كلمة التحرير
جمال الدين محمد البرزنجي رجل العمل المؤسسي
في ذمة اهلل
هيئة التحرير
يصدر هذا العدد من جملة "إسالمية املعرفة :جملة الفكرر اسسرالما املعر"رر" عرد يرر
من وفرة الدكتور مجرل رزجنا يرمحه اهلل ،الذي كرن له إسهر كبرَت أسسريا اةلرة وإدارة
حتريرهر منذ "دورهر .فقد كرن مدير التحريرر منرذ أسسريا اةلرة "ري رر  5991ملردة
سررنتُت و مرريف هررذد املرردة مررل رررريا التحريررر املدسررا وهتهررر الرردكتور رره ررر ر العلروا ،
لر إرسرررق أقرليرد متميرردة إدارة حتريرر اةلررة صرورة مدس ررية فريردة .جمل أررر س حتريرر اةلررة
ملدة ر ل سنوات ،جمل اكتف سن يكون ضواً هيئة التحرير حىت وفرأره يرمحره اهلل .و لر
الررر م مررن نل نمنررر إدارة التحريررر ال ررنوات اشر ررل اشريررَتة ،وفررر له الك ررَتة ،و روفرره
الصررعبة ،ومر رره املررد  ،فقررد كنررر يفلبررس إليرره عررل امل رررريف سات الصررلة و رررريف ال يرسررة
العرمة للمبلة ،وامل رريف اليت يلد فيهرر أرر يا الرر ي فيمرر اريتلفر فيره اوراق ،وكررن دارمررً
حر ر العطرق ،سديد الر ي ،حكيم القرار.
وم ررن اسيفص رررح والتح ردهث فض رريف ه رريف الفض رريف ،ن يفدك ررد ررذد املنرس رربة ن املرح ررو
الربزجنرا هرد طر هرذد اةلرة مرن اهتمرمرره رسررلتهر املتميردة ،وحر"ره لر منهبيرة العمرريف
إدارت رر ،م ررن مهني ررة رلي ررة ،و لميررة ر" ررينة ،ومدس ررية دهيق ررة ،منررذ رردق " رردورهر ،م ررر
علهر جملة راردة جمرل التفكَت والبحث املنهبرا ،ومنررباً لال تهررد والتبديرد الفكرر
اسسالما.
إن مم ررر يفعرف رره الفك ررر اسس ررالما ،والفك ررر البف ررري عرم ررة ،ن ري ررَت العم رريف م ررر دا
واسررتمر ،وريررَت وسرريلة اسررتمرارد هررو هيرمرره لر اشداق املدس ررا ،الررذي ا يررأب ارأبر ررً
م
رَتأه ،وإ ررر ي ررتمر حررىت عررد يرررب سل ر
مص رَتيرً وررن ررد العمرريف ،و طسررا لرره ،وري ر م ر ع
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املدسا .لذل إن مفهو دميومة اشفكرر وجنر تهر مرأب قدرة احلر ن لر أفعيريف هرذد
اشفكرررر ،ويفقلهررر مررن الذاأيررة والفرديررة املتصررلة رررلتفكَت اشحررردي إع ا مر يررة واملدس ررية،
فك ررم م ررن فك رررر هيطم ررة مرأر ر و رروت " رررحبهر ،و أالمذأ رره وك ررم م ررن م رردارس فكري ررة
واهتصردية وسيرسية جتد استمرارية هلر ،شهنر ارأبط سفرادهر ا ودس رتر
وهرذد اةلررة م ررل واحررد لر املدس رررت الريت سررهم الردكتور مجرررل الربزجنرا نررهررر
وإدارتررر ،ووا"ررل ملهررر دون إدارأرره املبرَّرررة .لكر من الررذي يعرفرره يعلررم يفرره عر عرٌت و سررهم
ن ر رررق ف ر ررات املدس ر رررت جم ر رررات متع ر ررددة م ر ررن العم ر رريف الع ر ررر  :الفك ر ررري ،وا ر ررَتي،
وااهتصردي ،وال يرسا ،والًت وي ،...و لردان متعرددة مرن العرر  .ومرل إسرهرمه املتميرد
كرريف سل ر  ،فإيفن ررر يف ررمل من رره يوم ررً يفمرره حت رردث ررن إس ررهرمهه الف ص ررا .لق ررد ك رررن
يتح رردث دومر ررً ررن "الفري ررء" ال ررذي ه ررر بن رررق املدس ررة ،جمل ررن فض رريف م ررن أ ر رلطم مريف ررة
امل رردولية ع ررد ن ريل ر الفري ررء املدس ررا املك رررن ملررن ع رردد ،ليتف ررر الفري ررء لبن رررق مدس ررة
ديدة .ومن املعلو ن احلضررات معظرم دوراترر احلضرررية ا ألتفر إع دور الفررد إا
إ ررررد ا مع ررا ،و دورد داري رريف املدس ررة و ررر عدغ رره م ررن أفر رريف م ررل ررَتد وم ررل يئت رره.
