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المقدمة

الخالصة

الحمــد ﷲ رب العاملني والصالة والســام عىل

خاتم النبيني محمد  وعىل اله الطيبني الطاهرين

يرتكــز البحث عىل بيــان ماهية التنميــة والتنمية وأصحابه األخيار امليامني.

املســتدامة وبيــان خصائصهــا ،وعالقــة التنمية أن التنمية هــي كل الجهود البرشيــة البناءة والتي
املســتدامة باالقتصاد اإلســامي هي عالقة وثيقة تُ ْبذَل من أجل تقدم وتطور املجتمع وتحقيق العيش

ومرتابطة تســتند عىل مبدأ االستخالف والتسخري الرغيد والسعادة لجميع أفراده من خالل االستغالل
محققة بني القيم اإلنسانية الروحية والقيم املادية ،األمثل للموارد املتاحة يف املجتمع.

وبيــان أهميــة التنمية املســتدامة لحيــاة الناس وتعــد عملية التنمية االقتصادية من أكرث األنشــطة
تعقيدا ً؛ ألنها تتداخل مع معظم األنشــطة الحياتية

ولألجيال الالحقة.

ركز البحث كذلك عىل أعامل جامعة سامراء يف ظل وتتأثر بها وتؤثر فيها ،فهي مرتبطة بالعقائد السائدة
جائحة كورونا وكيف أسهمت تلك األعامل بفائدة يف املجتمع والسلوكيات والنامذج األخالقية ،لذا

تعود للجامعــة وملوظفيها وكوادرها ،وأســهمت ال ميكن تطبيق منهج تنمــوي اقتصادي غريب يف
أيضاً بفائدة للمجتمع بكل رشائحه ،وللبنى التحتية العامل اإلسالمي لوجود التناقض بني هذه املناهج

للمؤسسات الصحية والتعليمية وغريها.

والعقيدة الدينية للمســلمني ،ومبا أ َّن عملية التنمية

ذكرت أبرز األعامل التي قامت بها جامعة سامراء تتطلب اشرتاك األمة ومساهمتها بشكل أو بآخر فإ َّن

يف ظل أزمة جائحة كورونا ،باالعتامد عىل الكوادر هذا التناقض ســوف يحجم تفاعلها واندماجها يف

كل حســب اختصاصه التنميــة( .)1وخالفاً لهذا نجد أن النظام اإلســامي
املختصة وتشــكيل الفرق ٌّ
وباإلمكانيات املتاحة ألخذ زمام املبادرة وتكاثف التنموي مســتندا ً عىل العقيدة الدينيــة ،خالياً من

جهود الجميع ملواجهة أزمة الجائحة العاملية.

❊

❊

❊

التناقــض وقادرا ً عــى تحقيق التــوازن بني القيم
اإلنسانية والقيم املادية؛ فوضع اإلنسانية باملوضع

((( التنمية يف االسالم مفاهيم مناهج تطبيقات ،د .ابراهيم
العسل ،املؤسسة الجامعية للدراســات والنرش والتوزيع،

بريوت ـــ لبنان ،ط1996 ،1م ،ص.163
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األســمى؛ واملادية يف مســتوى الوســيلة من غري التنمية املســتدامة وفوائدها عىل املجتمع الحايل

مبالغة أو تحقري؛ وعىل خالف األنظمة املادية التي واألجيال القادمة ،وبيــان دور الجامعات وتأثريها

ألَّهت املادة وجعلتها األسمى.

عىل املجتمع وعىل التنمية الشاملة ،ودور الجامعة

فالتنمية يف اإلســام تعد أ َّن اإلنسان مستخلف يف يف التنميــة البرشيــة ،وأســباب وعوامــل اهتامم

املوارد التي ســخرها ﷲ تعاىل لــه؛ وعليه أن يتبع الجامعات بعملية التنمية االقتصادية واالجتامعية،
املنهج اإلسالمي يف استخدام هذه املوارد وتنميتها وبيان خصائــص التنمية املســتدامة يف االقتصاد

فال يُ َبذَّر وال يشــح وال يتاجر بالحــرام وال يحتكر االسالمي ،وبيان دور جامعة سامراء يف زمن تفيش

وال يستغل ،فللمســلم حرية اقتصادية يف إطار من وباء كورونا.

الضوابط الرشعيــة ومبا يحقق النفــع الخاص له اعتمدت عىل املصادر املهمة يف موضوع البحث،
والعام ولكل أفراد املجتمع.

وبخصوص أعامل جامعة ســامراء يف زمن تفيش

فرضيــة البحث :من أجل فهم طبيعــة الدور الذي الوباء وانجازاتها ،اعتمــدت باملعلومات والوثائق

تلعبه جامعة سامراء يف تطوير وتنمية املجتمع نرى من األستاذ قتيبة مخلف ،والسيد حيدر عبد الفتاح
رضورة االرتكاز عىل مفاهيم أساسية تشكل محورا ً والسيد إيهاب أحمد حمود بتوجيه من السيد رئيس

لفرضيــة بحثي ( تحديد وكشــف أعــال جامعة جامعة ســامراء األســتاذ الدكتور صبــاح عالوي

ســامراء يف زمن تفــي فايروس كورونــا ،وبيان خلف .اســتفدت من تزويدي من املعلومات من
دورها التنمــوي يف املجــال التعليمي والصحي الســادة املذكورين أعاله مشــكورين ،ومن موقع

واملجتمعي ،وتنميــة القدرات البرشيــة للكوادر جامعة سامراء بحلته الجديدة.

التعليمية التابعة لها ).

خطة البحث كانت من املقدمة ومبحثني وخامتة،

منهجيتــي يف البحــث :كانــت أكادمييــة ذكرت ( املقدمة ) ذكرت فيها ســبب اختيــار املوضوع

تقســيامت ملفردات التنمية املستدامة بشكل عام وأهميتــه ،وفرضيــة البحث ومنهجيتــه ،وخالصة
ثم مفهومها يف االقتصاد اإلسالمي ،ليستبني القارئ البحــث ،و(املبحــث األول) ذكرت فيــه التنمية
ألهم خصائص التنمية املستدامة ودور الجامعات املستدامة يف االقتصاد االسالمي ،خالل مطالبني،

يف هــذا املجال ،ثــم تطرقــت إىل بيــان أهمية األول :تضمن مفهوم التنمية املســتدامة ،والثاين:

موضوع التنمية املستدامة يف االقتصاد اإلسالمي ،مفهوم االقتصاد االسالمي.

وبيان ماهيــة التنمية املســتدامة وماهية االقتصاد أما ( املبحث الثــاين ) كان يف مطلبني مهمني يف
اإلســامي ،مع التأكيد عىل أهمية معرفة خصائص هذا املبحــث ،األول :خصائص التنمية  ،والثاين:
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ودور جامعة سامراء يف زمن تفيش وباء كورونا.

ومل تبق سوى خالصة البحث ،ذكرت فيها خالصة

مــا كان بني ســطور وثنايا البحث من أساســيات
وأهداف التنمية املستدامة ودور جامعة سامراء فيها

يف ظل أزمة كورونا.

❊

❊

❊

المبحث األول
التنمية المستدامة
في االقتصاد االسالمي
•املطلب األول :مفهوم التنمية املستدامة.

إذا أردنا تعريف مفهوم التنمية املســتدامة البد من
التعريــف مبفهــوم التنمية االقتصاديــة :وهل من

خصوصيــة لها يف االقتصاد اإلســامي؟ ،ومن ثم

تتكمل صورة مفهوم التنمية املستدامة.

التنمية لغــة :من النامء وهو الزيادة والكرثة ،وتنمية

اليشء تعني إحداث النامء فيه(.)1

التنمية اصطالحاً :اختلف االقتصاديون كثريا ً حول
هــذا املفهوم وال نكاد نحصــل عىل تعريف متفق
عليه بــن الباحثني ،ويعود الســبب يف ذلك كام

يقول الدكتــور إبراهيم العســل إىل أ َّن كل باحث

يعرفها انطالقـــاً من اإليديولوجيــة الحاكمة لفكره
واختصاصه ،فبينام يراها االقتصاديون الرأسمـاليون
واالشـرتاكيون ازديادا ً يف الناتج القومي وزيادة يف

دخل الفرد – مع اختالفهم يف السبل املوصلة إىل
ذلك  -يـذهب االجتامعيون إىل أنها وسيلة لتمكني
اإلنســان من تحقيــق ذاته وتحقيق قدر أكرب مـــن

((( العــن ،أيب عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي،

دار ومكتبة الهالل ـــ لبنــان ،تحقيق :مهدي املخزومي،
وإبراهيم السامرايئ2008 ،م.384/4 ،

التنمية املستدامة يف اإلقتصاد اإلسالمي جامعة سامراء يف زمن كورونا (أمنوذجاً)

 262أحمد وسام الدين قوام

الرفـاه وتـأمني مستوى أرفع لنمط حياته وبالتحديد الـتي اعتمـــدها الربنامج اإلمنايئ لألمم املتحدة
االجتامعي منه والصحي والتعليمي والخدمايت( .)1لهذا املفهوم ،حيث ربطه يف البداية برضورة وجود
ويشــر أيضــاً إىل أ َّن التوجهــات األوىل لتعريف منــو اقتصادي ،وذلــك يف تقريــر التنمية البرشية
التنمية كانت متيـل إىل حـرصها يف مفهـوم النمـو الصادر ســنة 1991م ،ثم ركــز يف مرحلة الحقة
االقتصادي ،ثم تطورت النظرة إليها لتشــمل إشباع عىل التأكيد عىل تحســن الحياة املادية مع وضع

الحاجات األساســية ألفــراد املجتمــع ( الغذاء ،مؤرشات كمية لقياســها ،مع رضورة أ ْن يرافق ذلك

الســكن ،اللباس ،الصحة ،التعليم ،العمل...الخ) مراعـــاة حقـوق اإلنـــسان يف املشاركة والحرية
إىل جانــب الحاجــات املعنويــة كتحقيق الذات السياسية والعدالة يف توزيع مثار التنمية بني الجيل

باإلنتاج واملـشاركة وحرية التعبري واألمن والشعور الحارض واألجيـــال الالحقـة ،يف سريورة مستمرة

بالكرامة(.)2

تضمن الرتقي من نقلة نوعية إىل نقلة نوعية أخرى

ومن التعريفــات يف هذا الشــأن التعريف التايل :يف إطــار تصاعدي مرتابط حـــتى تصبــح عملية
“التنمية هي الجهد املبذول لالرتفاع بالدخل الفردي التنمية تلقائية إىل حد كبري كام هو الحال يف الدول

الحقيقــي ارتفاعاً تراكمياً عن طريـــق اســـتخدام املتقدمة(.)4

املوارد البرشية والطبيعية املتاحة اســتخداما أكفأ وهــو الرأي الذي يتفق عليه كثــر من الكتاب  -إ َّن

وأشمل لغرض رفع الدخل القومي مبعدل أكـــر مفهـــوم التنمية أشــمل بكثري من ذلك ،فليســت

مـــن معدل تزايد السكان»( .)3فهذا يف الحقيقة هو التنمية مجرد تحســن لألحوال املعيشية ،ولكنها
مفهوم النمو االقتصادي وليس التنمية االقتصادية.

هـــدف مـــستمر وقدرة متواصلــة متعاظمة عىل

وما أشــار إليه الدكتور إبراهيم العسل من تطور يف التطور والنامء واالرتقاء ،تتداخل فيها أبعاد عديدة

مفهوم التنمية هو ما يلحظ يف التعريفات املتتابعة متفاعلة ومتشــابكة مع بعضها البعض ،إذ ال ميكن
تصور حدوث تنمية يف بعد أو محور واحد دون بقية

((( مدخــل إىل التنمية املتكاملة رؤيــة متكاملة ،د .عبد املحاور واألبعاد ،فال ميكن تصور تنمية اقتصادية
الكريم بكار ،دار القلم ــ دمشق ،ط1999 ،1/م ،ص .9/مع وجود تخلــف إداري أو ســيايس أو ثقايف أو
((( التنمية يف االســام ،مفاهيم مناهج تطبيقات ،ابراهيم
العسل ،ص.164

((( تنمية التخلف وادارة التنمية يف االقتصاد االســامي،

((( السياســة الرشعيــة وعالقتهــا بالتنميــة االقتصاديــة أسامة عبد الرحمن ،ادارة التنمية يف الوطن العريب والنظام
وتطبيقاتهــا ،فؤاد عبد املنعــم احمد ،منشــورات البنك العاملي الجديد ،مركز دراسات الوحدة العربية ـــ بريوت،
االسالمي للتنمية ،ط2001 ،1م ،ص.51/

يونيو 1997م ،ص  15ـــ .16
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تقني .ويخلــص من ذلك إىل تعريف التنمية بأنها :ومحدودية املوارد الطبيعية القابلة للتجدد(.)3
«عملية مجتمعية واعية ودامئــة موجهة وفق إرادة

وبعبارة أخرى :التنمية التي تســتجيب لحاجيات

وطنية مستقلة مـــن أجـــل إيجاد تحوالت هيكلية الحــارض دون أن تعــرض للخطر قــدرة األجيال

وإحداث تغيريات سياســية واجتامعية واقتصادية القادمة عىل تلبية احتياجاتهم.

