تغريات كبرية حت�صل حلظة �إ�صدار هذا العدد ،فعلى م�ستوى اجلامعة ف�إنها على
�أعتاب فر�صة ذهبية وهي تقف على ن�صف قرن من العطاء ،ترتوي من ع�صارة التاريخ زاد ًا
حتمله ملوا�صلة امل�سرية ،ت�أمل �أن تكون رائدة يف جمال الدعوة والعلم .هذه الفر�صة �إمنا
هي تقييم ملا م�ضى من جهد ،و�شكر وثناء لكل من كان له قدح يف البناء ،وزهو و�سرور لكل
من عمل بها داعي ًا �إىل اهلل باحلكمة واملوعظة احل�سنة �أن يتقبل اهلل �صالح الأعمال.
وهي تقومي ملن �أ�صابه الن�صب �أن يق�صر يف واجبه ،وي�سهو عن مهمته يف �أن ي�سدد
الثغرات ،وي�سارع اخلطى عله يلحق بركب اجلامعة وهو ي�سري على بركة اهلل نحو �أفاق
امل�ستقبل .م�سري يحتاج اىل نية خال�صة ،و جهد م�ضاعف وعزم ال يكل ،فتحقيق الإجناز
�صعب ولكن املحافظة عليه �أ�صعب.
وعلى م�ستوى اجلودة ف�إن نظرياتها التي كانت بالأم�س رائجة ال ت�صلح لأن تكون
اليوم رائدة ،وهذا يتطلب البحث عن بديل وهو موجود لدينا �صالح لكل زمان ومكان،
فعلينا �أن جنعل املدر�سة الإ�سالمية يف اجلودة ر�سالة لر�سل ت�ضيئ ظلمات اجلهل بدعوة
اخلري يف كل فج عميق ،ومن خاللها ن�ؤ�صل لنظمنا الإدارية ،و�أن�شطتنا الدعوية ،ومناهجنا
الدرا�سية ،ولكم �أمتنى �أن تكون بنياتنا التحتية على الطراز الإ�سالمي.
ولأننا نن�شد التح�سني ملا هو �أف�ضل علينا �أن نغري ما ب�أنف�سنا طاعة هلل و�أن ندمي
املعروف بيننا نحن الب�شر فعمارة اجلامعة تبد�أ باالهتمام بالكادر الب�شري تدريب ًا على
الإتقان يف كل �شيء ،وتوظيف ًا لإمكاناته مبا هو منا�سب ملا هو منا�سب.
يتميز هذا العدد ب�أنه ابتدر �سل�سلة مقابالت اجلودة مع الإدارة بجل�سة مع الدكتور
م�صطفي عثمان �إ�سماعيل رئي�س جمل�س �أمناء اجلامعة ،وتزين العدد مب�شاركة من
الربوفي�سور ح�سن مكي مدير اجلامعة ال�سابق ،وال�شيخ حممد عثمان �أ�سماعيل مدير
املركز اال�سالمي ال�سابق ،وال�شيخ عبداهلل حامد رئي�س مطلوبات اجلامعة ال�سابق،
و�آخرين من �سواطع �أبناء هذه اجلامعة.
كما �أن هذا العدد ي�أتي يف ملتقى نهرين تر�شف منهما اجلودة علم ًا وحكمة فهي
تهدي �إىل عمادة الدرا�سات العليا �صاحب ال�سرية العطرة الربوفي�سور عمر �أحمد �سعيد،
وتفر�ش الورود ا�ستقبا ًال حل�ضرة عامل الإدارة ،وخبري التدريب الربوفي�سور حمي الدين
�صديق عبد اهلل.
نحزم كل ذلك بوكاء �أمنيات مبخرجات اجتماعات جمل�س الأمناء عيد اجلامعة
ال�سنوي التي توزع فيه حلوى التطلعات ،وبتوفيق من اهلل للقائمني على �أمر اجلامعة
�إدارة وعاملني �أن يكون ذهب اجلامعة يف عيدها اخلم�سني فاقع لونه ي�سر الناظرين.
د.حممد دفع اهلل حممد
									
źƿźŰŤƫřźǀţźƨſ
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احلادي ع�شر -ربيع الأول 1437هـ -دي�سمرب 2015م

امل�شرف العام
بروف�سري:كمال حممد عبيد
�إدارة التحرير:

30

بروف�سري :عمر �أحمد �سعيد
برف�سري :حمي الدين �صديق عبداهلل

�سكرتري التحرير:
د.حممد دفع اهلل حممد يو�سف
التحرير:
�أ.منال مطر يعقوب
�أ.عزالدين علي عبداهلل
�أ.حممد �صالح عبداهلل
الت�صوير:
�أ.البدري م�صطفى
�أ�.أبي ال�شيخ
الإخراج الفني والت�صميم:
�أ.عمر�إبراهيم (دل�ص)
الت�صحيح اللغوي:
�أ .ح�سن �سيد�أحمد الناطق
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15

لقاء جملــة "اجلـــودة" مــــــع
الدكتـور /م�صطفى عثمان �إ�سماعيل
رئي�س جمل�س �أمناء جامعة �إفريقيا العاملية

اجلامــعــة ورفـــع
الآذان فـي �إفــريــقــيا

8
 12الإمتحان الإكرتوين
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جتربـة جامعة �إفريقـــيا العاملـــية فــي
تــ�أ�صـــــيل املـناهـــج اجلامعـــية فـــي
مــــ�ؤتــمر دولـــــي بالــخــرطــــــــوم
د .حممد خليفة �صديق
الأ�ستاذ بق�سم العلوم ال�سيا�سية
جامعة �إفريقيا العاملية

نظمت جامعة القر�آن الكرمي وت�أ�صيل العلوم يف نوفمرب املا�ضي امل�ؤمتر العاملي الثاين حول ت�أ�صيل املناهج اجلامعية..
مناهج جامعة القران الكرمي وت�أ�صيل العلوم �أمنوذج ًا ،وذلك بقاعة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،بت�شريف
ال�سيد ح�سبو حممد عبد الرحمن نائب رئي�س اجلمهورية.وقدمت يف املحور اخلام�س للم�ؤمتر جتارب اجلامعات يف ت�أ�صيل
املناهج ،و�شاركت جامعة �إفريقيا العاملية بورقة عنوانها :جتربة جامعة �إفريقيا العاملية يف ت�أ�صيل املناهج اجلامعية،
قدمها د .حممد خليفة �صديق ،الأ�ستاذ بق�سم العلوم ال�سيا�سية ،بجامعة �إفريقيا العاملية.
ناق�شت الورقة التجارب املميزة للجامعات ال�سودانية يف جمال
ت�أ�صيل املناهج اجلامعية ،بالرتكيز على جتربة جامعة �إفريقيا
العاملية؛ وهي جتربة ت�ستحق الدرا�سة والوقوف عندها لتقوميها
ومعرفة اجليد منها لتعميمه .و �أ�شارت الورقة �إىل �أن اال�ستفادة
من هذه التجارب مهم لتحديد موا�ضع تفوقها و�إخفاقها ،و�سمات
وحمددات تلك التجارب ،والوقوف على مدى فعالية املقررات
الدرا�سية ذات ال�صلة بالت�أ�صيل يف حتقيق الأهداف املو�ضوعة لها،
وحتليل اخلربات والتجارب التي حاولت تطبيق مفهوم الت�أ�صيل
املعريف للمناهج اجلامعية ،وما جنم عن ذلك من مواد ت�صلح
للتدري�س اجلامعي �أو كمراجع تدري�سية.
تبني من خالل الورقة �أن منهج ت�أ�صيل املناهج اجلامعية يجب
�أن يكون �سعي ًا القتنا�ص احلكمة من �أي وجه جاءت و�ضمها �إىل
الن�سيج املعريف الإ�سالمي ،ومتكني الطالب من م َلكة احلا�سة
النقدية لدى الإن�سان امل�سلم ليميز بني احلق والباطل وبني املقبول
واملرفو�ض من الرتاث الإن�ساين وغريه ،فالطالب الذين يحتذون
طريق الت�أ�صيل وتنمية احل�س النقدي على �ضوء الكتاب وال�سنة
لكل ما يرد من الآخر �سي�ضعون بال�شك -ك ٌل يف جماله -لبنة يف
البناء احل�ضاري املن�شود.
وتبني من خالل الورقة �أن جتربة جامعة �إفريقيا العاملية يف ت�أ�صيل
املناهج اجلامعة جتربة متميزة وذات خ�صو�صية ،خل�صو�صية
اجلامعة وريادتها يف جماالت عديدة ،وتنوع طالبها الذين قدموا
من جميع قارات العامل ،كما كان لتاريخ اجلامعة كمركز �إ�سالمي
دور مقدر يف بروز �سمة الت�أ�صيل يف مناهج اجلامعة ،وكذلك كبار

4

اجلودة  -ربيع الأول 1437هـ  -دي�سمرب 2015م  -العدد احلادي ع�شر

الأ�ساتذة وال�سيما يف جمال الدرا�سات ال�شرعية كان لهم ب�صمات
ت�أ�صيلية وا�ضحة يف مناهج اجلامعة ،ومع ذلك حتتاج جتربة اجلامعة
يف ت�أ�صيل املناهج لتطوير وت�أطري وجتويد لتكون �أف�ضل مما هي عليه
الآن.
وتو�صلت الورقة ملجموعة تو�صيات �أهمها� :ضرورة ت�صميم دورات
ت�أهيلية للقائمني على تنفيذ مقررات مواد الت�أ�صيل من قبل �إدارات
اجلودة باجلامعات ،بجانب برامج حتمية خا�صة يف جمال العلوم
املختلفة للأ�ساتذة على م�ستوى ال�سودان لتوحيد امل�صطلحات واملفاهيم
والنظريات والقوانني ومداخل التدري�س املنا�سبة التي حتقق ت�أ�صيل
املناهج اجلامعية.
ودعت التو�صيات لت�ضمني مادة �أخالقيات املهن والتخ�ص�صات
املختلفة من جانب ت�أ�صيلى �إ�سالمى� ،ضمن مقرر املطلوبات �أو مواد
التخ�ص�ص ،وتكوين جلان باجلامعات من تخ�ص�صات خمتلفة ،لإعداد
كتب جامعية يف جمال مطلوبات الت�أ�صيل مع حتديد موا�صفات الكتاب
اجلامعي املن�شود ،و ت�شجيع ودعم البحث العلمي يف مطلوبات الت�أ�صيل
على م�ستوى جامعة �إفريقيا العاملية ،واجلامعات الأخرى والكليات
واملعاهد.
و�شددت التو�صيات على �ضرورة االهتمام باملنا�شط الال�صفية الداعمة
لتدري�س مطلوبات الت�أ�صيل ،ودرا�سة جتربة جامعة �إفريقيا العاملية
يف جمال القوافل الدعوية ودورها يف �صقل مهارات الطالب عملي ًا ،و
االهتمام بالق�ضايا ذات ال�صلة بتدري�س املطلوبات كالتدريب وطرق
التدري�س وو�سائله.

�أخـبار ومــنا�شـط

وفــــــــــــــــــــــــــادة اخلــــــــــــــــــــــري

�إعداد� :أ .منال مطر يعقوب
�أ .عز الدين علي عبد اهلل

حظيت اجلامعة مطلع دي�سمرب بوفادة الداعية ال�سعودي الدكتور الدين يف بلدانهم م�ضيف ًا ب�أنها ا�ستطاعت �أن تقدم ما مل تقدمه
حممد بن عبد الرحمن العريفي ،و ف�ضيلة ال�شيخ الداعية الدكتور جامعات العامل الإ�سالمي التي تفوقها عمر ًا.
�سلمان العودة حيث �أقام الداعية ال�سعودي الدكتور حممد بن
عبد الرحمن العريفي يوم ال�سبت 2015/12/5م حما�ضرة قيمة
باجلامعة ،ح�ضرها �آالف الطالب والطالبات من داخل اجلامعة
وخارجها� ،إ�ضافة �إىل عدد مقدر من �أ�ساتذة اجلامعة وقادتها
يف مقدمتهم الربوفي�سور كمال حممد عبيد مدير اجلامعة ،حيث
تناولت املحا�ضرة �سرية الدعاة عرب التاريخ.
و�أ�شاد الدكتور العريفي بال�سودان و�أهله ثم بجامعة �إفريقيا
العاملية ،م�شري ًا �إىل �أنها حققت وطوال �سنينها املا�ضية معاين
العاملية حيث ا�ستطاعت �أن تن�شر العلم والدين واملعرفة يف �إفريقيا
وقال :ما من بلد زورناه �إال وجدنا خريجيها من الدعاة ورجاالت
من جهة ثانية ا�ستقبلت اجلامعة يوم اخلمي�س 2015/12/10م ف�ضيلة
ال�شيخ الداعية الدكتور �سلمان العودة يرافقه الدكتور ع�صام �أحمد
الب�شري رئي�س جممع الفقه الإ�سالمي ،حيث كان يف ا�ستقباله الدكتور
م�صطفى عثمان �إ�سماعيل رئي�س جمل�س �أمناء اجلامعة والربوفي�سور
كمال حممد عبيد مدير اجلامعة وعدد من عمداء الكليات و�أ�ساتذة
اجلامعة ،حيث قدم حما�ضرة قيمة بعنوان« :وحدة ال�صف و�أدب
االختالف» ،وقد ح�ضرها عدد كبري من الطالب والطالبات
واملواطنني.
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التناغم بني التدري�س وممار�سة ال�صيدلة
�شاركت كلية ال�صيدلة ممثلة يف عميد الكلية الدكتورة �أ�سماء نور الدائم و�أع�ضاء هيئة التدري�س وطالب الكلية يف امل�ؤمتر الثامن ع�شر
للجمعية ال�صيدالنية لكليات ال�صيدلة بالوطن العربي والذي انعقد بقاعة ال�صداقة باخلرطوم يف �شهر نوفمرب املا�ضي برعاية الفريق �أول
ركن بكري ح�سن �صالح نائب رئي�س جلمهورية حتت �شعار «مبادرة ال�سودان :التناغم بني التدري�س وممار�سة ال�صيدلة» مب�شاركة عمداء
كليات ال�صيدلة يف ال�سودان والوطن العربي وعدد من خرباء وعلماء ال�صيدلة يف العامل.
وكانت لكلية ال�صيدلة م�شاركة مميزة ب�أوراق علمية ،حيث �شارك من الأ�ساتذة كل من الدكتور عبد اهلل �سعد حممد ،والدكتور حممد عو�ض
م�سند ،والدكتور عبد الرحمن من�صور ،والدكتورة �أ�سماء نور الدائم ،والدكتورة هناء ال�شيخ ،و�شاركت بورقة علمية مواهب معت�صم الفيل
طالبة املاج�ستري يف ق�سم علم الأدوية.

�أ�سبــــوع الإر�شــاد النف�سي ال�سنوي
�ضمن خطتها لهذا العام �أقامت عمادة �ش�ؤون الطالب �أ�سبوع الإر�شاد
النف�سي ال�سنوي حتت �شعار «و�إنك لعلى خلق عظيم» القلم الآية ( .)4وذلك
خالل الفرتة من « 26 – 23دي�سمرب 2015م.
وقد ا�شتمل الأ�سبوع على برنامج للمحا�ضرات وجل�سات �إر�شادية  ،وكانت
املحا�ضرات العامة الأوىل بعنوان« :الغزو الثقايف الغربي و�أثره على طلبة
املدار�س واجلامعات» ،قدمها ف�ضيلة ال�شيخ حممد عثمان �أحمد �إ�سماعيل؛
فيما كانت املحا�ضرة الأخرى بعنوان« :الو�سطية واالعتدال ،منهج �أداة
لال�ستقرار النف�سي» قدمها ف�ضيلة ال�شيخ الدكتور عبد احلي يو�سف.
كما ا�شتمل الأ�سبوع على حما�ضرات يف الإر�شاد النف�سي خا�ص ًة بالطالب
تناولت مو�ضوعات :ال�صحة النف�سية لدى الطالب اجلامعي ،امل�س�ؤولية
االجتماعية لدى الطالب اجلامعي ،كيف تعالج م�شكالتك الأكادميية
وتتوافق تقني ًا ،كيف ن�صنع النجاح ،ال�سلوك الإ�سالمي للطالبة اجلامعية.
وا�شتمل الأ�سبوع على جل�سات �إر�شادية فردية ،ومت توزيع �إ�صدارة (الإر�شاد)
والتي احتوت على عدد من املو�ضوعات الهامة واملقاالت الإر�شادية.
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دورة الثقافــة الإ�سالمـــية للموظفات وهيئة التدري�س باجلامعة
�أقامت �إدارة الدعوة باملركز الإ�سالمي الإفريقي وبالتعاون مع
جمعية املر�أة للدعوة والتنمية الب�شرية دورة تدريبية للموظفات وهيئة
التدري�س باجلامعة ،وقد انتظمت يف هذه الدورة عدد �ست وثالثون
دار�سة يف الفرتة من 2015/11/26 – 8م ،هدفت الدورة �إىل ت�أهيل
من�سوبي اجلامعة ت�أهي ًال ثقافي ًا ودعوي ًا وتربو ي ًا للنهو�ض ب�أعبائهن كما
يحب اهلل وير�ضى ،كما هدفت الدورة �إىل بث ر�سالة اجلامعة �إىل
القطاع الن�سوي ومن ثم ن�شرها و�سط الطالبات و�إ�شاعة التدين وغر�س
قيم الإخاء بني الدار�سات ومن ثم ميكن اال�ستفادة منهن يف جميع
منا�شط املركز الإ�سالمي الإفريقي
ا�شتمل منهج الدورة على القر�آن الكرمي وفقه املر�أة وال�سرية النبوية
والدعوة ون�ساء خالدات واحلديث النبوي والو�سطية يف الإ�سالم
والعقيدة و�أثرها يف �إ�صالح الفرد واملجتمع وفقه الأولويات واجلودة

ر�ؤية ت�أ�صيلية والتفكري الإبداعي والإعجاز العلمي يف القر�آن
الكرمي .
وقام بتدري�س هذه الدورة الدكتور عبد الوهاب دفع اهلل والأ�ستاذ
خمتار الرحيمة وال�شيخ تاج ال�سر عبد الباري والأ�ستاذ ح�سن
حممد �أحمد �إدري�س والدكتور ب�شرى حممد �أحمد والأ�ستاذ
�صديق الأمني ،والدكتور باعزيز علي بن علي ،والدكتور حممد
عثمان عبد اهلل ،والأ�ستاذ �أحمد الزين �أحمد ،والربوفي�سور عمر
�أحمد �سعيد ،والأ�ستاذ طارق فاروق عبد اهلل ،والأ�ستاذ ح�سن
حممد �إدري�س ،وال�شيخ حممد عثمان �أحمد �إ�سماعيل ،والأ�ستاذ
�صديق بركات ،والأ�ستاذة خديجة الرتابي .واختتمت الدورة يف
يوم الأحد  30نوفمرب بقاعة �إفريقيا للم�ؤمترات.

دورة قيا�س وتقييم العائد من اال�ستثمار التدريبي
وتقييم وحتليل االحتياجات التدريبية وطرق التدريب وا�سرتاتيجيات التدريب
والعائد من التدريب وطرق قيا�سه لكل من كريك باتريك وجاك فيلب�س ،ومنح مركز
الفدرالية املتدربني �شهادات �إ�ضافة �إىل اتفاقيات مبدئية يف تنفيذ عدد من الدورات
يف موا�ضيع خمتلفة كل يف مكان عمله.

�شارك الدكتور حممد دفع اهلل حممد رئي�س وحدة
اجلودة املكلف يف الدورة التدريبية التي �أقامها مركز
الفدرالية للبحوث وبناء القدرات باخلرطوم يف الفرتة
من  3 – 1دي�سمرب 2015م حتت عنوان «قيا�س وتقييم
العائد من اال�ستثمار يف التدريب» ( )ROIمب�شاركة
�آخرين من جهاز الأمن ،والقوات امل�سلحة ،وال�شرطة،
واجلمارك ،وال�سكة حديد ،وجامعة اخلرطوم،
وجامعة اجلزيرة ،وجامعة القر�آن والت�أ�صيل مبدين.
وحا�ضر يف الدورة كل من الدكتور �أحمد النق�شبندي
من �سوريا ،والدكتور حافظ العمري من ال�سودان.
وتناولت الدورة التدريبية حما�ضرات نظرية
وتطبيقات عملية يف �أهمية التدريب وخمرجاته،
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اجلامــعــة ورفـــع الآذان فـي �إفــريــقــيا
žŕœŪƃŒŗƒƆƃœŶƃŒœƒƀƒŧżōŗŶƆœŞŧƒťƆťƆšŊťƆšƆƑƂƆƇŪšŧƍŪƒżƍŧŕ

لعل و�صف القر�آن لإبراهيم عليه ال�سالم ب�أنه كان �أمة لأنّه ا�سنت من ال�سنن ،ما ال تقوم به �إال الأمم وامل�ؤ�س�سات ،ف�آذانه
باحلج ،دخل متخلال الزمان والتاريخ واجلغرافيا ،بعد �أن رفعه خامت الأنبياء حممد عليه ال�صلوات والت�سليم ،وكذلك
رفع قواعد البيت ومن قبل ذلك و�صل الرحم الإفريقي �أنحاء �إفريقيا ،وهاهو حرم جامعة �إفريقيا ينطق ب�صورة الإ�سالم
بالرحم ال�شرقي �أو�سطي «�إبراهيم وهاجر» ومن �سالالتهم وروح الإ�سالم ،حيث تتقا�سم �أروقة اجلامعة قرابة الت�سعني جن�سية
ويتم التحادث فيها ب�أكرث من مائتي لهجة ولغة.
العرب ور�سول الأمة الكرمي.
وعلى خطى �إبراهيم وحفيده حممد �صاحب اخللق العظيم ،برز
املجددون والعلماء يف �أمة الإ�سالم وامل�أمول �أن تكون جامعة �إفريقيا
العاملية ،امتداد ًا لهذه ال�سنة ولهذا النامو�س ،ومبا �أن رفع الآذان
واحلج فيه كذلك مافيه من املنافع والذكر والتعارف ،ف�إن النظام
الأ�سا�سي جلامعة �إفريقيا ن�ص على:
�إتاحة فر�ص التعليم العايل لأبناء �إفريقيا وغريهم.ن�شر املعرفة وبخا�صة العلوم الإ�سالمية واللغة العربية مع االهتمام
بالعلوم التطبيقية بجانب العلوم االجتماعية الإن�سانية والدرا�سات
العليا والبحث العلمي والتطبيقي.
وه��ذه �أه��داف يف غاية التقدمية ولعله اليوجد لها مثيل� ،أن تربز
جامعة خلدمة �أبناء �إفريقيا خ�صو�ص ًا ،وتعطي الأ�سبقية لأبناء القارة
حتى على �أبناء الوطن وامللة والعرق ،فهذه اجلامعة هدية ال�ضمري
الإ�سالمي الإفريقي للم�ست�ضعفني من �أبناء �إفريقيا وغريهم ،وهي
متحو عن ال�ضمري الإ�سالمي ما ارتكبه بع�ض م�سلمي ال�سوء ،الذين
امتهنوا جتارة الرقيق وبد ًال من �أن ين�شروا قيم الإ�سالم ال�سمحة،
ا�ستدرجهم ال�شيطان للتحالف مع �أراذل اخللق ال�ستباحة �أعرا�ض
و�أموال وحرية �إخوانهم الأفارقة.

فمث ًال ال�ط�لاب ال�ق��ادم��ون م��ن �إثيوبيا يتكلمون بلغات الأمهرا،
والتجراي ،والأرومو ،والعفري  ..الخ .وفرق بني فرق جامعة �إفريقيا
التي جتوب القارة جلذب ال�شباب وت�أهيلهم و�إع��داده��م ليعودوا
لبالدهم ق��ادة وعلماء و�أط �ب��اء ومهند�سني ،وال���ص��ورة النمطية
القدمية ملن يذهبون لإ�صطياد الأف��ارق��ة رقيق ًا وخ��دم� ًا ومتكين ًا
للم�شروع التن�صريي والالديني.
وجامعة �إفريقيا التي �أطلت على الوجود يف �أم درمان با�سم املعهد
الإ�سالمي الإفريقي كمبادرة �أهلية ات�سع رحمها لأربعني طالب ًا منت
وترعرعت وات�سعت �أروقتها لثالثة ع�شر �ألف طالب ،وبعد �أربعة �أعوام
تنحو نحو الع�شرين �ألف ًا يف خمتلف التخ�ص�صات .بينما جتاوز عدد
اخلريجني الع�شرين �ألفا يف خمتلف املجاالت؛ منهم الأمري والوزير
ومدير اجلامعة و�إم��ام امل�سجد وناظر املدر�سة والأ�ستاذ �صاحب
الكر�سي واملتخ�ص�ص والطبيب واملهند�س ورجال املال والأعمال.

