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 3 نهضة أمة  

 
 

 

 مقدمة 

 

بصررررار، إذ بصررررر" مسررررارات في اإل"كيف ت  الذي كان بعنوان  في كتابنا ا ول    بيّنا
في أما ، دراكمعتمدة على سرعة اإل، واد كانت معالجتنا  عشرر مسرارا  ثني اجعلناها في 
حين ، أي  صرورةال حاطة تتكامل فيهإعبر أسرلوب   بصرارسرنسرتعرا اإلفهذا الكتاب 

ولتقريب الصررررورة لعلنا نسررررتعين  وعالاة ذلك بنهضررررة ا مم،  بعاد،  ا   ةكون ثالثيت
صرورة  لتشركل لنا  السريني والصرادي ينمحورحداثيات الإإذ تعتمد فيه  ،بالرياضريات

 التالي: الرسموفق سطحية 
 

 
 

 ( ، ص)سحداثيين إوفق مسطحة صورة ( 1شكل )
 

 تعالىهللا   هودعر ما  ابةمثبهو    -الميبسي  ررايا     -فق وهو المحور األ  المحور السيني ف

فنه خوقه ر  العالمنن لكل شي   ذلك رن    ،سيبا من بسي  ف  العوو  واأل  ف  هذا الكون

 ، فكيانبيالععمنر  مرجيا  األ  األرض  إلىعونيه السيييي    آد    مع ظزولميظومية وظظيا ، و

 مسيييياحية ف حثيه لردوات، وو عقيل   من ظسييييانلإلعبر ميا رودعيه هللا   مسييييار الععمنر

، فاجعهد عوى تيوعها  الصيييياعاتكافة العوو  والع يييينونة ف  ألظظمة ل  االسيييعك يييا 



  

 4 نهضة أمة  

 
 

تارة عبر ما  عثر عونه  االسييعك ييا   ف  عمونات االسييعك ييا ، و حثه عوى   اإلظسييان

    كعجياذ  الحيد يد لوميييا ن ،  ،تجياذ  المواد  ف  مثيل  ،دفيةاصيييييمبيالربحيا  ، وتيارة  

المحور ميا عينيياب بيفيذليك هو    وف  تحر يك االالت، ،نيذليل ذليك ف  اسييييعكراب الكهربيا ف

 .ف  الصورة السني 

  ر فنه يعب  لسييما ،  ظحو ال، وهو الررسيي  المرفو   ف  الصييورة  ولعل المحور الصيياد 

رشيد  والرسياالت السيماو ة ك  ت  الرسيل  جمنع  ، فقد جا   اإلظسيان  لدى  اإل ماظاالرتقا  ب

وما ال  عبر جوارحه  كون موجودا    اإلظسيانوتهد ه لربه، فون  كل ما  دركه   اإلظسيان

، فالرسيياالت جا ت لععزإ إدراكا آخر رييار محوه ا   دركه بجوارحه ال  كون موجود

 .ك   ؤمن بوجود ما ال  دركه بحواسه القوب ولن  الجوارح

صيياد  هما ما   ييك ن الصييورة ف  هنلعها المسيي حة،  فهذ ن المحور ن، السييني  وال

ال عبر مسيييييار إبعياد، وهو ميا ال  ع   ث ثنية األب  لنميحهيا هنلية  لنبقى المحور الثيالي   

أَيَُّها ٱلنَّاس  إِنَّا  :عراقه رو  ،وم اربه  الد ينة ،الععار  بنن الب ر عوى تيو  ثقافاته  ﴿يَر ٰۤ

ك م ِٕلَل  َخلَۡقنَرر  ا َواَبَاٰۤ
ا

ك ۡم ش ع وب ن ذََكࣲر َوأ نثَى  َوَجعَۡلنَرر  ك ۡمۚۡ إِنَّ   ِلتَعَاَرفُۤوا  م ِ ِ أَۡتقَِٕ  إِنَّ أَۡكَرَمك ۡم ِعنَد ٱَّللَّ

 ﴾
ࣱ

َ َعِليٌم َخبِير رو  ا  إن تقيدمي ،افية الثقيافيات موقعهياكيتيدر   فعبر هيذا الععيار     ،١٣الحجرات  ٱَّللَّ

عبر مسييوح منداظنة، رو اسييعك ييافات  بعما تيجز، وتعحو  باالجعهاد والصييناظة  ا  تكوف

ردوات )لععيارفوا  هيذب المسييييوح المنيداظنية،    إحيدىفيعيداد حرب  وهكيذا،  إعومنية رو  

"هوفسييعد"    ظموذبما "، وعوو  اإلحصييا ، و ثروبولوج االظ"  اإلظسييانودراسييات عو   

 .   عن ذلك مثالال إ   عوى ظم  حناة ال عو ، وغنرهاف  الععر  

       
 ( عس، ص،  ) حداثيات إوفق بعاد ثالثية ا صورة ( 2شكل )



  

 5 نهضة أمة  

 
 

 

، ومع تكوف ظسيييانلإلبعاد  حداثنات الث   ه  من   يييكل الصيييورة ث ثنة األفهذب اإل

من   هعن إدرا  ر  ميهيا  عي  بيالوييييرورة تقيد  االخر ن عونيه، وميا ظظيي  اإلظسييييان

ال عن تقد  وتأخر فنما ماه  إ األرض  عمونات )العدافع  الع  تع  بنن مكعوف شيييعو 

 حداثنات. بنن هذب اإل

 

 ة الثالث إلحداثياتجولة مع ا

 " ارفواــــــــــــــلتعحداثي الثالث "اإلمحور 

 

 

هذا  ما  ميحه تكمن رهمنة محور )لععارفوا  فنحن   ،الثال  )  ظبدر باإلحداث  

 : ف  مثل اإلظسان عن   من معوومات إثرائنةحداث  اإل

 موقعك الحال  مقارظة بال عو  األخرى.  -1
 توقعات المسعقبل القر ب. -2
 لوسوو  الب ر . لومواقف والعوجه العا   -3
 .المعاررة لعوو  الذ  تمو  إلنه االعوجه العا   -4
 . عما  دور حوله  من قوا ا دراكه  المحدودإ توقعات الب ر وفق  -5
 الععر  عوى رظما  حناة الب ر.  -6
 . رو فرص  العر  عوى تفون ت الب ر، وما قد   كل تهد دات  -7
 



  

 6 نهضة أمة  

 
 

 

، وهو ما  ث ثنا   ما  ميح الصورة بعدا  ل حداث  الثال  هو من األهمنة بمكانمحور اإلف

 ال عبر: إ ال  ع  

   .المسوح المنداظنة         -ر
  . ةالدراسات اإلحصائن - 
  .ثروبولوج "ظاألمراقبة رظما  حناة ال عو  "عو   -ت
   .  والظواهر المجعمعنةاإلظساظو  ومراكز مراقبة القن  والس - 

ما رشرظا إلنه، حن  ظبدر عبر ما  ل عزإ الكر    ا من القرآن ماسعقنياه مثالنن ولعويا عبر 

 :     ه) ورد ف  سورة 

وَسى  : تعالىأوال: جا  في اوله  م     ١٧طه ﴾   ١٧﴿َوَما تِۡلَك بِيَِمينَِك يَر 

مع ظبنيا موسييى   جل ف  ع ب،سييبحاظه هللا فوعيا ظعسييا ل عن مبرر الحوار الذ  بدرب  

ذلك إن عوميا رن السيائد    !؟ "فما مبرر رن  كون محور حوارهما "عصيا  السي  ،عونه  

ما كان  قو  به السحرة من جعل ما  قعيوظه من عص   كنل وعبر    ،ف  عصر فرعون

وظم  رسيييوو    تكما لو كاظ  لورائ  رظها تسيييعى، فكان ظم  حناة القو   ععمد العصييي 

ظعمد إلنه ف   باهلل مدخ  مياسيبا مع ظبنيا موسيى، وهو مامسيار )الععار    ، فكانحناة

، نو  عبر "مسيييوح منداظنة" ليععر  عوى رظما  حناة ال يييعو  من حولياعصيييرظا ال

 فنحسن إن رردظا دعوة من ظقصده  رن ظععر  عوى ظم  حناته  فنكون مدخويا ميسجما  

 معها.
۟ا َعلَۡيَها َوأَه شُّ بَِها  ) :عبرمسار األسبا  األرانة  كما ظجد اَاَل ِهَی َعَصاَی أَتََوكَّؤ 

 ١٨-طه  ﴾١٨َغنَِمی َوِلَی فِيَها َمرَٔاِرب  أ ۡخَرى  َعلَى  

  منفقد كانت "العصا" ا داة التي اعتمدها موسى عليه السالم في إدارة ما احترفه 

 . ، وهو ما يعبر عن المحور السيني "محور ا سباب""رعاية ا غنام" صناعة

 



  

 7 نهضة أمة  

 
 

 

 
وسَرى   : تعالىإذ قال )المعجزات ، عبر مسيار األسيبا  السيماو ة  وظجد   م  ﴿اَاَل أَۡلِقَها يَرررررر 

  :، حننعقال من السييبب األرايي  ظحو السييبب السييماو  والعك ظالا ف و،    طه (١٩

يَرتَهَرا ا ولَى )) ن ِعيرد هَرا سرررررِ َذهَرا َوال تََخَف سرررررَ      القوب    اإل ميانن  ر  ذليك،    طره  (﴾٢١اَراَل خر 

 .األرل هو

عوى  وسييي ما    حنن جعوها بردا   ،حرق اليارف   سيييبب ال  هو من رب لكذلك فسيييبحاظه   

ا َعلَى ٰۤ إِۡبَر  ): تعالىقال   إبراهن . م  ا َوَسلَررر 
ا

نَار  ك ونِی بَۡرد ا  بِِهۦ َوأََراد وا۟  ٦٩  ِهيمَ ا ۡلنَا يَررر 
ا

  َكۡيد

ه م    ٧٠-٦٧بيا  اآلن ]﴾ ٧٠ ٱۡ َۡخَسِرينَ  فََجعَۡلنَر 

وسَرى   ﴿َوَما تِۡلَك ف  اال ة  ف م  تأكند معزإ لهذا المحور، إذ عصيا  ١٧طه  ﴾  ١٧بِيَِمينَِك يَرررررر 

ك الزميان، حني  ليموسييييى ف  عصيييير فرعون ال ياغنية تمثيل ظم  حنياة لوقو  ف  ذ

تحو يل    منالعفيااييييل بنن اليياه ف  عهيد فرعون كيان عبر ميا  عبيارى فنيه السييييحرة  

إماظه، فو   كالصيييولجان ف   عصيييافرعون لعصييينه  ألفاع  معحركة، وهو ما جعل 

رسيوو  رن  كعار هللا عصيا موسيى رمزا لودخول بحوار معه، وهو ما  عزإ  ةحون كن  

، عبر رظما  حناته لنكون    ما  ععقدون اييي ال عبر قوا   إلشيييارة حنال اسيييعهدا  األ

ظجيد ليه رمثوية عبر حني    رمر ميدر  ،وفنميا بنن كيل قو   ،بنن الثقيافيات  فنميا  والعفيااييييل

العر  حنن  عفيااييييوون فنميا بنيه  عبر رثر ا   -  عوى سييييبنيل المثيال -فيجيد  ، اته ثقيافي

وون االمن د  ف  الير   عفاع ر  ، وظجد بعض موو  القرن الثامن  رنوةاأل  الكنول

ظم  سيينو ة  اال ىوإبك ف  الصييحاربنض الموك ، وظجد األتحف ال  ور ،عبر السيياعات

وهو ما   يينر لععز ز .  االجوارح من اليسييور والصييقور، وهكذب الحناة لد ه  مرتب   

مسار )الععار   فالععر  عوى رظما  حناة ال عو  رمر ال غيى عيه من رجل الدخول 

، فأحد عيارر لنه  لي ر الدعوة، ك   كون الد ن رحمة لوعالمنن ولن  لقو  دون قو إ

 ."الععار "حداث  المحور اإلالسونمة تفعنل المعكاموة مكوظات الصورة 
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 ظم  حناة عصر الفراعية المرتب  بالعص ( 3شكل )
 

 

  فرعون اعص( 4شكل )

 



  

 9 نهضة أمة  

 
 

 

حنن اسيييعهد  رثر ا  العر  عبر   ،ومن هيا ظ حظ ما ردركه بيك سيييو سيييرا المعحد

ن  دركوا ذلك ر، فما كان له   عبر إع ظاته العجار ة  رنوةوالكنول األ  ،مثال العربنةاأل

  ، ف  بقياعييا الجيرافنيةعبر مسييييوحه  المنيداظنية   ،لوال دراسييييعه  ألظميا  حنياة الب يييير

 عما  عفااوون به.لنععرفوا عن قر  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رنوة  مثال العربنة والكنول األثر ا  العر  عبر األ ر اسعهدا  ( 5شكل )

       



  

 10 نهضة أمة  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "الساعات"من  ثر ا  الير  عبر تفون ته  ر اسعهدا  ( 6شكل )

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرا  عبر تفون ته  "تحف بنض اليعا " اسعهدا  اثر ا  الموو  واأل( 7شكل )



  

 11 نهضة أمة  

 
 

 

  ععبر رر     ،وك هومارتكساه و ، مر كنعننف  الوال عنن األ لكنول ا سروبإن كما 

 .هيا    كيم  حناة شائع

 

 

 

 

 

 

 

 

 ظم  حناة الياه ولية عصره  ( 8شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 سرب الكنول االمر كنة ( 9شكل )

 



  

 12 نهضة أمة  

 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 لوسروب   وظق ه ، العيا ة الفائقة بالحفر عوى الجوود( 10شكل )

 

نية لوععر  ع  ف  إ  ق ردوات م    ،اإلظسيانوقد اجعهدت العوو  اإلحصيائنة وعو  دراسية  

ما ر وقه البروفسور الهوليد     -عوى سبنل المثال    -، فكان ميها  اإلظسانعوى سووكنات  

محاولة في عبر مسررروح ميدانية شرررملت معبم شرررعوب دول العالم،  ، 2)     هوفسييعد)

 للتعرف على ما يميز كل شررعب عن الشررعب اآلخر، بما يجعله عبر نتاذا هذا البحث 

عبر السرمة التي تميز  عن الشرعب اآلخر، برسراذله  أن يسرتهدف أي شرعب  على  اادرا  

وفق السرلع التي   شرراذح المجتمعية على تنوعها،وذلك بقصرد دعم جهود اسرتهداف ال

، تعتبر وفق نتاذا  أبعاد  ة، واد تمخضررت نتاذا بحثه عن خمسررتجاريا يتم الترويا لها

 هي: ةالخمس بعادبحثه حاكمة، تجعل لكل شعب ما يميز  عن البااين، وهذ  ا 

 Power distance (pdi)مدى سلطوية الشعب كسمة في نمط حياته  -1

 Masculinity\femininity (Mas-Fem)مدى رجولية الشعب من أنثويته  -2

 Uncertainty avoidance (UAI)مدى اابليته في التعامل مع الغموا  -3

 Individualismأفراد الشعب مقابل تواصله المجتمعي  ةمدى انعزالي -4

\collectivism 

 Long-\short-term orientation (LTO)مدى تعامله مع المستقبل  -5



  

 13 نهضة أمة  

 
 

 

 مثال العامل  تسلسل 

 ب الممتدة عاذليا، سلطة القبيلة، الحاكم سلطة ا  سلطوية الشعب    1

ايام الرجل بواجبات المنزل عوضا عن   أنثوية \رجولية  2
 الزوجة  

داة التشريعات والقوانين بما يجنب أي   التعامل مع الغموا  3
 ةاحتماالت غير متواع

فراد كالمثول الزمني المطول أمام ا  ةانعزالي اجتماعي \عزالية اآلن 4
ترنت عوضا عن التواصل مع  اآلنشاشات 

