صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه اهلل

رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه اهلل

نائب رئيس الدولة  -رئيس مجلس الوزراء  -حاكم دبي
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تهدف ا�سرتاتيجية الأمن املائي  2036لدولة الإمارات �إىل �ضمان ا�ستدامة وا�ستمرارية الو�صول
للمياه خالل الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ الق�صوى.
كما تهدف إلى:

تنفيذ الإدارة املتكاملة ملوارد املياه
على جميع امل�ستويات من خالل
خف�ض �إجمايل الطلب على املوارد
املائية بن�سبة % 21

زيادة م�ؤ�شر �إنتاجية
املياه �إىل  110دوالرات
لكل مرت مكعب

زيادة كفاءة ا�ستخدام املياه يف جميع
القطاعات ب�شكل كبري و�ضمان �سحب املياه
العذبة و�إمداداتها على نحو م�ستدام من �أجل
معاجلة �شح املياه ،واحلد بدرجة كبرية من عدد
الأ�شخا�ص الذين يعانون من ندرة املياه ،وذلك
بخف�ض م�ؤ�شر ندرة املياه مبقدار  3درجات

حتقيق هدف ح�صول اجلميع على مياه
ال�شرب امل�أمونة واملي�سورة التكلفة
بتوفري �سعة تخزين ملدة يومي تخزين
للحاالت العادية يف النظام املائي

حت�سني نوعية املياه عن طريق احلد من
التلوث ووقف �إلقاء النفايات واملواد
الكيميائية اخلطرة وتقليل ت�س ّربها �إىل
�أدنى حد ،وخف�ض ن�سبة مياه املجاري غري
املعاجلة بزيادة ن�سبة �إعادة ا�ستخدام املياه
املعاجلة �إىل % 95

مت �إعداد اال�سرتاتيجية من منظور وطني �شامل لتغطي عنا�صر �سل�سلة الإمداد املائي كافة يف
الدولة ،ويف �إطار زمني ميتد لع�شرين �سنة ،وذلك مب�شاركة جميع الهيئات واجلهات املعنية باملوارد
املائية يف الدولة.
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المتحــدثـــــون
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ال�سيد جمعة املاجد
مؤسس الجامعة ورئيس مجلس أمنائها

من كلمته:

ني ُف َر ً�صا َغا ِليَ ًة ِل َت ْنمِ يَ ِة ُقدُ َرا ِتهِم العِ ْلمِ َّي ِة َع َلى
ات َوال َّن َد َو ِ
� ّإن املُ�ؤ مَْتَ َر ِ
ِيح ِل ْل َباحِ ث َ
ات العِ ْلم َّي َة تُت ُ
الوقت ذا ِت ِه مُتَث ُِّل هذه
ال ْف َكارِ التي ت َخْ دِ م ثَقَا َف َة الأُ َّمةِ ،ويف
اج المْ َ َعارِ ِفَ ،و ِ�إ ْب َد ِاع َْ أ
ِ
ِ�إ ْن َت ِ

املجتمع ،ولذا �أرجو �أَنْ ت ُْ�س َت ْث َم َر
ني
ني املُ�ؤ ََّ�س َ�س ِ
ات ال َّت ْعلِيمِ َّي ِة وب َ
ات َح ْل َق َة َو ْ�ص ٍل ب َ
املُ�ؤ مَْتَ َر ُ
ِ
الز َمنَ ،
انقطاع،
دون
ات ،ا َّلتِي حَ ْت َت ِ�ض ُنها جامع ُة ال َو ْ�صلُ ،م ْن ُذ َعق َْد ْي ِن من َّ
هذه املُ�ؤ مَْتَ َر ُ
ٍ

ِل ْ�س َه ِام
يف تَقْدِ ِمي �أفكارٍ جديدةٍ �أو خُ َط ٍط ا ِْ�سترِ َاتِيجِ َّي ٍة ُم ْب َت َك َرةٍ ملعاجلة َق َ�ضايا ُم َع ِ
ا�ص َرة� ،أو ل ْ إِ
يف َد ْع ِم َم َ�شارِ ِيع الدولةُِ ،م ْ�س َت ْل َه َم ًة من ال َه ْد ِي ال َّن َب ِو ِّي َّ
يف ،الذي �أَ ْن َع َم اهللُ تعاىل
ال�ش ِر ِ
ِب ِه َع َلى ا ْل َب َ�ش ِر َّي ِة َج ْم َعاء.
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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.
•�شارك يف عدة م�ؤمترات وطنية ودولية.
•ن�شرله عدد من الأبحاث واملقاالت يف املجالت العلمية املحكمة.
•الربيد الإلكرتوينbasemwrdh@gmail.com :
بحثه بعنوان:
األمن المائي :أهميته وسبل تحقيقه في ضوء السنة النبوية
من أجمل فقرات البحث:

�إن يف ال�سنة النبوية املطهرة حلو ًال لكل امل�شاكل التي تعاين منها الأمة يف هذا الزمان ،ومنها م�شكلة
(�ضعف الأمن املائي) ،وميكن حل هذه امل�شكلة باال�سرت�شاد بالهدي النبوي والأخذ بالو�سائل العلمية
احلديثة من خالل :تر�شيد ا�ستهالك املياه ،وتعيني الإدارة اجليدة ملوارد املياه ،وحفر الآبار و�شق الأنهار،
وتخزين مياه الأمطار و�إقامة ال�سدود ،ومكافحة تلوث املياه ،وحتلية مياه البحر ،وامتالك القوة الع�سكرية
الكافية حلماية املوارد املائية من �أطماع واعتداءات الأعداء ،وحت�صني املجتمع باملح�صنات الإميانية اجلالبة
للأمن وبركات ال�سماء خا�صة :التقوى والزكاة وال�صدقات ،والتوبة واال�ستغفار و�شكر اهلل عز وجل على
نعمة املاء.
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د .حممد عبد الرزاق الرعود (الأردن)
•دكتوراه يف ال�سنة وعلوم احلديث (�أم درمان الإ�سالمية ،ال�سودان).
•لديه عدة م�ؤلفات وحتقيقات.
•�شارك يف العديد من امل�ؤمترات والندوات.
•الربيد الإلكرتوينtafilah2003@yahoo.com :
بحثه بعنوان:
فقه األحاديث الواردة في األمن المائي
من أجمل فقرات البحث:

� َّإن ق�ضية املاء تعاين منها الب�شرية ب�شكل عام ،وتعي�ش كثري من الدول �أزمات مائية خانقة� ،إما ب�سبب
�شح املوارد وقلتها� ،أو ب�سبب �ضعف �إدارتها �إنْ وجدت ،فما �أحرى بنا �أن نتلم�س الأ�سباب الناجعة
جزئيا ،وما �أحوجنا �إىل الوقوف على الهدي النبوي ومعاجلته لهذه
والفاعلة لتحقيق الأمن املائي ولو ًّ
�شدد النبي (�صلى اهلل عليه و�سلم)
الق�ضية املهمة يف حياة النا�س .وحفاظاً على املياه ومواردها ،فقد ّ
ووج َه �إىل �أهميته ،وكيفية ا�ستعماله ،واحلر�ص على
يف النهي عن تلويثه ب�أي ملوث من ملوثات الطبيعةَّ ،
تر�شيده وعدم الإ�سراف يف ا�ستخدامه.
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د� .أحمد الذيب (اجلزائر)
•دكتوراه يف مناهج البحث يف العلوم الإ�سالمية  -جامعة �أبي بكر
بلقايد تلم�سان.
•�أ�ستاذ حما�ضر بجامعة الأمري عبدالقادر للعلوم الإ�سالمية  -اجلزائر.
•�شارك يف العديد من امل�ؤمترات ،ولديه كثري من الأعمال امل�شورة من
كتب ومقاالت حمكمة.
•الربيد الإلكرتوينahmed25dib@gmail.com :
بحثه بعنوان:
الس َنــــة ال َن َب ِو َّيـــــة
مفهــــوم األمـــــن المــــائي فـــي ُّ
 -تحديدات مفهومية من خالل صحيح البخاري -

من أجمل فقرات البحث:

ينم عن
القوي مل�صطلح «املاء» يف «�صحيح
� َّإن احل�ضو َر
ّ
ّ
البخاري» ب�ضمائمه ،وم�شتقاته ،وفروعه ّ
ممتد الأطراف،
قوي احل�ضورَ ،عمِ يق اجلذورّ ،
وتنوع عالقاتهّ ،
وتعدد ق�ضاياه؛ فهو م�صطلح ّ
ّقوة داللتهّ ،
وهذا ما َ
م�صطلحا ُكل ًِّيا يكتنز العديد من الأبعاد واخل�صائ�ص .وقد خل�صت عملية اال�ستقراء
جعل منه
ً
احليوي ،وهي( :البعد القيمي،
ال�سنة النبو ّية �إىل هذا املورد
ّ
�إىل ر�صد �ستة �أبعاد �أ�سا�سية ،ت� ّؤطر نظرة ّ
والتعبدي ،واملجتمعي (الت�شاركي) ،والبيئي (ال�صحي) ،والتوعوي ،والأمني) .وكلها �أبعا ٌد دالة على
اً
ا�ستعمال ،وتدب ًريا ،وتثم ًريا.
تفوق ال�سيا�سة املائية الإ�سالمية على الأدبيات الغربية املعا�صرة
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د .حممد ملني بن عبد احلفيظ (اجلزائر)
•�أ�ستاذ حما�ضر جامعة الأمري عبدالقادر للعلوم الإ�سالمية.
•لديه عدة بحوث علمية من�شورة وحمكمة.
•لديه عدة كتب وم�ؤلفات ومطبوعات بيدوغرافية.
•�شارك يف عدة ندوات وملتقيات وطنية ودولية.
•الربيد الإلكرتوينbour1501@gmail.com :
بحثه بعنوان:
عناية السنة النبوية بالمحافظة على الثروة المائية وكيفية
تعزيزها وأبعادها المستقبلية
من أجمل فقرات البحث:

ال�س َّنة ال َّنبو َّية َّ
ال�شريفة على العِ َنايَ ِة ِب َها �أَ ّيـ َما عِ َنايَة،
ولمَ َّا َكانَت ا ِمليَا ُه بهذِ هِ الأَ َهم َّية ال َبا ِلغَة َفق َْد َح ِر َ�صت ُّ
إهدارِ  ،و�صونها مِن كل �أخ َطارِ ال َّت َل ُّو ِث وغريها.
وحِ َمايَ ِت َها م َِن جميع �أ�شكال ال َّت ْبدِ يدِ وال َّت ْبذِ ي ِر وال َ
وا�ست ِْع َمالِـ َها،
ال�س َّنة ال َّن َب ِو َّية عِ َّد ُة �أَ َحادِ يث و�آثَار حَت ُّث َع َلى َ
املحا َف َظة َع َل ْي َها ،وت َْر�شِ يدِ ْا�س ِت ْهلاَ كِ َها ْ
َف َو َر َد يف ُّ
االعت َِدا َء َع َل ْي َها وت َ ْل ِوي ِث َها ِب�أَ ِّي �شَ ْك ٍل م َِن الأَ�شْ َكالِ ،
اال�س َر ِ
اف فِي َها َو َه ْدرِ َها وت َْ�ض ِّييعِ َهاَ ،و َحت ِّر ُمي ْ
وال ْن َهى َع ِن ْ
ات.
وال�ض ُرو َرة املل َِّح ُة فيِ َحيَاةِ الإن َْ�سانِ وا َحليَ َوانِ وال َّن َب ِ
و َذل َِك لمِ َا لَ َها م َِن الأَ َهم َّية البالغة َّ
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د .نورة عبداهلل حممد الغمال�س (ال�سعودية)
•�أ�ستاذ م�شارك بجامعة الأمري �سطام بن عبدالعزيز باخلرج ،ال�سعودية.
•�شاركت يف العديد من امل�ؤمترات والندوات والدورات التدريبية
وور�ش العمل.
•لديها �أوراق عمل من�شورة يف املجالت.
•الربيد الإلكرتوينnor_gh@hotmail.com :
بحثها بعنوان:
استراتيجية استدامة موارد المياه في السنة
من أجمل فقرات البحث:

يُحتم علينا الواقع املعا�صر للأزمة املائية �أن ن�ستفيد من عبقريته  يف مواجهة الأزمات املائية التي
واجهت امل�سلمني يف �صدر الإ�سالم ،لن�ستلهم منها اخلطط والدرو�س التي تعجز عنها كربى املنظمات
والهيئات البيئية.
لقد ا�ستطاعت ال�سيا�سة النبوية يف �إدارة املوارد املائية �أن تتغلب على �أزمات مائية تُ�شكل خط ًرا،
يهدد حياة امل�سلمني يف بيئة �شحيحة باملوارد املائية؛ لذلك فهي جديرة بالتطبيق على نطاق وا�سع ال �سيما
مع توافر الإمكانات املتاحة وا�ستخدام التقنيات احلديثة.
مل تعتمد �سيا�سة النبي  على جمرد توفري املياه بل �شكلت منظومة متكاملة يف �إدارة املياه� ،شملت
جوانب :اقت�صادية ،واجتماعية ،و�صناعية ،وغريها.
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�أ .د .عبدالكرمي نوفان فواز عبيدات (الأردن)
•دكتوراه يف العقيدة من جامعة �أم درمان الإ�سالمية ،ال�سودان.
•�أ�ستاذ عقيدة ومذاهب معا�صرة.
•رئي�س فرع بني كنانة القر�آين اململكة الأردنية الها�شمية.
•�شارك يف عدد من امل�ؤمترات والندوات العلمية داخل البلد وخارجها.
•لديه �أبحاث علمية من�شورة يف املجالت العلمية املحكمة.
•الربيد الإلكرتوينnofan1995@yahoo.com :
بحثه بعنوان:
أثر اإليمان في تحقيق األمن المائي في السنة النبوية
من أجمل فقرات البحث:

وموجه ٍة
ال�س ّنة النبوية بني الدعوة �إىل حتقيق الأمن املائي وبني الإميان باهلل تعاىل؛ ،كقوة دافع ٍة ّ
ربَ َطت ُ
لل�سلوك الب�شري الر�شيد ،وبالتايل ينتج عنه �أهمية الإح�سا�س بالأمانة يف التعامل مع املاء ،باعتباره الأ�سا�س
الديني ،وانعدام
الذي تتع ّلق به حياة الإن�سان والأحياء على هذه الأر�ض .ومن ثم ف�إن غياب الوازع
ّ
الروحي والأخالقي على ح�ساب امل�صالح الذاتية للأ�شخا�ص وامل�ؤ�س�سات والدول؛ ينتج عنه
اجلانب
ّ
التع�سف يف ا�ستعمال املاء؛ لذا وجب الت�أكيدُ واملنادا ُة ب�أهمية وجود الوازع
الف�سا ُد يف الأر�ض ،ومنهّ :
الديني ،كخطوةٍ �أ�سا�سي ٍة على طريق الو�صول حلماية املاء من الن�ضوب ،وتر�شيد ا�ستهالكه ،وحمايته -
اً
و�صول �إىل حتقيق الأمن املائي للب�شرية
التلوث ،والبحث عن م�صادر جديدة له،
يف الوقت نف�سه  -من ّ
جمعاء.
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�أ .د .حممد �سيد �أحمد �شحاته (م�صر)
•�أ�ستاذ بجامعة الأزهر كلية �أ�صول الدين� ،أ�سيوط.
•له عدة م�ؤلفات مطبوعة و�أبحاث ومقاالت من�شورة يف اجلرائد
واملجالت.
•�شارك يف عدة م�ؤمترات وندوات وح�ضر يف عديد من الدورات
العلمية.
•الربيد الإلكرتوينms.shehata@mu.edu.sa :
بحثه بعنوان:
االستراتيجية العلمية في السنة النبوية للتغلب على ندرة الماء
من أجمل فقرات البحث:

�إن املاء حمط �أنظار الب�شرية منذ القدم؛ لذا ظهر يف املدة الأخرية اهتمام الدول باملاء بو�صفه
�أحد �أهم عنا�صر البيئة ،وو�ضعت قوانني و�ضوابط تنظم التعامل به ،وهذه القوانني وال�ضوابط �سبقتها
ت�شريعات نبوية ،للحفاظ عليه ،وعدم االعتداء؛ فاحلاجة �إليه ملحة ال �سيما عند امل�سلم؛ �إذ حاجته �إىل املاء
�أكرث من حاجة غريه �إليه ،فطهارته يف اليوم متجددة وواجبة؛ لذا �شرع للم�سلمني �صالة اال�ست�سقاء طل ًبا
لنزوله ،وو�ضعت ال�سنة النبوية التدابري التي حتافظ على هذه النعمة من الإهدار ،وتعمل على ا�ستجالبها
عند فقدها والبحث عنها ،و�إن من �أجنع ما و�ضعته ال�سنة النبوية للتغلب على �أزمات املاء وندرته احللول
اال�ستباقية ،التي هي نوع من ا�ست�شراف امل�شكلة ،وو�ضع خطط م�ستقبلية لها ،ثم �إدارة هذه امل�شكلة
للتغلب عليها عند حدوثها ،وبناء مناذج م�ستقبلية ،وهو نوع من الإبداع والتميز.
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عمر عبدالعزيز �سعود اجلرملي (العراق)
•طالب دكتوراه حال ًيا يف الفقه العام (جامعة الأزهر القاهرة).
•لديه بحوث من�شورة.
•�شارك يف العديد من الدورات العلمية املتنوعة.
•الربيد الإلكرتوينaljarmly285@gmail.com :
بحثه بعنوان:
األمن المائي في السنة النبوية (االستراتيجيات والمقاصد)
من أجمل فقرات البحث:

بينت ال�سنة النبوية الآفات التي تفتك بالأمن املائي ،وهي« :الإ�سراف ،والتلوث ،واالحتكار»،
وعرفت بعالجها يف �أمثل عالج ،وهي« :االقت�صاد ،والوقاية ،والت�شارك»؛ فجعلت �سنة النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم عالقة الإن�سان باملاء عالقة حق تنتهي با�ستيفاء حاجته القائمة ،وحرمت كل فعل يف�سد اخلوا�ص
الطبيعية للمياه ،وو�ضعت حق امل�شاركة يف االنتفاع باملياه الطبيعية.
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د .بو عبيد االزدهار (املغرب)
•�أ�ستاذ ب�أكادميية الرتبية والتكوين  -اململكة املغربية.
•ا�شتغل بالتدري�س والت�أطري بكلية الآداب والعلوم الإن�سانية (بني مالل
 اململكة املغربية).•�شارك يف العديد من امل�ؤمترات الوطنية والدولية ون�شر له عدد من
الأبحاث واملقاالت يف املجالت العلمية املحكمة.
•الربيد الإلكرتوينabdsamad2008@gmail.com :
بحثه بعنوان:
الرؤية االئتمانية للثروة المائية وداللتها العمرانية
في ضوء السنة النبوية
من أجمل فقرات البحث:

لتوجه الإن�سان وتقوده مبنطق القوامة احل�ضارية
«و�ضعت ال�سنة النبوية �ضوابط �شرعية وتدابري �إجرائية ِّ
والت�صرف معها بنظرة
�إىل ح�سن اال�ستثمار يف املوارد املائية ،وتر�شيد ا�ستهالكها دون �إتالف �أو �إ�سراف،
ُّ
اعتدالية ،مبا يخلق توازنًا يف �سلوكياته ،وهي الفل�سفة التي تدور حولها تعاليم ال�شرع احلكيم وتوجيهات
النبي الكرمي �صلى اهلل عليه و�سلم يف مراعاة املقا�صد ال�شرعية يف عالقة الإن�سان بالكون واملوارد الطبيعة،
وتنزيلها ب�شكل يراعي مق�صد العدل والق�سط بني اخللق �أجمعني يف تدبري هذه الرثوة دون تبذيرها».
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د .كلثم عمر عبيد املاجد املهريي (الإمارات)
• دكتوراه يف احلديث النبوي ال�شريف وعلومه.
•�أ�ستاذ م�ساعد يف ق�سم درا�سات العامل الإ�سالمي  -جامعة زايد  -دبي.
•�شاركت يف العديد من الندوات وامل�ؤمترات.
•لديها عدة م�ؤلفات.
•الربيد الإلكرتوينkooa4528@gmail.com :
بحثها بعنوان:
صلة األمن المائي بمقصد حفظ النفس:
دراسة في ضوء الهدي النبوي الشريف وتطبيقاته
في دولة اإلمارات العربية المتحدة
من أجمل فقرات البحث:

� ّإن ارتباط الأمن املائي مبق�صد حفظ النف�س يف ال�سنة النبو ّية املط ّهرةِ كان حا�ض ًرا يف مباحث الفقهاء
ال�سنة النبو ّية فيما
م�أخو ًذا بعني العناية واالعتبار ،ولهذا جاءت الأحكام الفقهية امل�ستنبطة من ن�صو�ص ّ
لتنوع مو�ضوعاتها يف الأحاديث النبو ّية؛ فلم تقت�صر مباحث املياه على
منوع ًة؛ ت َب ًعا ّ
يتع ّلق ب�أحكام املياه ّ
ال�سقيا والوقف و�أ�سباب ال ّت ُّلوث ،وغري ذلك.
�أبواب الطهارة بل ّ
تعدت ذلك �إىل مباحث ُّ
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�أ .را�شد �سعيد عبداهلل زيد الظهوري (الإمارات)
•ماج�سترييف التف�سري واحلديث من جامعة ال�شارقة.
•يح�ضر حال ًيا املاج�ستري يف فقه الواقع ،بجامعة حممد بن زايد للعلوم
الإن�سانية� ،أبوظبي.
•مدر�س تربية �إ�سالمية يف دائرة التعليم واملعرفة.
•لديه عدة ن�شاطات يف العمل الأكادميي والبحث العلمي.
•الربيد الإلكرتوينrashed371@live.com :
بحثه بعنوان:
ضمان استدامة موارد المياه في ظل التوجيهات النبوية:
دراسة تطبيقية على استراتيجية األمن المائي لدولة االمارات  2036م
من أجمل فقرات البحث:

هناك ٍ
تعاط �إيجابي بني التوجيهات النبوية من ناحية ،وبني اال�سرتاتيجية الإماراتية للأمن املائي من
ناحية �أخرى ،ونقاط التالقي بينها متعددة ،وهذا ما يدلل على �أ�صالة املمار�سات املائية التي �أو�صى بها
النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم � -أمته؛ �إذ �إن �أثرها الفعال مل ينق�ض عند ال�صدر الأول ،بل امتد �إىل الوقت
الراهن ،وهذا ما يحتم على املواطنني والقاطنني يف هذا البلد املبارك ال�سعي احلثيث من قبلهم يف �إجناح
م�ساعي الدولة يف هذا ال�سياق.
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�أ .د .مفرح بن �سليمان بن عبداهلل القو�سي (ال�سعودية)
•�أ�ستاذ الدرا�سات العليا بكلية ال�شريعة بجامعة الإمام حممد بن �سعود
الإ�سالمية بالريا�ض.
•�شارك يف م�ؤمترات وملتقيات وندوات علمية داخل ال�سعودية
وخارجها.
•لديه عدد من امل�ؤلفات والبحوث العلمية.
•الربيد الإلكرتوينnm.1424@hotmail.com :
بحثه بعنوان:
ترشيد استهالك الماء وحمايته من التلوث في ضوءالسنة النبوية
من أجمل فقرات البحث:

ا�ستنزاف املوارد املائية والإ�سراف يف ا�ستخدامها يُـعد من �أخطر الق�ضايا البيئية املعا�صرة؛ ولذا
يُ�ؤكد علماء البيئة يف العامل ب�أ�سره وجوب احلفاظ على املاء واالقت�صاد فيه ،وي�ؤكدون �أهمية ذلك لتحقيق
حاجات املجتمعات الب�شرية وا�ستمرار حياتها ،ونفخر نحن بو�صفنا من امل�سلمني �أن ر�سولنا �صلى عليه
و�سلم قد ع َّلمنا  -وع َّلم الإن�سانية كلها  -كيف نقت�صد يف املاء ونحافظ عليه.
ولقد تــعددت النماذج التـربـوية يف ال�سنة النبوية ال�شريفة التي تهدف �إىل احلفاظ على املوارد البيئية
وخا�صة املاء والدعوة املتكررة من خالل القدوة والتوجيه النبوي للحفاظ على املاء وتر�شيد ا�ستهالكه.
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د� .أحمد املعداوي مكي العفيفي (م�صر)
•ح�صل على الدكتوراه يف الدعوة والثقافة الإ�سالمية.
• مدر�س بق�سم الدعوة والثقافة الإ�سالمية بكلية �أ�صول الدين والدعوة
باملن�صورة جامعة الأزهر.
•�شارك يف العديد من امل�ؤمترات.
•الربيد الإلكرتوينahmdmk478@gmail.com :
بحثه بعنوان:
ترشيد استهالك المياه في ضوء السنة النبوية
من أجمل فقرات البحث:

� ّإن النبي� -صلى اهلل عليه و�سلم -هو القدوة احل�سنة والأ�سوة الطيبة يف كل عمل و�سلوك ،فكما �أمر
بحفظ املاء و�صيانته ،كان بعمله وحاله املثال والأمنوذج العملي يف حفظ املاء واالقت�صاد فيه ،فمع وفرة
املاء كان يتو�ض�أ بالــ ُمد ،ويغت�سل بال�صاع ،وعلى الرغم من �أنها قرب وعبادة ي�ؤجر عليها �إال �أنه �صلى اهلل
عليه و�سلم اقت�صد فيها ،ومن احلكمة العظيمة �أن الفر�ض يف الو�ضوء غ�سل الأع�ضاء مرة واحدة ،فال
�ضري عند االقت�صار عليها؛ فالتثليث �سنة ولي�س بفر�ض ،ولو تعذر على امل�سلم التثليث فال �شيء عليه،
ويف هذا عالج لأزمة املاء يف بع�ض الأماكن ،فمن وجد املاء مب�شقة وخاف عليه النفاد� ،أمكنه االقت�صار
على غ�سل �أع�ضاء الو�ضوء مرة واحدة ال غري ،كما نهى النبي� -صلى اهلل عليه و�سلم -عن الزيادة على
الثالث مرات ملا فيه من الإ�سراف.
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د .حممد �ضاحي عبد الر�ؤف حافظ (م�صر)
•حا�صل على الدكتوراه يف الدرا�سات الإ�سالمية تخ�ص�ص تف�سري
وعلوم القر�آن.
•الربيد الإلكرتوينmohamed@gmail.com01127212594 :
بحثه بعنوان:
التوجيهات النبوية نحو ترشيد استهالك المياه في
ضوء السنة النبوية وواقعنا المعاصر
من أجمل فقرات البحث:

بات االقت�صاد يف ا�ستهالك املياه وعدم الإ�سراف فيه فر�ض عني على كل �أفراد املجتمع؛ فاملاء �سر
احلياة ،ويجب على الإن�سان ُ�شكر هذه النعمة باحلفاظ عليها؛ وقد �سبقت ال�شريعة الإ�سالمية القوانني
الو�ضعية يف الإ�شارة �إىل �أهمية حفظ املاء ،والعامل �أجمع �أدرك �أهميته بالدعوة �إىل املحافظة عليه،
�سواء بني الدول الفقرية يف م�صادر املياه� ،أو الدول الغنية� ،إذ �أ�صبح املاء مكل ًفا على كل الدول� ،سواء
يف ا�ستخراجه وجعله �صا ًحلا لل�شرب واحلياة� ،أو يف ت�صريفه و�إمكان التخل�ص منه ،والإفادة منه بعد
اال�ستعمال؛ فالدول الفقرية تنفق ماليني الدوالرات يف الدعوة �إىل الرت�شيد واالقت�صاد يف ا�ستخدام
املياه؛ لأن ا�ستخراجه مكلف بالن�سبة لها ،ويرهق ميزانياتها ،والدول الغنية يف م�صادر املياه تنفق �أ�ضعاف
ما ينفقه الفقراء على ا�ستخراجه يف التعامل معه بعد اال�ستعمال ،واملت�أمل يف ال�سنة النبوية يرى �إعجا ًزا
نبو ًّيا تنب�أ به النبي �صلى اهلل عليه و�سلم منذ مدة بعيدة من الزمن؛ وهو الواقع الذي تعي�شه الكرة الأر�ضية
ب�أجمعها يف �أزمنتنا هذه.
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�أ� .شروق جميل عبدال�سميع الزعرتي (فل�سطني)
•�أ�ستاذة تربية �إ�سالمية يف وزارة الرتبية والتعليم فل�سطني.
•حاليا حت�ضر ر�سالة الدكتوراه يف �أ�صول الدين يف جامعة الزيتونة
(تون�س) تخ�ص�ص احلديث النبوي.
•التحقت يف دورات الكرتونية �شرعية عدة.
•الربيد الإلكرتوينsunrise.89@gmail.com :
بحثها بعنوان:
التربية المائية وتطبيقاتها من السنة النبوية
من أجمل فقرات البحث:

«� َّإن املعرفة هي احلقيقة الأوىل التي تر�شد الإن�سان وتوجه ُه نحو فكرة معينة وتلفته �إىل �أهميتها؛ و�إذا
ما ارتبطت هذه املعرفة املجردة بوجدان الإن�سان �سرعان ما ت�شكل يف نف�سه قيمة م�ستقلة ،ثم تتحول ال
حمالة �إىل مهارة عملية واقعية يقوم بها بدافع ذاتي �أخالقي قيمي ،و�إذا ما ارتبطت هذه املعرفة بالدين
�أثرت ب�شكل �أقوى يف وجدانه كونها نابعة من عقيدة الأجر والثواب الدنيوي والأخروي ،وهذا ما عمل
على غر�سه النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،ويظهر هذا جل ًيا من خالل الن�صو�ص النبوية اخلا�صة بالرتبية املائية
مب�ستواياتها الثالثة (املعرفية ،والوجدانية ،وال�سلوكية)».
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د� .أ�سماء حممد �أمني ح�سن بني عامر (الأردن)
•دكتوراه يف احلديث ال�شريف وعلومه.
•لديها عدة �أبحاث من�شورة.
•الربيد الإلكرتوينasmabaniamer73@gmail.com :
بحثها بعنوان:
االستراتيجية النبوية واثارها في تعزيز ادارة الطلب على الماء
من أجمل فقرات البحث:

ويف جعل ملكية املاء عامة حل �إ�سالمي مل�شكلة تخ�صي�ص املياه التي تُعد من �أعظم امل�شكالت
املعا�صرة؛ وذلك بجعل ملكية منابع املاء عامة وحترمي امللكية الفردية لها؛ بل جند �أن الإ�سالم �أ�شرك القطاع
عدها ثروة ميكن الت�صدق بها مثل :املال؛
اخلا�ص يف حل م�شكلة املاء ،وذلك باحلث على �صدقة املاء ،فقد ّ
�شجع عليها كما هو يف ق�صة بئر رومة التي كانت حتت يد يهودي ،وكان مينع امل�سلمني عن مائها ،فقد
بل َّ
ورد عن ُع ْث َم ُانَ :ق َال ال َّن ِب ُّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ « :م ْن يَ ْ�شترَ ِ ي ِب ْئ َر ُرو َم َةَ ،فيَ ُك ُ
ني»
ون َد ْل ُو ُه فِي َها َكدِ َالءِ امل ُ ْ�سلِمِ َ
فَا�شْ ترَ َا َها ُع ْث َم ُان َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْنه ،وعد الإ�سالم �صدقة املاء من �أف�ضل ال�صدقات ،كما جاء يف حديث ا ْب ِن
ا�سَ :ع ِن ال َّن ِب ِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َق َال« :فيِ ا ْب ِن �آ َد َم �سِ ُّت َ
ون َوثَلاَ ُثمِ ائَ ِة ُ�سلاَ َمى َع َلى ُك ِّل َواحِ دٍ فيِ ُك ِّل
َع َّب ٍ
يَ ْو ٍم َ�ص َد َق ٌةَ ... ،و َّ
ال�ش ْربَ ُة م َِن المْ َاءِ يَ ْ�سقِي َها َ�ص َد َق ٌة».
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د .رقية عبداهلل بو �سنان (اجلزائر)
•�أ�ستاذة يف علوم الإعالم واالت�صال بجامعة الأمري عبد القادر للعلوم
الإ�سالمية ،اجلزائر.
•مديرة جملة الدرا�سات االت�صالية واالجتماعية للأبحاث التخ�ص�صية
مباليزيا.
•�شاركت يف عدة م�ؤمترات دولية ووطنية ولديها عدة �أبحاث يف
املجالت العلمية املحكمة.
•الربيد الإلكرتوينb_rokeia@yahoo.fr :
بحثها بعنوان:
استراتيجية تسويق األمن المائي من منظور السنة النبوية
من أجمل فقرات البحث:

تعتمد احلوكمة الر�شيدة للمياه على م�ؤ�س�سات جيدة الت�صميم ،وممكنة لتفعيل و�إنفاذ الأدوات
الت�شريعية وال�سيا�سية ،وت�ساعد على حتقيق �أهداف اجتماعية واقت�صادية وبيئية حمددة �سل ًفا مرتبطة بالأمن
املائي ،وميكن التعبري عن احلوكمة من خالل الهياكل التنظيمية املختلفة وترتيبها وف ًقا للظروف والقدرات
املحلية ،و�أهداف ال�سيا�سة املحلية والدولية املتفق عليها ،ويجب �أن تراعي هياكل احلوكمة جمموعات
ال�سلطة والرتتيبات املحلية عند ت�صميم �أنظمة تهدف �إىل حت�سني الأمن املائي بطريقة فعالة وم�ستدامة ،هذه
احلوكمة جتلت يف حر�ص الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم �أن يقرن توجيهاته بتو�ضيح عالقة الأمن املائي
ب�إنعا�ش ق�ضايا التجارة وال�صيد ،وال�صحة ،واملحافظة على البيئة ،مع حتديد الفاعلني فيها من امل�سريين،
واملواطنني ،وغري املواطنني ،من �أجل دفع كل اجلهود خلدمة م�شروع بناء املجتمع وامتداد منوذجه خارج
احلدود ،فكان مل�شروع حفر الآبار النموذج الأمثل لهذه ال�سيا�سة.

