
  

 
  بحث مقدم من قبل

  أ.م.د عبد العزيز مهدي مكي

  

  الى مؤتمر كلية العلوم االسالمية

  

والمذاهب ركيزة للتوافق االنساني و التوافق  االديان حوار(
  المستقبلية واليات المسار) الرؤية –مجتمعيال

  

  

 ٢٧-٢٦م الموافق  ٢٠١٨/ ٣ / ١٥ -١٤للمدة من 
  هـ  ١٤٣٩/جمادى االخرة /



  

يعد االختالف في الراي من االمور الطبيعية ، والتي ال يمكن 
اختالف الراي نصيب فلكل  وفيهملحديث او حوار ان يتم اال 

شخص نظرته ورايه الخاص في بعض االمور ، وال يمكن 
  فكرة معينة او الموافقة عليها. تأييداجبار احد على 

فاختالف الراي يعد امرا ايجابيا ،فهو يساعد على التعرف 
على افكار كل شخص واالستفادة من خبراتهم العملية 

  والخروج بالراي والقرار الصائب .

لحوار هو الطريق الوحيد الذي يتم استخدامه من اجل و ا
بالراي  ال قناعهاقناع الطرف االخر المخالف ، وهو المفتاح 

الصائب ثم يعد اسلوبا للتواصل والتفاهم بين الناس ، 
 لإلصالحوطريقا للتعرف على بعضهم ، وهو منهج 

كما  لألبناءوالدعوة في المجتمع، ووسيلة للتربية والتعليم 
ه نقطة االلتقاء والتقارب بين االفراد . وان للحوار دور وان

بارز في انهاء الحروب بين الناس، فلواله النتشر الفساد 
ولتصرف االفراد بتسرع وتهور فهو الطريق الذي يتم 
اظهار الحق خالله دون حدوث خسائر او اهانة الحد 

  الطرفين .

  

  

  



  

  

  

  

  ا.م.د عمار باسم صالح .د عبد العزيز مهدي مكي       ا.م

  

  جامعة بغداد / ية العلوم اإلسالميةكل

  

  ٢٠١٩/ ٢٠١٨لعام 

  

  

  

  

  

  

  



  

المواطنة ويحاول إسباغ  هناك اتجاه قوي وواسع يحاول أن يعولم
القدسية عليها، بل ويجعلها هدفا للفرد في المجتمع وهو في سبيل ذلك 
يحاول محو الفوارق الثقافية بين افراد المجتمع وصوال الى طمس 
الهويات الفرعية واالنصهار في بوتقة ما يسمى بالمواطنة . تقوم فكرة 

فرد من افراد  المواطنة على المساواة في الحقوق والواجبات لكل
المجتمع ومن غير تفضيل لفرد على آخر تحت أي مسوغ ديني أو عرقيا 
أو فكريا أو سلوكيا او مجتمعيا، وهدفها باألساس تحجيم التعصب الديني 

  لدى أتباع الديانات المختلفة في المجتمع الواحد.

مع التنويه إلى أن الخروج من أزماتنا الفكرية المعاصرة إنما هو أمر 
لب معالجات شاملة وجهود متكاملة، ألننا إنما نتحدث عن واقع األمة يتط

اإلسالمية برّمتها، ساعين إلى أن تصل إلى مرحلة الشهود الحضاري كما 
لها أن تكون، فكل مؤسسة في المجتمعات اإلسالمية بدًء  )(أراد هللا

ية بالمؤسسات األسرية ومروراً بالمؤسسات التعليمية والثقافية واإلعالم
واالقتصادية واالجتماعية والسياسية، تحتاج إلى إدارة فكرية نابعة من 
روح الدين اإلسالمي الحنيف، ومستوعبة تعاليمه وقيمه وكيفية تنزيلها 

  على واقع الناس بطريقة حضارية عصرية.