 الغير جسديا

 المدى الزمني في تحقيق العواذد   المستقبل  5
 

على سبيل المثال، أن الشعب العربي يخضع لألبعاد الخمسة السابقة    )دتهوفس (فوجد  

راميوفق   يخضع    مسار  ا ميركي  والشعب  مبين،  هو  والفرنسي  لمساركما    مغاير 

 وا لماني وهكذا.    ،كذلك

 

     

 وا لمانية   مريكيةوا  مقارنة ما بين الشعوب العربية (  11شكل )



  

 14 نهضة أمة  

 
 

     

 ( 12شكل )

 واالسترالية والبريطانية   العربيةمقارنة ما بين الشعوب 

 

 :  مثل ، منسلوكية متباينة وأن الشعوب ا وروبية التالية تحكمها ايم

 القيم   الدولة  

 ليس تكتيكيا    –صعوبة التعبير عن المشاعر  –عزالية ناال بريطانيا 

  ورفا  العيشالسعادة  –البحث عن نوعية الحياة  فرنسا 

 الفضول  –مجتمعي  –الدين  إيطاليا 

اآلخرين   إسبانيا   مع  معو  بالتفاعلالتجاذب  اآلخرين    –   همالمشاركة  مع  التناغم 

 سجام  ناالو

 سعادة مؤصلة ثابتة ا ركان   – التطلع لمعاينة الوااع والتأكد من درجة وااعيته   ألمانيا 

 

 



  

 15 نهضة أمة  

 
 

 

ما يلي مجموعة وفي، كافة يتم تطويع نتاذجه في صناعات الحياةفمحور)لتعارفوا( 

  ةميم اإلعالنياالتص  إنحيث  ،بشكل تطبيقي عالنية المشيرة لذلكمن النماذج اإل

 .تلك العوامل والسمات تراع ةالتالي

 راام:أفمع الشعب ا مريكي، تشير سمات المصفوفة لما يلي من 

LTO UAI MAS IDV PDI  البلدUSA 

تجنب   تبار ناال  ىمد 

 الغموا 
 السلطة  ىمد  عزالية  ناال ثوية ن ا  \الرجولة

 

29 44 62 91 40 DNA 

 

 وما يلي نتاذا عن سمات الشعب ا سترالي:

LTO UAI MAS IDV PDI Australia 

 
51 61 90 

 
DNA 

 

عزالية  ناال(، و61)بنسرربة  معززة للرجولة  الشررعب ا سررترالي مثال  فنالحب سررمات 

عالنية  وهو ما سنطالعه بوضوح عبر التعابير اإلمداها  عزالية  ناال(، وتبلغ  90)بنسبة  

 .حين يتم استهداف شعبهم عبر منتجات تجارية التالية

 

 

 



  

 16 نهضة أمة  

 
 

 

    

 الشعور بالعزلة ( 13شكل )

 

 

 عالناتهم  إفي  ا  إنسان ال نكاد نرى (  14شكل )

 

 



  

 17 نهضة أمة  

 
 

 

 

 

 وهو ما يعزز لالنعزالية    في اإلعالن ا  إنسان ال نرى (  15شكل )

 

     

 

 لالنعزالية   ن معززاناعالن إ( 16شكل )

 



  

 18 نهضة أمة  

 
 

 

 مختلفةأخرى  بعا من نتاذا شعوب (  17شكل )

 

   رشرظا إلنه   الذ  )لععارفوالومحور الثال  لما  عزإ وظسعكمل األمثوة القرآظنة 

 سراء حادثة اإلثانيا:  

َن ٱۡلَمۡسِجِد ٱۡلَحَراِم  :تعالىف  قوله ف  م ِ
ا

َن ٱلَِّذیٰۤ أَۡسَرى  بِعَۡبِدِ ۦ لَۡيال ٱۡلَمۡسِجِد   إلى﴿س ۡبَحر 

 ﴾ تِنَاٰۤ إِنَّهۥ  ه َو ٱلسَِّميع  ٱۡلبَِصير  َرۡكنَا َحۡولَهۥ  ِلن ِريَهۥ  ِمۡن َ ايَر   ١اإلسرا  ]ٱۡ َۡاَصا ٱلَِّذی بَر 

سررول الكريم في ابيلة اريش وأخبرهم بما  (3) في صررباح اليوم الت الي"نجد   اجتمع الر 
سرول لصراد  ٌ   مين، وإن  أحصرل معه، فقال أكثر الن اس: وهللا هذا ا مر لبي ن، وإن  الر 

الشررام مدبرة، وشررهرا  مقبلة، واال بعضررهم: إن  هذا   إلىالعير لتطرد شررهرم من مك ة  
ٌد ويرجع  ن كان  مك ة في ليلة إلىالقول ال يصرد   أفيذهب محم  واحدة؟! فارتد  كثيٌر مم 

د يزعم أن ه  إلىاد أسرلم، وذهب الن اس  أبي بكر، فقالوا له: يا أبا بكر إن  صراحبك محم 
 مك ة، فقال لهم أبو بكر: إن كم تكذبون  إلىاد جا  من بيت المقدس وصل ى فيه ورجع 

 



  

 19 نهضة أمة  

 
 

سرول في المسجد يحد ث الناس بما حدث معه،  على رسرول هللا، فقالوا: بلى، ها هو الر 
فقال أبو بكر: وهللا لذن كان اال هذا الكالم لقد صررد ، فما العجب من ذلك! فوهللا إن ه 

ما    ا را في سررراعةن من ليلن أو نهار  إلىليخبرني أن  الخبر يأتيه من هللا من السررر 
ا تعجبون منهفأصد اه، فهذا أبعد   .مم 

النبي محمرد، فقرال: يرا رسرررررول هللا، أحرد ثرت القوم أنر ك كنرت في بيرت   إلىأابرل أبو بكر 
سررول: نعم، اال: يا رسررول هللا، صررف لي ذلك المسررجد،  المقدس هذ  الليلة؟ اال الر 
سررول يصررف ويحد ث أبا بكر عن بيت المقدس، فقال له أبو بكر: أشررهد أن ك  وأخذ الر 

رها كل ما وصف له شيذا  رم رسول هللا، وك  ."ان يكر 

إن ما تعرا إليه نبينا الكريم صررلى هللا عليه وسررلم من تحقيق سرروا  عبر ما واجهه 
كان بمثابة دراسة   ،أو من صحابته رضوان هللا عليهم  ،من المشركين من استفسارات

أمام من كان  ي شرراخصررا  اإليمانميدانية للتثبت عن حقيقة "االسرررا "، فكان المحور  
عليه أن يؤمن، فلم تكن تسررتوعب العقول ما بذل من أسررباب لبلوت بيت المقدس عبر 

في أال من ليلة، غير أن أبا بكر رضري هللا عنه،  برا ، وال عن زمن يختزل أشرهرا  
فما العجب من ذلك! فوهللا إن ه ليخبرني أن  الخبر يأتيه حسم المحور العلمي حين اال )

ا  إلىما  من هللا من السررر   ا را في سررراعةن من ليلن أو نهار فأصرررد اه، فهذا أبعد مم 
رها إذ االي اإليمانالمحور ثم عزز ( تعجبون منه : أشررهد أن ك رسررول هللا، وكان يكر 

 .كل ما وصف له شيذا  رم 

ها  ف  هنلة  و ر  ن ، لعل آخرحف  شيكوها المسي     البعضاها  ر  قدالع  بند رن الصيورة  

ما  راب كل ، و كمن السر فنالممثل لمحور )الععار    )  حداث   اإل  عبر  بعادث ثنة األ

،  فنما بعد   وهو ما سيييييبنيهر الث ثة  وجعهاد ف  تفعنل المحااالدرجة  وو  ع  مدى    ر ،

لمحور ن دون محور حعى رو   ،جعهياد ف  محور دون المحياور األخرىوحنن  كون اال

عوى سييبنل   مكعموة األركان، فهذا الير  حنن قررثال  تكون الصييورة مبعورة وغنر  

الصورة بأبعادها   رؤ ةحاد عن   كون قد  ،     وما هلل هلل  ،ما لقنصر لقنصر: )  رن    المثال

المحور السييني  عبر االسييعك ييافات  عوى  ا  رييار اجعهادب ميصييبحعى وإن  الث ثنة،  

عوى باق  ال ييييعو  عبر رظميا   الععر رييييار اجعهيادب ف     روالعومنية واالبعكيارات،  

 .بس  ظفوذب عوى باق  الثقافاتلتها، احن

 



  

 20 نهضة أمة  

 
 

 حداثي الثاني اإل

 ظمة الصناعية ناألو ممحور العلوالسيني، المحور  عبر

، وتذليلها لمسرارات صرناعية ال حصرر لهاإن االجتهاد في كشرف معادالت ا سرباب،  

وهبنا هللا من نعم، غير أن هذ  االكتشرافات والصرناعات إن لم لما  هو تشرغيل عملي   

للتردمير، وبعرد أن   تصررررريرتحكمهرا القيم حرادت عن طريقهرا، فبعرد أن كرانرت للتعمير  

حين أدرك لهدم، فها هي الطااة على تعدد مصرادرها،  لجه  سرتوخلقت من أجل البنا  

عن خلل في  -  أبادتهماوام فأسررررقطها على أ  عبر التفاعالت النووية اإلنسررررانمداها  

يوما بعد يوم، عبر مختبراته الكيمياذية    اإلنسانما زال يستكشفها  و  -  ياإليمانالمحور  

اوام، أوالرذريرة النوويرة، فهي من التمكين وفرا نطرا  القوة والسررررريطرة إن حرازهرا  

 خاذل عنها مخرون.تومن الذل واستنزاف الموارد لصالح الغير إن 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسارات مصادر الطااة وصناعاتها(  18شكل )

 



  

 21 نهضة أمة  

 
 

 
 

     مع عناصر  من عناصر المواد معدالت الطااة عبر تفاعل مجموعات(  19شكل )

   أخرىمن مواد 

 

 

 

   تصنيعفي عمليات اللمراحل  سبابلتطويع ا نموذج (  20شكل )

 



  

 22 نهضة أمة  

 
 

بَب ا﴾﴿َومتََينَا   ِمَن :  تعالىف  تفعنل األسيبا  قوله   4)  وقد جا  َي ن سرَ م كل  ل  اال: ع    ك ل ِ شرَ

  .نزلالم   :يعني بالسبب ﴿فَاتَّبََع َسبَبا﴾عن ابن عباس و .شي 

 

ا  :  تعالىوف  قوله 
 
َ  سَيبَب ن ك ل   شَيیأ ه  م  يَيييييم ض  َوَ اتَنأ َرأ بََع سَيبَب ا   ٨٤﴿إ ظَّا َمكَّيَّا لَه ۥ ف ی ٱألأ فَأَتأ

 ٨٥-٨٤الكهف ﴾ ٨٥

ا   ض  ر﴾ ر : مَ ﴿إ ظيَّ َرر ا لَيه  ف   األر ومكييه من اليفوذ ف  رق يار األرض،   تعيالىكيه هللا  و  َمكَّييَّ

 .واظقناده  له
 

نر ك ل   شَي ر   سَيبَب ا فَأَتربََع سَيبَب ا ر﴾ ر وف   رع اب هللا من األسيبا  الموريوة   :5)  ﴿َوآتَنريَاب  م 

رقاريي   إلىله لما ورييل إلنه، ما به  سييععنن عوى قهر البودان، وسييهولة الورييول 

العمران، وعمل بعوك األسيبا  الع  رع اب هللا إ اها، ر : اسيععموها عوى وجهها، فون  

كل من عيدب شيي   من األسييبا   سييوكه، وال كل رحد  كون قادرا عوى السييبب، فإذا 

دما رو رحدهما القدرة عوى السيبب الحقنق  والعمل به حصيل المقصيود، وإن ع   تعاجعم

 .ل   حصل

 

 

 ي  اإليمانحور ـــالمحداثي األول عبر اإل

 لعائلة فالمجتمع من حولك ا إلىحين يصل النخر 

 

، كان  ا مريكية  بحوث ميدانية في الواليات المتحدة  (6)شركة    تهضمن استفتا  أجر 
حقق ت  هاهل تعتقد أن معايير ابول التصرفات لدى الناس من عدم ابول  :الموجهالسؤال  

كانت اإلفادة  و  ه؟ يعل  يعلى ما هما زالت  هي  أم    ؟ في االتجا  الموجب أم السالب  نموا  
  .%66بنسبة  القيم  تدهور إلىتشير 

  

 



  

 23 نهضة أمة  

 
 

ابول  عدم  من  الناس  لدى  التصرفات  ابول  معايير  أن  تعتقد  نموا  ت  هاهل  في    حقق 
 ه؟ يعل يعلى ما هما زالت هي أم  ،االتجا  الموجب أم السالب

 % 

 6 تتحسن 

 66 تدهور  إلى

 26 لم تتغير

 
الناس،  وردت    ثم بعا  لدى  مهمة  تعد  التي  بالقيم                       السؤال: وكان  ااذمة 

 ؟باهلل يحرز تقدما   اإليمان أنبهل تشعر  ،ت الماضيةعشر سنوا ال ىعلى مد
 !% فقط9بنسبة  نعم اإلفادة:كانت  

استبانة   على  نعرج  بهاتط  ىخرأثم  ا مريكية   العنا  بيو  حيث   ،2004عام    مؤسسة 
بأنهتاا  إلىشير  ت ا مريكي  الشعب  مؤمن  :ناع  تكون  أن  الضرورة  من  كي   ا  ليس  باهلل 

وهي نتيجة   .%46  إلىبنسبة وصلت و ،نعم  :، واد كانت اإلفادةايم وأخال  اتكون ذ
كبير بخطر  تمضي    ،تنذر  حولنا    إليهومسار  من  العالم  في         .  قليلةبال  ليستشعوب 

يأمن    الوالحيوان،    إلىأارب ما يكون    اإلنسانيصير    باهلل،  اإليمانمع غياب القيم وف
ب  اإلنسان يكون  ال اانون    ،حياة الغاب  الجميع  ويعيش  ،اآلخر  اإلنسانجانب  أن  حيث 

بل  ذاتية،  راابة  حساب    ةالذاتيالمتع  والشخصية  المصلحة    تهيمن  وال  مصالح على 
 اآلخرين.

