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تهدف ا�صرتاتيجية الأمن املائي 2036 لدولة الإمارات اإىل �صمان ا�صتدامة وا�صتمرارية الو�صول 
للمياه خالل الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ الق�صوى.

كما تهدف إلى: 

املائي كافة يف  اإعداد ال�صرتاتيجية من منظور وطني �صامل لتغطي عنا�صر �صل�صلة الإمداد  مت 
الدولة، ويف اإطار زمني ميتد لع�صرين �صنة، وذلك مب�صاركة جميع الهيئات واجلهات املعنية باملوارد 

املائية يف الدولة.

تنفيذ الإدارة املتكاملة ملوارد املياه 
على جميع امل�ستويات من خالل 

خف�ض اإجمايل الطلب على املوارد 
% املائية بن�سبة 21 

زيادة موؤ�سر اإنتاجية 
املياه اإىل 110 دولرات 

لكل مرت مكعب

زيادة كفاءة ا�ستخدام املياه يف جميع 
القطاعات ب�سكل كبري و�سمان �سحب املياه 

العذبة واإمداداتها على نحو م�ستدام من اأجل 
معاجلة �سح املياه، واحلد بدرجة كبرية من عدد 
الأ�سخا�ض الذين يعانون من ندرة املياه، وذلك 

بخف�ض موؤ�سر ندرة املياه مبقدار 3 درجات

حتقيق هدف ح�سول اجلميع على مياه 
ال�سرب املاأمونة واملي�سورة التكلفة 

بتوفري �سعة تخزين ملدة يومي تخزين 
للحالت العادية يف النظام املائي

حت�سني نوعية املياه عن طريق احلد من 
التلوث ووقف اإلقاء النفايات واملواد 

الكيميائية اخلطرة وتقليل ت�سّربها اإىل 
اأدنى حد، وخف�ض ن�سبة مياه املجاري غري 
املعاجلة بزيادة ن�سبة اإعادة ا�ستخدام املياه 

% املعاجلة اإىل 95 
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المتحــدثـــــون
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ال�سيد جمعة املاجد
مؤسس الجامعة ورئيس مجلس أمنائها

من كلمته: 

ا َغاِليًَة ِلَتْنِميَِة ُقُدَراِتِهم الِعْلِميَِّة َعَلى  اإّن املُوؤَْتََراِت َوالنََّدَواِت الِعْلميََّة تُِتيُح ِلْلَباِحثنَي ُفَر�صً
هذه  ُتَثُِّل  ذاِتِه  الوقِت  ويف  ِة،  الأُمَّ ثََقاَفَة  تَْخِدم  التي  ْفَكاِر  اْلأَ َواإِْبَداِع  امْلََعاِرِف،  اإِْنَتاِج 
اأَْن تُ�ْصَتْثَمَر  �َصاِت التَّْعِليِميَِّة وبنَي املجتمِع، ولذا اأرجو  ٍل بنَي املُوؤَ�صَّ املُوؤَْتََراُت َحْلَقَة َو�صْ
َمن، دوَن انقطاٍع،  ُمْنُذ َعْقَدْيِن من الزَّ ل،  ُنها جامعُة الَو�صْ َت�صِ الَِّتي َتْ هذه املُوؤَْتََراُت، 
َرة، اأو ِلاْلإِ�ْصَهاِم  ايا ُمَعا�صِ اِتيِجيٍَّة ُمْبَتَكَرٍة ملعاجلة َق�صَ يف تَْقِدمِي اأفكاٍر جديدٍة اأو ُخَطٍط ِا�ْصرِتَ
ِريِف، الذي اأَْنَعَم اهللُ تعاىل  يف َدْعِم َم�َصاِريِع الدولِة، ُم�ْصَتْلَهَمًة من الَهْدِي النََّبِويِّ ال�صَّ

ِبِه َعَلى اْلَب�َصِريَِّة َجْمَعاء.
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البـاحــثـــــــون
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د. با�سم ح�سن وردة )الأردن( 
• حا�صل على دكتوراه يف احلديث النبوي )اجلامعة الأردنية(. 	
• يعمل يف وزارة الأوقاف الأردنية.	
• �صارك يف عدة موؤترات وطنية ودولية.	
• ن�صرله عدد من الأبحاث واملقالت يف املجالت العلمية املحكمة.	
• 	 basemwrdh@gmail.com :الربيد الإلكرتوين

بحثه بعنوان: 