تســمح بتحقيق تصاعد مطـــرد لقدرات املجتمع يركز هذا التعريف ضمنيــاً عىل فكرتني هام :فكرة
وتحسني مستمر لنوعية الحياة فيه»(.)1

الحاجيات ،وخصوصاً الحاجيات األساسية للفئات

بهــذا املفهــوم الشــمويل للتنميــة ،ومبطالعة االجتامعية األكرث فقرا ً التي تستحق أ ْن توىل أهمية

التعريفات التي قدمها الباحثون يف مجال االقتـصاد كربى ،وفكرة محدودية قدرة البيئة عىل االســتجابة

اإلســـامي نستشف أنه ال فرق بينها وبني تعريف للحاجيات الحالية واملســتقبلية للبرشية ،يف ظل

أســامة عبد الرحمن ،أي من حيث تعريف التنمية ،أمناط االنتــاج واالســتهالك الســائدة والتقنيات
يتفق الباحثون يف االقتصاد اإلســامي مع غريهم املتوفرة(.)4

عىل أنهــا مفهوم واســع وعملية شــاملة ومعقدة عىل أ َّن أبعاد التنمية املســتدامة تسعى اىل التوفيق
تتداخــل فيه جوانب عديدة متفاعلــة ،وما يصادفه بــن األبعــاد الثالثــة (االقتصاديــة واالجتامعية
الباحث يف بعض املراجع من متييز ملفهوم التنمية والبيئية).

يف االقتـــصاد اإلسالمي عن مفهومها يف االقتصاد أوالً :البعــد االقتصادي :ويتعلــق بإنتاج ما يغطي

الوضعي فيمكن إرجاعه إىل املقارنـة بـني النظـرة جميع حاجيات االنسان األساسية ويحسن رفاهيته
الرأسامليـــة واالشــراكية املادية للتنمية والنظرة ومستوى عيشــه ،وهذا يســتدعي تطوير القدرات
اإلسالمية الشمولية إليها(.)2

االنتاجيــة والتقنيــات املتاحة عرب دعــم البحث

أما التنمية املســتدامة :فهي التنمية التي متكن من العلمي ،وتحفيز املقاوالت عىل االستثامر ،وتبني
اشباع حاجيات األجيال الحالية وتحقيق رفاهيتهم أساليب اإلنتاج واإلدارة الحديثة من أجل مضاعفة

 مبا يف ذلك الفقراء منهم  -دون املســاس بقدرة االنتاج.األجيال القادمــة عىل إشــباع حاجياتهم ،آخذين
بعني االعتبار تحديات الحفاظ عىل األنظمة البيئية

((( العدالة االجتامعية والتنمية يف االقتصاد االســامي،

عبد الحميد ابراهيمي ،مركز دراســات الوحدة العربية ـــ

((( املرجع نفسه :ص.16/

بريوت ،ط ،1997 ،1ص.178/

توفيق ،القدس ـــ فلسطني ،ط2006 ،4/م ،ص.66/

جامعة ام درمان ــ السودان2011 ،م ،ص.5/

((( دور املنهج اإلسالمي يف التنمية البرشية ،عبد الرحمن ((( التنمية املســتدامة بني النظرية والتطبيق ،عزالدين آدم،
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ثانياً :البعد االجتامعي :ويكون بضامن منو مدمج الغايات األساسية للتنمية املستدامة؛ فمن أهدافها

عرب توزيع عــادل للرثوة واملوارد ،ومنظومة رضيبة عىل سبيل املثال وليس عىل سبيل الحرص :تقليل

عادلة ،وإرســاء نظام حاميــة اجتامعية يوفر الحق استنزاف املوارد الطبيعية ،وخلق التنمية التي ميكن
لجميع أفراد املجتمع بدون متييز يف الحصول عىل حاميتها واستدامتها دون اإلرضار بالبيئة( ،)2وا ِّدخار
الخدمات الصحية وتأمينهم ضد أخطار الحياة.

أساليب التطور املعارصة ،واستثامرها يف مشاريع

ثالثــاً :البعــد البيئــي :وذلك بالعمــل عىل الحد صديقة للبيئــة ،إضاف ًة إىل ذلك ،فــإ ّن املنظامت
من اآلثار الضارة لألنشــطة التجاريــة عىل البيئة ،الدولية مثل منظمة األمم املتحدة واملنظامت غري
واالستهالك الرشيد للموارد غري املتجددة ،والسعي الحكومية ( )NGOSتديــر الجهود لضامن تحقيق

اىل تطوير استعامل الطاقة املتجددة ،وإعادة تدوير مقاصد التنمية لألفــراد يف مختلف امليادين ،ومن
املخلفات.

أهم غايــات اإلمنــاء الدامئة التــي حددتها تلك

وأصبــح مفهــوم التنميــة املســتدامة معروفــاً الهيئات ما يأيت(:)3

ومســتخدماً( ،)1فقد ح َّددت اللجنة العاملية للبيئة  -التخلص من الفقر عىل مستوى العامل.
خاصــاً لها عىل أنها - :تدعيم الصحة الجيدة والرفاه.
والتنميــة  ) )WCEDتعريفاً
ّ
التنمية التي تُلبي احتياجات الحارض (دون املسا َومة  -ادخار التعليم الجيد للجميع.

عىل قدرة األجيــال القادمة يف تلبيــة احتياجاتهم  -ادخار املياه النقية والرصف الصحي.

الخاصة) ،ســاعد هذا التقرير عــى فهم أنَّه تندرج  -تشييد بنية تحتية قوية ،ودعم الصناعة ،واحتضان

تحت التنمية املستدامة عدة ركائز لتحقيقها ،مثل :االبتكار.

الحفــاظ عىل ســامة البيئة ،وإرضــاء الحاجات  -متكني الوصــول إىل الطاقة بتكاليــف معقولة،
اإلنســانية الرئيســة ،وتحقيق العدالة االجتامعية ،ودون اإلرضار بالبيئة.

وتوفري التكافل املجتمعي املتعدد.

((( قضايا البيئة من منظور إسالمي ،د .احسان هندي ،دار

وتكمــن أهــداف التنميــة املســتدامة يف تع ّدد ابن كثري ،دمشق ـــ بريوت ،دار الرتبية ،دمشق ـــ بريوت،
2001م ،ط ،1/ص.125/

((( التنميــة املســتدامة ِوفْقــاً لتقريــر لجنــة برونتالند( ((( التنميــة املســتدامة ِوفْقــاً لتقريــر لجنــة برونتالند
 ) Brundtland Commission’s Reportلعــام 1987م ( ) Brundtland Commission’s Reportلعــام 1987م
تحت عنوان ( مســتقبلنا املشــرك ) The Sustainable .تحت عنوان ( مســتقبلنا املشــرك )The Sustainable .

 ، Development Agenda. www.un.org2016تحــت  ، Development Agenda. www.un.org2016تحــت

عنوان ( أجندة التنمية املستدامة ).

عنوان ( أجندة التنمية املستدامة ).
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 -متكني املساواة بني الجنسني.

وعرفــه العز بــن عبد الســام بأنَّــه( “ :)5رتبة بني

بعد كل ما ســبق نجد أ َّن التنمية تأخذ بُعدا ً أساسياً مرتبتني ،ومنزلة بني منزلتــن ،األوىل هي التفريط

عىل مســتوى الفرد؛ ألنها يف نهايــة املطاف هي أي :التقصري ،والثانية هي اإلفراط أي :اإلرساف “.
اســتثامر يف اإلنسان خصوصاً املرأة واألرسة ،فإذا ويقول أيضاً « :ولالقتصاد أمثلة يف اســتعامل مياه
استثمرنا فيها وقمنا بتنميتها من الجانب اإلجتامعي الطهارة ،فال يستعمل من املاء إال قدر اإلسباغ أي:

واملعريف واالقتصادي فإننا بذلك نكون قد أوجدنا اإلمتــام والكفاية ،وال ينقص من ذلك عن املد يف
مجتمع متامسك ،كام أنها تأخذ بعدا َ أساسياً آخر ،الوضوء ،والصاع يف الغسل؛ ألنه قد نقل عن النبي
فالتنمية املستدامة هي مناشدة لتحقيق أقىص قدر  إنه كان يتوضأ باملد ويغتسل بالصاع»(.)6

من الرفاهية اإلنســانية ،وهذا ميكــن أن يتحقق إذا ومــن االقتصاد ما هو محمود مطلقاً ،وذلك فيام له

جود ف ِإنَّه بني ا ِ
إلرساف
توفرت حقوق امللكية؛ ألنها اإلطار الذي ُيشــ ّ
جع طَ َرفان :إِفراط وتفريــط ،كال ُ
عىل التطوير ،االبتكار ،النمو االقتصادي(.)1
ج ْب،
والبخل ،وكالشــجاعة ف ِإنها بني التهــ ّور وال ُ

•املطلب الثاين :مفهوم االقتصاد االسالمي
توســط بني التقتري
كــا يقال :اقتصــد يف ال َّنفَقةّ :
َ َّ َ َ ٓ
إلرساف ،وإِليه ا ِ
االقتصاد يف اللغة :القصد ،أي التوسط واالعتدال( ،)2وا ِ
إلشــارة بقوله تعاىل ﵟ وٱلذِين إِذا
َ َُ ْ َ
ُ ْ ََۡ َۡ ُُ ْ ََ َ
َ ۡ ۡ َ ۡ َ
ۡ
ُ
ان َبي ۡ َن َذٰل َِك قَ َواماٗ
ۡ
كﵞ ﵝلُ ۡق َ
،
ﵙﵑﵜ
الآية
ان
م
ــرفوا ولم يقتروا وك
س
ي
م
ل
وا
ق
نف
أ
ومنه قوله تعاىل :ﵟوٱق ِصد فِي مشي ِ
ِ
ّ ۡ ُ ۡ ُ َّ ٞ َ َ ۡ ُّ ٞ
َُۡ
َ
َ
وقوله تعاىل اىل ﵟمِنهم أمة مقت ِصدة ۖﵞ ﵝالمائـِدة الآية ٦٧ﵞ ﵝالفرقان الآية ﵗﵖﵜ ؛ ومنه ما هو مرت ِّد ٌد بني املحمود

ﵖﵖﵜ ،ومنــه قوله  ( :ال عــال من اقتصد )( ،)3ويف واملذموم ،وهــو فيام يقع بني محمــود ومذموم،
رواية لإلمام أحمد ( ما عال من اقتصد)(.)4

((( قضايــا البيئــة مــن منظــور إســامي ،هنــدي،
ص128/ـــ.129

ج ْور ،وعىل ذلك قولـه تعاىل
كالواقع بني ال َع ْدل وال َ
َ ۡ َ ّ ۡ
ۡ ٞ
سهِۦ َوم ِۡن ُهم ُّمق َت ِصدﵞ ﵝفَاطِر الآية ﵒﵓﵜ.
ﵟف ِمن ُه ۡم ظال ِٞم ل َِنف ِ

واســتوجب عىل املســلمني أيضــاً االقتصاد يف

((( ينظر :مادة (قصد) يف القاموس املحيط ،للفريوزآبادي ،العبــادة واملوعظة ويف األكل والرشب ،عىل أن ال
مؤسســة الرســالة-بريوت ط1971 ،2/م ،ص .396/يتجاوز فيها حد الشبع والري ،وال يقترص فيها أيضاً

