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صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان -حفظه اهلل-

رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة

تتقدم جامعة الوصل بدبي  

بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام 

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان -حفظه اهلل-  

بمناسبة انتخابه رئيًسا لدولة اإلمارات العربية المتحدة 

 داعين لسموه باستمرار التوفيق والسداد في بناء الدولة وقيادة االتحاد
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امل�صرف على الإ�صدار
�أ. د. خالد توكال

رئي�س هيئة التحرير
د. �أحمد ب�شار�ت

اأع�صاء هيئة التحرير
�أ. د. �إياد �إبر�هيم

د. �أحمد خالدي

�أ. �أحمد �شفيق

�أ. نوف �ل�شيعري

�أ. ليلى عقون

�لطالبة/رمي �حل�شو�ين

�لطالبة/�أمة �لعليم حممد عبده

�لطالبة/مرمي �أحمد باعمر

8

1123

510

19

اقراأ يف هذا العدد

مدير جامعة �لو�شل يتفقد �شري   

�المتحانات �لنهائّية.

جامعة �لو�شل تتبنى م�شروع ن�شر   
�لر�شائل �لعلمية �إلكرتونًيا.

متحف  يزرن  �لو�شل  جامعة  طالبات   
�الحتاد.

جامعة �لو�شل تنظم ندوة حول �ملقاربة   
�لل�شانية �لبينية.

تطوير �أدو�ت �لتعلم عن ُبعد يف جامعة   
�لو�شل.

لقاء مع جنوم �إمار�تية م�شيئة -   
�لدكتورة مرمي �لها�شمي.
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كلمة نائب مدير اجلامعة للدعم امل�ؤ�ص�صي

"الإجناز"  برنامج  العليا  التقنية  كليات  مع  بالتعاون  الو�صل  جامعة  اأطلقت 
باإذن  له  املغفور  اأطلقها  "اأب�صر" التي  ملبادرة  ا�صتجابة  العمل،  ل�صوق  للتاأهيل 
وبدعم  الدولة )رحمه اهلل(  رئي�س  زايد  بن  ال�صيخ خليفة  ال�صمو  �صاحب  اهلل 
�صخي من ال�صيد جمعة املاجد، ومبتابعة حثيثة من �صعادة مدير اجلامعة لإعداد 
الكوادر الوطنية وتاأهليها من املواطنات احلا�صالت على موؤهل الثانوية العامة 
لإك�صابهن املهارات العملية والتطبيقية بغية الولوج اإىل �صوق العمل بكل جدارة 
واقتدار. افتتح الربنامج يف اإمارة دبي بتاريخ )2013/09/16م(، ومت افتتاح 

الفرع الثاين يف اإمارة الفجرية بتاريخ )2014/02/23م(، 

وانطلقت امل�صرية التعليمية يف هذا الربنامج بكل جناح منُذ الوهلة الأوىل وحتى هذه اللحظة حتى اأ�صبح عدد اخلريجات 
من الفرعني منُذ انطالقته )1321( خريجة.

ومعظم هوؤلء اخلريجات اأ�صبحن يتبواأن مقاعد مهمة يف القطاعني العام واخلا�س، ناهيك عن اأولئك الالتي التحقن 
بالدرا�صة بكليات التقنية العليا من اخلريجات لنيل �صهادة البكالوريو�س يف اإطار الت�صجيع والدعم ال�صخي لُهْن من ال�صيد 

جمعة املاجد بتخ�صي�س منحة مالية �صهرية مقدارها األفا درهم ملوا�صلة تعليمهن اجلامعي.

ولقد �صهدت الفرتة ال�صابقة لهذا الربنامج تطوًرا ملحوًظا يف املهارات التدري�صية، مثل: )مهارات التوا�صل باللغتني العربية 
والإجنليزية، ومهارات احلا�صوب، والريا�صيات، وغريها من مهارات العمل املختلفة( حتى اأ�صبحت اخلريجة من هذا 
الربنامج متتلك معلومات ومهارات كافية يف تخ�ص�صها العلمي الذي اختارته وتدربت عليه خالل فرتة درا�صتها، ليوؤهلها 
وتكنولوجيا  املتعاملني،  وخدمة  الب�صرية،  واملوارد  املكاتب،  )اإدارة  التخ�ص�صات:  هذه  ومن  العمل،  �صوق  يف  للمناف�صة 

املعلومات(.

املوؤ�ص�صات  التدريب يف  من  يفدن  واأن  الإمارات،  �صماء  �صعلًة يف  الربنامج  ي�صبح اخلريجات من هذا  اأن  اأمل يف  وُكلنا 
وامليادين املختلفة لالنخراط يف �صوق العمل وتلبيًة ملتطلباته. 

د. عبد الرحمن حفظ الدين
نائب مدير الجامعة للدعم المؤسسي 

والمشرف على برنامج اإلنجاز



Issue No. 3 - May 2022 / 2022 5العدد 3 - مايو  newsletter@alwasl.ac.ae

تفقد الأ�صتاذ الدكتور حممد اأحمد عبد الرحمن 
الثنني  يوم  �صباح  الو�صل،  جامعة  مدير 
باجلامعة،  المتحانية  القاعات  9-5-2022م 

حر�س  موؤكًدا  المتحانات  �صري  على  واطلع 
اجلامعة على توفري كافة الحتياجات الالزمة 
من  ليتمكنوا  للطلبة؛  املنا�صبة  البيئة  وتهيئة 
اأكد  كما  وي�صر،  �صهولة  بكل  المتحانات  اأداء 
�صرورة اللتزام بالتعليمات والأنظمة اخلا�صة 
التعليمات  اتباع  على  واحلر�س  بالمتحانات، 

اللتزام  ب�صاأن  اجلامعة  اإدارة  من  ال�صادرة 
فريو�س  من  واحلماية  الوقاية  باإجراءات 
كورونا، وارتداء الكمامات وا�صتخدام املعقمات 

ال�صحية.

�صعادته  اأ�صاد  التفقدية  جولته  ختام  ويف 
�صري  جناح  ل�صمان  التنظيمية  بالإجراءات 
والتوفيق  النجاح  متمنًيا  المتحانية،  العملية 

لأبنائه من طلبة اجلامعة.

مدير جامعة ال��صل 
يتفقد �صري المتحانات النهائّية
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جامعة ال��صل تتبنى م�صروع 
ن�صر الر�صائل العلمية اإلكرتونًيا

يف �إطار جهود جامعة �لو�شل لتبنى ن�شر �لر�شائل �لعلمية 

م�شروع  باجلامعة  �لعلمي  �لبحث  نيابة  د�شنت  �ملتميزة، 

للبحث  دعًما  وذلك  �إلكرتونًيا،  �لعلمية  �لر�شائل  ن�شر 

�لعلمي، وحتقيًقا للإفادة �لعلمية للطلبة و�لباحثني. 

