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لة،  مؤجَّ آمال  اج  نسّ وفنيني-  وإداريني،  وحمررين،  مستشارين،  العميد:  أرسة  نحن   – نكن  مل 
اإلنسانية!  العلوم  حقول  يف  التحليق  تقرتف  أحالم  وفراشات  جوفاء،  طموحات  وطالّب 
سنتجنب اخلوض يف حماوالت حتديد موقعنا بني املجالت املحكمة التي يعجُّ هبا املشهد الثقايف 
ة،  األكاديمي العراقي والعريب، ويضجّ لكننا سنؤرش أننا تعاهدنا أن نرتكز عىل دعامات غري هشّ
وأننا نؤمن باالختالف سبيالً إىل اإلفضاء باجلوهر احلق!، وأننا نطمح أن نفتح للعميد نوافذ بسعة 
عي أهنا (فريدة العرص) األكاديمي احلديث،  عها، وعمقها.. وسوف لن ندّ العلوم اإلنسانية وتنوّ
ع من مستو احلوار، وحدوده،  ولكننا نراهن عىل أننا سنفتح األذرع موصولة بقلوبنا، وأننا سنوسّ
ة املعتقد، وحرية التفكري والتعبري، لذلك  وأننا لن ننحاز إال إىل اإلبداع! كان هدفنا هو تبنّي حريّ
 غنمنا مساحات شاسعة كاألبد، باذخة كعلم حقيقي، فرصنا –بعد ذلك – نراهن عىل املستو

اإلبداعي.
والديني،  والفكري،  واإلنساين،  املعريف،   املستو عىل  التعدديات،  عباب  نمخر  رشعنا  حملّيا   
ع، وتستطيل لتمتدّ من قمم اجلبال  نا من خيوط الشمس صفحات يتناغم بينها التنوّ وو... فنَسجْ

الشاهقة إىل علياء النخيل الباسقة.
مل نشأ أن نركن إىل السباحة يف أمواه املحلية، فحلقنا يف األقايص البعيدة، طمعاً يف اخرتاق أسوار 
تّابا،  كُ نا  استقبلْ العاملية!  تلك  لفح  أنضجها  ثمرة  جاء  األول  العلمي  مؤمترنا  ولعل  العاملية!!، 
إجادة   سو أوارص  من  معهم  لنا  يكن  ومل  غريهم،  تّابا  كُ واستكتبْنا  آخرين،  صفوة  واستقطبْنا 
العلمية،  رتبهم  شغلنا  أنت  قبل  من  تقديمها،  وحسن  اخلادمة،  اإلنسانية  الثقافة  مع  التعامل 
وشهاداهتم، وأسامءهم، وإن كانت كل هذه الصفات موضع تقدير لكنها يف املحل الثاين! وإذا 
ت الدنيا، إال أقلها القليل، جتمع أن األفكار املنشورة فيها تعرب عن آراء كاتبيها، وال  كانت جمالَّ
تعرب بالرضورة عن وجهة نظرها، وإذا كنّا قد قلنا ذلك، أيضا، فإن لنا به قصداً، ال جيمعه بمقاصد 
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اه أن ثمة اعتامالً فكرياً وخماضات بحثية، ومواليد، ال تنتسب إال لكتابنا، وأهنم  غرينا جامع، ومؤدّ
إبداعاً  لوا - أصال-  يسجّ مل  إن  ما،  بلورةٍ  أن هلم يف مطارحنا رشف حماولة  و  ثقايف،  أهل مرشوع 
ل، يف أضعف اإليامن، حضوراً هشاً!!  حقيقياً؛ ألننا ال نريد أن نعيش برخاء فداحةَ غيابنا، أو أن نسجّ

عاهدنا، ولعلنا وفينا، أن العميد أرض تطلع عليها الشمس ذات اليمني وذات الشامل.
لت منعطفاً حاداً! ، وإن حاولت، وستحاول! لكننا نراهن أهنا نافذة  عي أن العميد شكّ أخريا، ال ندّ

بسعة احللم!
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التي ترقد بني جنبات ترابه، بل قد تكتسب  يكتسب كلُّ رضيح أمهيته وعظمته من الشخصية 
مدينةٌ ما تضمُّ مرقداً لشخصية ذي مكانة دينية عظيمة، قداسةً مل تكن حتظى هبا قبل وجود ذلك 
اجلسد املطهر فيها، فضالً عن شمول تلك القداسة رضحيه وما يستتبعه من رشافة ملا يرتبط به من 
بناء وما سواه. فقد اكتسب مرقد أيب الفضل العباس(عليه السالم) هذه املكانة لرشافة وقداسة 

صاحبه.
تقع العتبة العباسية املقدسة يف مركز املدينة القديمة يف كربالء املقدسة باجتاه عمودي عىل اجلهات 
اجلغرافية األربعة بحيث تكون واجهتها اجلنوبية من األمام والشاملية من اخللف، ويقع إىل الغرب 

منها العتبة احلسينية املقدسة وإىل الرشق منها يقع هنر العلقمي املندرس.  
مرت العتبة العباسية املقدسة بمراحل عديدة عرب الزمن، منذ أن وجدت لبناهتا األوىل بعد انتهاء 
عىل  واالعتداء  للتخريب  ضت  تعرّ فقد  عام٦١هـ،  حمرم  من  العارش  يف  اخلالدة  الطف  ملحمة 
منشآهتا ورموز قداستها، حتى عندما كانت جمرد شواهد بسيطة، وهذا مؤرش عىل خوف هؤالء 
املعتدين والطغاة من هذا الرمز الذي أصبح مركز إشعاع ينري طريق األحرار، وكانوا يظنون أهنم 
باعتدائهم سيتمكنون من أن يطفئوا نور اهللا –تعاىل- ليتمكنوا من تثبيت ملكهم وسلطاهنم فبئس 
ما فعلوا وكان اخلزي واخلرسان نصيبهم األوفر، وتأييداً ملا أكدته السيدة زينب الكرب ابنة أمري 
املؤمنني(عليها السالم) ملوالنا اإلمام عيل بن احلسني السجاد(عليه السالم) حني قالت: "ينصبون 
علامً لقرب أبيك احلسني ال يدرس أثره وال يعفو رسمه، عىل كرور الليايل واأليام، وليجتهدن أئمة 

ا". الكفر وأشياع الظاللة يف حموه وطمسه، فال يزداد أثره إال ظهوراً وأمره إال علوّ
وحتى  اهلجرية  األوىل  القرون  منذ  والعبث  التخريب  إىل  كربالء  يف  املقدسة  العتبات  ضت  تعرّ
الثالث عرش وحادثة  القرن  بالعباسيني ووصوالً إىل  املتأخرة، من زمن األمويني مروراً  القرون 
باملدينة،  فساداً  عاثت  التي  الرشسة  اهلجمة  وتلك  الثانية،  الطف  بحادثة  تسمى  التي  الوهابية 
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وتلتها  األهايل.  وقتلوا  وخربوا  املقدسة  املراقد  من  الثمينة  واحلاجات  النفائس  برسقة  فقاموا 
ر وصوالً إىل القرن اخلامس عرش عام ١٤١١هـ -١٩٩١م ما بعد االنتفاضة الشعبانية،  حوادث أُخَ
الذي كان حيكم  املقبور  الدكتاتوري للطاغية  الناس فيها ذرعاً من أساليب الالنظام  التي ضاق 
ض يف تلك احلادثة للمراقد املقدسة واألهايل باملدافع واألسلحة  العراق باحلديد والنار، حيث تعرّ

األخر بأسلوب بشع وسفكٍ للدماء.
املقدسة  العتبة احلسينية  بتشييد وجتديد  قام  املقدسة بمراحل إعامر، فإن كل من  العتبة  ت  كام مرّ
توىلّ بنفس الوقت تشييد العتبة العباسية املقدسة أيضاً، فمنذ القرن األول بعد أن دفنت األجساد 
الطاهرة بعد واقعة الطفّ األليمة، حيث بُنيت شواهد عىل القبور ألول مرة بأمر من اإلمام زين 
احلسني(عليه  اإلمام  قرب  عىل  ابون  التوّ ازدحم  حني  بعام٦٥هـ  مروراً  السالم)،  العابدين(عليه 
مسجد  ببناء  أمر  حيث  حكمه،  فرتة  يف  الثقفي  املختار  بعدهم  ومن   ، بناءً عليه  وأقاموا  السالم) 

ورسادق حول القرب وبنيت أول قرية حول املرقدين الطاهرين. 
ام بني العباس بتعمري املرقد، ألغراض سياسية اقتضت يف ذلك مصلحتهم مراعاة  قام بعض حكّ
بمراحل  ولتنفيذ مآرهبم وأطامعهم، وتتابع اإلعامر  السالم)  البيت (عليهم  املوالني آلل  لشعور 
زمنية متعاقبة عىل يد شخصيات حاكمة من أماكن متعددة، مثل حاكم طربستان حممد بن زيد 
عام٢٨٣هـ، وبعده عضد الدولة بن ركن الدولة البوهيي عام٣٦٩هـ، وكذلك أحد أمراء البطائح 
جنوب العراق وهو عمران بن شاهني عام٣٨٠هـ، وهكذا استمرت مراحل الرتميم والتوسعة 
عىل يد العرشات عرب القرون املتتالية، وصوالً إىل القرن اخلامس عرش عام ١٤٢٤هـ بعد سقوط 
الطاغية يف أوائل صفر اخلري، وعند استالم اإلدارة املعينة من قبل املرجعية الدينية العليا يف النجف 
إليها،  قرون  منذ  املفقودة  الرشعية  وعودة  املقدسة،  كربالء  عتبات  يف  األمور  زمام  األرشف 
العراقية، وأنجزت أغلب املشاريع خالل أول  العتبة املقدسة بكوادرها  رت محلة كبرية من  تفجّ
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مخس سنوات األوىل بعد سقوط الطاغية. وال زال العمل مستمراً والسعي جاداً ودؤوباً إلظهار هذه 
البقعة املباركة بأهبى وأمجل صورة، ومن اهللا التوفيق..
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قسم الشؤون الفكرية والثقافية, هو احد اقسام العتبة العباسية املقدسة, الذي يعمل وفق الضوابط 
الرشعية وعىل الية قانونية وضعت بعد تسلم املرجعية الدينية العليا يف النجف االرشف شؤون 

العتبات املقدسة, واصدار قانون ادارة العتبات املقدسة.
وثقافية  فكرية  مشاريع  لتشكيله  االوىل  اللحظة  ومنذ  العاملة  شعبه  خالل  من  القسم  هذا  قدم 
الفكر  ختص  ودينية  ثقافية  معلومات  من  حيتاجونه  ما  بكل  االسالمي  العامل  رفد  هدفها  مباركة 
االسالمي عامة ومنهج اهل البيت (عليهم السالم) خاصة من خالل دفع املنشور الثقايف امللتزم 

وبكافة انواعه(املقروء واملسموع واملرئي).
كام عمل القسم عىل تذليل مجيع العقبات التي تقف امام ايصال هذا الفكر اىل اكرب رشحية ممكنة 
من العامل الذين يفدون اىل املرقد الرشيف للموىل ايب الفضل العباس (عليه السالم) وذلك من 
اجل توعيتهم وتعريفهم بمنهجية واخالقية اهل البيت (عليهم السالم) ولرد الشبهات التي ترد 
من قبل بعض املغرضني الذين مل يفرحهم رؤية العتبات املقدسة وهي بيد امينة ترعاها وترعى 

زائرهيا, وتتبع منهج اهل البيت -عليهم السالم- ولبيانه لإلنسانية مجعاء.
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من  جمازة  املتنوعة،  اإلنسانية  والدراسات  بالبحوث  تعنى  حمكمة  فصلية  جملة  العميد  جملة 
يف   ٣١٢٤/٤ الوزارة  كتاب  بحسب  العراق  بجمهورية  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة 

. ٢٠١٢/٣/١٣
واملجلة تعمل بنظام امللف اخلاص يف كل عدد، فضالً عن نظام العدد اخلاص؛ ليكون إصدارها 

سنوياً بواقع مخسة أعداد، أربعة فصلية وخامس سنوي.
وتسعى املجلة الستقطاب األقالم األكاديمية املحلية والعربية والعاملية كل بحسب اختصاصه؛ 

لتقديم حلل علمية متنوعة بتنوع االختصاصات اإلنسانية باللغتني العربية واإلنجليزية.
ويأيت هذا كله خطوة تتجىل يف طرح مشاريع بحثية، ودراسات ختصصية، ترتكز عىل االختزال 
الدال، مما خف وزنه، وغال مضمونه، لتساهم يف ربط املشاريع واملنجزات الفكرية، والكشف عن 
العلم  لرواد  إغناء  لتكون-بحق- عنرص  الكربوية؛  تفسريها، واستكشاف مساراهتا  أو  خلفياهتا 

واملعرفة، ومن يريد ارتقاء سلّم العلوم التخصصية.
لذا سعت العتبة العباسية املقدسة؛ بوصفها جهة إصالحية تربوية تؤرش مواطن التأثر والتأثري يف 
متنوعة  أنشطة  فقدمت  واملجتمع،  اجلامعة  بني  التعالق  حركة  عىل  التنبيه  إىل  املجتمعات،  حركة 
لتفعيل الدور األكاديمي يف الفعل الثقايف العام، وكان من بني تلك األنشطة التنبيهية املسهمة يف 
تفعيل ذلك الدور: (جملة العميد) التي حتاول أن تسوق األفكار اجلامعية ببعدها املعريف ملجتمع 

املعرفة عن طريق نرش أبحاث األكاديميني ودراساهتم بحلة ذات مواصفات عالية.
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كر احلكيم تالها املقرئ الدويل السيد حسنني احللو. ابتدأ احلفل بتالوة آيات معطرات من الذّ
ه)  كلمة األمني العام للعتبة العباسية املقدسة ألقاها سامحة السيد أمحد الصايف (دام عزّ

بسم اهللا الرمحن الرحيم
د، وعىل وآله الطّيبني   احلمد هللا ربِّ العاملني، والصالة والسالم عىل خري خلقه أيب القاسم حممَّ

الطّاهرين.
 األساتذة األفاضل واألخوات الكريامت، سالم اهللا عليكم مجيعاً وشملكم اهللا برمحته الواسعة، 
الرشيف شهر ذي  الشهر  هذا  األعامل، ونحن يف  منَّا ومنكم صالح  يتقبل  أن  –تعاىل-  ونسأله 
م، نسأل اهللا –تعاىل- أن حيفظ األخوة الذين وفدوا إلينا من خارج العراق إىل بلدهم  احلجة املحرَّ
فونا باستجابتهم هلذه  الذين رشَّ األول، واألخوة األفاضل أساتذة اجلامعات، والعلامء األعالم 
الدعوة الكريمة، فلهم منَّا جزيل الشكر والثناء العطر، ومن اهللا –تعاىل- املوفقية والسداد، وهنا 

أود التنويه إىل جمموعة نقاط:
 النقطة األوىل: عندما جيتمع ثلة من أهل الفكر والنخبة اخلرية التي حتمل مهوماً معينة، فإن ذلك 
، إذ أن بعض األساتذة يعانون من قلة التواصل مع زمالئهم، وال نريد  ً يعد مطلباً ومكسباً مهامّ
أن نخوض يف األسباب التي تسببت يف ذلك فبعضها سيايس، وبعضها ناشئ من مشاكل السفر 
وصعوبات الذهاب واالياب والوضع املادي ولعله هناك أسباب أخر، ولكن بالرغم من ذلك 
ة للقاء األساتذة فيام بينهم، وهذه احلاجة هي لغرض الثراء العلمي والثقايف  تبقى هناك حاجة ملحّ

مة األعامل الكبرية والعظيمة، وهذا األمر قد حتقق واحلمد هللا -تعاىل-. الذي يمثّل مقدّ
ر العريب أو العاملِ العريب عىل أن  الثانية: هناك حالة قد تنشأ من الشعور بعدم قدرة املفكّ النقطة 
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ة؛ ألنّ النخبة  ، وذلك نتيجة مشاكل العامل العريب، وهذا الشعور إذا أصاب النخبة ماتت األمّ يُغريّ
البد أن تشعر دائامً بالتفاؤل، لذا ينبغي عليها ان تكون دائامً صاحبة مرشوع.