سروا    -مع هذ  ا راام اإلحصراذية، تعالت أصروات مجموعة من المسرؤولينو  

عيات السررالبة لمثل هذ   الحد من التدبا طالبت  -من ا فراد أو الجماعات أو المنبمات

زيادة  -في أااليم العالم كافة -صررنا نعاني فقد ؛لخطرباية المنذرة اإلنسران  تالسرلوكيا

مسررتويات التعاطي ارتفاع ، وهامختلف أشرركالبلعنف اونمو معدالت   ،نسررب اإلجرام

 . معدالت االكتذاب ةاديوز ،أمراا اجتماعية عدة رانتشاو واالتجار بالمخدرات،

بقوة الصرناعات ليسرت سريادة بدرجة امتياز حين تحقق سرطوة على نطا  جغرافي ف 

ن في عاذلتك ومجتمعك، فهذا الغربي يعزز وبينما ينخر الفسرراد والمفسرردوالسررالح، 

عن تردهور  المجتمعي عبر   غرافال    ،والتجراريرة  ،والمراليرة  ،عبر تقرارير  ريرادتره العلميرة

 وصور من االضطهاد العاذلي والعراي واإلداري. ةما ينخر به من سلوكيات شاذ



  

 24 نهضة أمة  

 
 

 متحركيمان ميداني إإنه 

 

  الصررراد   اإليمان، ذلك أن  ةحداثيات الثالثي أصرررل، بل هو أراى اإلاإليمانوالمحور 

فالمسررلم المكتمل يأمرنا باعتماد ا سررباب لنكون ميدانيين ال منزوين في الصرروامع،  

به  فيه المنها القرمني الذي جا   تجسررد  اإذا را  ارمن يمشرري علىو  إنما ه  اإليمان

، ولعل جولة في بعا المقامات االيمانية  التي اسرتعرضرها نبينا صرلى هللا عليه وسرلم

بجال  عالاة المحور الصررادي )االيماني( بالمحور السرريني  لنا العالمة ابن القيم تبين  

  ووه ن كان ال ييييكر  إف )    :   7)  ف  ذلك  اإل مانعن القن     ابن ذكر   )التشررررغيلي(، حيث

شيكر وظصيف  ظصيفان: ظصيف  اإل مانو  ،اإل مانال يكر ظصيف  ، ف“”الرايا ميزلةفوق 

، وريبر  السيعك يا   ا  ظجاإ  ععبر شيكرإفالصيبر عوى ظعائ  ما تقو  به من        .ريبر

  و عاود ابن القن : ،قوبنا    ظما هو شيكر  حقق مقاما  إ  ،رو مسيار تربو  لسيوو  شياذ،  صيل  مَ 

 قواعد:عوى خمسة   وال كر مبي

  .خوو  ال اكر لوم كور .1
  .وحبه له  .2
ا بِنِۡعَمةِ ) بيعمعهاععرافه  .3 ۡث  َوأَمَّ  .١١الضحى ]﴾ ١١َرب َِك فََحد ِ
  .ثياؤب عونه بها .4
  .ال  سععموها فنما  كربرو .5

  .وهو ررفع درجة المحا ،من ال كر عوى  وررعبوال كر عوى المكارب رشد 

  الفكرة هوومقا   الفكرة،اسييعحكمت  قظعه روجبت له   إذا  "  ذكر:الفكرة"مقا  وف  

البصينرة،  فاذا ريحت فكرته روجبت له ،  جهة الم وو  العماسيا له إلىتحد ق القوب 

  .القوب ف ظور  قذفه هللا  والبصنرة:

مر األ ف وبصييينرة    والصيييفات،سيييما   األ ف   درجات: بصييينرة ث  والبصييينرة  

قوب رييياحبها  ف بهذب البصييينرة تعفجر و  والوعند،الوعد   ف وبصييينرة   ، واليه



  

 25 نهضة أمة  

 
 

رى تزا د حعى     ف وال  زال  ،البصييينرة و قوى اليورفعقوى    المعار ، يابنع من  

 عمال.واألوالجوارح والك    الوجهعوى 

 حقيا  والبيا يل    فنرى الحق بيا      اإل ميانومن ل   قبيل هيدى هللا حجبيت عييه حقيائق  

ب وَن  ):  تعييالىقييال   يَۡكسرررررِ ان و۟ا  كررَ ا  مررَّ ا ل وبِِهم  َعلَى   َراَن  ۡلر  بررَ  ۖ             ١٤- المطففين  ﴾  ١٤َكالَّ

 .هو حجا  كثنف ماظع لوقوب من رؤ ة الحق :والران

  اسيعحك فاذا   ،قصيد  بع  عوى السيوو  ب  توقف "القصيد" فخذ ر  وربصيرفاذا اظعبه  

ِۚۡ إِنَّ )هللا.  بالعوكل عوى  امقروظ"  عزما  " ريييار القصيييد فَإِذَا َعَزۡمَت فَتََوكَّۡل َعلَى ٱَّللَّ
َ ي ِحبُّ  ِليَن﴾ ٱَّللَّ تََوك ِ   .عوى الفعل اإلرادةهو اسعجما  قوى  العز :و ،١٥٩مل عمران ]ٱۡلم 

 قبل  وه  ،"المحاسيييبة"  وهوهذب الميزلة  حعاب السيييالك لعمننز ما له مما عونه   ف 

 .الميزلة ف  "العوبة"

ع قة و ندة بنن السييوو  واألسييبا  األرايينة عبر مسييار ليا  مما سييبق تعوييح  ف

  ،عدائه رع   كومعه وجهاد إوظصيرة د يه و اإل مانبفكاريعه  عوكوون عونه    .ال يكر

ظفسييييه  ف اسييييعقيامعيه  ف ودون هؤال  من  عوكيل عونيه روامرب، وفى محيابيه وتيفنيذ  

 .وحفظ حاله مع هللا

 .واجيب الحق وواجيب الكوق واليف  :  عي  الواجيب،  ف  العوكيل: العوكيلفيأفوييييل  

دفع مفسيدة  ف و  ر  مصيوحة د ينة ف   ،الكارب ف   العأثنر ف   ظفعه: العوكلرووروسيعه  

وك ومن حصييول الم   ف فمن معوكل    هممه ،العوكل عوى حسييب  ف والياه ،  د ينة

رغييييييييينيييييييييف  فييييييييي ميييييييييعيييييييييوكيييييييييل                                                                                                                     . حصييييييييييييول 

 ميهيا:  ،ال بهياإمور، ال تع  حقنقية العوكيل  روالعوكيل هو حيال مركبية من مجمو   

غنر هللا رخيذ ذليك   إلىفيان العبيد معى ميا العفيت    ؛سييييبيا  والمسييييببياتاأل  ف إثبيات  

فالعوكل ال   ال ييعبة.فنيقص توكوه بقدر ذها  توك   قوبه،من شييعا     ةااللعفات شييعب

 جب   باألسبا رخذظا    ر )  بها.سبا  عن القوب مع تعوق الجوارح  ال برفض األإ ع   

بحني  ال  بقى فنيه   ؛هللااععمياد القويب عوى  و  .بهيا ال  ععيدى الجوارح فنععوق القويب  ر

دبارها وال  إو بإقبالها   بال ظه ال روع مة هذا    سيييبا ،األااييي را  من ت يييو    

قبال ما  كرب الن اععمادب عوى هللا قد حصييييه من إو ميها،دبار ما  حب إ كفق عيد  

 ورجائها.خوفها 
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وال  حركك   ظفسك،بنيك وبنن     و كون  ق ع عيك هللا مواد توفنقه  ر  ف ومكر هللا  كمن  

َك بِعَلِمَك،  ”  (8)   النبيوهذا معنى اول  ،  مراانه ومحابه  إلى مَّ إن ِي أَستَِخير  كَ واللَّه    أََستََقِدر 

العَِبيمِ  فََضِلَك  ِمن  وأََسأَل َك  فهذابق َدَرتَِك،  ،  أَاِدر   والَ  تََقِدر   فإنَّكَ   وتفويا”توكل    ”.. 

م   وأََنتَ  ، أَعلَم   والَ  وتََعلَم   وتوسل  ”  الغ ي وبِ  َعالَّ والقوة  والعلم  الحول  من  تبرؤ  ..وهذا 

واَاد َر لي الَخَيَر    له”يبق عليه سوى الرضى بما يقضيه    ليه. فلم إأحب    هي  التيبصفاته  

نِي به  القدر،ابل واوع    على” التوكل والتفويا،فاشتمل الدعا     ”َحَيث  َكاَن، ث مَّ َرض ِ

باستكمال هذ  الدرجات يستكمل    فاسد،فإن لم يرا بما ادر له فتفويضه    بعد ”والرضا  

   . العبد مقام التوكل

العوا ،    رخصيييها” اليفار،الحسييييى ومن   باألسيييما  من رع  المقامات تعوقا    لالعوكو

المعز، المذل   ،المحسين   المع ى ، الرإاق، الوها ، الفعاح،  الرحن ، الرؤو ، ،العفو

ظيه  حيب ” المعوكونن ، كميا  حيب أبي  تعيالىرخبر هللا  وقيد  المياظع ”    الرافع،  الحيافظ،  ،

بعوكوه    ةال ييياكر ن ، و حب المحسيييينن ، و حب الصيييابر ن ”ورن كفا عه له  مقروظ

 .عونه

  الثقةمقام 

هو    العوكيل”و”  الروح    ه   ”ةالثقيو“،  ظق عهيا  لكياظيت” الثقية”فووكيان العفو ض دائرة  

  .اإل مان إلىحسان البدن الحامل له كيسبة اإل

 مقام الورع

  وجهنن:الور  عوى 

  .ال هللإن ال  عحر  ر الظاهر: ف ور   -1

  .ن ال تدخل قوبك سوابر البا ن:ور   -2

 الدقنق من الع ا . إلىالدقنق من الور  ل   صل  ف من ال  يظر 
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خوفيا عوى ظفسييييه من ان  عكيدر   المبياحيات،ان  عر  الكثنر من    الكياريييية:ور   

 الصناظة.فان الكثنر من المباحات  كدر رفو  رفوها،

تحصينل الصيناظة  ف ذلك  سيعى   رن  والفرق بنن رياحب الور  العا  والكاص هو

ِ فاََل تَۡقَرب وَهۗا ﴾    )  رفوهاحفظ  ف وهذا  سعى   د ود  ٱَّللَّ عد     إلىإشارة   ١٨٧البقرة تِۡلَك ح 

 ف فمن اقعح  فقيد وقع    اليهيا يات  ه فيالحيدود    والحرا ،القر  من مقيا ع الح ل  

  المعصنة!

ذا  الحظ هييا تمياه الع قية فنميا بنن دائرت  )القويب واألسييييبيا   حني   كون عبر إ

 الور .مقا  

 

  
 فنما بنن دائرت  )القوب واألسبا    كون عبر مقا  الور   العالاة (21شكل )

 

صيانة القلب

المباحات

والحرام

الورع
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ِ فاََل تَۡعتَرد وهَراۚۡ َ﴾  )وقيال   د ود  ٱَّللَّ  الح ل،واخر  آفيان الحيدود  راد بهيا    ٢٢٩البقرة  ]تِلۡرَك حر 

 الحرا .وائل رفالحدود هيا  تقربوها” ” ف قعرا االوحن  ظهى عن 

وقوة   الور ، ثمر    عونك . والكو حيت لك  وال تقربوا ميا حرميت  نبرف  تععيدوا ميا  

والقيياعية تثمر   والرجيا ،والمعرفية تثمر المحبية والكو     الزهيد،بياهلل تثمر    اإل ميان

والمراقبية تثمر   العوكيل،بيالقيدر  ثمر    اإل ميانو  القويب،واليذكر  ثمر حنياة  ،  الراييييا

ن تيقل القوب من ر  رمران:وم   ذلك كوه  والحنا ،ابة  ظاإلو  الوقت والك ينةعمارة  

القرآن ورخيذ   معياظ ث  تقبيل بيه كويه عوى    االخرة،و ن    ف و ن اليدظنيا فعسييييكييه  

 .ظصنبك وحظك من كل آ ة من آ اته وتيزلها عوى دا  قوبك

 مقام المراقبة

َ يَۡعلَم  َما فِیٰۤ أَنف ِسك ۡم  ۟ا أَنَّ ٱَّللَّ وٰۤ َ َغف وٌر َحِليࣱم﴾ َوٱۡعلَم  ۟ا أَنَّ ٱَّللَّ وٰۤ و  ۚۡ َوٱۡعلَم   ٢٣٥البقرة ]فَٱۡحذَر 

د ور  ) ِٕلنَةَ ٱۡ َۡعي ِن َوَما ت ۡخِفی ٱلصُّ  19غافر  (١٩ يَۡعلَم  َخاٰۤ

  را ”تراب فان ل  تكن تراب فاظه  كأظكتعبد هللا  نر” 

 جوارحه”حركات  ف عصمه هللا  خوا رب، ف من راقب هللا  وقنل”

 عونك،وال  يرظك اجعماعه     وظفسيييك،جوسيييت لوياه فكن واعظا لقوبك   إذاوقنل”  

 بيأسييييميائيهتعبيد     ه  ”ةالمراقبيو“  بيا ييك”وهللا  راقيب    ظياهر ،فياظه   راقبون  

 .البصنر” السمنع، العون ، الحفنظ،، ”الرقنب

 مقام اإلخالص

لَِميَن  ﴿ا ۡل إِنَّ َصاَلتِی َون س ِكی َوَمۡحيَاَی   ِ ٱۡلعَر  ِ َرب  ۖ َوبِذَ    ١٦٢َوَمَماتِی َّلِلَّ   ِلكَ اَل َشِريَك لَهۥ 
ل   َوأَنَا   أ ِمۡرت   ِلِمينَ   أَوَّ سررررۡ ول   كن   ذا كان خالصييييا  إن العمل إ ١٦٣-١٦٢عام اآلن ]﴾ ١٦٣ ٱۡلم 

 حعى  كون ريييوابا  ،  قبل  ل      ول   كن مكوصيييا    ذا كان ريييوابا  إو  ،قبلريييوابا ل     

 َما إلى  ﴿َواَِدۡمنَاٰۤ   يةالسيي  والصييوا  رن  كون عوى   هلل،والكالص رن  كون  ، مكوصييا  
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ا   نث ور   مَّ
ا

ه  َهبَاٰۤ   ةيعمال عوى غنر الس  األ   وه  23الفراان  ( ٢٣َعِمل و۟ا ِمۡن َعَمࣲل فََجعَۡلنَررر 

 ، ال اعة ف خ ص هو إفراد هللا سبحاظه بالقصد اإلو، رو رر د بها غنر وجه هللا

من م حظية الكوق    وقنيل رظيه العوق  ،  وهو تصييييفنية الفعيل عن م حظية المكووقنن

   .حعى عن ظفسك

  .جل الياه شيييير  روالعمل من   ،ر ا جل الياه  رتر  العميل من   ويييينيل:الف   قول  

ال   ر ،  العمل من ال يييوائبعيقنة  كن بمت  ع قة هذا المقا  القوب  بدائرة األسيييبا ول

 ف  وب العز ن  بإما  راداتهاإو  اليف :ما   ييوبه من شييوائب إرادات  العمل ماإب 

و  ويب رو  ويب ميدحه ، والهر  من ذمه ، او  ويب تعظنمه ،  ر  الكوق،قوو   

 و خدمعه  ومحبعه ، وقوائه  حوائجه.رمواله ، ر

 مقام التهذيب

رو  قد    ،موايع العحر   ف رو  سيكن    ،موايع السيكون ف رن  عحر   ه فالجهالة  

رو  قف   ،مواييع وقف  ف رو  عقد     ،مواييع إقدا  ف رو  حج    ،مواييع إحجا  ف 

 مواع تقد . ف 

 مقام رعاية األسباب

 لن ي نجَي أحد ا منكم َعَمل ه . االوا: وال أنَت يا رسرررروَل هللاِ،  " :(9) جا  في الحديث 
َدن فَي نَب ِذ ك م بَِما ك نت ۡم تَۡعَمل وَن﴾  )"َرب ِي بَرحمةن منه وفَضررررلن   ياال: وال أنا، إالَّ أَن يتغَمَّ

ࣲم    اَدََّمۡت َما بِ   ِلكَ ﴿ذَ   ٣٩ا عراف  ]بَِما ك نت ۡم تَۡكِسب وَن﴾  ) ،١٠٥الماذدة ] َ لَۡيَس بَِبلَّررر  أَۡيِديك ۡم َوأَنَّ ٱَّللَّ
ۡلعَبِيرِد﴾   مموو  من ترتنيب االحكيا  الكوظنية وال ييييرعنية والثوا     والقرآن  ٥١فرال  اآلن ]ل ِ

سييبا ، األ  إلىوالعقا  عوى االسييبا  ب رق معيوعة والموحد والمعوكل ال   ملن  

   إال عوى هللا وحدب الذ  وعق    وال  رجوها وال  كافها، ف   صييييح العوكل شييييرعا  

ورعوذ  سبا  .”رعوذ براا  من سك ك ، ورعوذ بمعافاتك من عقوبعك ،  سبب األ

 سبا .هو الجمع فنما بنن العوحند وبنن إثبات األ فاألرلبك ميك ” 
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 ظوعان:سبا  وعول األ    