رررب لنررر الرردكتور الربزجنررا م ررراً مفرررهرً أبر طرُت بيعررة العمرريف املدس ررا إس هررو
و ررذل
الهررة أفر رريف ررُت الفرررد والفرررد ،والفرررد والفكرررة ،والفكرررة واةتمررل .وفيرره يررربز مفهررو الرردور
الرذي يفرَت إع أصرور مجرر ا ا تمرر ا ،وهرذا التصرور ا مرر ا اا تمرر ا يرربز مفهومررً
آرير ل در ة كبرَتة مرن اشةيرة ،وهرو مفهرو اشداق ،الرذي يفرَت إع أفر ريف داريلرا رُت
فراد املدس ة ،وأفر يف ريرر ا مل البيئة وفهومهر الواسل.
و رريف هررذد الررروح املدس ررية ،ومنهبيررة مرريف الفريررء ،وال قررة قرردرة اوريررين لر محرريف
امل ر رردولية ،ر رررح احلضر ررور اسسر ررالما مريكر ررر الفر ررمرلية ،ل ر ر سر رربييف امل ر رررل ،مئر رررت
الف صيرت القيردية الىت أ رتحء التنويره يفتيبرة اكت رر ر ريرربة العمريف املدس را احتررد
الطلبر ررة امل ر ررلمُت ،وااحتر رررد اسسر ررالما شمريكر ررر الفر ررمرلية ،والوه ر ر اسسر ررالما شمريكر ررر
الف ر ررمرلية ،وجمم ر ررل الفق ر رره اسس ر ررالما شمريك ر ررر الف ر ررمرلية ،ومجعي ر ررة لم ر رررق اا تمر ي ر رررت
امل ررلمُت ،ومجعي ررة العلم رررق واملهندس ررُت امل ررلمُت ،وا معي ررة الطبي ررة اسس ررالمية ،وااحت رررد
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الوايرررت واملرردن

روح الفريررء ،وال قررة املتبردلررة ررُت ضرررره ،وإ مرررل الفررورمل ،وامل رردولية املفررًتكة ،كرريف
سل ر مررن كفريرررت سرسررية العمرريف املدس ررا الررذي رفنرررد فيمررر كرررن الرردكتور الربزجنررا
يررد و إليرره وميررسرره .ولكررن العمرريف املدس ررا ميررر حيريف ررً مواه ر يفررتد فيه رر اري ررتالح
الررر ي ،ويلررد فيهررر حيريف ررً ممررسررة در ررة مررن التحليرريف النقرردي وراق اوري ررين مررن ضرررق
الفريرء .ومررن املررسلوح ن النقررد عترررج إع ررر ة اسررت نررية عررل اشحيرررن نررد مررن يو رره
سلر النقررد ،ومررن املررسلوح ن يكررون غررر النقررد هرسرريرً عررل اشحيرررن لر مررن يو رره النقررد
إليرره .ويففرهد ن الرردكتور مجرررل رزجنررا كرررن يتمتررل تلر ا ررر ة ااسررت ررية أو يرره النقررد
حررُت يلررد  ،ويتمتررل ررعة "رردر اسررت نررية لر حتمرريف النقررد حررُت يو رره إليرره .وهررذا رروسج
يفر"ل حول رورة دت طيف املدس ة -الفكرية رير"ة -منرريرً منرسربرً ومهيئررً سحرداث احلررا
املنف ررود اةتم ررل .وأع ر ر طد احلري ررة التفك ررَت واملمررس ررة ه ررم متطلب رررت س ررَتورة ريط رررب
املدس ررة فرحلريررة إحرردمل املصررر اشسرسررية والضرررورية الرريت يقررو ليهررر اةتمررل .ووررر ن
ا ط رررب املنب ررء ررن املدس رررت ال قرفي ررة والفكري ررة ه ررو ريط رررب يفق رردي أ ي ررَتي ،رررملعٌت
اةتمعا للت يَت ،فإن احلرية وريطر ر من مرأكدات رؤيته و مله.