لســان العرب ،ابن منظور محمد بن مكرم ،بريوت-بوالق ،عىل ما يضعفه ويقعــده عن العبادة والترصفات(،)7
.179/11

((( الجامع الصغري ،للسيوطي.494/2 :

((( قواعد األحكام يف مصالح األنام ،للعز بن عبد السالم:

((( رواه االمام أحمد يف مســنده :رقم الحديث ( . 205/2 ) 2469

بإسناد حســن ،والطرباين يف الكبري :وما أسند عبد الله بن ((( املصدر السابق.206/2 :

عباس ريض الله عنهام ،برقم ( .) 12490

((( قواعد األحكام البن عبد السالم. 131/2:
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َُُ ْ َ ۡ
ٱش َر ُبوا ْ َولَا ت ُ ۡسرفُ ۚٓوا ْ إنَّ ُهۥ لَا ُيحِ ُّ
ب وأما لفظ (االسالمي) فهو وصف للفظ (االقتصاد)
قال تعاىل ﵟوكلوا و
ِ ِ
َ
ٱل ۡ ُم ۡسرف َ
جــاء لتقييد داللتــه بإخراجه من عمــوم معناه اىل
ِين ٣١ﵞ ﵝالأ ۡع َراف الآية ﵑﵓﵜ .
ِ

وقصد يف األَمــر :إِذا مل يجاوز فيــه الح ّد ورىض خصوص االقتصاد املنتســب اىل الدين االسالمي
َ
بالتوســط؛ ألَنَّه يف ذلك يقصد األَ َســ َّد .وهو عىل دون سواه من املذاهب الوضعية التي هي من صنع
ّ
َ
َ
َ َ َّ ۡ ُ َّ
يلﵞ الجهد البرشي القارص(.)3
القصــد؛ قال تعــاىل ﵟوعلى ٱللِ قصد ٱلســب ِ ِ
َّ
فيكون تعريــف االقتصاد االســامي كعلم منفرد
ﵝالن ۡحل الآية ﵙﵜ.
ويف االصطــاح :كان هــذا الــكالم يف التعريف «العلــم الذي يوفــق بني حاجات األفــراد املادية
اللغــوي لالقتصاد ،لكنه ليس بعيــدا ً عن التعريف والروحية وما اســتخلفهم الله تعاىل فيه من موارد
االصطالحي ،وال ســيام يف نطاق األمثلة املتعلقة وفقاً لقيم وضوابط الرشيعة لتحقيق الرفاه يف الدنيا
باســتخدام امليــاه ،وباألكل والــرب واإلنفاق ،واآلخرة»(.)4
إذ االقتصــاد مبعنــاه االصطالحي مل يعــد يتناول إن االقتصاد اإلســامي يســتيضء بنــور الوحي

االقتصاد يف العقوبة والتأديب وما شابهها ،بل صار (الكتاب والسنة ) ،فال يقرر شيئاً مخالفاً ألوامرهام
مقصورا ً عىل دراسة سلوك اإلنسان يف إدارة املوارد وال لنواهيهام(.)5
النادرة وتنميتها إلشباع حاجاته(.)1

إذ يتم اســتنباط أحــكام االقتصاد اإلســامي من

أما تعريف االقتصاد االســامي فيمكــن القول أ َّن كتاب الله تعاىل ،ومن ســنة نبيه محمد  ،وتقوم
االقتصاد :علم يبحث يف الظواهر الخاصة باإلنتاج السياســات االقتصاديــة يف اإلســام عىل وجود
والتوزيع واالستهالك ويكشــف عن القوانني التي أحكام رشعية محــددة تنظم عالقة األفراد ببعضهم
ضمــن املنظومــة االقتصاديــة بشــكل متكامل
يخضع لها(.)2
((( املســتصفى يف علم أصول الفقــه ،لإلمام أيب حامد

محمد بن محمد الغزايل ،تح :د .أحمد زيك عامد ،املكتبة ((( حول التنمية االســامي يف التنمية االقتصادية ،د .عبد

العرصية .286/1 ،واملوافقات يف أصول الرشيعة ،ابراهيم الحميد الغــزايل ،دار الوفاء املنصورة ـــــ القاهرة ،ط،1
بن موىس أيب اسحق الشــاطبي ،دار ابن عفان ،الجيزة ـــ 1989م ،ص.16/

مــر ،ط1997 ،1/م .8/2 ،أهمية املقاصد يف الرشيعة ((( التنمية يف االسالم مفاهيم مناهج وتطبيقات ،د .ابراهيم
اإلسالمية ،د .ســميح عبد الوهاب الجندي ،دار اإلميان ،العسل ،ص.8/

ص.29/

((( املذاهــب االقتصادية واالقتصاد االســامي ،د .رفيق

الدار الشامية – بريوت ،ط1999 ،3م ،ص.32/

ص.91/

((( أصول االقتصاد اإلســامي ،د .رفيق يونس املرصي ،يونــس املــري ،دار القلم ــــ دمشــق ،ط2012 ،1م،
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ومتوازن( ،)1ومن األمثلة عىل هذه األحكام املرتبطة

بالرشيعة اإلســامية واملختصة باالقتصاد :تحريم

االعتداء عــى اآلخريــن أو أكل أموالهم بالباطل،
وتحريــم التعامل بالربا ،وتحريــم الرسقة ،وإباحة
متلــك األرض واالنتفاع مبا فيهــا ،ووجود عقود

المبحث الثاني
خصائص التنمية ودور جامعة
سامراء في زمن تفشي وباء كورونا

املبايعة واملضاربــة وغريها من العقود االقتصادية

يف اإلســام ،باإلضافة إىل تداخــل بعض األمور مدخل لدور الجامعات يف التنمية الشاملة:

املرتبطة باالقتصاد يف العقيدة اإلســامية( ،)2فكان تســعى الدول اىل تحقيق أهدافها التنموية وتقديم

إيتاء الزكاة ثالث ركن من أركان اإلسالم ،وهذا يدل خدمات أفضل عىل كافــة الصعد ،وال يتأىت ذلك

عىل أهمية االقتصاد يف الرشيعة اإلسالمية.

❊

❊

❊

إال إذا تضافرت الجهود نحــو تحقيق األهداف(،)3

وال يغيب عــن بال أحد الدور الهام الـــذي تلعبه

الجامعــات يف تحريــك التنميــة؛ أل َّن الجامعات
هي أرفع املؤسسات التعليمية التي يناط بها توفري

مـــا يحتاجه املجتمــع وعمليــات التنمية فيه من
متخصصني يف مختلف مجال التنمية ،وهي متثـل

املراكـــز األساســية للبحوث العلميــة والتطبيقية
التي بدونها يـــصعب احـــداث أي تقـدم معرفـي

أو اقتـــصادي أو اجتامعــي حقيقــي ،إضافة اىل
ذلك فإ َّن الجامعات تســهم يف التنمية الشاملة مبا
تقـدم ملجتمعاتهـا مـن امكانات وخربات للتعليم
والتدريب املستمر ،فضالً عن انها تتحمل مسؤولية
فريدة تجاه الخدمة العامـــة( )4يف املجتمع فعليها

((( املوازنــة بــن املصالح واملفاســد يف ضوء مقاصد ((( مسؤولية الدولة العربية اإلسالمية عن الكفاية االقتصادية
الرشيعــة ،د .إبراهيــم عبد الرحمن العــاين ،مطبعة ديوان يف صدر اإلســام ،د .خليف عبــود الطايئ ،ديوان الوقف

الوقف السني ـــ بغداد2006 ،م ،ط ،1/ص.328/

((( التنمية يف االسالم ،د .ابراهيم العسل ،ص.102/

السني ـــ بغداد ،ط2012 ،1/م ،ص.76/

((( فلســفة الترشيع ،د .إبراهيم مصطفى ،دار الرسالة ـــ
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التزاماً بأ ْن توســع مــن نطاق املشــاركة الفعلية ،القامئــة عــى الفكر املتطــور الجديد ،وعلـــى
بحيث ال تقترص عىل الطلبــة والكليات ،فالتعليم املـــشاركة املجتمعية يف إطار اإلميــان املتزايد

العايل يحــرص عىل أ ْن يوفر األســاليب التي تعد بــأ َّن التنمية البرشية هي إحدى الدعائم الرئيـــسية

كمختربات مــن خاللها يتم اختيار االتجاهـــات للتنميـــة الـــشاملة بأبعادها السياسية واالقتصادية
الفكرية املعارصة ،وميكننا القول أ َّن التعليم العايل واالجتامعية ،وهذا بطبيعــة الحال يتيح يف نتائجه
ملزم بتقديم الخدمـــة للمجتمـــع ،بـل وتـشارك مزيدا ً مــن االندماج مع العــامل الخارجي ،ويعزز

بنشاطاته باعتباره مؤسسة اجتامعية يؤثر ويتأثر مبا مــن االنفتــاح عــى الحضــارات والثقافات بني
يحيط به من مناخات .إ َّن هذه الصلة الوثيقة تفرض املجتمعات(.)2

حــ ِّدث وتُطَ ِّور دامئاً يف بنيتها دور الجامعة يف التنمية البرشية:
عىل الجامعات أ ْن ت ُ َ

ووظائفها وبرامجهـا وبحوثهـا تغريات تتناسب مع إنَّ نشاط الجامعة ميكن أن يبوب يف مجالني:

التغــرات التي تحــدث يف املجتمع املحيطة به ،األول :املجــال املعريف :القائم عــى التدريس

وكام أ َّن الجامعـة أكثـر التحامـاً مبجتمعاتها ،كام الـــذي يقـــوم بدوره بنقــل املعرفــة إىل أجيال
هي أكرث قدرة عىل االستجابة اىل مطالب املجتمع ،املســتقبل ،والبحــث العلمي الذي يقــوم بزيادة
وهذه العالقـــة تفـــرض علـــى التعليم الجامعي املعرفة وتحديثها.

أ ْن يكون وثيــق الصلة بحياة الناس ومشــكالتهم الثاين :املجـــال االجتامعي :مبعنى املســاهمة
وحاجاتهم وآماله( ،)1بحيث يصبح الهـــدف األول بفعالية وإيجابيته يف تلبية حاجات الفرد واملجتمع

للتعليم الجامعــي تطوير املجتمــع والنهوض به الفورية واملستقبلية من كوادر برشية متخصصة يف

إلـى أفـضل املـستويات العلميـــة واالقتـصادية مجاالت متنوعة.
والصحية واالجتامعية والثقافية ..الخ .

