
local@albiladpress.com

األحد 25 أبريل 2021 - 13 رمضان 1442 - العدد 4575
03

حـــازت نتائـــج متقدمـــة بمؤشـــرات التعليـــم الجيـــد ونمـــو االقتصـــاد

للســـنة الثالثـــة على التوالـــي واصلت 
جامعـــة العلوم التطبيقية تقدمها في 
تصنيـــف التايمز العالمي فـــي التأثير 
وتحقيق أهداف التنمية المســـتدامة 
 Times Higher Education Impact(
Rankings(، لتصبـــح مـــن الجامعات 
الحريـــن  مملكـــة  فـــي  المتميـــزة 
وخاصـــة  في مؤشـــرات العمل الالئق 
والعـــدل  والســـالم  االقتصـــاد،  ونمـــو 
والمؤسســـات القوية، والمساواة بين 
الجنسين، باإلضافة إلى القضاء على 
الفقـــر، والتعليـــم الجيد، حيث تشـــير 
هـــذه المؤشـــرات إلـــى تبـــوأ الجامعة 
مراكـــز علمية متقدمة على مســـتوى 
جامعـــات العالـــم األمـــر الـــذي يعكس 
قدرة الجامعة على التأثير في الحيز 
المحلي والعالمي استناًدا إلى أهداف 
لألمـــم  التابعـــة  المســـتدامة  التنميـــة 

المتحدة.
تصنيـــف  فـــي  الجامعـــة  وشـــاركت 
هـــذا العـــام بســـبعة مؤشـــرات حققت 
خاللها نتائج متقدمة على المســـتوى 
ففـــي  والعالمـــي،  والعربـــي  المحلـــي 
مؤشر التعليم الجيد حققت الجامعة 
المرتبـــة 101 - 200، حيث توفر بيئة 
تعليميـــة متميـــزة لمســـاعدة الطلبـــة 

علـــى تحقيـــق أحالمهـــم وتزويدهـــم 
علـــى  تســـاعدهم  التـــي  بالمعـــارف 
ســـهولة االنخـــراط في ســـوق العمل، 
كذلـــك األمر في مؤشـــر العمل الالئق 
ونمو االقتصاد، ومؤشر القضاء على 
الفقر، حيـــث تقوم الجامعـــة بتطوير 
بعض االســـتراتيجيات لتعزيز تكافؤ 
الفـــرص بين الطلبة مـــن خالل المنح 
الدراســـية التـــي يتم تقديمها ســـنوًيا 
عبر صندوق دعم الطالب كاســـتثمار 
مـــن الجامعـــة في مســـتقبل الشـــباب 
البحرينـــي، أما في مؤشـــر المســـاواة 
بين الجنســـين فقد حصدت الجامعة 
المرتبـــة 400-301، وكذلك األمر في 
مؤشـــر الســـالم والعدل والمؤسسات 
القوية، ما ساهم في تحقيقها المركز 
 1115 أفضـــل  بيـــن  مـــن   ،401-600

جامعة رشـــحت لهـــذا التصنيف على 
مستوى العالم.

وأكـــد وهيب الخاجـــة رئيس مجلس 
لهـــذا  الجامعـــة  تحقيـــق  أن  األمنـــاء 
المســـتوى  علـــى  المتميـــز  الترتيـــب 
العالمـــي يـــدل علـــى نجـــاح الجامعـــة 
فـــي تعزيـــز ثقافـــة العمـــل الجماعـــي 
والمســـتدام، بمـــا يســـهم فـــي توفيـــر 
تعليم جامعي متميز لطلبتها، مشـــيرًا 
إلـــى أن الجامعة تســـعى دائما لتعزيز 
مكانتهـــا العالمية عبر تحســـين جودة 
والبحثيـــة  التعليميـــة  مخرجاتهـــا 
والخدميـــة بشـــكل يعزز من ســـمعتها 
األكاديميـــة علـــى المســـتوى المحلـــي 
والعربـــي والعالمـــي، متقدمًا بالشـــكر 
إلـــى القيـــادة الحكيمـــة للبـــالد علـــى 
العالـــي  التعليـــم  لمؤسســـات  دعمهـــا 