 شر .فهذا  وخوفها،االععماد عونها والعوكل عونها والثقة بها ورجاؤها  -1

 .وظوما   كفرا  وهذا قد  كون  سبا ،األتر  ما رمر هللا به من  -2

 بها،إتنان من ال  رى اليجاة والف ح والوريييول إال    باألسيييبا    أت رن   فاألريييل

و فرغ قوبه من االععماد    واجعهادا    و عوكل عوى هللا فنجرد عزمه لوقنا  بها حرريييا  

 باهلل،  واسييععنعوى ما  يفعك،   احرص  الحد  ” ف لنها، كما جا  إعونها والركون  

وظهاب عن العجز  بالمسييببسييبا  واالسييععاظة  بالحرص عوى األ تعجز” فأمربوال  

االسييععاظة   ف وتقصيينر   ،سييبا  وعد  الحرص عونهااأل ف تقصيينر    :وهو ظوعان

 .باهلل

 

 شفاقمقام اإل

ِفِقيَن   :الوينا  إلىن  صينر  رشيفاق عوى العمل إهو   شرۡ ۟ا إِنَّا ك نَّا اَۡبل  فِیٰۤ أَۡهِلنَا م  ﴿اَال وٰۤ
وِم فََمنَّ ٱَّللَّ  َعلَۡينَرا   ٢٦ م  نَرا عَرذَاَب ٱلسرررررَّ إِنرَّا ك نرَّا ِمن اَبۡرل  نَرۡدع و  ۖ إِنرَّهۥ  ه َو ٱۡلبَرُّ   ٢٧َوَوإَِ 

ِحيم    ، ٢٨-٢٦الطور ﴾ ٢٨ٱلرَّ

ا  إلى  ﴿َواَِدۡمنَاٰۤ      نث ور   مَّ
ا

ه  َهبَاٰۤ    ٢٣ َما َعِمل و۟ا ِمۡن َعَمࣲل فََجعَۡلنَرر 
ࣱ

ب  ٱۡلَجنَِّة يَۡوَمِٕلذن َخۡير أَۡصَحرر 
 

ا
ا َوأَۡحَسن  َمِقيال

ا
ۡستَقَر   ٢٤-٢٣الفراان ﴾ ٢٤مُّ

         وعوى القويب   وجيل، فرقيه عن الحوييييور مع هللا عز    ن ميارفنحيذر عوى وقعيه  

و شييهوة رو كل سييبب  عوق ر  ،شييبهةو  ر ،فعرة والعارض: إما،  ن  زاحمه عارضر

فن ييفق عوى سييعنه من هذا   العمل،والر ا   فسييد    ،جب  فسييد العملفالع    السييالك.

  .المفسد
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 نمقام التمك  

ميا   إلى  فن ملن القويبمن الميياإعية    شيييي  ألظهيا تكون مع    "ال ميأظنيية"  فوقوهو  

” هو غا ة االسيييعقرار،   كان” العمكنوقد  عمكن فنه وقد ال  عمكن، ولذلك  ،   سيييكيه

ِ ه َو  )واالععصيا    و۟ا بِٱَّللَّ م  ﴾  َوٱۡعتَصرِ ير  ك ۡمۖ فَنِۡعَم ٱۡلَمۡولَى  َونِۡعَم ٱلنَّصرِ َوَمن   ” ٧٨الحا  ]َمۡولَِٕ 

ِ فَقَۡد ه ِدَی  ۡستَِقيمࣲ  طࣲ  ِصَر  إلى  يَۡعتَِصم بِٱَّللَّ   ١٠١مل عمران ]﴾ مُّ

ومن شياهد الصيفة   المعرفة،لهذب    سيما  والصيفات  ر قا  وهللا سيبحاظه جعل شيهود األ

  بها.مععوقاتها  كسبه الععظن  لومعصف   فإن اليظر ف مععوقها،ف  بد رن   اهد 

 ةمقام الهم  

 .قنمة المر  همعه وم وبهو، واله  مبدؤها والهمة ظها عها، رادةاإل “مبدر والهمة

وتحموه عوى الرغبة   همة تصييييون القوب عن الرغبة بالفاظ الهمة:رول ظبوييييات  

  .بالباق 

 مقام الفرح

ِ َوبَِرۡحَمتِِهۦ فَبِذَ   ِل ٱَّللَّ وا۟   ِلكَ ﴿ا ۡل بِفَضررررۡ    ه وَ  فَۡليَۡفَرح 
ࣱ

ا َخۡير مَّ فإن هللا  ٥٨يونس  ﴾  يَۡجَمع ونَ   م ِ

 جب رن  فرح العبد بالحسيية إذا عموها وهو    بل ،ورحمعهرمر عبادب بالفرح بفويوه 

فنفرح  به،باهلل والسيرور   : الفرحاإل مانومن رعظ  مقامات    هللا،فرح العبد بفويل 

 . مربنا   و وميعما   وإلها   باهلل ربا  

فإن السييرور  بسيي  اليف    هللا،من مكر   والوبنب من  جمع مع هذا السييرور حذرا  

فالفرح معى كان ، ظفسيه إلىوالمكر بأن  كوه هللا  وظقائصيها،و يسينها عنوبها وآفاتها 

 ومما  دل عوى رن الفرح من رسييبا  المكر، هللا به ل   ويير ريياحبه باهلل وبما من  

و۟ا بِِهۦ   تعالى، ما ل   قارظه خو ، قوله  ر ويا   ر  و۟ا َما ذ ك ِ ا نَسر    بَ فَتَۡحنَا َعلَۡيِهۡم أَۡبَو   ﴿فَلَمَّ
وا۟  إِذَا َحتَّى ٰۤ  َشۡی ن  ك ل ِ  ا۟  بَِماٰۤ  فَِرح  ه م أ وت وٰۤ   أََخۡذنَر 

ا
ۡبِلس ونَ  ه م فَإِذَا بَۡغتَة  ٤٤عام اآلن ﴾ مُّ



  

 32 نهضة أمة  

 
 

 

فالفرح المحمود هو   ،لذا عونه بالمبالية بال كر لعصفنة سرورب من شوائب ال ينان

ِ َوبَِرۡحَمتِِهۦ فَبِذَ   وبرحمعهذلك المقند بفويل هللا  ِل ٱَّللَّ وا۟   ِلكَ ﴿ا ۡل بِفَضرۡ    ه وَ   فَۡليَۡفَرح 
ࣱ

 َخۡير
ا مرَّ ۡم )فرحنن بميا آتياه  هللا من فوييييويه    ٥٨يونس  ﴾  يَۡجَمع ونَ   م ِ ِذيَن َ اَمن و۟ا فََزاَدۡته  ا ٱلرَّ فَرأَمرَّ

ا َوه ۡم  
ا

ن وَن﴾  إِيَمر  دلنل عوى تعظنمه   ،يةوالس    ،اإل مانو  ،فالفرح بالعو   ١٢٤التوبة  يَۡستَۡبِشر 

، فالمبالية بال ييييكر تسييييعدع  المبالية بع ييييينل العوو  عيد ريييياحبه ومحبعه له

  .اظعهى االقعباهعداد بالقوة. والصياعات والعمكنن واإل

ظدر  من ذلك ع قة المقامات القوبنة بالسييوو  وهو ما  عزإ لمحور )ال ييكر  ف  

،  اإلتقان إلىمقامات تصيل    فوألسيبا مقامات األسيبا ،    االنكل المدارات، وتبقى  

 مع مقا  المراقبة ومقا  المحاسييبة،  اإلتقانحسييان، لنجعمع  اإل إلىمع القوب تصييل  و

۟ا   فَلَۡوالَ ) ۡم إِذَا َرَجع وٰۤ و۟ا اَۡوَمه  يِن َوِلي نرِذر  يَتَفَقَّه و۟ا فِی ٱلرد ِ  ل ِ
ࣱ

ِٕلفَرة ۡنه ۡم طَراٰۤ ل ِ فِۡراَرࣲة م ِ نَفََر ِمن كر 
وَن   ذَر  ۡم يَحرۡ إن هيذا الجسييييد اليذ  اشييييعميل عوى القويب   ١٢٢-١٢١التوبرة  ﴾  ١٢٢إِلَۡيِهۡم لَعَلَّه 

المكعوف اليذ   عميل فنيه، العقنيا، وتيفإرا ف  الفر يد  والعقيل، وكيان لكيل ميهميا ظظياميه  

عقيال من دائرة الواقع )العقيل  ظحو دائرة الحقنقية )القويب ، وقيد ركيدت سييييورة االظ

ۡن )آ ات القرآن عوى ذلك، وف     منالكهف والعد د    م ِ
ࣱ

اۚۡ َواَِليل
ا

ۡكر ۥَد شر  ۟ا َ اَل َداو  ٱۡعَمل وٰۤ
 ﴾ ك ور  جاإات الماد ة اإلظمة  المدركة قوبا ظحو )، ظجد اظعقال )القن١٣سررربأ  ِعبَاِدَی ٱلشرررَّ

 والععمنرالبيا   بالعوجنه وف  العمل المسييييعمر  فاالجعهاد  ،المجعمعنة  والسييييووكنة

  .شكر

َجَوا   َوق د وَر   10) وف  فَاَن َكَلأ ث نَل َوج  ر  َب َوتََمييييييم َحييييييم ن مَّ ُا   م  َمو وَن لَه ۥ َما  َ ييَ ﴿ َعأ

ت     نَييييم اس  ﴾  رَّ َی ٱل َّك ور  بَاد  نأ ع   م  
ࣱ
ا  َوقَو نل

 
ر دَ ش كأ َمو ُو۟ا َ اَل دَاوۥ  دَ    ١٣سبأ ٱعأ َمو وا آَل داو  ﴿اعر

ا﴾ ف نه    جا   والَكور     إلىإشاَرةٌ    11)ش كرر   االو    .رنَّ العََمَل َحق ه  رنر  َك وَن ل و  كرر  ال ل ورَّ
َها اََبَل أََن يَأَت ونِي   :لمن حوله  (12)عليه السرررالم  سرررليمان  نبينا   ﴿أَيُّك َم يَأَتِينِي بِعََرشرررِ

ِلِميَن﴾ سرررررَ ِذی ِعنرَد ۥ   )  س عنرد  علم من الكترابناإلمن    رجرل  فقرال  م  َن اَراَل ٱلرَّ ِعۡلࣱم م ِ
ِب أَنَا  َ اتِيرَك بِِهۦ اَبۡرَل أَن يَۡرتَدَّ إِلَيۡرَك َطۡرف َكۚۡ ف﴾  أن  إلىما يشرررررير    ٤٠النمرل  ]ٱۡلِكتَرررررررررر 

الداذرتين اد التقتا، داذرة )المدارج( بداذرة )ا سرباب( وهو ما عزز للشركر ارتقا  
  ن كان باللسان والقلب فحسب. أنحو العمل بعد 
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روا الجن  عمال هي ضرمن مسرار الشركر، ذ سرخ  إعلى مل داود    ىن هللا اد أثنأكما 
ت لنا رَ خ  رة كأدوات لسرليمان، فنحن في عصررنا الحالي اد سر  خ  سرَ ن كانت الجن م  إف

مثررل   النوويررة  ،ترنررتاالنأدوات  بحرراث أو  ،والبترول  ،الكهربررا و  ،والمفرراعالت 
   الفضا ، وهو ما يستوجب التذليل لها في مقام الشكر كأعمال. 

 

( يمرانوعليره كي ننطلق في التعرف على مرا يعزز للتعشررررريق فيمرا بين داذرة )اإل
و ما يفصرلهما أعلى نقاط االلتقا  فيما بينهما،   أن نحسرن التعرفبداذرة )ا سرباب(  

ذ جمع فيه فيما بين  إمن برزخ حين يلتقيان، فسررربحانه اد خص الدين اإلسرررالمي 
 عمل  فأة في من واحد، في حين فصررلهما عن ا ديان السررابقة، زالمنها والمعج 

  .ف  مقا  ال كر وفائدته تعود عوى المجعمع ه

 

ظما هو من با  ال يييكر، فهذا الذ  ف  إر  ت و ع لوعو   عزإ لما ورد ف  القرآن و

م  بَِمَو  )مكعبرب الفنز ائ  حنن  صييييل لما  قار  فه   ومِ   اِعِ فاََلٰۤ أ ۡاسررررِ  َوإِنَّهۥ  ٧٥  ٱلنُّج 
مࣱ  ونَ  لَّۡو   لَقَسرررَ ٧  َعِبيمٌ   تَۡعلَم   ك يييفظما هو  عزإ لسيييبق قرآظ ، بل  إ 76-75الواقعه      ٦ 

  ل  تدركه العقول حنيها.    عجاإ إل

 

لعل مفهو  و  لعل مفهو  المحار ب سيييععها تفوق ريييور المحار ب الع  ظدركها.و

 تمعد ف  عصيرظا هذا بامعداد سيعة معاظنها وت بنقاتها.    ،والجفان  ،والقدور  ،العماثنل

َن ٱۡ َۡرِا ) أمل ف  مفهو  "واسيييععمرك "لوع  وجب الوقو روهو ما  أَك م م ِ ه َو أَنشرررَ
تَۡعَمَرك ۡم فِيَها  داذرة )المدارجك  ظدر  مسييارات الععمنر، حنن توعق    61هود ( َوٱسرررۡ

 ( بداذرة )ا سباب(.االيمانية
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فيه المنها   إذا تجسدا را  ارمن يمشي علىو المكتمل اإليمان إنما ه م( المسل23شكل )

 به نبينا صلى هللا عليه وسلم  القرمني الذي جا 

 

كي تكون قرآن يمشي على 
االرض

التشغيل عبر 
أنظمة الصناعات 
األرضية  على 

تنوعها

مقامات القلب

االيمانية
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 ظقا  المزب فنما بنن المقامات ومسارات الع ينل العمونة (  22شكل )

   لهذا الرس ، والع ينل لألسبا  مركزا ال كر والك نة محورا   امقام)
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أسررباب أرضررية تحكمها داذرة الجوارح   ؛مام نوعين من صرريغ ا سرربابأفنحن هنا  

داذرتهررا   وأسررررربرراب  بررالحواس،  المعرراين  هللا  اإليمررانوالوااع  يررد  في              ،  تعررالى  بمررا 

َ َرَمى  ) ِكنَّ ٱَّللَّ فمسرار ا سرباب لدينا نحن المسلمين   17فال اآلن( َوَما َرَمۡيَت إِۡذ َرَمۡيَت َولَرررررر 

يختلف عن مسررررار من ال يؤمن باهلل، فمسررررارنا تعزز  )ما نقص مال من صررررداة( 

ِۗ وتعزز  )  َكثِيَرةََۢ بِإِۡذِن ٱَّللَّ
ا

ن فِذࣲَة اَِليلَةن َغلَبَۡت فِذَة ونحن إذ نعتمد ا سرباب   249البقرة ( َكم م ِ

 ليها في تحقيق النتاذا.ا رضية إنما هي )توكل على هللا( ال ع

لذا وجدنا اصرررورا في فهم فرعون إذ طلب من هامان أن يبني له صررررحا لعله يبلغ  

، فخسرر بمقارنة تعالى بما في يد هللا  اإلنسرانما بيد    جهال   أسرباب السرماوات! إذ اارن

ي التي ضرربت صرِ ضرربت بيد هللا، غير تلك العِ  اي السرحرة، فعصرصرِ موسرى بعِ  اعصر

