
 
  

 الدوُر اإلعالمّي لنساء الطّف [السیدة زینب (ع)]
                          أ. د. دالل عباس ـ الجامعة اللبنانّیة

                              بسم اهللا الرحٰمن الرحیم
به أوصى مّما عاشوراء كّل والدتي ُترّدده كانت ما حفظُت طفلًة كنت               مذ
أقسمت إّني أخّیة یا " : علیها اهللا سالم زینَب السیَّدة السالم علیه الحسیُن                اإلماُم
تدعي وال ، وجًها عليَّ تخمشي وال ، جیًبا علّي تُشّقي ال ، َقَسمي فأِبّري ،                  علیك
مسجد في العقیلة خطبة من عباراٍت حفظُت كما . ُقِتلت" أنا إن والثبور               بالویل
كان والقارئات القّراء یقوله مما العزاء مجالس في أسمعه كنت ما لكّن . ..                یزید
تختلف مجالُسُهم، تصّورها التي وزینُب ، ذهني في رسخ لما ومناقًضا             مختِلًفا
قراءاتي زْتها وعزَّ ، طفلًة ذهني في انرسمت التي المثاِل زینَب صورة             عن
كما طول وال لها الحول بكاءة امرأًة یصّورها الذي التیُّار ذلك كان لقد ،                شاّبة
وجماهیریة. وفاعلیة تأثیًرا أشدَّ الماء، قطرَة یستجدوَن كربالء أبطاَل ر           ُیصوُّ
أّدْته الذي الدوُر سُیفهم ومتى ؟ نصابها إلى األمور سُتعاد متى ، أتساءل               كنت
الحكایات األذهان في رّسختها التي النمطّیة الصورة من بعیًدا الّطف            نساء

 الشعبّیة طیلة قروٍن متمادیة .
شاهدًة كنُت وقد ، إیران في اإلسالمیِّة الثورِة قادِة لسان على جاء الجواب               
صفوف یتقّدمن الزینبّیات، النساَء عیني بأمِّ ورأیت قرب، من أحداثها            على
ثمَّ ومن الثورة، بانتصار المتمّثل الدین إحیاء أجل من وُیستشهدن            المتظاهرین،
الثورُة أعادت لقد المقّدس... الجهاد في المشاركة على أبناءهن           یّحرضن
  اإلسالمیُّة منذ اثنین وأربعین عاًما صورَة زینَب الحقیقّیة لتمَأل قلوبنا وجوارحنا

لقد كربالء، في وأركانه الدین على النهائّي االنقالِب ة قصُّ القّصة: تبدأ             لم
نْقَضه ثم (ع)، علّي على الحرَب معاویُة فیها أعلن التي اللحظة تلك منذ               بدأت
ُسمِّي الذي العام في وإعالَنه السالم، علیه الحسَن أْعَهَده الذي العهَد ذلك              بعد
المنّورة المدینة مسجد في الناس جمع حین 663م)، (41ه- الجماعة عاَم             زوًرا
لن وأّنه بهم یأبه ال أّنه مواربة، أدنى دون ومن بصراحة معلًنا فیهم،               وخطب
من بخالفته.كان یعترف لم ألّنه علیا یذكر ولم السابقین الخلفاء خطى على              یسیَر
لما فعَل، ولو لیزید، البیعَة (ع) الحسین اإلماُم یرفَض أْن والبدیهّي             الطبیعّي
تلك كلُّ قامت لما الحسین، استشهاُد ولوال مسلمون، وال إسالٌم هنالك             كان
الحّكام مضاجَع ت أقضَّ األقّل على أو العروش، َضِت قوَّ التي           الثورات
العدّو وُأذلَّ ، الملوك ملك عرش سقط " الذّلة مّنا "هیهات وبشعار ،               الجائرین