امتل ر ر ال رردكتور مج رررل رزجن ررا ري ررربة متنرمي ررة جم رررل التط رروير والقي ررردة لك ررَت م ررن
املنظمرررت واملدس رررت جمرررات اش م رررل ،والتعل رريم ،واملراك ررد البح يررة ،والعمرريف ا ررَتي
واا تمر ا .فقد هررد ردداً مرن هرذد املدس ررت إع النبررح والنمرو وااسرتقرار التنظيمرا
واملررري ،وكرررن حر"رره ل ر جنرررح املدس ررة واسررتقرارهر عررد م ردرأرره هلررر ا يقرريف ررن حر"رره
ل جنرحهر وهو هيردتر.
لق ررد " رربا ال رردكتور مج رررل رزجن ررا ريبر رَتاً َّ رردون العم رريف املدس ررا ،لك ررن العم رريف
املدس ررا ن رردد جت ررروز كويف رره م رالً مدس ررة وح ررع ،وإ ررر ه ررو م رريف مج ررر ا عقلي ررة
مدس ررية ،ووفررء منهبيررة مدس ررية ،أقررو لر جممو ررة حمررددة مررن املبررردئ والقرريم املفررًتكة
ر ررُت مجي ر ررل الع ر رررملُت املدس ر ررة ،واسر ر رًتاأيبية أق ر ررود مله ر ررر إع حرل ر ررة م ر ررن ااس ر ررتقرار
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وااستمرار جمرات اسجنرز والنمو .ولقد كرن إميريفه رلعميف املدس را يقينررً ا مريرة فيره،
ملررر للعمرريف املدس ررا مررن دور كبررَت يفقرريف اشفكرررر مررن امل رردون الررذال للفرررد إع التبلررا
اةتمع ررا ،وم ررن القص ررور اشداق إع فنع رريف اسجن رررز ،وم ررن اارأب ررر اخت رررس الق ررارات إع
ال قة الت طي والتنظيم والتنفيذ ،ومن اارجترلية إع التنظيمية ،ومرن سركون الفكررة إع
ردل ل ر القرردرة الكبررَتة أنظرريم الفكرررة و لورتررر
حركيتهررر ،ومررن هوتررر إع فعلهررر .وهررذا ير ط
وإدارتر وأكييفهر ،لتت ء مل روح العصر و روراأه.
وا ر رردير رلر ررذكر ن يفنر ررود ر ررذد املنرسر رربة ر رربعل ريصر رررر العمر رريف املدس ر ررا أل ر ر
ا صرررر الرريت كفررف نهررر ا ررربة والتبريررة ،ومررن هررم هررذد ا صرررر التسكررد مررن هرردرة
املدس ررة لر الت طرري وااسررتعداد حلرررات الط روارئ والظررروح ااسررت نررية ،وررر سل ر
الت ط رري للقي ررردة البديل ررة ن ررد احلر ررة .ولعل رره م ررن املعل ررو رلض رررورة ل ررم اسدارة ررسن
الت طي يعد ركنرً مهمررً مرن ركررن املدس رة و"رنر ة اشفكررر فيهرر ،فهرو عر طدد اشهرداح،
ويض ررل ال يرس رررت ،و رررر العم رريف ،وإ ر رراقات التنفي ررذ ،والتنب ررد ا ي ررد لتقلي رريف اشريط رررق،
وحتديد الدمن وامليدايفية ...والت طي ذا التو"ي دلييف وا ا لر العقريف املرنظم ،الرذي
يبتعد ن العفوية واارجترلية اخترس القرارات.