مدير  �لرحمن  عبد  حممد  �لدكتور  �الأ�شتاذ  و�أ�شاد 

�شي�شع منجز�ت طلبة  �إنه  �مل�شروع، حيث  بهذ�  �جلامعة 

خمتلف  من  �لباحثني  �أمام  و�لبحثية  �لعلمية  �جلامعة 

�ملعرفية  للمعلومات  �إثر�ء  ميثل  مما  �لعامل؛  دول 

و�لبحثية، و�إتاحة للمزيد من م�شادر �لدر��شات �حلديثة 

�ملجاالت  �شتى  يف  �لعلمية  �لر�شائل  ع�شر�ت  حتوي  �لتي 

�جتماعية  ودر��شات  عربية،  ولغة  �إ�شلمية،  در��شات  من 

وفقهية وتربوية. 

و�جلدير بالذكر �أن ن�شر �لر�شائل �لعلمية �إلكرتونًيا يقع 

لطلبة  �شيتيح  �لذي  �الإلكرتونية  �ملكتبة  م�شروع  �شمن 

�لعلم حرية �لو�شول للر�شائل �ملن�شورة يف �أي زمان ومن 

�أي مكان.



Issue No. 3 - May 2022 / 2022 7العدد 3 - مايو  newsletter@alwasl.ac.ae

نظمت كلية �الآد�ب بال�شر�كة مع مكتبة �جلامعة فعالية �لطالب �الأ�شتاذ، وذلك �شباح يوم �خلمي�س 

�إقامتها  على  وحر�س  �أطلقها  �لتي  �ملبادر�ت  �شمن  �لفعالية  هذه  وتاأتي  24-3-2022م،  �ملو�فق 

�الأ�شتاذ �لدكتور/حممد عبد �لرحمن مدير �جلامعة، وتهدف �إىل تدريب �لطلبة على �إد�رة �لقاعة 

�ل�شفية و�إلقاء �ملحا�شر�ت.

 قدمت �ملحا�شرة �لطالبة/ملك حممود ر�شا من �ل�شنة �لثالثة تخ�ش�س �للغة �لعربية و�آد�بها، 

بح�شور �لدكتورة لطيفة �حلمادي �مل�شرفة على �ملبادرة، وعدد من �أ�شاتذة �جلامعة، �لذين �أ�شادو� 

مب�شتوى �لطالبة �ملتميز وح�شولها على لقب "�لطالب �الأ�شتاذ" بجد�رة.

الطالب الأ�صتاذ يف جامعة ال��صل
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�لو�شل  جامعة  لطالبات  رحلة  24-3-2022م  �ملو�فق  �خلمي�س  يوم  �ملجتمع  خدمة  �إد�رة  نظمت 
عام  دي�شمرب  �لثاين من  �الحتاد يف  قيام  �لذي يحكي ق�شة  دبي،  �إمارة  �الحتاد يف  لزيارة متحف 
1971م، وتعرفت �لطالبات �أهم �أق�شام �ملتحف وحمتوياته من مو�د ووثائق تتعلق باأحد�ث تاأ�شي�س 

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

طالبات جامعة ال��صل يزرن متحف الحتاد
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الدرا�صات  مركز  مع  بالتعاون  الثقافية  اللجنة  نظمت 
ال�صردية والل�صانية يف جامعة الو�صل ندوة ثقافية عن ُبعد 
بعنوان: )املقاربة الل�صانية البينية وحتمية تكامل املعارف 
الإن�صانية وتقاطعها( حتدث فيها الدكتور اأحمد ح�صاين 
اأ�صتاذ الل�صانيات بجامعة الو�صل، والدكتورة دلل و�صن 
اأ�صتاذة الل�صانيات بجامعة ال�صهيد حمة خل�صر الوادي، 
وح�صرها  العمري،  منجي  الدكتور  وقدمها  اجلزائر. 

عدد من اأ�صاتذة اجلامعة وطلبتها. 

وحتدث اأ. د. اأحمد ح�صاين عن اأّن احلدود بني املعارف 
والعلوم الإن�صانية حدود وهمية بالنظر اإىل �صلة املعرفة 
الإن�صاين  بعدها  يف  املعرفة  اإّن  اإذا  الب�صري،  بالفكر 
والكلية  بالوحدة  يتميز  بنيته،  معطى عقلي متجان�س يف 
ي�صهدها  التي  املتغريات  اأّن  اإىل  واأ�صار  وال�صمولية؛ 

جامعة ال��صل تنظم 
ندوة ح�ل املقاربة الل�صانية البينية

ت�صتدعي  اجلديدة  الإن�صانية  للح�صارة  التحويل  امل�صار 
البينية  الثقافة  واأّن  وال�صمولية،  الكلية  نحو  الن�صراف 
فكان  الأقدمني،  اأ�صالفنا  لدى  �صائدة  نزعة  كانت 
تعاملهم مع العلوم تعاماًل مو�صوعًيا، وقدم اأمثلة لبع�س 
الأ�صئلة  من  عدًدا  قدم  كما  والفال�صفة،  العلماء  هوؤلء 
التاأ�صي�صة والوظائف الإب�صتمولوجية للمعارف الإن�صانية، 
وقدم تعريًفا للمقاربة البينية، واأ�صار اإىل اأهدافها وقدم 

مناذج لتطبيقها، واأو�صح الفروع البينية لل�صانيات.

تعريًفا  فقدمت  و�صن  دلل  الدكتورة  الأ�صتاذة  اأّما 
التداولية  اأ�صول  اإىل  وتطرقت  البينية،  للدرا�صة 
ويف  ووظائفها،  والتحليلية(  والرباجماتية  )الفل�صفية 
اأمام احل�صور من طلبة  ختام الندوة ُفتح باب النقا�س 

اجلامعة واأ�صاتذتها.
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23-3-2022م  الأربعاء  �صباح  باجلامعة  الطالبي  باملجل�س  العامة  الثقافية  اللجنة  نظمت 
�صاحلة  الطالبة  قدمتها  النرث"  ولغة  ال�صعر  "بني  بعنوان:  اأدبية  مناظرة  العامة  بالقاعة 
ال�صعدي، و�صارك فيها طلبة اللجنة الثقافية باملجل�س الطالبي، وح�صرها عدد من اأ�صاتذة 
اجلامعة وطلبتها، حتدث امل�صاركون عن اأنواع الأدب العربي واأغرا�صه، ون�صاأته وخ�صائ�صه 

وعن لغة النرث وال�صعر.

وحتدثت يف املناظرة كل من الطالبات خلود عبد ال�صمد، وليان خالد، ورمي احل�صواين، واآية 
اأحمد، ووفاء عماد، وواآلء و�صفي، والطالب وجيه غزال.