األمن المائي: أهميته وسبل تحقيقه في ضوء السنة النبوية 

من أجمل فقرات البحث: 

اإن يف ال�صنة النبوية املطهرة حلوًل لكل امل�صاكل التي تعاين منها الأمة يف هذا الزمان، ومنها م�صكلة 
العلمية  بالو�صائل  والأخذ  النبوي  بالهدي  بال�صرت�صاد  امل�صكلة  هذه  حل  وميكن  املائي(،  الأمن  )�صعف 
احلديثة من خالل: تر�صيد ا�صتهالك املياه، وتعيني الإدارة اجليدة ملوارد املياه، وحفر الآبار و�صق الأنهار، 
وتخزين مياه الأمطار واإقامة ال�صدود، ومكافحة تلوث املياه، وتلية مياه البحر، وامتالك القوة الع�صكرية 
الكافية حلماية املوارد املائية من اأطماع واعتداءات الأعداء، وت�صني املجتمع باملح�صنات الإميانية اجلالبة 
لالأمن وبركات ال�صماء خا�صة: التقوى والزكاة وال�صدقات، والتوبة وال�صتغفار و�صكر اهلل عز وجل على 

نعمة املاء.
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د. حممد عبد الرزاق الرعود )الأردن(
• دكتوراه يف ال�صنة وعلوم احلديث )اأم درمان الإ�صالمية، ال�صودان(.	
• لديه عدة موؤلفات وتقيقات.	
• �صارك يف العديد من املوؤترات والندوات.	
• 	tafilah2003@yahoo.com :الربيد الإلكرتوين

بحثه بعنوان: 

فقه األحاديث الواردة في األمن المائي

من أجمل فقرات البحث: 

اإنَّ ق�صية املاء تعاين منها الب�صرية ب�صكل عام، وتعي�ش كثري من الدول اأزمات مائية خانقة، اإما ب�صبب 
الناجعة  الأ�صباب  نتلم�ش  اأن  بنا  اأحرى  فما  وجدت،  اإْن  اإدارتها  �صعف  ب�صبب  اأو  وقلتها،  املوارد  �صح 
والفاعلة لتحقيق الأمن املائي ولو جزئيًّا، وما اأحوجنا اإىل الوقوف على الهدي النبوي ومعاجلته لهذه 
اهلل عليه و�صلم(  النبي )�صلى  �صّدد  فقد  املياه ومواردها،  النا�ش. وحفاظاً على  املهمة يف حياة  الق�صية 
َه اإىل اأهميته، وكيفية ا�صتعماله، واحلر�ش على  يف النهي عن تلويثه باأي ملوث من ملوثات الطبيعة، ووجَّ

تر�صيده وعدم الإ�صراف يف ا�صتخدامه.
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د. اأحمد الذيب )اجلزائر(
• بكر 	 اأبي  جامعة   - الإ�صالمية  العلوم  يف  البحث  مناهج  يف  دكتوراه 

بلقايد تلم�صان.
• اأ�صتاذ حما�صر بجامعة الأمري عبدالقادر للعلوم الإ�صالمية - اجلزائر.	
• �صارك يف العديد من املوؤترات، ولديه كثري من الأعمال امل�صورة من 	

كتب ومقالت حمكمة.
• 	ahmed25dib@gmail.com :الربيد الإلكرتوين

بحثه بعنوان: 

ـــــة َنــــة الَنَبِويَّ مفهــــوم األمـــــن المــــائي فـــي السُّ

- تحديدات مفهومية من خالل صحيح البخاري -

من أجمل فقرات البحث: 

ينّم عن  ب�صمائمه، وم�صتقاته، وفروعه  البخارّي«  »املاء« يف »�صحيح  مل�صطلح  القوّي  احل�صوَر  اإنَّ 
قّوة دللته، وتنّوع عالقاته، وتعّدد ق�صاياه؛ فهو م�صطلح قوّي احل�صور، َعِميق اجلذور، ممتّد الأطراف، 
ال�صتقراء  الأبعاد واخل�صائ�ش. وقد خل�صت عملية  العديد من  يكتنز  ُكِليًّا  منه م�صطلًحا  ما جعَل  وهذا 
القيمي،  اإىل هذا املورد احليوّي، وهي: )البعد  النبوّية  ال�ّصنة  توؤّطر نظرة  اأ�صا�صية،  اأبعاد  اإىل ر�صد �صتة 
والتعبدي، واملجتمعي )الت�صاركي(، والبيئي )ال�صحي(، والتوعوي، والأمني(. وكلها اأبعاٌد دالة على 

تفوق ال�صيا�صة املائية الإ�صالمية على الأدبيات الغربية املعا�صرة ا�صتعماًل، وتدبرًيا، وتثمرًيا.
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د. حممد ملني بن عبد احلفيظ )اجلزائر(
• اأ�صتاذ حما�صر جامعة الأمري عبدالقادر للعلوم الإ�صالمية.	
• لديه عدة بحوث علمية من�صورة وحمكمة.	
• لديه عدة كتب وموؤلفات ومطبوعات بيدوغرافية.	
• �صارك يف عدة ندوات وملتقيات وطنية ودولية.	
• 	bour1501@gmail.com :الربيد الإلكرتوين

بحثه بعنوان: 

عناية السنة النبوية بالمحافظة على الثروة المائية وكيفية 

تعزيزها وأبعادها المستقبلية

من أجمل فقرات البحث: 

ريفة على الِعَنايَِة ِبَها اأَّيـَما ِعَنايَة،  نَّة النَّبويَّة ال�صَّ ت ال�صُّ ومَلَّا َكانَت امِليَاُه بهِذِه الأََهميَّة الَباِلَغة َفَقْد َحِر�صَ
ِث وغريها. وِحَمايَِتَها ِمَن جميع اأ�صكال التَّْبِديِد والتَّْبِذيِر والإهَداِر، و�صونها ِمن كل اأخَطاِر التََّلوُّ

ُة اأََحاِديث واآثَار َتثُّ َعَلى املَحاَفَظة َعَلْيَها، وتَْر�ِصيِد ا�ْصِتْهاَلِكَها وا�ْصِتْعَماِلـَها،  َبِويَّة ِعدَّ نَّة النَّ َفَوَرَد يف ال�صُّ
الأَ�ْصَكاِل،  ِمَن  �َصْكٍل  ِباأَيِّ  وتَْلِويِثَها  َعَلْيَها  الْعِتَداَء  مُي  َوَترِّ يِّيِعَها،  َوَهْدِرَها وتَ�صْ ِفيَها  ال�ْصَراِف  َعِن  والْنَهى 

ُة يِف َحيَاِة الإْن�َصاِن واحَليََواِن والنََّباِت. ُروَرة املِلحَّ وَذِلَك مِلَا لََها ِمَن الأََهميَّة البالغة وال�صَّ
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د. نورة عبداهلل حممد الغمال�س )ال�سعودية(
• اأ�صتاذ م�صارك بجامعة الأمري �صطام بن عبدالعزيز باخلرج، ال�صعودية.	
• التدريبية 	 والدورات  والندوات  املوؤترات  من  العديد  يف  �صاركت 

وور�ش العمل.
• لديها اأوراق عمل من�صورة يف املجالت.	
• 	nor_gh@hotmail.com :الربيد الإلكرتوين

بحثها بعنوان: 

استراتيجية استدامة موارد المياه في السنة 

من أجمل فقرات البحث: 

يُحتم علينا الواقع املعا�صر لالأزمة املائية اأن ن�صتفيد من عبقريته  يف مواجهة الأزمات املائية التي 
واجهت امل�صلمني يف �صدر الإ�صالم، لن�صتلهم منها اخلطط والدرو�ش التي تعجز عنها كربى املنظمات 

والهيئات البيئية. 

تُ�صكل خطًرا،  مائية  اأزمات  تتغلب على  اأن  املائية  املوارد  اإدارة  النبوية يف  ال�صيا�صة  ا�صتطاعت  لقد 
يهدد حياة امل�صلمني يف بيئة �صحيحة باملوارد املائية؛ لذلك فهي جديرة بالتطبيق على نطاق وا�صع ل �صيما 

مع توافر الإمكانات املتاحة وا�صتخدام التقنيات احلديثة. 

مل تعتمد �صيا�صة النبي  على جمرد توفري املياه بل �صكلت منظومة متكاملة يف اإدارة املياه، �صملت 
جوانب: اقت�صادية، واجتماعية، و�صناعية، وغريها.



13

اأ. د. عبدالكرمي نوفان فواز عبيدات )الأردن(
• دكتوراه يف العقيدة من جامعة اأم درمان الإ�صالمية، ال�صودان.	
• اأ�صتاذ عقيدة ومذاهب معا�صرة.	
• رئي�ش فرع بني كنانة القراآين اململكة الأردنية الها�صمية.	
• �صارك يف عدد من املوؤترات والندوات العلمية داخل البلد وخارجها.	
• لديه اأبحاث علمية من�صورة يف املجالت العلمية املحكمة. 	
• 	nofan1995@yahoo.com :الربيد الإلكرتوين

بحثه بعنوان: 

أثر اإليمان في تحقيق األمن المائي في السنة النبوية

من أجمل فقرات البحث: 

ربََطت ال�ُصّنة النبوية بني الدعوة اإىل تقيق الأمن املائي وبني الإميان باهلل تعاىل؛، كقوة دافعٍة وموّجهٍة 
لل�صلوك الب�صري الر�صيد، وبالتايل ينتج عنه اأهمية الإح�صا�ش بالأمانة يف التعامل مع املاء، باعتباره الأ�صا�ش 
تتعّلق به حياة الإن�صان والأحياء على هذه الأر�ش. ومن ثم فاإن غياب الوازع الدينّي، وانعدام  الذي 
عنه  ينتج  والدول؛  واملوؤ�ص�صات  لالأ�صخا�ش  الذاتية  امل�صالح  ح�صاب  على  والأخالقي  الروحّي  اجلانب 
الف�صاُد يف الأر�ش، ومنه: التع�ّصف يف ا�صتعمال املاء؛ لذا وجب التاأكيُد واملناداُة باأهمية وجود الوازع 
الديني، كخطوٍة اأ�صا�صيٍة على طريق الو�صول حلماية املاء من الن�صوب، وتر�صيد ا�صتهالكه، وحمايته - 
يف الوقت نف�صه - من التلّوث، والبحث عن م�صادر جديدة له، و�صوًل اإىل تقيق الأمن املائي للب�صرية 

جمعاء.
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اأ. د. حممد �سيد اأحمد �سحاته )م�سر(
• اأ�صتاذ بجامعة الأزهر كلية اأ�صول الدين، اأ�صيوط.	
• اجلرائد 	 يف  من�صورة  ومقالت  واأبحاث  مطبوعة  موؤلفات  عدة  له 

واملجالت.
• الدورات 	 من  عديد  يف  وح�صر  وندوات  موؤترات  عدة  يف  �صارك 

العلمية.
• 	ms.shehata@mu.edu.sa :الربيد الإلكرتوين

بحثه بعنوان: 

االستراتيجية العلمية في السنة النبوية للتغلب على ندرة الماء

من أجمل فقرات البحث: 

بو�صفه  باملاء  الدول  اهتمام  الأخرية  املدة  يف  ظهر  لذا  القدم؛  منذ  الب�صرية  اأنظار  حمط  املاء  اإن 
اأهم عنا�صر البيئة، وو�صعت قوانني و�صوابط تنظم التعامل به، وهذه القوانني وال�صوابط �صبقتها  اأحد 
ت�صريعات نبوية، للحفاظ عليه، وعدم العتداء؛ فاحلاجة اإليه ملحة ل �صيما عند امل�صلم؛ اإذ حاجته اإىل املاء 
اأكرث من حاجة غريه اإليه، فطهارته يف اليوم متجددة وواجبة؛ لذا �صرع للم�صلمني �صالة ال�صت�صقاء طلًبا 
لنزوله، وو�صعت ال�صنة النبوية التدابري التي تافظ على هذه النعمة من الإهدار، وتعمل على ا�صتجالبها 
عند فقدها والبحث عنها، واإن من اأجنع ما و�صعته ال�صنة النبوية للتغلب على اأزمات املاء وندرته احللول 
امل�صكلة  اإدارة هذه  ثم  لها،  م�صتقبلية  امل�صكلة، وو�صع خطط  ا�صت�صراف  من  نوع  التي هي  ال�صتباقية، 

للتغلب عليها عند حدوثها، وبناء مناذج م�صتقبلية، وهو نوع من الإبداع والتميز.
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عمر عبدالعزيز �سعود اجلرملي )العراق(
• طالب دكتوراه حالًيا يف الفقه العام )جامعة الأزهر القاهرة(.	
• لديه بحوث من�صورة.	
• �صارك يف العديد من الدورات العلمية املتنوعة.	
• 	aljarmly285@gmail.com :الربيد الإلكرتوين

بحثه بعنوان: 

األمن المائي في السنة النبوية )االستراتيجيات والمقاصد(

من أجمل فقرات البحث: 