البحرينية.
مـــن جانبـــه أوضـــح غســـان عـــواد أن 
تحقيق الجامعة لهـــذا المركز المتميز 
بتصنيـــف التايمـــز الـــذي يعتبـــر أحـــد 
يظهـــر  العالميـــة  التصنيفـــات  أهـــم 
أهـــداف  بدعـــم  الجامعـــة  التـــزام 
مجـــال  فـــي  المســـتدامة  التنميـــة 
ونقـــل  العلمـــي  والبحـــث  التعليـــم 
المعرفـــة، مشـــيرًا إلـــى أن التصنيـــف 
يقوم بحســـاب المؤشـــرات من خالل 
المقارنـــات المتوازنـــة لثالثة مجاالت 
خـــالل  مـــن  البحـــث  وهـــي  واســـعة، 
البحـــث عن حلـــول ومعرفـــة جديدة 
تتعلق بأهـــداف التنمية المســـتدامة، 
والتواصـــل من خالل العمل المباشـــر 
والعالمـــي،  المحلـــي  المجتمـــع  مـــع 
مســـؤولية  خـــالل  مـــن  واإلدارة 
الجامعـــة في تعزيز مبدأ االســـتدامة 
في عملياتها، مشـــيرًا إلى أن مشاركة 
الجامعـــة فـــي التصنيفـــات العالميـــة 
متقدمـــة  مراتـــب  علـــى  وحصولهـــا 
يعكس حرص الجامعة وقيادتها على 
تطبيق أفضل الممارســـات والمعايير 
العالميـــة في مجـــال التعليـــم العالي، 
مخرجاتهـــا  مـــن  يعـــزز  الـــذي  األمـــر 
متطلبـــات  مـــع  لتتـــواءم  التعليميـــة 

ا. ا وعالميًّ سوق العمل محليًّ

المنامة - جامعة العلوم التطبيقية

اختالف موعد اإلفطار في رمضان بين الشيعة والسنة
Û  أحــد األصدقــاء مــن المتابعيــن لما أكتــب اتصل بي

بعــد نشــر مقالــي األســبوع الماضــي حــول الحريــة 
الفكرية ســاخًطا معاتًبا قائــاًل بأنني أتجنب التطرق 
والتصــدي للقضايــا األهــم واألخطــر التــي تشــظي 
وتمزق صفوفنا كمســلمين، وتنخر في عظام جســم 
تفرقنــا وانشــطار  عــن  أمتنــا اإلســالمية، وتكشــف 
صفوفنا واختالفنا في كل شــيء، حتى في أبســط 
األمــور، مثــل اختالفنــا وعجــز علمائنــا عــن االتفاق 
علــى تحديــد موعد موحد لإلفطــار بعد الصيام في 
شــهر رمضــان المبــارك؛ مــع أن أداء هــذه الفريضــة 
واالحتفــاء بهــذا الشــهر الفضيل يعتبر مــن بين أهم 
مــا أجمعــت عليــه فــرق المســلمين ومذاهبهــم، ومع 
ذلك فإن هذا الشهر الكريم صار يذكرنا في كل عام 
وفــي مســاء كل يوم مــن أيامه الفاضلــة بواحد من 
أوجــه االختالف بيننا التي نصــر على اإلبقاء عليه، 
وعــدم محاولــة إيجــاد حل لــه، تعزيًزا لقيــم األخوة 
والتوحيد واالتحاد التي يدعو إليها ديننا الحنيف.