و�إذا كان ذلك كذلك ،ف�إن اجلامعة وبعد ن�صف قرن من التخلق
والتطور� ،آن لها �أن تقف وقفة جلرد ر�أ�سمال الإجناز وتعزيزه وو�ضع
اخلطط للم�ستقبل ،خ�صو�ص ًا �أن للجامعة الآن فروع ًا تعمل حتت
راياتها وجتاهد لإنتزاع �شرعية امليالد والوثبة حتت عباءة اجلامعة،
كما هو احلال يف كلية زجنبار وثيكا يف كينيا وغريها من الكليات
و�إيل حني من الدهر روجت اجلمعيات اال�ست�شراقية وال�صهيونية واجلامعات املنت�سبة ،ويف هذا الإطار يجب علينا:
ل�صور م�سلمي ال�سوء ه�ؤالء وك�أنهم ميثلون روح الإ�سالم والعروبة يف
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�أو ًال :التفكري يف ا�ستحداث م�شروع للتمكني للمر�أة الإفريقية،
مب�ضاعفة القبول لع�شرة �أ�ضعاف يف جامعة �إفريقيا والكليات املنت�سبة،
لأن املر�أة الإفريقية هي احلافظة للتقاليد والراعية للأ�سرة والتي من
خاللها ميكن �أن تنداح.

الر�ؤ�ساء والقادة لإر�ساء مرتكزات للح�ضارة والدولة ال�صينية
يف �إفريقيا ومدخل ال�صني �أ�سا�س ًا اقت�صادي /تنموي ،والهند
حتذو مناف�سة ال�صني يف �إفريقيا ،و�أمريكا تن�شر مب�ؤ�س�ساتها
وعوملتها ،والدول الغربية واالحتاد الأوروبي جتدد يف عالقاتها مع
�إفريقيا ،فهنالك رابطة ال�شعوب والدول الفرن�سية ،والكومنولث
الربيطاين ،وحتى م�صر جتدد عالقاتها ب�إفريقيا ،ورح��م اهلل
املفكر الإ�سالمي املزروعي ،فقد كان يرى كل العامل مبا فيه ال�شام
والعراق واخلليج جزء ًا من �إفريقيا وكان يود �أن يرى حراك ًا بقوة
احلراك الزلزايل الرهيب الذي �أدى لف�صل العامل العربي عن
�إفريقيا يف حادث الأخدود الإفريقي العظيم ويريد زلزا ًال فكري ًا،
وروحي ًا ،ولغوي ًا ي�ؤدي �إىل التئام هذين العاملني �إيل ما قبل ظروف
االن�شطار.

رابع ًا :طرق باب العلوم الريا�ضية والفنية والأمنية والع�سكرية ،و�إىل
حني من الدهر ظلت بع�ض ه��ذه امل�ؤ�س�سات تطرق �أب��واب اجلامعة
طلب ًا للعون يف الت�أ�صيل والت�أهيل ،مما ي�ستلزم �إيجاد الأوعية واملعاهد
والكليات ،لتخريج خري جند الأر�ض ان�ضباط ًا وت�أهي ًال وقدرة على بث
الوحدة والتوحيد واملحبة والتعاون وروح الفريق ،ون�ضر اهلل وجه �أمريء
�سمع املقالة ،ف�أداها كما رعاها.

وجامعة �إفريقيا العاملية خطوة متقدمة يف �إطار ر�ؤية املزروعي فهي
ت�سعى بقوة �إىل �إعادة الو�شائج الإفريقانية ،والعروبة ،والل�سان
العربي ،واحل��رف ال �ق��ر�آين ،واحل�ل��ف الإف��ري�ق��ي ،وه��ي جامعة
لإقامة منوذج التعاون ال�شاخ�ص يف حقل التعليم لأن التعليم هو
�أكرب حمددات امل�ستقبل الإفريقي والتعليم هو �أكرب و�أهم ج�سور
الرتابط والتعاون والتكاتف والإ�ستقالل وحترير العقل وال�سيادة
على امل�صري.

ثاني ًا :الإ�سراع يف �إجناز �أهداف مركز يو�سف اخلليفة لكتابة اللغات
باحلرف العربي ،متوي ًال وت�أهي ًال بالكوادر وللإمكانيات.
ثالث ًا� :إقامة مركز متخ�ص�ص با�سم مركز النه�ضة الإفريقية لإقامة
امل�ؤمترات املتعلقة بالنه�ضة وتقدمي اجلوائز واملنح لأف�ضل الدرا�سات،
و�أف�ضل الأ�ساتذة على م�ستوي �إفريقيا والرتكيز على درا�سات النه�ضة
و�إ�شاعة احلوار بني �أهل املذاهب و�أهل الأدي��ان وتعزيز قيم الت�سامح
والتعاون ورفع الآذان مفعم ًا ليقيم التوحيد والعدالة واحلرية والتنمية.

ت�سعى جامعة �إفريقيا لتحويل عقلية طالبها من عقلية اال�ستهالك
لعقلية الإنتاج والإ�سهام والإبداع والإر�سال .ولعل �إ�سهام خريجي
اجلامعة يف حقل الإنتاج والدعوة يجدد القول امل�أثورة يف تف�سري ثلة
من الآخرين «�آية  40من �سورة الواقعة» ب�أن هذه الثلة ت�ستكمل برعاة
الإبل من �أهل ال�سودان ،وم�صطلح ال�سودان يعنى الأفارقة يف امل�صادر
القدمية.
يتداعى العامل على �إفريقيا ،فال�صني تعقد امل��ؤمت��رات على م�ستوى

�إذ كانت الكنائ�س تهرول �إىل �إفريقيا ،والدول الكربي تن�صارع
على �إفريقيا ف�إن جامعة �إفريقيا تقابل هذا التحدي برفع الآذان
الذي يتجاوب مع �إفريقيا ،لأن �آذان اجلامعة ي�ستجيب لتحديات
�إفريقيا العميقة وملطلوبات نه�ضتها ويدفعها نحو الريادة والوحدة
واليقظة والتجديد

اجلودة  -ربيع الأول 1437هـ  -دي�سمرب 2015م  -العدد احلادي ع�شر

9

جناح �سيا�سات اجلامعة فـي الدخول فـي جمال الدرا�سات التطبيقية

�أ .د .حمجوب حممد احل�سني – كلية الرتبية
للرتبية ،وذلك بتطوير دبلومي الدعوة والرتبية ،وبد�أت
متهيد:
الدرا�سة يف الكليتني يف عام (1986م) ،وانت�سبتا �إىل جامعة
حتر�ص امل�ؤ�س�سات التعليمية والرتبوية على ت�ضمني اجلانب التطبيقي �أم درمان الإ�سالمية ملنح الإجازة اجلامعية .ووا�ضح �أن هذه
ً
يف نظامها التعليمي باعتباره �أمرا بالغ الأهمية يف �إك�ساب املهارات وتنمية بادرة لتطوير املركز الإ�سالمي �إىل م�ؤ�س�سة جامعية.
االجتاهات املرغوبة يف جماالت احلياة املختلفة.
وعندما تقرر تطوير املركز الإ�سالمي الإفريقي �إىل م�ؤ�س�سة
ً
ولذلك فال غرو �أن يهتم املركز الإ�سالمي – واجلامعة الحقا -بالعمل للتعليم العايل با�سم جامعة �إفريقيا العاملية عام (1991م)،
التطبيقي يف نظامه التعليمي.
كان الدافع من ذلك تو�سيع �أهداف امل�ؤ�س�سة لتلبي حاجات
على الرغم من �أن النظام الأ�سا�سي للمركز الإ�سالمي الإفريقي مل ين�ص املجتمعات امل�ستهدفة ويظهر ذلك جلي ًا يف �أهداف اجلامعة
�صراحة على االهتمام باجلانب التطبيقي يف العلوم� ،إال �أن الفكرة كانت التي ت�ضمنها نظامها الأ�سا�سي.
حا�ضرة يف �أذهان امل�ؤ�س�سني للمركز .ومما يدل على ذلك �أن جمل�س فقد افرد نظامها الأ�سا�سي ثالثة �أهداف تعنى باجلانب العلمي
الأمناء �أ�صدر قراره الرابع يف دورته الرابعة ع�شرة لعام (1981م) ،الذي التطبيقي على النحو التايل:
ق�ضى ب�إدخال التدريب املهني �ضمن برامج املركز ،والربنامج ينتهي
ثالث ًا :الهدف الثالث وين�ص على:
بال�شهادة الفنية الثانوية ال�سودانية .
ومما يجدر ذكره �أن اجلانب العملي التطبيقي يف الدعوة قد تبناه «تدريب الطالب على املهارات التقنية واملهنية والتعليمية التي
املركز الإ�سالمي ،واجلامعة الحق ًا .وهو ما يطلق عليه القوافل الدعوية تعينهم على خدمة �أوطانهم يف جماالت احلياة املختلفة».
التي ميار�س فيها كل الطالب الدعوة يف مناطق ال�سودان املختلفة والذي
كان يت�ضمن خدمات للمجتمعات الريفية ،وقد �أ�صبح هذا الن�شاط من �أو ًال :الهدف الرابع للجامعة ،وين�ص على:
مطلوبات اجلامعة لكل التخ�ص�صات.
«االهتمام بالعلوم التطبيقية التقنية بجانب العلوم االجتماعية
كذلك كان املركز ينظم قوافل دعوية يف الأقطار الإفريقية ي�شارك فيها والإن�سانية ،وت�أ�صيل هذه العلوم حتى ترتبط برتاث الأمة
وثقافتها».
الطالب واخلريجون من تلك الأقطار ،مع �إ�شراف �أ�ساتذة من املركز.

ورغبة يف تقدمي خدمات تعليمية �أرفع للمجتمعات امل�ستهدفة ،قرر جمل�س ثاني ًا :الهدف اخلام�س وين�ص على:
�أمناء املركز الإ�سالمي ،ومببادرة كرمية من مندوب دولة الكويت تقومي «االهتمام بالدرا�سات العليا والبحث العلمي والتطبيقي من
جتربته بعد مرور ع�شر �سنوات على �إن�شائه و�أ�صدر قراره التا�سع ع�شر� ،أجل نه�ضة �إفريقيا وتطويرها».
يف دورته الثانية ع�شرة ،بتاريخ (1404هـ املوافق 1983م) بتكوين جلنة
ويت�ضح من هذه الأهداف �أن اجلانب التطبيقي واملهني
لال�ضطالع بهذه املهمة.
قد وجد اهتمام ًا وا�ضح ًا و�صريحا .وبدئ يف تنفيذ الأهداف
ويف عام (1984م) قدمت اللجنة تو�صياتها للمجل�س الذي �أ�صدر قراره ب�إن�شاء برنامج لالقت�صاد والعلوم الإدارية �ضمن كلية با�سم
الثالث يف الدورة الع�شرين بولوج املركز جمال التعليم اجلامعي ،وق�ضى كلية الرتبية والدرا�سات الإن�سانية عام (1991م) ،وكال
القرار ب�إن�شاء كليتني ،الأوىل للدعوة والدرا�سات الإ�سالمية والثانية الربناجمني – الرتبية واالقت�صاد يعنى باجلانب التطبيقي
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والإعداد املهني.
وتواىل �إن�شاء الكليات التي تهتم باجلانب التطبيقي ف�أن�شئ
معهد اقر�أ لدرا�سات احلا�سوب عام (1992م) ،والذي
تطور فيما بعد �إىل كلية درا�سات احلا�سوب .ويف عام
(1993م) �أن�شئت كلية العلوم البحتة والتطبيقية ،ولت�أكيد
عال للكيمياء بالكلية
اجلانب التطبيقي �أن�شئ برنامج دبلوم ٍ
عام (2003م)؛ ويف العام (1993م) �أن�شئ معهد درا�سات
الكوارث والالجئني لي�ستجيب حلاجة �إفريقيا يف الإ�سهام
يف معاجلة �آثار الكوارث والالجئني التي ابتليت بها القارة؛
ويعترب املعهد �أول م�ؤ�س�سة متخ�ص�صة يف درا�سة م�شكالت
الكوارث واللجوء يف �إفريقيا ،ويقدم املعهد درا�سات يف
م�ستوى الدبلوم واملاج�ستري ،بالإ�ضافة �إىل ما ينظمه من
دورات وم�ؤمترات تعنى مبجال عمله.
وجاء �إن�شاء كلية الطب والعلوم ال�صحية يف عام (1994م)،
خطوة مهمة يف حتقيق �أهداف اجلامعة يف اجلانب املهني
والتطبيقي.
وتواىل �إن�شاء الكليات التطبيقية ،ف�أن�شئت كلية الهند�سة
يف عام (2004م) ،وتال ذلك �إن�شاء كلية ال�صيدلة
وكلية طب الفم والأ�سنان عام 2006م ،وتزامن مع ذلك
�إن�شاء برنامج للتمري�ض �ضمن �أق�سام كلية الطب والعلوم
ال�صحية .وقد تطور الربنامج فيما بعد (2010م) �إىل كلية
علوم التمري�ض احلالية.و�سري ًا يف اجتاه االهتمام باجلانب
املهني والتطبيقي باجلامعة� ،أن�شئت كلية علوم املختربات
الطبية عام (2011م) ،وتاله �إن�شاء كلية املعادن والنفط
عام 2013م ،وهي تطور طبيعي لق�سم اجليولوجيا بكلية
العلوم البحتة والتطبيقية.
ومتابعة ل�سعي اجلامعة يف �إن�شاء الربامج التطبيقية فقد
�أن�شئت كلية تقانة الإنتاج والت�صنيع الزراعي عام 2015م،
والتي �ستقام من�ش�آتها يف مزرعة اجلامعة بالعيلفون التي
تبلغ م�ساحتها ( 400فدان) وهي �صاحلة لكل �أنواع الإنتاج

الزراعي واحليواين بال�سودان .وهذه الكلية تعترب فريدة يف نوعها مقارنة
بكليات الزراعة والبيطرة بال�سودان.
ويت�ضح مما �سبق ذكره �أن عدد الكليات التطبيقية والتقنية �سار بوترية �أ�سرع
من وترية �إن�شاء الكليات النظرية ،وذلك يعترب مت�سق ًا مع �أهداف اجلامعة
التي ترمي �إىل خدمة املجتمعات امل�ستهدفة يف كل جوانب احلياة الع�صرية؛
وال يتم ذلك �إال بامتالك نا�صية التقانة احلديثة التي دخلت بقوة يف كل �أوجه
الن�شاط والعمران الب�شري.
و�إذا قارنا عدد الكليات التطبيقية جندها متثل نحو  %50من جملة عدد
الوحدات العلمية ،وهذا ميثل طفرة كبرية نوع ًا وكم ًا� ،إذا �أخذنا يف االعتبار
ما كان عليه الأمر قبل الع�شرة الأعوام املا�ضية ،ويتوقع �أن يزداد عدد
الطالب يف الكليات التطبيقية بنهاية اخلطة الع�شرية احلالية (2010م –
2020م).
مما جتدر الإ�شارة �إليه �أن تدعيم ًا لالجتاه نحو التعليم التطبيقي املهني،
جتري اال�ستعدادات على قدم و�ساق لإن�شاء م�ست�شفى جامعي لتدريب طالب
الكليات الطبية وتقدمي خدمات طبية متميزة ،كما تبذل جمهودات حثيثة
لإن�شاء خمترب مركزي مرجعي يقدم خدماته للباحثني يف املجال الطبي
والتعليمي .
كل ذلك حدث بتوفيق من اهلل ومبجهودات قيادات اجلامعة والعاملني فيها،
وبف�ضل امل�ساعدات القيمة التي توفرها الدولة ال�سودانية واملح�سنون من
داخل ال�سودان وخارجه. .
اجلودة  -ربيع الأول 1437هـ  -دي�سمرب 2015م  -العدد احلادي ع�شر
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الإمتحان الإكرتوين
وكانت البداية يف ا�ستخدام هذه االختبارات عندما كتب
مقدمة:
Canaleعام 1986م ورقة بحثية حول فاعلية االختبارات
متابعة ملو�ضوع العدد ال�سابق من جملة اجلودة والذي حتدثت فيه عن املهيئة با�ستخدام احلا�سب يف تعليم اللغات.
املقررات االلكرتونية كان البد لنا من متابعة ما بعد املقررات االلكرتونية
وهي االمتحان االلكرتوين ،وذكرنا �أن التطور التقني املت�سارع يف تقنيات مفهوم االختبار االلكرتوين:
االت�صاالت واملعلومات ،انتج بيئة معتمدة على التقنية يف جميع املجاالت،
هي العملية التعليمية امل�ستمرة واملنتظمة التي تهدف �إىل
ومنها املجال التعليمي ,ف�أ�صبحنا نرى �أدوات التعلم الإلكرتوين يف تقييم �أداء الطالب من بعد با�ستخدام �شبكة االنرتنت .ويعرفه
م�ؤ�س�ساتنا التعليمية املختلفة ،كما نرى ان هناك العديد من امل�ؤ�س�سات �آخرون ب�أنه جمموعة من الأ�سئلة املتنوعة( اختيار من متعدد،
التعليمية واجلامعات �أ�صبحت جامعات مفتوحة ،وا�صبح ًمالزما لهذا وال�صواب واخلط�أ ،والتو�صيل ،والرتتيب ،و�إكمال الفراغ،
التطور طريقة التقدمي للجامعات والت�سجيل بها ليتم الكرتونيا م�ستخدمني وغريها )مت ت�صميمها بوا�سطة �إحدى الربجميات ،حيث تقوم
تقنيات االت�صاالت والتكنولوجيا.
بقيا�س م�ستوى �أداء الفرد يف خمتلف املجاالت التي و�ضعت
من �أجلها �.أو هي �إحدى تقنيات احلا�سب الآيل التي ميكن
توظيفها للتغلب على بع�ض ال�صعوبات التي ميكن �أن تعيق تنفيذ
االختبارات التقليدية “الورقية»� ،أو توظيفها لتوفري قنوات
�أخرى لزيادة التح�صيل العلمي لدى الطالب وتر�سيخ املعلومات،
وتنمية مهارة التعلم الذاتي.

وال يخفى علينا جميعا �أنه يف بع�ض دول العامل �أ�صبحت هناك جامعات
الكرتونية مت افتتاحها ملواكبة التطور االلكرتوين ومن هذا املنطلق
كان لزما �أن نتطرق لأدوات التعليم الإلكرتوين ولعل �أهم تلك الأدوات
االختبارات(االمتحانات )الإلكرتونية التي تقي�س مدى التعلم الذي ح�صل
عليه الطالب .ويف االمتحان االكرتوين يتم ا�ستخدام احلا�سوب لت�صميم
وبناء االختبارات وتقدميها للطالب و�إدارتها وت�صحيحها وت�سليمها �أهداف االختبارات االلكرتونية:
و�إعطاء تقارير �شاملة حلالة الطالب التعليمية ومدى منوهم العلمي.
 -1قيا�س �أداء املتعلم وذلك ب�ضبط �أ�ساليب تقييم الطالب
بعد �إعداد هذه االختبارات وبناء �صورها املتكافئة ،ومراجعتها للت�أكد وتطويرها من خالل التعلم االلكرتوين القائم على تقنية
من خلوها من �أي �أخطاء ،ف�إن االختبارات تكون جاهزة للعر�ض والتقدمي املعلومات واالت�صاالت احلديثة لت�سهيل عملية تقييم الطالب
للطالب �إذا ما طلب من احلا�سوب ذلك .وقبل �إعطاء �أي من هذه وحتويل هذه العملية من الطرق التقليدية �إىل الطرق االلكرتونية
االختبارات يكون احلا�سوب قد جمع بيانات عن كل طالب من الطالب الآلية.
الذين �سيقومون ب�أخذ االختبار للتعرف عليهم وحفظ بيانات �أدائهم يف
-2ك�شف جوانب القوة �أو ال�ضعف لدى الطالب يف نواح
االختبار للرجوع �إليها وقت احلاجة.
خمتلفة.
ن�ش�أة االختبار االكرتوين:
-3تطوير وحت�سني نوعية التعلم والتعليم.
بد�أ ت�صميم االختبارات على االنرتنت يف بداية ظهور �شبكة االنرتنت يف -4معرفة م�ستوى الطالب وت�صنيفهم �إىل جمموعات.
الت�سيعينات مما �س ّهلت عملية االت�صال ،و�ساعدت على �إن�شاء االختبارات -5ت�سهيل عملية �إجراء التحليالت الإح�صائية.
كو�سيلة �سهلة لتقومي الطالب الكرتون ًيا ،حيث متكن املعلم من �إعداد -6حتقيق امل�ساواة بني الطالب مع مراعاة الفروق الفردية.
اختباراته بطريقة �سهلة لتطبيقها على الطالب ،وت�صحح االختبارات -7توفري الوقت واجلهد واملال لدى املعلم.
الكرتون ًيا وفور ًيا مما ي�ضمن امل�صداقية وال�شفافية يف الت�صحيح.
-8تن�شيط الدافعية للتعلم.
ويف ثمانينيات القرن املا�ضى بد�أ ا�ستخدام االختبارات االلكرتونية-9 ،حتقيق ال�سرعة والدقة يف النتائج.
وعلى وجه اخل�صو�ص االختبار املهي�أ با�ستخدام احلا�سب، CAT
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�أنواع االختبارات االلكرتونية:
�أ .االختبار املعتمد على ) :(CBAوهذا النوع من االختبارات يعتمد
على الكمبيوتر وبرجمياته دون االت�صال ب�أي نوع من �أنواع ال�شبكات.
ب .االختبار املعتمد على ال�شبـكات ) :(NBAويف هذا النوع يتم
االعتماد على تقنيات ال�شبكات ك�شبكة االنرتنت لالختبار من بعد
ح�سب نطاق تغطية ال�شبكة.
جتارب ناجحة عن االختبارات االلكرتونية:
جتربة جامعة امللك عبد العزيز:
يف �إطار توجه اجلامعة نحو جامعة
الكرتونية ,وخطة تقييم جتربة
(نظام االختبارات االلكـرتونية )على
جميع مواد ال�سنة التح�ضريية ,قامت
عمادة التعلم االلكرتوين والتعليم
عن ُبعد بجامعة امللك عبد العزيز
بتطبيق النظام على طالب وطالبات
ال�سنة التح�ضريية ملواد معهد اللغة
االجنليزية بكافة م�ستوياتها .حيث
مت اختبار �أكرث من ) (12172طالب
وطالبة ,وقد حظيت التجربة بنجاح
كبري وا�ستح�سان من جميع الطالب.
جتربة جامعة امللك خالد:
قامت �إدارة االختبارات االلكرتونية يف جامعة امللك خالد خالل
ال�سنة الدرا�سية1431 - 1430ب�إجراء ) (288اختبار ًا الكرتوني ًا حيث
�شملت هذه االختبارات اكرث من  11170طالب ُا و قد لوحظ عند املقارنه
بال�سنوات ال�سابقة مدى التطور وال�سرعة يف �إجراء االختبارات وظهور
نتائجها ،حيث مت تنفيذ  44اختبار ًا بواقع  1510طالبا ،وكان زمن
االختبار �ساعة واحدة.
املقارنة بني االمتحان التقليدي وااللكرتوين:
�أهم الفروق بني االختبارات االلكرتونية و االختبارات التقليدية
�أن االختبارات التقليدية ال تظهر بو�ضوح النمو الدرا�سي ،و ال تقي�س
م�ستوى الطالب حق القيا�س و ال تقدم ر�ؤية للمعلم عن كيفية تعديل
املنهج لتح�سني التعلم .بينما جند ان االمتحان االلكرتوين يوفر ك ًال
من اخل�صائ�ص التالية:
 -1التفاعلية.
� -2سرعة احل�صول على النتائج.
 -3تعدد الو�سائط وات�ساعها.
 -4ا�ستخدام ال�شبكات.
 -5املرونة وتوفري الوقت.