عامة الناس قد تكون يف دور املتلقي، واملتلقي ربام ال يكون صاحب مرشوع، لكن النخبة عندما 
ً من املُلتقى هو إذكاء  تُصاب باإلحباط أو باالهنزام النفيس، فستكون األمة ميتة، ولذا أنّ جزءاً مهامّ

روح البحث، ومالحقة األفكار، وعدم االستسالم ألي ظرفٍ وألي سبب كان.
أما  بد من وجودها؛  املجتمع، ويف كل جمتمع ال  التي تقود  النّخبة، فهي  دائامً عىل  إنّ األمل يعقد 
نح هلذه النخبة؟ فهذا حديث آخر، لكن جوهر الكالم البد أن تكون هذه الفئة  حجم الفرص التي متُ
دائامً يف الطليعة، فقد تتعرض للسجن، وقد تالحق وتعاين األسى والتعب، وقد حتارب، ويمكن أن 

هتا، ودليل أمهيتها يف املجتمع. يضيق عليها، وهذا دليل عىل قوّ
مل وتُركن عىل الرفوف، مع أن صاحبها   النقطة الثالثة: الشك أنّ بعض البحوث يف العامل العريب هتُ
وعدم  اإلمهال  تكون  النتيجة  لكن  واحدة،  معلومة  عىل  احلصول  أجل  من  كبرياً  جهداً  بذل  قد 
املباالة، فهذا الواقع الذي يعيشه الكثري، هو الواقع بحاجة أيضاً إىل تغيري، وصاحب البحث البد 
أن يُشعر اآلخرين دائامً بأنه موجود سواء أكان حضوره يف املؤمتر أو يف الصحافة أو يف الشاشات 
املرئية، ويف أي معرتك يمكن أن يظهر فيه، وجمرد أن يكون البحث مهمالً  أو عليه بعض األتربة ال 
يُشعره بجدو ما كتب، خصوصاً وأن بعض األمور قد تُكتب يف زمن لعلَّ اآلخرين ال يفهون ما 
تب، وحينام نرجع اآلن إىل عاملنا العريب لوجدنا أنه مملوء برتاث خطّي  تب وال يشعرون بأمهية ما كُ كَ

إىل اآلن مل يُكشف عنه النور.
لقد كتب العلامء يف جماالت علمية كثرية، سواء أكان نتاجهم يف علم الفلك أو يف جمال الطبيعيات، 
، وهناك ثروة لكنها  العلوم اإلنسانية، ويوماً بعد آخر نكتشف أنّ هناك تراثاً ضخامً أو يف ميادين 

كانت معطّلة ألسباب ذكرهتا.
يقة التي قد تكون  إن اإلنسان العاملّ يتعامل مع العلم بام هو علم، بغض النظر عن االنتامءات الضّ
معطِّلة لنرش وانتشار العلم، حيث بتنا اليوم نعيش يف فضاء مفتوح؛ قلل من أمهية املسافات، فحديثنا 
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يف هذه اللحظة يمكن أن يُبث جلميع دول العامل، وإن املالبسات التي يمكن قد حصلت نتيجة 
تراكامت ثقافية معوجة، وسالئق غري صحيحة، اصبحنا اليوم أكثر مقدرة عىل الكشف عنها.

الفرصة، وإعداد  بالدرجة األوىل هو مؤمتركم، وما دورنا إال هتيئة  ا األخوة  أهيّ املؤمتر  وهذ 
بن  العباس  هاشم  بني  قمر  وهو  أال  الطف  واقعة  أبطال  من  بطل  وبرعاية  بالقرب  املكان 
ر، ويف أن  ية يف أن يفكّ عيل(عليهام السالم)؛ لكي يشعر األخوة بالطمأنينة. فاإلنسان له احلرّ
يكتب، وأن يبحث، وهذه احلرية جتعله ينطلق انطالقة قوية، وأن تُفتح آفاقه عىل مساحات 

أرحب.
اهللا  من  دعائنا  إىل  بالفعل  حيتاج  واقعاً  اليوم  واإلسالمي  العريب  العامل  مناطق  بعض  تعيش 
املطرقة  بني  الوقوع  ضحية  شعوهبا  بات  التي  البالد،  هذه  عن  الغمة  يكشف  ألن  –تعاىل- 

والسندان؛ وكام هو واضح حلرضاتكم الكريمة. 
بالذكر  وأخص  عندكم،  ضيوف  إال  نحن  وما  وإليكم،  منكم  مؤمتركم،  هو  املؤمتر  هذا 
 األخر الدول  وبعض  اجلزائر،  ليبيا،  مرص،  اليمن،  من  وفدوا  الذين  األفاضل  االساتذة 

إضافة اىل العراق.
فاملثقف العريب البد أن يلتقي مع املثقف العريب اآلخر، وال بد أن جيتمع إلظهار ما عنده من 

علم وثقافة ومشاريع إنسانية تعود بالنفع عىل شعوبنا، بل وعىل اإلنسانية مجعاء.
الرسالة جيب أن  العربية واإلسالمية األصيلة والرصينة، هو صاحب  إن مثقفنا ذو اجلذور 
جيهد نفسه ويتحمل ما يتحمل؛ ألنّه -  كام  أسلفنا – ينتمي للنخبة التي يستمد منها اآلخر 

الطاقة والعزيمة.
–تعاىل- أن يكون هذا املؤمتر فاحتة و سبيالً إىل مزيد من الرفعة والرقي كام يف شعار  أسأله 
للقائي جمموعة من األساتذة والعلامء  بالغبطة،  وأنا شخصياً أشعر  لنرتقي)،  (نلتقي  املؤمتر 
األفاضل، الذين مل يكن بوسعي لقائهم لوال بركة هذا املؤمتر، الذي مجعهم عىل مبدئي العلم 

واإلنسانية، حتت قبة هذا املكان الطاهر.
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وأدعو االخوة احلضور لقراءة العراق من زاوية أخر، زاوية العراقة يف الثقافة والفكر، وهي 
زاوية غري تلك التي ينقلها اإلعالم، وتشويشه املتعمد.

أمتنى أن تتواصل هذه اللقاءات سواء يف العراق أو يف بقية البلدان، وأن جيتمع األخوة دائامً 
عىل املحبة، وأن يربزوا ما عندهم من أفكار وآراء وثقافة، حتى تقرتب املسافات، فام أحوجنا 

اليوم إىل التقارب.
هذه  وضع  معنا يف  اشرتكوا  الذين  األفاضل  واألساتذة  التحرضية  اللجنة  وأثني عىل  أشكر 
اللبنات، وأقدر لكادر جملة العميد املوفق بإذن اهللا –تعاىل-، جهودهم الكبرية لتهيئة وإعداد 
هذا املؤمتر وإجتامع هذه النخبة؛ سائلني اهللا –تبارك وتعاىل- أن يأخذ بأيدينا وأيديكم ملا فيه 

خري الدنيا وسعادة اآلخرة، وصىل اهللا عىل الرسول األعظم حممد وآله الطيبني الطاهرين.
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كلمة اللجنة التحضريية ألقاها األستاذ الدكتور عباس رشيد املوسوي:
بسم اهللا، واحلمد هللا، والصالة والسالم عىل خري خلق اهللا النبي حممد، وعىل آله وصحبه االبرار 

ومن وااله وبعد ...
األساتذة  االخوة  اهللا-،  املقدسة-أعزه  العباسية  للعتبة  العام  األمني  الصايف  أمحد  السيد  سامحة 
العايل  التعليم  وزارة  سيام  وال  الوزارات  من  الضيوف  األساتذة  األخوة  املحرتمون،  الضيوف 
املحرتمون،  العراقية  اجلامعات  من  الضيوف  األساتذة  األخوة  املحرتمون،  العلمي  والبحث 

األخوة الضيوف مجيعاً السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته:
اء) صدق اهللا العيل العظيم. وَ واْ سَ يْسُ  قال تعاىل يف حمكم كتابه العزيز: (لَ

ألسنتنا،  عليها  اعتادت  كثرية  شعارات  حتته  تنطوي  الذي  العريض  احلضارة  عنوان  الكلمة.. 
لكنها مل تكن ترافق –ربام– سلوك رشحية واسعة منا؛ ألننا كنا خمرجات جلامعات خمتلفة، فرصنا 
بذلك مدخالت متنوعة ملجتمعات شتَّى، فهل نحن سواء؟ وهل لنا أن نكون سواء؟ أم ينبغي أن 

نكون كام اعتدنا أن نكون دوماً وكام تريد احلكمة الشائعة أن نختلف لنحقق الرمحة املرهتنة هبا؟
 أعتقد ويعتقد كثريون أنّ التواصل رهني النوايا البيض؛ ألهنا أرض بكر عن بذور طرية لرتسم 
أعني  اسمها  حروف  أغلبنا  حيفظ  غناء  حديقة  لتشكل  والتعاطف  بالرتاحم  مرتعة  غصوناً 
تأمله  الذي   باملستو تعامالتنا  يف  راسخاً  يكن  مل  ديننا  عنوان  وهو  حضورها  لكن  اإلنسانية؛ 
انه لسان أهل اجلنة،  ضامئرنا حني ننصت لنجوانا بصمت، نتحدث بلسان واحد، نؤمن مجيعاً 
مادة  يف  وحتديداً  االبتدائية  الدراسة  مرحلة  منذ  مجيعاً  عرفناها  قد  كنا  أرضٍ  عىل  مجيعاً  نتجاور 
إنّه العريب،  اجلغرافية أهنا أرض واحدة، نؤمن أهنا وطننا مجيعاً فهي ممهورة بعِرقٍ يشملنا مجيعاً 
ما دمنا كذلك وصفاً إذن ينبغي أن نكون كذلك فعالً! فام السبيل اىل حتقيق هذه النوايا، ومجيعنا 
يفرح هبا إن حتققت، أعتقد أنّ اللقاء حريّ باملكاشفة قوالً وفعالً، واحلوار حري باملفاتشة كالماً 
وسلوكاً، واالختالف حري بالصفاء فكراً واعتقاداً، وكلام كان اللقاء أوسع كان التواصل أدعى 
للوئام، وكلام كان احلوار رصحياً كان الفهم أعمق يف الذهن، وكلام كان االختالف أصدق يف النية 
كائنا يف اهلمّ معرفياً وعقدياً وحياتياً لنتعارف أكثر  كان الوئام أبلغ يف القلب، لذا طرقنا أبواب رشُ
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ولنتقارب أكثر ونفتح لبعضنا قلوباً سعت أيادٍ كثرية ألن توصد يف وجوه بعضنا، فكان أن أجابنا 
أساتذة كرام وضعوا حتيتهم يف النهار شعاعاً ال يبتغي غري التواصل، فظفر القادمون عىل املؤمتر من 
جواب املجيبني عزيمةً باستمرار اللقاء سنوياً عرب جلان علمية متخصصةً سهرت عىل التخطيط، 
وعملت عىل صياغة الربامج، وراقبت سري التنفيذ، وأسهمت يف رسم مالحمه عىل أرض الواقع، 
ل الرؤية اىل حقيقة، فنقول:  وربام يزيد من عزيمة االستمرار أن نتحدث بلغة األرقام التي حتوّ
إنّ استجابة أخوتنا كانت سخية إذ بلغتنا أكثر من (٦٠) مشاركة رشح منها (٢٦) بحثاً، ولعل 
هذه احلصيلة عىل وفرهتا جاءت هبذا احلجم؛ ألنّ اللجنة التحضريية ارتأت أن تكون املشاركة 
صها وحتقيقها لغاية االرتقاء يف التواصل، ومن  بنظام االستكتاب لضامن جودة الكتابات وختصّ
املسلَّم به أنه لو فُتح باب املشاركة لكانت احلصيلة حقيقةً بازدياد، وهو نداء طرق أسامعنا من 
باحثني حمبني كثريين، لكن احرتام الرؤيا وأقصد هبا رؤية املتخصصني للتخطيط االسرتاتيجي 
كانت وراء تأكيد سياق االستكتاب يف املشاركة، وأعتقد أن ذلك االحرتام هو واحد من سبل 
م ووصل، ومرحباً بمن  قَدِ ب، ومرحباً بمن  نبتغيه، فمرحباً بمن رحّ النهوض احلضاري الذي 
نو ولكنّ الظروف منعته، ومرحباً بمن سمع ورغب يف املشاركة بعد أن أزف حني املشاركة، 
ومرحباً باجلميع ممن يؤمنوا باآلخر وحيرتموا مكانه يف الوجود وإن مل يسمع بمؤمترنا ومل حيرض، 
مني  ويف اخلتام ال يسعني إال أن أشكر الراعني هلذا املؤمتر وال سيام العتبة العباسية املقدسة، واملنضّ
حب والسعة  الرّ باحثني ومشاركني، فعىل  أكاديمية، واحلارضين  ألعامله من جلان وشخصيات 
لذا وضعناه شعاراً  به جزماً  نعتقد  لنرتقي، وهو قول  العميد  نلتقي يف رحاب  إذ  املؤمترون  ا  أهيّ
ملؤمترنا، أقول قويل هذا، وأستغفر اهللا يل ولكم، والسالم عليكم، ورمحة اهللا وبركاته، وصىل اهللا 