  . فأبى ولم يدركه فرعونفسجدوا،  بأيديهم، وهو ما أدركه السحرة

 : تعالى (10) في القرمن، فقد جا  في اولهمتكرر أصل  ثمة وفي اعتماد ا سباب توكال  

ا ۡنه  ِذۡكر  ل ونََك َعن ِذی ٱۡلقَۡرنَۡيِنۖ ا ۡل سَرأَۡتل و۟ا َعلَۡيك م م ِ إِنَّا َمكَّنَّا لَهۥ  فِی ٱۡ َۡرِا  ٨٣  ﴿َويَسۡرررررررَٔ

ا  
ا

ه  ِمن ك ل ِ َشۡیࣲ  َسبَب   ﴿إِنَّا َمكَّنَّا لَه  فِي اَ ََرِا َ﴾ ٨٥-٨٣الكهف  ]﴾ ٨٥فَأَۡتبََع َسبَب ا   ٨٤َوَ اتَۡينَررر 

مرلر   هللا  أي:  لرررهترعرررالرىكررره  وانرقريرررادهرم  ا را،  أارطرررار  فري  الرنرفروذ  مرن  ومركرنررره   ،. 
أي: أعطا  هللا من ا سرباب الموصرلة له لما   ﴿َومتََينَا   ِمَن ك ل ِ شَرَي ن سَربَب ا فَأَتَبََع سَربَب ا َ﴾

أااصري العمران،  إلىوصرل إليه، ما به يسرتعين على اهر البلدان، وسرهولة الوصرول 

وعمل بتلك ا سررباب التي أعطا  هللا إياها، أي: اسررتعملها على وجهها، فليس كل من 

 تعلى السرربب، فإذا اجتمع  شرري  من ا سررباب يسررلكه، وال كل أحد يكون اادرا    عند 

دما أو أحدهما لم القدرة على السررربب الحقيقي والعمل به، حصرررل المقصرررود، وإن ع  

 .انتهى االاتباس .يحصل

عتمد دون التوكل على كما وإن كان لألسررباب مسررارات في التمكين، فال يحسررن أن ت  

والقرمن يسرد لنا ما يعزز لالتزان فيما بين اعتماد ا سباب أو عدمها، عبر موجدها،  

 موافين:
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 ية  اإليمانما بين الواقع المنظور والحقيقة   نوح عليه السالم وابنهاألول: 

َوَكاَن فِی َمۡعِزࣲل   ﴿َوِهَی تَۡجِری بِِهۡم فِی َمۡوࣲج َكٱۡلِجبَاِل َونَاَدى  ن وٌح ٱۡبنَهۥ :  تعالىففي اوله  

ِفِريَن   َع ٱۡلَكرر  عَنَا َواَل تَك ن مَّ ب نَیَّ ٱۡرَكب مَّ اِویٰۤ  ٤٢يَرر  ِ ۚۡ إلى  اَاَل َسررَٔ نِی ِمَن ٱۡلَماٰۤ  َجبࣲَل يَۡعِصم 

َما ٱۡلَمۡوج  فََكاَن ِمَن ٱ ِحَمۚۡ َوَحاَل بَۡينَه  ِ إِالَّ َمن رَّ َم ٱۡليَۡوَم ِمۡن أَۡمِر ٱَّللَّ ۡغَراِيَن اَاَل اَل َعاصررررِ ۡلم 

 ٤٣-٤٢هود ]﴾ ٤٣

يستعرا لنا الصورة فيما بين من كان   ا  مواف نوح من ابنه نموذج لقد كان في 

  إلى  اَاَل َسرَٔاِویٰۤ ها بشكلها المسطح، فابن نوح )ايراها بأبعادها الثالثية ومن كان ير

 ۡۚ ِ نِی ِمَن ٱۡلَماٰۤ الحكم على ما ( وهو ما يعزز لالعتماد على الحواس في َجبࣲَل يَۡعِصم 

خذ با سباب  أالذي ، في حين كان نبينا نوح ، وهي صورة مسطحةنرا  في الوااع

ال ما كان  إ، وجاز زمنا  ناإلواد استغر  في ، ينتهحين عمد لصناعة سف ا رضية

﴿َويَصنَع  الف لَك َوك لَّما َمرَّ َعلَيِه َمأَلٌ ِمن اَوِمِه  ذلك،  إلىه وهو يعمد ب االكفار ليستهزؤو

 ٣٨هود: َسِخروا ِمنه  ااَل إِن تَسَخروا ِمن ا فَإِن ا نَسَخر  ِمنك م َكما تَسَخروَن﴾  

ا  وارد اسرررررتنفرد الوسرررررع في دعوتره لهم، 
ا

ۡم ِجهَرار ث مَّ إِن ِیٰۤ أَۡعلَنرت  لَه ۡم  ٨﴿ث مَّ إِن ِی َدَعۡوت ه 

ا 
ا

ۡم إِسۡرَرار حداثي ا سباب، عبر إحداثيين،  ما بين بجال  اإل ،  9-8نوح  ﴾  ٩َوأَسۡرَرۡرت  لَه 

 عبر داذرة الحقيقة. اإليمانحداثي إة الوااع، مقابل رداذ

 

 لألسبابإبراهيم عليه السالم في اعتماد المسار العلمي الثاني: 

م  ﴿َوإِۡذ اَاَل إِۡبَر   ِكن بَلَى   اَالَ   ت ۡؤِمنۖ   أََولَمۡ  اَالَ  ٱۡلَمۡوتَى ۖ  ت ۡحیِ  َكۡيفَ  أَِرنِی  َرب ِ   ِهررم  ل ِيَۡطَمِٕلنَّ   َولَرر 

ذۡ  اَالَ  اَۡلبِیۖ    فَخ 
ا

نَ  أَۡربَعَة ۡره نَّ   ٱلطَّۡيرِ  م ِ ا ث مَّ  عَ   ٱۡجعَلۡ   ث مَّ   إِلَۡيكَ  فَصرررر 
ا

ۡز  ۡنه نَّ ج  لَى  ك ل ِ َجبࣲَل م ِ

َ َعِزيٌز َحِكيࣱم﴾ ٱۡدع ه نَّ يَۡأتِينََك  اۚۡ َوٱۡعلَۡم أَنَّ ٱَّللَّ
ا

 ٢٦٠البقرة ]َسۡعي

زمان الغابرة يعتمدون على حواسرهم في الحكم على كان البشرر في ا  ولعلنا نتأمل إذ

المرتبط بما يدركونه عبر جوارحهم، وحين عمد سريدنا    اإليمانو ،ا شريا  من حولهم
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هو الشراذع في   اإليمانمر أذ كان إ ذات المسرار لم يكن مسرتغربا  لعليه السرالم  إبراهيم  

 ت رب العالمين المسار العلمي ن ثب  أالحكم على وجود الشي  من عدمه، فكان 

 

ما يعزز للمسرررار  ، وهولتجربة والمالحبة واالسرررتنتاجلمسرررار اإلبراهيم حين عمد  

 . سبابالعلمي في بذل ا 

 مياظنية لومعوكونن، الم ييييي ونن  إوعوى ذليك اسييييععرض لييا الع مية ابن القن  مقياميات  

 . ماظا ميه  بهاإلألسبا  

حين يكون فيما بين  في منحنا شرركل الصررورة ما شرركل االمتزاج وعليه نسررأل ت رى  

 ة؟ الثالثمحاور   

بمة الصررررناعية واالسررررتكشررررافات الرامية وغيرها من نا : العلوم ومحور سيييييني

 استكشافات. 

 القلبي عبر ما يرتشف من مقامات وإدراك لآليات القرمنية. اإليمان: محور صادي

حصرررراذية للتعرف على السررررنن ا رضررررية : المسرررروح الميدانية واإلمحور التعارف

 ية.اإلنسانو
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 حداثياتها الثالثة إالصورة المكتملة عبر ( 24شكل )

 

 

 متزاج وفق نسب محددة ال نموذج ا(  25شكل )

 

 بعاد الشكر محور من أجل صورة ثالثية األ

  .ال يستعمل نعمه فيما يكر أمنها  اواعد، على  يمبنيماني  إكمقام الشكر ف

 ونسأل:  

 اإلنسان؟ نعم هللا بها على أعدد النعم التي ما 

 ؟ للنعمكيف حاد الغرب في تطويعه 

 ليه؟ إما صاروا  إلى اكيف تخاذل المسلمون في تذليلهم النعم كي يصيرو
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 .يرون أن من ش َكِر النعم أن يحد َث بها (4)كان المسلمون و

نعم علينا أصناعة للتحدث بما  - مما يجب أن نحترفه -عالم الحديث فهل أدوات اإل

 هللا؟ 

، فالمسرررلم بالدرجة أن يجتهد حافب القرمن بالدرجة ا ولىإذا  من الشررركر كمقام البي 

 التالية في تطويع وتشغيل النعم فيما يحب هللا.

ذلك حين يجتهد المسرررلم في التعرف على ما هللا"؟   ونسرررأل: ما مسرررارات "ما يحبه

شرذوذ جنسري، اوام ا را من خور ايمي وسرلوكي، ما بين  أوسراذر  ،أصراب مجتمعه

بمرة المصررررررفيرة، أو فيمرا يحرد المرأة من ممرارسرررررة نا عبر  اأو تقبرل التعرامرل برالربر

، فيجتهد المسررلم  دورها التربوي في تنشررذة ا جيال، وغيرها من البواهر المجتمعية

  ةباعتماد أساليب البحث وتفعيل المسوح الميداني هللا  على  متوكال  ي  اإليمانه  ذعبر ارتقا

 ويعمر. ويهدم ليبنيللحد مما ينخر بالمجتمعات  ،باذال لألسباب

 

 

 تفعيال للشكر  المجتمعيالبتكار ا

 

  نستعرا منها:  ،المحاعن االبتكار    تميز أبعاد  عدة    (13)  المجتمعييشمل االبتكار  

 .: اآلليات االجتماعية لالبتكارالبعد األول

المجتمع ويجتهرد لحلهرا برأسررررراليرب الثغرات الموجودة في  مناالبتكرار االجتمراعي   يبردأ

 .حسان والشكر هللة، انطالاا من ايمتي اإلتقليدير يمبتكرة غ

 .: المسؤولية االجتماعية لالبتكارالبعد الثاني

ينبغي أن تؤخذ   بينما ،فقطالربحية التي يولدها  اسرررتدامة  يركز االبتكار التقليدي على 

 .في االعتبارانب االجتماعي للج مسؤولية هذا االبتكار 
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 .: ا هداف االجتماعية لالبتكارالبعد الثالث

ا  ،مثالالتجارية  البيذات التقليدية المتعلقة با عمال على  االبتكار ال يقتصرر ولكن أيضر 

أو االسرررررتردامرة    دمراج االجتمراعينراال، في  في البيذرات االجتمراعيرة والمجراالت العرامرة

 البيذية على سبيل المثال. 

 عناصر االبتكار المجتمعي

 إن نجاح االبتكار المجتمعي وواعه اإليجابي يعتمد على:

 اإلحصاذية.والنتاذا  البيانات -1

 .التشريعات -2

 .الفكرة المبتكرة -3

 .التمويل -4

 .بيذة المؤسسات المحيطة -5

 

 

 عناصر االبتكار المجتمعي تفعيال لمقام الشكر  (26شكل )

• وزارات 

• قطاع خاص 
كالبنوك

• مبتكرة 

• جاذبة

• مؤشرات 
الفرصة\الخلل

• االحصائية

• رعايات 

• شراكات

• تكامل

التمويل البيانات

الفكرةالتشريعات
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الطلب، ودراسة جدوى المشروع االبتكاري يبين حجم    وأفالبيانات تبين مدى الحاجة  

النمو الذي يمكن تحقيقه سررروا  في الحد من الخلل أو تحقيق الهدف المنشرررود، وهل  

عبر مرا بني عليره  الحرد من الخلرل أو االرتقرا  بجودة الحيراة    في  ارادرا   ا  يراعاسررررريكون و

 وهو ما يميز المحسنين الشاكرين عمن سواهم.من مزيا ابتكاري؟ 

 

 مواع الفرصة في االبتكار المجتمعي   (25شكل )

 

عدة تبدأ من التعرف على مؤسسات فاالبتكار المجتمعي مزيا تتكامل فيه جهود 

عزز مدى الحاجة، ثم عبر الفكرة اإلبداعية المبتكرة الحاجات عبر البيانات التي ت

 ابل للتنفيذ. امزيا مبتكر وااعي ووعبر كمسار للحل، 



  

 43 نهضة أمة  

 
 

 

 

 

 مزيا االبتكارات المجتمعية    (28شكل )

 

 (التكامل)، و(المتاح من المعطيات)بإعادة تشركيل  معني إنما هو    بداعواالبتكار أو اإل

مع   (شررررربكرة عالارات)، كمرا عبر مرا نتمتع بره من  جرازناإلفي    أصرررررل ال غنى عنره

ليصررب ذلك كله في محضررن   ةالخاصرر  مؤسررسررات المجتمع سرروا  الحكومية منها أو

جاز وسرررربحانه ناإلفي   فنالحب هنا كيف أن ايمة التكامل صررررارت أصررررال  . جازناإل

ۖ َواَل تَعَراَون و۟ا َعلَى ):  تعرالىيردعونرا لرذلرك إذ جرا  في اولره   َوتَعَراَون و۟ا َعلَى ٱۡلبِر ِ َوٱلتَّۡقَوى 

ۡثِم َوٱۡلع ۡدَو   َۖ  َوٱتَّق وا۟   ِنۚۡ ٱإۡلِ َ   إِنَّ  ٱَّللَّ ِديد    ٱَّللَّ ا   ،٢الماذدة ﴾  ٱۡلِعقَابِ   شرررَ
ا

ِ َجِميع و۟ا بَِحۡبِل ٱَّللَّ م  ﴿َوٱۡعتَصرررِ

ا و۟ا ﴾  مع مؤسررسررات المجتمع ب ركيزة )شرربكة العالاات(  ح ، ونال  ١٠٣مل عمران  ]َواَل تَفَرَّ

من عواذق  يوجهرك  برالمجتمع والصررررربر على مرا  يعزز للتواجرد واالختالط  وهو مرا 

 ذى من ابل الغير. تدافع وا و

مجراالتهرا تتلون    ،فراد المجتمع أو طموحراتهمأكمرا مشررررراكرل    وقيم المجتمعيات تتنوع

سرروا  عبر بواهر فهي تتلون   بتلون البروف المحيطة وأزمانها ونطااها الجغرافي.

  اإلمكانات، لتمكينالحد من هدر أو في ميا ، الموارد كالشحة أو كوارث، أو الفقر،  ال

مزيج

االبتكارات 
المجتمعية

حاجات 
ابتكارمجتمعية 

 حلول إلى للتوصل  
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ما  االبتكار بأسراليب غير تقليدية يتم عبرو  .لحياة كريمة بأسراليب غير تقليدية  اإلنسران

 أن نسميه مختبرات االبتكار المجتمعية. يمكن

 

 

 ركاذز مختبرات االبتكار المجتمعي  (29شكل )

 

فمرحلة   ،تبدأ بالتعرف على نطا  الهموم مسررار مراحل ابتكار المشرراريع المجتمعيةف

فابتكار الفكرة القادرة على تجاوز الهموم بمشررروع مجتمعي اابل   ،المسرروح الميدانية

 للتنفيذ.
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 مسار االبتكار المجتمعي   (30شكل )

 

 

 

 مراحل ابتكار المشاريع المجتمعية   (31شكل )

 

االبتكار المجتمعي

التكامل

التعرف على المعطيات

عبر مسح ميداني( الخلل)
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 ( داذرة الهموم  32شكل )

على كوكب ا را، ومحيط الهموم يبدأ    اإلنسرانوداذرة الهموم هي كل ما يشرغل 

نمو نحو شررغف ي، ل"ماسررلو"من تلبية الحاجات ا سرراسررية وفق ما جا  في هرم 

سررررررة للرذات، فقرد يعزز لألنرانيرة، وارد يرتقي الهم نحو تنميرة اردرات ا  اإلنسررررران

 ية جمعا .نسانن يصل لإلأفالمجتمع وهكذا لحين 

 

 لحاجات الذاتية نحو المجتمعيةاالرتقا  بالهموم من داذرة ا (33شكل )
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  ، ذلك أنيكون ويتشكل االبتكار المجتمعي للمشاريع اإلدراكوبقدر اتساع نطا  

 اإلدراك على درجات.
 