ومررن هررذد ا صرررر "ررير ة و" ر وا ررا ملهررر كرريف فرررد املدس ررة والتسكررد مررن
هرردرة سلر الفرررد لر فهررم مهررر اوريررين والتعرمرريف معهررم ،ررروح العمرريف املفررًت والتعرررون
والتكرم رريف لتحقي ررء اسجن رررزات املنف ررودة .ومنه ررر ك ررذل  ،أع رررون الع رررملُت املدس ررة
أف ي التحديرت والعقبررت القررمرة و الريت ميكرن ن أظهرر ،واكتفررح الفررة املترحرة
للنمررو وااسررتعداد اسررت مررهر .ويتطلررع سل ر ح رسررية مرهفررة ،وفراسررة ميق رة ،وهرردرة
ل ااستفراح والتنبد ،وايففترح ل ا ديد.
ومررل كرريف مررر للعمرريف املدس ررا مررن مدايررر وفضرررريف ،فررإن سل ر ا يعررٍت إةرررل القرردرات
والكفرقات واملبردات الفردية ،فمن ُت نر"ر ال قرفة املدس ية إ الر هدرة العرملُت فيهرر
ل املبردرة الفردية واس داع واا تكرر.
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إن ا ص ررر الف صررية والقرردرات الفكريررة والعمليررة الرريت دتيطررد ررر الرردكتور الربزجنررا
واحررد .ومررن هررذد ا صرررر  :التفكررَت امل ررتقبلا وااس رًتاأيبا،
هلطمررر جتتمررل َّ ر
وح ن اسدارة ،وا رر ة واملبررد ة واا تهررد فهرم امل ررريف واملواهر وحتليلهرر ،واستفرراح
مآاتررر .نعبهرره كر هريف مررن يعرفرره ،فهررو ريررة التوا ررل ،وي ررع ريدمررة "رررحع احلر ررة،
ن
"ربرعرد وجتله عردد وأفرؤلره،
وكسهنر حر تره .م طررت ره ك رَت مرن الظرروح الصرعبة لكنهرر أرفقردد ع
فلم أعرح الفكومل إع ل ريفه سبيالً.
حن ر رربه مر ررن هر رريف التقر ررومل دينر رره وريلقر رره ومعرمالأر رره ،ع ر ررن أر ررالوة القر رررآن الكر ررر
وااستفهرد ه واا تهرد أندييف حكرمه ،ويتكلم رلعر يرة الفصريحة طالهرة هلمرر أتروفر
للمت صص ررُت الل ررة ،ويتح رردث رسجنليدي ررة ك ررذل طاله ررة ملحو ررة .ه ررردئ " رربور،
ع ررن ااسررتمرع وااسررتيعرب ملررن يتحرردث إليرره .وإسا حترردث ررد وررر يلررد مررن مقرردمرت،
واس ر ررتبمل نر" ر ررر املو ر رروع ،لي ر ررت ل النت ر رررج املنرس ر رربة .م ر ررر ح ر رررات ااس ر ررتفداز
وال ضع فم رل ااستيعرب واحلكمة وإدارة املواه .
ولر ررد الر رردكتور مجر رررل رزجنر ررا الع ر ررار ر ررر  ،5919و رسر رريف منحر ررة دراسر ررية إع
ريطريفي ررر فحص رريف ل ر ر ك رررلوريوس اهلندس ررة الكيميرري ررة وأكنولو ي ررر الطره ررة م ررن رمع ررة
َّر رريفيلد ر ررر  ،5968و ر رررد إع الع ر ررار ليعمر رريف وزارة الطرهر ررة .جمل سر رررفر إع الواير رررت
املتحرردة ملوا"ررلة الدراسرررت ا رمعيررة العليررر ،فحصرريف ل ر َّررهردة املر رريًت والرردكتوراد
اهلندسة الكيميررية مل ختص فر ا اسدارة من رمعة لويديريفرر احلكوميرة ،الوايررت
املتحدة اشمريكية ر َّ .5994رر التسسيا واسدارة وأقد ااستفررات لك رَت مرن
املدس رررت اسسررالمية :الد ويررة ،وا َتيررة ،وااسررت مررية ،واملهنيررة ...ورو ررر والوايرررت
املتح رردة اشمريكي ررة ،و ل رردان الع ررر اسس ررال  .منه ررر مجعي ررة الطلب ررة امل ررلمُت ريطريفي ررر،
وااحترررد اسسررالما العرررملا للبمعيرررت الطال يررة إنف رو) ،واحترررد الطلبررة امل ررلمُت ،ومجعيررة
لمرررق اا تمر يرررت امل ررلمُت ،ومجعيررة العلمرررق واملهندسررُت امل ررلمُت ،ومدس ررة الوه ر
اسسر ر ررالما ،واملعهر ر ررد العر ر رررملا للفكر ر ررر اسسر ر ررالما ،واملنتر ر رردمل اسسر ر ررالما العر ر رررملا للعلر ر ررو
والتكنولو ي ررر وأط رروير املر روارد البفر ررية افت رررر) ،ومدس ررة س رررر ،ومدس ررة م رررر -ررر ،
و مريفة ،و َتهر ك َت.