عىل نبينا وآله امليامني وشكراً.
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كلمة الوفود املشاركة ألقاها األستاذ الدكتور حممود عمر 
حممد من مجهورية مرص العربية الشقيقة، جامعة الزقازيق:

بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم عىل نبينا وعىل آله وأصحابه الطيبني العظامء، الذين 
أرسوا هذه احلضارة وأشعوا اشعاعهم، وقدموا لنا القيم واملبادئ التي نعيش ونحيا ونبقى عليها 

اىل يوم الدين إن شاء اهللا -تعاىل-.
الشيوخ  األفاضل،  السادة  املقدسة،  العباسية  للعتبة  العام  األمني  الصايف  أمحد  السيد  سامحة 
األجالء، احلضور الكرام، العلامء من الدول العربية من مرص واملغرب واجلزائر وتونس وليبيا 
وعامن وقطر واهلند والسودان، واألخوة األشقاء من العراق ومن جامعاهتا ومؤسساهتا العلمية 

املختلفة، االخوة الضيوف، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.
عندما أحتدث باسم الوفود العربية املشاركة يف هذا املؤمتر، ويف هذا اجلمع الكريم، فاألمر خمتلف، 
وأنني كعامل يف اآلثار املرصية القديمة ومتخصص يف حضارات الرشق األدنى القديم، أعلم إننا 
ابناء هذه املنطقة املباركة، واحلديث عن العراق هو يف حقيقته حديث عن باكورة ونشأة احلضارة 
والعلوم،  والدين،  القيم،  اإلنسانية  علمت  التي  هي  القديمة،  العراقية  فاحلضارات  اإلنسانية، 
ووحشيتها  وقسوهتا  بطبيعتها  األرض  وحولنا  احلجرية،  العصور  كانت  منذ  الصخر  يف  فنحتنا 
املنطقة  هذه  ضفاف  عىل  فنشأت  وحكومات  جمتمعات  واىل  حضارة  اىل  ظروفها  بكل  والبيئة 
نبع احلضارة  بأن كانت  القديم حضارات عظيمة حباها اهللا -سبحانه وتعاىل-  بالرشق األدنى 
 ،اإلنسانية وبداية العلوم والقيم، وهذا مما جيعلنا نقول: نعم نحن نتميز عن باقي املناطق األخر
فمن هنا كان الشعاع األول للحضارة اإلنسانية، وكان التطور يف العلوم، والتطور يف احلضارة 
اإلنسانية، اىل أن جاء رسولنا(صل اهللا عليه وآله) فكانت احلضارة اإلسالمية، وكان مطلع هذه 
القيم التي نحيا عليها ونؤمن ونعيش هبا، ومن هذا املنطلق فحينام نلتقي يف العتبة العباسية فإننا 
نلتقي يف رحاب آل بيت الرسول(صىل اهللا عليه وآله)، وأنا أتذكر دائامً وأحيا يف القاهرة عىل حبّ 
إليها املرصيون ومن يأيت من  التي يذهب  آل بيت الرسول(صىل اهللا عليه وآله)، مدينة املاليني 
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البلدان العربية ليتوجهوا اىل احلسني(عليه السالم) والسيدة زينب والسيدة نفيسة(عليهام السالم) 
احة النفسية، وحينام نأيت إىل هذا املكان املبارك  ليستلهموا منهم الربكات واإلحساس بالقيم والرّ

وهذه العراقة فإننا نسرتجع هذه الروح وهذه املبادئ اجلميلة.
األمر اآلخر الذي أحب ذكرهُ أن هذا العامل اجلليل - سامحة السيد أمحد الصايف – ليس رمزاً دينياً 
ل النقاط التي تطرق إليها يف كلمتهِ عىل عقليته العلمية، وفكره املتقدم، ورؤيته  فحسب، بلد تدّ

الواضحة، وتوجهاته العظيمة.
الفكري والرصانة  العمق  التي تكشف ملن يطالعها عن  املجلة  العميد، هذه  أُشري ملجلة  بقي أن 
العباسية  العتبة  هي  مباركة،  بقعة  عن  تصدر  جملة  من  نتوقعه  ما  وهذا  هبا،  تتسم  التي  العلمية 

املقدسة، وهو بنفس الوقت ما تطمح إليه املنطقة العربية من النّهوض بالبحث العلمي.
القائمني عىل جملة  الكبرية، كام وأشكر األخوة  التحضريية عىل جهودها  اللجنة  يف اخلتام أشكر 
الباحثني املشاركني من علامء وعاملات ومن  العميد، وأتقدم هلم بخالص الشكر باسمي وباسم 
الدول العربية؛ نشكركم ساديت عىل كرم الضيافة وعىل إتاحة هذه الفرصة، وعىل هذا التواصل 
الذي جيب أن نرتقي بمستواه، والذي سنحرص بإذنه -تعاىل – أن يكون املؤمتر القادم هلذه املجلة 
بأمجل صورة، وبأفضل ما يتطلع إليه علامء املنطقة العربية، الذين هم األكثر حاجة هلكذا جتمعات 

دولية، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.
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كلمة الباحث األستاذ الدكتور مخيس بن ماجد الصباري:
الكريم  نبيه  عىل  اهللا  وصىل  والعلامء،  العلم  ف  رشّ الذي  هللا  احلمد  الرحيم،  الرمحن  اهللا  بسم 

وأهل بيته األرشاف، وعىل من سار عىل هنجهم، واستن بسنتهم.
سامحة السيد أمحد الصايف راعي املؤمتر املوقر، رؤساء اجلامعات، العلامء األفاضل، املؤمترون 
الكرام، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، أما بعد فاسمحوا يل بأبياتاً شعرية إيامناً مني بقداسة 

فادة، وإجالالً بالعلم والبحث العلمي، أقول:  هذا املكان، واعرتافاً بحسن الرّ

وأرض الطهــر والبلــد التليدِ                                                                      
الوفــودِ                                                                                            مــن  كربــالء  يف  بــام 
اىل عتبــات مســجدها املجيدِ                                                                                                    
وملا تــزل عــىل فضــل وجودِ                                                                                            
ودجلــة فيض مربعهــا الفريدِ                                                                                                        
فصارت لوحة الشعب الودودِ                                                                                                                     
الســعيدِ                                                                                    بيومكــم  أحييكــم 
واملفيــدِ                                                                                                     بالتفاهــم  حريــاً 
ومــا العزمات عنكــم بالبعيدِ                                                                                                                 
وبحثٍ يف القديم ويف اجلديدِ

شــديدِ  ركــن  اىل  برايتهــا 
أصيــلٌ قــد تســمى بالرشــيدِ                                                                                                            
رغيــدِ                                                                                                                                             عيــشٍ  اىل  جملتنــا 

                            

العميــدِ                  ملؤمتــر  حتيــايت 
نزلــت بكربالء وقــد رأيت               
اً               وفــود اخلري والــربكات طرّ
الفضل دوماً            العراق  تذكرنا 
ناً وخرياً           جر فيها الفرات غِ
ســقاها اهللا طول الدهر غيثاً        
إين                     العلــامء  اهيــا  يــا  أال 
اليــوم مؤمتــراً جميداً                  وأرجو 
لســري جملــة بالبحــث عزماً            
فأنتــم أهــل معرفــة وعلــمٍ             
وعندكم أهل هذا العلم رأيٌ            
فبورك سعيكم أبداً وصارت             
لرتقــى أمــةٌ قــرأت فتــأوي                   
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مشاركة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وقد شاركت بورقة عمل بعنوان: (واقع البحث 
العلمي يف العراق واملجالت املحكمة) للباحث األستاذ الدكتور حممد الرساج مدير عام دائرة 

البحث والتطوير يف الوزارة وعضو اللجنة التحضريية للمؤمتر: 

بسم اهللا الرمحن الرحيم، األمني العام للعتبة العباسية املقدسة، سامحة السيد أمحد الصايف املحرتم، 
األخوة واألخوات االكاديميني، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.

 بالبدء أتقدم الشكر واالمتنان باسمي وباسم معايل الوزير التعليم العايل والبحث العلمي السيد 
العلمية، ومجع  املؤمترات  أهم  املقدسة، إلقامة أحد  العباسية  للعتبة  العامة  عيل األديب لألمانة 
العراقية، ويف هذا  للمجالت  باحثني، وهيئات حترير  من  العراق وخارجه،  داخل  من  األخوة 

املكان يف صحن أيب الفضل العباس -عليه السالم- .
 كام هو متعارف عليه يف عرف املؤمترات، أن تلقى قبل اجللسات التخصصية للمؤمتر، حمارضة 
أختار  أن  باملؤمتر  التحضريية  اللجنة  يف  األخوة  قبل  من  لِّفت  كُ وقد  باملؤمتر،  عالقة  هلا  عامة 
موضوعاً خيص هذا املؤمتر، وهلذا أحببت أن أشري إىل (واقع البحث العلمي يف العراق)؛ لنستثمر 
هذه النخبة الطيبة خارج العراق وداخله، لالطالع عىل هذا الواقع وصريورته، وإىل أين وصل 
ث عن واقع املجالت العلمية والتي  اليوم بعد عراق عام ٢٠٠٣م بشكل عام، ومن ثم سأحتدّ

منها جملة العميد. 
بداية قد ال خيفى عىل الكثريين مقدار اهتامم املجتمع االكاديمي العراقي بالبحث العلمي، فقد 
للبحوث  االعىل  (املجلس  أال وهو  عام ١٩٦٣،  العلمي  بالبحث  تُعنى  أول مؤسسة  تأسست 
البحث  (مؤسسة  باسم  مؤسسة   (١٩٧٠ اىل   ١٩٦٧) االعوام  يف  تشكلت  ومن  العلمية)،  
بالبحث  أن االهتامم  العلمي، أي  العايل والبحث  التعليم  كلت وزارة  بعدها شُ العلمي)، ومن 
لِد قبل تأسيس وزارة التعليم العايل والبحث العايل يف عام(١٩٧٠)، ومن ثمة أنشئ  العلمي وُ
(جملس البحث العلمي) عىل مستو وزارة التعليم العايل، ونتيجة هلذا الرقي واالهتامم الكبري 
ترتبط  وكانت  العلمي)،  البحث  (جملس  بـ  يت  مّ سُ كبرية  مؤسسة  تشكلت  العلمي،  بالبحث 
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أُعيد ارتباط (جملس البحث العلمي)  التخطيط عام(١٩٧٢)، ويف عام (١٩٧٦)  بمجلس 
العراق،  العلمي يف  بالبحث  ملزيد من االهتامم  العلمي، وكنتيجة  العايل والبحث  التعليم  بوزارة 
فقد تم ربط (جملس البحث العلمي) يف عام ١٩٨٠، بأعىل اهليكل اهلرمي يف الدولة وهو جملس 
فأوجد  كامل  بشكل  املجلس  بإلغاء  العلمي،  البحث  نكسة  كانت   (١٩٨٩) عام  ويف  الوزراء، 
العلمي عام  البحث  العايل اىل تأسيس هيئة  التعليم  الوزارة فجوة وفراغ، وهنا بادرت وزارة  يف 

(١٩٩٥) ولغاية اآلن.
هذا  ومن  الغد)،  إهلام  هي  اليوم  (بحوث  وهي  معروفة،  مقولة  هناك  العلمي،  البحث  جمال  يف 
املنطلق سنرشع يف فهم اخلطة االسرتاتيجية للبحث العلمي ومفاصلها االساسية، وفهم مراحل 

تنشيط البحث العلمي بعد عام(٢٠٠٣)، والتي يمكننا ذكرها كاآليت: 
- تطوير وتوسيع القاعدة العلمية.

- تنشيط حركة البحث العلمي.
- إعادة بناء وتطوير البُنا التحتية للجامعات واملراكز البحثية.