 -6احلد من وقت التغذية الراجعة.
 -7ارتفاع يف �صدق وثبات االختبار.
 -8االحتفاظ بال�سجالت.
 -9الت�صحيح تلقائي.
 -10احلد من ظاهرة الغ�ش ب�شكل كبري.
� -11إمكانية تدرب الطالب على االختبار �أكرث من مرة.
 -12حتتوي على قاعدة بيانات متطورة حلفظ وتخزين الأ�سئلة
مع �إجاباتها.
�أنواع الأ�سئلة يف االختبار االلكرتوين:
النوع الأول� :أ�سئلة االختيار
من متعدد.
النوع الثاين� :أ�سئلة الرتتيب.
النوع الثالث� :أ�سئلة املطابقة
�أو التو�صيل.
النوع الرابع� :أ�سئلة �صح �أم
خط�أ.
النوع اخلام�س� :أ�سئلة ملء
الفراغات.
النوع ال�ساد�س� :أ�سئلة حتديد
املوا�ضع اجلغرافية “النقاط
ال�ساخنة».
توظيف االختبارات االلكرتونية يف ترقية �أداء العملية
التعليمية:
تو�صلت العديد من الدرا�سات حول االختبارات االلكرتونية
�إىل نتائج ت�شري �إىل �إقبال الطالب على االختبارات االلكرتونية،
وكذلك الأثر الكبري الذي حققته هذه االختبارات على نتائج
تقييمات �أداء �أع�ضاء هيئة التدري�س ،وحتقيق معدل �أف�ضل فيما
يخت�ص مبتابعة احلاالت التي ي�شرف عليها ع�ضو هيئة التدري�س.
كيفية �إعداد االختبار االلكرتوين:
حتديد الهدف من االختبار.�إعداد جدول املوا�صفات.�صياغة مفردات االختبار.حتديد موعد لالختبار و�إبالغ جميع الطالب بوقته.حتري الدقة يف كتابة الأ�سئلة والإجابات.حتديد الإجابات ال�صحيحة.حتديد درجة كل �س�ؤال ووقته وحماوالته.خلط الإجابات بطريقة ع�شوائية.الت�أكد من الو�سائط املتعددة امل�صاحبة للأ�سئلة وو�ضوحها.ظهور تعليمات الإجابة ب�شكل وا�ضح.اجلودة  -ربيع الأول 1437هـ  -دي�سمرب 2015م  -العدد احلادي ع�شر
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و�ضع التعزيز املنا�سب �سواء الإيجابي منها وال�سلبي.مراعاة الدقة يف عر�ض ال�شا�شة وظهور الأ�سئلة ب�شكل وا�ضح. و�ضع م�ؤقت لالختبار وتنبيه �صوتي لوقت بدء االختبار وانتهائه.اجلوانب التي يجب مراعاتها عند توظيف االختبارات
االلكرتونية:
-1احتمالية ت�سرب االختبار.
-2احتمال حدوث الأعطال يف �أجهزة الكمبيوتر �أو يف ال�شبكة.
�-3صعوبة ت�صحيح االختبارات الطويلة “املقال» ب�شكل الكرتوين.
�-4إعداد الأ�سئلة يحتاج �إىل وقت وجهد كبري.
-5تهيئة وتدريب �أع�ضاء هيئة التدري�س على ا�ستخدام االختبارات
االلكرتونية.
-6التن�سيق الكامل مع �أع�ضاء هيئة التدري�س يف وقت ونوع االختبار.
-7تقدمي الدعم الفني مل�ستخدمي �أنظمة االختبارات.
-8الأر�شفة والتوثيق للدرجات.
برجميات ت�صميم االختبارات االلكرتونية:
توجد العديد من الربجميات التي ت�ساعد يف ت�صميم االختبارات
االلكرتونية ب�صورة �سهلة وكذلك هناك �أنظمة �إدارة تعلم توفر
االختبارات االلكرتونية مثل البالك بورد واملودل وغريها.
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�أجرى اللقاء:
د.حممد دفع اهلل حممد
�أ.عزالدين علي عبداهلل

لقاء جملــة "اجلـــودة" مــــــع
الدكتـور /م�صطفى عثمان �إ�سماعيل
رئ�س جمل�س �أمناء جامعة �إفريقيا العاملية
بد�أت اجلامعة احتفاالتها الذهبية بعيدها اخلم�سني و�أعدت اجلودة نف�سها لتكون �شاهد ًا على
ذلك ،ومن خالل �أربعة اعداد متتالية ،ب�إذن اهلل تعاىل ،جنل�س مع الإدارة العليا للجامعة نحمل
الهمة معهم ونت�آن�س معهم بخوالج الإجناز ونتعرف على بيئتهم التي عا�شوها ون�سري دروبهم التي
�أو�صلتهم �إىل ما �آلوا �إليه من مواقع ،ور�ؤيتهم مل�ستقبل اجلامعة.
ودخلنا من بوابة جمل�س الأمناء لتزامن انعقاد جل�ساته مع االنطالقة الأ�سا�سية
لالحتفاالت ومل ننتظر كثري ًا حينما فتح لنا الرجل قلبه وعقله ب�سرعة مل نعهدها يف لقاءاتنا
ال�سابقة رغم كرثة م�شغولياته.
الدكتور م�صطفى عثمان �إ�سماعيل رئي�س جمل�س �أمناء اجلامعة،
�إذ جئنا لكتابة �سريته الذاتية ف�إن �صفحات املجلة �ستمتلئ بالأرقام
بداية من العام 1955م حني كان مولده بقرية رومي البكري ،وهكذا
ت�سري بك الأرقام يف ظالل العلم والبحث واملنا�صب لدرجة جتعلك
حتتار ب�أيهما تبد�أ ،ولأن الإن�سان ابن بيئته فحتم ًا من هنا تكون
البداية:
يف �سريتكم الذاتية ال نريد �أن نقف على تواريخ ،ولكن على
حمطات :رومي البكري وحفر القبور والكوديك ماذا عن
هذه الذكريات؟
�أثرت ّيف �أ�شجان ،رومي البكري هي مرتع ال�صبا ،ومكان امليالد،
وهي تقع يف �ضفة النيل الغربية بني مدينتي القولد والدبة ،وهي قرية
تتميز بكرثة خالوى القر�آن ،و�أ�شهرها خلوة ال�شيخ �أحمد وديدي،
حيث در�س فيها عدد كبري من العلماء والفقهاء ،وكانت ت�ستقبل
طالب ًا من القرن الإفريقي �صوماليني وجيبوتيني و�إثيوبيني .و�أ�شري
�إىل نقطة مهمة ففي العام 1988م جاء في�ضان عنيف جد ًا دمر كل
القرية �إال امل�سجد ،فكانت هذه �إ�شارة بليغة لأهل املنطقة ب�أن بيت اهلل
هذا حمرو�س بقدرة اهلل �سبحانه وتعاىل ،وهذا ذكرين بق�صة �أبرهة
الأ�شرم الذي جاء لهدم الكعبة امل�شرفة.

عالقــــتي بالغريـــة
التــــــــزال قـــويـــة

كما تتميز هذه القرية
بقيم و�أخالق �أهلها
الذين توارثوها من
تعاليم هذه اخلالوى،

وكنا يف �صغرنا نحرتم من هو �أكرب منا �سن ًا ،ويرحمنا الكبار ،وكنا
نذهب �إىل املزارع ونقوم مب�ساعدة كبار ال�سن يف احل�صاد مبا
ي�سمى (بالفزع) نفزع مل�ساعدة كبار ال�سن يف احل�صاد ،وكذلك
نقوم مبا ي�سمى (بالنوريق) ،وهو عبارة عن طحن املح�صول ثم
تعبئته يف جواالت ،ويكون ذلك عن طريق جمموعة من الأبقار
واحلمري ،حيث تدور هذه احليوانات حول نف�سها حتى يكتمل
طحن كل املح�صول ثم يعب�أ يف اجلواالت .و�أي�ض ًا عندما يتوفى �أحد
�سكان القرية نذهب �إىل املقابر ،ونقوم بحفر املقربة وجتهيزها،
لدي خربة كبرية جد ًا يف هذا املجال .وهذا من �أهم �سمات
و�أنا َّ
التكامل والتعاون يف هذه القرية.
(الكوديك) هي عبارة عن حفرة حتفر عندما تقل املياه يف
النيل �إىل م�ستوى منخف�ض جد ًا ،ويقوم بهذا العمل ال�شباب،
كانت القرية يف ال�سابق تروى �أرا�ضيها بال�ساقية ،وال�ساقية تق�سم
�إىل اثنتني ال�صغرية ت�سمى (الكلتود) وهي التي تقوم بنقل املياه
من قاع النيل �إىل م�ستوى �أعلى ،ثم تقوم ال�ساقية الكبرية بنقل
املياه �إىل مناطق الزراعة .تربينا يف هذه القرية على قيم التعاون
والتكامل والرتاحم مع بع�ضنا البع�ض ،ومعظم �سكان القرية
يعملون يف الزراعة ،ونحن �صغار نذهب �إىل املدر�سة وعندما نعود
منها نذهب مبا�شرة �إىل العمل يف الزراعة ،لذلك ال نح�س بفراغ
يف القرية ،وكانت حياتنا مرتبطة باحليوان والزراعة ،و�إذا زارنا
�ضيف نقوم بالرتحيب احلار به و�إكرامه ،وكنا نعرف كل �سكان
القرية من �صغريها �إىل كبريها وعالقتنا قوية جد ًا مع بع�ضنا
البع�ض ،وحتى اليوم عالقتي بالقرية ما زالت م�ستمرة.
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من ذلك ن�ست�شف �أن تربيتكم كانت تربية �صوفية هل �أثر االحتادي الدميقراطي ومر�شحه الأ�ستاذ يعقوب �إبراهيم ،وحزب
الأمة ومر�شحه حممد �سيد حمد ،يف هذه الظروف جاء ال�شيخ
ذلك على عملكم وتوجهكم الحق ًا؟
ح�سن الرتابي ومعه الراحالن يا�سني عمر الإمام وال�شيخ الكاروري
طريقتنا هي الطريقة العجيمية ومقرها يف الرب�صة يف مروي� ،إىل املنطقة لإقامة ندوة ،ولكن عزف النا�س عن احل�ضور فقاموا
وقامت هذه الطريقة على يد ال�شيخ حممد علي العجيمي ،جاءت هذه
بتالوة القر�آن الكرمي ،و�أثناء هذه التالوة ح�ضر بع�ض النا�س،
الطريقة يف الوقت الذي كانت ال�صوفية قد انحرفت عن
ثم بد�أت الندوة.
الفهم ال�صحيح للإ�سالم جتاه املر�أة ،وعن الفقه الإ�سالمي
كان ناظر املدر�سة مت�شدد ًا ونبهنا على عدم ح�ضور هذه
عموم ًا وتطوره ،ومتجيد زعماء الطرق ال�صوفية هي ال�سمة
الندوة ،ولكنني قفزت فوق احلائط ،وذهبت للندوة
ال�سائدة .جاءت هذه الطريقة لتنقية هذه ال�شوائب،
و�أثناء ا�ستماعي للندوة وجدين �ضابط
ويعترب ال�شيخ العجيمي هو �أول حمرر للمر�أة
الداخلية وطلب مني العودة فور ًا �إىل
عرب الطرق ال�صوفية يف املنطقة حيث �أعاد
الداخلية ،لكنني وا�صلت ا�ستماعي
حقوقها كالتعليم وغريه ،وهذا كان عك�س
للندوة حتى النهاية ،ويف ال�صباح طلب
التيار ال�صويف ال�سائد يف املنطقة قبل
مني ناظر املدر�سة املجيء (حيث قام
العجيمي.
بجلدي ع�شرة جلدات) جزا ًء لذهابي
كما يحمد لهذه الطريقة �أنها جاءت
�إىل الندوة.
�إىل منطقتنا ووجدت يف �أطراف القرية جمموعة من الأعراب ،كانت
�أمية وال تفقه عن الدين �أي �شيء ،فربى هذه املجموعة و�أوجد منها الدكتور م�صطفى عثمان در�س يف بريطانيا ،مقارنة بني
جمموعة �شبيهة مبجتمع املدينة من حيث العالقات والأدب واالحرتام الدرا�سة اجلامعية يف بريطانيا وال�سودان؟
والتفقه يف الدين ،ف�صارت على تربية �إ�سالمية ممتازة .وقد �أثرت
الدرا�سة اجلامعية يف بريطانيا �أكرث ما مييزها �أنها تهيئ الطالب ملا
هذه الطريقة ال�صوفية يف تربيتنا الدينية والروحية ويف عالقاتنا مع
بعد التخرج� ،أي �أن البحث العلمي مهم جد ًا يف ترقية الطالب وت�أهيله
الآخرين والنظرة الوا�سعة للمجتمع ،واعترب الطرق ال�صوفية هي التي
مل�ستويات عليا .بعد تخرجي من اجلامعة يف بريطانيا و�إكمايل درا�سة
�شكلت لنا الطريق لدخول احلركة الإ�سالمية احلديثة.
املاج�ستري ،وتفوقي يف ذلك� ،سمح يل بتدري�س طالب البكالريو�س
يف املرحلة املتو�سطة كيف كانت عالقتك ب�إمام املدر�سة واملاج�ستري يف بريطانيا ،كما منحت جائزة قيمة ،وب�سبب نيلي
ال�شهيد ح�سن عو�ض اهلل ،وما ق�صة ال�شيخ ح�سن عبد اهلل هذه اجلائزة �سنحت يل فر�صة درا�سة الدكتوراه ،حيث كنت مبتعث ًا
من جامعة
الرتابي والع�شرة جلدات؟
ا خلر طو م
نحن جئنا املدر�سة املتو�سطة بعد �أكتوبر بني العام 1965م – 1966م ،لد ر ا �سة
واحلركة الإ�سالمية يف ذلك الوقت بد�أت تن�شط على م�ستوى املدار�س ا ملا ج�ستري
املتو�سطة ،وكنا منخرطني يف جمموعة من اجلمعيات باملدر�سة ،وكان فقط ،فطلبت
هناك نخبة من الزمالء هم الذين �شكلوا �أ�سا�س ع�ضوية احلركة من اجلامعة
الإ�سالمية ،وكان على ر�أ�سها ال�شهيد ح�سن عو�ض اهلل،مل يكن هناك ب�أن ت�سمح
م�سجد باملدر�سة حيث كنا نفرغ �أحد الف�صول من الكرا�سي لن�صلى يل بدرا�سة الدكتوراه فوافقت الإدارة ،وكانت مدة الدرا�سة �أربعة
ال�صبح ونتلو القر�آن الكرمي.
�أعوام ،ولكن بحمد اهلل وتوفيقه �أكملتها يف عامني ،وعينت �أ�ستاذ ًا
بعد �أكتوبر جاءت الدميقراطية الثانية ،وبد�أت الأحزاب يف بجامعة (بر�ستون)� ،أيقنت من هذه الدرا�سة �أهمية ت�أهيل الطالب
ن�شاطها ،وكان يف املنطقة حزبان يتناف�سان مع بع�ضهما ،احلزب بعد التخرج و�أال يعترب الطالب نف�سه �أنه يف قمة العلم �إمنا هو
يف العتبة الأوىل منه ،لأن الطالب منذ دخوله اجلامعة ي َّعود على
االعتماد على النف�س ،كما �أن الدولة ت�ضع ميزانية هائلة تدعم بها
البحث العلمي والتدريب والتعليم ،وال�شركات الكبرية �أي�ض ًا.

البحث العلمي مهم
جداً يف ترقية الطالب
وت�أهيل مل�ستويات عليا

التعليم يف ال�سودان يعتمد على التلقي ،ويف كثري من الأحيان �أقوم
بعمل مذكرات للطالب ،و�أدربهم على العمل اجلماعي ،و�أقوم �أي�ض ًا
بتحويلهم �إىل املكتبة ملزيد من البحث ،وعند و�ضعي لالمتحان
�أقوم بت�صنيف الأ�سئلة �إىل ثالثة م�ستويات من الأ�سهل �إىل الأ�صعب
الذي يحتاج �إىل تفكري.
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الإ�سالمية ،ونحن متقاربني يف الدفعات ،واهتماماته الإ�سالمية منذ درا�سته اجلامعية
وا�ضحة جد ًا� ،أنا انخرطت يف التدري�س بجامعة اخلرطوم ،وكمال عبيد يف جامعة �إفريقيا،
حيث توافرت لهم �أجواء �أف�ضل ،لذلك �صار �أحد القيادات الإ�سالمية ب�سرعة كبرية ،وله
دور يف تقدمي الر�ؤية الإ�سالمية ،كما �أن وجوده بجامعة �إفريقيا �ساعده يف ترجمة كثري
من الأفكار �إىل برامج وخطط ا�ستفادت منها احلركة الإ�سالمية كثري ًا ،و�أي�ض ًا جمعني
ن�شاط احلركة الإ�سالمية بالأخوين ال�شهيدين عبيد ختم ،وحاج نور و�آخرين من �أبناء
هذه اجلامعة.

يف ال�سودان التمويل املخ�ص�ص للبحث العلمي
�ضعيف ،كما �أن اجلامعات ال تهتم بالبحث العلمي،
وامل�ؤ�س�سات والقطاعات اخلا�صة م�ساهمتها
للبحث العلمي قليلة .و�إذا ح�صل تكامل بني
اجلامعات وهذه القطاعات وامل�ؤ�س�سات يحدث
جتويد كبري جد ًا للدرا�سة اجلامعية يف ال�سودان.
كما �أن الدرا�سة اجلامعية لأبد �أن تهتم بنوعية
خريجيها ،لأن طريقة الدرا�سة اجلامعية تنعك�س
عمل كمال عبيد �أي�ض ًا يف
على الطالب بعد التخرج مبا�شرة.
املجال اخلارجي للحركة
كنت رئي�س ًا لإحتاد الطالب ال�سودانيني يف الإ�سالمية ،وكان �أمين ًا
بريطانيا وايرلندا ،وكانت واحدة من مهامنا للعالقات اخلارجية
زيارة الطالب ال�سودانيني ،و�أذكر يف �إحدى بامل�ؤمتر الوطني ،وم�س�ؤو ًال عن العالقات اخلارجية للحركة الإ�سالمية ،و�أنا �أي�ض ًا كان
زيارتنا �إىل مدينة ليفربول (وهي تقع على ن�شاطي خارجي ًا ،حيث كنت رئي�س ًا الحتاد الطالب ال�سودانيني بربيطانيا وايرلندا،
ال�ساحل وبها ميناء �ضخم) ،كان هناك جمموعة و�أمين ًا عام ًا للطلبة امل�سلمني بربيطانيا ،ثم رئي�س احتاد اجلمعيات الطالبية الإ�سالمية
من الطالب ال�سودانيني من هيئة املواين البحرية الناطقة بالإجنليزية بربيطانيا ،وهو احتاد �ضخم له فروع يف كل اجلامعات الربيطانية،
ال�سودانية موجودين يف هذه املدينة ف�س�ألت �أحد ويف العام 1988م ح�ضرت م�ؤمتر االحتاد الإ�سالمي العاملي للمنظمات الطالبية مباليزيا،
الطالب عن مو�ضوع بحثه لنيل الدكتوراه ،فقال ويف هذا امل�ؤمتر مت اختياري �أمين ًا عام ًا لالحتاد الإ�سالمي العاملي للمنظمات الطالبية،
يل �إن مو�ضوعه عن تطور ميناء ليفربول ،فقلت ويف الفرتة التي كنت فيها �أمين ًا عام ًا قمنا بنقل مقر الإحتاد �إىل ال�سودان ،ويف بداية
له �ألي�س من الأف�ضل �أن يكون عن تطور ميناء عهد ثورة الإنقاذ عام 1989م قمنا بت�أ�سي�س جمل�س ال�صداقة ال�شعبية العاملية ،وكنت
�أول �أمني عام له ،ثم انتقلت �إىل وزارة اخلارجية ،وزير ًا للدولة
بورت�سودان .فهذا
ً
باخلارجية ،ثم وزيرا للعالقات اخلارجية.
يدل على ت�أخرنا يف
جمال البحث العلمي
واملالحظ �أن معظم ن�شاطي كان خارجي ًا ،وهذا �إىل حد كبري
يف ال�سودان والوطن
يتكامل مع كمال عبيد ،الذي تقلد عدة منا�صب خارجية
العربي ب�صورة عامة،
للحركة الإ�سالمية ،وامل�ؤمتر الوطني.
وا�ست�شهد لذلك ب�أن

�إلتقيت بكمال عبيد يف
�إطار ن�شاط احلركة الأ�سالمية

ميزانية البحث العلمي
يف �سنغافورة �أكرث
من امليزانية التي
تخ�ص�صها الدول العربية جمتمعة ،وهذا يو�ضح
لنا ب�أن الدول التي تقدمت تعتمد على البحث
العلمي ،و�أمتنى �أن تتوافر جلامعة �إفريقيا
العاملية املعينات املطلوبة ،حتى ي�شار لها بالبنان
يف جمال البحث العلمي.

جامعة �إفريقيا العاملية :التعرف واالهتمام وت�شرفها
بكم ؟

بال �شك �أن جامعة �إفريقيا م�ؤ�س�سة تعليمية عمالقة ومتفردة يف نهجها وتعد واحدة
من كربيات اجلامعات ال�سودانية بل على م�ستوى �إفريقيا وهي يف منو م�ضطرد وتخطو
خطوات وا�سعة نحو العاملية .ويجيء متيز هذه اجلامعة من حيث تفرد الر�سالة ال�سامية
التي ت�ضطلع بها جتاه �إفريقيا وما �أدراك ما �إفريقيا حيث احلروب وال�صراعات
و�إفرازاتها ...والتعليم �أحد التحديات التي تواجهها �إفريقيا يف ظل الواقع امل�ضطرب
وعدم اال�ستقرار الذي يكتنف كثري ًا من البلدان الإفريقية ..مما ي�شكل غياب ًا تام ًا خليار
متى التقيت بالربوفي�سور كمال حممد التعليم يف بع�ض املناطق خا�صة يف ال�سابق على الرغم من اال�ستقرار الن�سبي الذي
عبيد لأول مرة؟
تنعم به القارة ال�سوداء حالي ًا � ..إال �أن التعليم يواجه عقبات كبرية خ�صو�صا يف �أوا�سط
التقيت بكمال حممد عبيد يف �إطار ن�شاط احلركة املجتمعات الريفية يف �إفريقيا حيث تنعدم اخلدمات  ..ماذكرته �آنفا يعترب قلي ًال من كثري
من امل�سببات التي جعلت حلم هذه اجلامعة حقيقة ماثلة .حيث نبعت من هنا فكرة �إن�شاء
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االنت�شار والتميز و�أن �أراها يف م�صاف اجلامعات
العاملية.
خطت اجلامعة خطوات غري م�سبوقة يف عهد
رئا�ستكم ملجل�س �أمنائها ما العوامل املبا�شرة ؟

جامعة �إفريقيا العاملية والتي كان نواتها املركز الإ�سالمي الإفريقي ،ومن قبله
املعهد الإ�سالمي الإفريقي وبعد ت�شاور كان القرار برتفيع املركز الإفريقي �إىل
جامعة �إفريقيا برعاية كرمية من دولة ال�سودان (الدولة احلا�ضنة) وب�شراكة
فا�ضلة من دول الكويت واملغرب وليبيا وم�صر وال�سعودية وقطر والإمارات،
�أما فيما يتعلق بتعريف باجلامعة فانا مل �أكن بعيد ًا عن حقل التعليم لذلك
كنت ملما مبا يجري يف اجلامعة وقد عمل فيها كثري من الأ�صدقاء الذين اعتز
بهم ،وتوا�صل اهتمامي باجلامعة لي�س كم�ؤ�س�سة تعليمية و�إمنا كم�شروع ذي
�أبعاد �إن�سانية عميقة ومدى اخلدمة التي يقدمها هذا امل�شروع لل�سودان كدولة
حا�ضنة وللطالب الأفارقة وغري الأفارقة وخا�صة امل�سلمني منهم من �شتىء
بقاع الأر�ض وكانت �إفريقيا هي النواة واملنطلق ..ومن هنا تزايد اهتمامي بها
خ�صو�ص ًا و�أنني قد تقلدت منا�صب ذات ات�صال وعالقة مبا�شرة بهذا امل�شروع
فقد عملت �أمين ًا عاما ملجل�س ال�صداقة ال�شعبية ووزيرا للخارجية وما لهما
من عالقة وهما موقعان وقفت من خاللهما على ن�شاط اجلامعة ومنوها يوما
بعد يوم ومن ثم الدخول �إىل عامل اجلامعة من بوابة جمل�س الأمناء لدورات
خلت ومن ثم تقلدي لرئا�سة جمل�س الأمناء حتى هذه اللحظة ومل �أتوقف عند
هذا احلد �إذ �إنني دعمت عالقتي باجلامعة و�أ�صبحت ع�ضوا يف �أ�سرة �أ�ساتذة
اجلامعة بعملي حما�ضر ًا يف كلية االقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية.
�إذن جلامعة �إفريقيا موقعها يف وجدانكم ؟
هذه اجلامعة لها مكان خا�ص يف �سويداء القلب و�أ�صبحت �أحد همومي التي
�أحملها معي يف حلي وترحايل وجتدين وللحقيقة �أكن لها ود ًا خا�ص ًا،كيف ال؟
وهي قد �أ�صبحت جزء مني و�أنا جزء منها ،ففي الفرتة الأخرية ظللنا نعمل
جميعنا �إدارة اجلامعة و جمل�س الأمناء جاهدين على تو�سيع التغطية من حيث
الكم والكيف على م�ستوى اجلامعة وتخ�ص�صاتها و ا�ستيعاب �أكرب عدد ممكن
من الطالب وما ي�سبق هذه اخلطوة من ا�ستقطاب للتمويل لالرتقاء بالبنى
التحتية للجامعة وتهيئة البيئة التي تتنا�سب مع متطلبات اجلامعة وا�سمها
و�شهرتها العاملية وا�ستحداث كليات جديدة يف جماالت جتعلها مواكبة للتطور
العلمي عامليا ..فهي دوما حا�ضرة
يف �أجندتي خ�صو�صا عند �سفري
خلارج البالد �إذ جتدين ال �أفوت
فر�صة يف التعريف بها والرتويج
�إليها وتقدميها والبحث عن الدعم لها وحلمي �أن تبلغ �أعلى الدرجات من