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كلمة التحرير

وير ععر هد الرردكتور مجرررل رزجنررا حررد مرردة نرررق احلضررور اسسررالما ال رررب ،دون ن
كرعمتره ك رَت مرن
يتواىن متر عة َّدون اشمة وهضرريرهر العرر اسسرالما .رفعر فضرلعه و ط
املدس ررت العر يررة واسسرالمية واشمريكيررة .فقررد منحره ااحترررد اسسرالما شمريكررر الفررمرلية
" رررردة ريدمررة اةتمررل" أقررديراً دمرأرره لمسررال وامل ررلمُت ال رررب ل ر مرردمل ررُت
سنة .وهدم له ا رلية العر ية واية فر ينير حبضور حركم الواية ررردة "اسجنررز مردمل
كرم رره املرك ررد اسس ررالما منطق ررة دااس فر ين ررر الف ررمرلية رررردة "ري رردمرت
احلي رررة" .و ط
متمي رردة م رردمل احلي رررة" مل ررر ه ررر رره م ررن ري رردمرت إيفف رررق ور ري ررة املرك ررد وريدم ررة اسس ررال
املنطقرة .ومنحرره املركرد العرررملا لوديرررن والد لومرسرية رررردة" :اسميررن العمرريف" هررودد
أعديررد مكريفررة الفكررر اسسررالما حنرررق العررر للتعرمرريف مررل حتررديرت احلداغررة .كمررر منحترره
ن ررة العاله رررت اشمريكي ررة اسس ررالمية " رررردة اسجن رررز م رردمل احلي رررة" و" ررفه ح ررد ال رررواد
ريدمة اةتمل".
امل لمُت مريكر جمرل "التفر
لقررد ملنررر معرره ررن هرررب رردد مررن جمرررات البحررث ،والنفررر ،واسدارة ،املعهررد
العرررملا للفكررر اسسررالما شك ررر مررن ر ررل هرررن ،ورافقنرررد ال ررفر واحلضررر ،ويففررهد يفن ررر
حببنرررد وأسملنررر َّررد اش ملر رره ،جمل لوفرأرره .يف ررسل اهلل ن يعررُت ررلترره ل ر مصررر م فيرره،
ويعررُت املعهررد العرررملا للفكررر اسسررالما لر فقرردد .ويرررزر متنررر مررن م رلرره مررر يكررون ريررَت
العوض.
وكرن املرحرو مجررل رزجنرا هرد ايفتقريف إع رمحرة اهلل فبرر اليرو ال رب  55سي احلبرة
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و وس ررً لعدميررة ا ينتر ررر ملرريف ،و ل ر ه رروة املرررض وَّرردأه فإيفرره يفقررد ررمته وأفرؤلرره
وةمت رره .وم ررل ن س رررحة الفك ررر اسس ررالما الع ررر وس رررحة العم رريف اسس ررالما ال رررب
فقردت ير رره َّ صرية هيرديررة فر مذة ،هر طريف يفظَتهررر ،فرإن اهلل سرربحريفه هرو مررن يتروع اشمررر مررن
هبيف ومن عرد ،ود رؤيفرر إع اهلل رمد و مريف إن يع طروض اشمرة ريرَتاً ،ويهيرَ هلرر نم عرن الكفررقات
القيرديررة عمررن يوا"رريف محرريف اشمريفررة و داق الرسرررلة ،إيفرره ويررل جميررع .وا يفقررول إا مررر ير ررا
ر نر :إيفر ل فراه ير ر "هيع دويفون ،وإيفر هلل وإيفر إليه را عون.
يف سل اهلل له الرمحة والر وان ،وشهله ،وسويه ،وحمبيه ،مجييف الصرب وح ن العداق.