إن أخر تطوير شهدته البنى التحتية البحثية للجامعات واملؤسسات واهليئات البحثية كان يف عام 
(١٩٧٦) وكانت حماولة خجولة عام (١٩٨٢)، ولذلك أطلق السيد الوزير املرشوع االسرتاتيجي 

لدعم البُنا التحتية البحثية والعلمية. 
يف اآلونة االخرية برز مفهوم (البناء املعلومايت)، الذي يشكل ركيزة أساسية النتشار البيئة البحثية، 
مل، كام أشار سامحة السيد الصايف، بل جيب تبني قضية أنتشار هذا  فالبحوث التي تُنجز جيب أال هتُ
البحث، باعتبار أن البحث الذي يُنجز هو ثروة، وهذا كله يتطلب منا رعاية العلامء والباحثني، 

باإلضافة إىل تسويق النتاج البحثي والعلمي.
وهلذا كله قد ابتدأنا قبل سنتني خطة تتعلق هبيئة التعليم العايل، ومن هذا املكان املقدس يسعدين 
أن أزف خرب القراءة االوىل والثانية ملسودة القرار اخلاص هبيئة التعلم العايل والبحث العلمي، التي 

ستكون مستقلة مالياً وإدارياً، ونحن اآلن بأنتظار أقراره قريباً إن شاء اهللا.
اساسية:  عنارص  ثالث  عىل  يعتمد  مؤسسة  أي  نجاح  – أنّ  احلضور  السادة  – أهيا  تعلمون  كام 
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التخطيط، والتمويل، والترشيعات؛ وهذه العنارص مكتملة بالنسبة ملرشوعنا.
حيث بلغ متويل البحث العلمي يف البلد (تريليون وستامئة ومخسة عرش مليارا) كبنى حتتية، وما 
يقارب (النصف تريليون) لدعم الباحثني والنرش، وفيام خيص التخطيط فقد أطلقنا اخلطة الوطنية 

بالتعليم العام والعايل عام (٢٠١٢)، وأما الترشيعات فقد ذكرهتا قبل قليل.
الذي سينتج  التمويل  املعروفة عاملياً، وهي:  الثالثية  إن إنجاح أي بحث أكاديمي يتطلب توفر 
بحثاً علمياً، وهذا البحث العلمي سينتج املعرفة، وهذه االخرية بدورها ستدر املال، الذي سيعود 
لتمويل بحث عميل جديد؛ فالبحث العلمي جيب أن ينتج معرفة، وهذه املعرفة قد تكون براءة 
اخرتاع، أو طريقة لتنمية العقل البرشي، أو بناء اإلنسان، وهذا كله استثامر؛ لذا نالحظ أن بعض 
البلدان مثل اليابان، قد أنشئت وزارة خاصة، يطلق عليها (وزارة اقتصاد املعرفة)، فسابقاً كان 
االقتصاد يقوم عىل الزراعة، أو الصناعة، أو كان اقتصاداً جتارياً، لكن اليوم أصبح العلم هو الذي 

يولد املال، وقد بدأت بعض الدول يف شامل أفريقيا حتظوا خطى اليابان يف هذا املجال.
أن أي نظام تعليمي، هي: الطالب، التدرييس، والبيئة التعليمية، التي قد تكون بناءً أو أجهزة أو 
الثالثة،  العايل عىل هذه االركان  التعليم  املخططون يف وزارة  لذا ركز  بيئة معلوماتية،  أو  مكتبة 

وبالذات البيئة التعليمية.
السادة احلضور 

ن عدداً ملجلة العميد، أي أنّ  قررت اللجنة التحضريية أن كل البحوث التي تلقى يف املؤمتر ستكوّ
كل املؤمترات والندوات تنتج بحثاً علمياً، وكذلك االبتكار واألبداع، واجلوائز املحلية واإلقليمية 
والعاملية أيضاً تنتج بحثاً علمياً، كام أن التنافس ينتج بحثاً علمياً راقياً، وكذلك رسائل املاجستري 
هي  والرتمجة  والتأليف  االستشارية  واملكاتب  العلمية  والرتقيات  العلمي  والتفرغ  والدكتوراه، 

بحوث علمية، واليوم سنسلّط الضوء عىل واحدة من هذه املجالت.
مة املعتمدة ألعراض الرتقية العلمية والبحث العلمي واملعروفة  إنّ عدد املجالت العلمية املحكّ
ال  قد  مؤسسات  من  وقسم  اجلامعات،  من  منها  قسم  يصدر  جملة،  بحدود(٢٥٦)  الدول  بكل 
تكون أكاديمية ومن هذه املجالت هي جملة العميد، وجملة املصباح التابعة للعتبة احلسينية املقدسة.
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إنّ تاريخ أول جملة كان عام (١٩٣٦) وهي جملة كلية الطب، ويف عام (١٩٥٢) صدرت 
جملة االستاذ يف كلية الرتبية ابن الرشد، وقد وصل عدد املجالت يف عام (٢٠٠٣) اىل (١١٢) 
املتواصل  والتفكري  االبداع  دوام  عىل  داللة  وهذه   ،(٢٥٦) املجالت  عدد  أصبح  واليوم  جملة، 

للعراق، ودليل عىل قدراته البرشية العالية.
 لقد كان عدد املجالت عام (١٩٧٠) هو(١١) جملة، وأصبحت اليوم (٢٥٦) جملة يف العراق. 

اإلسالمية،  بالدول  اخلاصة  وهي   ISC)) و   (ISA) اىل  عاملياً  العلمية  املجالت  تصنف  عادة 
وتكون معايري التصنيف ال عىل أساس عدد البحوث املوجودة يف املجلة، وال عىل أساس أعداد 
شهرة  العلمية  املجالت  أكثر  أنّ  لذا  املجلة،  يف  املوجودة  البحوث  مضمون  عىل  وإنّام  البحوث 
وذيوعاً هي املجالت املعتمدة عىل مقدار ما يُستشهد بالبحوث يف تلك املجلة، فإذا كان هنالك 
االختصاص  أصحاب  الباحثني  عدد  كم  هو  فيها  املعيار  سيكون  املجلة  هذه  يف  بحوث   (١٠)
سنوياً،  املجلة  تصدر  أن  ممكن  ولذلك  فيها،  يكتبون  عندما  املجلة  هذه  يف  يستشهدون  الذين 
وممكن كل سنتني يصدر عدد واحد لكن املهم هو مقدار وقيمة البحوث، وهلذا سنقف عند آلية 

تطوير املجالت العراقية والعربية.
املخططني  بعض  نجد  ولألسف  أفضل،  يكون  االنرتنت  شبكة  عىل  يكون  كلام  البحوث  نرش   
ف  لفكرة البحث العلمي يف البداية يضع كلمة رس وهذا غري صحيح، ألنه يف البداية عليه أن يعرّ
العامل بنتاجه قبل كل يشء، ولذا نجد أكثر املجالت العلمية الكبرية يف أغلب األحيان تنرش بدون 
مقابل كام أنّ من الرضوري جداً االهتامم بالطبع واإلخراج، ونحن مهتمون جداً بمجلة العميد، 
املجلة،  بشكل  ر  يفكّ ما  ل  أوّ فالباحث  والطبع،  باإلخراج  االهتامم  الرضورية  القضايا  من  وإنّ 
وإخراج املجلّة، إذ العلم أصبح هيتم باجلوانب الشكلية كألوان األوراق واإلخراج، ثم يتحول 
اً هبا وال يصح  أن  اىل املضمون، ومن حيث وجودها بأن يكون للمجلة موقعاً إلكرتونياً خاصّ
ة مؤسسات، لذا فإنّ واحدة من مستلزمات املجالت الناجحة  تكون املجلة ضمن موقع حيوي عدّ

أن يكون هلا موقعاً خاصاً، كام يفرتض أن تكون الفهرسة جيّدة متناغمة مع النظام العاملي.
أول جهة  فالعامل(كالفيلد) عام (١٩٢٥) هو من أسس  العامل،  إىل  املجالت  دت  جِ وُ أما كيف   
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يت  تعنى باملجالت العلمية املحكمة غري املجالت الثقافية، وقد أسسها يف بداية التسعينات، وسمّ
قيم كل جملة علمية بحسب موقعها العلمي ومن كل دول العامل.  آنذاك (ISI) وهي التي يوضع ويُ
العاملي، ولكي  التقييم  املجالت ختضع هلذا  العامل، وكل  داخلياً فكل دول  تقييامً  يعد  مل  اآلن  لذا 
تدخل املجلة وتصبح عاملية حتتاج من (٥ اىل ١٥) سنة، ويعتمد ذلك بالتأكيد عىل قيمة البحوث 
املوجودة، فكان عدد املجالت العراقية الداخلة يف هذه املؤسسة حوايل(٣) جمالت لغاية ٢٠١٠،  
طونا خطوات كبرية يف إدخال أكرب  ويف عام ٢٠١٢ دخلت بحدود (٥٣) جملة، واحلمد هللا اآلن خَ
عدد يف هذه املؤسسة العلمية كون النظام السابق يبتعد عن هذه املؤسسات، وهذا خطأ كبري يقلل 
من قيمتها العلمية وعىل العكس من التوجه اآلن، كام أنّ االخوة يف اجلمهورية االسالمية االيرانية 
 (ISC) عملوا وبالتنسيق مع منظامت اليونسكو يف جعل بحث علمي خاص بالدول االسالمية
واقد اشرتك العراق يف مثل هذا برنامج وقد فاز فيه عن منطقة اخلليج، أي أصبح لدينا مصنّف 

إسالمي بالبحوث. 
موقع العراق يف جمال البحث العلمي العاملي عىل مستو البحوث العلمية التي تنرش يف املجالت 
العملية اخلارجية كان لغاية عام (٢٠٠٣) تسلسله (١٠٢)، وأصبح يف عام ٢٠١١ (٧٩)، وأصبح 
يف عام ٢٠١٣  (٧١)، وكان تسلسله (١١) عىل مستو الرشق األوسط، وأصبح اآلن(٩) يف عام 
البحثية، وهذا يقيناً يؤدي اىل االنتاج، أما ماهي  البيئة  ٢٠١٣، هذا كله يعنى بمفهوم بسيط هو 
عىل  عملنا  واحلقيقة  علمية،  جملة  لكل  موقع  بإنشاء  فيكون  املجالت  تطوير  سبيل  يف  اخلطوات 
إكامل هذا املوقع منذ حواىل تسعة أشهر وعدد املجالت التي أدخلت فيه هي (٢٤٢) من جمموع 
املوقع  املجال، فهذا  تقيمه مؤسسات معروفة  ذاته وهكذا مواقع  إنجاز كبري بحد  (٢٥٦) وهذا 
أقامته مؤسسة دنامركية واآلن كل املجالت ضمن هذا املحرك وهي بدون أي مقابل لتكون بذلك 

ل مكتبة عراقية متكاملة يف هذا املجال. أوّ
يف  املنشورة  العلمية  البحوث  عدد  واآلن  الكرتونية  جمالت  اىل  املجالت  كل  تتحول  وبالتايل   
الدول  من  العراق  يكون  يكاد  هللا  واحلمد  بحث،  ألف   (٦١) أصبح  املحكمة  العلمية  املجالت 
طلبة  من  اآلن  فيها  املشرتكني  عدد  وصل  املكتبة  هذه  افرتاضية)  (مكتبة  امتلكت  التي  القليلة 
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الدراسات العليا والباحثني اىل (٧٤) ألف مشرتك، إذن الوعي االلكرتوين والوعي اخلاص 
بالنرش العاملي واالطالع العاملي أصبح لد طالب الدراسات العليا والتدرييس، وعندما ينظر 
وقد  التقليدية،  للمكتبات  احلاجة  يبعد  وهذا  الين)  (أون  الكتب  هذه  مجيع  سيجد  املكتبة  اىل 

رصدت احلكومة العراقية (٥) ماليني هلذه املكتبة.
يف  البحوث  كافة  املؤمتر عىل  هذا  يف  ز  تركّ أن  وهي  املؤمترين  لألخوة  بسيطة  بتوصيات  وأختم 
ينصبّ  وأن  وغريها،  االقتصادي  واملجال  االجتامعي  املجال  يف  املختلفة  العلمية  املجاالت 
اجلامعات  ورؤساء  العلمية  للمجالت  التحرير  رؤساء  تالقي  فرصة  مع  وخصوصاً  الرتكيز 
بمجالتنا  التّطوير واالرتقاء  والعمل عىل  األفكار،  تالقح  العربية يف  الدول  كافّة  واألخوة من 

حتى تكون عاملية. والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.
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وبعدها كانت هتنئة جامعة الكوفة-كلية اآلداب
العلمي  العميد  مؤمتر  انعقاد  لكم  نبارك  عليكم،  السالم  العميد،  جملة  املقدسة،  العباسية  العتبة 
املقدسة،  العباسية  العتبة  يف  لنرتقي)  العميد  رحاب  يف  (نلتقي  شعار  حتت  ينعقد  الذي  األول 
والذي يتزامن مع عيد اهللا األكرب عيد الغدير األغر أعاده اهللا علينا وعليكم باليمن واخلري والربكة.
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السالمية  الرشيعة  أستاذ  كريمة  حممود  أمحد  الدكتور  كلمة 
بجامعة األزهر، مؤسس ورئيس مؤسسة التآلف بني الناس

اب الذي اصطفى األمة املسلمة لوراثة الكتاب  بسم اهللا الرمحن الرحيم، واحلمد هللا العيل الوهّ
ا األمة الوسط  بام تقوم به من وظيفة وما حتمله من أمانة وما تؤديه من مهمة يف دنيا الناس؛ ألهنّ
ا)، االمة  يدً هِ مْ شَ يْكُ لَ ولُ عَ سُ ونَ الرَّ يَكُ ىلَ النَّاسِ وَ اء عَ دَ هَ ونُواْ شُ تَكُ طًا لِّ سَ ةً وَ مْ أُمَّ نَاكُ لْ عَ لِكَ جَ ذَ كَ (وَ
والصالة  الساموي،  الوحي  قيم  من  متتلك  وبام  والرمحة،  العدل  موازين  من  تقيمه  بام  الوسط 
ة يوم احلساب سيدنا حممد بن عبد اهللا وعىل  اب مبلغ الكتاب، شفيع األمّ والسالم عىل النبي األوّ

آل بيته األطهار، وعىل أصحابه املنتجبني األخيار، أما بعد..  
ا احلفل الكريم، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. أهيّ

ة عىل أصل واحد أال وهو أصل الوحدة، ومبدأ التناصح ال التناطح، وأمرنا  إنّ اهللا خلق هذه األمّ
بالتالقي وليس التدابر.