Û  وفــي الوقــت نفســه أرســل لــي هــذا الصديــق عــن
طريــق )الوتســأب( رســالة تضمنــت نصــا أو عنــوان 
فتــوى أصدرها العالمة الســيد محمد حســين فضل 
هللا، الــذي يحمــل لقــب آيــة هللا عند الشــيعة، وكان 
يعتبــر واحــدا مــن أكبــر المراجــع عندهــم، يقلــده أو 
يتبــع فتــاواه الماليين منهــم، والفتوى التي أرســلها 
هــذا الصديــق تقــول بــكل وضــوح “لقــد أفتيــت أن 
ســقوط قــرص الشــمس كاف لتحقيــق الغــروب، لذا 

يجوز لنا أن نفطر في نفس الوقت سنة وشيعة”.
Û  ثــم قــال هــذا الصديــق: لمــاذا تتجاهلون مثــل هذه

الرســائل وال تشــجعون مثــل هــذه التوجهــات التــي 
تعمــل على توحيد المســلمين وتتصدى إلى واحدة 

من أبرز وجوه اختالفهم وتفرقهم؟
Û  وفي رأيي، فإن هذا الموضوع قد أشبع بحًثا ونقاًشا

من قبل، وال يجب أن نعطيه أكثر مما يستحقه من 
اهتمــام، ولعــل أفضل أســلوب لمعالجتــه هو وضعه 
فــي أطره الصحيحــة على قاعدة أن اختالف الرأي 
ال يفســد للــود قضيــة، وضمــن مفهــوم أن اختــالف 
اآلراء والممارســات من الظواهر الصحية المطلوبة 
التــي تدعونــا إلــى االعتــزاز بإيماننــا بقيــم االجتهاد 
والتنــوع والتعــدد التــي تثــري مجتمعاتنــا وتعطيها 

المزيد من الرونق والبهاء.
Û  مــن هنا يمكننا أن نفهم الحديث النبوي الذي أورده

مصنفاتهــم  فــي  وغيرهمــا  والبيهقــي  الســيوطي 
مــن أن رســول هللا صلــى هللا عليــه وآلــه وصحبــه 
وســلم قــال: “اختــالف أمتــي رحمــة” مــع أن كثيــرا 
مــن العلمــاء والمحدثيــن قالوا بأن هــذا الحديث “ال 
أصــل لــه، ولكنــه صحيح المعنى”، ورغــم أن المفتي 
الشــيخ عبدالعزيــز بن بــاز نفى وجود هــذا الحديث 
أيًضا، لكنه قال: “االختالف بين العلماء فيه مصالح 

للناس، وإن كان االجتماع أفضل وأحسن”.
Û  ومــا دامــت تجمعنا نحن، معشــر المســلمين، عقيدة

التوحيــد والشــهادتين، ونتوّجــه إلــى قبلــة واحــدة، 
ويظللنــا كتــاب واحــد، فــإن اختالفنــا حــول بعــض 
التفســيرات وبعــض القضايــا الجانبية أو الهامشــية 
دقائــق  حــدود  فــي  االختــالف  مثــل  الشــكلية،  أو 
رمضــان؛  فــي  االفطــار  موعــد  حــول  معــدودات، 

إلــى  ال يجــب أن يشــكل أو يتحــول فــي أدمغتنــا 
واالســتياء  التذمــر  علــى  يبعــث  مقلــق  هاجــس 
والذعــر، علــى اعتبــار أن اختــالف المســلمين فــي 
طريقة أو أســلوب أداء أي من الفروض والطقوس، 
بعــض  تفســير  حــول  نظرهــم  وجهــات  تبايــن  أو 
نصــوص القــرآن الكريــم، ال يقــارن بحجــم واتســاع 
رقعــة الخالفــات واالختالفــات القائمــة بيــن فــرق 
ومذاهــب الديانات األخــرى، فاالختالفات بين فرق 
إخواننــا المســيحيين علــى ســبيل المثــال ال الحصر 
اختالفــات حــادة وعميقة تصل إلى أســس وجذور 
العقيــدة بما في ذلك تعريف الــذات اإللهية، وتطال 
نشــوب  إلــى  أدى  مــا  معتقداتهــم،  أوجــه  مختلــف 
حــروب دمويــة طاحنــة بينهــم اســتمرت حتى عهد 
قريــب من تاريخنا المعاصر، أبرزها “حرب الثالثين 
عاًمــا” بيــن الكاثوليــك والبروتســتانت التي عصفت 
بالقــارة األوروبيــة، ودارت رحاهــا مــن عــام 1618 
حتــى عــام 1648، وذهب ضحيتها أكثــر من ثمانية 
مالييــن قتيــل، إلــى جانــب تدميــر مناطــق بأكملهــا 
وانتشــار الفقر والمجاعــات واألمراض، ومنها كذلك 
النزاع  المســلح في إيرلندا الشمالية بين الكاثوليك 
والبروتســتانت أيًضــا والــذي دام لقرابــة 30 عاًمــا 