مناظرة اأدبية بعن�ان: 
النرث" ولغة  ال�صعر  "بني 
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ندوة  ُبعد،  عن  ثقافية  اأم�صية  الو�صل  جامعة  مكتبة  نظمت 
د.  اأ.  فيها  �صارك  احل�صاري"،  والتوا�صل  الرحالت  "اأدب 
د.  واأ.  باملغرب،  زهر  ابن  جامعة  من  النعمة،  العينني  ماء 
الطيب الوزاين ال�صاهدي، من جامعة الو�صل، اأدارت اجلل�صة 

اأدب الرحالت والت�ا�صل احل�صاري

تط�ير اأدوات التعلم عن ُبعد يف جامعة ال��صل

الطالبة/رهف عزت، وحتدثت فيها الطالبة/هبة رز عن اأدب 
الرحالت واأنواعه، وتناولت الطالبة/اآلء و�صفي اأهمية اأدب 
عن  الوزاين  الطيب  د.  اأ.  ذلك  بعد  حتدث  ثم  الرحالت. 
والأندل�صية،  املغربية  الرحلة  ميزت  التي  اخل�صائ�س  بع�س 
وقال اإن الرحلة وثيقة رئي�صة، ومن اأقدم الوثائق املكتوبة يف 
العلمية،  والرحلة  الأدبية،  الرحلة  عن  وحتدث  الأمم،  تاريخ 
املغاربة.  للرحالة  مناذج  وقدم  الرحلة،  واأ�صباب  دوافع  وعن 
املتمثلة يف  الرحلة  العينني عن مكونات  الدكتور ماء  وحتدث 
الرحلة،  كتابة  خ�صائ�س  عن  وحتدث  وال�صرد"،  "املعرفة 
ومنها: الذاتية، والواقعية، وتعدد امل�صامني وتعدد اخلطابات، 
رحالتهم  خا�صة  املغاربة  الرحالة  لبع�س  مناذج  وا�صتعر�س 

اإىل جنوب املغرب. 

اجلامعة  طلبة  اأمام  املناق�صة  باب  فتح  الندوة  ختام  ويف 
وطالباتها.

نظمت اإدارة خدمة املجتمع يوم الثالثاء املوافق 2022-3-22 
باجلامعة  التدري�صية  الهيئة  لأع�صاء  ُبعد  عن  تدريبية  ور�صة 
الأ�صتاذ/ قدمها  ُبعد"  عن  التعلم  اأدوات  "تطوير  بعنوان: 
يف  الرقمي  التحول  يف  متخ�ص�س  م�صوؤول  �صمي�صاين  ها�صم 

ال�صركة التعليمية الوطنية يف اأبوظبي.

وحتدث الأ�صتاذ ها�صم عن مفهوم التحول الرقمي، ومراحل 
التحول  وفر�س  بفوائد  ختم  ثم  وحتدياته،  الرقمي  التحول 

الرقمي.



Issue No. 3 - May 2022 / 2022 العدد 3 - مايو newsletter@alwasl.ac.ae 12

Al Wasl University Newsletter

نشرة أخبار جامعة الوصل

درو�س اأبجديات احلياة 
يف جامعة ال��صل

الأ�صتاذة / م�زة الزي�دي 
املدربة والكاتبة

اأبجديات  يف  "درو�س  بعنوان  ُبعد،  عن  حما�صرة  الزيودي،  موزة  واملدربة:  الكاتبة  األقت 

اإىل تطوير  اإن�صان  اإىل حاجة كل  واأ�صارت يف بداية املحا�صرة  الو�صل،  احلياة" يف جامعة 

ال�صعوبات  ومواجهة  بناء �صخ�صيته،  والعمل على  وتنمية معرفته، وحتديد هواياته،  ذاته 

واملودة  والتقدير  الحرتام  يف  املتمثلة  احلياة  اأبجديات  اأ�ص�س  وا�صتعر�صت  يواجهها.  التي 

واملحبة والت�صامح، وقدمت جمموعة من الن�صائح؛ على نحو: الهتمام بال�صحة، ومواكبة 

التكنولوجيا، وتنمية املعرفة، وحتديد الأهداف، والعمل على حتقيقها، ومواجهة ال�صعوبات.
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الأدب الرقمي 
يف جامعة ال��صل

اأ. د. زه�ر كرام
اأ�صتاذة التعليم العايل بجامعة 

حممد اخلام�س بالرباط-املغرب

نظمت اللجنة الثقافية بجامعة الو�صل حما�صرة ثقافية من 
الرقمي(  الأدب  )يف  "Teams".بعنوان:  برنامج  خالل 
اأ�صتاذة  كرام،  زهور  الدكتورة:  الأ�صتاذة  فيها  حتدثت 
املغرب،   - بالرباط  اخلام�س  بجامعة حممد  العايل  التعليم 

وقدمها: اأ.د اأحمد املن�صوري، رئي�س اللجنة الثقافية 

الأدب  تواجه  التي  التحديات  عن  زهور  الدكتورة  حتدثت 
الرقمي، حيث اأ�صارت اإىل اأن هناك جمموعة من التحديات 
اأمام الأدب الرقمي، منها ت�صكيل ت�صورات حول هذا الأدب، 
ومرحلة تكوين ثقافة م�صرتكة بينيًّا، وراأت اأنه بدون الهتداء 
مبعطيات نظرية الأدب، وبدون قراءة الواقع وفهم الو�صعية 
التاريخية التي نعي�صها يف الثورة الرقمية ل ميكن اأن نلج اإىل 

الأدب الرقمي.

وملواجهة هذه التحديات هناك �صروط ومرجعيات منها: اأن 
الرقمي هو نظرية  الأدب  اإىل فهم  ننطلق منه  الذي  املرجع 
"الأدب"، واملرجع الثاين: هو املجتمع اأو الع�صر الذي يحدد 
الإ�صكالية الكربى لالإن�صان، ومن ثم يكون الأدب الرقمي هو 

يحدث يف  الذي  التحول  هذا  الرمزية عن  التعبريية  احلالة 
احلدث  مع  الكون  مركز  من  ينتقل  الذي  الإن�صان  مو�صوع 
وع�صر النه�صة، اإىل مركز يزاحمه فيه الذكاء ال�صطناعي.

ثم تطرقت اإىل تعريف الأدب الرقمي بـ"اأّنه الأدب الذي يعرب 
وجوًدا  لي�س  الع�صر  هذا  يف  ووجوده  الإ�صكالية"،  هذه  عن 

عبثًيا، اأو ظاهرة �صوف تتال�صى وتنتهي.

 ومن ثم فهو اأدب له عالقة بالنتقال التاريخي الذي يعي�صه 
الثورة  مع  ويتطور  بدًءا،  الثالثة  الرقمية  الثورة  مع  الإن�صان 

الرقمية الرابعة، واخلام�صة.

فالأدب  اإلكرتونًيا،  واأدًبا  رقمًيا،  اأدًبا  اأن هناك  اإىل  واأ�صارت 
مواقع  اإىل  حتميله  يتم  الذي  الورقي  الأدب  هو  الإلكرتوين 
ال�صبكة، اأما الأدب الرقمي فهو الذي ل يكتب ول يقراأ اإل عن 

طريق ال�صبكة، ول يكتب اإل عن طريق الربجميات الرقمية.