تساع نطا  المعلومات لديهم، وعليه  وذلك ال اإلدراكفي  ا  بوفر ح العلما  هم ا و

 وفر إدراكا.ا  هو   وفر علما  يكون ا 

 فَرأَۡخَرۡجنَرا بِرِهۦ ثََمَر   ﴿أَلَمۡ 
ا

ِ  مَراٰۤ  مَراٰۤ َ أَنَزَل ِمَن ٱلسرررررَّ ۡختَِلفر   تࣲ تََر أَنَّ ٱَّللَّ  ٱۡلِجبَرالِ   َوِمنَ  ن هَراۚۡ ا أَۡلَو  مُّ

َدد َۢ     ج 
ࣱ

   بِيا
ࣱ

ۡمر ۡختَِلفٌ  َوح     َوَغَرابِيب    ن َهاأَۡلَو    مُّ
ࣱ

ود ب ِ  ٱلنَّاِس  َوِمنَ  ٢٧  سر  مِ   َوٱلدََّواٰۤ   َوٱۡ َۡنعَرررررر 

ۡختَِلفٌ  َ   يَۡخَشى  إِنََّما  ِلكَۗ َكذَ    ن هۥ أَۡلَو   م  ؤُ  ِعبَاِدهِ   ِمنۡ   ٱّللَّ َ َعِزيٌز َغف وٌر  إِ   ا۟ ٱۡلعُلََمي ۤ فاطر  ]﴾  ٢٨نَّ ٱَّللَّ

٢٨-٢٧ 

عبر )من   مالمحهرا  الحب المفهوم هنرا عبر داذرة التشرررررابه التي تمضررررري وفق ااعدة
لوانها، الجبال مختلف  أالسما  ما  وربطها ب"افرأيتم ما تمنون ..." الثمرات مختلف  

مختلف  أ والردواب  النراس  لرد  لوانهرا(ألوانهرا،  الجينرات  الختالف  ا لوان   ىاختالف 
فهل الختالف مكوناتها من المعادن، ولماذا "جدد بيا    الجبال؟ ماذا عن  ف،  اإلنسرررران

 مقابل غرابيب سود"؟ 
 

 
 

 ( داذرة القيم 34شكل ) 
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بالقيم   اإليمانللسررررلوك، فبمجرد  ليكون دافعا    اإلنسررررانوداذرة القيم هي ما يؤمن به  

سررتها رتفعيل وتشررغيل عبر مما إلىال يعني أنك ممارس لها، فالقيم تحتاج ية  اإلنسرران

ولكنه يسررر  هو غير   ،ا مانة، فهذا الذي يؤمن بأهمية ايمة مرذيا   كي تصرربح وااعا  

 ممارس لها.

 

 
 

 ( داذرة النوع  35شكل )

 

ثم تأتي داذرة نوع المشراريع المجتمعية، وهي تتعدد إن كانت صرحية أو ااتصرادية أو 

وعبر تقاطع الدواذر فيما بين  ،  ، فا زمات تتعدد مصررادرها وعواذدهاسررياسررية.. ال 

أكثر من داذرة ينعكس ذلك على شكل ونطا  الشكر الذي سيأخذ شكل المنتا المبتكر 

يضرراحه إوهو ما يمكن   ممارسررة القيم،وهذا من  أو المشررروع المعبر عن شرركر النعم  

 في التعرف على الفرص المتاحة في ابتكار المنتا. التالي جدولعبر ال

 



  

 49 نهضة أمة  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SWOT( نموذج 1جدول ) 

 

نسرتعرا النماذج ولوضرع خطة واضرحة حول كيفية نمو الفكرة عبر مخطط عملي 

 التالية:
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 نموذج مسار المشروع  (2جدول ) 
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  ( نموذج بنا  الشراكات3جدول ) 
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 ( نموذج استكشاف ا فكار لتحديد ا ولويات  4جدول ) 
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 ( نموذج تحديد شراذح من الجمهور 5جدول ) 

 

 :عبر مراحل تفري  المشاريع المجتمعية المبتكرةتبدأ 

 تحاصرنازمة أ -أ

 سراف"فا  "اإلناإلالحد من  -ب

 أدا  تشغيلي فقير "لمؤسسات الدولة" -ج

 



  

 54 نهضة أمة  

 
 

 مثل:من  ،أساليبمقترحات وأفكار للحد من المشكلة وتتم عبر 

 المسوح الميدانية والتقارير +العصف الذهني  -أ

 الزيارات الميدانية للكشف  -ب

 ا فكار اإلبداعية  التصميم، -ج

 

البعا   يبن  في أاررد  موجود  غير  اختراع  عبر  يكون  يجررب  المجتمعي  االبتكررار  ن 

االبتكار المجتمعي يعتمد في ا سرررراس على ن أا صررررل وهذا غير صررررحيح، ذلك  

عنراصرررررر موجودة ليتم مزاوجتهرا للخروج بمنبومرة ابتكراريرة خرادمرة للمجتمع، وليس 

، عن المنتجات التجاريةتكون ذات عاذد ربحي وهو ما يجعلها مختلفة  نأ بالضررورة

 . وإن كان لها مردود ربحي فهو ما يجعلها أكثر تميزا  

 

 االبتكار المجتمعي درجات 

 

ولعلنا حيال درجات أو مسرتويات االبتكار نقول أن االبتكار المجتمعي ليس واحدا في 

مسررتوياته، فهناك من القضررايا المجتمعية ما اسررتوفت معدالت مرتفعة في مسررارها 

االبتكاري وهناك ما اسرررتوفى معدال أال في مسرررار االبتكار، لكن جميعها توصرررف 

المختبرات  لبنوك  مبتكرة  أفكررار  من  يرد  مررا  فررإن  وعليرره  المجتمعيررة،  برراالبتكررارات 

صرررفة  يةالمجتمعية عبر مسرررابقات أو اضرررايا تنتبر الحلول تعتبر جميعها مسرررتوف

يرد مرا  ضرررررمن  الفراذزة  والفكرة  المجتمعي،  يعني    االبتكرار  ال  الوحيردة   هرانأللبنرك 

 ا  بكلفة في التصرنيع، وا كثر ح تال المسرتوفية بل  نها ا كثر وااعية في التنفيذ، وا 

 ويكون ترتيبها على النحو اآلتي:في الترويا والقبول، وهكذا. 

حدد  يليه المجتمعات، إعبر ما تكشفه لنا المسوح الميدانية من خلل تتعرا  .1

 تحقيقه عبر فكرة لمشروع مبتكر. الهدف المرجو 
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مع سمعتنا بمن سنتحالف  مسار يكون منسجما   :التحالفات، وتتم وفق مسارين .2

بما ال يتعارا مع ما نمارسه من ايم، ومسار يقربنا من تحقيق الهدف ومعه 

 عبر تحالفنا معه.

نشطة  أحداث العالمية، تتنوع ما بين رياضة وبراما ترويجية للمدن وا  .3

 ومناسبات عالمية لمنبمات دولية. مجتمعية،

 بما تطرحه مراكز ا بحاث من حلول. .4

 

 المشروعاالبتكار في درجة  درجة الحاجة
 

 Think tank  1ال تحتاج سوى لعصف ذهني  مال إلى ال يحتاج 

 2 مشاريع تقترحها لحل مشكلة تواجه مؤسسات المجتمع   تمويل مشترك عبر رعايات

 3 ليك لحل مشكلة مجتمعية محددة إمشروع يَرد   رأس مال 

العتماد  على أسلوب ونها  

 الفكرة المبدعة ال التقنيات

مختبرات الفيزياذية  إلى الرجوع المشروع ال يحتاج 

 والتقنية والرامية  

4 

يحتاج للتعرف على مخر ما 

توصلت اليه أبحاث المختبرات  

البحثية في معبم مجاالت الحياة 

لتطويع ما يصلح منها لتنفيذ  

 المشروع. 

مشروع يحتاج االستفادة من التقنيات الحديثة وما توصلت  

ليه المبتكرات الحديثة من تقنيات العتمادها في تنفيذ  إ

 المشروع. 

5 

 

 ( درجات االبتكار6جدول ) 
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 مثال الوصف  المجتمعينوع االبتكار  

ا  برنراما جرديرد يلبي احتيراجر خدمة أو منتا جديد 
 ما 

مشراركة المركبات، منازل 
اسرررررتغالل   في  صرررررفريرة 

 الطااة

خردمرات جرديردة تعتمرد على  سلوكيات جديدة
فري   مرحرتررفرررة  مصرررررررادر 

 تقديمها

بين   تفراهم مرا  ردم سرررررو  
 تنازع ثقافي في المجتمع

تعراون  خردمرات تعتمرد على   معالجة جديدة
 أكثر من مؤسسة

تشرررررريع خراص بشررررررا  
الرمرجرترمرعرررات   مرنرترجرررات 
التجرارة  عبر نبرام  الفقيرة 

  Fare tradeالعادلة 
تشرررررريعررات  نبم واوانين جديدة  اسرررررتحررداث 

 واوانين جديدة
حيرال المتقراعردين أو كبرار 
أو  الررواترررب  فري  السرررررن 

 الخدمات

نمراذج جرديردة من منبمرات 
 المجتمع المدني

مثل   تعتمد أسرلوب التهجين
مؤسررررسررررات المشرررراريع 

 المجتمعية

 Belu waterمشررررروع 
مؤسرررررسرررررة مجتمعيرة في 
بيع   ريع  يوجرره  بريطررانيررا 
البيذرة   لصرررررالح  منتجراتره 

 الماذية.

 

 ( أمثلة لالبتكارات المجتمعية 7جدول ) 
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 عملية  ورشة

 :الورشةل المنتبمين في أسي   

 من منكم يعمل في مؤسسات مجتمع مدني أو حكومية؟  -أ

 مؤسسات بحثية؟ من منكم في  -ب

 ن نتعرف على ما يواجه مؤسساتنا  أكخطوة نحو االرتقا  هل يمكننا  -ت

 المجتمعية من صعاب كي نقدم لهم حلوال مبتكرة لتخطيها لالرتقا         

 بمجتمعاتنا؟         

 تكون عبر ما يلي: العملية الخطوات   

تضاريس عصف ذهني حيال أنواع المشاكل )تمويل، إجرا ات، تشبيك،  -1

 . تحول، مشاكل تحويل أموال ...ال (

 .( ،.تشكيل فريق مكون من )فنيين من مجاالت مختلفة، اانونيين -2

 .نت فيهأحدد فرصة ضمن المجتمع الذي  -3

البتكار لها( ن تحتاط أما االعتبارات )الجيوسررياسررية واالاتصررادية التي يجب   -4

 .المشروع

المترراحررة   -5 ا دوات  مرراليررة،   )ارردراتمررا  إمكررانررات  حولررك،  من  ارردرات  ذاتيررة، 
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 التيو الخارجية  أما المؤسرررسرررات سررروا  المجتمعية المتاحة أو تلك الحكومية  -6

 .يمكنك أن تستعين بها في بنا  فرصتك

 .من استراتيجية في التفكير لتوليف الفرصة )المشروع( أكثراختبر  -7

 

 

 



  

 58 نهضة أمة  

 
 

 

 :يمكنك مجتمعيا  الفرص المتاحة  الستراتيجية

a)  يتام ومصلحة كبار سن(أ)في مثل المزاوجة بين كيانين. 

b)   مثرل  خردمرة مجتمعيرة تقردمهرا مؤسرررررسرررررات تجراريرة(CSR  )حرال لم تردرك تلرك 

 .الشركات لمسارات أخرى لها عواذدها المجتمعية

c) تتبع نقاط ضعف المؤسسات المحيطة للتعرف على مسارات للمزاوجة.  

d) سرررات السرررنوية للتعرف على عبر تقارير المؤسررر  طالناالSWOT))  الخاص

  .بكل مؤسسة

e)   عالم أو القرا لردى وزارات  عبر مرا تتنراولره وسررررراذرل اإل  عرامرا    مرا يعتبر توجهرا

 .الدولة

 

 :بمسار الورشة د للب اضايا العالم اإلسالميمن 

 القضية المجتمعية  االبتكار
 

 

 هل يمكن تحويلها لقوة دافعة بناذية؟ كيف؟ 

رين  المهج  مخيمات 

 - ا ردن  -لبنان-)فلسطين

- أفغانستان-اليمن-العرا 

 سوريا( -تركيا

1 

باعتبار المشاريع الصغيرة والمتوسطة محضنا إلعادة تأهيل  

 المساجين ومنحهم مبالغ عن ذلك التأهيل رمزية 
 إلنجاز السجون كمصدر 

 ة مشاريع الدول
2 

 3 رمال الصحرا  عن الرياح والنفط والشمس  مصدر للطااة الكهرباذية عوضا  

 4 ملوثات النفط  يراض مصدر لتخضير ا 



  

 59 نهضة أمة  

 
 

يلبي احتياجات التنمية وليست مجرد اجترار   ن تكون ترسا  أ

 لعلومل
 5 جامعاتنا 

مملة مضللة و عوضا عن ا ساليب التقليدية التي أضحت  

 للشباب 
 6 االرتقا  بمسار الترفيه

 2018في عام 

  البطالة% نسبة 15

 % نسبة الفقر26

                       تهجيرالتطرف و ال إلىيؤدي  وهو ما

 ومشاكل اجتماعية 

   2030 عام فيالمتواع 

 % من الشباب العربي دون وباذف  70

 7 اضايا الشباب العربي 

 8 الواف لتمويل لمشاريع االجتماعية المبتكرة 

 

يختلف عن مفهوم الغرب  الذي عمار لدينا مفهوم اإلمراجعة 

 لإلعمار

مشروعنا لال بد من امتالكنا 

العربي واإلاليمي وليس عبر  

 تقليد مشاريع غربية 

9 

 

 ( فرص االبتكارات المجتمعية المتاحة 8جدول ) 

 

 

 

 



  

 60 نهضة أمة  

 
 

 LOG book S.I ) ي )سجل االبتكار المجتمع

 

 االبتكارات االجتماعيةهو توفير التوجيه والدعم لتلك  السجلمن هذا هدف إن ال 

يوفر حيث   ،عبر مفهوم الشركر  لمشراركين الذين يرغبون في بد  مبادراتهم الخاصرةل

ا سرذلة التي يمكن أن تسراعدك في الحصرول لمشرروعك عبر   متفحصرةالسرجل نبرة 

واد خصرصرت مسراحة جانبية في الجداول لتسرجيل   ،فكرتكلعلى مزيد من التبصرر  

 .ا مر لزمحال  م بإجرا  تعديالتوقلت فكرتك مجددا  ل ، كي تعودمالحباتك الخاصة

من الجيد أن يكون لديك فكرة واضررررحة عن نقاط   الخاصررررة،ابل أن تبدأ مبادرتك و

حدد المجاالت التي سررتحتاج فيها الكتسرراب المعرفة أو  وعليه ك،اوتك ونقاط ضررعف

 دعم من اآلخرين. إلىفيها تحتاج 

 نقاط القوة والضعف -1

 

 نقاط ضعفك  نقاط قوتك  

1   

2   

3   

4   

5   

 

 ( نقاط القوة والضعف 9جدول ) 

 



  

 61 نهضة أمة  

 
 

 ما هو التحدي الذي تواجهه؟  -2

 

 مالحبات  سؤال 

  ما المشكلة الرذيسة التي أود وضع حل لها؟ 
 
 
 