اجلامعة تخطو خطوات
طيبة نحو التميز
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ن�س�أل اهلل �أن نكون قد وفقنا يف خدمة اجلامعة ،وال
ندعي التميز لكننا نقر ب�أننا مل ن�أْ ُل جهد ًا وقد حملنا
اجلامعة يف حدقات عيوننا وعن نف�سي فقد حر�صت على
التعريف باجلامعة و�سط حميط عالقاتي الكبرية والتي
تكونت خالل تقلدي ملنا�صب خلقت من خاللها عالقات
طيبة داخليا وخارجيا وعملت على ا�ستقطاب معارف و
�إخوة �أعزاء من املحيطني العربي والإفريقي ك�أع�ضاء يف
جمل�س الأمناء بالإ�ضافة �إىل �أبناء بالدي الأفا�ضل ،وقد
جعلنا اجلامعة هدف ًا لنا جميعا وما نحن �إال بناة نطمع
يف �أن ن�سهم يف بناء و�ضع لبنته �إخوة لنا �سبقونا نحو
هذا الف�ضل .من العوامل التي قادتنا لتحقيق �شيء من
النجاح �إح�سا�سنا بعظم امل�س�ؤولية ،و�ضخامة امل�شروع
و�أهدافه النبيلة مما جعل اجلميع يجعلون هذا العمل
خال�صا لوجه اهلل ف�إخال�ص النية هو حجر الزاوية
يف ما �أ�صبنا من متيز ،كما �أن �إدارة اجلامعة وجمل�س
الأمناء اختريوا من �أح�سن النا�س و�أقدرهم على العطاء
ومل يبخلوا على هذا امل�شروع وكل منا يح�س ب�أنه يخدم
الإن�سانية والإ�سالم من خالل جامعة �إفريقيا ومن خالل
ما تقدمه من خدمات له�ؤالء الطالب الفقراء من كل
البالد الإ�سالمية والإفريقية والعربية ،وت�ضافر اجلهود
وات�ساع قاعدة امل�شاركة َّ
عظم من العائد املادي واملعنوي
مما كان له �أثر طيب على هذا التطور و�أن تخطو اجلامعة
خطوات م�شهودة على امل�ستويني الأفقي والر�أ�سي لت�صبح
واحدة من �أميز اجلامعات ال�سودانية والإفريقية يف فرتة
وجيزة متفوقة على م�ؤ�س�سات تاريخية ،ومل ينقطع عملنا
وها نحن نوا�صل ال�سعي من �أجل بلوغ املراد ولن نر�ضى
حتى نرى اجلامعة يف القمة.
بعد كل ذلك ،كيف تنظرون �إىل واقع جامعة
�إفريقيا العاملية ؟
هلل املنة واحلمد فاجلامعة تخطو خطوات طيبة نحو
التميز فهي مت�ضي من ح�سن �إىل �أح�سن ف�إذا رجعنا �إىل
الوراء ومنذ ت�أ�سي�س اجلامعة يف العام 1989م �إي قبل
 26عام ًا عام وهي فرتة بح�سابات امل�ؤ�س�سات التعليمية
يف ال�سودان تعترب حديثة ن�سبيا �إال �أن النمو والتطور
الذي �شهدته اجلامعة خالل هذه الفرتة يعترب مبثابة
املعجزة نظر ًا لعوامل كثرية وظروف بالغة التعقيد مر
بها البلد واجلامعة ،ظروف �أثرت كثري ًا على م�سار
العملية التعليمية يف اجلامعة  ...يف فرتة �شح فيها
التمويل و�أ�صبحت اجلامعة تعمل باجلهد الذاتي وقليل

مما ي�أتي من هنا وهناك وهي فرتة نحمد اهلل �أنها مرت بخريها و�شرها ووقفت فيها اجلامعة �شاخمة كالطود يف �صمود ومنعة ومل ترتاجع
ومن ثم انفرجت الأزمة وعادت بع�ض الدول ال�شقيقة و�أع�ضاء جمل�س الأمناء وامل�ؤ�س�سات ال�صديقة �إىل دعم اجلامعة من بعد انقطاع.
لتعم اجلامعة طفرة كبرية يف البنى التحية فزاد عدد الكليات من خم�س �إىل �سبع �إىل �ضعف ذلك و�أكرث يف تخ�ص�صات خمتلفة كالطب
واملختربات والعلوم واحلا�سوب وال�صيدلة بعد �أن كانت مقت�صرة على الكليات الأدبية وت�ضاعف عدد الطالب من ب�ضع مئات ليبلغ �أكرث من
� 13ألف طالب من  75جن�سية خمتلفة �أو �أكرث والعمل مي�ضي بوترية طيبة واملجال ال يت�سع لو�صف واقع اجلامعة ومنجزاتها.
يف ظل هذا التطور،ما ر�ؤيتكم مل�ستقبل اجلامعة :التمويل ،التطور الأكادميي ،التو�سع العمراين ،اجلودة يف الأداء ؟
اجلامعة وهلل احلمد قوي عودها وتكاملت �أركانها و�أ�صبحت لها �إدارات تعي متام ًا ما املطلوب منها فهناك على �سبيل املثال �إدارة تخطيط
تعي ما املطلوب منها كما �أن هنالك �إدارة ال�ش�ؤون الهند�سية واجلودة واملوارد وال�ش�ؤون العلمية وغري ذلك .عندما تت�ضافر جهود هذه
الإدارات املتخ�ص�صة ف�إنها ت�ضع ت�صور ًا علمي ًا وعملي ًا ميكن الإدارة العليا وجمل�س الأمناء من الوقوف على موقف اجلامعة يف كل قطاع ومدى
جاهزية القطاع املعني ونواق�صه واحتياجاته ،وقد �أفلحت الإدارات املعنية واجلهات اال�ست�شارية للجامعة يف ال�سنوات الأخرية من تو�صيف
حالة اجلامعة وو�ضع اخلطط الالزمة .ففي جمال التمويل مث ًال فكلنا يعلم �أن اجلامعة لها عدة م�صادر لتمويل �أن�شطتها واذكر منها على
اجلامعة مديرين وعمداء و�إداريني وموظفني ،وقد كان للإدارة العليا
للجامعة �أثر كبري يف متيزها ومنوها من لدن املدير ال�شيخ الربوف�سري
عبد الرحيم علي حتى �أخر العنقود الأخ ال�صديق الربوف�سري كمال
عبيد فلهم منا �أجزل ال�شكر والتقدير ملا ظلوا يبذلونه من جهد حتى
ت�صل اجلامعة ملا و�صلت �إليه.
�إذن علينا ان نحافظ على تلك النه�ضة فبماذا تن�صحون
العاملني يف احلقل الأكادميي خا�صة الأ�ساتذة والإداريني ؟
�سبيل املثال دعم الدولة ودعم �أع�ضاء جمل�س الأمناء وامل�ؤ�س�سات
وال�صناديق و�إدارة اال�ستثمار يف اجلامعة والر�سوم التعليمية من
الطالب ال�سودانيني والقرو�ض وم�شاريع اجلامعة الأخرى.نحن
�سنعمل على ا�ستحداث موارد جديدة لتمويل متطلبات اجلامعة يف
املجاالت التي ذكرتها .يف �س�ؤالك عن التو�سع العمراين والتطور
الأكادميي فهي م�شاريع ذات ارتباط وثيق ،وللعن�صرين املادي
والب�شري �أثر مبا�شر يف �إجناحهما واجلامعة فيها كادر ب�شري
متميز من قمة ال�سلم الإداري �إىل �أدين الدرجات لكن هذا ال
مينع العمل على �صقل وتدريب العاملني يف اجلامعة لتحقيق مزيد
من التميز ويبقى العمل على ا�ستقطاب التمويل هو التحدي الأخر
لكننا �سنعمل على تو�سيع قاعدة امل�شاركة على م�ستوى الدول و
الأفراد و امل�ؤ�س�سات واكت�ساب �أ�صدقاء و�أع�ضاء جدد من �أجل
توفري متويل �أكرب مل�شاريع اجلامعة ،كما ال يفوتني �أن �أوجههكم
انتم ك�إدارة جودة للعمل بكد واجتهاد من �أجل تطبيق �أعلى
معايري اجلودة من غري تراخ �أو جماملة حتى يتحقق التميز يف كل
�شيء �أكادميي ًا وهند�سي ًا ومعماري ًا و�سلوكي ًا ،ويف كافة القطاعات
التي تتكامل لتحقق التميز واجلودة جلامعة �إفريقيا العاملية.
ولكن دكتور م�صطفى علينا ان نتذكر �أن هذا اجلهد
خلفه رجال نلخ�صه يف كلمات حول �إدارة اجلامعة يف
فرتات نه�ضتها ب�صورة عامة ؟
التفرد الذي متيزت به جامعة �إفريقيا مل ي�أت خبط ع�شواء و�إمنا
كان نتاجا ملا قي�ضه اهلل لها من رجال عظماء جاءوا على ر�أ�س هذه

مهنة التعليم من �أعظم املهن و�أنبلها وهي مهنة الأنبياء كما �أنها من
�أ�صعب املهن وحتتاج �إىل �صفات البد �أن تتوافر للعاملني بها �سواء �إن
كانوا �أ�ساتذة �أو م�سجلي كليات �أو �إداريني فامل�ؤ�س�سات العلمية م�ؤ�س�سات
�شديدة احل�سا�سية وال تتحمل �أي انحراف يف الأخالق �أو غرابة يف
الأطوار �أو �ضعف يف ال�سمات ال�شخ�صية و�أي خلل البد �سينعك�س
�سلب ًا على العملية التعليمية وعلى امل�ؤ�س�سة برمتها ،لذلك ن�صيحتي
لهم بال�صرب اجلميل يف الأخذ والعطاء مع الطالب ،كما �أو�صيهم
بالأمانة العلمية و�سعة االطالع يف جمال التخ�ص�ص مع املواكبة
وجماراة العامل يف �أخر ما تو�صلت له العلوم ،كما �أو�صيهم بعدم التقيد
بجمود القالب الأكادميي وك�سره من خالل تناول املواقف والتجارب
ال�شخ�صية فالتجارب ال�شخ�صية �أحيان ًا يكون فيها ثراء مفيدة جد ًا
للعملية التعليمية والرتبوية ،وذلك ملا تت�ضمنه من املواقف والت�صرف
حيالها وربط ذلك كله باجلانب الأكادميي ب�صورة �سل�سلة وغري
خملة ،كما �أن�صح باحرتام الوقت ،والتوا�ضع وخلق عالقات طيبة مع
الطالب واال�ستماع �إليهم ومنا�صحتهم وعدم التزمت وادعاء الق�سوة
املنفرة بالإ�ضافة �إىل التفاين وحب امل�ؤ�س�سة واحلر�ص على جناحها
من خالل جناح العملية التعليمية والإدارية ،و�أو�صيهم باملوازنة بني
عملهم وعائالتهم فلكل منهم حق والبد من �إعطاء كل ذي حق حقه،
ويف خامتة الأمر �أن يبتغي بكل هذا العمل وجه اهلل �سبحانه وتعاىل
ومر�ضاته.
�صالح ون�سي فقد عظيم للبالد،
يف ر�أيكم ما عالقة

و�صاحب مبادرات اليعلمها
اجلميع
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ال�شخ�صية والتقبل بالنجاح يف العمل
؟
ال�سمات ال�شخ�صية لها ن�صيب كبري يف
النجاح و�أق�صد بها جمموعة ال�سمات
وال�صفات التي تكون هذه ال�شخ�صية لفرد ما
 ..كال�صرب والفرا�سة والذكاء وات�ساع الأفق
وال�صدق والأمانة والإخال�ص واملقدرة على
حتمل امل�س�ؤولية واتخاذ القرار والعمل حتت
ال�ضغط وقوة ال�شخ�صية  ...هذه ال�صفات
ال�شخ�صية ال �شك ،لها �أثر كبري على جناح
ال�شخ�ص وكل �صفة لها ا�ستخداماتها كما
�أن لأي موقع وظيفي �أو عملي جمموعة من
ال�صفات التي تنا�سبه.
خالل الأيام ال�سابقة فقدت البالد
الأخ املجاهد �صالح ون�سي ،كلمات يف
حقه؟
الأخ �صالح ون�سي عملة نادرة جد ًا ،وفقد
عظيم للبالد ،ولكنه لي�س غالي ًا على املوىل
عز وجل ،و�أعرفه منذ بداية الت�سعينيات
�أي منذ جميء الإنقاذ ،وعندما كنت
وزير ًا للخارجية ،كان �صالح م�س�ؤو ًال عن
الأمن بوزارة اخلارجية ،وكان منوذج ًا
لل�شخ�ص الواعي و�إملامه بالدور املطلوب
منه يف م�ؤ�س�سة مثل وزارة اخلارجية ،وكان
يعمل على حل م�شاكل الدبلوما�سيني بكل
هدوء ،ومل �أ�سمع � ُأي �شكوى �أطالق ًا من �أي
دبلوما�سي يت�ضجر من التعامل الأمني يف
الوزارة ،بعد ذلك انتقل الأخ �صالح للعمل
يف قطاع الطالب ،و هي من �أف�ضل الفرتات
التي مر بها القطاع عندما كان �صالح ون�سي
�أمين ًا عام ًا له ،وعندما ترك قطاع الطالب
ظلت عالقته وطيدة معهم ،و�أي�ض ًا مع قطاع
ال�شباب ،لذلك جتد �صالح مع الطالب
موجود ،مع ال�شباب موجود ،مع املر�أة
موجود ،مع الطرق ال�صوفية موجود ،حتى
مع املجموعات املن�شقة جتده موجود ًا.
كان �صالح �صاحب مبادرات ال يعلمها
اجلميع حيث جتده دائم ًا مبادر ًا يف حل كثري
من امل�شاكل .ثم عمل وزير ًا للدولة بوزارة
اخلارجية ،ثم وزير ًا لرئا�سة اجلمهورية،

وقد �أهتم بكل ت�شكيلة جمل�س الوزراء ورئا�سة اجلمهورية.
تابعت من قرب تفا�صيل مر�ضه منذ عيد الأ�ضحى املبارك ،حيث كنت �شديد ال�صلة به،
والحظت عدم ح�ضور �صالح ون�سي لقاءات رئي�س اجلمهورية خالل عيد الأ�ضحى ،فات�صلت
به فقال �أن لديه م�شكلة �صحية ب�سيطة ،و�أنه بخري و�صحة جيدة ،و�صرت �أتابع حالته ال�صحية،
كنت يف تركيا و�صادفت �صالح ون�سي هناك وهو يف طريقه لرحلة العالج ب�أملانيا ،والحظت
الب�شا�شة التي يتمتع بها ،ووجهه ال�صبوح املبت�سم ،ومل �أكن �أتخيل قط �أنه �سيفارق هذه الدنيا
الفانية يف رحلته هذه ،ولكن هذه هي �إرادة اهلل عز وجل وم�شيئته ،ون�س�أل اهلل له الرحمة
واملغفرة ،و�أن يعو�ضنا يف ال�شباب الذين تربوا على يده ،ولعل رثاء الأخ رئي�س اجلمهورية
للفقيد بعد موارته الرثى خري تعبري عن عالقة �صالح ون�سي بامل�س�ؤولني عنه.
احلمد هلل على م�شيئة اهلل  ...يف حمور اهتمام اجلامعة بالعاملني مت تطبيق
الهيكل الراتبي اجلديد باجلامعة وبن�سبة  %60ما املجهودات التي يبذلها
جمل�س الأمناء لتكملة الــــ ،%40خ�صو�ص ًا و�أن العام �شارف على نهايته؟
نحن ن�شيد كثري ًا بالأ�ساتذة وبكل العاملني بجامعة �إفريقيا العاملية الذين �صربوا مبا �أ�سميته
بفرتة (اجلفاف) ،لأن هذه اجلامعة عندما �أ�س�ست كمركز �إ�سالمي ،كانت متول من قبل
الدول اخلليجية ،حيث كان �أ�ستاذ اجلامعة يتلقى راتب ًا حمرتم ًا جد ًا ،مياثل رواتب الأ�ساتذة
بدول اخلليج ،ولكن يف فرتة الت�سعينيات عندما ان�سحبت هذه الدول عا�شت اجلامعة فرتة
(جفاف) تراجعت مرتبات الأ�ساتذة والعاملني ب�صورة كبرية ،حتى �أ�صبحت �أقل من رواتب
الأ�ساتذة باجلامعات ال�سودانية.
واال�سرتاتيجية التي بد�أنا بها يف جمل�س الأمناء� ،أو ًال لأبد من �أن نحقق حد ًا �أدنى من رواتب
الأ�ساتذة ،والعاملني باجلامعة بحيث ال يكون �أقل من مرتبات العاملني باجلامعات الأخرى،
حيث مت تكوين جلنة خمت�صة وقمنا بزيادة الرواتب �إىل ما هي عليه الآن ،ولكن هذا لي�س
طموحنا ،نحن نريد �أن تكون رواتب العاملني باجلامعة كما يف ال�سابق (�أي فرتة دعم الدول
اخلليجية للمركز) ،خا�ص ًة و�أن العاملني نظروا �إىل اجلامعة نظرة ر�سالية ومل يهاجروا
�إىل اخلارج مثل بع�ض الأ�ساتذة ،وه�ؤالء �أف�ضل من يعبرّ ون عن ر�سالة اجلامعة .و�إن �شاء
اهلل خالل هذا العام �سنكمل ما تبقى من الــ %40من رواتب العاملني ،ولن نتوقف عند هذا
احلد ،وطموحنا �أن جنعل الأ�ساتذة والعاملني باجلامعة مميزين مادي ًا و�أكادميي ًا واجتماعي ًا،
و�سوف نبد�أ بت�أهيل اجلامعة ب�أن يكون لها دور بارز يف جمال البحث العلمي ،لتكون رائدة
على م�ستوى القطر ،والوطن العربي ،وعلى امل�ستوى العاملي ،ويقيننا �أن الأمة لن تتطور �إال
بالتعليم ،والتعليم ال يتطور �إال عن طريق البحث العلمي.
يف ذات االجتاه بذلت الإدارة والنقابة جمهودات مقدرة مبدينة الهجرة حتى ت�صبح �صاحلة
لل�سكن ومن الأ�شياء التي ت�شجع على ال�سكن بناء املدار�س وامل�ساجد وبقية اخلدمات ،ما جمهودات
جمل�س الأمناء لإعمار هذه املدينة؟

مدينة الهجرة هي من اهتماماتنا ،ونحن �ساعون ب�أن يكون للعاملني باجلامعة �سكن ًا مريح ًا
وكذلك و�سيلة نقل مريحة وعالج ،ونحن �إن �شاء اهلل قريب ًا �سنقوم ببناء امل�ست�شفي ال�ضخم،
(الذي تربع ببنائه بع�ض اخلريين) ،و�سيقدم خدمة �صحية ممتازة للعاملني ،والأحياء
املجاورة .و�أي�ض ًا �سنقوم ببناء مدار�س مب�ستوى منوذجي مبدينة الهجرة ،و�أحب �أن اطم�أن
جميع العاملني ب�أن همنا نحن كمجل�س �أمناء هو تهيئة بيئة �سكنية ممتازة لكل العاملني
باجلامعة �إن �شاء اهلل.
علنا ن�ستفيد من هذه ال�سانحة مبا لديكم من خربات يف بع�ض التوجيهات لهيئة
حتريرجملة اجلودة ؟
اطلعت على العدد العا�شر من �إ�صدارتكم اجلودة ولقد كانت ا�سم ًا على م�سمى فهي �إ�صدارة
�أنيقة تتميز بالب�ساطة يف الإخراج وتنوع املادة التحريرية وو�صيتي لكم باالجتهاد من �أجل
الأح�سن والبد من �إ�شراك املواهب التي تظهر يف و�سط الطالب و�آمل �أن تفتح هذه الإ�صدارة
باب ًا لتدريب طالب الإعالم حتت رعايتكم الطيبة ،و�أقرتح �أن ت�شتمل املجلة على ق�صا�صات
تعريفية بطالب اجلامعة وجن�سياتهم وعاداتهم واالهتمام ب�أعيادهم الوطنية والأحداث يف
بلدانهم لإظهار الرثاء والتنوع الذي تتميز به جامعة �إفريقيا.

وبعد ....
طموحنا �أن جنعل الأ�ساتذة
جمال ال�سرد وعذب احلديث وتدفق املعلومات جعل الزمن يت�سرب من بني �أيدينا لكن الوقت والعاملني باجلامعة متميزين
املتاح لهذه املقابلة قد فات عن �أوانه ،وما تزال لدينا كثري من الأ�سئلة ن�أمل �أن تكون حماور
لقاءات �أخرى .دكتور م�صطفى ن�شكر لكم �سعة �صدركم و�صربكم علي �أ�سئلتنا ،وجز�أكم اهلل مادياً �أكادمييا و�إجتماعيا

خري ًا.
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احلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�صاحلات وبف�ضله تتنزل الربكات وبح�سن توفيقه ي�صل النا�س �إىل ما ي�صبون
�إليه من الغايات ،وال�شكر له جل �ش�أنه على ما حبانا به من هذا الدين القومي بوا�سطة النبي الكرمي (�صلى اهلل
عليه و�سلم) وبارك وعظم وعلى �آله و�صحابته الطيبني الطاهرين الذين �شادوا هذا الدين و�أو�صلوه لنا بوا�سطة
التابعني وتابع التابعني على نحو متني واعتدال وتقومي وعلى ن�سق م�ستقيم ر�ضي اهلل عنهم �أجمعني وجعلنا
وامل�سلمني ممن �سلك نهجهم واتبع خطاهم �إىل يوم الدين.
�أما بعد فيطيب لنا �أن نتقدم بوافر �شكرنا ملن خ�صونا بهذا التكليف الكرمي والأمر املهم

العظيم (التوجه الو�سطي يف مناهج العلوم ال�شرعية والدرا�سات
الإ�سالمية باجلامعة) فلهم منا ال�شكر والتقدير ومن اهلل الثواب
اجلزيل .
بادئ ذي بد�أ �إن جامعتنا هذه جامعة دعوية ر�سالية قامت منذ �أن
كانت مركز ًا �إ�سالمي ًا ب�أمر الدعوة �إىل اهلل وتوجيه كل خم�ص�صاتها
لهذا الأمر وذلك لقوله تعاىل):ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ) ف�صلت (.)33
هذه ر�سالة اجلامعة يف مبدئها الأ�سا�سي ال �سيما واجلامعة ت�ستقبل
يف كلياتها املختلفة ومراكزها عدد ًا كبري ًا ال ي�ستهان به من الطالب
والطالبات من �شتى �أنحاء املعمورة على خمتلف بيئاتهم ولغاتهم
وجن�سياتهم ويجتمع هذا الكم الهائل من الثقافات املختلفة حتت
لواء هذا الدين احلنيف بالرباط الإ�سالمي القومي الذي من اهلل
به على امل�ؤمنني حيث قال تعاىل) :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪﯫﯬﯭ ﯮﯯﯰﯱﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ (عمران
(.)164

واملتمعن يف هذه الن�صو�ص القر�آنية يف كتاب اهلل ومن كالم ر�سول
اهلل (�صلى اهلل عليه و�سلم) الذي انزل فيه):ﭢ ﭣﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ(النحل
(.)44

يجد �أن هذا الدين مبني على الو�سطية التي تعني احلق والعدل
وال�صراط امل�ستقيم الذي نتلوه دائم ًا يف �صلواتنا دائم ًا

ويقول):ﭧ ﭨ ﭩ ) الفاحتة(.)6
وال�صراط امل�ستقيم تعني الو�سطية التي ال انحراف فيها والأمة
الإ�سالمية بن�ص القر�آن �أمة و�سطية قال تعاىل):ﭫ

ﭬﭭﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳﭴ
ﭵ(البقرة (.)143

وهذا الدين القومي هو دين الف�ضائل واملكارم ومن املعلوم �أن
الف�ضيلة و�سط بني رذيلتني الإفراط والتفريط فالإفراط هو
الغلو وجماوزة احلد يف الأمور واالعتقادات ،كاعتقاد الن�صاري
يف عقيدتهم يف �سيدنا عي�سى (عليه ال�سالم) وعلى نبينا (عليه
ال�صالة وال�سالم) وهو ابن اهلل و�أنه �إله و�أنه ثالث ثالثة ،وكان
هذا حمط افرتاء وكذب ،تعاىل اهلل عن ذلك علو ًا كبري ًا ،ويف
املقابل كان اعتقاد اليهود ،كانوا يقتلون الأنبياء بغري حق ويقتلون
الذين ي�أمرون بالق�سط من النا�س ويقولون يف �سيدنا عي�سى و�أمه
مرمي بهتان ًا عظيم ًا� ،أما امل�ؤمنون في�ؤمنون مبا جاء يف كتاب اهلل
وي�ؤمنون ب�أن �سيدنا عي�سى (عليه ال�سالم) عبد اهلل وكلمته �ألقاها
�إىل مرمي الطاهرة البتول وروح منه هذا هو االعتقاد ال�صحيح يف
م�س�ألة �سيدنا عي�سى (عليه ال�سالم) ويف الأنبياء واملر�سلني �أنهم
عباد اهلل �أر�سلهم �إىل اخللق ليهدوهم �إىل ال�صراط امل�ستقيم
�صراط اهلل العزيز احلميد ،وهم ب�شر ممن خلق �سائر الب�شر
ولكنهم يوحى �إليهم قال تعاىل ):ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ

ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ(الكهف (.)110

الإميان احلق �أن الر�سل والأنبياء (عليهم ال�صالة وال�سالم)
يعرتيهم ما يعرتي الب�شر من الأمور العادية من حيث الأكل
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وال�شرب والزواج والإجناب كما يعرتيهم ما يعرتي الب�شر من
الأمرا�ض التي ت�ؤدي �إىل النق�ص يف مراتبهم العلية فهم مع�صومون
من الأمرا�ض املنفرة لأنها تتنايف مع مهمتهم يف الدعوة �إىل اهلل
حيث ي�ألفون وي�ؤلفون وهم مو�صوفون بال�صدق والأمانة والتبليغ
والفطانة منزهون عن ارتكاب الكبائر وحمفوظون من ال�صغائر
بحفظ اهلل لهم ومكرمون من عند اهلل.
هذا املجال جمال العقيدة فيه ثالثة �أق�سام :ق�سم الإالهيات
والنبويات وال�سمعيات فالإالهيات ما يخت�ص بالذات الإالهية وفق
ما جاء يف ن�صو�ص ال�شرع احلنيف وال�سنة النبوية فاهلل �سبحانه
وتعاىل واحد �أحد فرد �صمد مل يلد و مل يولد ومل يكن له كف�ؤ ًا
�أحد لي�س كمثله �شي وهو ال�سميع الب�صري كل اخللق عبيد له وهو
�آخذ بنوا�صيهم وحكمه العدل نافذ فيهم .قال تعاىل ( :ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ) الأعراف (.)54

وهذه ت�سوية عند البالغيني وهو �أمر بني الإطناب والإيجاز ال زيادة
فيها وال نق�ص ومن هنا فال داعي للفل�سفات والتعقيدات التي ال
ي�ستفيد منها امل�ؤمن ولي�س مكلف ًا بها ولي�س من العقيدة االعتقاد بها
حيث يدور اجلدال بني امل�سلمني يقول البع�ض عن اهلل يف ال�سماء
م�ستدلني بالآية ):ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ) امللك (.)16

ويرى البع�ض الأخر �أنه ال يجوز تو�صيف احلق باملكان لأن الأماكن
من �صفات احلوادث وي�أولون مثل هذه الآيات مبا يليق بالذات العلية،
ومثل هذه املجادالت مما ال طائل فيها ،وي�سع النا�س ما قاله علماء
العقيدة �إن اهلل موجود قبل الزمان وقبل املكان وهو الآن على ما
عليه كان ففيم اخلالف وفيم اجلدال والتكفري والإحن وال�ضغائن
�أما ال�سمعيات ف�إن الأمر فيها وا�ضح والو�سطية فيها ظاهرة وهي
تقت�ضي الإميان بكل ما ورد يف القر�آن وما ورد عن النبي (�صلى
اهلل عليه و�سلم) كوجود املالئكة و�صفاتهم ووجود اجلن و�أحوالهم
ووجود اجلنة والنار وال�صراط وامليزان واليوم الآخر وما فيه من
�أهوال وح�ساب وعقاب وفتنة القرب والنعيم والعذاب وم�آل امل�ؤمنني
وم�آل الكافرين ،هذا ما ينبغي �أن يكون الأمر عليه يف العقيدة من
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غري �إفراط وال تفريط.
�أما يف �أمر الت�شريع والفقه والعبادات واملعامالت واحلدود والأحوال
ال�شخ�صية والو�سيطة هي ال�سائدة يف كل هذه الأمور كما نرى يف
�أمر العبادات من �صالة وزكاة وحج� ،إذ ال ي�شك احد ذو عقل �سليم
وفهم قومي يف �أن الأمور يف كل هذه الت�شريعات اكتنفتها الو�سطية بال
�إفراط وال تفريط.
فمو�ضوع العلوم ال�شرعية والدرا�سات الإ�سالمية يقوم على النمط
الو�سطي والنهج القومي ،ومن نعم اهلل على هذه اجلامعة �أنها حباها
اهلل بنخبة طيبة من العلماء والأ�ساتذة الإجالء الذين يقومون
بتدري�س هذه املقررات وهم �أهل دعوة فيها م�ؤمنون مبا يقدمون،
م�س�ؤولون عما يقولون ،وما تقوم به اجلامعة من ن�شاطات عظيمة
خارج املنهج واملقررات كالقوافل الدعوية ال�شتوية وال�صيفية التي
تقوم بتدريب الطالب تدريب ًا عملي ًا على الدعوة يف مدن ال�سودان
وقراه حيث يندجمون مع الأهايل يف امل�ساجد ويف الندوات ويف
امل�سارح حيث يقومون مب�ساعدتهم يف ت�شييد و�صيانة املرافق العامة
بجانب ما يقومون به من ن�شاط دعوي مفيد ومقدر مما يك�سبهم
الكثري من اخلربات العملية والدعوية وال�شجاعة الأدبية ،هذا وينبغي
وو�ضع
�أن تكون هذه القوافل واملخيمات بقيادات ذات علوم و�أ�سلوب ٍ
لكل �أمر يف ن�صابه ال�صحيح وهو احلا�صل ب�إذن اهلل تعاىل.

�سيكولوجية الإنرتنت

د� .أ�سيا عبد القادر حممد  -رئي�س �إدارة التوجيه والإر�شاد النف�سي

مقدمة:

الإجابة:

يعترب الإنرتنت من �أهم الو�سائل والتقنيات املعا�صرة التي ت�سهم وللإجابة عن هذه الت�سا�ؤالت نبد�أ �أو ًال بتعريف ما هو �إدمان االنرتنت؟
يف تعميم املعرفة ون�شرها على م�ساحات وا�سعة من العامل و�أهم وما هي �إ�شكال الإدمانات املتعددة؟
و�سيلة لتبادل اخلربات واملعارف ون�شر الثقافة ومد ج�سور التوا�صل
فالإدمان كتعبري لغوى ي�شري �إىل �شكل من �أ�شكال فقد ال�سيطرة على
وال�صداقة بني �أقطاب العامل املختلفة.
ال�سلوك .مما يعجز �أمامه املرء عن �إيقاف هذا ال�سلوك غري املرغوب
نحن نعي�ش حالي ًا يف ع�صر التقنية احلديثة وهى منتجات احل�ضارة فيه .وبالرغم من عواقب هذا ال�سلوك على الفرد من حيث القلق
الغربية وهى ت�ؤثر بالتايل على هويتنا وثقافتنا العربية ب�أ�شكال والتوتر وتغري املزاج للأ�سو�أ ،وغريها من �أعرا�ض االن�سحاب �سواء
عديدة �سلبية و�إيجابية.
على امل�ستوى النف�سي �أو البدين �أو االجتماعي.
ونالحظ �أنه ال يكاد يخلو منزل من منازلنا �إال وبه �أدوات التقنية
احلديثة من الف�ضائيات وحمطاتها املتنوعة ،و�أجهزة التلفزيون و�إذا نظرنا نظرة فاح�صة على الإ�شكال املتنوعة للإدمان)غري
واملذياع ،و�أجهزة الكمبيوتر و�شبكاتها العنكبوتية التي تلتف حول
الدوائي( جند �إدمان العمل ،الطعام ،هو�س ال�شراء ،والريا�ضيات
عقول �أبنائنا كالأخطبوط .و�أ�صبح الكبار وال�صغار ي�صطحبون
معهم �أجهزة الكمبيوتر املحمول يف كل مكان يذهبون �إليه.
اخلطرة كالدراجات البخارية والتزحلق على اجلليد ،و�إدمان �شا�شة

ف�أ�صبح جهاز الكمبيوتر املحمول مبثابة اخلل الويف الذي يخالل الكمبيوتر ،و�إدمان مواقع �شبكة االنرتنت .و�سن�ستعر�ض الآن ما يعد
�صاحبه �أينما ذهب بل �أ�صبح يغنيه عن الأهل واخلالن بل والزوجة
ظاهرة خطرية يف جمتمعاتنا ك�شكل من �إ�شكال ال�سلوك االدماين �إال
رفيقة العمر يف مرات عديدة.
وهو الإدمان على االنرتنت.
وقفة مهمة!
يف ب�أدى الأمر قد ي�ستخدمه ال�شخ�ص �ساعة �أو �ساعتني وي�صاحب
وهنا نتوقف وقفة مهمة لأهمية املو�ضوع ،ون�س�أل بع�ض الأ�سئلة عن
ذلك ال�شعور باملتعة ،ومع التكرار واكت�شاف املواقع املختلفة و املتنوعة،
مدى خطورة وقوع �أبنائنا وبناتنا يف �شراك ال�شبكة العنكبوتية �أو ما
يطلق عليها �شبكة االنرتنت :هل اجللو�س ل�ساعات طوال للتعامل مع واالنفتاح على العامل اخلارجي ب�أ�سره واكت�شاف ما يدور فيه واالطالع
�شبكة االنرتنت يعد �سلوك ًا �إدمان ًا؟ و �إذا افرت�ضنا �أنه �سلوك �إدماين على ثقافات و�أجنا�س خمتلفة ،يبد�أ التحول من حب اال�ستطالع
فما هي �أ�ضرار الإدمان على االنرتنت؟ و�إذا تبني لنا �أن هناك والف�ضول ف�ضول �إىل تولد �شعور ملح باحلاجة �إىل املزيد واملزيد من
ا�ستعمال االنرتنت .ومن ثم فقد القدرة على ال�سيطرة على النف�س
اعتماد ًا و�سوء ا�ستخدام لالنرتنت فما هي �سبل العالج منه؟
وعدم التحكم فى املواقف على حب اال�ستطالع والف�ضول �أم ًال يف
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وغريها من اال�ضطرابات والأمرا�ض النف�سية الأخرى ،ومنها:
-1عدم القدرة على مواجهة امل�شكالت.
-2عدم القدرة على �شغل وقت الفراق بهوايات متنوعة.
-3ال�شعور باخلواء النف�سي والوحدة.
-4جتنب مواجهة الآخر وجه ًا لوجه �سواء كان الآخر الأ�سرة �أو
الزوجة.
الو�صول �إىل نف�س املتعة ال�سابقة وال�شعور بالراحة واحلالة املزاجية
املنب�سطة التي كان يحققها يف بداية تعامله مع االنرتنت.
وي�شعر امل�ستخدم نف�سه �إذا توقف عن الدخول �إىل �شبكة االنرتنت
بحالة من الأعرا�ض االن�سحابية فهو يعانى من القلق والتوتر وحدة
املزاج والع�صبية الزائدة و�أحيان ًا �أخرى من اخلمول وقلة الن�شاط
ناهيك عن االن�سحاب االجتماعي وقطع التوا�صل االجتماعي الواقعي.
ويعترب الذي مير مبراحل �إدمان االنرتنت مير بنف�س الأعرا�ض التي
مير بها مدمن املخدرات و�إن اختلفت من حيث ال�شدة و الأعرا�ض
البدنية ،و الأعرا�ض النف�سية واحلنني النف�سي للإدمان ،فهو يت�شابه
معه �إىل حد كبري ،ويعترب من �أخطر ال�سلوكيات على �أبنائنا من الناحية
ال�صحية واالجتماعية والنف�سية.

-5االغرتاب النف�سي.
-6الهروب من الواقع ب�ضرب من اخليال يف عالقات تفتقد �إىل
الود مع الآخر.
ومن خالل الدرا�سات �أي�ض ًا تبني �أن �أكرث الأفراد تعر�ض ًا خلطر
الإ�صابة مبر�ض �إدمان االنرتنت هم الأفراد الذين يعانون من
خماوف غام�ضة �أو قلة احرتام الذات ،والف�شل يف �إقامة عالقات
�إن�سانية طبيعية مع الآخرين ،حيث يوفر العامل االلكرتوين لهم
جما ًال وا�سع ًا لتفريغ خماوفهم وقلقهم ،كما �أنه �شكل لهم نوع ًا
من الألفة املزيفة في�صبح هذا العامل اجلديد املالذ الآمن لهم
من خ�شونة وق�سوة العامل احلقيقي �إىل �أن يتحول عاملهم هذا �إىل
كابو�س يهدد حياتهم االجتماعية وال�شخ�صية باخلطر.
ما هي �سبل الوقاية واخلروج من الإدمان على االنرتنت؟

وات�ضح من خالل الدرا�سات املتعددة �أن العاب الفيديو تعد من �أخطر
الأ�شياء على �صحة الإن�سان وخا�صة الأطفال� ،إذا طالت فرتة ا�ستخدامها تتمثل �سبل الوقاية واخلروج من الإدمان على االنرتنت يف:
ميكن �أن ت�سبب نوع ًا من الإدمان� .أم �أن ايجابياتها قد ترفع من م�ستوى -1على الفرد �أن يدرب نف�سه على �أ�سلوب حياة �صحية حيث
ذكاء الطفل وجتعله ي�ستمتع بوقته وفى حالة اجللو�س �أمامها لفرتات تكون لديه مواعيد للنوم واال�ستيقاظ ،كما هو من�صو�ص عليه يف
طويلة فان الإن�سان يقوم من �أمامها منهك القوى ولديه �شعور كبري الدين .كذلك مواعيد لالجتماعيات �أي �أن يق�سم الإن�سان وقته بني
بالتعب وا�ستنفاد طاقاته ،وقد ي�صاحب ذلك بع�ض الأعرا�ض اجل�سمية متطلبات الروح واجل�سد دون �إفراط وال تفريط.
مثل الدوخة �أو ال�صداع �أو فقد التوازن .وقد ر�صدت عدد من احلاالت
املر�ضية يف اليابان يف عام 1967م ب�سبب هذه الألعاب وقد �أ�صيب عدد �-2أن ي�شغل نف�سه بتعلم مهارات خمتلفة :حفظ القر�آن الكرمي ،لغة
من الأطفال وهرع بهم �أهلوهم �إىل امل�ست�شفيات وهم يعانون من نوع من �أجنبية ،اال�شرتاك يف الأعمال اخلريية والأن�شطة االجتماعية.
ال�صرع الذي ي�أتي نتيجة ملنبه ب�صري عند ممار�ستهم للعب ،ونتيجة �-3أن يخطط الفرد لعمل ن�سيج اجتماعي من العالقات مع الآخرين.
لذلك �أ�صبح ي�صاحب كل لعبة حتذير ب�أ َّال يجل�س امل�ستقبل �أمامها لفرتة
�-4أن يقاوم فكرة اجللو�س �أمام �شا�شة الكمبيوتر بكل عزم وقوة
طويلة.
حتى تكون لديه �إرادة قوية واعية من خالل الإلهاء ال�سلوكي
وقد قامت جمعية الأطباء النف�سيني الأمريكية بن�شر درا�سة �أجريت والذهني ،فعند ما ي�شعر الفرد بحاجة ملحة للجلو�س �أمام �شا�شة
على خم�سمائة من م�ستعملي االنرتنت ب�إفراط %80 ،من الذين �شاركوا الكمبيوتر يقوم ببع�ض الأعمال والأن�شطة اليدوية مثل الو�ضوء
يف هذه
الدرا�سة والذين مت ت�صنيفهم على �أنهم مدمنو انرتنت �أظهروا وال�صالة وقراءة القر�آن الكرمي والدعاء.
ً
�إدمان ًا وا�ضحا يف �سلوكهم النمطي .وتو�صلت الدرا�سة �إىل نتيجة �أن
الإفراط يف ا�ستخدام االنرتنت ي�ؤدى �إىل تدمري احلياة الأكادميية �-5أن يقوم الفرد بعملية غزو تعليمي معريف مث ًال �أن يقر�أ عن
واالجتماعية واملالية واملهنية بالطريقة نف�سها التي تقوم بها �أ�شكال �إدمان االنرتنت ومدى خطورته بغر�ض تغري معتقداته اخلاطئة
الإدمان الأخرى ،ومن الأ�سباب التي تدفع مب�ستعمل االنرتنت �إىل الوقوع وت�صحيحها.
يف براثن �إدمانه هي املعاناة من بع�ض اال�ضطرابات النف�سية املتمثلة
يف االكتئاب ،القلق ،ا�ضطرابات النوم ،التلعثم ،الرهاب االجتماعي �-6أن يتعلم الفرد �أن يدرب نف�سه على مهارات اال�سرتخاء
البدين.
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واقع العمل الدعوي باجلامعة وم�ستقبلها
الأ�ستاذ /حممد عثمان �أحمد �إ�سماعيل – كلية الأل�سن

ين�ص النظام الأ�سا�سي للمركز الإ�سالمي الإفريقي الذي �أفتتح عام 1977م على �أن الأهداف من ت�أ�سي�سه ثالثة:
 -1العمل على ن�شر اللغة العربية والإ�سالم يف �إفريقيا.
� -2إعداد وتدريب الدعاة من �أبناء �إفريقيا.
 -3توثيق ال�صالت مع اجلمعيات واملنظمات الإ�سالمية يف �إفريقيا.
وكان املركز الإ�سالمي عبارة عن مدر�سة ثانوية مثلها ومثل
�آية مدر�سة ثانوية يف ال�سودان ُتعد الطالب ليجل�سوا المتحانات
ال�شهادة الثانوية ال�سودانية.
وعلى الرغم من �أن النظام الأ�سا�سي ين�ص على قيام ثالث �شعب
هي �شعبة التعليم� ،شعبة الدعوة ،و�شعبة البحوث والن�شر� ،إال
�أنه عند افتتاحه كانت هناك �شعبة واحدة هي �شعبة التعليم �أي
املدر�سة الثانوية.
عندما ُعني الربوفي�سور الطيب زين العابدين مدير ًا للمركز �أ�س�س
�شعبتي الدعوة والبحوث وقد دعم الربوفي�سور املركز ب�شخ�صيتني
يف غاية الأهمية هما الربوفي�سور عبد الرحيم علي حممد الذي
�ضحى بعمله يف جامعة �أدنربة وكان راتبه فيها جمزي ًا جد ًا و�صار
ّ
ً
نائبا للمدير لل�ش�ؤون العلمية والربوفي�سور حمجوب حممد احل�سني
من معهد الرتبية بخت الر�ضا ليكون نائب ًا للمدير لل�ش�ؤون الإدارية
واملالية بذلك �أعطى الربوفي�سور الطيب املركز دفعة قوية جد ًا،
كما �أن �إن�شاءه ل�شعبة الدعوة التي �أوكل رئا�ستها ل�شخ�صي ال�ضعيف
فتح باب العمل الدعوي يف �إفريقيا يف عدد من املجاالت.
درج املركز قبل تعيني الدكتور الطيب – على �أن يقوم طالبه
املتخرجون برحلة ترفيهية تعريفية بال�سودان ،فالطالب
كانوا جميع ًا من بع�ض البالد الإفريقية ومل يكن هناك طالب
�سودانيون.

عندما ُع ّينت رئي�س ًا ل�شعبة الدعوة اقرتحت على الأخ الدكتور الطيب
زين العابدين �أن جنعل هذه الرحالت قوافل دعوية تتجه لأنحاء
ال�سودان املختلفة لتدريب الطالب عملي ًا على الدعوة ولإتاحة الفر�صة
لهم للتعرف على ال�سودان.
ظل الأمر هكذا حتى بد�أ التعاون مع جمعية اقر�أ اخلريية الذي كان
رئي�سها الدكتور حممد عبده مياين – رحمه اهلل رحمة وا�سعة –
الذي �أتاح لنا �إر�سال �أربع قوافل دعوية �سنوي ًا لأربع دول �إفريقية
بالإ�ضافة �إىل �إقامة دورتني تدريبيتني للمعلمني �سنوي ًا يف بلدين من
البالد الإفريقية.
كان من �آثار هذه القوافل الدعوية اعتناق كجور بجبال النوبة
الإ�سالم .ولعل �أهم تطور يف هذا املجال �أنه عندما رفع املركز �إىل
جامعة �إفريقيا العاملية �صارت القوافل مطلوبات جامعية ،وكان على
الطالب �أن ي�شرتك يف قافلتني قبل تخرجه ،ولكن عندما �صار عدد
الطالب كبري ًا ا�ستبدلنا �إحدى القافلتني مبخيم دعوي وظل الأمر
على هذا احلال حتى الآن.
كان لهذه القوافل �أثرها العجيب على الطالب وعلى �سكان املناطق
التي يتوجهون �إليها� ،أذكر �أن �أحد �أقربائي بالغابة يف �شمال ال�سودان
قال يل �إن طالبنا و�صلوا �إىل هناك و�إنه عندما وقف الطالب
الإفريقي بعد �صالة اجلمعة وقال �أنا �أخوكم يف اهلل من دولة تنزانيا
�ضج امل�سجد بالبكاء!!
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�أحد الطالب و�أظنه من غامبيا و�أكمل املرحلة الثانوية والتحق
باجلامعة قال يل �إنني ا�شرتكت يف �أحدى ع�شرة قافلة وما
ذهبنا يف �أي مهمة �إىل بلد �إفريقي �إال قال خريجونا الذين
التقيناهم �إن �أكرث ما �أفادهم �أثناء وجودهم بال�سودان
القوافل الدعوية .
�أذكر �أن طالب ًا �أثيوبي ًا تخرج دون �أن ي�ؤدي �إحدى القافلتني
اللتني كان لزام ًا عليه �أن ي�شرتك فيهما وظل يرا�سلنا ع�شر
�سوات لرن�سل له �شهادته ،وكنا نرف�ض وا�ضطر �إىل احل�ضور
لال�شرتاك يف القافلة ليح�صل على �شهادته.
�إن خريجي املركز واجلامعة �صاروا م�شاعل يف جماهل �إفريقيا،
�صار منهم القا�ضي ،وحمافظ البنك ،ومدير اجلامعة ،ورئي�س
املنظمة الإ�سالمية ،والداعية احلر املتجول.
يكفي �أن �أقول �إن عمر بريي �أول طالب قبل من زمبابوي وجدته
عندما زرته يف بلده ي�صدر �صحيفة �شهرية دعوية وير�سلها يف
قوافل �إىل �أنحاء زمبابوي ،وعمر بريي هذا �أعتقد �أنه موجود
الآن باخلرطوم يف منظمة من املنظمات العاملة يف ال�سودان.
�أقرتح �أن يتم االت�صال به و�أن يك ّرم ت�شجيع ًا له.
كما اقرتح �أن يتاح للأ�ساتذة ال�شباب باجلامعة �أن يقبلوا على
درا�سة اللغات الإفريقية (ال�سواحلية ،والهو�سا ،واالمهرا،
والتجيجيوا �أو الياو لغة مالوي) ليتمكنوا من التجوال يف
�إفريقية وخماطبتهم.
كنا ن�ؤمن ب�أن العمل الدعوي يف �إفريقيا يحتاج على ثالثة
مقومات:
-1املعرفة الدقيقة باملدعوين ،عاداتهم وتقاليدهم ،ماذا
يحبون ،ماذا يكرهون ،ملعرفة �أقرب ال�سبل �إىل قلوبهم.
-2حتديد الأ�سبقيات ،ف�أنت ال ميكن �أن تعرف املعروف كله
جملة واحدة ،كذلك ال ميكن �أن تنكر املنكر كله جملة واحدة،
فلأبد �أن حتدد مبا تبد�أ ،والأ�سبقية يف الكامرون لي�ست
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بال�ضرورة هي الأ�سبقية يف مايل.
-3ا�ستخدام الو�سائل اجلذابة يف الدعوة فلدينا الآن �أ�شرطة الكا�سيت
والفيديو واالنرتنت�....ألخ
ثم �إن قيام كلية الأل�سن �سيتيح الدعوة �إىل اهلل بالعديد من اللغات،
وهذا فتح جديد نرجو �أن جتني �إفريقيا ثماره.
لقد نظمت �أبيات ًا من ال�شعر عن جامعتنا الفتية اختتمها بهذين
البيتني:
يا معهــد ًا فيــــــه الـهـدايــــة منبـ ًع

والعلم يبني �أنف�س ًا وعقــو ًال

عِ ْ�ش للجها ْد فكـم َب ْعثت على الـمدى

مظلم قنديال
ْــن
فــي ِكـــلّ ُرك ٍ
ٍ

جهود الدولة العثمانية يف نشر رواية حف�ص

جهــــود الدولـــة العثمانية يف ن�شر رواية حف�ص عن عا�صم
�أ.د .ح�سن على ال�شايقي
									
�أ�ستاذ بجامعة �إفريقيا العاملية – كلية الدرا�سات الإ�سالمية
							

مقدمة:

ال ُق ّراء ال�سبعة:

احلمد هلل وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل ،ف�إن من
�أعظم نعم اهلل على العباد �إنزال القر�آن الكرمي على نبيه
حممد �صلى اهلل عليه و�سلم وتك ِّفله بحفظه كما قال تعايل
( ِ�إ َّنا َن ْحنُ َن َّز ْل َنا ِّ
الذ ْك َر َو ِ�إ َّنا َل ُه لحَ َ ا ِف ُظونَ )(.)1

قد ا�شتهر من ال ُق ّراء جنوم مهروا يف القراءة وال�ضبط حتى �صاروا يف
هذا الباب �أئمة ُيرحل �إليهم وي�ؤخذ عنهم ،وعلى ر�أ�س ه�ؤالء ال ُق ّراء ال�سبعة
الذين ا�شتهروا على ر�أ�س املائتني يف الأم�صار الإ�سالمية.