اأمام طلبة اجلامعة  النقا�س  باب  ُفتح  املحا�صرة،  ويف ختام 
واأ�صاتذتها.



Issue No. 3 - May 2022 / 2022 العدد 3 - مايو newsletter@alwasl.ac.ae 14

Al Wasl University Newsletter

نشرة أخبار جامعة الوصل

ور�صة للكتابة الإبداعية يف جامعة ال��صل

نظم مركز الدرا�صات الل�صانية وال�صردية بجامعة الو�صل، ور�صة الكتابة الإبداعية )يا�س القلم 1( 

عن ُبعد، حتدثت فيها الكاتبة والناقدة والروائية الدكتورة زينب اليا�صي، واأدار الور�صة الدكتور 

حممد �صعيد القللي الأ�صتاذ امل�صاعد بكلية الآداب، وح�صرها عدد من اأ�صاتذة اجلامعة وطلبتها. 

اإىل اخلطوات  وقد بداأت الكاتبة بتعريف الإبداع الأدبي، ودوافعه، ومراحل تطوره، ثم تطرقت 

الأ�صا�صية للكتابة، واأولها القراءة، ثم املعرفة يف املجال الأدبي املراد الكتابة فيه، وامتالك زمام 

الأدبية  واملدار�س  الروؤى  على  والطالع  الأفكار،  وتاأمل  واإمالء،  ومرتادفات،  دللت  من  اللغة 

املختلفة، واأخرًيا القراءة والطالع على ما ُكتب حول ذات الفكرة التي تريد الإبداع فيها.
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مقرتح قرائي تاأويلي للن�ص��س
اأ. د. م�لي علي �صليماين  يف جامعة ال��صل

جامعة ال�صلطان مولي �صليمان
كلية الآداب والعلوم الإن�صانية
بني مالل -  اململكة املغربية

تاأويلي مو�صع  نظمت اللجنة الثقافية بجامعة الو�صل حما�صرة ثقافية بعنوان: )نحو مقرتح قرائي 
الآداب  كلية  العايل  التعليم  اأ�صتاذ  �صليماين،  الدكتور: مولي علي  الأ�صتاذ  فيها  للن�صو�س( حتدث 
والعلوم الإن�صانية بجامعة ال�صلطان مولي �صليمان - بني مالل - املغرب، وقدمتها: الدكتورة لطيفة 

.."Teams" الفار�صي عن ُبعد با�صتخدام برنامج

احلديث  ون�س  القراآين  الن�س  الن�صو�س:  لقراءة  مو�صع  تاأويلي  مقرتح  عن  مولي  الدكتور  حتدث 
النبوي ال�صريف، ون�صو�س ال�صعر العربي، وقدم مناذج تاأويلية مو�صعة من القراآن الكرمي وال�صعر، 

مفيدا من طروحات �صابقة ومطورا لها.
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جامعة ال��صل تنظم حما�صرة بعن�ان
د. اإبراهيم عبد اللطيف العبيدي ال�صناعة املالية الإ�صالمية

املتخ�ص�س يف القت�صاد الإ�صالمي 
دائرة ال�صوؤون الإ�صالمية والعمل 

اخلريي - دبي

املالية  "ال�صناعة  بعنوان:  حما�صرة  بدبي  الو�صل  جامعة  يف  الإ�صالمية  الدرا�صات  كلية  نظمت 

اللطيف  عبد  اإبراهيم  الدكتور  مها  قدَّ الربحية"،  وغري  الربحية  وتطبيقاتها  مفهومها  الإ�صالمية 

العبيدي، املتخ�ص�س يف القت�صاد الإ�صالمي - دائرة ال�صوؤون الإ�صالمية والعمل اخلريي يف دبي.

ث فيها عن ال�صناعة املالية الإ�صالمية مفهومها، ون�صاأتها، وركائزها، واأق�صامها، ومفهوم  وقد حتدَّ

التمويل الإ�صالمي واأق�صامه، والفرق بني التمويل وال�صتثمار، وتناول بع�س اإ�صكاليات العقود. ح�صر 

املحا�صرة الدكتور اأحمد ب�صناق عميد الكلية، واأ�صاتذتها، وطالب الدرا�صات العليا.
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جتارب اأقالم طلبة ال��صل

 ."Teams" نظمت مكتبة جامعة الو�صل م�صاء اخلمي�س 3-4-2022 عن ُبعد با�صتخدام برنامج

الإبداعية  جتاربهم  اجلامعة  طلبة  من  عدٌد  فيها  عر�س  الو�صل(  )اأقالم  بعنوان:  حما�صرة 

الأ�صتاذ  ب�صارات  اأحمد  الدكتور:  الور�صة  قدم  واجهوها،  التي  والتحديات  والدوافع  الكتابة،  يف 

امل�صاعد بكلية الآداب، حتدثت يف الور�صة الطالبات/خلود عبد ال�صمد، وفاطمة حممد فوزي، 

وجواهر عبد احلميد، ومرمي الهاليل، والطالب وجيه غزال. حيث عر�صوا جتاربهم الإبداعية 

يف الكتابة، ومراحل تطورها، وحتدثوا عن اإ�صداراتهم، وح�صول بع�صهم على جوائز يف الكتابة 

الأدبية.
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الع�دة الآمنة حما�صرة ت�ع�ية يف جامعة ال��صل

نظمت جلنة ال�صحة وال�صالمة يف جامعة الو�صل حما�صرة 
بعنوان:   ."Teams" برنامج  با�صتخدام  ُبعد  عن  توعوية 
قدمتها  اجلديدة(  املتحورات  ظل  يف  الآمنة  )العودة 
الدكتورة مروة �صامل طبيبة العيادة اجلامعية، وح�صرها عدد 

من طلبة وطالبات اجلامعة واأ�صاتذتها.

الدين  حفظ  الرحمن  عبد  للدكتور  بكلمة  املحا�صرة  بداأت 
نائب مدير اجلامعة للدعم املوؤ�ص�صي، وعميد �صوؤون الطلبة، 
واإجراء  الحرتازية  بالإجراءات  التقيد  �صرورة  فيها  واأكد 
بها  املو�صى  الربوتوكولت  وفق   19 لكوفيد  الدوري  الفح�س 
من وزارة ال�صحة، كما اأكد �صرورة اأخذ اجلرعات الداعمة 

للتعايف من خطر الفريو�س.

)الإ�صدار  اجلامعية  بالعيادة  مروة  الدكتورة  وعر�صت 
اأخذ  �صرورة  واأكدت  الوطني،  الربتوكول  من  التا�صع(، 
اجلرعة الداعمة من اللقاح، واأ�صارت اإىل الإجراءات املحدثة 

للدخول  الأخ�صر  املرور  واآلية  ال�صحي،  احلجر  فرتة  ب�صاأن 
الحرتازية  بالإجراءات  اللتزام  واأهمية  اجلامعي،  للحرم 
والأماكن  واملنزل  اجلامعة  19 يف  كوفيد  من  الوقاية  وطرق 
اليدين  وغ�صل  الجتماعي،  بالتباعد  اللتزام  مع  العامة، 

وا�صتخدام املعقم.

ثم تناولت ال�صاللت اجلديدة اأو املتحورة ومنها "اأميكرون" 
و�صرورة  بالفريو�س،  لالإ�صابة  امل�صاحبة  الأعرا�س  واأهم 
التوا�صل مع اجلهات ال�صحية بالدولة يف حالة زيادة الأعرا�س 

اأو بدء ال�صعور ب�صيق يف التنق�س ونق�س الأوك�صجني.

والتغذية  بال�صحة  العناية  ال�صروري  من  اأنه  واأ�صافت 
الدموية،  الدورة  لتن�صيط  الريا�صة  وممار�صة  ال�صليمة، 
�صرورة  على  واأكدت  ال�صهر،  وعدم  الإرهاق  عن  والبعد 
عن  والبعد  الدولة  يف  املعتمدة  اجلهات  من  املعلومات  تلقي 

ال�صائعات.
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لقاء مع جن�م اإماراتية م�صيئة
الدكت�رة مرمي الها�صمي

اأجرت احل�ار/الطالبة رمي احل�ص�اين
�إطار �الهتمام برو�بط �الت�شال بني جامعة �لو�شل وخريجيها �ملبدعني، فقد قامت �لطالبة رمي �حل�شو�ين، - من  يف 
�ل�شنة �لر�بعة، ق�شم �للغة �لعربية، وع�شو هيئة حترير ن�شرة �أخبار �جلامعة - باإجر�ء حو�ر مع و�حدة من جنوم خريجي 
جامعة �لو�شل، وهي �لدكتورة مرمي عبد�للـه �لها�شمي، �لتي ح�شلت على �لدكتور�ه يف �الأدب و�لنقد من جامعة �لو�شل، 
كما حتمل �لدكتورة مرمي درجة �ملاج�شتري يف �لدبلوما�شية و�لعلقات �لدولية، وماج�شتري يف �إد�رة �الأعمال، وتعمل حالًيا 

�أ�شتاذة مل�شاقات �للغة �لعربية و�لدر��شات �الإمار�تية يف كليات �لتقنية �لعليا.
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�ملر�أة  الإبد�عات  �ل�شارقة  بجائزة  �لفوز  لك  ميثل  ماذ�   
�خلليجية يف جمال �لدر��شات �الأدبية؟ 

الفوز بجائزة ال�صارقة لإبداعات املراأة اخلليجية كان مبثابة   
الدرا�صات  وعمق  جدية  حول   - اأريد  ما  وهو   - ذاتي  اإقرار 
اجلائزة  اأن  املوؤكد  ومن  اأقدمها،  التي  والنقدية  الأدبية 
على  وهي  اخلليج،  دول  م�صتوى  على  و�صيتها  ح�صورها  لها 
الأعمال  من  القادم  نحو  واثقة  دفعة  ال�صخ�صي  امل�صتوى 

والدرا�صات النقدية.

�مل�شهد  �إثر�ء  يف  �جلائزة  هذه  �أهمية  �إىل  تنظرين  كيف   
�لثقايف ؟ 

اجلوائز مثلها مثل املبادرات الثقافية الأخرى التي ت�صهم يف   
اإثراء املجتمع املتعامل مع القراءة ومع الكتاب، والتي اأجد اأنها 
يف حقيقتها كلها ت�صب يف ا�صتمراية حياة القراءة والكتابة 
والتحايل على املادية واحلياة ال�صاخبة �صناعيًّا واقت�صاديًّا، 
واجلوائز بطبيعتها نوع من اأنواع احلّث اخلارجي، وا�صتثارة 

الذات يف الإبقاء على الإبداع الفكري.

كيف �أثرت جامعة �لو�شل يف م�شريتك �ملعرفية و�الأكادميية ؟   

موؤ�ص�صها  بجهود  والف�صل  الدور  لها  كان  الو�صل  جامعة  اإن   
وبدور   - الأب  مبثابة  اعتربه  الذي   - املاجد  جمعة  معايل 
مديرها الإن�صان الأ�صتاذ الدكتور حممد اأحمد عبد الرحمن 
ال�صمات  واأ�صحاب  املعريف  التمكن  ذوي  الأكارم  واأ�صاتذتها 
اخللقية الرفيعة التي ل يتمتع بها اإل العامل احلق؛ ولذا فكل 
ما كان و�صيكون يف النهل املعريف والنقدي والفكري، وكل ما 
مت و�صيتم من اإ�صافة يف ت�صيري املجتمع الثقايف الإماراتي اإىل 
و�صدق  ح�صن  ب�صبب  هو  والفكري  الأدبي  والن�صج  احل�صور 
نوايا هذه املوؤ�ص�صة التعليمية )جامعة الو�صل(، فقد كان لها 
الدور الأول يف توجيه اخلطاب والكفاءة الفكرية نحو مناذج 
بها  وتخلقت  العام  الذوق  معها  تاأ�ص�س  وت�صورات  واأن�صاق 
نرّية  عقول  تخّرج  نورا  فدامت  والفنية،  الذهنية  ال�صياغة 

للوطن احلبيب. 

كناقدة متابعة لل�شاحة �لثقافية، ما ر�أيك مبا حققته �ملر�أة   
�خلليجية يف جمال �الأدب؟ 

"الأدب  "الن�صوية" اأو  اأ�صرتجع م�صطلح  هذا �صوؤال يجعلني   
الن�صوي" اأمام غريه من الأنواع، ومل يزل الختالف فيه قائًما 
بني النقاد والأدباء، والأجدر من ذلك هو اأن نعي تو�ّصع الأدب 
الرجل  بني  التفريق  اإىل  مّنا  يحتاج  ول  اخلليجي،  معناه  يف 
من  واخلروج  النقاد  مرجعية  بني  التباين  اإىل  بل  واملراأة، 
املعثقايف  البعد  م�صلك  �صلك  طريق  عن  امل�صطلح،  �صبابية 
الذي يعاود ال�صريان يف الن�صو�س الإبداعية واملرتبطة بالكتب 
والكتابة والقراءة والأ�صئلة املعرفية، ومن هنا ميكن الو�صول 
غريها  يف  تاأثريها  ممار�صة  يف  اخلليجية  املراأة  جناح  اإىل 
نا�صرة النماذج احل�صارية، حمققة بذلك النه�صة احلقيقية 
يف احلقل الأدبي. والأدب الن�صائي الإماراتي الذي ل يختلف 
عن اخلليجي -اإن �صح التعبري - ميكن عرب �صنوات قليلة اأن 
ا بف�صل الرغبة احلقيقية باأن يكون له  ي�صهد ازدهاًرا حقيقّيًّ
وجود يف ال�صاحة الثقافية اإىل جانب رعاية الهيئات الثقافية، 
املفارقة  وهو  النوعي  التحول  كان  ال�صبعينيات  مطلع  ففي 
للثقافة ال�صفهية التي كانت تخ�صع ل�صلطة احلكاية اخلرافية 
وال�صعر ال�صعبي باإمكاناته املحدودة كن�صقني جماليني يعربان 
عن منط من التفكري مما جعل الق�صة الق�صرية يف الإمارات 
قادرة على اأن تعرب عن هذا اجلانب، ثم ما لبثت الرواية اأن 
راحت بدورها ت�صتكمل هذه اللحظة التاريخية يف التعبري عن 

تطلعات املجتمع الإماراتي، بل اإىل التطلعات الإن�صانية. 