حرل  أو  التحردي  لهرذا  حرد  وضرررررع  أود  لمراذا 
 المشكلة؟ 

 
 
 
 

ولماذا ضرررمن هذا القطاع أو لهذ   ؟ اآلنلماذا 
 الشريحة؟ 

 
 
 
 

 

 ( تحديات االبتكار المجتمعي 10جدول ) 

 

 ما هو نموذج عملك؟ .3

على البقا  أو  اادرةلن تكون  مبادرة االبتكار االجتماعي أو المؤسررررسررررة االجتماعية 

التكراليف  وأعلى تغطيرة االسرررررتثمرارات   ةكن ارادرتإذا لم  ،خردمرة الغرا منهراالنمو و

ا اجتماعي ا   التشرررغيلية، تحتاج ما سرررحتى المنبمات غير الحكومية التي تخدم غرضررر 

بالنسربة لمؤسرسرة  و  ،لحصرول على ا موال الالزمة لمواصرلة عملهملنموذج "عمل"  ل

 .هالذي ستؤدي جمع بين الربح والغراينموذج عمل لحتاج ها ستفإن اجتماعية،



  

 62 نهضة أمة  

 
 

بهذا  نفسرررك على    طرحها إلىهناك العديد من ا سرررذلة التي تحتاج   النحو،  وعلى هذا

 :الصدد

 مالحبات  سؤال 

 
 ن؟ والمستفيدمن هم أو  ؟ من هي شريحتك المستهدفة

 
 
 

 
 قدم للمستفيد؟ الخدمة التي ست  \ما الذي سيحققه المنتا  

 
 
 

 
الخدمة التي سررتقدمها \  ن تصررف المنتاذا يمكن أبما

 (؟ )كتصميم، كوبيفة، كفواذد

 
 
 
 

 
ااتنرا  من  كيف سرررررتتمكن الشرررررريحرة المسرررررتهردفرة  

 الخدمة؟ \المنتا

 
 
 
 

 
 الخدمة، وما دواعي االستخدام؟ \ما ايمة المنتا

 
 
 
 

 ا فضلهي لماذا تعتبر مبادرتك أو مؤسستك 
 للعمال  المحتملين للحصول على  اخيار

 المنتا أو الخدمة؟ 

 

 
يكيف   أن  تقرديم الخردمرةكون  يمكن  أو  المنتا   إنتراج 

 ؟ اااتصادي ا أو مستدام امجدي
 

 

  هل المنتا أو الخدمة حساسة للوات أم



  

 63 نهضة أمة  

 
 

تعتمد على مجموعة معينة من الشرروط )على سربيل  
 ذلك( )ولماذا(؟  إلىوما  والمواع، البيذة،) المثال

 

 ( التساؤالت  11جدول ) 

 

 مجتمعيا   ابتكارا  معايير استيفاء المشروع باعتباره 

 

 :ةصفة المشروع المبتكر ال بد أن يستوفي العناصر التاليب المشروع   نصفكي 

 ليه أحد. إ : أي لم يسبقك مبتكر -1

 . استفادة مجتمعية ال فردية -2

   .تحسين لجودة الحياة -3

   .المجتمع المدنييستهدف  -4

 

 لصالح االبتكارات المجتمعية الشكرمستقبل واعد في مسار 

يتم تناولها عبر ن أحاجة يحسررن  (  20)(  التصررميم المسررؤول اجتماعيا  )د التصررميم أو  عَ ي  

أن يكون خريجو الهندسررة والتصررميم أخالايين ومسررؤولين في   فمن ا همية  ،ناأجندات

مدركين التأثير المحتمل  نشرررطتهم المهنية   شرررطة،نا عبر ما يحترفونه من   مهنتهم

 القدرة على تقديم مساهمات إيجابية للمجتمعات العالمية. لها في  وفهمهم

"يركز غالبية المصرممين في العالم كل جهودهم  ولنا أن نتخيل الفرص الضراذعة حين 

 عن، غافلين  ٪ من عمال  العالم10حصررري ا  غنى   على تطوير المنتجات والخدمات

 ٪ ا خرى. 90 إلى نطااها يصلورة ث

تلهم  ، ما يمكنها أن ربحيةالعالمية غير  ال تامنبمومن المشررراريع التنمية،  فهناك من 

  ٪ ،90ميم بنسبة اتصب لالرتقا  في المسار المجتمعي المصممينالمبتكرين و



  

 64 نهضة أمة  

 
 

عيش حياة في ا سرراسرريات  إلىمعبم المجتمعات في الدول النامية مهمشررة وتفتقر  ف

ومن هنا يطرح )فؤاد لواا( ،  أدوات التمكين وتقرير المصررريرعبر صرررحية ومنتجة،  

 هدف ا جديد ا للتصميم؟" والخدمات،"هل يمكن أن يكون خلق الرفاهية وليس السلع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (  36شكل ) 

 برك لالبتكار تمساحة من الفرص تن % 90

 

اف ولكن  ،ا  مناسب  ا  مشروع  يعتبرلحل  ل  أي مشركلة داخل المجتمع المحلي تتطلب تصميم 

 ة ية للتطبيق واابلياابلثمة يجب أن تكون كما  ومواردهم،ادرة الطالب  ضمن ايود

للقياس  اابال   ا  يجب أن يكون للمشرراريع تأثير، وللتحقيق في اإلطار الزمني للمشررروع

 .مجتمعي نطا على 

 

 

90 % 



  

 65 نهضة أمة  

 
 

 

 مشروعين:ن يترجمان ما عنيناه عبر ان تطبيقياما يلي نموذجفي

 ( H3مشروع )أوال: 

 ( 14) (،13) وروبياالتحاد ا  -هولنداالمكان: 

إلدماجهم   رين في الن زل المخصرصرة لهم اسرتعدادا  هج  اسرتثمار فترة إاامة الم  االبتكار:  

 مع المجتمع الهولندي.

تنفق هولنردا سرررررنويرا مبرالغ طراذلرة للمتقردمين لنيرل الجنسررررريرة الهولنرديرة من الفكرة:  

والتعرف على   ،المهراجرين، ويبقون لنحو أكثر من عرام فيهرا يتلقون براما في اللغرة

تطول نفااه خالل فترة اد  إنمط الحياة الجديد، ومن أجل زيادة نسبة العاذد على ما يتم  

سرع أدماج بشكل  نااللتصل لعامين، وردنا طلب لتقديم فكرة تمكن النزال  من عملية  

 فضل، فكان المشروع. أوبعاذد 

 

 

 هولندا رين في ل المهج  ز  مشروع ن  

 

 مبررات المشروع:

عبر رعرايتهم التي  وروبيرة  حردى الحكومرات ا إ  هولنردا  لمرا كرانرت تعتني برالمهجرين 

 دماجهم بالمجتمع.نمن أجل ا ،والتأهيل المهاري ،بالسكن



  

 66 نهضة أمة  

 
 

وجد   ،عامين إلىاد يصررررل    ةزمني مدةولما كانت مرحلة ما ابل اندماجهم تسررررتغر   

على المبالغ المنفقة   يتم اسرتثمار المدى الزمني هذا بما يعود إيجابا  ن أمقدم المشرروع  

دماج من جهة، ناالة عبر برناما يعزز لعملي  ،دماجناالفي العملية التي تسرربق مرحلة  

 رين والدولة.ومن جهة أخرى يكون له مردود مالي على المهج  

 

 :تمهيد لفكرة المشروع

وما يؤمن    ،ايم مجتمع البلد ا وروبي هذا  إدراكدماج تعني بالضرورة ناالمرحلة   نإ

 من هوية.المواطنون به 

، عبر ملية ا  عموم  يةاإلنسررانكما القيم    ،المواطنةقيم لوالمشررروع الذي نقدمه سرريعزز  

 ورش يمارسها المنتبمون على تنوع أعمارهم وأجناسهم. عبرعلمية وعملية 

 المشروع لن يستثني ا طفال، حتى مراحل الشباب المتأخر ومن الجنسين.و

 :ميزات المشروع

 .2025وروبي لعام نه منسجم مع توجهات خطة هذا البلد ا أ .1

 .المجتمعي بداعاالبتكار واإليعزز لمسار  هنأ .2

على   بمرا يعود نفعرا   ،يعزز لمسرررررار التعراون فيمرا بين كرافرة اطراعرات الردولرة  هنرأ .3

لصرررررالح المجتمع عبر التركيز على   نمط حيراة المجتمع، والعيش برذكرا  علميرا  

 مشاريع تعزز للعيش بذكا .

يتعرا   .4 )القيم( لحرل مرا  محور  عبر  معوارات إتطويع العلوم  ليره المجتمع من 

 سلوكية مجتمعية اد تكون سالبة.

يشرررررجع عمليرات التنرافس فيمرا بين النزال  المتبرارين في التفري  لمنتجرات ذات  .5

 المجتمع. هم وسلوكياتعواذد إيجابية على سلوكيات



  

 67 نهضة أمة  

 
 

بي  تكون  عواذرد االبتكرار .6 فيمرا  للتجسرررررير  يعزز  وايم  بمرا  والتكنلوجيرا  ن العلوم 

، والتبادل ما بين العلوم والصررررناعة والمجتمع عبر عالاة ية الموجبةاإلنسرررران

 .ةمستدام

 :عوائد المشروع على النزالء

          تها شررررركة المسرررروح الميدانيةزتؤكد مثل هذ  المشرررراريع عبر مسرررروح ميدانية أنج 

( IPSOS  ) وهي :الممارسينالعواذد السبعة التالية على ، 

 

 (Relaxation & Accomplishmentواإلنجاز )االسترخا   .1

 (Recommendation) رشاداإل .2

  تهذيب االمزجة والموااف –اآلخرين اضا  الوات مع  .3

  (Spend Time with Others - Consumer Attitudes) 

الوالردين .4  Children  parents having fun)مع ا طفرال    سرررررعرادة 

with kids) 

 (Economy/Value) ايمة العاذد االاتصادي .5

 (Memory Keeping) استذكار اللحبات السعيدة .6

 (Health)النفسية الصحة  .7

 

حيرث تم    المقردم  مرا ينسرررررجم مع المشرررررروع  2025ارد جرا  في خطرة هرذا البلرد لعرام  و

على   عن    ملفالتعرف  النزال أتحليلي  وثقررافررات  نوع  أو  ،جنرراس  لتحررديررد  عمررارهم 

 .عمرشطة ومساراتها بما يتفق مع الجنس والنا 

 



  

 68 نهضة أمة  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2030صورة عن تقرير استشرافي للحالة الهولندية لعام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في هولندا ديموغرافي لخارطة النزال  ملفجز  من (  37شكل )

 

 



  

 69 نهضة أمة  

 
 

 

حداثيات الثالثة، واد كان ذلك عبر  المشروع ا ول كيف أننا اعتمدنا اإل مننالحب 

بل يعزز   ايم القرمنما ال يتعارا مع المسح الميداني، وتعزيز القيم المنسجمة مع 

 تاجية.ن اإل ، والعلوم عبر تحويل القيم لمسار من المنتجات والمشاريع لها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االحداثيات الثالث في تشكيل نموذج االبتكار المجتمعي  ( 38شكل )

 

 :مقدما الذي سيُ 

برناما تدريبي للنزال  بعنوان "تحويل القيم لمنتجات ومشاريع" وهو برناما دولي ومعتمد  

 لدينا مع العديد من الجامعات والمنبمات الدولية. 

 



  

 70 نهضة أمة  

 
 

 

 ( تعزيز هوية بيت المقدسمشروع )الثاني: 

 فلسطينالمكان: 

 بيت المقدس لهوية( DNAالجيني )المركب االبتكار: 

عقد له   ،با وااف المقدسية ةمعني من جهة عبر طلب وردنا من ماليزياالفكرة: 

مؤتمر في ا ردن، لالرتقا  با وااف المقدسية بما يجعلها اابلة لتحقيق ريع  

 ليصرف على مصارف ا وااف في بيت المقدس. 

وهو ما  (   (Brand destinationفكانت الفكرة عبر ما يسرررمى في مجال السرررياحة  

بشرررية،  عالمي  كثر من ثقافة   ىجعلنا نمخر فيما يعزز لهوية المنتجات على مسررتو

خه من منتجات ثقافية.   لنتعرف على ما يميز كل ثقافة وانعكاساتها على ما ت فر 

ثم    ،دولة اسرركندنافيةثم    ،االلمانيةنبدأها    فيما يلي نسررتعرا منتجات لثقافات مختلفةو

والمواد   ،ون الغالبلنحلل مع كل منتجات ثقافة الهوية عبر الل   كي نبين الفكر، إيطاليا

بكل ثقافة لنصرل  خاص (DNA)اعتبرناها  وغيرها كما لو    ،المسرتخدمة في التصرنيع

 بعدها لما يحدد لهوية خاصة ببيت المقدس.

 

 

 

 

 

 

 

 االلمانية منتجات (  39شكل )

 



  

 71 نهضة أمة  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة سكندنافي امنتجات (  40شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إيطاليةمنتجات (  41شكل )



  

 72 نهضة أمة  

 
 

في التصرنيع فيما بين    ةا لوان المسرتخدمسرنالحب االختالف في اسرتخدام    بالمقارنة،و

 .ةول التالياوفق الجد ،وا لمانية ،واإليطالية ،ةسكندنافيالثقافات اإل

 

 عبر كل ثقافة   ةنسب ا لوان المستخدم(  12) جدول

 : ليها وفق الجدول التاليإكذلك وفق النسب المشار  االختالف في مواد التصنيعو

 

 في مواد التصنيع  النسب الختالف(  13) جدول

 

 



  

 73 نهضة أمة  

 
 

حيرث المبردأ   من  اخترنرا     DNAوعليره يكون  مرا  ضرررررمن  المقردس  بيرت  عبر ثقرافرة 

 العنصرين التاليين كمثال:

 هجري  16تاري  -1

 فاتحا  بيت المقدس رضي هللا عنه وهو تاري  دخول الخليفة عمر 

 م   637الموافق يوليو 

 

سرا   شارت دراسات جامعية في تفسير سورة اإلأ، حيث دواذر البركة -2

منتجات  بالسابقتين  نعبر عن المعلومتين  كيو، دواذر للبركة لبيت المقدس إلى

في بيع المنتجات   ماليا   وبما يعتبر رافدا   ،معززة لهوية بيت المقدس ومشاريع

   يلي:ما  وفق  اد كانتاو ،للواف

 

 
   16تم اعتماد حرف الها  كرمز للعام الهجري والعام   (42شكل )

 

    



  

 74 نهضة أمة  

 
 

   

      
 

 تصميم يعبر عن دواذر البركة الخاصة ببيت المقدس  (  43شكل )

 

   

 



  

 75 نهضة أمة  

 
 

               
 طبق مزخرف بدواذر رامزة لدواذر البركة   (44شكل )         

    
 

 
 

 بطااات تعلق على منتجات الهوية المقدسية  (  45شكل )

 



  

 76 نهضة أمة  

 
 

 

حداثيات الثالثة، واد كان ذلك كيف أننا اعتمدنا اإلين السرابقين  نالحب عبر المشرروع

عبر المسررح الميداني بالتعرف على نمط التصررنيع لدى عدة ثقافات بشرررية، وتعزيز 

 تاجية.ناإلقيم لمسار من المنتجات والمشاريع الوالعلوم عبر تحويل  ،هويةالايمة 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االبتكار المجتمعي االحداثيات الثالث في تشكيل نموذج  ( 46شكل )
 
 
 
 
 



  

 77 نهضة أمة  

 
 

 

، اابلة الن يعتمدها المسلم إلعداد برناما ميداني  فتكون الصورة حينها مكتملة ا ركان
   هداف مرسومة.أعملي وفق خطة ومتابعة و