والحتكار«،  والتلوث،  »الإ�صراف،  وهي:  املائي،  بالأمن  تفتك  التي  الآفات  النبوية  ال�صنة  بينت 
وعرفت بعالجها يف اأمثل عالج، وهي: »القت�صاد، والوقاية، والت�صارك«؛ فجعلت �صنة النبي �صلى اهلل 
عليه و�صلم عالقة الإن�صان باملاء عالقة حق تنتهي با�صتيفاء حاجته القائمة، وحرمت كل فعل يف�صد اخلوا�ش 

الطبيعية للمياه، وو�صعت حق امل�صاركة يف النتفاع باملياه الطبيعية.
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د. بو عبيد الزدهار )املغرب(
• اأ�صتاذ باأكادميية الرتبية والتكوين - اململكة املغربية.	
• ا�صتغل بالتدري�ش والتاأطري بكلية الآداب والعلوم الإن�صانية )بني مالل 	

- اململكة املغربية(.
• من 	 عدد  له  ون�صر  والدولية  الوطنية  املوؤترات  من  العديد  يف  �صارك 

الأبحاث واملقالت يف املجالت العلمية املحكمة.
• 	abdsamad2008@gmail.com :الربيد الإلكرتوين

بحثه بعنوان: 

الرؤية االئتمانية للثروة المائية وداللتها العمرانية 

في ضوء السنة النبوية

من أجمل فقرات البحث: 

ه الإن�صان وتقوده مبنطق القوامة احل�صارية  »و�صعت ال�صنة النبوية �صوابط �صرعية وتدابري اإجرائية لتوجِّ
ف معها بنظرة  اإىل ح�صن ال�صتثمار يف املوارد املائية، وتر�صيد ا�صتهالكها دون اإتالف اأو اإ�صراف، والت�صرُّ
اعتدالية، مبا يخلق توازنًا يف �صلوكياته، وهي الفل�صفة التي تدور حولها تعاليم ال�صرع احلكيم وتوجيهات 
النبي الكرمي �صلى اهلل عليه و�صلم يف مراعاة املقا�صد ال�صرعية يف عالقة الإن�صان بالكون واملوارد الطبيعة، 

وتنزيلها ب�صكل يراعي مق�صد العدل والق�صط بني اخللق اأجمعني يف تدبري هذه الرثوة دون تبذيرها«.
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د. كلثم عمر عبيد املاجد املهريي )الإمارات(
•  دكتوراه يف احلديث النبوي ال�صريف وعلومه.	
• اأ�صتاذ م�صاعد يف ق�صم درا�صات العامل الإ�صالمي - جامعة زايد - دبي.	
• �صاركت يف العديد من الندوات واملوؤترات. 	
• لديها عدة موؤلفات.	
• 	kooa4528@gmail.com :الربيد الإلكرتوين

بحثها بعنوان: 

صلة األمن المائي بمقصد حفظ النفس: 

دراسة في ضوء الهدي النبوي الشريف وتطبيقاته 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة

من أجمل فقرات البحث: 

اإّن ارتباط الأمن املائي مبق�صد حفظ النف�ش يف ال�صنة النبوّية املطّهرِة كان حا�صًرا يف مباحث الفقهاء 
ماأخوًذا بعني العناية والعتبار، ولهذا جاءت الأحكام الفقهية امل�صتنبطة من ن�صو�ش ال�ّصنة النبوّية فيما 
يتعّلق باأحكام املياه منّوعًة؛ تَبًعا لتنّوع مو�صوعاتها يف الأحاديث النبوّية؛ فلم تقت�صر مباحث املياه على 

ث، وغري ذلك. قيا والوقف واأ�صباب الّتلوُّ اأبواب الطهارة بل تعّدت ذلك اإىل مباحث ال�صُّ
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اأ. را�سد �سعيد عبداهلل زيد الظهوري )الإمارات(
• ماج�صترييف التف�صري واحلديث من جامعة ال�صارقة.	
• يح�صر حالًيا املاج�صتري يف فقه الواقع، بجامعة حممد بن زايد للعلوم 	

الإن�صانية، اأبوظبي.
• مدر�ش تربية اإ�صالمية يف دائرة التعليم واملعرفة.	
• لديه عدة ن�صاطات يف العمل الأكادميي والبحث العلمي.	
• 	rashed371@live.com :الربيد الإلكرتوين