  

  

  

  

  

  

  



  بحث مقدم إلى المؤتمر الثاني لكلية السالم الجامعة

  بعنوان 

  اعداد
  أ.م.د. عبد العزيز مهدي مكي

  جامعة بغداد كلية العلوم اإلسالمية
  م.د. يوسف نوري حمه باقي

  كلية السالم الجامعة
  

  

  م٢٠١٨ـ                                                      ه١٤٣٩

  

  

  

  

  

  

  

  



الحوار فن من فنون الكالم والمحادثة، وصيغة متقدمة من صيغ 
التواصل، والتفاهم، وأسلوب من أساليب العلم والمعرفة، ومنهج من 

 مناهج الوعي والثقافة،

هو خطأ أو عدم  كثيراً ما يكون سبب اختالفنا مع الناس من حولناو، 
  استخدام بعض مهارات الحوار

إن الحوار مهارة تكتسب مهما كبر العمر أو تصلبت األفكار أو ساءت 
 . الظروف

ومن خالل هذه المعطيات يبرز دور الحوار وتظهر أهميته في تأسيس 
صيغة معرفية متجددة تعتمد تزاوج األفكار، وتبادل الرؤى، وتداول 

الرأي (اآلخر) واإلصغاء إليه واالهتمام به، الطروحات، من خالل سماع 
تحقيقاً للتواصل العلمي والمعرفي، وابتعاداً عن العزلة واالنكفاء الذي لم 

  .يبق لهما مكان في عالم اليوم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  بحث مقدم الى بيت الحكمة 

  في ملتقاه الثقافي الموسوم

 المنهج الديني القويم في اختيار القيادات النزيهة 

  

  

  إعداد 

  د. سامي جميل ارحيم  . أ

  عبد العزيز مهدي مكي أ. م. د.

  جامعة بغداد / كلية العلوم االسالمية

  

  

  

  م ٢٠١٨                هـ ١٤٣٩

  



ان من سنن الحياة البشرية وطبيعتها ان يكون هناك من يمثل دور القائد 
في النشاط البشري فهي من لوازم العالقات المجتمعية واالنشطة البشرية 

  المختلفة 

لتي يطلق عليها الشخصية القيادية ومن اجمل الشخصيات واعظمها تلك ا
التي يتمتع صاحبها بملكة متميزة ال يملكها اال ما ندر من الناس .... 
لدرجة انه ال يزال الكثير من الناس يعتقدون ان القادة يولدون وال 

  يصنعون وذلك لصعوبة اكتساب الصفات القيادية العظيمة. 

ت ، منها  ازمة الهوية ، واليوم تواجه االمة االسالمية كثير من االزما
في  تأتيازمة التخلف ، ازمة  التربية والتعليم ، ازمة االخالق ولكن 

  مقدمة هذه االزمات هي ازمة القيادة الصالحة .

فالقادة والعلماء بكل صنوفهم وتخصصاتهم هم الذين يحوكون االمم على 
وعند غيرهم ، فاذا صلح حال  المسلمينمدى الزمان في كل اتجاه عند 

  الحاكم صلح حال االمة .

فال بد من قيادة عندها رؤية تستطيع تحريك الناس نحو االهداف 
الصحيحة ، فجميع االزمات اذا اردنا ان نسقطها على ارض الواقع ، 

القيادة ليست فقط في  فأزمةستجد ان المشكلة تتجلى في ازمة القيادة 
كل المستويات نجد ازمة  المدير في ادارة القيادة السياسية ، ففي 

فيها امكانيات وعقول وقدرات في مجاالت الحياة كافة  فاألمةمؤسسته ، 
   ولكن نرى ان لدينا ازمة حادة بل مستعصية في القيادة .

   



  عنوان البحث

  

  

  مقدم الى المؤتمر العلمي الثاني لديوان الوقف السني 

  (دور التعليم في التنشئة ومناهضة االرهاب والطائفية) 

  ٨/١١/٢٠١٥-٧للمدة 

  

  أ.م.د عبدالعزيز مهدي مكي الراوي 

  

  

  

  

  

  

  



ان االزمة التي تعاني منها الكثير من المجتمعات المتقدمة والنامية في 
العالم هي ضعف قدرتها على بناء جسر ثقافي يسهل التواصل والتفاعل 
االجتماعي بين الخصوصيات الثقافية ، والثقافة العالمية االنسانية ،  

التربية والتنشئة االجتماعية  في ازمة ما يكونويتجلى ذلك اوضح 
  . إلنسانل

لذا تساهم المؤسسات التعليمية في تحقيق اهداف الخطط التنموية بشكل 
ايجابي على الرغم من ان التعليم في دول العالم الثالث الزال في واقعه 

  .المعقودة عليه  اآلمالبعيد من تحقيق 

يعود سبب التراجع العلمي والثقافي في مجتمعاتنا العربية بصورة عامة 
–خاصة الى انتشار االمية وعدم وجود خطط تنموية والعراق بصورة 

  ثقافية فضال عن عدم مواكبة التحوالت الي يشهدها العالم.

  