 اإلظسييانإن ف  اكعمال الصييورة رحمة، بل ه  "الرحمة لوعالمنن" ك  ال  ز ه هذا  و

 بعادها فععثر.رعوى معا ية  ا  عن مسارب، وها هو قد إاغ إذ العبست عونه، فما عاد قادر

 

 حين تمتزج بالعلم يةاإليماناألسباب 

 

أَيَُّها  في اصرة سرليمان عليه السرالم:   ۟ا أَيُّك ۡم يَۡأتِينِی بِعَۡرشِرَها اَۡبَل أَن يَۡأت ونِی  ﴿اَاَل يَرررررر ٰۤ ٱۡلَملَؤ 

ِلِميَن   سررررۡ قَاِمَكۖ َوإِن ِی َعلَۡيِه  ٣٨م  َن ٱۡلِجن ِ أَنَا  َ اتِيَك بِِهۦ اَۡبَل أَن تَق وَم ِمن مَّ  م ِ
ࣱ

اَاَل ِعۡفِريت

  
ࣱ

َن ٱۡلِكتَر    ٣٩لَقَِویٌّ أَِمين ِب أَنَا  َ اتِيَك بِِهۦ اَۡبَل أَن يَۡرتَدَّ إِلَۡيَك َطۡرف َكۚۡ اَاَل ٱلَِّذی ِعنَد ۥ  ِعۡلࣱم م ِ

ذَا ِمن فَضۡرِل َرب ِی ِليَۡبل َونِیٰۤ َ أَشۡرك ر  أَۡم أَۡكف ر ۖ َوَمن شَرَكَر  ا ِعنَد ۥ  اَاَل َهرررررر  سۡرتَِقرا ا َرَ ا   م  فَلَمَّ

 
ࣱ

 ٤٠-٣٨النمل ]﴾ ٤٠ َكِريࣱم فَإِنََّما يَۡشك ر  ِلنَۡفِسِهۦۖ َوَمن َكفََر فَإِنَّ َرب ِی َغنِی 

: هو رجل عالم صرالح عند سرليمان كان يعرف اسرم هللا ا عبم  (10) المفسررون ذكر

برررره   هللا  دعررررا  إذا  أعررررطرررر  أجرررراب،الررررذي  برررره  سررررررررأل   .يوإذا 

بأن يدعو هللا بذلك االسررم فيحضررر حاال وأنه ( أَنَا متِيَك بِِه اََبَل أََن يََرتَدَّ إِلََيَك َطَرف َك )

هللا فحضررررر. فاهلل أعلم ههل هذا المراد أم أن عند  علم من الكتاب يقتدر به على دعا 

 .ىانته جلب البعيد وتحصيل الشديد[

حين تتكالب عليك ا مم من الشررر  والغرب لتنال   وأنت أيها المسررلم، لسررت وسررطيا  

رحمة  أنت ن لم ترحمك فكيف تكونإمن أراضرريك وشررعبك ومقدسرراتك، فالشررعوب  

 للعالمين؟ 

 ذلرك إن حمرل أمرانرة مرا عجزت عنره السرررررمراوات وا را أن تحملره ليس محلره القلرب

من   ،فقط تحفيب القرمن  عنره مراكز  عجزت  برل الميردان تشرررررغيال وتفعيال، وهو مرا 

  فوصلك النخر.وهو ما جعلك في محل نخر من ابل بااي ا مم تأمينه، 



  

 78 نهضة أمة  

 
 

حين يكابد   محل التفضريلذا  هو  ألذا صرار المسرلم الذي يعايش المجتمع ويصربر على 

مشررررغال مضررررامين دعوته وفق مسررررارات الشرررركر، في مثل ما اام به مل دواد عبر 

المؤمن  الذي يخالط  ):  (15)  اد جا  عن رسرولنا الكريمو، صرناعات وتواصرل مجتمعي

 .(الناَس ويصبر  على أذاهم خيٌر من الذي ال يخالط  الناَس وال يصبر  على أذاهم

 

 

 ختاميييييييييييييا  

 

 من ابل المسرررلم في نواحن  ية يتطلب اجتهادا  اإلنسرررانإن االرتقا  با مة نحو االرتقا  ب

تحقق ذلك حال يعلى التعمير، و  أركانها سرتعينهثالث، فالصرورة المنشرودة إن اكتملت  

بتشرررغيل ما تضرررمنه التوجيه السرررماوي   :هللا، وثانيا  من االرتقا  بقلبه مع   :تمكن أوال  

ه بصرررررورة ذربمراابرة أدا  :عبر صرررررنراعرات في مختلف منراحي العلوم، وثرالثرا    ميردانيرا  

ا را   مسرررتدامة عبر المسررروح الميدانية، واجتهاد  في التعرف على بااي شرررعوب

 . لنشر رسالته

 

 

 تم والحمد هلل رب العالمين
 

   



  

 79 نهضة أمة  
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   يمكنك تحميلها مجاناك تب 
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   برمجة القيم عبر مناها التعليم    تفعيل القيم لرياا ا طفال    العالمات التجارية في التأثير على القيم 

   وإن من شي  إال يسبح بحمد     القصص القرمني  فىحركة الكامرة 
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https://www.muslim-library.com/arabic/%d9%88%d8%a5%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%b4%d9%8a%d8%a1-%d8%a5%d9%84%d8%a7-%d9%8a%d8%b3%d8%a8%d8%ad-%d8%a8%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%87/?lang=Arabic
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https://wp.me/p3

aKO-WskZ 

 

https://wp.me/p3

99N-WskZ 

 

https://wp.me/p3W

99Q-skZ 

 

https://wp.me/p

99J-3WskZ 

 

https://wp.me/p3

9a3-WskZ 

 

https://wp.me/p

bpU-3WskZ 

 

االستراتيجي في  التفكير 

استهداف شراذح  

 المجتمع 

   نجومية الرياضة والقيم   نماذج من أنماط بنا  القيم في الحياة

http://bit.ly/sinaeat

_altakamul 

http://bit.ly/sinaeatal

maswuwlia 

https://bit.ly/2E95kfp 

https://wp.me/p3WskZ-aKO
https://wp.me/p3WskZ-aKO
https://wp.me/p3WskZ-99N
https://wp.me/p3WskZ-99N
https://wp.me/p3WskZ-99Q
https://wp.me/p3WskZ-99Q
https://wp.me/p3WskZ-99J
https://wp.me/p3WskZ-99J
https://wp.me/p3WskZ-9a3
https://wp.me/p3WskZ-9a3
https://wp.me/p3WskZ-bpU
https://wp.me/p3WskZ-bpU
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%ad/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%ad/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%ad/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%ad/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%ad/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%ad/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%ad/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%ac-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b7-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a9/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d9%86%d8%ac%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85/?lang=Arabic
http://bit.ly/sinaeat_altakamul
http://bit.ly/sinaeat_altakamul
http://bit.ly/sinaeatalmaswuwlia
http://bit.ly/sinaeatalmaswuwlia
https://bit.ly/2E95kfp
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https://wp.me/

bop-p3WskZ 

 

 

https://bit.ly/2L1sRF5 https://bit.ly/2GsAvTg 

 

https://bit.ly/2Vl0ghP 

ملية وتشكيل وصناعة  

العالمة التجارية في  

   عالم التسويق 

في بنا  صورة وسمعة     تسويق الحالل 

  المدن اعالميا
https://wp.me/p3Wsk

aTV-Z 

 

https://www.musli

m-

library.com/?lang=A

rabic&s=%D8%A7%

D9%84%D8%A7%D8

%B2%D9%85%D8%

A7%D8%AA+%D9%8

4%D8%A7%D9%86

%D8%AC%D8%A7%

D8%B2%D8%A7%D8

%AA 

https://wp.me/p3

brE-WskZ 

 

https://wp.me/p3WskZ-bop
https://wp.me/p3WskZ-bop
https://bit.ly/2L1sRF5
https://bit.ly/2GsAvTg
https://bit.ly/2Vl0ghP
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d8%a7%d9%84/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d8%b3%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a7/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d8%b3%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a7/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d8%b3%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a7/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d8%b3%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a7/?lang=Arabic
https://wp.me/p3WskZ-aTV
https://wp.me/p3WskZ-aTV
https://wp.me/p3WskZ-brE
https://wp.me/p3WskZ-brE
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https://bit.ly/3

0oJArI 

 

https://wp.me/p

9sN-3WskZ 

 

-https://wp.me/p3WskZ

bpP 

 

https://wp.me

-/p3WskZ

am9 

 

https://www.musl

-im

ibrary.com/arabil

c/%d8%aa%d8

%a3%d9%85%d

9%84%d8%aa/ 

 

https://bit.ly/30oJArI
https://bit.ly/30oJArI
https://wp.me/p3WskZ-9sN
https://wp.me/p3WskZ-9sN
https://wp.me/p3WskZ-bpP
https://wp.me/p3WskZ-bpP
https://wp.me/p3WskZ-9am
https://wp.me/p3WskZ-9am
https://wp.me/p3WskZ-9am
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
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2  

 

 

 

 

https://wp.me/p3

boI-WskZ 

 

https://wp.me/p3W

bpM-skZ 

 

ااعدة في برمجة    100

الجز    –المعلومة في الدمات 

 الثاني 

https://goo.gl/P9uMBy 

 عندما تتحدث الصور 

-https://wp.me/p3WskZ

byH 

 

-https://wp.me/p3WskZ

byr 

 

-https://wp.me/p3WskZ

brX 

 

bQ2-https://wp.me/p3WskZ 

 

 تطبيق 

APP 

 

1 /3LY.BIT://HTTPS

UOQPIG 

 

https://wp.me/p3WskZ-boI
https://wp.me/p3WskZ-boI
https://wp.me/p3WskZ-bpM
https://wp.me/p3WskZ-bpM
https://www.muslim-library.com/arabic/100-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d8%ac/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/100-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d8%ac/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/100-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d8%ac/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/100-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d8%ac/?lang=Arabic
https://goo.gl/P9uMBy
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b9%d9%86%d8%af%d9%85%d8%a7-%d8%aa%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%b1/?lang=Arabic
https://wp.me/p3WskZ-byH
https://wp.me/p3WskZ-byH
https://wp.me/p3WskZ-byr
https://wp.me/p3WskZ-byr
https://wp.me/p3WskZ-brX
https://wp.me/p3WskZ-brX
https://wp.me/p3WskZ-bQ2
https://bit.ly/3pigQuo
https://bit.ly/3pigQuo
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https://bit.ly/2MkLV2z 

 

 muslim)-في برمجة القيم المشاعر

library.com) 

bUp-https://wp.me/p3WskZ 

-https://wp.me/p3WskZ

bWA 
-https://wp.me/p3WskZ

bWh 

https://wp.me/p3Wsk

bUp-Z 

 

-https://wp.me/p3WskZ

bV8 

-https://wp.me/p3WskZ

bWM 
https://wp.me/p3

bWQ-WskZ 

https://bit.ly/2MkLV2z
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b9%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b9%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b9%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85/
https://wp.me/p3WskZ-bUp
https://wp.me/p3WskZ-bWA
https://wp.me/p3WskZ-bWA
https://wp.me/p3WskZ-bWh
https://wp.me/p3WskZ-bWh
https://wp.me/p3WskZ-bUp
https://wp.me/p3WskZ-bUp
https://wp.me/p3WskZ-bV8
https://wp.me/p3WskZ-bV8
https://wp.me/p3WskZ-bWM
https://wp.me/p3WskZ-bWM
https://wp.me/p3WskZ-bWQ
https://wp.me/p3WskZ-bWQ
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 ما يلي مكتبة قصص األطفال

bRE-https://wp.me/p3WskZ 

bRH-https://wp.me/p3WskZ 

bRK-https://wp.me/p3WskZ 

bRO-https://wp.me/p3WskZ 

bRR-https://wp.me/p3WskZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wp.me/p3WskZ-bRE
https://wp.me/p3WskZ-bRH
https://wp.me/p3WskZ-bRK
https://wp.me/p3WskZ-bRO
https://wp.me/p3WskZ-bRR
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 زهير منصور المز يدي د. 

 الموااع االلكترونية:

www.qeam.org 

 www.zumord.net 

 zumord123@gmail.comللتراسل: 

 : APPSتطبيقات 

   APP)زهير المزيدي(     
 

 سنوات الخبرة:

والتسويق لها على نطا   التوعوية  عالنية التجارية والقيميةفي مجال تخطيط وتصميم وتنفيذ الحمالت اإل   ا  عام 35أكثر من 

 دولي. 

 الخبرات العملية: 

 2008-2019رذيس مجلس إدارة مبرة المؤسسة العربية للقيم المجتمعية  .1
 2019السعودية المشرف على )دبلوم القيم( لدى جامعة دار الحكمة، المملكة العربية  .2
 T.C (1985 .)مؤسس ورذيس مجلس إدارة شركة  .3
 . 1986مؤسس إدارة اإلعالم في بيت التمويل الكويتي  .4
 1991تاج القيمي لألفالم التلفزيونية.اآلنمؤسس لشركة الرؤية والكلمة المتخصصة في   .5
 2000“اإلعالميون العرب " لالستشارات مؤسسة مؤسس ومدير عام  .6

 . 2001معتمد لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت .خبير إعالمي 9

 . محكم دولي لجواذز اإلعالن القيمي لجواذز دولية في بريطانيا وأميركا والكويت 10

 

 : Social innovationsفي مجال إبداع المشاريع االجتماعية 

لمجتمع مشرررروع "غراس" للوااية من مفة المخدرات، عبر تشررركيل مجلس بعضررروية وزارات الدولة وجمعيات ا -1
، أشرادت ملكة السرويد بنتاذا المشرروع ضرمن 2005-1999المدني ومؤسرسرات القطاع الخاص في دولة الكويت،

 جولتها في معرا دولي بما حققه المشروع من نتاذا، ولم تحققه مشاريع مماثلة على نطا  أوروبا.
نقل خبراتنا في تدشررين وإدارة  مشررروع " واف ا رشرريف اإلعالني" للجامعة االفريقية العالمية في السررودان، ل -2

 2017جواذز اإلعالن الدولية عبر طلبة كلية اإلدارة والتسويق.
في مراكز االيتام وجعلها مراكز لموارد ماليه   تاجاآلنمشررررروع "سررررما" سررررو  منتجات االيتام، لتعزيز مفهوم   -3

 2016عوضا أن تكون مراكز لإلنفا  فقط.
مشرررروع "سرررمر" سرررو  منتجات القرمن، مع مجموعة من القرى اليمنية، عبر حلقات تحفيب القرمن، لالرتقا    -4

نوان "تحويرل القيم برالحرافب كي يكون مشرررررغال لقيم القرمن ومفراهيمره، ال حرافبرا فقط، عبر برنراما أدرنرا  دوليرا بع
 2017لمنتجات" ما تمخا عن نواة لسو  للمنتجات، وعواذد ماليه يستفيد منها سكان القرى.

http://www.qeam.org/
http://www.zumord.net/
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عبر وسررراذل التواصرررل االجتماعي بشررركل    يةاإلنسرررانجز ، لتعزيز مفاهيم القيم   100مشرررروع )تأملت(، عبر   -5
 أسبوعي، والتي تمخضت عن أربعة كتب الكترونية.

مؤسررسررة الكويت للتقدم العلمي، كنموذج في مجال مشرراريع تمكين    1986ة المفتوحة، مشررروع الجامعة الخليجي -6
 القوى العاملة لالنخراط في التعليم الجامعي عن بعد.

توايع عشررات مذكرات التفاهم في مجال التعاون المشرترك مع جامعات ومؤسرسرات المجتمع المدني ومؤسرسرات   -7
عمليات التشرررربيك لتعزيز القيم واعتماد براما المؤسررررسررررة العربية للقيم تعليمية على نطا  دولي، بهدف تفعيل  

 المجتمعية.
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