 اإلسرائیلّي ، وُهِزم الدواعُش...
كان وما السالم، علیه الحسین بقتل إّال لیستقیَم محّمد دیُن كان ما              نعم
السالم علیها زینُب تقْف ولم النساُء، ُتسبى لم لو ثماًرا سیعطي الحسین              استشهاُد
في المضلِّل اإلعالم نجح وقد نفَسه... الملَك ویزیَد زیاد، بن اهللا ُعبیَد              متحدیة
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الخلیفة، سلطة على خرجوا وكفارا خوارَج تصویرهم في الشام، وفي            الكوفة
على ومتعّلم رّباني عالـٌم السالم، علیه علّي اإلماُم صوَّرهم كما دائًما             والناُس
في والناعق ناعق كلِّ وراء یسیرون ُرعاع وهمٌج قّلة]، [وهؤالء نجاة             سبیل
اإلعالم وسائل الیوم والناعُق وفقهاؤه، األموّي الحكم عمالُء كان الحین            ذلك
َعبیُد "الناس : السالم علیه الحسین اإلمام قال كما هم أو وقضیضها،              بقّضها
بالبالء صوا ُمحِّ فإذا معایُشهم، دّرت ما ُیحیطونه ألسنتهم على َلْعٌق والدین             الدنیا

 قلَّ الدّیانون".
العسكر مع السبایا دخول كان المحّرم من عشر الثالث االثنین یوم             صباَح
عّز العجائز، الرجال ونشیَج النسوة بكاَء زینب السیُّدة رأت لما الكوفة؛             إلى
النشیج، وهدأ األصوات فسكتت بیدها، علیهم فأشارت . منهم، رأته ما             علیها
محّمدّیة، بفصاحٍة فمها من المنطلق الزینبـّي الكالم بقوارِص تخاطبهم           وبدأت
عليٍّ بنِت زینَب إلى نظْرُت األسدّي): بشٍر بن (خزیُم سمعها من قال              حتى

  علیهما السالم فلم أَر َخِفرًة أنطَق منها
الِبنیة خلخلة في ِفعلها فعلت السالم علیها زینب للعقیلة األولى الخطبة             هذه
أو مؤازرة إلى دفعها قد األموّي اإلعالم كان التي الكوفّیة، للجماهیر             الفكرّیة
الناس، برقاب لیتحّكم الدیَن والمستغلِّ ، الَغَلبة على القائِم األموّي الحكم             مهادنة
وعترُة اهللا كتاُب الثقالن: مصدُره الدیَن بأّن اهللا، رسول بوصّیة إّیاهم             مذكرة
قد أّنهم بأنفسهم لیكتشفوا .( ص٣٦٢ ج٢، الفضائل، مسلم،كتاب (صحیح  بیته أهُل اهللا،               رسوِل
اهللا رسول ابن خذلوا حین ، وآخرتهم ودنیاهم دیَنهم وأضاعوا بهم ر وُغرَّ              ُخدعوا
ویغّیروا ، حساباِتهم یراجعوا أن إلى بعُد من دفعهم مّما أمّیة، بني ونصروا ،              

  من سلوكهم ، ویبحثوا عن السبل التي تمّكنهم من تصحیح الرؤیة والسلوك .
بعد الكوفة أهل حال على والشاهد ، العقیلة خطبة راوي خزیم             یقول
وقد یبكون، حیارى یومئذ الناس رأیت لقد فواهللا السالم: علیها لخطبتها             سماعهم
اخضّلت حتى یبكي جنبي إلى واقًفا شیًخا ورأیت أفواههم، في أیدَیهم             وضعوا
الشباب، خیُر وشباُبكم الكهول، خیُر كهوُلكم وأمي بأبي یقول وهو            لحیُته،
زینب ذّكرت لقد ُیبزى وال ُیخزى ال نسل، خیر ونسُلكم النساء، خیُر              ونساؤكم
ابنُة أّنها ذّكرتهم هي، ومن ، عنه تغافلوا أو غفلوا بما الكوفة أهَل السالم                علیها
صاحبة سمّیة حفید ) زیاد ابن هو ومن ، تطهیًرا الرجس من اهللا طّهرهم                الذین
جّده ألّمة اإلصالحّي الحسین اإلمام مشروَع وعضدت ، مرجانة) وابن            الرایة
سلوك على طرأ الذي العاّم التغییَر ذلك على یدّل وسّلم؛ وآله علیه اهللا               صّلى
في ووقوفهم ، كربالء لشهداء بالثأر للمطالبین ومؤازرتهم ذلك بعد الكوفة             أهل