أيًضا وانتهى في العام 1998.
Û  أمــا قضيــة عدم االتفــاق على تحديــد موعد موحد

لإلفطار في شهر رمضان بين السنة والشيعة، فإنها 
باختصــار شــديد ترجع إلى االختــالف بين علمائهم 
فــي تفســير اآليــة الكريمــة التــي تقــول: “ثــم أتمــوا 
الصيــام إلــى الليــل” إذ يــرى جميــع علماء الســنة، أو 

غالبيتهــم العظمــى على أقل تقدير، بــأن الليل يحل 
عنــد غــروب الشــمس، أو كمــا يطلــق عليهــا أحياًنــا 
غيــاب قــرص الشــمس أو ســقوط قــرص الشــمس، 
المتقدميــن  مــن  الشــيعة،  علمــاء  ينقســم  بينمــا 
والمتأخريــن منهــم، بيــن متفــق مــع تفســير علمــاء 
الســنة ويجيــز اإلفطــار عنــد غــروب الشــمس )مــن 
أبــرز المتأخرين منهم المرجع األكبر الســيد محســن 
الحكيــم والمرجع الســيد محمد حســين فضل هللا(، 
وبين من يفســر اآلية على أســاس أن الليل ال يحل 
عند غروب الشــمس بل يحدث عندما يحل الظالم، 
وإال لقال هللا ثم أتموا الصيام إلى غروب الشــمس، 
ومن أهم من يتفق مع هذا الرأي من الصف الســني 
الصحابي أبو موسى األشعري الذي يرى أن “حلول 

الليل يتحقق عندما تتشابك النجوم”.
Û  ونتيجــة لهــذا االختــالف بيــن علماء الشــيعة، فإنك

قــد تجــد في البيت الواحد، أو األســرة الواحدة من 
الشــيعة، وربما على ســفرة أو مائــدة إفطار واحدة، 
فــرد يفطــر مــع أذان المغــرب عند الســنة؛ ألنــه يتبع 
أحــد المراجــع الدينيــة التــي تجيز ذلك مثل الســيد 
محمــد حســين فضــل هللا، واآلخر يفطر بعــده بـ 15 
دقيقة مع أذان المغرب عند الشــيعة؛ ألنه يتبع أحد 
المراجــع التــي توجــب ذلــك مثــل آيــة هللا العظمــى 

السيد علي السيستاني.
Û  ،نتمنــى مــن هللا العلــي القديــر أن يوحد كلمــة أمتنا

ويســدد خطــى علمائنــا ويوفقهــم ويهديهــم ســواء 
السبيل.
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عبدالنبي الشعلة

المنامة - بنا

فـــي إطار حـــرص وزارة شـــؤون اإلعالم 
علـــى اســـتمرار طـــرح وتقديـــم البرامـــج 
التلفزيونيـــة واإلذاعيـــة الخاصـــة بشـــهر 
رمضـــان المبـــارك المتناســـبة مـــع الذائقة 
والعربـــي،  البحرينـــي  للمشـــاهد  العامـــة 
قامت الـــوزارة بتنفيذ وإنتـــاج مجموعة 
التلفزيونيـــة  البرامـــج  مـــن  متنوعـــة 
واإلذاعيـــة رغـــم الظـــروف االســـتثنائية 
التي يمر بها العالم أجمع في ظل جائحة 