التي  اجلادة  الق�صايا  تتناول  اليوم  اخلليجية  الرواية  فنجد   
تهم املراأة واملجتمع، من ذلك: 

بالآخر. عالقتها  يف  الذات  واإ�صكالية  احل�صاري  املو�صوع  	•

الزوجة  �صورة  الأم،  الآخر،  الرجل  الزوج،  الأب،  �صورة  	•

واحلقوقي  ال�صيا�صي  والوعي  املراأة  	•
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واحلنني  املعاناة  و  الذات  عن  البحث  الجتماعي:  املو�صوع  	•

التاريخي. املو�صوع  	•

العائلي. املو�صوع  	•

الجتماعي  والتمرد  احلجاب  اخلليجية:  املراأة  ق�صايا  	•
واخلتان والزواج والطالق وبع�س املعتقدات الجتماعية.

�الأثر  قر�ءة  يف  و�لف�شيح  �ل�شعبي  �ل�شعر  بني  جمعت  ملاذ�   
�الجتماعي و�لثقايف؟ 

كان مو�صوع دورة اجلائزة للعام 2022 يف جمال الدرا�صات   
الأدبية يتطلب اجلمع بني هذين النوعني من الأدب ال�صعري 

كم �ملدة �لتي ��شتغرقتها �لدر��شة ؟   

حوايل ثالثة اأ�صهر من البحث.   

ما �ملنهج �لعلمي �لذي �تبعتيه �أثناء �لدر��شة ؟   

كاملو�صوعاتية  النقدية  املناهج  على  الدرا�صة  اعتمدت   
متيز  وبذلك  والثقافية،  والتاريخية  والو�صفية  والبنيوية 
مبنهج تعددي وفق ما وجده من الن�صو�س ال�صعرية ودللتها 

املختلفة. 

ما �أهم �لتحديات �لتي و�جهتها �أثناء �لعمل على �لدر��شة؟   

التحدي الأكرب كان يف تناول ال�صعر ال�صعبي؛ اإذ اأتناوله لأول   
مكامن  على  الوقوف  ثم  ومن  نقدية،  بدرا�صة  بحثًيا  مرة 
القرتاب التنظريي والو�صفي وال�صتقرائي بينه وبني ال�صعر 

الف�صيح. 

كيف ق�شمت �لدر��شة وما �أهم عناوينها ؟   

مت تق�صيم الدرا�صة البحثية اإىل توطئة واإىل اأبواب: ال�صعرية   
اخلليجي،  ال�صعر  املوروث يف  ومراآة  وال�صعبي،  الف�صيح  بني 
الدرامية  والتقنيات  اخلليج،  يف  ال�صعري  الن�س  و�صيولوجيا 
يف البناء ال�صعري اخلليجي ومراآة الواقع يف ال�صعر اخلليجي 
ثم كانت اخلامتة التي احتوت على بع�س التو�صيات والنتائج. 

�لتي  �لنتائج  �أهم  ما  �لدر��شة...  نتائج  �إىل  بنا  يدلف  هذ�   
تو�شلت �إليها �لدر��شة ؟ 

اأدبية  نقدية  مقاربة  تقدمي  حماولة  هو  املقدم  البحث  اإن   
وهو  جديًدا  اأدبيا  منحى  ينحى  البحث  وجعلت  حتليلة، 
الف�صيح  ال�صعر  بني  التقارب  مالمح  وا�صتقراء  ا�صتق�صاء 
والنبطي يف �صبيل الو�صول اإىل قراءة جديدة تناولت ال�صعر 
بقطبيه التقليدي واحلديث - متجاوزين اختالف النقاد يف 
بحث  فهو  منها  نوع  كل  وعنا�صر  و�صخ�صيات  مالمح  بيان 
منفرد ل مكان له بني اأروقة هذا البحث - اإىل جانب ال�صعر 
النبطي، وهو ما جعلنا نوؤكد ح�صور جميع الأنواع الإبداعية 
ال�صعرية يف اأنها ت�صتحق الدرا�صة والبحث والتق�صي ملا و�صل 
اإليه البحث من التطور يف مفهوم ال�صعر والتغري الكبري فيه؛ 
لت�صبح التجربة ال�صعرية منبثقة من منظومة عالقات يحتل 
ال�صاعر مركزها، وياأخذ البيئة واملجتمع اإطارا لها، فاأ�صبح 
وقلقه بحرية  نف�صه  التعبري عن خلجات  قادًرا على  الإن�صان 
اأكرب، وانفتح الباب على م�صامني جديدة ومفردات متداولة، 

ليتم تغيري اللغة اليومية وحتويلها اإىل لغة �صعرية.

وهذا البحث يحتمل قراءات ونوافذ ودللت نقدية اأكرث مما   
تقّيد به من حمدودية ال�صفحات املحددة  البحث ملا  تناوله 
لنا من  اأوتي  نتحكم يف حجم اخلط مبا  اأن  واإن حاولنا  له، 
حرية يف ذلك، وميكننا اأن ندلو بتو�صيات ونتائج يف �صبيل اأن 
اإثراء حقول الدرا�صة اخلا�صة بني  ي�صل البحث العلمي اإىل 

ال�صعر الف�صيح والنبطي: 

والنبطي،  الف�صيح  بني  وموازنتها  الإيحائية  املالمح  درا�صة   
من قناع ورمز وعالقات بني الدال واملدلول. 

يف  بحًثا  يتطلب  بالنبطي  وموازنته  الف�صيح  ال�صعر  درا�صة   
الوقوف على الأ�صول املعرفية والإرث الرتاثي الثقايف والأدبي 

الذي نهل من ال�صعر النبطي من الف�صيح وتاأثر به.

مبنهج  والنبطي  الف�صيح  ال�صعر  درا�صة  يف  جنح  البحث   
حتليلي اعتمد على املدار�س النقدية كاملو�صوعاتية والبنيوية 
والو�صفية والتاريخية والثقافية، وبذلك متيز مبنهج تعددي 
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وفق ما وجده من الن�صو�س ال�صعرية ودللتها املختلفة. 

ومل  والنبطي  الف�صيح  بني  ال�صعر  ب�صمولية  البحث  متيز   
يقت�صر على بقعة خليجية واحدة ؛ بل حاول اأن مي�صح م�صاحة 
جغرافية اأ�صمل- واإن مل ت�صمح حمدودية البحث من م�صح كل 
دول اخلليج - تاأكيًدا على ت�صابه الدللت الثقافية واملجتمعية 
والتاريخية بينهما، كما اأن البحث جاهد يف املوازنة بني اأنواع 

ال�صعر )التقليدي واملعا�صر وبني ال�صعبي(. 