وهنا يجب تشــجيع الجامعة عىل القيام بدراســة

ومن هنا تــأيت اهمية البحث املطروح كون التعليم املـــشاكل وتحديــد الحاجــات واملهــارات
العايل سيظل أساس النهضـــة باعتبـــاره ركنـــاً واألولويــات التي يواجهها املجتمع حتى يســهل

أساســياً من أركان بناء الدولــة العرصية واملتعلمة معالجتهـا ،وإذا لـم تقـــم الجامعة بالوقوف عىل
بغداد1979 ،م ،ص .14/املوازنة بني املصالح واملفاسد،

للعاين ،ص.36/

((( التكافل االجتامعي يف االسالم ،االمام محمد أبو زهرة،
دار الفكر العريب ـــ القاهرة ،ص.8/

مشــاكل املجتمع وعيوبــه ونواقصه ومل تقم عىل
حلها وعالجها فال فائـــدة منهـــا ،فعندمــا تتأثر

((( التكافل االجتامعي يف االسالم ،أبو زهرة ،ص .9
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الجامعة باملجتمع الذي تكون فيه يجب عليها أيضاً

وتقــع عىل الجامعات مســؤولية التصدي لتلك

أ ْن تقود وتـؤثر فيـه ،وال تخـضع لهيمنته ،وتتحمل املتغريات واملســاهمة يف وضع الحلول باعتبارها

مسؤوليتها يف عملية التغيري ،فنجاح الجامعة يف أي املؤسســات العليــا يف املجتمــع ،والتي متتلك
مجتمع مرهون مبـدى تفاعلهـا معه واالقرتاب منه ،القدرات العلمية والفكرية القادرة عىل التفاعل مع

والبد من تحديد املشاكل والثغرات وبالتايل إيجاد هذه املتغريات ســواء أكانت حارضا ً أم مســتقبالً،
الحلول ،ولعل تطـوير نظـام جودة التعليم يعزز من كام أنه مل يعــد دور الجامعة مقترصا ً عىل مواجهة

اســتقاللية الجامعات ،ومن ثم يعــزز من انفتاحها التحديــات واملتغريات اآلنية فقــط ،بل امتد إىل
وتحسنها باســتمرار ،ورمبا يسهم تحفيز مؤسسات االسترشاف والتنبؤ بها يف املستقبل ،واتخاذ التدابري

التعليــم العايل من خالل إنشــاء جوائــز للجودة واإلجــراءات الالزمة؛ للتصدي لهــا قبل وقوعها،
ومنحها ســنوياً ألفضل مؤسســة أو كليــة أو مركز وذلك أثناء تطبيق خطط التنمية وبرامجها ،وإسداد

بحثي أو للطالب الجامعــي األكرث تفوقاً ،وكذلك النصح بخصوص كيفية تفادي هذه املشكالت(.)2

ألفضل أســتاذ جامعي فضالً عن إنـــشاء وســـام

ومن أهم هذه املتغريات هي التوجه نحو مجتمع

الجودة ومنحهــا ألفضل برنامــج درايس جامعي املعرفــة :أول هذه املتغــرات العاملية وأخطرها
وألفضل بحــث جامعي تتوىل فيــه لجنة مختصة ظاهرة “تفجر املعرفة” فقد بات معلوماً لدى جميع

إعـداد املعـايري العلميـة املتعلقة بهذه الجوائز( .)1العاملني يف حقل املعرفــة ،أ َّن القرن العرشين قد
أســباب وعوامل اهتــام الجامعة بعمليــة التنمية شــهد تطورا ً يف املعرفة كامً وكيفاً ،جعله بالقياس

االقتصادية واالجتامعية:

إىل حجــم ونــوع املعرفــة البرشية عــر القرون

شهد العامل خالل الســنوات القليلة املاضية عددا ً السابقة عرص املعرفة ،وقد ترتب عىل ثورة املعرفة

مــن املتغريات األساســية والتــي طالت مختلف وتدفقها بقوة أ ْن صارت املعرفة تجارة لها عائدها،
ت كافة املؤسسات ومردودها العايل ،حيــث إ َّن التنمية وزيادة اإلنتاج
جوانب الحياة املعارصةَ ،و َم َّس ْ

االقتصاديــة واالجتامعية والسياســية والثقافية يف أصبحت تعتمد عىل قيمة املعرفة أكرث من اعتامدها

دول العــامل عــى اختــاف درجاتهــا يف التقدم عىل عوامل اإلنتاج املادية ،كاألرض ورأس املال،
والنمــو إىل الحــد الذي جعل عــامل اليوم “عامل ووفرة الرثوات الطبيعيــة حتى وفرة القوى العاملة،
جديد” يختلف كل االختالف عن الفرتة الســابقة .والواقــع أ َّن تكلفــة املعرفــة تتجــاوز يف معظم

((( حــول التنمية االســامي ،د .عبد الحميــد الغزايل،
ص26/

((( التكافل االجتامعي يف االسالم ،أبو زهرة ،ص .9
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الحــاالت تكلفة عوامــل اإلنتاج املادية الســابقة وعذاب القرب ،)3(».وكان يقــول كذلك»:اللهم إين

كلها يف صناعة الســلع ،والخدمات كام أ َّن قيمتها أعوذ بــك من علم ال ينفع ،ومن قلب ال يخشــع،
املضافة ،متثل أضعافــاً مضاعفة لعوائد غريها من ومن نفس ال تشبع ،ومن دعوة ال يستجاب لها»(.)4

عوامل اإلنتاج األخرى ،ومن هنا تغدو املعرفة يف وهــذه األحاديث تــدل  -وضوحــاً  -عىل حرص

العرص قوة ،والقوة أيضاً معرفة(.)1

اإلســام عىل تنميــة النفوس بالتزكيــة من األمور

•املطلب األول :خصائــص التنمية يف االقتصاد املكروهــة .والتزكية هنــا مبعنى النــاء والزيادة
االسالمي.

والصالح والطهــر ،وهي املعاين التــي تتضمنها

ســأذكر هنا أهم خصائــص التنميــة يف االقتصاد التنميــة مبفهومها اإلســامي ،فليس املقصود هو
اإلسالمي وكام ييل:

 .1تنمية املوارد البرشية:

الزيادة فقــط ،بل املقصود أن تكــون هذه الزيادة

صالحة ونافعــة ،وبخالفه تدســية النفس ،وتكون

تنمية املوارد البرشية تنجــح أوالً بتزكية النفوس ،الطبائــع البرشية هنــا وجودها كلهــا رشا ً ورضرا ً،
لذلك يريد اإلســام بكل محاوالتــه ترقية النفوس ال يعتمــد عليها أي حال من األحــوال .وال تكون
البرشية من حالة الضعف إىل القوة ،وتصعيدها من صالحة أبدا ً  -ال لنفســه وال لغريه( ،)5وهذا ما أشار
َ
ﵟوقَ ۡد َخ َ
املكانة الســفىل إىل املنزلة العليا ،وذلك بتزكيتها إليه ســبحانه وتعاىل قائالً َ
اب َمن د َّسى ٰ َها

َّ
ﵝالش ۡمس الآية ﵐﵑﵜ.
وتصفيتهــا ،ونــرى الدليــل عليه يف قولــه تعاىل ١٠ﵞ
َََۡ َ َ ُ ُ َ َ َ َۡ
ََۡ
َ
َ
ٰ
ﵟونف ٖس َو َما َس َّوى ٰ َها  ٧فألهمها فجورها وتقوىها  ٨وقال الشيخ الســعدي يف تفسري هذه اآلية  “ :أي:
َ
قَ ۡد أَ ۡفلَ َح َمن َز َّكى ٰ َها َ ٩وقَ ۡد َخ َ
اب َمن د َّســى ٰ َها ١٠ﵞ أخفى نفســه الكرمية ،بقمعهــا وإخفائها بالتدنس
َّ
ﵝالش ۡ
ــمس من الآية ﵗ الى الآية ﵐﵑﵜ ،أي من أصلحها» .نفســه وبالرذائل ،والدنو من العيوب ،واالقرتاف للذنوب،

من الذنوب ونقاهــا من العيوب ورقاها بطاعة االله وترك مــا يكملها وينميها ،واســتعامل ما يشــينها
وعالها بالعلم النافع والعمل الصالح “(.)2

وقد كان رســول االله  يقول “ :اللهم إين أعوذ

ويدسيها “(.)6

بك من العجز والكســل والجــن والبخل والهرم ((( صحيح مسلم ( .) 2722
((( صحيح مسلم ( .) 2722

((( حــول التنمية االســامي ،د .عبد الحميــد الغزايل،

((( التنميــة يف االســام مفاهيم مناهــج وتطبيقات ،د .ص ،26/التكافل االجتامعي يف االسالم ،أبو زهرة،ص.10/
ابراهيم العسل ،ص.14

((( التنمية يف االسالم ،د .ابراهيم العسل ،ص.15

((( تيســر الكريم الرحمن يف تفســر كالم املنان ،عبد
الرحمــن بن نارص بــن عبد الله الســعدي ،ط ،1تح :عبد
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 .2توظيف واستخدام كافة املوارد ،ومنها:

أّ .
حث اإلسالم عىل العمل:

ب .التخصص وتقسيم العمل:

أمر الله سبحانه وتعاىل بالتخطيط( )3واالستعداد،

العمل هــو املحور الذي تدور عليــه عملية تنمية وال ميكن التطــرق إىل تنمية املــوارد البرشية إال

املوارد البرشية ،إذ أ َّن اإلنســان الذي يؤدي العمل بضبط التخطيط وحسن التدبري ،ويعد التخطيط أمرا ً

يحتــاج إىل كفــاءة مهنية وعقليــة وتربوية ،تؤهله رضورياً ورشطاً أساسياً لتحقيق املقاصد املرسومة

للقيام بدوره يف الوظائــف العملية ،وبالعمل تزداد والنتائج املطلوبة التي تضمن لنا السعادة والنجاح
القــدرة البرشية ،وينضــج عقله ،وتنمــو تجربته ،يف حياتنــا اليوميــة واملســتقبلية ،وذلك يقتيض

ولذا اهتم اإلســام بالعمل وحث عليه ســواء كان دراســة الواقع الذي يعيشــه الفــرد واملجتمعات

عمال تعبدياً أو مهنيــاً ،ورفع من قيمة العمل ،فقال وتحليلــه بإيجابياته وســلبياته ،ووضــع الحلول
َّ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َّ ٰ َ ٰ َّ
ت إِنا ملعالجة املشكالت ،ودراسة التوقعات املستقبلية
تعــاىل ﵟ إِن ٱلذِين ءامنوا وع ِملــوا ٱلصل ِح ِ
َ ُ ُ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ً
َ
ﵝالك ۡهف الآية ﵐﵓﵜ باملقاييس العلمية ،واقرتاح الرؤى لذلك ،واإلعداد
ــن ع َملا ٣٠ﵞ
ضيع أجر من أحس
لا ن ِ
ُ ۡ ُ ْ َ
َّ ُ َ َ ُ
ٱلل ع َملك ۡم الصحيح للربامج والخطط املســتقبلية( ،)4وهذا ال
وقال تعاىل ﵟ َوق ِل ٱع َملوا ف َســيَ َرى
َ َ ُ ُ ُ َ ۡ ُ ۡ ُ َ َ َ ُ َ ُّ َ َ َ
َۡۡ
ب يكون إال باســتخدام العقل ومامرســة العلم ،وقد
ورســولهۥ وٱلمؤمِنونۖ وســتردون إِل ٰى عٰل ِ ِم ٱلغي ِ
َ َّ َ ٰ َ َ ُ َ ّ ُ ُ َ ُ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َ
ون ١٠٥ﵞ َّ
ﵝالت ۡو َبة أمر الله ســبحانه وتعاىل بالتخطيط واإلعداد قائالً
وٱلشــهدة ِ فينبِئكم بِما كنتم تعمل
َ
َ
ْ
ٱس َ
ﵟوأع ُِّدوا ل ُهم َّما ۡ
َ
ــت َط ۡع ُتم ّمِن قُ َّ
اط
الآيــة ﵕﵐﵑﵜ  ،وحــث النبي  عىل العمــل فقال« :ما
ــوة ٖ َومِن ّرِ َب ِ
ۡ
َۡ ُۡ ُ َ
َ ُ َّ َّ َ َ ُ َّ ُ ۡ
َ َ
ل ترهِبون بِهِۦ عــدو ٱلل ِ وعدوكمﵞ ﵝالأنفال
كسب الرجل كســباً أطيب من عمل يده ،وما أنفق ٱلخي ِ
الرجل عىل نفســه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة الآيــة ﵐﵖﵜ ،وقــد وردت اآلية بشــأن الحــرب ،إال أ َّن

«( ،)1ومــن األكيد هذه القبوليــة للعمل تحتاج إىل داللتها عامــة يف وجوب االســتعداد والتخطيط،
إتقان الرجل يف عملــه ،ومن إخالص النية وابتغاء

ص27/

مرضات الله ،وال شــك أ َّن اإلنسان الذي يراد له أ ْن ((( التخطيط :االختيار املرتبط بالحقائق ،ووضع واستخدام

يؤدي عمله ويتقنه البد له من مهارة وإعداد ،وذلك الفروض املتعلقة باملستقبل ،عند تصور وتكوين األنشطة

صلب عملية تنمية املوارد البرشية(.)2

املقرتحة التي يعتقد برضورتها لتحقيق النتائج املنشــودة.

الرحمن بن معال ،مؤسسة الرسالة2000 ،م ،ص.926

والنرش اإلسالمية ـــ القاهرة1989 ،م ،ص.22/

 ،1752واللفظ له.