فيروس كورونا.
مـــع  وبالتعـــاون  الـــوزارة  قامـــت  حيـــث 
القطاع الخاص بتنفيذ مجموعة متنوعة 
من البرامـــج التلفزيونية واإلذاعية التي 
الشـــهر  خـــالل  وتقديمهـــا  عرضهـــا  يتـــم 

باإلجـــراءات  االلتـــزام  مـــع  الفضيـــل، 
االحترازية والوقائية حســـب إرشـــادات 
وتوجيهات الفريـــق الوطني بقيادة ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة، لضمان ســـالمة جميع الموظفين 

والقائمين على البرامج.
وفـــي هذا اإلطار قام وزيـــر اإلعالم علي 
تصويـــر  موقـــع  إلـــى  بزيـــارة  الرميحـــي 
برنامـــج “الســـارية” فـــي القريـــة التراثية 
التابعـــة للوزارة برأس حيان، حيث اطلع 
على ســـير عمل البرنامج، مشيدا بالدعم 
الكبيـــر الذي يلقاه قطـــاع اإلعالم عموما 
وبرنامج “الســـارية” خصوصـــا من ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشؤون 

الشـــباب رئيس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضة ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل 

خليفة.
كمـــا قـــام وزيـــر اإلعـــالم بزيـــارة فريـــق 
عمـــل برنامـــج “تحـــدي الملعب”، وأشـــاد 
بجهودهم المبذولة إلنجاح هذا البرنامج 
يســـتضيف  الـــذي  المبتكـــر  الرياضـــي 
والمهتميـــن  واإلعالمييـــن  الرياضييـــن 
بالشـــأن الرياضـــي فـــي منافســـات ودية 

تعزز الثقافة والمعلومات الرياضية.
إدارة  بزيـــارة  اإلعـــالم  وزيـــر  قـــام  كمـــا 
بالموظفيـــن  التقـــى  حيـــث  اإلذاعـــة، 
القائمين على البرامج اإلذاعية “الالتري” 
مـــع  “مســـابقات  و  رمضـــان”  “ظهـــاري  و 
بابـــا فايـــز” والتـــي تبـــث بشـــكل مباشـــر 

للمســـتمعين عبـــر أثيـــر إذاعـــة البحرين، 
مؤكـــًدا أن جميـــع الجنـــود العامليـــن في 
قطاع اإلعالم محل تقدير الجميع، داعًيا 

هللا العلـــي القديـــر أن يحفـــظ البحريـــن 
في ظـــل القيـــادة الحكيمة لعاهـــل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 

آل خليفة.
وفـــي ختـــام جولتـــه، تقدم وزير شـــؤون 
اإلعالم بخالـــص الشـــكر والتقدير للجنة 
التابعـــة  الشـــعبي  المـــوروث  رياضـــات 
والرياضـــة،  للشـــباب  األعلـــى  للمجلـــس 
والخطة الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني 
وترسيخ قيم المواطنة “بحريننا” وشركة 
“بتلكـــو” وشـــركة إبراهيـــم خليـــل كانـــو 
وشـــركة STC البحريـــن وبيـــت التمويل 
الكويتـــي وفنـــدق فورســـيزونز البحرين 
والشـــركة البحرينيـــة الكويتيـــة للتأمين 
ومجموعـــة الحـــواج وجميـــع الشـــركات 
المشاركة على دعمهم للبرامج وتعاونهم 
المستمر مع وزارة شؤون اإلعالم لما فيه 

تعزيز الدور الكبير إلعالمنا الوطني.

ــد لـــلـــقـــطـــاع اإلعـــامـــي ــمـ ــخ نـــاصـــر بــــن حـ ــيـ ــشـ ــو الـ ــمـ دعـــــم كــبــيــر مــــن سـ

الرميحي يشيد بجهود القائمين على البرامج التلفزيونية واإلذاعية

“العلوم التطبيقية” تتصدر بتصنيف “التايمز” بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة


