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نائب مدير الجامعة يشارك في كرنفال تخرج الدارسات بالدورات الدعوية بالشمالية

ش ًّرف فضيلة أ.د .أحمد سعيد سلمان نائب مدير اجلامعة كرنفال تخرج
( )102دارسة من الدورة الدعوية لربات البيوت بدلقو بالوالية الشمالية
الذي حضره وزير الثقافة وممثل الوالي ،ونائب رئيس املؤمتر الوطني
بالواليـة ،ومعتمـد شؤون الرئاسة أشاد املتحدثون بدور فرع اجلامعة في
نشر تعاليم القرآن الكرمي بالوالية وتأهيل قطاعات املجتمع.
أكد أ.د .نائب مدير اجلامعة إستمرارية رسالة اجلامعة ودور اجلامعـة في
خدمة املجتمع بالوالية الشمالية .
وجتدر اإلشارة إلى أنه خالل زيارة فضيلته والوفد املرافق فرع اجلامعة
ب��ال��والي��ة الشمالية ف��ي ال��ف��ت��رة ال��ث�لاث��اء 2012/12/25م إل��ى األربعاء
2012/12/26م
في إطار الزيارة التقي أ.د .نائب مدير اجلامعــة األستاذ/جعفر عبد املجيد
– نائب رئيس املؤمتر الوطني بالوالية حيث مت التأمني علي أهمية الدعوة
وأثر اجلامعة في املجتمع وإحداث التغيير املطلوب ،ضرورة تقوية العالقة
بني اجلامعة وحكومة الوالية ،ضرورة إنفعال القيادات ببرامج الفرع في
تأهيل األئمة والدعاة واملعلمني واملرأة .
ويقول عبداملنعم صالح رمضان منسق الفروع باجلامعة بأن أ.د .نائب
مدير اجلامعة ووفده شرف جتهيز قافلـة اإلسناد واملساندة املتحركة إلى
جنوب كردفان من قيادة الدفاع الشعبي بحاضرة الوالية مدينة دنقال
حيث أكد على أهمية جتهيز الشباب حتي يكونوا علي أهبة اإلستعداد
ملساعدة إخوانهم في القوات املسلحة .كما متت زيارة مركز تبو ،مقر الفرع
بإرتدي جنـوب دنقال وقد أشاد وشكر نائب مدير اجلامعة كل من ساهم
في قيام هذه املراكز وشكر كل من أوقف أرضه للجامعة  ،كما أشاد بفكرة
املراكز الدعوية ودورها في تنمية املجتمع ،ح َّيا النساء لهذا التدافع من
أجل تعليم أمور دينهم ووعدهن مبزيد من العمل والرعاية ،ح َّيا الشهداء
والشيوخ الذين مت تسمية املراكز باسمائهم تخليد ًا لدورهم الدعوي
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العمــل بـــروح الفــريــق محفــزات ونمـــاذج ()2/1

وبركته معً ا م َّكنهما الله مِ ��ن ال� َّن��ص��ر على
ال��ت��ع��اون ف��ي األص���ل م��ب��دأ ف��ط��ري يشاهده
ف��رع��ون وج��ن��وده ،فاستجاب الله تعالى له
ال���ن���اس ح��ت��ى ف���ي ال��ك��ائ��ن��ات احل���ي���ة ،التي
ً
كما في قوله تعالىَ { :ق َ
يت ُس ْؤ َل َك
بعضا لتحقيق أهدافها
تتعاون مع بعضها
ال َق ْد ُأوتِ َ
وسى}().
من مأكل ومشرب وحماية ،كما يشاهدونها
َيا ُم َ
إن العمل بروح الفريق يجسد مبدأ التعاون،
فيما يحققه من نتائج ،ومما هو معروف أن
حيث يتج َّلى فيه التالحم بني أعضاء الفريق
الكائنات التي تعيش في مجموعات وفريق
ال���واح���د ،وب�ي�ن ال��ع��ام��ل�ين ف���ي الفريق
متعاون يكتب لها البقاء أكثر من تلك
ورؤس��ائ��ه��م ،وب�ي�ن ال��ع��ام��ل�ين أنفسهم،
التي تعيش في شكل
أفراد .ال��ف��ري��ق في د .علي عبد اهلل احل�سني
وإدارة ال��ف��ري��ق ال��ن��اج��ح��ة ه���ي التي
إن��ن��ا نشاهد العمل ب���روح
تستطيع أن جت��ع��ل أف���راده���ا يعملون
ال��ط��ي��ور ف���ي ه��ج��رت��ه��ا ص��ي � ًف��ا وشتا ًء
ُ
ّ
ورب��ي��عً ��ا ،وف���ي ال��ن��ح��ل ف��ي ت��ع��اون��ه ف��ي ح��م��اي��ة امللكة بروح الفريق الواحد ،وتبث فيهم روح احمل َّبة ،والنظام،
وص��ن��ع ال��ط��ع��ام وال��ب��ح��ث ع��ن��ه وال���دف���اع ع��ن اخللية ،وال��ت��ف��اع��ل اإلي��ج��اب��ي ،ك��م��ا تشجع ال��ت��ن��اف��س الشريف
داوما من اقتِ راحاتهم ،و ُت ِ
صغي إلى
وف��ي النمل في تعاونه في جمع غذائه وحفظه  ،وفي واإلبداع ،وتستفيد
ً
وحينئذ تشكل في هذا
وتلبي احتياجاتهم،
قطيع احليوانات في غدوتها ورواحها للكأل وحماية طلباتهم،
ٍ
ِّ
أف��راد القطيع من ع��دوان الضواري ،ومن غريب تعاون الفريق مجموعة من القيم متثل محفزات ومشجعات
احليوانات لتحقيق مصاحلها املشتركة التعاون بني تثمر مهارات وتنتج متميزين.
التمساح وطائر السقساق ،فالتمساح معروف بشراسته والسنة النبوية الشريفة مكتنزة باألحاديث التي حتض
وافتراسه للحيوانات األخرى كالطيور ،ولكنه ال يؤذي وحتفز على العمل بروح الفريق والتعاون منها :قوله
طائر السقساق الذي يقتات على فضالت الطعام العالقة صلى الله عليه وسلم»:عُ رضت علي أعمال أمتي حسنها
بن أسنانه ،فتنظف أسنان التمساح ويشبع الطائر .وسيئها؛ فوجدت في محاسن أعمالها األذى يمُ اط عن
{و َم���ا مِ ��ن دَآ َّب ٍ���ة فِ ي الطريق ،ووجدت في مساوئ أعمالها النخامة تكون في
فسبحان اخلالق ال��ق��ادر احلكيمَ .
م َأ ْم َثا ُل ُكم َّما َف َّر ْط َنا املسجد ال ُتدفن»().
اح ْيهِ ِإ َّال ُأ مَ ٌ
ا َأل ْر ِ
ض َو َال َطائِ ٍر َي ِطي ُر ِب َج َن َ
ُ
َ
َ
وتدبر كيف يكون رفع األذى وإماطته عن طريق الناس
اب مِ ن ش ْي ٍء ث َّم ِإ َلى َر ِ ّب ِه ْم ُي ْحش ُرونَ }().
فِ ي الكِ َت ِ
ً
بعضا من فوائد العمل بروح م��ن أحسن أع��م��ال األم���ة ،وم��ا ذاك كذلك إال مل��ا فيه من
وقد سجل القرآن الكرمي
{ح َّتى املعاونة ،ومن التكاتف واإلحساس باآلخرين ،ووص ُفه
الفريق في هذه املخلوقات ،فمن ذلك قوله تعالىَ :
�ت مَ ْ
ن� َل� ٌة َي��ا َأ ُّي��هَ ��ا ال َّن ْم ُل بأنه من أحسن أعمال األمة مع أن القيام به سهل ميسور
��وا عَ َلى َوادِ ي ال َّن ْملِ َق��ا َل� ْ
ِإ َذا َأ َت� ْ
اد ُ
محفز قوي على فعله ،ومن َف َع َل األدنى سهل عليه فِ علُ
ْخ ُلوا َم َساكِ َن ُك ْم لاَ َي ْح ِط َم َّن ُك ْم ُس َل ْي َمانُ َو ُج ُنو ُد ُه َوهُ ْم لاَ
َ
ّ
َ
َ
إماط ُته لكنه
اليسير
َي ْشعُ ُرونَ }() ،وقالَ { :وأ ْو َحى َر ُّب َك ِإ َلى ال َن ْحلِ أ ِن ا َّت ِخذِ ي األعلى ،بخالف من مير على األذى
ِ
البَالِ ُب ُيوت ًا َومِ نَ َّ
الش َج ِر َوممِ َّ ا َي ْع ِر ُشونَ }() ،وقال ينظر إليه وال مييطه أو يدفنه فإنه من مساوئ أعمال
مِ نَ جْ ِ
ّ
َ
لمْ
عز من قائلَ {:ف َل َّما َق َ
ض ْي َنا عَ َل ْيهِ ا ْو َت َما َد َلهُ ْم عَ َلى َم ْوتِ هِ األمة ،وما وصف بأنه من مساوئ أعمال األمة إال ملا فيه
ال ُّن َأن َّل ْو من السلبية ،وعدم الشعور بأذى غيره مهما كان حجم
ِإ اَّل دَا َّب ُة الأْ َ ْر ِ
ض َت ْأ ُك ُل مِ َ
نس َأ َت ُه َف َل َّما َخ َّر َت َب َّي َن ِت جْ ِ
ُ
ُ
لمْ
األذى.
ني}().
اب ا ِه ِ
َكا ُنوا َي ْع َل ُمونَ ا ْل َغ ْي َب َما َل ِبثوا فِ ي ا ْل َع َذ ِ
وقد ترادفت األحاديث على تأكيد هذا املعني العظيم
محفزات السنة وآلياتها للعمل بروح الفريق:
إذا كانت هذه نتائج العمل بروح الفريق في العجماوات وذلك من خالل محفزات السنة التي تدفع الناس للعمل
فمن باب أولى اإلنسان ،لذا فقد جاءت الشرائع بإقرار بروح الفريق حتى في مجرد اإلحساس بشعور اآلخرين،
مبدأ التعاون ،وأم��ر القرآن الكرمي بتعاون مثمر بناء فمن ذلك:
او ُنوا عَ َلى قوله صلى الله عليه وسلم « :لقد رأيت رج ً
ال يتقلب في
{و َت َع َ
عماده البر والتقوى ،فقال جل شأنهَ :
ان َوا َّت ُقوا اجلنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي
بر َوال َّت ْق َوى َو َال َت َع َ
او ُنوا عَ َلى ا ِإل ْث ِم َوا ْلعُ د َْو ِ
ا ْل ِ ّ
َ
اب}() ،ومن صفات الله تعالى املسلمني»().
ال ّل َه ِإ َّن ال ّل َه َشدِ ي ُد ا ْل ِعق ِ
ص ْب ٌر َجمِ ٌ
�س � َت� َ�ع��انُ عَ َلى ومنه قوله صلى الله عليه وسلم»:اإلميان بضع وسبعون
أن��ه املستعانَ {:ف َ
يل َوال � ّل � ُه المْ ُ� ْ
َم��ا َت� ِ
�ص � ُف��ونَ }() ،وال��ق��رآن الكرمي يقدم من��اذج ع��دة في أو بضع وستون شعبة ،فأفضلها ق��ول ال ال��ه اال الله،
ص��ور شتى للعمل ب���روح ال��ف��ري��ق ،م��ن ذل��ك العمل في وأدن��اه��ا إماطة األذى عن الطريق ،واحلياء شعبة من
�وذج��ا لرسولني اإلميان»().
م��ج��ال ال��دع��وة إل��ى اخل��ي��ر ،فيقدم أمن� ً
كرميني من رسله هما :موسى وهارون عليهما الصالة وق���ال أي� ً
�ض��ا « :مثل امل��ؤم��ن�ين ف��ي ت��واده��م وتعاطفهم
السالم ،فعندما أرسل الله سبحانه وتعالى موسى عليه وتراحمهم كمثل اجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو
السالم إلى فرعون وك َّلفه بأن يدعو فرعون إلى عبادة تداعى له سائر اجلسد باحلمى والسهر «().
َّ
ً
أيضا ( :اخللق عيال الله وأحب اخللق إلى الله
ربه سبحانه ويقول
السالم مِ ن ِ ّ
الله وحده ،طلب موسى عليه َّ
وتعالى املع َ
ني واملساع َد على هذا األمر العظيم ،فطلب من نفع عيال الله وأدخل على أهل بيت الله سرو ًرا )() .
منه أن يجعل له أخاه ه��ارون معاو ًنا ومساعدًا ،وذلك مناذج عملية من البناء النبوي لروح الفريق:
اج َعل ِ ّلي َو ِزي ًرا ِ ّمنْ َأهْ لِ ي هَ ا ُرونَ َأ ِخي املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار:
في قوله
َ
تعالى{:و ْ
اش ُد ْد ِبهِ َأ ْز ِري َو َأ ْ
ْ
ش ِر ْك ُه فِ ي َأ ْم ِري}() ،وبفضل تعاونهما جنح الرسول صلى الله عليه وسلم أميا جناح في بناء

روح الفريق بني الصحابة رغم قلة عددهم وعتادهم ،وكانت
نقطة البداية في ذلك أنه مبجرد وصول املهاجرين إلى
املدينة املنورة آخى بني املهاجرين واألنصار ،واملؤاخاة
هنا تعني بناء العالقات اإلنسانية على أساس األخوة
اإلسالمية بني أفراد فريق العمل الواحد.
ولم يقف الرسول صلى الله عليه وسلم يومها خطب ًبا
في املهاجرين واألنصار ليقول لهم «اذهبوا فأنتم إخوة»،
بل كان هناك تطبيق عملي وسليم ملبادئ هذه العالقة
اإلن��س��ان��ي��ة األخ��وي��ة الشفيفة ذات البعد االجتماعي
العميق ،بدأها صلى الله عليه وسلم بأصحابه ألنهم
هم محور الدعوة ،وأس��اس البناء ،ونقطة االبتداء في
مشوار الدعوة الطويل ،والذي ال بد فيه من روح الفريق،
وتكاتف اجلماعة ،إنها البداية لصناعة التميز وتنمية
املهارات.
وق��د ب��رزت في ه��ذه امل��ؤاخ��اة بني املهاجرين واألنصار
صور عجيبة تدل على مدى عمق فهم الصحابة رضوان
الله عليهم ملعنى هذه املؤاخاة والعمل بروح الفريق ،فقد
ضرب األنصار املثل األعلى في اإليثار وضرب املهاجرون
املثل األعلى في التعفف ،وم��ن الصور التي ت��دل على
هذه املعاني :حرص األنصار على احلفاوة بإخوانهم
املهاجرين ،فما نزل مهاجر على أنصاري إال بقرعة ،وقدر
املهاجرون هذا البذل اخلالص فما استغلوه وال نالوا
منه إال بقدر ما يتوجهون إلى العمل احلر الشريف ،وبلغ
بهم الفهم إدراكهم حتى للحاجات اجلنسية ،فيعرض
األنصاري على املهاجر أن يختار أ ًيا من نسائه يطلقها
ليتزوجها املهاجر.
بناء املسجد النبوي:
من أول اخلطوات التي خطاها النبي صلى الله عليه
وسلم بعد رحلة الهجرة من مكة املكرمة إل��ى املدينة
املنورة إقامة املسجد النبوي ،في املكان الذي بركت فيه
ناقته ،واشتراه من غالمني يتيمني كانا ميلكانه ،وقبل
الشروع في البناء كان على الفريق املختار من املسلمني
أن يتعاون للقيام بأعمال اإلعداد للمسجد والتي تتمثل
في :تسوية األرض ،وقطع النخيل ،وإزال��ة قبور قدمية
كانت للمشركني.
وهنا يتجلى العمل بروح الفريق في أبهى صوره ،فها
هو الفريق املوحد بقيادة رس��ول الله صلى الله عليه
بهمة عالية ،وإرادة صلبة،
وسلم يعمل جن ًبا إلى جنبّ ،
ويروحون عن أنفسهم بأبيات من الشعر
وعزمية ال تلني،
ّ
تزيد من نشاطهم ،وتخ ّفف عنهم مش ّقة العمل ،فمن ذلك
أنه صلى الله عليه وسلم كان يرجتز قائال:
هَ َذا الحْ ِ َم ُ
ال لاَ ِح َم َ
ال َخ ْي َب ْر هَ َذا َأ َب ُّر َر َّب َنا َو َأ ْطهَ ْر
احلمال من احلمل ،والذي يحمل من خيبر هو التمر :أي
أن هذا في اآلخرة أفضل من ذلك وأحمد عاقبة.
وكان صلى الله عليه وسلم َ َي ُق ُ
ول:
ُ
َ
لمْ
ال َّلهُ َّم ِإ َّن ا َأل ْج َر َأ ْج ُر ِ
اج َر ْه
اآلخ َر ْه َفا ْر َح ْم األ ْن َ
صا َر َوا هَ ِ
وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتجاوبون مع هذا
الرجز ويرددون في حبور وسرور وتكاتف وتعاون داللة
على النشاط والسعادة بروح اجلماعة فيقولون:
لئن قعدنا والنبي يعمل
لذاك منا العمل املضلل
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يف ذكرى اال�ستقالل «»1
َّ
ه���ل ف��ج��ر االس��ت��ق�لال ف��ي غرة
ي��ن��اي��ر ، 1956ف��اس��ت��ل��م قيادة
البالد بنوها ،وكان من تدابير
االس��ت��ق�لال أن يتخذ السودان
ع���م���ل���ة ،ف���أط���ل���ق ع���ل���ى عملته
مصطلح «اجلنيه السوداني» .
ك���ان اجل��ن��ي��ه ال��س��ودان��ي يوم
ذاك ي���ع���ادل ث�ل�اث���ة دوالرات
وثلث وك��ان يعادل  12/5ريا ًال
مقسما
سعود ًّيا ،وكان اجلنيه
ً
إل��ى وح���دات صغيرة اصطلح
ع��ل��ى تسمية ال���وح���دة ومنها
«مليم» وكان اجلنيه السوداني
ي��س��اوي أل���ف م��ل��ي��م ،وك���ان كل
مليمني يساويان وح��دة نقدية
اسمها «عشره فضة» ولكن هذه
الوحدة النقدية اختفت باك ًرا
من دورة التعامل النقدي ،وكان
ك���ل خ��م��س��ة م��ل��ي��م��ات تساوي
وح���دة نقدية تسمى»تعريفة»
وكل تعريفتني تساويان وحدة
م���ن وح������دات ال��ع��م��ل��ة اسمها
«ق������رش» وك����ل خ��م��س��ة ق���روش
ت��س��اوي وح���دة ن��ق��دي��ة اسمها
«ش��ل��ن» وت��ع��رف أي� ً
�ض��ا «بأبي
خمسة» وك��ل شلنني يساويان
ري���ا ًال أب��ا ع��ش��رة ،ألن��ه يساوي
ع��ش��رة ق���روش ويعبر عنه في
ال��ت��ع��ام�لات ال��رس��م��ي��ة بقيمته
باملليم وهي مائة مليم شأنه في
ذلك شأن بقية الوحدات النقدية
التي يعبر عنها في التعامالت
ال��رس��م��ي��ة ب��ق��ي��م��ت��ه��ا باملليم،
وك���ان ال��ري��االن م��ن أب��ي عشرة
يساويان ريا ًال أبا عشرين ألنه
ً
قرشا ولكن أبا
يساوي عشرين
عشرين ه��ذا ق��د اختفى باك ًرا
م���ن دورة ال���ت���ب���ادل ،ول���م يعد
ل��ه وج���ود ،كانت فئات العملة
وح��ت��ى ال��ري��ال معدنية كلها،
وك��ان��ت أول عملة ورق��ي��ة هي
ً
قرشا»
فئة»اخلمسة والعشرين
وال���ت���ي ت��ع��رف ف���ي التبادالت
الرسمية بأنها مائتان وخمسة
مليما ،وكانت تعرف
وعشرون
ً
أي� ً
ّ
َ
�ض��ا «ب���ال���ط���رادة» وك��ان��ت كل
ط���رادت�ي�ن جت��م��ع��ان ف���ي وحدة
ورقية واحدة هي فئة اخلمسني
ً
قرشا التي تساوي خمسمائة
م��ل��ي� ً�م��ا،ث��م ك���ان ك���ل ف��ئ��ت�ين من
ذوات اخل���م���س�ي�ن تساويان
جنيهً ا يعبر عنه في التعامالت
الرسمية بأنه ألف مليم ،وكانت
كل خمسة جنيها تضم في ورقة
واح���دة ،وك��ل عشرة جنيها في
ورقة واحدة ،وكانت الورقة ذات
العشرة اجلنيهات أكبر عملة
ورقية حي ًنا من الدهر ،ثم ضمت
كل ورقتني في ورقة واحدة من
فئة العشرين جنيهً ا كان املليم
يساوي واح���دًا على األل��ف من
جنيه ذل��ك ال��زم��ان ،وك��ان جنيه
ذلك الزمان يساوي واحدًا على
األل��ف من جنيه اليوم، ،فاملليم
يساوي واح��دًا من املليون من
جنيه اليوم ،وليس لك أن حتتقر
هذا الكائن الصغير ،فقد كان ـ
على صغره ـ ق��و ًّي��ا ق���اد ًرا على
قضاء احلوائج كما سنتبني في
احللقة القادمة إن شاء الله.

