  دعني 
أمتعتي كل  عشقي  أمللُم  دعني 
بقافيتي ُخذ  لترضى  عجلُت  إني 

قصيدة للشاعرة البحرينية إميان دعبل