وقد نزل القر�آن على �سبعة �أحرف� -أي �سبعة �أوجه من
املعاين املتقاربة ب�ألفاظ خمتلفة نحو� ،أقبل وتعال وهلم(.)2
قال الطحاوي� ،إمنا كانت ال�سعة يف احلروف لعجزهم عن
�أخذ القر�آن على غري لغاتهم لأنهم كانوا �أميني اليكتب �إال
القليل منهم – فلما كان ي�شق على كل ذي لغة �أن يتحول
�إىل غريها من اللغات ،ولو رام ذلك مل يتهي�أ له �إال مب�شقة
عظيمة ،فو�سع لهم يف اختالف الألفاظ �إذا كان املعنى
متفقا ،فكانوا كذلك حتى كرث منهم من يكتب وعادت
لغاتهم �إىل ل�سان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم.
قال ابن عبد الرب :فبان بهذا �أن تلك ال�سبعة الأحرف� ،إمنا
كانت يف وقت خا�ص ل�ضرورة دعت �إىل ذلك ،ثم ارتفعت
تلك ال�ضرورة فارتفع حكم هذه ال�سبعة الأحرف ،وعاد ما
يقر�أ به القر�آن على حرف واحد(.)3
وقد �أمر �سيدنا عثمان بن عفان بتوحيد ر�سم امل�صحف
بلغة قري�ش لأن القر�آن �إمنا �أنزل بل�سانهم وذلك خوفا من
اختالف امل�سلمني يف كتابهم كما اختلفت اليهود والن�صارى
وقد وافق ال�صحابة الكرام �سيدنا عثمان على ذلك.

وقد نه�ض ببغداد الإمام ابن جماهد �أحمد بن مو�سى بن عبا�س فجمع
قراءات ه�ؤالء ال�سبعة وقد �أخذ على نف�سه �أال يروي �إال عمن ا�شتهر
بال�ضبط والأمانة وطول العمر يف مالزمة القراءة واتفاق الآراء على الأخذ
عنه والتلقي منه فلم يتم له ما �أراد �إال عن ه�ؤالء ال�سبعة ،فقد �أكرم اهلل
ه�ؤالء ال�سبعة بانت�شار قراءاتهم يف العامل الإ�سالمي وهذا ف�ضل اهلل ي�ؤتيه
من ي�شاء.
والقراء ال�سبعة الذين ات�صلت روايتهم بالنبي �صلى اهلل عليه و�سلم والذين
قدمهم ابن جماهد هم:
-1ابوعبدالرحمن نافع بن عبدالرحمن بن �أبي نعيم.
-2عبداهلل بن كثري.
�-3أبوبكر عا�صم بن �أبي النجود.
-4حمزة بن حبيب الزيات.
-5على بن حمزة الك�سائي.
�-6أبوعمرو بن العالء.
-7عبداهلل بن عامر اليح�صبي(.)4
�إنَّ هذه القراءات كلها قراءات �صحيحة الإ�سناد عن ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم عن جربيل عن رب العزة �سبحانه وتعاىل .وما ينبغي مل�سلم
�أن يع ّنف �أو ِّ
يخطيء �أحد ًا يقر�أ ب�أي من هذه القراءات .ونكتفي برتجمة
خمت�صرة لرواية حف�ص عن عا�صم التي نحن ب�صدد الكالم عنها.
اجلودة  -ربيع الأول 1437هـ  -دي�سمرب 2015م  -العدد احلادي ع�شر

27

عا�صـــــم:
هو �أبوبكر عا�صم بن �أبي النجود الأ�سدي موالهم الكويف –
�شيخ الإقراء بالكوفة و�أحد القراء ال�سبعة� ،أمه بهدلة ،وعا�صم
هو الإمام الذي انتهت �إليه القراءة بالكوفة بعد �أبي عبدالرحمن
ال�سلمي ،جمع بني الف�صاحة والإتقان والتحرير والتجويد وكان
�أح�سن النا�س �صوتا بالقر�آن ،قال ابوبكر بن ع َّيا�ش :ال �أح�صي ما
�سمعت �أبا ا�سحق ال�سبيعي يقول :ما ر�أيت �أحدا اقر�أ للقر�آن من
عا�صم بن ابي النجود(.)5
وقد قر�أ عا�صم على ابي عبدالرحمن ال�سلمي وقر�أ �أبوعبدالرحمن
ال�سلمي على على بن �أبي طالب( .)6ومن �أ�شهر تالميذه �أبوبكر
بن عيا�ش وهو �شعبة ،وحف�ص بن �سليمان .وقد عا�ش حف�ص يف
الفرتة من ( 180 -90هـ) وهو �صاحب عا�صم وابن زوجته.
قال �أبو ها�شم الرفاعي  :كان حف�ص �أعلمهم بقراءة عا�صم،
ورغم �أن �أهل احلديث �ضعفوا حديثه �إال �أن الذهبي قال عنه (ثقة
يف القراءة ثبت �ضابط لها)(.)7
وقراءة حف�ص عن عا�صم هي �أكرث القراءات انت�شار ًا يف العامل
اليوم ،فما هو �سبب هذا االنت�شار؟
انت�شار رواية حف�ص خالل فرتة اخلالفة العثمانية:
كان حكم الدولة العثمانية بني عامي922هـ1516-م ،ويعلل
البع�ض اختيار الأتراك لقراءة حف�ص عن عا�صم ب�أن الأتراك
�أحناف ،و�أبو حنيفة كويف وقد �أخذ القراءة عن عا�صم.
وقد وجدنا �أن ال�شيخ حممد بدرالدين املن�شي الرومي احلنفي
ي�صنف تف�سريه �سنة 981هـ1574 -م برواية حف�ص مما يدل
على انت�شارها يف تركيا بعد ع�صر ابن اجلزري ،ويقول حممد
املرع�شي امللقب �ساجقلي زاده (ت 1150هـ 1737 -م) :وامل�أخوذ
به يف ديارنا جنوب تركيا قراءة عا�صم برواية حف�ص عنه.
وقد بد�أ انت�شار قراءة حف�ص يف ال�شام يف القرن الثامن ع�شر
امليالدي ويذكر الفقيه احلنفي ابن عابدين (1252 -1198
هـ 1836 -1748 -م) يذكر يف حا�شيته �أن اختبار احلنفية يف
القراءات ،هو قراءتي حف�ص عن عا�صم والدوري عن ابي عمرو
قال( :وم�شايخنا اختاروا قراءة �أبي عمرو وحف�ص عن عا�صم)
(.)8
وبعد وفاة الإمام املحقق ابن اجلزري الدم�شقي833 ،هـ� .ضعف
وفرت الت�أليف يف القراءات �إيل حدود القرن الثالث ع�شر الهجري
حتى �أعاد ال�شيخ �أحمد احللواين الكبري (1228م1307 -هـ)
القراءات �إيل بالد ال�شام رواية وتالوة وتلقينا.
وملا قدم مكة 1253هـ قر�أ على �شيخه �أحمد املرزوقي بقراءة
حف�ص �أوال مما يدل على تف�ضيله لها .وقد كانت امل�صاحف التي
توزعها الدولة العثمانية قبل ذلك على ر�سم حف�ص.

28

اجلودة  -ربيع الأول 1437هـ  -دي�سمرب 2015م  -العدد احلادي ع�شر

وقد كان لطباعة القر�آن باملطابع ت�أثري كبري يف ن�شر رواية حف�ص عن
عا�صم .ذلك �أن رواية �أبي عمر مل تطبع قط �إال يف زماننا هذا ،وقد
كان ذلك يف ال�سودان لأول مرة يف عهد الرئي�س جعفر منريي رحمه
اهلل وكان ذلك يف عام 1978م.
وقد طبع �أول م�صحف برواية حف�ص يف مدينة هامبورج االملانية
1692م ،وكان الغر�ض منها كما يقول امل�ست�شرق هنكلمان �أنه ال ينوي
بهذا العمل ن�شر الإ�سالم يف �أو�ساط الربوت�ستانت بل �إن هدفه هو معرفة
العربية والإ�سالم .وقد ا�شتهر من خطاطي الدولة العثمانية احلافظ
عثمان ،تويف 1110هـ وا�شتهرت امل�صاحف التي خطها �شهرة وا�سعة
وقد طبع م�صحفه مئات الطبعات يف خمتلف البالد الإ�سالمية وكان
ذلك قبل ظهور م�صحف الأزهر وم�صحف املدينة املنورة ،ويرى ال�شيخ
عبدالر�شيد ال�صويف �أن رواية حف�ص مل يكتب لها االنت�شار والذيوع �إال
يف م�أتي �سنة الأخرية حيث كان �أهل امل�شرق يف م�صر وال�شام والعراق
واحلجاز واجلزيرة العربية واليمن وال�سودان ال يقر�ؤون �إال بقراءة �أبي
عمرو الب�صري برواية الدوري �أو ال�سو�سي بدليل �أن من الف يف علم
التف�سري كان الن�ص القر�آين يف تف�سريه بقراءة �أبي عمرو الب�صري
مثل تف�سري اجلاللني(.)9
ويقول �إن �سبب انت�شار رواية حف�ص ،عندما بد�أت املطابع يف زمن
اخلالفة العثمانية و�أرادوا طبع امل�صحف بالآلة الطابعة بحثوا عن
�أقرب الروايات تقاربا يف اللفظ والكتابة فوجدوا رواية حف�ص عن
عا�صم هي االقرب للمطلوب فاعتمدوها يف الطباعة حيث التوجد فيها
�إماالت وال حروف م�سهلة ولهذا ف�إن البالد التي ابتعدت عن ال�سلطة
العثمانية يف ذلك الزمن ظلت على قراءة ابي عمرو.
وبعد العهد الرتكي �صار كثري من الدول الإ�سالمية تعترب رواية حف�ص
هي الرواية الر�سمية.
م�صحف ال�شيخ ر�ضوان بن حممد ال�شهري باملخلالتي 1890م:

مل تكن املطابع يف م�صر يف �أول �أمرها تراعي قواعد الر�سم العثماين
التي تلقاها اخللف عن ال�سلف بالر�ضى والت�سليم� .إمنا كانت املطابع
تعتمد الر�سم على قواعد الإمالء ،حتي قي�ض اهلل لها علما من �أعالم
القر�آن هو ال�شيخ ر�ضوان بن حممد �صاحب امل�ؤلفات املفيدة – فكتب
م�صحفا جليل ال�ش�أن على قواعد الر�سم العثماين ،كما عنى فيه ببيان
عدد �آي كل �سورة يف �أولها ح�سب مذاهب علماء العدد امل�شهورين ،ثم
بني �أماكن الوقوف وق�سم الوقف �إىل �ستة �أق�سام ،كاف وح�سن وجائز،
�صالح ،مفهوم وتام.
وقد طبع هذا امل�صحف يف املطبعة البهية ل�صاحبها ال�شيخ حممد �أبو
زيد �سنة ثمان وثالثمائة و�ألف هجرية 1308هـ وكان هذا امل�صحف هو
املتداول بني �أهل العلم والقراء واملقدم على �سائر امل�صاحف ملا ا�شتمل
عليه من املزايا ال�سابقة – غري �أن ورقه كان رديئا مع �سوء الطباعة �إذ
�أنه طبع يف مطبعة حجرية(.)10

م�صحف امللك ف�ؤاد الأول:

اخلامتة:

موا�صلة جلهد ال�شيخ ر�ضوان املخلالتي فقد �أمر امللك ف�ؤاد
الأول ملك م�صر بطبع امل�صحف على نفقته اخلا�صة وبالعناية
الكافية ،فكونت جلنة من �أ�ساطني العلم يف م�صر على ر�أ�سها
املغفور له ال�شيخ حممد على خلف احل�سيني احلداد� ،شيخ
املقاريء امل�صرية لالطالع بهذه املهمة اخلطرية ال�شاقة –
فقاموا مبا �أ�سند �إليهم على �أمت وجه و�أكمله.

ال�شك �أن رواية حف�ص عن عا�صم هي الأكرث ذيوعا وانت�شارا اليوم يف
العامل الإ�سالمي وقد كان العتماد دولة اخلالفة العثمانية هذه القراءة
الأثر الكبري يف ن�شرها وتدري�سها يف املدار�س واجلامعات وطباعة
امل�صاحف بها خا�صة يف هذا الع�صر الذي انت�شرت فيه الطباعة مبختلف
�أنواعها وال جتد بلدا �إال والغالب فيها امل�صاحف املطبوعة برواية حف�ص
عن عا�صم اللهم �إال النذر الي�سري من بالد املغرب و�إفريقيا.

غري �أنه ظهرت بع�ض الأخطاء يف هذا امل�صحف فكونت جلنة وثمة �سبب �آخر هو الأقوى� ،أن اهلل �سبحانه وتعايل و�ضع لهذه الرواية
�أخرى ملراجعة امل�صحف وكانت برئا�سة ال�شيخ حممد على القبول لأ�سباب نعلمها �أوال نعلمها وهي مع ذلك ال تنفى القراءات الأخرى
ال�ضباع �شيخ املقاريء امل�صرية وقامت مبراجعة امل�صحف على وال حتط من �ش�أنها فكله كالم رب العاملني وتنزيل من حكيم حميد.
�أمهات كتب القراءات والر�سم وال�ضبط والتف�سري وعلوم القر�آن
الهوام�ش:
وعملت جهدها على تاليف الأخطاء و�إ�صالح الهنات.
�-1سورة احلج الآية (.)9
ثم انتقلت املطابع بعد ذلك �إىل بالد امل�سلمني يف تركيا وم�صر
حتى انتهى الأمر �إىل قيام مطابع با�سم القر�آن الكرمي يف �سوريا -2ابن جماهد ،كتاب ال�سبعة ،حتقيق الدكتور �شوقي �ضيف� ،ص .47
وتركيا وم�صر وباك�ستان واململكة العربية ال�سعودية وال�سودان -3القرطبي ،اجلامع لأحكام القر�آن ،م�ؤ�س�سة مناهل العرفان،
ومت طبع ماليني الن�سخ من القر�آن الكرمي و�أ�صبح امل�صحف �ص.42/1
مي�سورا لدى الكثريين من امل�سلمني وغري امل�سلمني وترجمت -4ابن جماهد ،كتاب ال�سبعة ،حتقيق الدكتور �شوقي �ضيف� ،ص
.85/79/78/71/69/65/53
معانيه �إىل مئات اللغات واللهجات.
-5ابن جماهد ،كتاب ال�سبعة ،مرجع �سابق� ،ص.346 /1
-6املرجع نف�سه� ،ص.70
-7الذهبي ،معرفة القراء الكبار عن الطبقات والأع�صار ،م�ؤ�س�سة
الر�سالة ،ط� ،1ص.88/1
-8ابن عابدين ،احلا�شية .541/1
-9يحيى حممود ال�ساعاتي ،تاريخ طباعة القر�آن الكرمي بالعربية يف �أوروبا
يف القرنني ال�ساد�س ع�شر وال�سابع ع�شر ،جملة عامل الكتب ،املجلد،15
عدد �سبتمرب -اكتوبر1994م.
-10عبد الفتاح القا�ضي  ،تاريخ امل�صحف ال�شريف ،مكتبة القاهرة ،
1999م � ،ص .66
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حدَّ ثتكم يف املقالة ال�سابقة عن جتربتي يف تدري�س ق�صيدة
(وطن النجوم) لل�شاعر اللبناين (�إيليا �أبو ما�ضي) وعن ا�ستعانتي
ب�أداء الفنان (�أحمد امل�صطفى) لها ،حيث انطلق امللأ من التالميذ
يتحدثون عن طريقة تدري�س (املدر�س ال�سوداين) ونقلوا الأمر �إىل
�أولياء �أمورهم ،وجاء بع�ضهم �إىل ناظر املدر�سة ،يطلب نقل �أبنائه
�إىل ف�صول املدر�س ال�سوداين ،حتى ي�ضمنوا جناح �أبنائهم وانتقالهم
�إىل ال�صف الرابع املتو�سط (ال�شهادة املتو�سطة) لأن النظام يق�ضي
ب�إجراء امتحان عام موحد يف املدر�سة ،ي�شبه امتحان ال�شهادة ،حتى
يفرز التالميذ الذين ي�ستحقون اجللو�س المتحان ال�شهادة يف العام
القادم.
أ�سروا يل
�أما �أولياء الأمور من زمالئي املدر�سني ف�أمرهم عجب ،فقد � ّ
�أنّهم يخ�شون �أن تن�ش�أ رغبات �أبنائهم نحو الدرا�سات الأدبية م�ستقب ًال،
حب الأدب و�أغريتهم بال�شعر وحببتهم فيه ،وهم
لأين غر�ست فيهم ّ
العلمي.
يريدون لهم االجتاه
ّ
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اليوم املفتوح :كان من عادة املدار�س �أن تقيم يوم ًا مفتوح ًا من
نهاية العام الدرا�سي ،ت�ستقبل فيه �أولياء الأمور ،من �أجل �أن
ي�شاهدوا �أبناءهم يف ف�صول الدرا�سة ،و�صاالت الألعاب ،و�ساحات
الريا�ضة ،وقاعات الر�سم (الرتبية الفنية) واملو�سيقا ،ثم يعودون
يف امل�ساء لي�شهدوا احلفل الفني (امل�سرح والغناء) وهذا جانب
م�شهود وجمموع له النا�س ،حتى �أركان الوزارة من وكالء وموجهني
ومديرين ،يف وقت مل تكن فيه برامج الرتفيه كثرية ،ويختارين
ناظر املدر�سة لتقدمي احلفل �أمام كل ه�ؤالء وه�ؤالء ،وميتع�ض
(امل�شرف الإذاعي) – فهذا من حقه – ويحتج على جتاوزه ،وي�ص ّر
وحتد
الناظر على ر�أيه ،وهكذا وجدت نف�سي يف امتحان ع�سري ًّ
احلي يتقاطرون من كل حدب
كبري ،وعندما ح ّل امل�ساء ،وبد�أ �أهل ّ
و�صوب رجا ًال ون�سا ًء و�أطفا ًال وم�س�ؤولني ،وحانت �ساعة البداية،
وانفرجت ال�ستارة فتقدمت بكل ت�ؤدة وثبات ،وا�ستدعيت ك ّل الذي
م ّر بي من مواقف خمتلفة يف �أثناء درا�ستي م�شارك ًا يف اجلمعيات
الأدبية ،والنوادي الثقافية ،والربامج الإذاعية يف ركن ال�سودان
بالقاهرة ،والروابط االجتماعية فيها ،ا�ستح�ضرت كل ذلك و�أنا
�أخطو نحو (املايك) ،وبد�أت التقدمي و�أ�شفعه بالتعليق والو�صف
وباملختارات من عيون ال�شعر ،ما ينا�سب الفقرات واملقام ،و�أظنّ
وبع�ض الظن �إثم� -أنني جذبت اجلميع ،وحزت على ر�ضاهم،وكنت حمل ثقة ناظر املدر�سة ،الذي كان �أ�سعد النا�س بنجاحي
الذي راهن عليه ،و�أ�شاد به �أركان الوزارة وقالوا له :ولدكم هذا
( َف ْلتَه) فقال لهم :هذا مدر�س �سوداين جاءنا هذا العام.
موقف طريف :له �صلة كبرية باليوم املفتوح وباالحتفال به،
فهذه املدر�سة التي جرى فيها ذلك ،و�أخذت كل االهتمام من
حديثي وذكرياتي تقع يف �أطراف الكويت ،وتبعد عن قلبها نحو
خم�سة ع�شر كيلو مرت ًا ،وت�سمى يف قانون الوظائف (قرية) ومينح
املوظف والعامل فيها حافز ًا ي�سمى بدل (قرية).

على �أن �أ�شد الرحال �إليها يومي ًا يف ال�صباح الباكر مع زميلني
وكان ّ
ً
من م�صر وفل�سطني ،نلتقي يف موقف (التاك�سي الطرحة) وكثريا ما
جند الدور على عمنا (حاجي حبيب) من القرية نف�سها وله �أبناء
يف املدر�سة ،فنتجاذب معه �أطراف احلديث ،حتى متتلئ �سيارته،
و�أحيان ًا ينطلق بنا قبل �أن متتلئ حتى ال نت�أخر عن الطابور ،فن�ش�أت
بيننا عالقة حميمة ،ن�ستفتح بها �صباحنا كل يوم ،ونحر�ص على �أن
ن�أتي مبكرين حتى تتاح لنا فر�صة احلديث معه ،لن�ستمتع بلهجته
ونربته البدوية ،و�صباح اليوم التايل الحتفال املدر�سة جئت قبل
زميلي ،لأ�سمع ر�أيه يف االحتفال ،و�أنا يف �شوق ملالقاة تالميذي،
والوقوف على انطباعاتهم وتعليقاتهم على تقدمي احلفل ،وما �إن ر�آين
(حاجي حبيب) حتى �أ�سرع �إ ّ
ىل ،و�أ�شاد بي و�أطراين بكثري من القول
العذب ،والعبارات اجلميلة ،مما ملأين زهو ًا واختيا ًال ،ثم �سكت برهة
و�س�ألني :هل لك �أخ مهند�س طريان يف اخلطوط الكويتية؟ ف�أجبته
(ع ِب ْد ِم ْت َلك) يعني �أنه ا�سود
بالنفي ،فقال �سبحان اهلل �إنه ي�شبهك َ
على
مثلي ،قالها ب�سالمة نية عفو ّية من غري ق�صد �سوء ،ولكن وقعها ّ
أغ�ص مبرارته حني �أتَذكره �أو احكيه.
كان �أليم ًاّ � ،

اجلرعة اللغوية:
ال َتقُلْ
اجتمعت كلمة الكافة على احلوار
الك ّل ُيجمع على �أهمية احلوار
البع�ض يعمل على �إف�ساد احلوار
اعتاد العامل على �إيجادة عمله
ابتاله اهلل بطفل معاق
ك ّلفت العامل بعمل هذا
امتثل الولد للن�صح
هذا عمل ال يتما�شى مع الأخالق
ق ّدم الوريث �أوراقه للمحكمة
انتهت جلنة الهو ّية من عملها

بلْ ُقلْ لأنّ ...........
اجتمعت كلمة ال�شعب كافة على احلوار لأن (�أل) ال تدخل على كافة
ك ّل النا�س يجمعون على احلوار ،لأن (�أل) ال تدخل على كل �أي�ض ًا
بع�ض املجموعات تعمل على �إف�شال احلوار ،لأن (�أل) ال تدخل على بع�ض �أي�ض ًا
متعد بنف�سه وال يحتاج �إىل حرف جر
اعتاد العامل �إجادة عمله ،لأن الفعل ٍ
ابتاله اهلل بطفل َم ُعوق ،لأن فعله ثالثي (عاق)
ك ّلفت العامل َ
عمل هذا ،من غري دخول الباء على املفعول به
امتثل الولد الن�صح ،لأن املعنى �أخذ به
هذا عمل ال ي�ساير الأخالق ،لأن معنى يتما�شى ال تفيد ذلك
قدم الوارث �أوراقه للمحكمة ،لأن الفعل ثالثي (ورث) وا�سم فاعله (وارث)
انتهت جلنة ال ُهوية من عملها ،ب�ضم الهاء لأنها من�سوبة �إىل ال�ضمري (هُ َو)
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ق�صيدة يف اجلودة
“ �صنع اهلل الذي �أتقن كل �شيء»
لل�شاعر الدكتور عدنان �سعد �صغري
رئي�س م�شروع مكة العاملية للجودة
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يـــا حمكم الآيـــــات فــــــــي القر�آن
جلت وعزت عــــن ذوي ال�سلطـــــان
يف اجلو يف الأعماق فــي الأغ�صان

البــدء با�سمك يـا عظـــــيم ال�ش�أن
يـا خـالـق الـكـون العظيم بـقدرة
يـــا مـبـدع الـدنـيـا ومــــبدع ما بها

جتــــري وكــــل الكـــون فـي جريان

ال�شم�س يا ربــــاه �أنـت خلقـــــــــتها

بـاحلوت بـالأ�سماك بـاملــرجــــــــان

والـبـدر والـبـحـر الرهيب مبوجه

يـــــــا خالق ال�صحــــــراء بـالكثبان

يـا مـنـزل الأمـطـار �سيــــــــال هادر ًا

يـا بـــاعــــــث النيــــران يف الربكان
بـالنب�ض يــــــجري دائــم اخلفقان
يـــا حم�سن الرتكيب فـــــي الإن�سان