 وجه الحّكام األمویین المتعاقبین.
                    خطبة زینب (ع) بالشام

من بآیات خطبتها تبدأ أن السالم علیها زینب السیدة قصدت الشام في              
الشام أهل وإلى إلیه وإّنما ، وحده یزید إلى ها موج لیس فالكالم الكریم،               القرآن
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، معها ومن إّنها لهم قیل والذین ، َمْن وابنُة َمْن هي یعرفون ال الذین                 المضّللین،
أهَل وُتعلُم تذّكره هي لذلك ، " الشرعّي الخلیفة على الخارجة العصبِة              أسرى
الطلقاء ابُن هو وأّنه ، اهللا رسول بنات هّن السبایا من معها ومن أّنها ،                 الشام
فعَل مهما وأّنه األكباد، آكلِة حفید وأّنه طوًعا، ال كرًها مكة فتح بعد أسلموا                الذین
وهو ، بدر یوَم ُهزموا الذین المشركین شیوخه بین أهلها،وشّتان ذكَر یمحَو              لن

  یأخُذ بثأرهم الیوم وبین جّدها النبّي وآله ،
  لقد شعر یزید بالخزي أمام جلسائه من خطبة العقیلة،

ویحك تقول: وهي عبداهللا بنت هند یزید زوجُة دخلت حتى لحظات إّال هي               وما
وال بزوجة لك انا ما واهللا، القیامة، یوَم الناَر بها استوجبت ِفعلًة فعلت یزید،                یا
هدانا وبنیها وبعِلها بأبیها فقالت: فاطمة؟! وآَل أنت ما لها: فقال ببعل، لي               أنت
اهللا تلقى وجٍه بأيِّ یزید، یا ویلك الخالفة)، (تعني القمیص هذا وألبسنا              اهللا
ابْنه رفَض أْن یزید موت بعد ذلك الكالم...وتال هذا دعي هند یا فقال               ورسوَله؟!
القتلُة ویّدعي اهللا، رسول ابن قتل عل انبنى ملٍك في أباه یخِلَف أن الثاني                معاویُة

 أّنهم خلفاؤه.
زینب وبطولُة الحسین ثورْة فیه ُفهمْت الذي الزمن هذا في ُخلقنا أّننا هللا الحمد                
إیران، في اإلسالمّیة الثورة قامت هدیهما وعلى الفهم، حّق السالم            علیهما
في الحسین على البّكاؤون هم الحسینّیون یعد لم لبنان، في المقاومُة             وانتصرت
صار ومباذلها، الدنیا إلى یعودون عاشوراء، تنقضي وحین معدودة،           أیام
وأسقطوا والتبعیة، والهوان الذّل قیود كّسروا الذي هم الحقیقّیون           الحسینّیون
المقاومون سار خطاهم وعلى الطاووس، عرش العظیم الخمینـّي اإلمام           بقیادة
البالد في أفسدوا الذین للدواعش وتصّدوا ، اإلسرائیلّي االحتالَل دحروا            الذین
إّما هم للبیت أهل مدرسة في الناس ألّن المسلمین وغیر المسلمین عن              ودافعوا
ناضلن اللواتي النساُء أولئك هنَّ والزینبیُّات الَخْلق. في أونظائر الدین في             إخوٌة
وَفَتح السلمّیة، المظاهرات مقّدمة في سرَن واللواتي الشاه، سجون في            وُسجّن
المسلمة المرأة إلى وأعاد اإلمام، وعودة الطاغوت لسقوط الطریَق           استشهاُدهّن
حكومة في إّال ُتطّبق ولم اإلسالم، إیاها منحها قد كان التي الحقوق كلَّ إیران                في
كل وفي الحكم، في ومشاركاٌت وفیزیاء ذّرة عالمات الیوم والزینبیُّات            المدینة؛
اإلسالمّیة، الثورة عن للدفاع أوالدهن دفعن اللواتي هّن الزینبّیات الحیاة.            شؤون
العدّو لمقاومِة أوالدهن دفعن اللواتي وهّن اإلسالمّیة، الجمهورّیة          وعن
و ولبنان، والعراق سوریا في والدواعش األمیركیین ومقاومة          اإلسرائیلّي،
اقتداًء ، وبالترجیع جلیلة بدمعة جثامینهم واستقبلن كانوا، أینما الطغاة            ومقاومة

 بزینَب علیها السالم...
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