انُواْ  كَ وَ مْ  دِينَهُ واْ  قُ رَّ فَ ينَ  ذِ الَّ (إِنَّ  األنعام:  فقال يف سورة  ة،  األمّ تفرق هذه  نعى  –تعاىل-  اهللا  إنّ 
)، وقال جل  قُوا فِيهِ رَّ تَفَ الَ تَ ينَ وَ وا الدِّ )، وقال يف سورة الشور: (أَقِيمُ ءٍ ْ مْ يفِ يشَ نْهُ تَ مِ ا لَّسْ يَعً شِ
الرشيف  األزهر  يف  إنّنا  قُوا)،  رَّ فَ تَ الَ  وَ ا  ِيعً مجَ اهللاَِّ  بْلِ  بِحَ وا  مُ تَصِ اعْ (وَ عمران:  آل  سورة  يف  شأنه 
الدراسات  العامل اإلسالمي ال فرق عندنا يف  العلمية يف  املدارس  نحرتم ونعرتف ونتالقى مع 
األكاديمية بني سني أو شيعي أو إبايض، فكلها مدارس علمية هلا رموزها املحرتمة وهلا رسائلها 
ومقاصدها، وإذا كان من خالف يف الفروع فإنّ األصول العامة واملشرتكة تعد من األسس التي 
لها ولنا يف ساداتنا آل البيت -صلوات اهللا عليهم- والذين أوصانا القرآن الكريم  ينبغي أن نفعَّ
بَى)، فالصالة والسالم عليهم يف صلواتنا إعالءٌ  رْ قُ ةَ يفِ الْ دَّ ا إِالَّ املَْوَ رً يْهِ أَجْ لَ مْ عَ كُ أَلُ هبم: (قُل الَّ أَسْ
ملقاماهتم (اللهم صل عىل سيدنا حممد وآل سيدنا حممد)، إن سادتنا آل البيت قد تعرضوا لظلم 
بشع يف عهود كثرية، وجادوا بأرواحهم يف سبيل اهللا إعالء احلق قال اهللا-تعاىل- يف سورة النحل: 
مْ  عِظُكُ يِ يَ بَغْ الْ رِ وَ املُْنكَ اء وَ شَ حْ فَ نِ الْ ى عَ نْهَ يَ بَى وَ رْ قُ إِيتَاء ذِي الْ انِ وَ سَ حْ اإلِ لِ وَ دْ عَ رُ بِالْ أْمُ يَ (إِنَّ اهللاَّ 
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.( ونَ رُ كَّ مْ تَذَ لَّكُ عَ لَ
ليكن هذا املؤمتر بداية التقريب بني املذاهب، وليكون بداية ألن نتخلق بأخالق الصاحلني وعىل 
وبمكارم  بمحامد األخالق  الذين نرشوا اإلسالم  السالم-  البيت-عليهم  أهل  رأسهم سادتنا 

الصفات.
أود أن أنقل لكم ما قاله الرندي عندما سقطت األندلس:            
غرّ بطيب العيش إنسان         لكل يشء إذا ما تمّ نقصان       فال يُ

ه زمن ساءته أزمان ّ هي األمور كام شاهدهتا دول ٌ     من رسَ
اىل أن وصل اىل:

ماذا التقاطع يف اإلسالم بينكم       وأنتم يا عباد اهللا أخوان
ك اخلصومات والتي تسبّب املشاحنات، لنكن  ي املرويات التارخيية، التي حترّ نَحّ علينا اليوم أن نُ
اهللا- قول  لنحقق  وأمراضنا،  جروحنا  ملداواة  نكون  ما  أحوج  أننا  املعارص،  عاملنا  يف  واقعيني 

)، رضوان اهللا عىل سادتنا أهل البيت وعىل الصاحلني  تْ لِلنَّاسِ جَ رِ ةٍ أُخْ َ أُمَّ ريْ نتُمْ خَ تعاىل- فينا: (كُ
للسنة  اإلسالمية  الثقافة  تضم  التي  املعتمدة  اإلسالمية  املرجعية  األزهر..  ومن  واملصلحني، 
يافة،  الضّ شاد، وأشكركم عىل حسن  داد والرّ السّ والشيعة واإلباضية؛ أحييكم وأمتنّى ملؤمتركم 

والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.
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ملخصات البحوث التي ألقيت يف مؤمتر العميد
اجللسة البحثية األوىل (حمور الدراسات االجتامعية)

ابتدأت اجللسة الصباحية الساعة ١٠:٣٠                                                                         
رئيس اجللسة: االستاذ الدكتور عبد احلميد الطاهر من ليبيا
مقرر اجللسة: االستاذ الدكتور مصباح الشيباين من تونس

أ.د. متعب مناف جاسم
بروفسور اجتامع، مفكر وباحث أكاديمي

السسيولوجيا العراقية: جدل اإلعداد وال استقاللية القرار اجلامعي
نحو تفعيل علم االجتامع بإجياد البدائل واحللول

 ، الصدارة منها  ، لعل يف  العريب اإلسالمي الرشقي  السسيوجليات يف عاملنا  العديد من  هناك 
بلدين  يتواجدان يف  أهنام  واحد  ؛ جيمعها خيط  العراقية  والسسولوجيا  املرصية  السسيولوجيا 
يف  نفسيهام  والعراقية  املرصية  السسيولوجيتان  وجدت  وقد   ، وقدماً  عمقاً  التاريخ  فيهام  عفا 
مثلث تتوزع عىل رؤوس األيت ، أوالً : محل تاريخ ثقيل ، ثانيا : اقتصاد ريعي زراعي يف مرص 

، وزراعي – نفطي يف العراق .
، األوىل متثل يف جدل اإلعداد يف  السسيولوجية املرصية والعراقية قوتان  تتنازع  ويف احلارض 
بلدان اآلخر املختلف البعيد ، والثانية يف تراجع القرار االستقاليل اجلامعي ، ناتج ذلك أن هذه 
هاب االجانب (zino phobia) وتراجع استقالل القرار  ية روُ السسيولوجيا انام تتأثر بام نسمّ
د ا تراجع يف املبادرة يف الوقت الذي أثّر فيه جدل اإلعداد ما نسميه ب(املؤامرة)  اجلامعي ولّ
وهناك استقطاب ثالث يف حارض احلارض يتمثل باألسلمة (اسالموفوبيا)كام تسمى عند اآلخر 

(الغريب)
يُوظف كعامل  العراقية لتصنع سلامً اجتامعياً  إذن ما العمل ؟ العمل أن نمكن السسيولوجيا 

ناهض لبناء دولة مؤسسات حديثة.
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بدأت اجللسة بتالوة آي من الذكر احلكيم تالها املقرئ السيد حيدر جلوخان                                        

رئيس اجللسة: االستاذ الدكتور عبد الغني زهرة من مرص
مقرر اجللسة: االستاذ الدكتور عيل عبد اهللا العنبكي

أ. د. أمحد حممود كريمة
قراءة وحاشية يف التقريب بني املذاهب اإلسالمية

      أن تراثنا التارخيي اإلسالمي بحاجة إىل قراءة منصفة دقيقة عميقة عادلة إلعطاء كل ذي 
حق حقه ، بعيداً عن مرويات معظمها كتب يف غري عهده السيايس بل فيام يليه مما يفقده التجرد 
واملوضوعية والواقعية ، مما ساهم إىل حد كبري إىل مبادئ تراثية متوارثة صارت مسلامت منها ما 
يؤجج الرصاع الفكري والعرقي والطائفي وهذه الورقة حماولة للتقريب بني املذاهب اإلسالمية 

ونبذ الرصاع الطائفي
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الباحث الثاين: عنوان البحث :الديناميكية السببية للدماغ يف ضوء احلديث النبوي الرشيف
الدكتور شامل هادي عراقي االصل من الواليات املتحدة االمريكية /جامعة ميشكان

معرفة النص القرآين، واملعرفة به
رؤية يف إقامة املنهج،  وحماولة يف صوغ األداة التحليلية

عباس أمري
كلية الرتبية/ جامعة القادسية/ العراق

ملخص البحث
 ثمة خلط معريف كبري بني أسامء الوحي املحمدي لد داريس ذلك الوحي، قدماء وحمدثني، 
الفلسفية  وطبيعته  القرآن  ذات  عىل  دالة  أسامء  هي  حيث  من  لألسامء،  تبياهنم  يف  ميزة  فال 
وماهيته الوجودية، أو من حيث هي دالة عىل صفاته وآثاره وعالئقه، فضال عن كوهنم مل يبيّنوا 
املعارصين،  رتّبها من  رتبها من  وإن  األسامء،  تلك  رتبوا  وفقه  الذي عىل  املعريف  الضابط  لنا 
فإنه مل يرتّبها عىل وفق املسطرة القرآنية للرتتيب، أي عىل وفق ما تقيض به األعراف األسلوبية 

والرشائط النصيّة للنص.
-   والذي يستلزمه تأصيل البحث يف تلك األسامء، بناء عىل ما سبق، هو النظر إىل الظاهرة 
القرآنية من حيث هي كل متكامل ال يتأتى للباحث فهمها وفهم غريها بوساطتها ما مل ينظر 
الواحد  إىل  وصوال  الوحدة  إىل  الكثرة  من  عكسيا  تتسلسل  التي  اجلامعة  كليتها  ضمن  إليها 

الصغري الذي يشكل مفتاح فهم النص والفهم به، أال وهو تسمية النص. 
، ال بد من أن تٌضبط مساراهتا العلمية بضابط  - ولكي تؤيت حماولة التأصيل تلك قطوفها دانيةً
منهجياً  أصيل  ضابط  كاالسم  وليس  نفسها،  التأصيل  موضوع  الظاهرة  من  املستل  املنهج 

ومعرفياً، بلحاظ املاميزة املعرفية املطلوبة بني أسامء الذات القرآنية وأسامء الصفات القرآنية.
- املنهج هو األصل املعريف املؤدي بصاحبه إىل مقاربة النص بغية إدراكه أوال ثم النيْل بوساطته 
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بعد إدراكه. والرشط الرئيس الذي عىل صاحب املنهج األخذ به، هو؛ أن للنص موارده التي هي الباحث الثاين: عنوان البحث :الديناميكية السببية للدماغ يف ضوء احلديث النبوي الرشيف
خاصته وحده، ومن ثم، فعىل املنهج تطويع أدواته وقواعده بام ينسجم مع تلك املوارد، ومن تلك 
املوارد تبيان النص ، ضمنا أو رصاحة، للمالمح العامة لسامته النصية، وملقاصده اإلبالغية وسننه 
املوضوعية،  ومادته  املعريف  اخلاصة، حقله  موارده  من  املقاصد. كذلك  تلك  تبيان  به يف  اخلاصة 
يْل  النـَّ الفارقة لتحقيق  ل العالمة  وشخصية خطابه واملخاطب به... وهذا أو بعض منه، ما يشكّ

لّ الدارسني القدماء واملعارصين. بوساطة اإلدراك املنهجي، وهو ما مل يراع، من قبل جُ
-  نعم إن معرفة النص، بام يف ذلك النص القرآين، أثر من آثار املنهج، ولكن تلك املعرفة ليست 
، فاألثر األهمّ هو املعرفة بوساطة النص بعد االستعانة باملنهج، وهذا ما يفرتض أن  األثر األهمّ
الكفاءة يف  املنهج وضابط حتقق رشط  فاعلية  املنهج. فمعيار  ل مطلبا معرفيا مهام لصاحب  يشكّ
، ولكي يتحقق ذلك ال  أدواته التحليلية هو حتقيق معرفة النص ثم حتقيق املعرفة بوساطة النصّ
فنا بالنص، وأخر جتعلنا نعرف  بد من املاميزة بني منظومة منهجية (جهاز نظري وأدوات) تعرّ
بوساطة النص، والنوع الثاين من املنظومتني املنهجيتني هو الذي يتجاوز النظر إىل النص، وخاصة 
ه األَوىل بتبيان املعامل الرئيسة ملا  دَّ ه مبنى أيضا، أي بعَ دِّ النص القرآين، بوصفه معنى، إىل النظر إليه بعَ
ل مرتكزاته البنيوية والتأويلية التي تتحد مشكالت الرتاجع املعريف العريب واإلسالمي أمام  يشكّ

املحددات التارخيية للمعرفة وامتداداهتا االجتامعية والثقافية العاملية التي تواجه النص القرآين.
ما  عند  توقّف  دونام  أنتجته  التي  البيئة  غري  نصيّة  بيئة  يف  توطينه  أو  املنهج  توظيف  يمكن  ال   -
فاملنهج، من  والثقافية. ومن هنا،  اإليديولوجية واالجتامعية  إىل سياقاته  املنهج من حتيّز  يتضمنه 
النصيّة  املعرفة  التي توجب عىل طالب  النص،  ة  ، خاصّ النصّ كلية يومض هبا  حيث هو مالمح 
ترسيمها وتشكيلها يف ضمن السياق التارخيي رشط املحافظة عىل الصبغة القرآنية لذينك الرتسيم 

ا)) (املائدة؛ ٤٨). اجً نْهَ مِ ةً وَ عَ ْ مْ رشِ نْكُ نَا مِ لْ عَ لٍّ جَ والتشكيل، وبام ينسجم مع قوله سبحانه؛ ((لِكُ



۳۸

א���� א��א��:-
كانت اجللسة بعرافة الدكتور رسحان جفات ابتدأ احلفل بتالوة آيات من الذكر احلكيم يتلوها 

املقرئ حيدر جلوخان 

اجللسة البحثية االوىل بعنوان(الدراسات االنسانية واألدبية)

رئيس اجللسة:- االستاذ الدكتور عيل عبد رزاق السامرائي 
مقرر اجللسة:- الدكتور مخيس الصباري من عامن 

أثـــر التنويريني القدامى  يف األدب واللغــــةالباحث االول: 
اجلاحظ واملربد (نموذجا)

أ.م / دكتـــورة وجيهة حممد املكاو
قد يتوارد يف أذهان كثري من مجهور املثقفني أن عصور املسلمني األوىل كانت بطبيعة تكوينها 
يف  ينصب  كان  األوىل  قروهنا  خالل  حضارهتم  قدمته  ما  وأن  واالنغالق   املحافظة  إىل  أميل 
قالب تقليدي عقيم ينظر للاميض ويقلد الالحق فيه السابق ، وال يستطيع أن خيلع ربقة التقليد 

واملتابعة أو خيرج عىل اإلطار الذي رسمه األسالف ، ووضعوا له املعامل واألسس !!. 
واحلق أن هذا التصور ـ وإن وجدت له مربراته ودواعيه ـ ينبغي أن نتوقف فيه ، وجيب أن يعيد 

الباحثون النظر يف تراث املسلمني الفكري يف خمتلف جوانبه.



۳۹
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الباحث الثاين

اللية عند العلامء العرب القدامى اجلهود الدّ

الدكتور إدريس بن خويا
ترجع أمهية البحث الداليل عند العرب منذ نزول القرآن الكريم عىل خري البرشية -حممد صىل 
اهللا عليه وآله وسلم-  فبدأ االهتامم به والوقوف عىل معانيه من السبل األوىل يف فهمه والبحث 

يف داللة ألفاظه.