يــا مـر�سل الـزلزال حيث تـــــريده
الـقـلـب يــا رحمن كـيـف �صـنـــــعته
والـعـقـل كـيـف خـلـقـتـه وو�ضـــعته

والــدم يــجـري داخـــــــل ال�شريـان

والــروح تـبـعـث فـي الأنام حياتهم

وبـنـيـتـنـا فــــــــي �أح�سـن الـبـنـيـان

�أنــ�شـ�أتـنـا وخـلقــــــتـنا ورزقــــــتـنـا

يف الكون �أم فــي الإن�س يف احليوان

ربــــــــاه ال �أدري �أقـلــب نــاظــــــري

�أنـى نـظـرت فـنــــــــظـرة ا�ستح�سان

�أنى اتـجـهت فـنعـــــمـة مـ�شـكــــــورة

ال يـ�سـتـطـيـع بــلــــــــوغــها الثقالن

يـا مـن يـحـيـط بــنـا �إحاطة خـالق

ونـهــيــت عـن زور وعــــــــــــــن بهتان

�ألــهـمـتـنـا كـــــــل الـفـ�ضائـل نـعـــمة

وقــرنــتــه بالـعـدل فـــــــــي القر�آن

و�أمـــرت بــالإحـ�سـان �أمرا وا�ضــح ًا

وقــرنـتـه بـالـظلـم والــعـــــــــــدوان

ونـهـيـت عـن درب الـفـ�سـاد و�أهلــــه

بـال�صـــــــــرب بـالإخال�ص بــالإميان

ووعــدت بــالـحـ�سـنى الذين متيزوا

وتــمـرغــوا فـــــي الإثـم والع�صيان

ووعــدت بـالـنار الـذيــن تـمـــــردوا

والـ�شـكــــــر والـتـ�سـبـيـح بـالعرفـان

فـلـك الـفـ�ضـائـل والــمحامـد كلــــها

ولك الـمـديـــــــح جـرى بـكـل لـ�سان
يــغـ�شـى احلبيب على مدى الأزمان
فــــــي �ســــــــنـة الـهـادي بـكــل �أوان

ولك الـثـــــــــــناء مـكـلـل بــدعـائـنـا
ثـم ال�صالة مع الـ�سـالم مــرتـــــــــ ًال
والأهل والـ�صـحـب الكرام ومن م�ضى
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جوهرتك امل�صونة

م�شاركة� :أ� .سمرية ح�سن على
عمادة �ش�ؤون الطالب

� -1سرتك اهلل يف الدنيا والآخرة :حجابك ح�صنك املنيع ورمز طهارتك وعفافك ،ودليل كمالك
الظاهر الباطن.
-2حجابك عبادة قبل �أن يكون عادة  .وهو دليل على طاعة املر�أة هلل ور�سوله وعلى رزانتها
وكمال نزاهتها.
-3حفاظ ًا عليك ولأنك جوهرة م�صونة فقد �أوجب اهلل عليك �أن ي�شمل حجابك جميع بدنك.
و�أن يكون ف�ضفا�ض ًا ال ي�صف �أع�ضاء اجل�سم وال ي�شف عنها.
-4خطابك مع الرجل الأجنبي عنك يجب �أن يكون حمدود ًا بقدر احلاجة فقط وكما قال تعاىل
)واليخ�ضعن بالقول فيطمع الذي يف قلبه مر�ض(.
-5احفظي ب�صرك عن احلرام وخا�صة ما ين�شر يف و�سائل الإعالم الهدامة ،قال تعاىل يف �سورة
النور )وقل للم�ؤمنات يغ�ض�ضن من �أب�صارهن ويحفظن فروجهن(.
-6م�صافحة الرجل الأجنبي واخللوة به �إحدى و�سائل ال�شيطان للكيد بك ،فاحذري.
-7قالت ال�صحفية الأمريكية هيلي�سيان :امنعوا االختالط � ...إن االختالط والإباحية
واحلرية يف املجتمع الأوروبي والأمريكي هدد وزلزل القيم والأخالق.
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�إ�سرتاتيجية �إدارة املوارد الب�شرية ودورها يف جودة العمل
د.حممد دفع اهلل حممد يو�سف� -إدارة اجلودة
								
�ستهد ٌف منها
وهكذا �أ�صبحت م�س�ؤولي ُة �إدارة املوارد الب�شرية كبرية جد ًا ،ف ُم َ
مقدمة:
ُ
وب�شكل متوا�صل ،تهيئة وتكييف ا�سرتاتيجيتها ون�شاطاتها وممار�ساتها مع
كان من نتائج العوملة �أنْ و�ضعت اجلامعات يف �أكرث دول املتغريات والتحديات البيئية الداخلية واخلارجية التي ت�ؤثر يف ا�سرتاتيجية
العامل يف بيئات اقت�صادية ،ومالية ،وقانونية ذات تغري كب ٍري املنظمة العامة.
و�سري ِع الإيقاع ،فلم تعد هناك القيو ُد التي كانت مفرو�ضة
من َق ْبل من جانب الدول حلماية م�ؤ�س�ساتها الأكادميية ،ومن التحديات املعا�صرة التي يجب �أن تتعامل معها �إداراة املوارد
َ
إجراءات معا�صرة
و�سائل و�
و�أ�صبحت م�ساحة حري ُة التعليم �أكرب بكثري مما كانت عليه الب�شرية باجلامعة مبا ينا�سبها من
ٍ
يف املا�ضي ،مما �أ�شعل حد َة املناف�سة بني اجلامعات العاملية �أي�ض ًا:
واملحلية والإقليمية.
 اجلامعة مكان للعمل والعي�ش مع ًا ،يجب �أن ي�سو َدها ج ٌّو من الألفة واملودةالنتائج على اجلامعات �ضرور َة �سرعة واملحبة؛ فهي ع�شرية مرتابطة� ،أفرادُها لديهم والء وانتماء لها ،وي�س َعون �إىل
وقد َف َر�ضت هذه
ُ
التعامل والتكيف معها ،وعدم اال�صطدام بها !..ف�أخذت حتقيق �أهدافها.
هذه اجلامعات تك ِّيف ا�سرتاتيجيتها ،وممار�ساتها يف جميع  -يحيط باجلامعة خماط ُر بيئية على ر�أ�سها املناف�س ُة ال�شديدة ،لذلك فالكل
جماالت العمل فيها؛ �سواء كانت جماالت بيئة العمل� ،أو عليه م�س�ؤولية م�شرتكة وج�سيمة ،وهي �أن يعي هذه املخاطر.
املوارد الب�شرية� ،أو متطلبات �سوق العمل� ،أو يف الفكر
الإداري� ،أو يف الهياكل التوظيفية� ...إلخ مع هذه التغريات � -سوق العمل ور�ضاه هو �أ�سا�س بقاء اجلامعة وا�ستمراريتها ،وبالتايل فكل
البيئية الداخلية واخلارجية.
من يعمل فيها مفرو�ض عليه �أن ي�سعى لرفع �سمعة اجلامعة و�إر�ضاء عمالئها،
فهذه م�س�ؤولية اجلميع.
ومن �أهم جماالت العمل الذي احتاج �إىل تغيري �شامل
ُ
وتكييف هو
الطموح امل�ستمر وال�سعي للأف�ضل ،واال�ستفادة من �أخطاء وجتارِب املا�ضي
جمال �إدارة املوارد الب�شرية ،والذي تطور من -
ُ
«�إدارة الأفراد» كما كانت ت�سمى قبل العام 1980م �إىل م�س�ألة هامة.
«�إدارة املوارد الب�شرية» ،ومل يقت�صر التغي ُري على امل�سمى
فقط ،بل امتد التغيري �إىل امل�ضمون والأدوار �أي�ض ًا ،و�أ�صبح  -التجديد واالبتكار ومن ثم التح�سني امل�ستمر لكل �شيء يف اجلامعة م�س�ألة
يتح�سن �سيزول بال �شك؛ لأن الآخرين �سي�سبقونه،
لإدارة املوارد الب�شرية ا�سرتاتيجي ٌة خا�صة بها ،تن�صهر يف حتمية وحم�سومة ،فالذي ال َّ
وواجب عليهم تقد ُمي اجلديد النافع
اال�سرتاتيجية العامة للجامعة ،وتعد جزءا ال يتجز�أ منها ،لذلك يجب توفري املبادرة لدى اجلميع،
ٌ
ف�ض ًال عن تكاملها وتن�سقيها معها� ،إذ تقوم ا�سرتاتيجية �إدارة للجامعة التي هي للجميع ولي�ست لفئة معينة.
املوارد الب�شرية بدور هام يف حتقيق �أهداف اال�سرتاتيجية � -إدارة العمل �أ�صبحت ذاتية ،لكن لي�ست فردية بل جماعية ،ف�أعمال اجلامعة
العامة.
ت�ؤ َّدى جماعي ًا من خالل ِف َر ِق عمل ُمدارة ذاتي ًا من ِق َبل �أع�ضاء الفريق،
�إنَّ ا�سرتاتيجي َة �إدارة املوارد الب�شرية الفعالة ب�صفة عامة فالأ�سلوب الفردي مل يعد له وجود يف املنظمات املعا�صرة؛ لأن النهج الإداري
يتوقف عليها الآن ا�سرتاتيجي ُة املنظمة امل�ستقبلية ،حيث توفر اجلديد هو االعتماد على الذات يف ممار�سة املهام وحل امل�شكالت.
وتلبي حاج َة الإدارات الأخرى املكونة للمنظمة من املوارد  -ال�شعور بامل�س�ؤولية الذاتية لدى اجلميع مطلب �أ�سا�سي ،فاجلودة والتميز
الب�شرية املنا�سبة ،واملدربة وامل�ؤهلة ،واملحفزة ب�شكل جيد ،يجب �أن يكون هاج�س ًا داخلي ًا لدى كل من يعمل باجلامعة.
من خالل برامج تدريبية ،و�سيا�سات تعليمية ،ت�ض ُعها �إدار ُة
املوارد الب�شرية لرفع وتنمية قدرات هذه املوارد الب�شرية - ،اال�ستقرا ُر الوظيفي م�س�ألة يقوم عليها حتقيق االنتماء للجامعة ،فيجب
والتي عن طريقها �ستحققُ ك ُّل �إدارة � -أو وظيفة َ -
داخل �إ�شعا ُر اجلميع �أنهم باقون يف اجلامعة مدى احلياة ،و�أنهم �سيتقاعدون عن
املنظمة �أهدا َفها اال�سرتاتيجية ،ومن َث َّم حتقق املنظم ُة العمل فيها وهم يحملون �أجمل ذكريات حياتهم.
�أهدافها اال�سرتاتيجية.
 التعلم وتطوير الذات جزء وهدف �أ�سا�سي وم�ستمر طوال حياة العاملني يفاجلامعة.

34

اجلودة  -ربيع الأول 1437هـ  -دي�سمرب 2015م  -العدد احلادي ع�شر

ف ّعال طبق ًا للخطط املو�ضوعة ،ف�ض ًال عن االهتمام باجلوانب النف�سية
للعاملني من خالل رفع ُروحهم املعنوية ب�شكل م�ستمر.
 -5الرقابة  Controlling:ومن مهام هذه الوظيفة و�ضع
وج ْودة الإنتاج ،واحل�صة ال�سوقية،
املعايري الرقابية اخلا�صة مب�ستويات َ
والأداء� ...إلخ ،ثم القيام بعملية التقييم بهدف معرفة مدى تطابق الأداء
امل�ستهدف واملحدد يف اخلطط
الفعلي للعاملني يف املنظمة مع الأداء
َ
واملعايري املو�ضوعة ،ومن مهامها �أي�ض ًا القيام بالإجراءات الت�صحيحية
يف حال وجود انحرافات بني املخطط واملنفذ.
ماهية ا�سرتاتيجية �إدارة املوارد الب�شرية:
 تقييم الأداء الب�شري مل يعد تقليديا يعتمد على حتقيق املعايري  -تعريف ا�سرتاتيجية �إدارة املوارد الب�شرية:املطلوبة فح�سب ،بل تخطيطها وحتقيق التميز يف الأداء ،فهو
هي خطة معا�صرة طويلة املدى ،ت�شتمل على ممار�سات و�سيا�سات
�أ�سا�س البقاء واال�ستمرار.
تتعامل من خاللها املنظمة مع املورد (العن�صر) الب�شري يف العمل ،وتتفق
ُ
اخلطط واملمار�سات وال�سيا�سات مع اال�سرتاتيجية
 املوار ُد الب�شرية التي حتتاجها امل�ؤ�س�سات االكادميية اليوم وتتكامل وتتنا�سق هذهموار ُد متتلك
ٍ
مهارات متنوع ًة؛ فالفرد الذي ميتلك مهار ًة واحدة العامة للمنظمة ،وتعمل على حتقيق ر�سالتها ،وغايتها ،و�أهدافها ،يف ظل
لن يجد له مكان ًا يف تلك امل�ؤ�س�سات احلديثة ب�سهولة.
متغريات البيئة الداخلية واخلارجية التي تعمل من خاللها املنظم ُة ،والتي
وميكننا ُ
عر�ض هذه الوظائف الإدارية اخلم�س ب�إيجاز فيما يلي :من �أهمها املناف�سة احلادة بني املنظمات العاملية والإقليمية واملحلية.
ُ
تعريف ا�سرتاتيجية �إدارة املوارد الب�شرية �أي�ض ًا ب�أنها :خطة
 -1التخطيط  Planning:ويخت�ص التخطيط بتحديد وميكن
برامج
الأهداف ،وو�ضع املعايري ور�سم ال�سيا�سات ،و�صياغة اخلطط ،طويلة الأجل ،تتكون من جمموعة من الن�شاطات على هيئ ِة
َ
َ
ومهام �إدارة املوارد
وظائف
وا�ست�شراف امل�ستقبل ،وو�ضع القواعد والإجراءات التنظيمية حمددة البداية والنهاية ،و�سيا�سات تك ِّون
َّ
والتنفيذية التي من �ش�أنها �ضمانُ عملية تنفيذ اخلطط.
الب�شرية داخل املنظمة ،وحتتوي هذه اخلط ُة على جمموعة من الإجراءات
 -2التنظيم  Organizing:وهذه الوظيفة الهامة والقرارات املتعلقة ب�ش�ؤون املوارد الب�شرية داخل املنظمة ،وامل�ستقبل
واحليوية تخت�ص بتكليف كل موظف (مر�ؤو�س) مبهام �أو مهمة الوظيفي لهذه املوارد الب�شرية.
حمددة ،وتخت�ص �أي�ض ًا بتكوين الإدارات ،والأق�سام ،وتر�سم وتهدف �إدارة املوارد اال�سرتاتيجية  -فيما تهدف � -إىل �إيجاد قوة
حدود ال�سلطات ،ومن ثم تفوي�ض ال�سلطة للمر�ؤو�سني ،وتقوم عمل حقيقية ،م�ؤهلة ت�أهي ًال عالي ًا ،وفعالة وقادرة على حتمل م�س�ؤوليات
هذه الوظيفة بو�ضع الهياكل الوظيفية ،ور�سم خطوط وقنوات وتبعات الأعمال داخل املنظمة ،ومن ثم تكون قادرة على حتقيق متطلبات
االت�صال فيما بني ال�سلطات ،ف�ض ًال عن التن�سيق بني �أعمال وطموحات اال�سرتاتيجية العامة للمنظمة ككل.
ومهام ووظائف املر�ؤو�سني ل�ضمان عدم الت�ضارب بني املهام،
درا�سة �أجريت على عدد من ال�شركات اليابانية
نتائج
ٍ
وقد �أظهرت ُ
و�أي�ض ًا �ضمان تنفيذ اخلطط املر�سومة.
 -3تكوين وتنمية الكفاءات (التوظيف) :Staffing
من مهام هذه الوظيفة الإدارية الهامة حتدي ُد نوعية الأفراد
املطلوب اال�ستفادة منهم ،وذلك بتعيينهم باملنظمة ،وو�ضع
�آلية ال�ستقطاب ما حتتاجه املنظمة من كفاءات ب�شرية مميزة،
وو�ضع �آلية مت ّك ُنها من املفا�ضلة بني العنا�صر الب�شرية املتقدمة
ل�شغل الوظائف ال�شاغرة باملنظمة ،واختيار الأكف�أ من بني هذه
العنا�صر ..ومن مهام هذه الوظيفة الإدارية �أي�ض ًا و�ض ُع معايري
للأداء يلتزم بها ك ُّل العاملني داخل املنظمة ،وحتديد �أن�سب
و�أعدل و�أف�ضل الطرق التي ميكن االعتما ُد عليها يف التعامل
مع العاملني داخل املنظمة؛ من حيث املكاف�آت ،وتقييم الأداء،
واالهتمام بتنمية مهارات وكفاءات العاملني من خالل برامج
تدريبية وت�أهيلية مبنية على �أ�س�س علمية مدرو�سة ،وخربات
علمية م�شهود لها بالفاعلية.

والأمريكية الناجحة ملعرفة �سبب جناحها بل ومتيزها ..الآ ِت َي:

� -1أن هذه ال�شركات قد اهتمت بو�ضع ا�سرتاتيجية جيدة ومنا�سبة
ملواردها الب�شرية و�إدارتها ،فالتحديث والتميز الذي حققته كان ورا َءه
�إدار ُة موارد ب�شرية ذات فاعلية ،وقرارات توظيف تخدم ا�سرتاتيجية
هذه ال�شركات.
ا�ستقطاب فعالة جلذب �أف�ضل املهارات
برامج
ٍ
� -2أن هذه ال�شركات ت�ض ُع َ
الب�شرية املوجودة يف �سوق العمل ،وتوفري تعليم وتدريب م�ستمرين لها،
حلمايتها من خماطر العمل ،وت�صميم الوظائف بطريقة توفر ل�شاغليها
عن�ص َر الإثارة والتحدي وحتمل امل�س�ؤولية ،مما جعل هذه ال�شركات مكان ًا
حمبب ًا للعمل بالن�سبة للموارد الب�شرية.

وقد انعك�س ذلك على رفع درجة الر�ضا وال�سعادة لدى هذه املوارد
الب�شرية ،وجودة �أدائهاَ ،
وخ َف َ�ض من معدل دورانها ،وقد تو�صلت ال�شركاتُ
 -4القيادة  Leading:وتهدف هذه الوظيفة الهامة �إىل �إىل جودة عالية يف منتجاتها وخدماتها ،و�أ�سعار منا�سبة ملنتجاتها ،مما
حثّ العاملني داخل املنظمة على �أداء واجباتهم الوظيفية ب�شكل حقق لدى زبائنها وعمالئها الر�ضا وال�سعادة ،وح�صة �سوقية �أكرب
َ
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فا�سرتاتيجية �إدارة املوارد الب�شرية جزء �أو نظام فرعي من نظام كلي
للمنظمة ،ف�ض ًال عن موقع تناف�سي قوي بني املناف�سني.
�أ�شمل و�أكرب هو ا�سرتاتيجية املنظمة ،التي ت�شتمل على ا�سرتاتيجيات
 ا�سرتاتيجية املوارد الب�شرية جزء من ا�سرتاتيجية الهيكل التنظيمي مبا فيها ا�سرتاتيجية املوارد الب�شرية ،التي تتكاملاملنظمة:
جميعها مع بع�ضها؛ لتحقيق ر�سالة و�أهداف املنظمة.
�إن ا�سرتاتيجية �إدارة املوارد الب�شرية جزء ال يتجز�أ من ولتو�ضيح عملية التكامل اال�سرتاتيجي ..نفرت�ض �أن �إحدى ال�شركات
ا�سرتاتيجية املنظمة ،وتقع يف امل�ستوى الثالث من هرم اتخاذ قررت بنا َء ا�سرتاتيجية عامة تعم ُل من خاللها على تغيري منتجها احلايل
الطلب عليه بدرجة كبرية ،والتحول �إىل منتج جديد عليه
القرارات اال�سرتاتيجية داخل ال�شركة حيث امل�ستوى الأول يف الذي انخف�ض
ُ
هذا الهرمُ :يتخذ فيه القرا ُر املتعلق بتحديد اخليار اال�سرتاتيجي
طلب مرتفع ،وتتوق ُع ال�شركة حتقيقَ �أرباح وفرية من وراء �إنتاجه وبيعه.
ٌ
العام ،وامل�ستوى الثاينُ :يتخذ فيه القراراتُ املتعلقة بوحدات
الأعمال ،وحتديد ن�شاطاتها الرئي�سية ،وجماالت اال�ستثمار فيها ،ويف ظل هذه اال�سرتاتيجية اجلديدة قامت �إدارة املوارد الب�شرية
�أما امل�ستوى الثالث :فيتخذ فيه القراراتُ املتعلقة بتحديد وظائف بو�ضع ا�سرتاتيجية تتكامل وتتطابق مع ا�سرتاتيجية ال�شركة،
واحتوت على الآتي:
وممار�سات وحدات الأعمال.
وهو م�ستوى ا�سرتاتيجية الوظائف :كالت�سويق ،والإنتاج -1 ،تو�صيف وظائف جديدة ،وت�صميم
جمموعها ا�سرتاتيجية �أعمال جديدة ،تخدمان وتتما�شيان
وامل�شرتيات ،واملبيعات� ..إلخ والتي يك ِّون
ُ
املنظمة ،ومن هذا املنطلق جند �أن وظائف وممار�سات �إدارة مع املنتج اجلديد.
املوارد الب�شرية تعمل جميعها يف خدمة ا�سرتاتيجيات الإدارات
(الوظائف) الأخرى� ،أي يف خدمة ا�سرتاتيجية املنظمة ،حتت  -2حتديد االحتياجات التي
تتطلبها املنظمة خلدمة
مظلة التكامل والتوافق مع ًا.
املنتج اجلديد من املوارد
يتوافقُ االجتا ُه ال�سابق مع مفهوم ُيدعى «التكامل اال�سرتاتيجي» الب�شرية ،مع حتديد حجم
 integration strategicالذي ي�ؤكد على �أن املوارد الب�شرية القدمية التي
ا�سرتاتيجية املنظمة تتوافق مع ر�سالتها ،وا�سرتاتيجيات الهيكل �سيتم اال�ستغناء عنها نظر ًا لعدم
التنظيمي (�إدارات :الإنتاج ،والت�سويق ،واملبيعات ،وامل�شرتيات ،توفر املهارات العالية فيهم ،والتي
واخلدمات� ...إلخ) تتطابقُ �أي�ضا مع ا�سرتاتيجية املنظمة؛ لأنها يتطلبها املنتج اجلديد.
تعمل على خدمتها ،وا�سرتاتيجي ُة �إدارة املوارد الب�شرية تتطابق
وتعمل على خدمة ا�سرتاتيجية املنظمة وا�سرتاتيجية الهيكل  -3ت�صميم حملة ا�ستقطاب �شاملة ل�سوق العمل ،بهدف
التنظيمي ،يف ظل ت�أثري متغريات البيئة اخلارجية التي تعمل �إيجاد وتوفري املوارد الب�شرية ذات الكفاءة واملهارة العالية ،لالختيار
يف ظلها املنظمة ككل ،وت�ستخدم ا�سرتاتيجيتها للتكيف معها من بينها؛ لتوظيفه وتعيينه يف املنظمة لتلبية حاجاتها اجلديدة ملواجهة
متطلبات املنتج اجلديد.
لت�ضمن لنف�سها البقاء واال�ستمرار.
َ
الو�سائل
م�ستخدم ًة يف ذلك
ومما �سبق يت�ضح لنا �أن بناء ا�سرتاتيجية املوارد الب�شرية � -4إعداد وو�ضع برامج تدريبية وت�أهيلية
ِ
واملناهج العلمية التدريبية احلديثة ،واملعرفة التكنولوجية املتقدمة يف
يتطابق ويتكامل مع:
جمال �صناعة املنتج اجلديد ،وذلك للموارد الب�شرية اجلديدة ،وما
 متطلبات ا�سرتاتيجية املنظمة مبا ت�شمله من ر�سالتها� ،ستبقي عليه املنظمة من املوارد الب�شرية القدمية.وغاياتها ،و�أهدافها ،وو�سائلها.
 -5من الطبيعي �أن املنتج اجلديد �سيحتوي على خماطر خمتلفة عن
 متطلبات ا�سرتاتيجية الهيكل التنظيمي (الإدارات املختلفة املخاطر التي كان يحتويها املنتج القدمي ،ومن ثم يجب على �إدارةبرامج
املوارد الب�شرية  -وهي تقوم ب�إعداد ا�سرتاتيجيتها  -ت�ضمي ُنها
واحتياجاتها من املوارد الب�شرية ذات الكفاءة والفاعلية).
َ
�سالم ٍة و�صحة تتنا�سب واملخاطر اجلديدة التي قد تتعر�ض لها املوارد
ومما تقدم يت�ضح لنا �أن �صفة التكامل والتطابق التي و�صف بها الب�شرية.
بناء ا�سرتاتيجية املوارد الب�شرية ت�شتمل على جانبني:

 -الأبعاد اال�سرتاتيجية لدور �إدارة املوارد الب�شرية:

 -1تكامل وتطابق داخلي :و ُيق�صد به �أن �إدارة املوارد الب�شرية
نظام متكامل ،يتكون من وظائف تتفاعل مع بع�ضها ب�شكل ميكننا �إيجاز الأبعاد اال�سرتاتيجية لأدوار ومهام �إدارة املوارد الب�شرية
متكامل ،بهدف خدمة و�إجناز اال�سرتاتيجية العامة للمنظمة ،فيما يلي:
وا�سرتاتيجية الهيكل التنظيمي.
 -1ت�أمني املورد �أو العن�صر الب�شري املنا�سب وامل�ؤهل ت�أهي ًال علمي ًا
 -2تكامل وتطابق خارجي :ويق�صد به تكامل ا�سرتاتيجية �إدارة معا�صر ًا ،والذي حتتاجه املنظمة ،وذلك من خالل ا�سرتاتيجية وا�ضحة
املوارد الب�شرية مع ا�سرتاتيجية املنظمة والهيكل التنظيمي يف وحمددة تتكامل وتتوافق مع اال�سرتاتيجية العامة للمنظمة ،مبعنى
مواجهة التحديات اخلا�صة بالبيئة اخلارجية.
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امل�شاركة الفعالة يف حتقيق املنظمة لر�سالتها ،ور�ؤيتها،
وغاياتها ،و�أهدافها وو�سائلها.