بحثه بعنوان: 

ضمان استدامة موارد المياه في ظل التوجيهات النبوية: 

دراسة تطبيقية على استراتيجية األمن المائي لدولة االمارات 2036 م

من أجمل فقرات البحث: 

هناك تعاٍط اإيجابي بني التوجيهات النبوية من ناحية، وبني ال�صرتاتيجية الإماراتية لالأمن املائي من 
بها  اأو�صى  التي  املائية  اأ�صالة املمار�صات  بينها متعددة، وهذا ما يدلل على  التالقي  اأخرى، ونقاط  ناحية 
النبي - �صلى اهلل عليه و�صلم - اأمته؛ اإذ اإن اأثرها الفعال مل ينق�ش عند ال�صدر الأول، بل امتد اإىل الوقت 
الراهن، وهذا ما يحتم على املواطنني والقاطنني يف هذا البلد املبارك ال�صعي احلثيث من قبلهم يف اإجناح 

م�صاعي الدولة يف هذا ال�صياق.
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اأ. د. مفرح بن �سليمان بن عبداهلل القو�سي )ال�سعودية(
• اأ�صتاذ الدرا�صات العليا بكلية ال�صريعة بجامعة الإمام حممد بن �صعود 	

الإ�صالمية بالريا�ش.
• ال�صعودية 	 داخل  علمية  وندوات  وملتقيات  موؤترات  يف  �صارك 

وخارجها.
• لديه عدد من املوؤلفات والبحوث العلمية.	
• 	nm.1424@hotmail.com :الربيد الإلكرتوين

بحثه بعنوان: 

ترشيد استهالك الماء وحمايته من التلوث في ضوءالسنة النبوية

من أجمل فقرات البحث: 

ولذا  املعا�صرة؛  البيئية  الق�صايا  اأخطر  من  يُـعد  ا�صتخدامها  يف  والإ�صراف  املائية  املوارد  ا�صتنزاف 
يُوؤكد علماء البيئة يف العامل باأ�صره وجوب احلفاظ على املاء والقت�صاد فيه، ويوؤكدون اأهمية ذلك لتحقيق 
حاجات املجتمعات الب�صرية وا�صتمرار حياتها، ونفخر نحن بو�صفنا من امل�صلمني اأن ر�صولنا �صلى عليه 

و�صلم قد علَّمنا - وعلَّم الإن�صانية كلها - كيف نقت�صد يف املاء ونحافظ عليه.

ولقد تــعددت النماذج التـربـوية يف ال�صنة النبوية ال�صريفة التي تهدف اإىل احلفاظ على املوارد البيئية 
وخا�صة املاء والدعوة املتكررة من خالل القدوة والتوجيه النبوي للحفاظ على املاء وتر�صيد ا�صتهالكه.
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د. اأحمد املعداوي مكي العفيفي )م�سر(
• ح�صل على الدكتوراه يف الدعوة والثقافة الإ�صالمية.	
•  مدر�ش بق�صم الدعوة والثقافة الإ�صالمية بكلية اأ�صول الدين والدعوة 	

باملن�صورة جامعة الأزهر.
• �صارك يف العديد من املوؤترات.	
• 	ahmdmk478@gmail.com :الربيد الإلكرتوين

بحثه بعنوان: 

ترشيد استهالك المياه في ضوء السنة النبوية

من أجمل فقرات البحث: 

اإّن النبي- �صلى اهلل عليه و�صلم- هو القدوة احل�صنة والأ�صوة الطيبة يف كل عمل و�صلوك، فكما اأمر 
بحفظ املاء و�صيانته، كان بعمله وحاله املثال والأمنوذج العملي يف حفظ املاء والقت�صاد فيه، فمع وفرة 
املاء كان يتو�صاأ بالــُمد، ويغت�صل بال�صاع، وعلى الرغم من اأنها قرب وعبادة يوؤجر عليها اإل اأنه �صلى اهلل 
اأن الفر�ش يف الو�صوء غ�صل الأع�صاء مرة واحدة، فال  عليه و�صلم اقت�صد فيها، ومن احلكمة العظيمة 
�صري عند القت�صار عليها؛ فالتثليث �صنة ولي�ش بفر�ش، ولو تعذر على امل�صلم التثليث فال �صيء عليه، 
ويف هذا عالج لأزمة املاء يف بع�ش الأماكن، فمن وجد املاء مب�صقة وخاف عليه النفاد، اأمكنه القت�صار 
على غ�صل اأع�صاء الو�صوء مرة واحدة ل غري، كما نهى النبي- �صلى اهلل عليه و�صلم- عن الزيادة على 

الثالث مرات ملا فيه من الإ�صراف.
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د. حممد �ساحي عبد الروؤف حافظ )م�سر(
• تف�صري 	 تخ�ص�ش  الإ�صالمية  الدرا�صات  يف  الدكتوراه  على  حا�صل 

وعلوم القراآن.
• 	mohamed@gmail.com01127212594 :الربيد الإلكرتوين

بحثه بعنوان: 

التوجيهات النبوية نحو ترشيد استهالك المياه في 

ضوء السنة النبوية وواقعنا المعاصر

من أجمل فقرات البحث: 

بات القت�صاد يف ا�صتهالك املياه وعدم الإ�صراف فيه فر�ش عني على كل اأفراد املجتمع؛ فاملاء �صر 
القوانني  الإ�صالمية  ال�صريعة  �صبقت  عليها؛ وقد  باحلفاظ  النعمة  �ُصكر هذه  الإن�صان  احلياة، ويجب على 
عليه،  املحافظة  اإىل  بالدعوة  اأهميته  اأدرك  اأجمع  والعامل  املاء،  حفظ  اأهمية  اإىل  الإ�صارة  يف  الو�صعية 
�صواء بني الدول الفقرية يف م�صادر املياه، اأو الدول الغنية، اإذ اأ�صبح املاء مكلًفا على كل الدول، �صواء 
بعد  منه  والإفادة  منه،  التخل�ش  واإمكان  ت�صريفه  اأو يف  واحلياة،  لل�صرب  �صاحًلا  ا�صتخراجه وجعله  يف 
ا�صتخدام  الرت�صيد والقت�صاد يف  اإىل  الدعوة  الدولرات يف  تنفق ماليني  الفقرية  فالدول  ال�صتعمال؛ 
املياه؛ لأن ا�صتخراجه مكلف بالن�صبة لها، ويرهق ميزانياتها، والدول الغنية يف م�صادر املياه تنفق اأ�صعاف 
ما ينفقه الفقراء على ا�صتخراجه يف التعامل معه بعد ال�صتعمال، واملتاأمل يف ال�صنة النبوية يرى اإعجاًزا 
نبويًّا تنباأ به النبي �صلى اهلل عليه و�صلم منذ مدة بعيدة من الزمن؛ وهو الواقع الذي تعي�صه الكرة الأر�صية 

باأجمعها يف اأزمنتنا هذه.
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اأ. �سروق جميل عبدال�سميع الزعرتي )فل�سطني(
• اأ�صتاذة تربية اإ�صالمية يف وزارة الرتبية والتعليم فل�صطني.	
• الزيتونة 	 جامعة  يف  الدين  اأ�صول  يف  الدكتوراه  ر�صالة  ت�صر  حاليا 

)تون�ش( تخ�ص�ش احلديث النبوي.
• التحقت يف دورات الكرتونية �صرعية عدة.	
• 	sunrise.89@gmail.com :الربيد الإلكرتوين

بحثها بعنوان: 

التربية المائية وتطبيقاتها من السنة النبوية

من أجمل فقرات البحث: 

»اإنَّ املعرفة هي احلقيقة الأوىل التي تر�صد الإن�صان وتوجهُه نحو فكرة معينة وتلفته اإىل اأهميتها؛ واإذا 
ما ارتبطت هذه املعرفة املجردة بوجدان الإن�صان �صرعان ما ت�صكل يف نف�صه قيمة م�صتقلة، ثم تتحول ل 
حمالة اإىل مهارة عملية واقعية يقوم بها بدافع ذاتي اأخالقي قيمي، واإذا ما ارتبطت هذه املعرفة بالدين 
اأثرت ب�صكل اأقوى يف وجدانه كونها نابعة من عقيدة الأجر والثواب الدنيوي والأخروي، وهذا ما عمل 
على غر�صه النبي �صلى اهلل عليه و�صلم، ويظهر هذا جلًيا من خالل الن�صو�ش النبوية اخلا�صة بالرتبية املائية 

مب�صتواياتها الثالثة )املعرفية، والوجدانية، وال�صلوكية(«.
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د. اأ�سماء حممد اأمني ح�سن بني عامر )الأردن(
• دكتوراه يف احلديث ال�صريف وعلومه.	
• لديها عدة اأبحاث من�صورة.	
• 	 asmabaniamer73@gmail.com :الربيد الإلكرتوين