الداللة  ماهية مصطلح  أقِف عىل  أن  د  أوّ العرب  عند  الدرس  احلديث عن مكامن هذا  وقبل 
يف املدونات العربية الكرب، فنجد أن ابن منظور (ت٧١١هـ) يبنيّ  ما يقصد به املصطلح من 
لُّ  دِ لَّ يَ  و دَ دَ لُّ إِذا هَ دِ لَّ يَ لَّ إِذا افتـخر… دَ د. و دَ لَّ فالن إِذا هَ هدي وإرشاد،  يقول:  » و دَ
نْظر  ي، ومها من السكينة والوقار فـي اهليئة والـمَ لُّ قريب الـمعنى من اهلَدْ نَّ بعطائه…والدَّ إِذا مَ

لولة، والفتـح أَعلـى   « ه دَاللة ودِاللة ودُ لُّ دُ ه علـى الطريق يَ لَّ والشامئل وغري ذلك …وقد دَ
آفاق وأسس احلوار اإلسالمي وأثره عىل الفكر الغريب د٠ هد عبد احلميد زكى حممد

وأسسه،  مفهومه،  بواسع  والعلم  احلق،  كل  جيمع   الذ الصحيح،  احلوار  وأسس  آفاق،  إن 
وجماالته املختلفة، وكيفية معرفة النفس اإلنسانية ودراستها، والدخول يف أغوار سلوكها، وعلم 

احلوار بمداخله يف النفس، واألدب فيه، واحرتام اآلخر... كل ذلك وغريه هو يف اإلسالم.
انَ  دْ كَ قَ وإن كامل تطبيقه يف حياة الرسول صىل اهللا عليه وآله وسلم، قال اهللا تعاىل : � لَ  
ا � ،وقال تعاىل : �  ثِريً رَ اهللاََّ كَ كَ ذَ رَ وَ خِ مَ اآلْ يَوْ الْ و اهللاََّ وَ جُ رْ انَ يَ نَةٌ ملَِّن كَ سَ ةٌ حَ وَ ولِ اهللاَِّ أُسْ سُ مْ يفِ رَ كُ لَ

ظِيمٍ �. لُقٍ عَ ىل خُ عَ إِنَّكَ لَ وَ
وذلك ألن اإلسالم بنيان أركانه، وأسسه ثالثة : العقيدة – والرشيعة – واألخالق.  

فإن صالح األخالق، والسلوك : يرجع إىل الرشيعة اإلسالمية  واستقامة املسلم يف   
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الرشيعة : ترجع إىل العقيدة اإلسالمية يف عقدها ورسوخها يف قلبه. قال  صىل اهللا عليه وسلم : 
ا]  [أكمل املؤمنني إيامنًا أحسنهم خلقً
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الباحث عنوان البحث :
األستاذ الدكتور عز الدين الناجح / جامعة تونس

اجللسة البحثية الثانية اخلتامية بعنوان(                                 )
 �� �� ���� �� א�����: א���א� א��כ��� ����� ����

مقرر اجللسة: الدكتور رضا من مرص
إبتدأت الساعة ١:٠٠ بعد الظهر افتتحت اجللسة بتالوة آيات من الذكر 

احلكيم يتلوها املقرئ السيد حيدر جلوخان
��� �א������� �����א �� א������ א����א��� �א����א��א�����א  א���

أ.د. عطيـه اجليــار
يتجه العامل حالياً إىل نطاق اقتصاديات السوق حيث ينحرص دور الدولة يف وضع االسرتاتيجيات 
التنمية  يف  والصغري  الكبري  اخلاص  القطاع  مشاركة  تؤكد  التي  والسياسات  واخلطط  املختلفة 
الشاملة هذا باإلضافة إىل املتابعة والتقييم املستمر . وتشجيع أكرب عدد من أفراد املجتمع عىل 
اقتصاد  جمتمع  إىل  حكومي  وظيفي  جمتمع  من  املجتمع  وحتويل  الصغرية  املرشوعات  إدارة 
التي تقوم هبا الدولة حالياً من أنشطة حكومية فيها  السوق ، وحتويل بعض األنشطة تدرجيياً 

موظفون حكوميون إىل أنشطة قطاع خاص .
      وحيتل قطاع املرشوعات الصغرية واملتوسطة مكانة متميزة ضمن أولويات التنمية االقتصادية 
واالجتامعية ىف املرحلة املقبلة، لتوفري فرص العمل اجلادة واملنتجة للشباب يف السنوات املقبلة، 
موكب  طليعة  ويشكل  احلر  العمل  ميادين  يقتحم  الشباب  من  جديد  جيل  إجياد  عىل  عالوة 

التنمية االقتصادية واالجتامعية املتواصلة.
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عنوان البحث : تطور الفكر الديني يف حضارة وادي 
الرافدين، األستاذ الدكتور نائل حنون من العراق

املُلخص
يتناول هذا البحث الشواهد الدالة عىل جذور التوحيد يف احلضارة العراقية القديمة ، فقارئ 
هذه احلضارة يلحظ نضجها وتطورها ، واهنا ال يمكن ان تكون بعيدة عن الرساالت الساموية 
حتظ  مل  النصوص  تلك  أن  بيد   ، الرساالت  تلك  عىل  تدل  مهمة  نصوصا  ثمة  وان  السيام 
بالدراسة الكافية ، ومهمة هذا البحث تقديم قراءة معرفية عن تطور النصوص التي تدل عىل 
الفكر املوحد يف العراق القديم ، اذا ينطلق البحث من حقائق و يستدل بالدالئل ليربز أسئلة 
آن األوان إىل ألن تربز ، ثم ينشد أجوبة قد نصل إليها ، أو جيعل منها منشدا يرسم منهج جديد 
لبحوث قادمة . عقيدة الفكر ، فكرة اإليامن باهللا الواحد األحد ففي ظل هذه العقيدة يتواصل 
اإلنسان ، و أعامله يف األر ض و إن شاءه احلضارة ، إذ مل تبلغ عقيدة التوحيد كامهلا عمقها 
املطلق إىل يف اإلسالم إذ مل تشبها شائبة يف اإلسالم ومل يعرب عنها بكالم مثل كالم أمري املؤمنني 

عليه السالم إذ قال (احلمد هللا الدال عىل وجوده بخلقه و بمحدث خلقه ... )
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���א ��� ��� ������ ���א�� ��א�� �� א���� �� א��א�

(دراسة أثارية حضارية)
دكتور / عادل حممد زيـــادة

ملخص البحث
تكمن أمهية البحث يف معاجلة موضوع هام يربط بني املذاهب اإلسالمية والعامرة اجلنائزية، إذ 
يوضح تأثري املذهب السني والشيعي يف عامرة مشاهد آل البيت � يف مدينة القاهرة، فضالً عن 
عرضه التأثريات املعامرية الواقعة عىل تلك املشاهد من رشق العامل اإلسالمي وغربه، بام يؤكد 

عىل وحدة الفكر املعامري اإلسالمي بسنته وشيعته، و حمبة آل البيت وقدسيتهم عند الطرفني.
وقد تناولت الدراسة بعضاً من تلك املشاهد واملراقد، متتبعني أصل تسميتها من خالل الفكر 
املعامري اإلسالمي، و إلقاء الضوء عىل أصحاهبا من آل البيت �، والتطورات واإلضافات التي 
حلقت هبا خالل العصور املتعاقبة، ثم تأيت الدراسة التحليلية للعنارص املعامرية والفنية املوجودة 
يف تلك املشاهد ومد تأثريها بعنارص العامرة الدينية يف رشق العامل اإلسالمي وغربه من خالل 

الدراسة الوصفية امليدانية هلا.
ومن خالل الدراسة تبينت العالقة الوثيقة ألهل مرص بآل البيت � وحفاوهتم وتربكهم هبم عرب 

عامرة مشاهدهم عىل مد العصور .
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د.عبد اخلالق هادي طواف
العامة، بام  ا علميًا عىل مقولة : إن اإلسالم ربط مجيع املعامالت يف احلياة  رً م البحث تصوّ قدّ
ختليق  موضوع  اىل  نظرته  تكن  مل  ولذلك  املحمود  والسلوك  باألخالق  االدارية،  احلياة  فيها 
اإلدارة نظرة جتزيئية ضيقة بل نظرة شمولية وهادفة، فدعم أخالقيات اإلدارة ال يعني فقط يف 
املنظور اإلسالمي حماربة الرشوة واحلفاظ عىل املال العام ومناهضة املحسوبية وما إىل ذلك، 
بل شمل ترسيخ مفاهيم املسؤولية والرعاية «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» ومراعاة 
الناس وحرماهتم، وكذا العمل عىل تسيري عالقة املواطنني باإلدارة ودراسة تظلامهتم  حقوق 

وشكاواهم ومحايتهم من كل أشكال التعسف والشطط لد املسؤولني اإلداريني.
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أوالً: أخالقيات العمل االداري يف املنظامت احلديثة.
ثانياً: املدير االسالمي وارتباطه بأخالقيات العمل االداري.

ثالثاً: أخالقيات العمل االداري من وجهة نظر اسالمية.
يتميز  النظام األخالقي يف اإلسالم  أن   : أمهها  لعل  نتائج وتوصيات  بجملة  البحث  وخرج 
بطابعني احدمها أهلي رباين عىل املسلم جيب إتباعه، واآلخر برشي أو إنساين يتصف بالعمومية. 
فضالً عن أنّ املدير االسالمي قد تكون ديانته االسالم وقد ال تكون, انام يتوجب عليه ان يتبع 
بدون  العامة واخلاصة  املصلحة  العمل وحتقيق  لسري  املوضحة  والتعاليم االسالمية  القواعد 
وطريقة  اخلرية  احلياة  أجل  من  العمل  يف  نظام  األخالق  أنّ  إىل  إضافة  مماطلة.  أو  تسويف 

للتعامل مع الغري أياً كان دينه أو فلسفته يف احلياة.
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أ.د. غالم نبي خاكي . جامعة كشمري . مركز دراسات اسيا الوسطى

ملخص البحث
مرحلة  اىل  تعود  جذورها  لكن  املعارص.  األكاديمي  للنشاط  متقدما  خطاباً  العاملية  أمست 
والتعليم  املعرفة  النائية وان تسارع  الدارسني يف صقاع األرض  اإلسالم األوىل من خالل 
مصطلح  وبزوغ  الواسعة  الرتمجة  حركة  و  اهلجرة  عملية  و  واملكتبات  املدارس  وإنشاء 
األصعدة  عىل  للمسافات  العابر  التواصل  تشجيع  إىل   أد هذا  كل  والتعاون  الشمولية 
العقائدية والعملية وهذه بعض املسامهات البارزة للرتاث اإلسالمي الذي من خالله نالت 

حضارة آسيا الوسطى الفائدة العظيمة.
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البيان اخلتامي
االستاذ  العميد  ملؤمتر  التحضريية  اللجنة  وعضو  العميد  ملجلة  االستشارية  اهليئة  عضو  ألقاهُ 

الدكتور رسحان جفات
بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملني.

اللهم صل عىل حممد وآل حممد كام صليت عىل أبراهيم وآل أبراهيم وبارك عىل حممد وآل حممد 
كام باركت عىل أبراهيم وآل ابراهيم يف العاملني إنك محيد جميد.

–  السادة العلامء  – دام عزه  السيد االجل أمحد الصايف، االمني العام للعتبة العباسية املقدسة 
ة هذا املكان املقدس، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. الفضالء، املحرتمون خدمّ

اللقاء الكريم بالرتحيب بكم؛ إن قلوبنا حتتضن هذا احلشد  مرة أخر يسعدين أن أختم هذا 
الكريم، وحمبتنا لكم ساديت تكرب بقدر املسافات التي قطعتموها لتصلو اىل مدينة أبناء رسول اهللا 
رحباً بكم يف ابتداءهِ، بل ويف  -صل اهللا عليه وآله-، فمرحباً بكم يف ختام هذا املؤمتر كام كان مٌ
رحباً بكم يف بلدكم العراق. يف رحاب العميد، هذه املجلة العزيزة إيثاراً وتواصالً  كل حلظةٍ مٌ
نبي  بباب أرشعه  ليذكروا  املؤمترون من إصقاع شتى  التقى  االنسانية، حيث  نبيالً، ومتاهياً يف 
الرمحة -صل اهللا عليه وآله- وهو باب العلم، وسعوا اىل ترتيب عمل كثري ممن يعشقون االبواب 
املوصدة عىل أرباك صياغاهتا فكان اساس املعرفة اساساً جمدداً ومصداقاً حفياً وحقيقاً لوصف 

جتمعهم ب نلتقي يف رحاب العميد لنرتقي.
عمل  ورش  بحثية،  جلسات  من  احلقيقي،  العلمي  احلراك  من  املاضيني  اليومني   مد وعىل 
يف  ليصوغوه  املؤمترون،  ارداه  ما  أهم  والتحضريية  العلمية  اللجنتني  استشفت  جاد،  وحوارٍ 

قالب التوصيات التالية: 
أوالً- ان يكون املؤمتر سنوياً، مع توسيع دائرة املشاركة عىل نحوٍ تُغطى فيه رقعة جغرافية أوسع 

عربياً وأجنبياً.
ثانياً-املبارشة باختاذ اإلجراءات الالزمة إلضفاء سمة (Impact Factor) عىل جملة العميد.
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عىل  والتطبيقية؛  الرصفة  العلمية  بالبحوث  تُعنى  حمكمة  علمية  جملة  إصدار  عىل  العمل  ثالثاً- 
غرار جملة العميد، باإلضافة إىل جملة تُعنى بالدراسات القرآنية ألمهيتها وخصوصيتها بني حقول 

املعرفة املختلفة؛ وذلك ألجل تغطية مجيع احلقول املعرفية.
رابعاً- تأسيس مركز العميد للبحوث والدراسات االسرتاتيجية لرتمجة خطط البحث العلمي 

اىل برامج ومتابعة سريها، تطويرها وتقويمها .
خامساً- إقامة ورش عمل، وندوات علمية دورية بني فرق عمل املجالت املختلفة للتواصل 

والتقويم والتقييم.
االديان  بني  التقريب  باجتاه  السيام  اخلالق،  الفكر  خيدم  بام  االنساين  احلوار  تفعيل  سادساً- 
أوىص  لذا  االجتامعي؛  والسلم  التعايش  مهد  هو  العراق  أن  فحيث  االسالمية،  واملذاهب 
املؤمترون أن تتبنى وزارة التعليم العايل العراقية اقامة هكذا ندوات، وأن تقوم املجالت العلمية 
املحكمة واملتخصصة بالعلوم اإلنسانية بفتح أذرعها الستقبال البحوث والدراسات التي تُعنى 

هبذا االمر والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.
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كان للوفود املشاركة يف مؤمتر العميد العلمي العاملي األول، جولة تعريفية عىل أقسام ومنشآت 

العتبة العباسية املقدسة، 
بغية االطالع عىل سري العمل اجلاري، وطبيعة االنجازات التي متت،  كام تضمنت هذه اجلولة 
وتعزيز  العلمي،  التواصل  جسور  ملد  االكاديميني،  باألساتذة  واللقاء  بابل  جامعة  اىل  زيارة 
التواشج املعريف، باإلضافة اىل  مشاهدة االرث التارخيي واحلضاري، من خالل  زيارة الوفود 
األرشف  النجف  مدينة  بزيارة  الوفد  ترشف  ذلك  وبعد  القديمة  بابل  مدينة  ألثار  املشاركة 

وزيارة مرقد االمام أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب (عليه السالم)، واللقاء باملرجعية الدينية.