ا�صتخدام وتوظيف  اأكرث يف مو�صوع  يتو�صع  اأن  للبحث  ميكن   
ذلك  يف  مبا  بالنبطي  وموازنته  الف�صيح  ال�صعر  يف  املوروث 

املوروث الثقايف. 

الأغرا�س ال�صعرية بني الف�صيح والنبطي يتداخل بع�صها يف   
بع�صها الآخر لت�صكل اأكرث من مو�صوع، فوجب اللتفات اإىل 

البحث اأكرث يف البنية الفنية يف النوعني. 

يف  ال�صائدة  ال�صعر  لغة  مع  متا�صت  النبطي  ال�صعر  لغة  اإن   -
الأدب العربي، ومل تنح�صر األفاظها وتراكيبها يف ا�صتعمالت 
ا�صتعمال  اإىل  يعمدون  كثرية  اأحايني  يف  لنجدهم  حمددة، 
باملح�صول  تاأثروا  قد  بذلك  وكاأنهم  الألفاظ،  من  الف�صيح 
اإليه كذلك  اللتفات  الكتب، وهو ما يجب  اللغوي من بطون 

بحًثا ودرا�صة ونقًدا. 

كيف تنظرين �إىل �أثر �لنقد يف تطور �الإبد�ع ؟   

متعدد  بيت  وهو  لغة  فوق  لغة  بارت:  رولن  يقول  كما  النقد   
خ�صائ�س  ا�صتجالء  الأدبي  النقد  مقا�صد  واأهم  النوافذ، 
مدار�س  والنقد  للن�س.  العاملة  القراءة  وهي  الفنية  الن�س 
اأجدين  الرئي�س  النقد  وظيفة  على  نركز  وحني  ومناهج، 
النقدية،  للدهاليز  اإىل املدخل الأخالقي كاأهم مدخل  اأميل 
ولعله اأقدمها، وبه ينظر اإىل العمل الأدبي يف حدود ما ينتج 
الوظائف  عن  ن�صيح  اأن  ميكن  ول  �صرر،  اأو  نفع  من  عنه 
احلال  بطبيعة  الكبري  الرتباط  مرتبطة  وهي  للغة  الأ�صا�س 
تعبريية/وظيفة  وظيفة  ثالث:  وهي  النقد،  واأكيدا  بالأدب 
حوار  لإجراء  حماولة  النقد  اإن  اإ�صارية.  تاأثريية/ووظيفة 

بني الدرا�صات الأدبية وعلوم الذهن، فهو حوار تنخرط فيه 
اأق�صام علم النف�س واللغويات وعلم الأع�صاب وفل�صفة الذهن 
لتنق�صم  املعرفية؛  النف�س  وعلوم  ال�صناعي  الذكاء  واأبحاث 
معريف،  �صرد  وعلم  معرفية  وبريطيقا  معرفية،  بالغة  اإىل 
اأن  اأدبية تطورية وارتقائية؛ فمن �صاأنه  وعلم جمال ونظرية 
واأن  والعلم،  الفن  بني  الفا�صلة  الهوة  عبور  على  ي�صاعدنا 
العلوم الإن�صانية  ي�صجع تنمية الحرتام املتبادل بني دار�صي 
الن�صقني على نحو  العلوم الطبيعية وال�صتفادة من  ودار�صي 

يبعد املمار�صة النقدية من طابع التنظري. 

كيف جتدين و�قع �لنقد �الأدبي يف �الإمار�ت؟   

النقدي  الواقع  عن  الإمارات  دولة  يف  هنا  الواقع  يختلف  ل   
النوعي هو  النقدي  البقع اجلغرافية، فاملجتمع  يف كثري من 
جمتمع له همومه امل�صرتكة وروؤاه املتداخلة، لنجد اأن املثاقفة 
لعبت دوًرا رئي�ًصا يف اإقبال الباحثني العرب املعا�صرين على 
النفتاح  �صرورة  بحجة  املعا�صرة  النقدية  املناهج  خمتلف 
وال�صتيعاب  الغربلة  لعن�صري  وا�صح  غياب  مع  الآخر،  على 
املنبت  بني  الوا�صحة  املفارقة  تلك  اإىل  اأدى  مّما  احلقيقي 
احلا�صنة  الثقافية  بيئته  و  للم�صطلح،  والفكري  احل�صاري 
باملتلقي..  ذلك  كل  عالقة  ثم  العربية،  البيئة  وهي  الثانية 
ل  وب�صورة  النقدي  الواقع  جند  تعمدية..  وبدون  وهكذا 
اإرادية يف الدعوة اإىل الأمنوذج املو�صوعي الذي افتقده النقد 
اأخرى جتاهل  التخ�ص�س من جهة ومن جهة  با�صم  العربي 
وهو  الباحث  فيها  يتخبط  التي  العارمة  والفو�صى  اخللط 
واليوم  ما.  نقدي  تقدمي م�صروع  اأو  النقدية  الدرا�صة  يتناول 
اأ�صبحت  باتت لغة النقد الأدبي من لغات الخت�صا�س التي 
جتاوز وتتعاي�س مع لغات اخت�صا�س اأخرى يف حقول مغايرة 
وتبني اأن هذه امل�صطلحات يف الغالب ل ت�صتغل �صمن حدود 
جندها  بل  الأخرى،  املناهج  عن  معزولة  معينة  منهجية 

منفتحة ومتداخلة وخمرتقة ملناهج اأخرى.
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ح�شل �لباحث علي �شلمان �حلمادي، على درجة �لدكتور�ه يف تخ�ش�س 

ناق�شها  �لتي  ر�شالته  عن  جًد�"  "جيد  بتقدير  �الإ�شلمية  �ل�شريعة 

�ملو�فق  �خلمي�س  �شباح  �لو�شل  بجامعة  �لعامة  �لقاعة  يف  ح�شورًيا 

"�ملو�زنة بني كتابي تخريج �لفروع للزجناين  28-4-2022م وعنو�نها: 

ومفتاح �لو�شول للتلم�شاين - در��شة تاأ�شيلية حتليلية نقدية"، تكونت 

�إبر�هيم - جامعة �لو�شل - رئي�ًشا  �أحمد  �إياد  �أ. د.  جلنة �ملناق�شة من: 

�الأزهر، م�شر -  �أ. د. حممود حامد عثمان - جامعة  د�خلًيا،  ومناق�ًشا 

مناق�ًشا خارجًيا، �أ. د. حممد عا�شور - جامعة �لو�شل - مناق�ًشا د�خلًيا، 

د. حمي �لدين �إبر�هيم - جامعة �لو�شل - م�شرًفا.

مناق�صة ر�صالة دكت�راه علي احلمادي
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ُبعد  عن  رم�صانية  ندوة  باجلامعة  الثقافية  اللجنة  نظمت 
املوافق  الثالثاء  م�صاء  واأحكام(  درو�س  )ال�صوم  بعنوان: 
غزال،  حممد  وجيه  الطالب  الندوة  قدم  19-4-2022م، 

اأ. د. حممد  بداأها  الندوة ثالثة حماور رئي�صة،  وت�صمنت 
يف  خا�صة  رم�صان(،  �صهر  )ف�صائل  عن  متحدًثا  عا�صور 
القتداء  امل�صلم  على  وينبغي  رم�صان،  الأواخر من  الع�صر 
واأل  بالنبي )( فيجد ويجتهد يف عبادة اهلل عز وجل، 
ي�صيع هذه الأيام والليايل، وكان ال�صلف ال�صالح يجتهدون 
القدر،  ليلة  فيها  والتي  رم�صان،  من  الأواخر  الع�صر  يف 
والذكر،  ال�صالة  وكرثة  القراآن  قراءة  يف  فيجتهدون 
العباد  اأرزاق  تقدر  األف �صهر، وفيها  القدر خري من  وليلة 
تتنزل  وفيها  و�صقاوؤهم،  و�صعادتهم  ومماتهم،  وحياتهم 
مالئكة الرحمة وهي �صالم حتى مطلع الفجر، ومن ف�صائل 
ليلة القدر اأن من قامها اإميانا واحت�صابا غفر له ما تقدم 

من ذنبه.

ر�صول  اأحاديث كثرية عن  وردت  فقد  القدر  ليلة  وقت  اأما 
اهلل  حتروا ليلة القدر التا�صعة اأو ال�صابعة اأو اخلام�صة 

من الع�صر الأواخر من رم�صان، وجمهور العلماء عن ليلة 

القدر هي ليلة ال�صابع وع�صرين، ولقد اأخفى اهلل عز وجل 

الليلة  الليلة حلكمة حتى يجتهد النا�س يف طلب هذه  هذه 

. املباركة؛ ليلة القدر واقتداء باحلبيب

اأن ال�صم�س تطلع  ولها عالمات تعرف بها: ومن عالماتها 

ل �صعاع لها، ولكن ماذا يقول من يدرك القدر، قال ر�صول 

ندوة رم�صانية 
مبنا�صبة ال�صهر الف�صيل
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العفو فاعف  اإنك عفو حتب  لعائ�صة قويل )اللهم    اهلل 
عني(.

وحتدث اأ. د. ماهر اأبو �صاوي�س عن )ا�صتغالل الأوقات يف 
اأبواب  �صهر املغفرة والر�صوان( فاإذا جاء رم�صان فتحت 
مائدة  يعترب  ال�صهر  فهذا  النار،  اأبواب  واأُغلقت  اجلنة 
واأ�صفياءهم.  واأولياءه  عباده  اإليها  دعا  التي  الرحمن 
باأيام معدودات،  ال�صهر  وتعاىل هذا  �صبحانه  وو�صف اهلل 
فهو مو�صم من املوا�صم التي يجب ا�صتغالله يف التجارة مع 
واأعمار  وتعاىل،  �صبحانه  اهلل  مع  ر�صيدنا  نرفع  واأن  اهلل، 
هذه الأمة اأق�صر من اأعمار الأمم كلها، ولكن اهلل �صبحانه 
وتعاىل بف�صله وكرمه عو�صنا بذلك مبوا�صم اخلري ومنها 
مو�صم رم�صان، من قام رم�صان اإمياًنا واحت�صاًبا غفر له 
ما تقدم من ذنبه، فيه ليلة هي خري من األف �صهر، ولكن 

كيف ن�صتفيد من هذا املو�صم؟ 

اأوًل: ل بد اأْن ي�صت�صعر الإن�صان باأّنه يف �صهر هو من اأف�صل 
ال�صهور، واأن اهلل �صبحانه وتعاىل قد اأنعم عليه باأن اأدرك 
اأعظمه  ومن  الدعاء،  فهو  الثاين  الأمر  اأما  ال�صهر،  هذا 
)اللهم اأعني على ذكرك و�صكرك وح�صن عبادتك( عقب 

كل �صالة، ويدعو الإن�صان لنف�صه واأهله وذريته ووالديه.

الأمر الثالث، اأن ي�صعى الإن�صان اإىل الكمالت يف ال�صالة 
واأن  امل�صجد،  يف  واأنت  اإل  املوؤذن  يوؤذن  ل  اأن  كمالها  ومن 
يدرك تكبرية الإحرام، وعلينا الجتهاد يف العبادات كلها 

طمًعا يف ر�صوان اهلل ومغفرته. 

معلم(،  )ال�صوم  عن  التميمي  عماد  الدكتور  وحتدث 
اأن نتعلم  ال�صوم مدر�صة ن�صتفيد منها جمًيعا، ونريد هنا 
فهم  من  بد  فال  غايات،  لها  فالعبادات  ال�صوم،  غايات 
حياته  يف  حتقيقها  اإىل  الفرد  يهدف  التي  العبادات  غاية 

اخلا�صة ويف جمتمعه، ومن جانب اآخر فاإّن الإن�صان ي�صعى 
اإىل رفعة نف�صه يف الدنيا والآخرة، ويتحقق ذلك بالطاعة 
وي�صمل  اأحدهما، خا�س  لها مفهومان:  والعبادة  والعبادة، 
عام  الآخر،  واملعنى  ال�صوم،  ومنها  التعبدية  ال�صعائر 
ي�صمل كل طاعة هلل، وهدفها اأن يبقى امل�صلم دائم ال�صلة 
باهلل، ومن غايات ال�صوم ثالث تعّد غايات رئي�صة: اأولها، 
توثيق ال�صلة باهلل، فالهدف الأ�صمى طاعة اهلل وعبادته، 
تقوية  اإىل  يهدف  عليها  والتاأكيد  العبادات  فر�س هذه  اإّن 
جانب  لأّن  وربه؛  العبد  بني  �صّر  وال�صوم  باهلل،  ال�صلة 
وتهذيبها  النف�س  تقومي  وثانيها،  منعدًما.  يكون  الرياء 
من  ويقّوم  وجه،  اأكمل  على  التقومي  هذا  يحقق  وال�صوم 
�صلوك الإن�صان، اإذ يرجع به اإىل ال�صواب، وثالثها، متكني 
اأوا�صر الأخوة يف املجتمع امل�صلم؛ حتى يكونوا كما اأرادهم 
بني  اللحمة  يقوي  وال�صيام  �صًفا،  وتعاىل  �صبحانه  اهلل 
مًعا،  جماعة  ال�صالة  ويقيمون  مًعا،  في�صومون  امل�صلمني، 
الف�صيل  ال�صهر  هذا  يف  اخلري  عمل  من  امل�صلمون  ويكرث 
ويف ختام الندوة ُفتح باب النقا�س اأمام احل�صور من طلبة 

اجلامعة واأ�صاتذتها.
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