بحثها بعنوان: 

االستراتيجية النبوية واثارها في تعزيز ادارة الطلب على الماء

من أجمل فقرات البحث: 

امل�صكالت  اأعظم  من  تُعد  التي  املياه  تخ�صي�ش  مل�صكلة  اإ�صالمي  حل  عامة  املاء  ملكية  جعل  ويف 
املعا�صرة؛ وذلك بجعل ملكية منابع املاء عامة وترمي امللكية الفردية لها؛ بل جند اأن الإ�صالم اأ�صرك القطاع 
اخلا�ش يف حل م�صكلة املاء، وذلك باحلث على �صدقة املاء، فقد عّدها ثروة ميكن الت�صدق بها مثل: املال؛ 
ع عليها كما هو يف ق�صة بئر رومة التي كانت تت يد يهودي، وكان مينع امل�صلمني عن مائها، فقد  بل �صجَّ
ي ِبْئَر ُروَمَة، َفيَُكوُن َدْلُوُه ِفيَها َكِدَلِء املُ�ْصِلِمنَي«  َم: »َمْن يَ�ْصرَتِ لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َصلَّ ورد عن ُعْثَماُن: َقاَل النَِّبيُّ �صَ
ُ َعْنه، وعد الإ�صالم �صدقة املاء من اأف�صل ال�صدقات، كما جاء يف حديث اْبِن  َي اهللَّ اَها ُعْثَماُن َر�صِ َفا�ْصرَتَ
َم َقاَل: »يِف اْبِن اآَدَم �ِصتُّوَن َوثاََلُثِمائَِة �ُصاَلَمى َعَلى ُكلِّ َواِحٍد يِف ُكلِّ  لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َصلَّ َعبَّا�ٍش: َعِن النَِّبيِّ �صَ

َدَقٌة«. ْربَُة ِمَن امْلَاِء يَ�ْصِقيَها �صَ َدَقٌة، ...َوال�صَّ يَْوٍم �صَ
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د. رقية عبداهلل بو �سنان )اجلزائر(
• اأ�صتاذة يف علوم الإعالم والت�صال بجامعة الأمري عبد القادر للعلوم 	

الإ�صالمية، اجلزائر.
• التخ�ص�صية 	 لالأبحاث  والجتماعية  الت�صالية  الدرا�صات  جملة  مديرة 

مباليزيا.
• يف 	 اأبحاث  عدة  ولديها  ووطنية  دولية  موؤترات  عدة  يف  �صاركت 

املجالت العلمية املحكمة.
• 	b_rokeia@yahoo.fr :الربيد الإلكرتوين

بحثها بعنوان: 

 استراتيجية تسويق األمن المائي من منظور السنة النبوية

من أجمل فقرات البحث: 

الأدوات  واإنفاذ  لتفعيل  وممكنة  الت�صميم،  جيدة  موؤ�ص�صات  على  للمياه  الر�صيدة  احلوكمة  تعتمد 
الت�صريعية وال�صيا�صية، وت�صاعد على تقيق اأهداف اجتماعية واقت�صادية وبيئية حمددة �صلًفا مرتبطة بالأمن 
املائي، وميكن التعبري عن احلوكمة من خالل الهياكل التنظيمية املختلفة وترتيبها وفًقا للظروف والقدرات 
هياكل احلوكمة جمموعات  تراعي  اأن  عليها، ويجب  املتفق  املحلية والدولية  ال�صيا�صة  واأهداف  املحلية، 
ال�صلطة والرتتيبات املحلية عند ت�صميم اأنظمة تهدف اإىل ت�صني الأمن املائي بطريقة فعالة وم�صتدامة، هذه 
املائي  الأمن  بتو�صيح عالقة  توجيهاته  يقرن  اأن  اهلل عليه و�صلم  الر�صول �صلى  احلوكمة جتلت يف حر�ش 
باإنعا�ش ق�صايا التجارة وال�صيد، وال�صحة، واملحافظة على البيئة، مع تديد الفاعلني فيها من امل�صريين، 
واملواطنني، وغري املواطنني، من اأجل دفع كل اجلهود خلدمة م�صروع بناء املجتمع وامتداد منوذجه خارج 

احلدود، فكان مل�صروع حفر الآبار النموذج الأمثل لهذه ال�صيا�صة.