 ������ א����� א���א�כ� �� א��	� ���א� ��	��א  א����� א���א�
א������.

حيث زارت الوفود خمازن العتبة العباسية (السقاء١، السقاء٢)، واالطالع عىل النظم املخزنية 
احلديثة املتبعة يف خزن املواد، وأنواع املواد املخزونة، وكيفية تنظيمها. كام كان للوفود املشاركة 
املطبعة  هذه  حجم  عىل  خالهلا  من  تعرفوا  العباسية،  للعتبة  التابعة  األوفيس  مطبعة  يف  جولة 
املعقدة  التقنيات  العاملي، وطبيعة  ومنشئها  وآلية عملها،  العالية  الفنية  وحداثتها ومواصفاهتا 

والنادرة املستخدمة فيها.
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كام زارت الوفود املشاركة يف املؤمتر سامحة أية اهللا العظمى السيد حممد سعيد احلكيم-دام ظله-

التي  البعيدة االفق  الوسطية احلقة، والنظرة  الرؤية االسالمية  بفرصة االطالع عىل  ، وحظوا 
تتمتع هبا هذه املرجعية ودعواهتا اىل التقريب بني املذاهب االسالمية، ونبذ الطائفية والتكفري، 

وسعيها الدؤوب للحفاظ عىل دماء املسلمني كافة.
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السالم)، واالطالع عىل  املؤمنني (عليه  أمري  بزيارة مرقد  املؤمتر؛  املشاركة يف  الوفود  ترشفت 
األجواء الروحانية يف هذا املرقد الرشيف، حيث تم بعد ذلك زيارة املكتبة العلوية واالستامع 
لرشح القائمني عليها حول تاريخ تأسيس هذه املكتبة، وعدد الكتب املوجودة فيها، والتوسع 

الرسيع احلاصل فيها. 

املجتمعات  بني  التعارف  وتعميق  والعلمي،  واحلضاري  املعريف  التواصل  تعزيز  ألجل 
االكاديمية العربية والعاملية؛ قام الوفد املشارك يف مؤمتر العميد بزيارة إىل مدينة بابل االثرية، 
تم  حيث  بابل،  بجامعة  واملتمثل  واملعريف،  احلضاري  اإلرث  ذلك  امتداد  عىل  واالطالع 
تعريف األساتذة والعلامء املشاركني، باملسرية العلمية والبحثية للجامعات العراقية ودورها 
يف تطوير املجتمع، ومن جانبهم اطلع االكاديميون العراقيون عىل الرؤ املختلفة للمشاركني 
يف املؤمتر، والتي من شأهنا زيادة اطالعهم وثقافتهم، فهذه اللقاءات بني االساتذة والعلامء هي 
من أهداف وغايات املؤمتر، وهي جتسيد لشعار املؤمتر (نلتقي لنرتقي) الذي يسعى ملزيد من 

التعارف والتقارب بني العقول، والتالقح بني االفكار اإلنسانية البناءة.
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سامحة األمني العام للعتبة العباسية املقدسة 

بسم اهللا الرمحن الرحيم
مل يعد خافياً اليوم الدور الكبري للعتبات املقدسة، وأنشطتها املتنوعة وخصوصاً اجلانب الثقايف، 
الذي يُعد صاحب احلصة األكرب يف هذه االنشطة، فمن فضائيات عاملية، إىل إذاعات تبث عىل 
كثيف؛  ودخول  بانتشار  حتظى  اليوم  باتت  إلكرتونية،  مواقع  إىل  والوطني،  املحيل  املستويني 
الثقافية منها واملتخصصة - والتي ختدم رشائح متعددة، من  كذلك فقد تنوعت املجالت - 
بقضايا  هتتم  والتي  املحكمة)  العميد  (جملة  هي  واضح،  باهتامم  حتظى  التي  املجالت  هذه 
وشؤون البحث العلمي، فالباحث الذي يكتب بحثاً علمياً، ويضع فيه جمهوداً كبرياً؛ يف سبيل 
خدمة العلم واملجتمع، هو بحاجة لنرش هذا البحث يف جملة علمية حمكمة، يستطيع أن يصل 

ببحثه إىل العاملية واالنتشار أوالً، وثانياً يستفيد منه يف أغراض الرتقية العلمية.
لذلك كله كانت جملة العميد املحكمة التي استطاعت خالل فرتة وجيزة الوصول إىل مراحل 
متقدمة نسبياً مقارنة بعمرها القصري؛ والتي ما زالت بحاجة إىل مزيد من االنفتاح عىل االساتذة 
املزيد من  العراق وخارجه، والتفاعل معهم؛ يف سبيل حتقيق  والكتاب واملفكرين من داخل 

االرتقاء العلمي واملعريف.
واهليئات  العميد  جملة  وتقدم  نمو  تعزيز  وهو  أال  االجتاه،  هذا  يف  ليصب  العميد  مؤمتر  يأيت 
البحوث  من  العديد  فيه  ألقيت  والذي  يومني،   مد عىل  أستمر  الذي  فاملؤمتر  العاملة، 
ووجهات النظر، كان الغرض منه هو اللقاء واالجتامع بحد ذاته، وتبادل االفكار ووجهات 
النظر، وهذا من شأنه دفع عجلة التقدم واالرتقاء للمجلة، وكذلك يف االجتاه املعاكس، حيث 
أن  يمكن  التي  والتجارب  املؤمتر،  هذا  يف  املطروحة  االفكار  من  االنتفاع  للمشاركني  يمكن 

حيصلوا عليها، وتطبيقها يف بلداهنم.
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هذا  املعريف؛  التواصل  استمرار  االهم  ولكن  املعريف،  التأسيس  بعملية  البدء  املهم  من  إن 
املوزون، فأعتقد  التشنج والنظرة أحادية اجلانب، والنقل غري  أبتعد عن  إذ  الذي ما  التواصل 
أننا سنحقق الغاية من عملية االتصال املعريف، والوصول إىل مرحلة االلتقاء املنشود لالرتقاء 

بالعلوم واملعرفة.
– إذا ما استخدمت بطريقة  – من العلوم املهمة، وخطرية  – كام تعلمون  إن العلوم اإلنسانية 
خاطئة –، فكم من شعوب دفعت الثمن غالياً؛ بسبب النرش غري الصحيح، واملعلومة املضللة.

لقد سمعنا خالل املؤمتر كلامت طيبة ومؤثرة من االستاذ القدير يف جامعة االزهر، وأيضاً من 
ممثيل بعض اجلامعات األكاديمية، ونعتقد أن هذه الكلامت الطيبة والنوايا احلسنة، مهمة لنا يف 
هذه املرحلة التي نمر هبا، إال أننا نريد هلذه الكلامت أن ترتجم إىل واقع؛ لكي يأخذ العلم دوره 
يف حل املشكالت التي باتت اليوم أكثر وطأة وطحناً لشبابنا، ليس فقط يف العراق بل ويف بالد 
كثرياً جداً. أعتقد أن اجلانب العميل يف حياتنا يمكن أن يتحسن كثرياً، إذا ما استطعنا اللحاق 
بركب التقدم العلمي، فال يشك أحد بالدور اإلجيايب للعلم يف احلياة، وكام ذكر أحد االساتذة 
فاعلة  الكفاءات بطريقة  إدارة هذه  ما استطعنا  إذا  البرشية، والتي  بالكفاءات  العراق غني  إن 
إىل  بالعراق  وسنعود  بلدنا،  تكتنف  التي  املشاكل  من  الكثري  وسنحل  سنتجاوز  فأننا  وكفؤة، 

مصاف الدول املتقدمة.
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 مشاركتي يف هذا املؤمتر من خالل ورقة بحثية عن املشاريع الصغرية واملتوسطة، وعالقاهتا 
بالتنمية االقتصادية واالجتامعية يف املجتمع العريب، فنحن نحاول بقدر االمكان تسليط الضوء 
عىل امهية ورضورة املشاريع الصغرية للشباب؛ نظراً ملا يعانونه من بطالة كبرية ناجتة عن االزمة 
االقتصادية التي نمر هبا؛ فنسبة ٢٧ – ٢٨ % بطالة يف املجتمع، تؤثر بكل تأكيد عىل الوضع 
االجتامعي بكل تأكيد، ولذا من الرضوري الرتكيز عىل إجياد حلول ألزمة البطالة بني الشباب، 
فهم من سيقود البلد يف املستقبل؛ وعليه من الرضوري أن وضع االسس العلمية التي متكننا 
من استثامر طاقاهتم وهم يف ريعان شباهبم، وهذا يكون من خالل رفع مستو الدخل القومي، 
وترويج فكرة املشاريع الصغرية واملتوسطة بني الشباب،– كام هو معلوم - ال حتتاج اىل عاملة 

مدربة وال رؤوس أموال كبرية.
وكام ال خيفى أمهية وفائدة مثل هكذا مؤمترات لطرح هكذا مشاريع ورؤ من شأهنا تطوير 
اقتصاد البلد والسري به عىل طريق النمور االزدهار، ومن هنا أتقدم بالشكر اجلزيل للقائمني 
عىل هذا املؤمتر املقام يف العتبة العباسية املقدسة، لدعوهتم وتوفريهم فرصة املشاركة لنا يف هذا 

املؤمتر العميل والرائع.
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يُعقد  فرحتي غامرة حلضوري هذا املؤمتر العلمي؛ ملا يتمتع به من خصوصية املكان، حيث 
بجوار اإلمام أيب الفضل العباس- عليه السالم-، وعىل أرض العراق، أرض الطيبني الكرام 

واحلضارة األوىل.
أعتقد أن هذا املؤمتر قد نجح يف مد جسور التواصل، وإجياد أرض خصبة للعمل املشرتك، 
والتفاعل بني الرؤ واالفكار املتعددة، وكل ذلك يف سبيل صياغة نموذج للتعايش والتفاهم 

احلضاري الذي نحن بأمس احلاجة إليه.
كام أن هذا املؤمتر قد نجح يف إقصاء رضوب التعصب والتعنت، التي تؤدي دائامً إىل احلروب 
واجلهل والتخلف، وركز عىل عوامل االتفاق الكثرية التي نشرتك هبا. إنني مل أر يف هذا البلد 

إال الطيبة واملحبة والقلوب الصافية.
نحن اليوم بحاجة إىل التوحد واالتفاق القائم عىل اساس املشرتكات بيننا، فنحن أصحاب 
رؤية، ونسعى إىل مرشوع "هنضة االمة وتقدمها"، وهذا ما حيملنا عىل تبادل أفكارنا ووجهات 
نظرنا، وترك جماهل العصبية؛ فإخوتنا يف الدين واللغة واجلغرافية، كلها عوامل تدفعنا للعمل 
وجدته  ما  وهذا  واإلنسانية،  االدبية  اجلوانب  وخصوصاً  املتعددة،  املجاالت  يف  املشرتك 
متجسداً يف مؤمتر العميد العلمي االول، الذي ينسجم متاماً مع طبيعة بحثي أال وهو "أفاق 
بلدان  عدة  من  مجعنا  الذي  املؤمتر  هذا  الغريب"،  الفكر  عىل  وأثره  االسالمي  احلوار  وأسس 

وعدة اجتاهات فكرية لنرتقي معاً ونحث اخلطى نحو عامل املعرفة.
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إن جملة العميد، ورغم حداثة نشأهتا، إال أن بدايتها قوية، ويتجىل لنا ذلك يف املادة العلمية التي 
مت بني دفتيها؛ إضافة إىل هذا املؤمتر العلمي، الذي يُعترب – عىل حد علمي – من املؤمترات  ضُ
النادرة الذي تقيمه املجالت املحكمة عىل مستو الوطن العريب، ولألسف الشديد أننا نعاين 
من إمهال كبري يف اجلانب العلمي للمجالت العلمية عموماً الصادرة يف العامل العريب؛ إال ان 
جملة العميد قامت بتاليف تلك العيوب واألخطاء عن طريق صياغة اسرتاتيجية مستقبلية من 
خالل هذا املؤمتر العلمي املتميز، واستخدام مقاييس علمية حديثة يف تقييم إصداراهتا، حيث 
بينت قيمة املادة العلمي هلا يف أي جمال، من خالل قسمة عدد االستشهادات التي يقوم بأخذها 
املجلة  لتأثري  قوي  مؤرش  وهو  املجلة،  يف  البحوث  عدد  عىل  املجلة  من  املختلفون  الباحثون 
يف ميدان البحث العلمي بالوطن العريب، لقد تعودنا يف األوساط االكاديمية أن دور املجلة 
ينتهي، بمجرد قيام الباحث بنرش بحثه، دون أن تقوم املجلة بقياس األثر البعدي للامدة العلمية 
املنشورة، وهذه املشكلة قد جتاوزهتا جملة العميد من خالل مقاييسها العلمية املتبعة، وذلك ما 

أعطى للمجلة زمخاً وبعداً أكثر اتقاناً.
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تعد سمة التنظيم عايل املستو من أكثر ما أثار انتباهي يف هذا املؤمتر، وهذا ما يزيد من الفعالية 
العراق، اشعر بزهو وسعادة كبريتني، فقد  املقدسة يف  العتبات  إذ أزور  العلمية للمؤمتر، وأنا 
ترعرعت أرواحنا يف هذه األجواء املباركة؛ واليوم انا اشهد هذا التنظيم الرائع ومجيل التنسيق 

والضيافة األمجل، وكل هذا ليس بغريب عن الشعب العراقي الكريم.
إن مثل هكذا مؤمترات – ومما ال شك فيه – تسهم يف تعميق روحية وعقلية التواصل العلمي، 
والتي تفيد يف عملية تبادل األفكار والرؤ، والذي يؤدي يف كثري من األحيان إىل توليد املزيد 
من األفكار والرؤ، إن التواصل وااللتقاء الذي حظينا به يف هذا املؤمتر، هو من صلب بحثي 
الذي شاركتُ فيه يف هذا املؤمتر املبارك، أال وهو "العنارص اإلنسانية املحققة للوظيفة التواصلية 
تذ به يف احلوار  يف اللغة من اخلالل احلوارات القرآنية" أي اعتامد احلوارات القرآنية كنموذج حيُ

السلمي الذي جينبنا الدخول يف متاهات العنف، ويوصلنا إىل بر التوافق واالنسجام واملحبة.
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كام ال خيفى عىل أحد مقدار الفجوة العلمية احلاصلة بني الغرب والعرب، ففي الوقت الذي 
حبيس  زال  ما  العرب   لد العلمي  البحث  أن   نر عميل،  واقع  إىل  علومه  الغرب  ترجم 
الرفوف، وهذه مشكلة الدول العربية، سواء عىل مستو العلوم اإلنسانية أو العلمية الرصفة؛ 
فجميعها تفتقر للدعم الكايف لتأخذ دورها يف بناء املجتمع، لذا فإن عقد مثل هكذا مؤمترات 
هي خطوة باجتاه االستثامر الصحيح للبحوث العلمية املنشورة يف املجالت املحكمة، ومن هنا 
اجلاحظ  اللغة واالدب عن  القدامى يف  التنورين  "أثر  بعنوان  املؤمتر  كانت مشاركتي يف هذا 

واملربد نموذجاً يف اللغة واألدب".
ئي بسعة كرمه وضيافته،  ال أنسى أيضاً أن أعرب عن فرحتي برتحيب الشعب العراقي، وتفاجُ
إقامة  يف  بذلوها  التي  الواضحة  واجلهود  تنظيمهم  دقة  عىل  املؤمتر  عىل  القائمني  اُحيي  كام 

وإنجاح هذا املؤمتر.
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ليس  املميز، وهذا  العلمي  املؤمتر  هذا  وفقرات  مفاصل  بارزة ظهرت يف مجيع  التنظيم سمة 
للتواصل  خصبة  بيئة  لنا  وفرّ  ما  وهذا  والنظام،  للتنظيم  أهلٌ  فهم  العراقيني  عىل  بغريب 
لنا  ووفرت  واإلنساين،  الفكري  امللتقى  هذا  أثرت  التي  الفكرية،  واالتصاالت  العلمي، 

منطلقات واسعة ملزيد من التواشج القيمي.
البحوث  صعيد  عىل  متكامالً  إنسانياً  عمالً  نقدم  أن  عىل  املؤمتر  هذا  خالل  من  تعاونا  لقد 
هذا  عاجلها  والتي  املحكمة،  املجالت  يف  العلمية  الشواهد  استخالص  خالهلا  من  العلمية، 
املؤمتر املوقر، وقد شاركتُ ببحثي املعنون "اخلطاب الشعري يف رثاء العلامء" من هذا املنطلق.

والعلامء  للباحثني  املناطقية  والتعددية  بالنضج  العميد؛  ملجلة  االول  العلمي  املؤمتر  أمتاز 
املشاركني فيه، وهذا ما حقق املزيد من التالقح والرتابط العلمي، باإلضافة إىل حتقيقه قول اهللا 
عزل وجل:)وتعاونوا عىل الرب والتقو)، فالتعاون هو أهم ما حتققه هذه املؤمترات، وندعو 

اهللا-تعاىل- أن يكون املؤمتر القادم أكثر تقدماً وتكامالً.
إن مثل هكذا مؤمترات تتيح اللقاءات العلمية، وتيسري التقاربات الفكرية؛ لذلك فإن حتى 
نعلم  فكام  جيمعنا،  الذي  العلمي  والرتابط  األدب  حدود  يف  تكون  أن  ينبغي  االختالفات 
عام  ونبتعد  جيمعنا  عام  فلنبحث  إذن  تفرقنا؛  التي  السلبية  السياسة  بعكس  جيمعنا،  العلم  أن 
يفرقنا. ورغم أن هذا املؤمتر قد ناقش العديد من القضايا اخلالفية، إال إن روح الود بني العلامء 

والباحثني هي السمة الغالبة التي سادت أجواءه.
جيداً،  كان  فاملؤمتر  تنظيمياً،  أما  املؤمتر،  هلذا  والتميز  النجاح  نقاط  أهم  من  هو  ذلك  ولعل 
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بالنسبة لكونه التجربة االوىل، باإلضافة إىل الشعور باألمان والراحة النفسية بجوار هذه البقاع 
املقدسة، بقاع أهل البيت -عليهم السالم-. 

القائمني  قبل  تنظيمهُ واالستقبال من  ربام أمهها حسن  املميزات،  بالعديد من  املؤمتر  أمتاز هذا 
عدنا جداً النعقاد املؤمتر يف هذه البقعة املباركة؛ وترشفنا  عليه، فجزاهم اهللا عنا كل خري، كام سُ

بزيارة أرضحة أهل البيت -عليهم السالم-، 
لقد أتاح هذا املؤمتر فرصة اللقاء والتعرف عىل باحثني ودارسني ومن خلفيات متباينة، وهذه 
هذا  أن  كام  للمؤمتر،  حتسب  اإلجيابيات  هذه  كل  إن  البحثي،  العمل  لتعميق  جداً  مهمة  امليزة 
املؤمتر فرصةٌ لنا نحن اجلزائريون، كوننا بعيدين كل البعد عن العراق، إال إننا ومن خالل هذا 
املؤمتر املبارك، استطعنا التعرف والتواصل مع الباحثني والعلامء العراقيني، واإلحساس بروحية 

البحث العلمي املشرتكة بيننا.
ونظراً لتعدد حماور وجوانب املؤمتر اللغوية، واالجتامعية واإلنسانية، فقد استدعى ذلك تعدد 
املناقشات من الباحثني ذوي اخللفيات العلمية واجلغرافية املختلفة، ألجل أثراء الواقع العلمي 

يف جمتمعاتنا، وقد شاركتُ ببحث (اجلهود الداللية عند العرب القدامى) يف هذا املؤمتر.



٦٤

�� �א��� £�� א���א�� ���� כ��� א����א���א� א���א�� א��כ��� �א¦� �א¡� 
Áא��א
 - א���

 ���¸ א���À א���א� א��כ��� ���� ����� כ��� ���א� א����� א�����®�
�� �א���

��_ �א�·� א���¶ א��א�

أُتيحت يل عىل مد عدة سنوات حضور العديد من املؤمترات العلمية التي أقيمت عىل  لقد 
وذلك  آخر،  من  أفضل  علمي  مؤمتر  وجود  بعدم  قناعة  لدي  تولدت  وقد  الوطني،   املستو
– مؤمتر  بحكم املقاييس واألعامل التي قُدمت يف تلك املؤمترات، إىل أن حرضتُ هذا املؤمتر 
يف  تصورايت  انعكست  حيث  املقدسة،  العباسية  العتبة  أقامتهُ  الذي   – االول  العلمي  العميد 
احلقيقة، فهو من أفضل املؤمترات التي شاركتُ هبا، من حيث مستو التنظيم، وطبيعة املادة 
 ومستو املؤمتر،  تنظيم  عىل  القائمني  وجدية  املشاركة،  البحوث  فحداثة  وقيمتها؛  العلمية 
االعداد والتهيئة، كلها عوامل حققت يف النهاية نجاح املؤمتر، وأعطت صورة ناصعة البياض 
للمجتمعات االخر عام تقدمه العتبتان املقدستان احلسينية والعباسية، من دعم لنرش الوعي 

والتالقح الفكري بني املشاركني.

البيت  أل  من  درهبم  عىل  يسري  ومن  السالم)  )عليهم  واملرسلني  األنبياء  جعل  تعاىل  اهللا  إن 
والعظات،  العرب  الصاحلة  سريهم  من  ونأخذ  هبم،  نقتدي  مناراً  السالم)،  واألولياء)عليهم 
فاألصل يف ذلك أن نأخذ من قصصهم عربة ألويل األلباب؛ وإذا أن نكون فاعلني وجادين يف 
رغبتنا يف توحيد االمة، فعلينا أوالً القضاء كل ما يسبب تفرقتها، سواء من املشاحنات اجلدلية، 
الدين  (و(أقيموا  تفرقوا  وال  مجيعاً  اهللا  بحبل  (واعتصموا  هو  فاألصل  التكفريي،  الفكر  أو 
وال تتفرقوا فيه) و) إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم يف يشء) ، فالعِربة يف سري 
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الصاحلني أهنم كانوا يألفون وال يفرقون، يتناصحون وال يتناطحون، يتالقون وال يتهاجرون؛ إننا 
باألزهر الرشيف، ننادي بوحدة االمة، وترك ما يسوقها إىل التناحر والتدابر، ندعوا إىل االنتقال 

من املرحلة املذهبية، الطائفية والعصبية إىل مرحلة  ) كنتم خري أمة أخرجت للناس (.
– عىل  لقد استشعرتُ عمق الروحانية يف هذه البقاع املباركة واملراقد الطاهرة، نحن املرصيون 
اخلصوص – نحب آل البيت-عليهم السالم- ونذوب فيهم عشقاً، ونوقرهم عمالً بقوله تعاىل: 
الصاحلني، هو  مراقد  من  بام يضمه  فاملكان  القربى)،  املودة يف  اال   أجر علية  أسئلكم  (قل ال 
بارك، حيرك فينا ذكريات أليمة، ويف نفس الوقت كانت لنا فرصة مشاهدة السني  مكان روحاينٌ مُ
بجوار الشيعي وبجوار اإلبايض، أخوة محيمية ملحاولة أعادة االصل األصيل ملا كانت عليه األمة 
املسلمة من وحدة وآخاء وحمبة بعيداً عن كل أنواع الطائفية واملذهبية والعنرصية، ورجائي لعلامء 
داخل  اخلالفات  هذه  وحرص  وعلمية،  فكرية  خالفات  هكذا  عن  الناس  عامة  ابعاد  املسلمني 

جدران القاعات البحثية، وهذا ما أمل أن يكون عليه مستقبلنا.
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اخلاصة  الرئيسية  النقاط  ملناقشة  العميد؛  ملجلة  والتحريرية)  (االستشارية  اهليئتان  اجتمعت 
البحوث اجلديدة، وإعادة أرساهلا إىل اخلرباء، مع إعطاء قبول نرش  العميد، واستالم  بمؤمتر 
للبحوث التي استوفت رشوط النرش ومن ثم مناقشة بعض االمور االخر اخلاصة ببحوث 
العدد الثامن وعمل اإلجراءات الالزمة لذلك. متت مناقشة املحاور التالية يف اجللسات التي 

عقدت :
١- التأكد من توفر اإلصدار احلديث من املجلة يف موقع املجالت العراقية.

للجامعات،  الدورية  الزيارات  خالل  من  للمجلة،  السنوية  االشرتاكات  لزيادة  السعي   -٢
وتفعيل العالقات العامة واخلاصة مع االساتذة.

٣- تصميم وإعداد دعوة املشاركة واحلضور يف مؤمتر العميد.
مع  العراقية؛  اجلامعات  عىل  توزيعه  ثم  ومن  العميد،  مؤمتر  عن  إعالن  بوسرت  تصميم   -٤

اإلشارة إىل أن املؤمتر يعمل بنظام االستكتاب.
٥-عمل شعار خاص بمجلة العميد.

٦- الثبوت عىل ما يقرر يف اجللسات مع وضع فسحة لنضوج األفكار.
٧- تشكيل اللجنتني العلمية والتحضريية للمؤمتر. وأن يكون رفع األعداد الصادرة حديثاً من 

قبل سكرتري جملة العميد.
٨- إرسال دعوات املشاركة واحلضور، باإلضافة إىل كراس تعريفي باملؤمتر اىل أكثر من ٤٠ 
شخصية مرموقة يف دول، مثل: مرص، تونس، املغرب، اليمن، عامن وباكستان؛ وقد تم فعلياً 
تأشرية  بانتظار  اآلن  وهم  آنفاً  املذكورة  الدول  من  سفر  وجواز  بحث   ٢٥ من  أكثر  استالم 

دخول العراق وبطاقة السفر. 
٩-أجراء التعديالت النهائية عىل تصميم املوقع اإلليكرتوين؛ ليتمكن الباحثني من االطالع 
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عىل حماور املؤمتر وأعداد املجلة.
١٠- االنتهاء من طبع قطع (فلكس) مؤمتر العميد وبعدد ٦٠ قطعة (فلكس) بثالث أحجام.

١١- استثامر مؤمتر العميد لتطوير املجلة من خالل ورش العمل أو من خالل إضافة بعض 
احلارضين بعد أخذ موافقتهم اىل هيئة التحرير لتكون املجلة دولية.

والعلمية  اإلنسانية  املجالت  حترير  رؤساء  إىل  رسمي  كتاب  هيئة  عىل  دعوة  إرسال   -١٢
العميد  مركز  تأسيس  تبحث  عمل،  ورش  يف  إلرشاكهم  املؤمتر؛  اىل  للحضور  واإلقتصادية 

للدراسات واألبحاث، مع هتيئة سكن مناسب وضيافة تليق باملؤمتر.
١٣- توزع عىل احلارضين يف املؤمتر حقائب جلدية، مطبوع عليها شعار مؤمتر العميد العلمي 

العاملي االول.
واالعالمني  املشاركني  عىل  وتوزيعها  باملؤمتر،  خاصة  كريستال  دروع  وهتيئة  إعداد   -١٤

والشخصيات التي اسهمت بإنجاح املؤمتر .
١٥- إعداد حافظه خاصة باملؤمتر .

١٦- إعداد شهادة تقديرية .
١٧- إعداد جملة رشوع العدد االول والثاين .

١٨- إعداد دليل تعريفي بمجلة العميد .
١٩- هتيئة وأعداد حلقتي بث مبارش عىل قناة كربالء ختص املؤمتر .

٢٠- عمل االعالنات اخلاصة باملؤمتر وتوزيعها عىل اجلامعات العراقية .
٢١- عمل الدعوات اخلاصة باملشاركني واحلضور للمؤمتر ، وهم رؤساء اجلامعات و عمداء 

الكليات االنسانية باالضافة اىل رؤساء حترير املجالت املحكمة .
 ٢٢- إعداد وهتيئة قاعة االمام موسى الكاظم (عليه السالم). توزيع إعالنات ودعوات املؤمتر 

يف اجلامعات  
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٢٣- توزيع اإلعالنات عىل بوابات اجلامعات العراقية أدناه:
١- جامعة بغداد

٢- اجلامعة املستنرصية
٣- جامعة البرصة

٤- جامعة املثنى
٥- جامعة واسط
٦- جامعة الكوفة

٧- جامعة بابل
٨- جامعة كربالء

٩- جامعة القادسية 



٦۹



۷۰