املنوط بهما و�ض ُع ا�سرتاتيجية �إدارة املوارد الب�شرية مو�ض َع التنفيذ على
�أر�ض الواقع العملي.

ولن تتمكن �إدارة املوارد الب�شرية من توفري هذا العن�صر
�أو املورد الب�شري ،وجعله قوة عمل حقيقية وفعالة ومفيدة
داخل املنظمة ،ويدين لها باالنتماء والوالء ،ويعمل بكل
طاقاته و�إمكانياته لرفع �ش�أن املنظمة � -إال من خالل خطة
ا�سرتاتيجية طويلة املدى ،ت�شتمل على ر�ؤية وا�ضحة ،ور�سالة
حمددة ،و�أهداف واقعية قابلة للتطبيق العملي – بعيدة
عن الفل�سفات النظرية – و�سيا�سات وبرامج و�إجراءات يف
جمال التحفيز املعنوي واملادي لهذا املورد الب�شري ،ف�ض ًال
عن تهيئة وتوفري بيئة عمل منا�سبة مت ّكن هذا املورد �أو
العن�صر الب�شري من ا�ستخراج �إبداعاته وابتكاراته ،ف�ضال
عن القيام ب�أداء واجبات عمله.

وهذا التكامل والتن�سيق والتعاون بني مديري الإدارات ومدير �إدارة املوارد
الب�شرية يف املنظمة ،واحلر�ص عليه ي�ؤدي �إىل تفادي مديري الإدارات يف
املنظمة الوقو َع يف بع�ض الأخطاء ومنها:

 -2على �إدارة املوارد الب�شرية
 وهي تقوم ب�إعدادا�سرتاتيجيتها وحتديد
دورها داخل املنظمة � -أن
تتما�شى هذه اال�سرتاتيجية
مع االجتاهات احلديثة
واملتطورة التي انت�شرت
�أو املتوقع انت�شارها
عاملي ًا يف املدى املنظور،
وذلك يف جميع املجاالت:
الإدارية ،والإنتاجية،
والت�سويقية ،والقانونية..
وغريها من جماالت البيئة اخلارجية.
 -3ينبغي للمنظمة �أن توفر العنا�صر الب�شرية امل�ؤهلة
واملتخ�ص�صة واملحرتفة للعمل يف �إدارة املوارد الب�شرية،
حتى يت�سنى لهذه الإدارة القيام مبهامها ،والأعمال املنوطة
بها ،واملتوقعة وغري املتوقعة منها ،ف�ض ًال عن حتقيقها لآمال
املنظمة املنعقدة عليها .ومن نافلة القول� :أال تعد املنظمة
عائد من ورائه،
الإنفاق على �إدارة املوارد الب�شرية �إنفاقا ال َ
و�أنه ميثل خ�سارة بالن�سبة لها ،بل تعد هذا الإنفاق ا�ستثمارا
يف مورد هام يعود من ورائه عائ ٌد مادي وغري مادي� ،أو عوائد
مادية ملمو�سة وعوائد معنوية حم�سو�سة.
القيام بتحديث الربامج
 -4على �إدارة املوارد الب�شرية
ُ
وال�سيا�سات املتعلقة باملوارد الب�شرية ،وجعلها متوافقة مع
االجتاهات احلديثة املتعلقة باملوارد الب�شرية ،وهذه الربامج
وتلك ال�سيا�سات احلديثة من �ش�أنها زياد ُة الإنتاجية والفعالية
واجلودة مما ي�ؤدي �إىل جناح املنظمة وازدهارها.
 -5على �إدارة املوارد الب�شرية �أن تعمل من خالل التكامل
والتن�سيق والتعاون مع الإدارات الأخرى داخل املنظمة ،لكي
ت�ضمن جناح ا�سرتاتيجيتها ،فم�س�ؤولية �إدارة املوارد الب�شرية
م�س�ؤولية ت�شرتك فيها جميع الإدارات عن طريق مديريها،
وخا�صة الإدارة املبا�شرة ،والإدارة الو�سطى ،وهما الإدارتان

 )1و�ضع املوظف �أو العامل �أو املورد الب�شري املتاح للمنظمة يف وظيفة ال
تتنا�سب و�إمكاناته وقدراته� ،سواء كانت �إمكاناته وقدراته �أكرب �أو �أقل من
مهام هذه الوظيفة.
َ
اال�ستغالل الأمثل �أو الأف�ضل ،بل
 )2عدم ا�ستغالل طاقات املوارد الب�شرية
هَ ْدر هذه الطاقات ،وذلك بارتفاع معدالت دوران العمل بينهم.
 )3تدين وانخفا�ض الروح املعنوية لدي العاملني يف املنظمة ،وزيادة
�شعورهم بعدم االنتماء والوالء ،مما ي�ؤدي �إىل تباط�ؤهم وعدم مباالتهم
عند قيامهم ب�أداء واجباتهم نحو العمل ا َمل ُنوط بهم ،وهذا ي�ؤثر ب�شكل �سلبي
ُ
انخفا�ض ر�ضا
على معدالت الإنتاجية ،وعلى جودة املنتج ،مما يرتتب عليه
العميل �أو امل�سته ِلك ،مما ُيفقد املنظمة ح�صتَها ال�سوقية ،وتعر�ضها لأخطار
املناف�سة القا�سية ،والتي قد تودي باملنظمة �إىل اخلروج من �إطار املناف�سة
كلي ًا ،ومن ثم انهيارها!..
� )4شعور بع�ض العاملني باال�ضطهاد �أو بعدم العدالة من ر�ؤ�سائهم املبا�شرين
�أو غري املبا�شرين ،والذي قد يت�أ�صل يف نفو�سهم من خالل التفرقة يف
املعاملة الإن�سانية �أو املادية بينهم وبني �أقرانهم يف املنظمة ،مما يدف ُعهم
�إىل التق�صري يف �أداء مهام وواجبات �أعمالهم� ،أو اللجوء �إىل ردود �أفعال
�سلبية ،ت�صب كلها يف غري �صاحلهم �أو يف غري �صالح املنظمة ككل.
 )5الإهمال والتق�صري يف و�ضع برامج ت�أهيلية وتدريبية فعالة وم�ستمرة،
للتنمية والنهو�ض بقدرات ومهارات املوارد الب�شرية ،مما ي�ؤثر على فعالية
وم�ستويات �أدائها داخل املنظمة ،وهذا لي�س يف �صالح املنظمة بال �شك.
 )6ممار�سة بع�ض ال�سلوكيات غري املنا�سبة ،واخلارجة عن الأخالقيات من
قبل امل�س�ؤولني على اختالف درجاتهم الوظيفية ..يف بع�ض الأحيان داخل
بيئة العمل.
 )7عدم تقدير ومراعاة الفوارق الفردية ،والثقافات ،واملعتقدات املختلفة
للعاملني داخل بيئة العمل.
أثره يف وظائف �إدارة املوارد الب�شرية:
 الفكر اال�سرتاتيجي و� ُ�إن وظائف �إدارة املوارد الب�شرية وهي:
ت�صميم العمل وتو�صيف الوظائف ،تكوين املوارد الب�شرية ،التحفيز ،تقييم
الأداء ،عالقات العمل ،التعوي�ضات تعر�ضت خالل عقدين ون�صف من
الزمان تقريب ًا �إىل تغيريات جوهرية و�أ�سا�سية وبطريقة تدريجية يف وظائف
وممار�سات �إدارة املوارد الب�شرية ،فر�ضتها طبيع ُة التغريات والتحوالت التي
طر�أت على املنظمات وال�شركات الكربى وا�سرتاتيجيتها ،والتي تولدت عن
التغريات الكبرية يف البيئة العاملية ،والبيئة الإقليمية واملحلية املحيطة بهذه
املنظمات وال�شركات.
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وهذه التغريات التي تعر�ضت لها وظائف �إدارة املوارد
ُ
نوجزها
حتوالت ا�سرتاتيجية
الب�شرية ،فر�ضت عليها
ٍ
فيما يلي:

 -1وظيفة ت�صميم العمل وتو�صيف الوظائف:
لقد فر�ض التغري الذي حدث يف جمال البيئة االقت�صادية،
واملعرفة الإدارية ،وا�سرتاتيجية املنظمة ،على �إدارة املوارد
مفهوم وظيفة ت�صميم العمل من جمرد حتديد
الب�شرية �أن تغري
َ
واجبات وم�س�ؤوليات وظائف املنظمة ،واملوا�صفات وال�شروط التي
يجب تواف ُرها يف العنا�صر الب�شرية التي �ست َْ�ش َغل هذه الوظائف،
�إىل �إعادة هيكلة العمل – �أو كما ي�سميها البع�ض «هند�سة العمل»
ُ
وظائف املنظمة ل�شاغليها عنا�ص َر الإقبال
 من �أجل �أن توفرعلى العمل واحلما�سة �إليه ،والتحفيز ب�أ�شكاله املتنوعة ،و�إيجاد
ال�شعور بامل�س�ؤولية لدى العاملني عند ممار�ستهم ملهامهم داخل
املنظمة ،وهي تهدف من وراء ذلك �إىل ت�شجيعهم ،وا�ستخراج
طاقاتهم و�إبداعاتهم ،ف�ض ًال عن �أدائهم الفعال داخل املنظمة،
مما يرتتب عليه اال�ستغالل الأمثل لطاقات املوارد الب�شرية
وعدم هَ ْدرها ،ف�ض ًال عن اال�ستغالل الأمثل للموارد املالية من
ناحية �أخرى ،مما ي�صب يف النهاية يف ال�صالح العام للمجتمع،
وال�صالح اخلا�ص للعاملني ،وال�صالح الأخ�ص للمنظمة.
 -2وظيفة تكوين املوارد الب�شرية:
 )1تخطيط املوارد الب�شرية� :إن عملية تخطيط املوارد الب�شرية
�أ�صبحت مرتبطة ارتباط ًا تام ًا مبتطلبات ا�سرتاتيجية املنظمة
طويلة املدى.
 )2اال�ستقطاب واالختيار� :إن اال�سرتاتيجيات احلديثة لعملية
اال�ستقطاب واالختيار ُتبنى على �أ�سا�س ا�ستقطاب واختيار

العن�صر الب�شري متعدد املواهب واملهارات والقدرات والإمكانيات،
والتي متكنه من العمل يف وظائف متعددة داخل املنظمة ،ف�أ�سلوب العمل
احلديث يقوم الآن على العمل اجلماعي من خالل ِف َرق العمل ،ولي�س
على العمل الفردي الذي �ساد يف املا�ضي ،حيث كان ا�ستقطاب واختيار
املوارد الب�شرية يتم بنا ًء على �أ�سا�س انتقاء الفرد املنا�سب بغ�ض النظر
عن مواهبه وقدراته و�إمكانياته للقيام مبهام وظيفة �أو عمل ثابت ي�ستمر
�سنوات عديدة ،دون تغيري �أو تطوير يواكب
يف �أدائه طبق ًا ملا هو حمدد
ٍ
التغريات �سريعة الإيقاع يف حميط البيئة الداخلي �أو اخلارجي �سواء
للوظيفة �أو العن�صر الب�شري.
 )3التدريب� :إن النظرة �إىل التدريب على �أنه ن�شاط وقتي تلج�أ �إليه
املنظمة عند ال�ضرورة ،ك�أن تريد من خالله تاليف بع�ض نقاط ال�ضعف
الظاهرة يف بع�ض املوارد الب�شرية� ،أو لتح�سني مهاراتهم ،هذه النظرة
�أ�صبحت من خملفات املا�ضي !..فنظرة املنظمات الكربى والعلم
احلديث للتدريب الآن اختلفت كثري ًا عنها يف املا�ضي ،فالنظرة �إىل
تدريب،
التدريب الآن تتكون من ثالثة عنا�صر م�ستدامة وهي :تعل ٌم،
ٌ
تنمي ٌة ..تلت�صق جميعها باملورد الب�شري داخل املنظمة منذ حلظة تعيينه
– ويف بع�ض احلاالت قبل التعيني الر�سمي – �إىل حلظة تقاعده �أو تركه
للعمل يف املنظمة.
دعم هذا
والغاية من ذلك ُ
املورد الب�شري وم�ساندتهُ
ومتكي ُنه من ا�ستخراج �أف�ضل
ما عنده ،وجعله قادر ًا على
�أداء عدة �أعمال يف احلا�ضر
وامل�ستقبل� ،ضمن فريق عمل
عايل امل�ستوى والكفاءة ،ومن
ثم ي�ستفيد هذا املور ُد الب�شري
من خالل التدريب واالحتكاك
بفريق عمل ذي كفاءة عالية.
فعملي ُة التعلم والتدريب
والتنمية امل�ستدامة وامل�ستمرة
تعد اليوم من �أهم الو�سائل
الفاعلة لت�أهيل وتكييف
املورد �أو العن�صر الب�شري يف
العمل ،ف�ض ًال عن و�ضعه يف
ال�صورة دائم ًا مع �أحدث و�آخر
التطورات والأ�ساليب العلمية
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والعملية على املحيطني الداخلي واخلارجي للمنظمة ..وقد
ا�ستقرت النظر ُة احلديثة للتدريب على �أنه من �أف�ضل �أنواع
ا�ستثمارات املنظمة ،و�أنه ا�ستثمار له عائد كبري يف املدى
املنظور ،واملدى البعيد على ال�سواء ،يتمثل هذا العائد يف
زيادة فاعلية العاملني مما ي�ؤثر مبا�شرة يف جودة املنتج
التي حتقق �أعلى درجات الر�ضا من جانب امل�ستهلكني ،ومن
ثم تقوية املركز التناف�سي للمنظمة يف ال�سوق.
 -3وظيفة التحفيز:
بعد تغري �أ�سلوب �أداء العمل من �أ�سلوب قائم على العمل
الفردي �إىل �أ�سلوب قائم على العمل اجلماعي يعتمِ د على
أ�ساليب التحفيز القدمية مقبول ًة مع هذا
ِف َرق العمل ،مل تعد � ُ
الأ�سلوب اجلديد املعا�صر ،حيث تط َّلب هذا الأ�سلوب من
ت�صميم و�إعداد �سيا�سة حتفيز جديدة
�إدارة املوارد الب�شرية
َ
تقوم وترتكز على احلفز اجلماعي ،و�أن تتنا�سب وتتما�شى
مع التوجه احلديث املعا�صر ،الذي ال يعد املوار َد الب�شرية
التي تعمل يف املنظمة �أجرية لدى املنظمة ،بل يعدها �شريكة
برامج
فيها !..وطبق ًا لذلك �أعدت �إدار ُة املوارد الب�شرية
َ
لتمليك العاملني �أ�سهم ًا يف املنظمة ،وتعديل ن�سب امل�شاركة
يف الأرباح ،وو�ضع �أ�ساليب حتفيز معنوية جديدة تتنا�سب
مع املوارد الب�شرية التي تعمل ب�شكل جماعي داخل املنظمة،
وتتوافق هذه الأ�ساليب التحفيزية مع التوجهات والأ�ساليب
املعا�صرة يف جمال احلفز الإن�ساين ب�شكل عام.
 -4وظيفة تقييم الأداء:
بعد تغري �أ�سلوب تنفيذ الأعمال من الأ�سلوب الفردي �إىل
الأ�سلوب اجلماعي� ،أ�صبح تقييم �أداء الأعمال داخل املنظمة
يخ�ضع لأنظمة وبرامج ومعايري تقييمية حديثة تعتمد على
العمل اجلماعي ،بد ًال من الأنظمة القدمية التي كانت
تخ�ضع لأنظمة وبرامج تقييمية تعتمد على العمل الفردي،
تقييم الأعمال احلديثة
حيث ات�سمت �أنظم ُة وبرامج ومعايري ِ
تقييم �أداءٍ جديدة وهي :التك ِلف ُة ،والوقتُ ،
بتوف ِري معاي ِري ِ
واجلود ُة ،وخدم ُة العمالء يف �أثناء البيع ،وخدمتُهم فيما
ري من
بعد البيع،
وقيا�س مدى ر�ضا العمالء الذي ربطت كث ٌ
ُ
نظام حوافزها لعامليها به.
املنظمات َ
 -5وظيفة عالقات العمل:
ان�صبت وانح�صرت هذه الوظيف ُة يف املا�ضي على قيام
�إدارة املوارد الب�شرية نياب ًة عن �أ�صحاب العمل وال�شركات
واملنظمات يف العديد من الدول ب�إجراء مفاو�ضات مع
النقابات العمالية واملهنية  -والتي متثل العاملني يف تلك
الدول  -بهدف التو�صل �إىل اتفاقيات بينهما تر�ضي جميع
الأطراف ،فيما يخ�ص �أنظمة التعوي�ضات املالية ،والعديد
من املزايا العينية واالجتماعية التي تخ�ص العاملني،
يف حني تغري الآن هذا النظام يف التعامل يف ظل التحول
اال�سرتاتيجي الذي انتهجته وظيفة �إدارة املوارد الب�شرية،
ليختلف هذا النظام اجلديد يف عالقات العمل من حيث

ال�شكل وامل�ضمون عما كان �سائد ًا من قبل ،ويقوم النظام اجلديد على حتقيق
�أق�صى درجة من التعاون والتن�سيق والوفاق بني املنظمة والنقابات املمثلة
للعاملني ،مبنية على الثقة فيما بينهما .ولقد �أ�صبح هذا النظام اجلديد
جزء ًا من ا�سرتاتيجية املنظمة و�إدارة املوارد الب�شرية� ،إذ �إن توفر ر�ضا
النقابات املمثلة للعاملني يعني توفر ر�ضا العاملني يف املنظمة ،وهذا الر�ضا
ي�ؤدي �إىل رفع الروح املعنوية للعاملني مما يجنبهم ال�صراعات فيما بينهم
وبني املنظمة ،وهذا يكون له �أبل ُغ الآثار الإيجابية على الإنتاجية وجودتها
داخل املنظمة ،ومن ثم حت�سني موقعها التناف�سي.
ومل تقت�صر وظيفة عالقات العمل على العالقة بني املنظمات والنقابات
العمالية ،بل امتدت هذه الوظيف ُة لت�شمل العالقة بني املنظمات واحلكومات
من حيث القوانني والت�شريعات اخلا�صة بالعمل ،فقد �أ�صبح لزام ًا على �إدارة
املوارد الب�شرية �أن تفهم وتتعامل مع القوانني والت�شريعات ب�شكل ال لب�س
فيه ،بحيث ال تع ِّر�ض املنظمة لأية خماطر قانونية.
 -6وظيفة التعوي�ضات:
�إن هذه الوظيفة قامت يف املا�ضي با�ستخدام نظام لدفع الرواتب والأجور
واملكاف�آت على �أ�سا�س الأداء واجلهد الفردي يف العمل متوافقة يف ذلك مع
أ�سلوب تنفيذ
�أ�سلوب تنفيذ الأعمال الفردي� ،أما الآن ومع
انتهاج املنظمات � َ
ِ
ت�صميم نظم
الأعمال اجلماعي ،كان لزام ًا على �إدارة املوارد الب�شرية
ُ
جماعية لدفع الرواتب والأجور واملكاف�آت – �إذ متثل التعوي�ضاتُ اجلانب
الأ�سا�سي يف احلفز املايل للعاملني  -م�ستخدمة يف ذلك معايري دفع حديثة
مبنية على:
 جودة �أداء العاملني. حتقيق وفرة مادية ملمو�سة وذات قيمة يف تكاليف الت�شغيل. زيادة الإنتاجية. الزيادة املطردة يف درجة ر�ضا العمالء.املراجع:
 .1د .عمر و�صفي عقيلي «�إدارة املوارد الب�شرية املعا�صرة بعد ا�سرتاتيجي»
ط2005 ،1م ،دار وائل للن�شر ،عمان ،الأردن.
2 .Oren Harari  ,Back To The Future,
Management Review, 82 ,September .1993
3. Gary Dessler , Human Resource
Management.
4. George T .Milkovich ,John W. Boudreau,
OP .CIT ,P.42 .
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نبــــ�ض �إفريــقــيـا
�أنتم ت�ستمعون �إىل نب�ض �إفريقيا من جامعة �إفريقيا العاملية باخلرطوم� ،إذاعة تعطر �سماوات الإعالم ك�إجناز
جديد للجامعة يح�سب للدكتور مو�سى طه تاي اهلل عميد كلية الإعالم الف�ضل الكبري يف حتقيقه ،وتتزين دفة �إدارتها
بالربوفي�سور عو�ض �إبراهيم عو�ض ،ومعت�صم ف�ضل ،وعو�ض جادين ،ود .بدرالدين �إدري�س ،وغريهم من رواد العمل
الإذاعي يف ال�سودان ،وهذا الت�شكيل يف حد ذاته ف�آل ح�سن ب�أن حتقق جامعة �إفريقيا عرب هذه الإذاعة ر�سالتها
و�أهدافها الدعوية.
القارة الإفريقية مبثل ما هي ترفل بخرياتها الطبيعية فهي كذلك تزخر مبادة �إعالمية د�سمة حتتاج اىل من يجعلها
�صائغة للمتلقني .والإذاعة التي تنطلق حملي ًا داخل والية اخلرطوم على �أن متتد ر�سالتها �إفريقي ًا وعاملي ًا يف الوقت
القريب ،لن تكون مهمتها �سهلة و�سط مناف�سة لأكرث من � 120إذاعة �إفريقية م�سجلة لدى �إحتاد الإذاعات الإفريقية
الذي كان قد عقد ملتقاه الثاين باخلرطوم نهاية نوفمرب 2013م.
ون�ستقي من ذلك امللتقى بع�ض التو�صيات التي نتمنى لإذاعتنا �أن ت�ضعها يف حمتوى خارطة براجمها وهي:
وجوب االلتزام بالطرح الو�سطي املعتدل الذي ميثل الوجه ال�صحيح لدين ال�سماحة والعدالة والرحمة.العناية بجودة املنتج والرتكيز على ق�ضايا النا�س احلياتية واملعي�شية.ن�شر ثقافة احلوار املجتمعي لتقوية �أوا�صر املحبة فيه وروابط الإلفة.ومن التحديات التي تواجهها الإذاعة الوليدة الهجمة الثقافية التي تتعر�ض لها املجتمعات الإفريقية من بث منتظم
عرب�سرب من القنوات الف�ضائية تنتمي �إيل خم�س �شبكات رئي�سية عاملية للأقمار ال�صناعية والإت�صاالت الف�ضائية،
وحمطات البث الأر�ضي التي يزيد عددها كل يوم ،وو�سائل التوا�صل الإجتماعي التي �أ�صبحت الو�سيلة الإعالمية
الأكرث �شعبية.
هذه الهجمة التي ت�سمى بامل�شروع الثقايف العاملي ،والذي حتتكره الدول الغربية بقدراتها التكنولوجية الهائلة
وادواتها االعالمية املتقدمة ،تلعب الدور احلا�سم يف ن�شر وترويج الثقافة اال�ستهالكية ذات الطابع التجاري والتي
تهدف �إيل تهمي�ش الثقافات املحلية و�إعادة بناء املنظومة الثقافية والقيمية مبا يخدم م�صالح ال�سوق العاملية, ويتم
ذلك من خالل امل�سل�سالت التليفزيونية ،والربامج الإذاعية ،والإعالنات ال�صحفية .هذا وتعد �إفريقيا �ساحة رئي�سية
لل�صراع والتناف�س الدائر بني الثقافتني العامليتني الأجنلو�أمريكية والفرانكوفونية.
نتمنى لنب�ض �إفريقيا �أن تكون �شريان ًا لر�سالة اجلامعة الداعية �إىل اخلري ،ومنوذج ًا للإعالم الهادف ،ونبع ًا
للمتعط�شني حلديث ال�صدق والر�أي ال�سديد ،واخلرب اليقني ،واحلوار باحل�سنى ،واملعلومة املفيدة.
واهلل املوفق
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