محســن عبد عــي و د .حيــدر نعمة ،مطبعــة املغرب،

الدعاة واملســتقبل ،محمد عبد الله الخطيب ،دار الطباعة

((( حديــث صحيــح ،رواه ابــن ماجــة (  ) 2138ص ((( /اإلدارة االســراتيجية مدخــل صناعة املســتقبل ،د.
((( حــول التنمية االســامي ،د .عبد الحميــد الغزايل2013 ،م ،ط ،1/ص.100/
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فإذا كان األمر واجبــاً للحرب ومواجهة العدو -مع والصالحيات البرشية باســتخدام العقول يف سبيل
أنه أمر طــارئ ومؤقت -فإنه للحياة يف غري الحرب التخطيط واالستعداد(.)3

واجب كذلك ،ألنها الفرتة الدامئة واملمتدة ،والتي  .3االنســانية :إ َّن تركيــز التنميــة يف االقتصــاد

فيها معاش الناس وحياتهم مام يتطلب االســتعداد االســامي ليس الربح املادي كام يف الرأساملية،

املبكر لها(.)1

وال االستغالل الذي متارسه السلطة املركزية باسم

وحث النبــي  عىل أهمية التخطيط املســتقبيل التخطيط كام هو الشأن يف االشرتاكية ،وإمنا غايتها
حيث نراه يقول يف حديث سعد بن أيب وقاص  االنســان أن يكون محــررا ً وكرميــاً يعمر األرض

أنه قال “ :عادين النبي  عا َم حجة الوداع من ٍ
مرض ويحييها بالعمل الصالح(.)4

أرشفت فيه عىل املوت ،فقلت :يا رسول االله ،بلغ  .4التــوازن :وذلك بني كل النواحــي االقتصادية

منــي من الوجع ما ترى ،وأنا ذو مال ،وال يرثني إال واالجتامعيــة والتعليميــة والرتبويــة والثقافيــة
ابنة يل واحــدة ،أفأتصدق بثلثي مــايل؟ قال :ال ،والصحية ،أي التــوازن بني القطاعــات كافة ،فال

قال :أفأتصدق بشطره؟  -أي :نصفه  -قال :ال ،قال :نهتم مثالً بزيادة االنتاج مع ســوء التوزيع ،هذا يف

أفأتصدق بثلثه ،قال :فالثلث يا سعد ،والثلث كثري ،األنشــطة االقتصاديــة ،وقس باقي األنشــطة التي
ري من أن تدعهم عالة ذكرتها ،فالتــوازن مهم جــدا ً وخصيصة مهمة من
فإنَّك إ ْن ت َدع ورثتك أغنياء خ ٌ

يتكففون الناس»(.)2

خصائص التنمية والتنمية املستدامة(.)5

ويوضــح هذا الحديــث أ َّن االحتيــا َ
ط والتخطيط  .5الواقعيــة :وهي النظر اىل املشــكلة من جميع

واجب ،وأ َّن اإلنسا َن يَجب أ ْن يعتمد عىل نفسه بعد جوانبها ،وايجاد الحلــول املالمئة لواقعها القائم،
يعيش ال طرح تصورات مثالية بعيدة عن امكانية التطبيق،
َ
ج َّل – مع األخذ باألسباب؛ ليك
الله – ع َّز و َ

عيشــة كرمية نقية من ذ ُِّل السؤال ،أو االعتامد عىل كام يالحــظ يف بعض النظريات والنامذج التنموية
الغــر ،وإذا كان التخطيط ملســتقبل الورثة  -وهم

أفراد محدودون  -مأمور به ،فإن التخطيط ملستقبل ((( أثــر التخطيط النبــوي يف بناء املجتمــع املدين ،د.

املجتمعات والشعوب والدول أهم وأكرث حاجة.

وهكذا اهتم اإلســام بتنمية اإلمكانيات اإلنسانية

محمد صالح جواد الســامرايئ ،دار ابــن حزم ـــ بريوت،

ط2002 ،1/م ،ص.28/

((( املذاهب االقتصادية واالقتصاد االسالمي ،للمرصي،

((( التنميــة يف االســام مفاهيم مناهــج وتطبيقات ،د .ص.104/
ابراهيم العسل ،ص.17

((( صحيح البخاري :رقم الحديث ( .) 4409

((( التنميــة يف االســام مفاهيم مناهــج وتطبيقات ،د.
ابراهيم العسل ،ص.18
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الوضعية .ويقصد بذلك هو أ َّن الرشيعة االســامية  .6الشــمولية :الشموليّة مشــتقة من الفعل الثاليث

بجميع تعاليمها ليســت مجرد قيــم نظرية مجردة شَ ِم َل ،ويشري إىل االحتواء والتضمني ،نقول شمل

حاملة ،بل هي أحكام تراعي واقع البرش وحاجاتهم اليشء أي تضمنه وع ّمه ،وتشــر شــمول ّية اإلسالم
وميولهــم ،وتأخذ بعــن االعتبار تبايــن قدراتهم إىل تض ّمن الرسالة اإلســامية واحتوائها عىل كل

وملكاتهــم ،وما قد يطرأ عــى بعضهم من ظروف ما يدخل ضمن حاجة واهتامم اإلنســان ،ويشرتط

وأحوال غري طبيعية.

حســن فهمها واســتيعاب ما جاءت بــه الرشيعة
ُ

ومن واقعية اإلســام لإلنســان أنه نبــه اىل أنَّه من اإلسالمية ،ومقاصدها ومفرداتها(.)3

املســتحيل كبت نوازع جوهري االنســان ( املادة وتعنــي التنمية الشــاملة نوعاً مــن رصف العناية

والــروح ) ومصــادرة مطالبهــا الرضوريــة ،بل واالهتامم لكل مجال من مجاالت الحياة املختلفة
الواجب الســعي اىل ســد هذه الحاجــات بطرق الروحية واملادية والثقافية والعمرانية ،والذي يالحظ

رشيفة ،تتناســب مع كرامة االنسان ومتيزه عن بقية عىل هذا النوع من التنمية انه ال يقوم عىل فلســفة
املخلوقات التي تقاسمه الغرائز والشهوات ،ولهذا محددة ،وال تحكمه رؤية واحــدة ،وال توجد لديه

جاء دور عملية االصالح لهذا االنسان لتتم به عملية معايــر دقيقة إلعطاء كل جانب من جوانب التنمية
النفع والفالح(.)1

وكل مجال من مجاالتها القدر الذي يســتحقه من

ولذلك كانت رســاالت األنبيــاء جميعا تقوم عىل االهتــام والجهد ،إال يف الترشيع االســامي ،اذ
ۡ ُ ُ َّ
اإلصــاح انطالقا من قولــه تعــاىل ﵟإِن أرِيد إِلا ميكننا من خالل معرفة ماهية الشمولية يف االسالم
َّ
َّ َ َ
َ
ۡ ۡ َ َ َ ۡ ََ ۡ ُ
ت َو َما ت ۡوفِي ِق ٓي إِلا بِٱللِۚ عل ۡيهِ ستتضح الصورة بشكل أدق(.)4
ٱل ِإصلٰح ما ٱســتطع ۚ
ت َوِإل َ ۡيهِ أُن ُ
تَ َو َّكلۡ ُ
ِيب ٨٨ﵞ ُﵝهود الآية ﵘﵘﵜ ،ووضع اإلسالم هذا وقد جاء اإلســام رحمة إلهية للعاملني؛ ليضم
قوانــن واقعية ورســم ســبالً متعــددة الجوانب ،تحت رايتــه البرشية املجتمعات املســلمة وغري
وكذلك أوجب العقوبات والحدود لسد الذرائع إىل املســلمة ،إذ تنزل رحمة الله سبحانه وتعاىل عىل
الفساد واإلفســاد ،وكل ذلك إلصالح موارد البرش من آمن ومن مل يؤمن من خــال هذ الدين الق ّيم،

وإليصالها إىل التنمية املطلوبة(.)2

ويشــار إىل أن الدين اإلســامي قــد وضّ ح كافة

((( املذاهب االقتصادية واالقتصاد االسالمي ،للمرصي ،بغداد2009 ،م ،ط ،1/ص.81/
ص.105/

((( املذاهب االقتصادية واالقتصاد االسالمي ،للمرصي،

((( دور الدولة يف االقتصاد اإلسالمي يف ضوء املصلحة ،ص.105/

أيوب محمد جاســم الباجالين ،ديوان الوقف السني ــــ ((( مدخل اىل التنمية املتكاملة ،بكار ،ص .25
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األحــكام والترشيعــات مبا فيها من أوامــ ٍر ونوا ٍه ،اإلنســان بدءا ً من كونه جنينــاً يف رحم أمه وصوالً

يجب عىل اإلنســان االنقياد لها ليحظى بالحامية إىل وفاته.

اإللهية وتحســن جــودة حياته .مظاهر شــمول ّية شمولية املنهج :إ ّن املنهج اإلسالمي هو نظام شامل
اإلســام يظهر أثر شمول ّية اإلسالم يف أربعة مظاهر لكافة شــؤون الحياة ،وليس مقترصا ً عىل إنسان أو

رئيسية( ،)1وهي:

اتجاه معني دون غريه مبعزل عن الدين ،إمنا ميزج

شــمولية زمانيــة :أن الدين الحق عنده هو اإلسالم ،ويوازي بني أمور الدين وترشيعاته لتتامىش الحياة

وتبي ذلك معها وفقاً ألحكامها وأفعالها ،وبالتايل ينظم الحياة
فقد كان أنبياء الله ومن تبعهم مسلمنيّ ،
فيام جاءت به الرســاالت الساموية من أصول كلية العقائدية من حيث العالقة بني العبد وربه ،أما قانوناً

حدة مع اإلســام بالرغم من اختالف فإن اإلســام منهج منظم للعالقات بــن األفراد،
ومقاصــد مو ّ
الحقب الزمنية التي جاءت بها.

ولتمتد وتشــمل األمــور السياســية واالقتصادية

جل رسوله ﷺ حامالً أيضاً(.)2
شمولية مكانية :بعث الله ع ّز و ّ

الرسالة اإلسالمية لتشــمل كافة أرجاء األرض دون  .7التنمية املتكاملــة :يقصد هنا بالتنمية املتكاملة
اســتثناء؛ إذ مل يقترص انتشارها عىل منطقة جغرافية هو تحقيق النهضــة والتنمية من وجهة النظر التقنية
معينة نظرا ً لعدم اعرتافه بالحدود املصطنعة ،وتعترب أو الفنيــة البحتــة ،وذلك من خالل ربــط التنمية

مكة املكرمــة مركز العامل ونقطــة انطالقة الدعوة املتكاملة مبجموعة من الظواهر مثل البطالة ورفع

اإلسالمية للعامل.

مســتوى املعيشــة واالهتامم بالجوانــب الفكرية

شــمولها لكل إنسان :الرشيعة اإلســامية عاملية ،والثقافية وما يتعلق بتنمية االنســان باعتبار أن ذلك

نظرا ً ملجيئها لكافة الشــعوب وعامــة الناس دون أحد أهم أركان عمليــة التنمية املتكاملة ،كام وأن

اقتصارها عىل قوم معينني ،وال تخص جنساً أو أمة قضية التنمية املعرفية والتنمية الشــخصية ( التنمية
دون آخرى ،لذلك فقد َع َدل الدين اإلســامي يف البرشية ) وكذلك التنمية املجتمعية كعنرص أساس
معاملة األجناس جميعها دون أي متييز بينها.

ومهــم يف التنميــة املتكاملــة ،كل ذلك يحصل

شــمولها للكيان اإلنساين بكافة أبعاده :اذ تركز عىل يف تشــخيص املشــكالت والبحــث يف أدوات

الجوانب العقلية والروحية والجســدية لإلنســان ،املعالجة(.)3
وشــملت التعاليم اإلســامية كافــة مراحل حياة

((( املذاهب االقتصادية واالقتصاد االسالمي ،للمرصي،

((( حــول التنمية االســامي ،د .عبد الحميــد الغزايل ،ص .106/مدخل اىل التنمية املتكاملة ،بكار ،ص.26
ص.34/

((( بحث مداخلة ( انطالق التنمية بني النظريات الوضعية
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ويجب عىل صناع القرار واملخططني( )1التنمويني واالنتباه من النباتات املحورة جينياً ،ودعم الزراعة

أن يأخذوا بعني االعتبار تحقيق التنمية املســتدامة وخاصة الزراعة املتطورة داخل البيوت الزجاجية،

بأبعادها الرئيســية الثالث وهي التنمية االقتصادية والتوعية من ترشــيد اســتهالك الطاقــة الكهربائية
مبختلف عنارصها التي تشــتمل عىل مستوى الفرد واملياه ،وحامية البيئة(.)3

املعييش وباقي القطاعــات املختلفة يف املجال

االقتصــادي ،ومن ثــم التنميــة االجتامعية بكافة

•املطلــب الثــاين :دور جامعة ســامراء يف زمن
تفيش وباء كورونا.

عنارصهــا ومنها التعليميــة والصحية وخلق فرص من خــال كتابتــي لبحث يف التنمية املســتدامة
عمل والتقليل من مستوى الفقر والبطالة ،والحفاظ وعند االطالع عــى األعامل التي قامت بها جامعة

عىل الروابــط األرسية والعادات والتقاليد املتوارثة ســامراء خالل فرتة الحجز والوقاية الصحية ألزمة

وتنمية الحس الوطنــي ،وزرع الثقة وحب االبداع تفيش وباء كورونا ،أدركت التوافق بني أساســيات
يف نفوس الشــباب ،ومتكني املــرأة من الوصول التنمية املستدامة وما تقوم به جامعة سامراء متمثلة

لطموحاتها ،وتأمني الحياة الكرمية لكبار السن(.)2

برئيســها األســتاذ الدكتور صباح عــاوي خلف

وأخــرا ً حامية البيئــة بأبعادهــا املختلفة مثل وبتوجيه منه شــخصياً لجميع الكوادر التدريســية

املحافظة عىل نظافة األحياء الســكنية والشــوارع والبحثيــة واإلدارية وبكافــة امكانياتها ألخذ زمام

والســاحات الخرضاء واملناطــق األثرية واملرافق املبــادرة واالنطالق بالدور الريادي واملســؤولية
الســياحية ،واملحافظة عىل مصادر املياه ،وتدوير األخالقية والعلمية للجامعة وعىل مســتوى مدينة

النفايــات وتحويلها اىل طاقة واالســتثامر يف هذا سامراء وأطرافها ،بل امتد اىل أبعد بكثري من املوقع
املجال ،والتخفيف من ظاهرة االحتباس الحراري ،الجغــرايف للجامعة ،وأدركــت التوافق بني مفهوم

ومنهج االقتصاد االســامي ،د .مصطفى عبد اللطيف ،أ.

التنمية املستدامة وأساســياتها وما تقوم به جامعة

بن سانية عبد الرحمن ) ،يف امللتقى الدويل األول حول ( سامراء يف ظل األزمة وواقع الناس.
االقتصاد االسالمي :الواقع  ..ورهانات املستقبل) ،املركز وعىل هذا سأركز عىل ما قامت به جامعة سامراء يف
الجامعــي غرداية ــ معهد العلــوم االقتصادية ـــ الجزائر ،ظل أزمة تفيش وباء كورونا وعىل طول مدة انتشار

2011م ،ص.11

((( اإلدارة االســراتيجية مدخــل صناعة املســتقبل ،د.

هذه الجائحة التي عمت العامل أجمع.

محسن و د .حيدر ،ص.105/

((( حــول التنمية االســامي ،د .عبد الحميــد الغزايل ((( ،مدخــل اىل التنمية املتكاملــة  ،بكار ،ص  .27حول
ص.34/

التنمية االسالمي ،د .عبد الحميد الغزايل ،ص.36/
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 .1تنمية املوارد البرشية.

ز.لوجود اختصاصات علمية يف اإلدارة واالقتصاد

اهتمــت جامعة ســامراء بالعنــر البرشي ومل والزراعــة ،تم العمل من قبل الســيد رئيس جامعة

تهمله ،ألنــه العنرص املهم والفعال لتيســر عمل ســامراء وبجهد كبري ومتابعة مستمرة تم استحداث
الجامعة بكل جوانبها ،بل ركزت عليه من االهتامم كليــة اإلدارة واالقتصاد وكليــة الزراعة؛ ليأخذ كل
والرعاية ومن ذلك:

اختصاص عمله وتتوسع نوافذ الجامعة الفتية.

حسب اختصاصه.

ط.تسجيل جميع تدريســيي الجامعة يف منصات

أ.تطوير الكــوادر اإلدارية بإقامــة دورات لهم كل ح.استحداث وحدة التوثيق األكادميي.

ب.اقامة ورش عمــل للكوادر التدريســية لكيفية البحث العلمــي ،وإعداد دليل شــامل لتصنيفات
اســتخدام الربامج األلكرتونيــة الحديثة ومنصات الجامعــات ومنصــات البحث ،وتطويــر املوقع

نرش البحوث الرصينة.

األلكرتوين للجامعة.

ج.االســتفادة من الخــرة املتوفــرة واملتميزة يف ي.مبــادرة النرش املجــاين للبحــوث املختصة
الكوادر التدريسية واإلدارية ووضع الرجل املناسب بجائحــة كورونا ( مجلة ســامراء للعلــوم الرصفة
يف املكان املناسب.

والتطبيقية ).

د .دعم جميع منتسبي الجامعة معنوياً بكتب ( شكر ك.استحداث املشفى اإللكرتوين يف موقع جامعة
وتقدير ) تحفيــزا ً وتكرمياً لجهودهم املبذولة بجد سامراء ويف عديد من األمراض.
ومتيز.

.2توظيف واستخدام كافة املوارد.

هـ.وفق الظــرف الراهن والعمــل بتعليامت خلية بــارشت جامعة وكــا هو معهود عليهــا بتوظيف
األزمة عملت الجامعة عىل تقســيم أيام العمل بني واستخدام كافة املوارد سوا ًء أكانت برشية أم علمية
املوظفني حسب الوحدة والشعبة االدارية واألقسام أم مادية وحســب امكانياتها من تســخري كل هذه
العلمية حفاظاً عىل سالمتهم.

االمكانيات خدمة للصالح العام ابتدا ًء من كوادرها

و.مبتابعة وبإرشاف الســيد رئيس جامعة سامراء تم وموظفيها مرورا ً باملراكز الصحية ومستشفى سامراء
إنشاء فريق عمل لتيسري وتســهيل استقبال طلبات العام والقوات األمنيــة واملواطنني بل وحتى البنى
املحارضيــن الصباحــي واملســايئ واملوظفني التحتية ملدينة سامراء واملواقع األثرية.

بأجور يومية الســتكامل التعاقــد معهم ،وأنا عىل اذ قام مدير قســم شــؤون الطلبة والتســجيل مع

اطالع عىل عمل هذا الفريق الذي يســتمر بإنجاز مجموعة من الطلبة بتوجيه من السيد رئيس جامعة
تلك املعامالت اىل ساعات متأخرة من الليل.

ســامراء وبإرشاف من السيد مساعد رئيس الجامعة
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للشؤون العلمية بتوزيع الكاممات واملعقامت من وفق تعليــات خلية األزمة ،وإرفــاد ذلك بتوزيع
انتاج جامعتنا وكذلك القفازات وبوسرتات إرشادية مطويات خاصــة (الوقاية من األوبئة وإرشــادات

للوقاية من فايروس كورونا عىل األحياء الســكنية من الســنة النبوية) مبتابعة من السيد رئيس جامعة
الفقرية يف مدينة ســامراء للتخفيف عن كاهل هذه سامراء املحرتم وبإرشاف السيد عميد كلية العلوم

العوائل عند رشائهم لهذه املستلزمات.

االســامية األســتاذ الدكتور حســن أحمد حسني

وقام طلبة جامعة ســامراء من محافظــة الديوانية  /الجواري والســيد معاون العميد للشــؤون العلمية

قضاء الشامية بتنظيم حملة بعنوان ( العراق يوحدنا أ.م.د .عبد الحميد مزاحم شاكر والسيد مقرر قسم
ـــ خليك بالبيت ) ،ويف مدينة سامراء كذلك.

العقيدة والفكر االســامي م.د .أحمد وسام الدين

وتنفيذا ً ألمر الســيد رئيس جامعة سامراء انطلقت قوام وبالتعــاون مع جامعة محمــد الفاتح /تركيا.

فعالية الجامعة وهي حملة لتنظيف األماكن األثرية وكذلك اطالق حملة السلة الغذائية يف شهر رمضان
وتحت شــعار ( نظف مكان سفرتك ) هدفها توعية املبارك ،إذ قامت كلية العلوم االسالمية ومببادرة من

الزائرين والسائحني برضورة الحفاظ عىل األماكن السيد رئيس جامعة سامراء وبقية الكليات واألقسام
األثرية ،وتشــكلت اللجنة املرشفة برئاســة عميد العلمية بتنظيم حملــة لتجهيز العوائل املتعففة يف

كلية اآلداب أ.م.د .أحمد عزاوي محمد ومشــاركة مدية سامراء بسلة غذائية تعينهم يف الظرف الطارئ

عمداء كليــات الجامعة ومنهم الســيد عميد كلية والحظر املنزيل.

الرتبية أ.د .إياد ســامل ،والســيد املعاون اإلداري أ.الحث عىل العمل.

أ.م.د .طــه خالد عــرب ،وعدد كبري من أســاتذة منذ بداية أزمة جائحة كورونا عمدت جامعة سامراء
الجامعة وموظفيهــا والطلبة وعــدد من منظامت متمثل ًة برئيسها األستاذ الدكتور صباح عالوي عىل
املجتمع املدين يف سامراء ،وانطلقت الحملة يوم تظافر الجهور والحث عىل العمل واملثابرة كل يف

الخميس املوافق 12/3/2020م اىل مســجد أيب اختصاصه وكل حســب موقعه ،ومبتابعة شخصية
دلف األثري واملناطق األثرية املجاورة للمســجد من قبل الســيد رئيــس الجامعة وألوقــات متأخرة

وقامت بتنظيف هــذه األماكن ووضــع اللوحات من الليل عىل متابعة ســر األعامل للفرق البحثية

التعريفية بالحملة وتوزيع الربوشــورات التعريفية والفــرق امليدانية ،ومتابعة املؤمتــرات والندوات

وأكياس النفايات.

والورش العلمية التي قامت بها الكوادر التدريســية

كام قامت كليــة العلوم اإلســامية بإطالق حملة والفرق التطوعيــة يف كافة أعامل الجامعة يف أزمة

توعوية للوقاية مــن االختالط والحث عىل العمل كورونا.
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ومــن نتاجات الحث عىل العمــل قامت جميع فريق بحثي من جامعة ســامراء بتصنيع « روبوت «

كليات جامعة سامراء وأقسامها العلمية بالكثري من بتقنية التعقيم باألشعة لتعفري غرف الحجر الصحي؛
املؤمترات الدوليــة والندوات والورش العلمية يف حفاظاً عىل ســامة الكــوادر الطبية يف خط الصد

أروقة الجامعة يف بداية األزمة ،ومن ثم قامت بذلك األول .ويعمل الروبوت عن طريق التحكم عن بعد
إلكرتونياً بعد إعالن الحظر عىل جميع مدن العراق دون الحاجة لدخول غرفة الحجــر ،ويقوم بتعقيم

الحبيب.

الغرفة خــال  15دقيقة ،وهــو تصميم يربط عىل

ومــن النتاجــات كذلــك موقــع جامعة ســامراء السيارات املتحركة عن بُعد ،وقد صمم فوقها لوحة
اإللكرتوين يطلق خدمة الكرتونية احصائية لحاالت تحمل شــمعات ( )uvلتقــوم بتطهري وتعقيم غرف

اإلصابة والشــفاء والوفيات بفايــروس كورونا يف العزل الصحي حامية للكوادر الطبية،
جميع محافظات العراق يتم تحديثها مبارشة استنادا ً
اىل بيانات وزارة الصحة العراقية.

وما مييز هذا الروبوت هو كلفته املادية الزهيدة فيام

اذا قورنت ببقية الروبوتات املســتوردة ،وباالمكان

وكذلك متكــن فريق بحثي من جامعة ســامراء تعميم هذه الفكرة عىل القطاع الصحي يف العراق.

يطور مضادا ً حيوياً للقضاء عىل فايروس كورونا ،اذ وتألف فريق العمل من ( :أ.د.صباح عالوي خلف،

طور فريق بحثي املضاد الحيوي ( )Azithromcinم.د.وائل محمد مهدي ،م.خالد سعيد).

املســتخدم للقضاء عىل فايروس كورونا ،وأكدت ثانياً :جهزت جامعة سامراء مكتب مكافحة االرهاب
الجامعة ان الفريق البحثي عمل عىل تحميل عقار يف سامراء بجهازين للتعقيم ،وذلك ضمن املبادرة

أزوثرومايســن مبــواد نانوية ال عضويــة وبوجود التي أطلقتها جامعة سامراء لتزويد الدوائر الحكومية
مســتخلصات طبيعيــة ،وبينت الجامعــة ان هذا بهذه األجهزة دعامً للقطاع الصحي واســناد الجهد
املرشوع البحثي طور بني التفاعالت الكارهة للامء الحكومي حرصاً عىل سالمة املواطنني.

( )Hydrophobicواملحبة للامء ( )Hydrophilicثالثاً :برعايــة وتوجيه من األســتاذ الدكتور صباح
من خالل وجود مادة فعالة سطحياً ( )Surfactantsعالوي وارشاف عميد كلية العلوم التطبيقية األستاذ

ترتبط من جهة باملواد النانوية وجهة أخرى بسطح املســاعد الدكتور أيــر صالح تــم تصنيع (ممر
الفايروس ،وبذلك تم تعزيز كفاءة املواد شكل كبري التعقيــم الحــراري Disinfection channel by

للقضاء عىل الفايروس.

ب.التخصص وتقسيم العمل.

 )heatويعــد هذا الجهاز هاماً يف مداخل ومخارج
املؤسسات املختلفة أو املستشفيات.

أوالً :وفق معطيات التخصص وتقسيم العمل بارش وقد تم تصميم وتنفيــذ هذا الجهاز من قبل الفريق
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البحثي ( :أ.د .رفاه رزوق حميد ،أ.م.د .أيرس صالح سيف حاتم مجيد )

محمد ،م.د .عمر ثائر جواد ،م.م .غفران شهاب ) .د (-مناديل معقمة لليدين مع مرطب ).

رابعاً :تصنيــع جهاز للتعقيم واهداؤه ملستشــفى املكوناتComposition :
الرميثــة العلــم يف محافظة املثنــى لتعقيم الفرق
الطبية واملراجعني للمستشفى ،وهذا الجهاز يعمل

Glycerin…%2

التحســس الحريك مبجرد اقرتاب الشــخص من
مدخل املمر يتحسس الجهاز ويبدأ بإطالق الرذاذ

املعقم.

Ethanol…%75
Water

Wipes

الفريــق البحثــي ( :أ.م.د .أيرس صالــح محمد ،

خامساً :إنتاج معقامت مبواصفات قياسية:

أ.م.د .عمر رحيم خلف ،م.م .شهد محمد محمود،

املكوناتComposition :

سادســاً :جامعة ســامراء تنتج بدلة طبية كاملة مع

أ ( -جل معقم اليدين مع مرطب ).

الباحث :زيد منذر حسن ).

 Ethanol…%75واقي للوجــه :بتوجيه ودعم من األســتاذ الدكتور
 Glycern…%2صباح عالوي خلف استنفرت كوادر جامعة سامراء

 Xanthan gum… %0.50جهودها لالستخدام األمثل لكل ما هو متاح ،ويخدم
 Waterكوادرنا الصحية وهم يواجهون خطر الوباء املتفيش

الفريــق البحثي ( :أ.د .رفــاه رزوق حميد ،أ.م.د .عاملياً ( كورونا ) ،ومن هذا املنطلق سعت الجامعة

أيرس صالح محمد  ،د.عثامن رشيد حميد ،د .عمر إىل خياطة بدالت وقاية من الفايروســات مع واقي
ثائر جواد ).

ب ــــ ( بخاخ معقم كحويل مع مرطب ).

املكوناتComposition :

الوجه من العطاس أو الرذاذ املتطاير من السعال أو
من تنفس املرىض.

فكان إنتاج الكاممات من فريق عمل برئاسة الدكتورة

 Ethanol…%75لقاء حسني علوان ،وانتاج وخياطة البدالت وواقي
 Glycerin…%2الوجه من إنتاج فريق العمل برئاســة الدكتورة غيان

 Hydrogen peroxide..%3فارس عطية وعضوية الدكتورة رنا إبراهيم والســيد
 Waterعامر فارس عطية.

الفريق البحثي ( :أ.م.د .أيرس صالح محمد  ،د.وائل ويشــار إىل أ َّن تكاليف هذا العمل بأقل األســعار،
محمد مهدي  ،م.م .عمر عبد الله أحمد ،الباحث :وتتبناها جامعة سامراء هدية ملستشفى سامراء العام
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مساهمة من الجامعة ومساندة للكوادر الطبية.

والســيد عميد كليــة الرتبية يف تســخري امكانيات

سابعاً :تصنيع كاممات مفلرتة باستعامل تقنية النانو الجامعــة البحثية وإيجــاد حلول وبدائــل متاحة
الحديثة :قــام فريق بحثي وبإرشاف من األســتاذ للمســاعدة يف تجاوز األزمة الصحية ودعم القطاع

الدكتــور صباح عــاوي خلــف بتصنيع كاممات الصحي ،قام فريق بحثي من جامعة سامراء بتصنيع
مفلرتة باستعامل تقنية النانو الحديثة ،إذ لها القدرة ( جل معقم من مــواد طبيعية نباتية) أثبتت فعاليتها

عىل تنقية الهواء من البكرتيا والجراثيم ،وتم تصنيعه يف االستخدام ،وتم تصنيع الجل يف مختربات قسم
من مصادر نباتية بســيطة ،مع امكانية ارتدائها لفرتة علوم الحياة /كلية الرتبية  /جامعة سامراء ،بعبوات

أطول.

 m50و  m100وتــم توزيعها مجاناً عىل املواطنني

فريق العمل ( :أ.م.د .لقاء حسني علوان  ..تخصص ومستشفى سامراء العام.

كيمياء فيزياوية ،د .إميان ذياب أحمد ،السيد أحمد كان هذا املنتج من الفريق البحثي:

طه ياســن /طالب ماجســتري كيمياء ،السيدة مروة ( أ.م.د .رنــا ابراهيم خليل ،أ.م.د .غســان فارس

رايض عبد الرزاق /وزارة الصحة  -قطاع سامراء ).
.3االنسانية.

عطية ،البايلوجي ايهاب أحمد حمود ،السيد أمجد

محمد عرب ).

أوالً :كوادر جامعة ســامراء وعىل رأســها األستاذ .4التوازن.

الدكتــور صبــاح عالوي خلــف تم توزيــع مواد التــوازن هو معاملــة جميع الجوانب كل حســب
التعقيــم التي صنعت بأيــدي الباحثني مــن أبناء حاجتــه وعــدم اخــال بجانــب عىل حســاب

جامعة ســامراء ،وتم توزيعها عــى القوات األمنية جانب آخر.

يف مدينة ســامراء ،حرصاً عىل ســامتهم ،وتوزيع ولكوين قريباً من مصدر اإلدارة يف جامعة ســامراء
الكاممات لتلك القوات ،والتي أنتجت بتقنية النانو وجــدت توازنــاً مثالياً وعــى جميــع الجوانب

عىل أيدي باحثني من الجامعة ،حرصاً من الجامعة واملســتويات ،فلم تهمل الجامعــة أي مفصل من
وشعورها باملسؤولية االنســانية ودعمها واسنادها مفاصل العمل اإلداري والفني والتدرييس والظرف

للقطاع الصحي.

الصحــي والوبــاء املتفــي وهيكليــة الجامعة

ثانيــاً :فريق بحثي من جامعة ســامراء (يصنع جل واستحداث الكليات واألقســام العلمية والرتقيات

معقم مــن مواد طبيعيــة  -مســتخلصات وزيوت العلمية ونــر البحوث يف مجلة جامعة ســامراء

نباتية).

واملجالت العاملية الرصينة وارشاك جميع الكوادر

بتوجيه من األســتاذ الدكتــور صباح عالوي خلف التدريسية يف املنصات العلمية للبحوث العاملية،
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واختبارات صالحيات التدريس واختبارات دورات وعمدائهــا وهيئاتها اإلدارية وتدريســييها وجميع

الكفــاءة ،وتدريس الطلبــة وإجــراء االمتحانات العاملــن فيها من تجاوز األزمــة الصحية الخاصة
النهائية للعام الدرايس 2019/2020م ،ومناقشــة بفايروس كورونــا ،وعملت وفــق متطلبات وزارة

رسائل املاجســتري والدكتوراه إلكرتونياً وعن بُعد ،التعليــم العايل والبحث العلمي من ســر العملية
ونرش الثقافة الصحيــة عن طريق الورس والندوات التعليميــة اإللكرتونية باســتخدام أحدث التقنيات

واملؤمتــرات العلمية واملنشــورات واملطويات والربامج اإللكرتونية ،ومتكنت بتفوق من االستمرار
والبوســرات والفرق التوعوية الجوالة والحمالت بإلقاء املحارضات للطلبة ومتابعتهم ومن ثم اجراء
التثقيفية من خطر وباء كورونا ،اىل الدعم الصحي االمتحانات النهائية لجميع األقســام العلمية ويف

من الدراســات واألبحاث وتصنيــع أجهزة التعقيم جميــع كلياتها ولجميــع املراحل األوليــة مرورا ً

واملطهرات واملعقامت وصناعــة بدالت الوقاية بالدراسات العليا.
الصحية والكاممات ودعم القطاع الصحي.

وكذلك عمدت جامعة ســامراء عىل إنشــاء موقع

مــن كل ما ســبق نــرى ان جامعة ســامراء راعت إلكرتوين خاص بالجلســات الخاصة الختبارات
املوازنة بني جميع هذه املفاصل املهمة والتي هي صالحيــات التدريس ،وكذلك فتــح عدة دورات
معلقة عىل عاتقها ،ومل تهمل جانب عىل حســاب إلكرتونية الختبارات الكفاءة يف اللغة العربية واللغة

جانب آخر.

.5الواقعية.

االنكليزية والحاسوب ،وكذلك القيام باملناقشات

العلمية لرسائل املاجستري وأطاريح الدكتوراه عىل

يقصــد بالواقعيــة وضع حال االنســان واملكلف املنصات اإللكرتونية وعن بُعد.

بالحســبان وتكليفه مــن واقعــه وامكانياته وعدم كل هــذا للتأكيد عىل الواقعية وعدم طلب أشــياء
الضغــط عليه وتكليفــه بأكرث مــن طاقاته وحدود فوق طاقة الكوادر التدريسية واإلدارية يف الجامعة.

امكانياته.

.6الشــمولية .اهتمت جميع مخرجــات الجامعة

وقد عمدت جامعة سامراء عىل هذه الخاصية ،فلم بشمول جميع الجوانب الصحية واالنسانية والثقافية

تطلب املستحيل من منتسبيها وكوادرها التدريسية والعلمية واملوارد البرشية واملجتمع.

وفرقهــا البحثية ،بل كل ما كان هــو وفق الطاقات أ َّن التنمية املســتدامة التي قامت بها جامعة سامراء
واإلمكانات العلمية والنفســية واملادية من خالل هــي مواكبة الجيل الحــايل ملســتحقاته العلمية

الرضف الراهن وواقع الحال.

واملعرفيــة والثقافية والصحيــة كانت مبثابة خزين

ومع هذا صدحت جامعة ســامراء متمثلة برئيســها للجيل الالحق  -وهذه هي التنمية املستدامة  -التي
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مل تهمل الجيــل الالحق برفاهيــة الجيل الحايل ،خمسة آالف مرتبة تقريباً.

نعمل للمجتمع ونوفر للجيل القادم.

وبعد أ ْن كان تسلســلها النسبي يف الربع األخري من

.7التنميــة املتكاملة .مام ســبق تبني لنــا أ َّن تنمية الجامعات العراقية أصبحت يف عام  2020بحدود
املوارد البرشية وتوظيف واســتخدام كافة املوارد الثلث األول ،ناهيك عن إشادة السيد وزير التعليم
والحث عــى العمل والتخصص وتقســيم العمل العايل والبحث العلمي بجامعة سامراء.

واالنســانية والتــوازن والواقعية والشــمولية هي ويف خطوة متميــزة قامت جامعة ســامراء بتجهيز

أساسيات التنمية املستدامة تؤدي كلها إىل التنمية وزارة التعليم العايل والبحث العلمي بجهاز تعقيم
املتكاملــة ،وهي ما عملت عليها جامعة ســامراء للداخلــن والخارجــن وهو من تصنيــع جامعة

بجهد وبخطط مدروســة ،واكبــت الظرف الحرج سامراء ،مع كميات كبرية من مواد التعقيم املتنوعة،

واملفصيل يف العراق والعامل أجمع.

وقد عرب معــايل الوزير باتصال هاتفي مع الســيد

كل هذا حصل بتظافر الجهود بعد تســنم األســتاذ رئيس جامعة ســامراء عن شكره وامتنانه ملا تقدمه
الدكتور صباح عالوي خلف لرئاسة جامعة سامراء ،جامعة ســامراء ورئيســها من خدمة متميزة للعراق

وتوجيهاته وتطلعاته للنهوض بواقع الجامعة ودورها واملجتمع يف ظل الوباء.
العلمي والثقايف واملعريف واملجتمعي.

ويف تقدم الفت لرتتيب جامعة ســامراء بحســب

ومن خالل عبور هذه املراحــل متكاملة انفتحت (تصنيــف الجامعات للعلــوم الطبيعية يف العامل)

جامعــة ســامراء عىل العــامل وعــى الجامعات واملخصص لتســليط الضوء عــى أداء حصلت
العامليــة ،فقفزت مســتوياتها إىل مراتب عالية يف جامعة سامراء عىل املرتبة ( )714عاملياً ،واملرتبة
التصنيفات العاملية ،إذ أحرزت جامعة ســامراء يف ( )17عىل مستوى العراق.

تصنيف ( ماتركس  )Matrix -اإلســباين( )1بصعود ويف تطور ملحوظ يشــهده صعــود ترتيب جامعة
متميز آلالف املراتــب ،فبعد أ ْن كانت بتسلســل ســامراء يف التصنيف الرويس ( )2( )rurمن املرتبة

( )20000عرشون ألفاً عاملياً يف شهر شباط للعام
2019م ،تقدمــت إىل املرتبــة ( )15694بقفزة

(2) Conclusion

The research is based on the statement of the na-

ture of sustainable development and its character- (1) facebook;University of Samarra. January
(istics, and the relationship of sustainable devel- 2019/27 )72

opment with the Islamic economy is a close and facebook;University of Samarra. Deceminterdependent relationship based on the princi- ber2020/29
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( )31عراقياً إىل املرتبة ( ،)21ومن املرتبة ()823

الخاتمة

عاملياً تتقدم الجامعة إىل املرتبة ( )739جاء ذلك
يف تقرير هذا التصنيف.

❊

❊

يف ختام البحث ميكن القول بأ َّن التنمية بشكل عام

❊

هي من أهم أهداف النظام االقتصادي اإلســامي،
والتنمية املستدامة هي من أهم أهداف التنمية ومن

أهم أهداف النظــام االقتصادي اإلســامي ،إذ به

يتم استخدام املوارد املتاحة مع تطويرها وتنميتها
واستخدامها باألسلوب األمثل ..مع عدم إهامل أو
نسيان األجيال القادمة.

 ple of succession and subjugation, realizing beنســتخلص من هذه الدراســة التأكيد عىل التنمية tween spiritual human values and material values,والتنمية املســتدامة ملا فيها من النفع العام للجيل
 and a statement of the importance of sustainableالحايل ولألجيــال القادمة ،إذ ليــس من املعقول

development for people’s lives and for subsequent
generations.

The research also focused on the work of Samarra

بأ ْن نبدد الرثوات بحجة اســتخدام املوارد الطبيعية
والرثوات وعدم التفكري بتنميتها واستدامتها ونسيان

 University in light of the Corona pandemic andاألجيال القادمة ،ألنه من املعلوم الرثوات واملوارد
 how those works contributed to the benefit of theتتناقــص بــل بعضها مآلهــا إىل الــزوال إذا يسء

 university, its employees and cadres, and also con-استخدامها.

tributed to the benefit of society in all its segments,
and to the infrastructure of health and educational

ونســتخلص أيضاً مبــا ذكرته عن مفهــوم التنمية

 institutions and others.املســتدامة ،والرتكيز عىل أبعاد التنمية املستدامة
 I mentioned the most prominent work carried outوالتــي تســعى إىل التوفيق بــن األبعــاد الثالثة

( by the University of Samarra in light of the Coronaاالقتصادية واالجتامعية والبيئية).

 pandemic crisis, relying on the competent cadresوأيضاً الرتكيز عىل خصائص التنمية املستدامة يف

and forming teams, each according to his specialization and the possibilities available to take the

االقتصاد اإلسالمي ،وهي :توظيف واستخدام كافة

 initiative and intensify the efforts of everyone toاملوارد ،والتخصص وتقســيم العمل ،واإلنسانية،
 confront the global pandemic crisis.والتوازن ،والواقعية ،والشــمولية ،وأخــرا ً التنمية
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املتكاملة.

للمؤمترات نكهة علميــة معرفية رائعة يف التقارب

وتم الرتكيــز عىل أهم أســباب وعوامــل اهتامم العلمي والفكري.

الجامعة بعملية التنميــة االقتصادية واالجتامعية ،كــا قامــت جامعــة ســامراء بإقامــة الــورش
ودور الجامعة يف التنميــة البرشية ،ودور الجامعة واملحارضات املكثفة إلنجاح التعليم اإللكرتوين،
يف التنمية املســتدامة ،وأخريا ً تم الرتكيز عىل دور كام قامت بتســجيل كافة تدريســيي الجامعة يف
جامعة سامراء يف التنمية املستدامة يف زمن تفيش املنصــات البحثيــة العاملية املعروفــة ،مام أدى

كورونا .إذ كان بني جنبات هذا البحث جرد شــامل إىل رفع تصنيف الجامعة إىل مســتويات قياســية،
ملا قامت به جامعة ســامراء يف ظــل وباء وتفيش وقد ذكرت كل ما ســبق يف ثنايا هذا البحث بشكل
فايروس كورونا.

مفصل.

فشــملت كل األعــال والدراســات والبحــوث ويف الختــام أمثن وأبــارك لجامعة ســامراء ابتدا ًء
وتصنيع أجهــزة التعقيم والتعفــر وربوت التعقيم من رئيســها األســتاذ الدكتور صباح عالوي خلف

لغرف العزل ملســاعدة الكــوادر الطبية والصحة ،والسادة املســاعدون وعمداء الكليات املحرتمون
إضافة إىل انتاج بدالت وأقنعة الوقاية ،واملعقامت ورؤساء األقسام العلمية واملقررين وجميع األخوة

واملطهرات املســتخلصات من الزيــوت النباتية ،الكوارد التدريســية والباحثني واملوظفني فيها هذا
ودعم القطاع الصحي والقطــاع األمني ،بل وحتى اإلنجار الرائع ـــ عبور املرحلة بنجاح وتفوق ــــ
هدايا من تلك املنتجات شملت مقر وزارة التعليم وكانت مثاالً يقتدى به يف ظل الظروف الصعبة التي

العايل والبحث العلمي ،ودعم مستشــفى سامراء َم َّر بها بلدنا الحبيب ..ســائالً الله القدير أن يحفظ

العام ومستشــفى الرميثة .ومل يقترص عمل جامعة العراق وأهله.

ســامراء عىل الجانب الصحي ،بل شمل الجوانب
الثقافية واالجتامعية ،إذ كانت هناك ميدان واســع

شــمل التوعية الصحية ،وحمالت تنظيف األماكن
األثرية ،وحمالت مساعدة الفقراء بسالت غذائية.

ويف الجانــب العلمــي قامــت جميــع كليــات
الجامعة وأقســامها العلمية بالعديــد من الندوات

والورش واملؤمترات الدولية شــاركت فيها نخب

مــن الشــخصيات األكادميية املعروفــة أضافت

❊

❊

❊
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المصادر والمراجع

مهدي املخزومي ،وإبراهيم السامرايئ2008 ،م.

.11التكافل االجتامعي يف االسالم ،االمام محمد

أبو زهرة ،دار الفكر العريب ــ القاهرة.

 .1أصــول االقتصــاد اإلســامي ،د .رفيق يونس .12حول التنمية االسالمي يف التنمية االقتصادية،
املرصي ،الدار الشامية – بريوت ،ط1999 ،3م.

د .عبــد الحميد الغزايل ،دار الوفــاء املنصورة ـــ

الرسالة -بريوت ،ط ،2سنة 1971م.

.13التنمية يف االســام مفاهيم مناهج وتطبيقات،

عيل ،ط1988 ،1م ،دار صادر بريوت.

والنرش والتوزيع ،بريوت ـــ لبنان ،ط1996 ،1م.

السالم ،دار الفكر ـــ بريوت ،ط1996 ،1/م.

الكريم بكار ،دار القلم ــ دمشق 1999م ،ط.1/

.2القامــوس املحيــط ،للفريوز آبادي ،مؤسســة القاهرة ،ط1989 ،1م.

.3لســان العرب ،ابن منظور محمــد بن مكرم بن د .ابراهيم العســل ،املؤسسة الجامعية للدراسات
.4قواعد األحــكام يف مصالح األنام ،للعز بن عبد .14مدخل اىل التنمية املتكاملة رؤية اسالمية  ،عبد
.5املســتصفى يف علم أصول الفقــه ،لإلمام أيب .15التنمية املســتدامة بــن النظريــة والتطبيق،
حامد محمد بن محمد الغزايل ،تح :د .أحمد زيك عزالدين آدم ،جامعة ام درمان ــ السودان2014 ،م.
عامد ،املكتبة العرصية ،ط1997 ،1/م.

.16اإلدارة االسرتاتيجية مدخل صناعة املستقبل،

.6أهمية املقاصد يف الرشيعة اإلسالمية ،د .سميح د .محســن عبــد عــي و د .حيدر نعمــة ،مطبعة
عبد الوهاب الجندي ،دار اإلميان ،ط2006 ،1/م .املغرب2013 ،م.

.7املوافقات يف أصول الرشيعة ،ابراهيم بن موىس .17قضايا البيئة من منظور إســامي ،د .احســان

أيب اســحق الشــاطبي ،دار ابن عفان ،الجيزة ـــ هندي ،دار ابن كثري ،دمشق ـــ بريوت ،دار الرتبية،

مرص ،ط1997 ،1/م.

دمشق ـــ بريوت2001 ،م ،ط.1/

.8املعجم الكبري :ســليامن بن احمد بن أيوب أبو .18املوازنــة بــن املصالح واملفاســد يف ضوء

القاســم الطرباين ،مكتبة الزهراء – املوصل ،ط ،2مقاصد الرشيعة ،د .إبراهيــم عبد الرحمن العاين،
1983م ،تحقيق :حمدي بن عبد املجيد السلفي .مطبعة ديوان الوقف الســني ـــــ بغداد2006 ،م،
.9مسند اإلمام أحمد بن حنبل :أحمد بن حنبل بن ط.1/
عبد الله الشيباين ،مؤسسة قرطبة ،مرص.

.19فلســفة الترشيــع ،د .إبراهيــم مصطفى ،دار

.10العــن ،أيب عبــد الرحمن الخليــل بن أحمد الرسالة ـــ بغداد1979 ،م.

الفراهيدي ،دار ومكتبة الهــال ـــ لبنان ،تحقيق.20 :الدعاة واملســتقبل ،محمد عبد الله الخطيب،
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دار الطباعة والنرش اإلسالمية ـــالقاهرة1989 ،م.

.21أثر التخطيط النبوي يف بناء املجتمع املدين،
د .محمد صالح جواد الســامرايئ ،دار ابن حزم ـــ

بريوت ،ط2002 ،1/م.

.22دور الدولــة يف االقتصاد اإلســامي يف ضوء
املصلحة ،أيوب محمد جاســم الباجالين ،ديوان

الوقف السني ــــ بغداد ،ط2009 ،1/م.

.23مســؤولية الدولة العربية اإلسالمية عن الكفاية
االقتصاديــة يف صــدر اإلســام ،د .خليف عبود

الطــايئ ،ديوان الوقف الســني ـــ بغــداد ،ط،1/
2012م.
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