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هيئة التحرير

االفتتاحية

ــاة برشطــن  ــه، إذ يتمثــل بــكل جوانــب الحي ــادة واســع في ــع اإلســام إن مفهــوم العب مــن روائ

هــام: ابتغــاء مرضــاة اللــه وأن ال يخالــف الرشيعــة ، فــكل املامرســات العمليــة والروحيــة 

ــة  ــه وموافق ــة لل ــت خالص ــادة، ان كان ــي عب ــلم ه ــا املس ــوم به ــي يق ــة الت ــة والحركي والفكري

لرشيعتــه وضمــن مقاصدهــا، ولهــذا ظهــرت عبــارات )التفكــر فريضــة إســامية- العلــم عبــادة(.

ورمضــان مــن املواســم التــي تشــجع عــى أداء مثــل هــذه العبــادات املتميــزة، فنجــد العلــامء 

بــكل تخصصاتهــم يوظفــون طاقاتهــم وأفكارهــم يف هــذا الشــهر املبــارك لتعميــق مفهــوم العبادة 

لديهــم تجــاه اللــه تعــاىل، فيــأيت عطاؤهــم العلمــي زاخــرا متميــزا.

فمــن العلــامء مــن تنفتــح قريحتــه يف التأليــف يف هــذا الشــهر، فيكــون رمضــان والصــوم مــادة 

ــة تضــم عــرشات املؤلفــات يف هــذا الشــأن:  ــا العربي ــة ومكتبتن ــه العلمي ــه وأبحاث ــة ملؤلفات غني

فقــد اســتنبط الحافــظ ابــن ايب الدنيــا )ت281ه( مــن الجــوع بســبب الصيــام مــادة علميــة ألحــد 

ــة والتابعــن متعلقــة  ــة للصحاب ــة وعملي ــارا قولي ــه آث ــاول في ــاب الجــوع يتن ــه، وهــو كت مؤلفات

بالجــوع وأثــره يف تهذيــب النفــس واالرتقــاء بالــروح وادراك املعــاين الرتبويــة واالجتامعيــة 

العميقــة للصيــام، ويؤلــف الحافــظ ابــن شــاهن )ت385 هـــ( كتابــا بعنــوان فضائل شــهر رمضان.

ومــن املعارصيــن: فقــد ألــف شــيخ األزهــر عبــد الحليــم محمــود، كتابــا بعنــوان )شــهر رمضــان( 

ــة القــدر بنظــرة  ليمثــل ســياحة روحيــة يف فضائــل هــذا الشــهر املبــارك، كــام تحــدث عــن ليل

دينيــة تاريخيــة محكمــة، وللباحــث فــؤاد مــرىس، كتــاب )معجــم رمضــان(  يتنــاول أهــم األحداث 

التاريخيــة الكــرى التــي غــرت معــامل الحيــاة يف هــذ الشــهر الكريــم، واســتعرض مــا ذكــر عــن 

هــذا الشــهر يف األمثــال الشــعبية واالغــاين ويف ذاكــرة الشــعراء واألدبــاء والكتــاب، ويــؤرخ للقــراء 

واملنشــدين يف رمضــان، ويضــم وصفــا لألطعمــة والحلــوى التــي يشــتهر بهــا هــذا الشــهر.

ومــن الكتــب التــي فــرغ مــن تأليفهــا العلــامء يف شــهر رمضــان: غريــب الحديــث البــن الجــوزي 

ــاض  ــره، وري ــاء يف آخ ــام ج ــنة )576هـــ( ك ــان س ــه يف رمض ــرغ من ــدادي )ت:597هـــ(، ف البغ

الصالحــن لإلمــام النــووي )ت: 676هـــ( فــرغ منــه بدمشــق يــوم االثنــن رابــع عــرش رمضان ســنة 

)670هـــ(، وفتــح املغيــث بــرشح ألفيــة الحديــث للحافــظ العراقــي )ت: 806هـــ(. فــرغ منــه يوم 

الســبت 9 مــن رمضــان ســنة )771هـــ(. كــام ســطره يف آخرهــام، وغرهــا.

كــام أن ظاهــرة صيــام رمضــان جذبــت انتبــاه علــامء الطــب والصحــة املســلمن وغــر املســلمن 

لدراســتها علميــا، وتوصلــوا اىل نتائــج مذهلــة علميــا وصحيــا: ومنهــا: إن قلــة تنــاول الســعرات 

ــة  ــؤدي إىل إطال ــة إىل 30% ي ــات األيضي ــل الفعالي ــر وإن تقلي ــة العم ــؤدي إىل إطال ــة ي الحراري

ــؤدي إىل  ــام ي ــل الطع ــاس أن تقلي ــة تكس ــا جامع ــة نرشته ــة مطول ــرت مقال ــد أظه ــر، فق العم

زيــادة العمــر وإيقــاف التدهــور يف الفعاليــات الفســيولوجية والبيولوجيــة التــي تصاحــب تقــدم 

ــات بعمــر بنســبة 30- ــادة عمــر الحيوان ــؤدي إىل زي ــة ي العمــر، وأن خفــض الســعرات الحراري

40%، ويف بحــث مثــر يف جامعــة كنتــايك يف ليكســينغتون يف أمريــكا تبــن بــأن قلــة الطعــام يــؤدي 

إىل رفــع مقاومــة خايــا املــخ واألعصــاب ألي مــواد ســمية أو تفاعــات أيضيــة مضعفــة.

واكتشــف يف كليــة الطــب – جامعــة هامتســوا يف اليابــان بــأن تقليــل الطعــام يــؤدي إىل تأخــر 

 International( ــب ــراض القل ــة ألم ــة الدولي ــرشت املجل ــة، ون ــا الجلدي ــات األكزم ــور عام ظه

Journal of Cardiology( بــأن حــاالت الذبحــة وأوجــاع القلــب تقل بدرجة كبــرة عند الصامئن، 

 )Acta Neurologica Scandinavica( ــاب ــم االعص ــة بعل ــة املتخصص ــة الطبي ــت املجل وتوصل

ــة  ــة بالصدم ــة وأن حــاالت اإلصاب ــة بالجلطــة الدماغي ــل اإلصاب ــام يقل ــأن الصي ــا ب ــة له يف مقال

الدماغيــة تكــون قليلــة إذا مــا قورنــت يف األيــام العاديــة.

لقــد أدركــت منصــة اريــد الدوليــة أهميــة تنشــيط الفعاليــات العلميــة خــال شــهر رمضــان ، 

ومنهــا اقامــة املســابقة العلميــة يف رمضــان لتحفــز الباحثــن عــى اغتنــام هــذا الشــهر مبزاوجــة 

العبــادات البدنيــة واملاليــة بالعبــادات العلميــة، خدمــة لديننــا ورســالتنا الحضاريــة. 

رمضان والعطاء العلمي 
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أخبار ونشاطات المنصة صدى ُأريد

بعنــوان  دوليــة،  نــدوة  خــال  أُريــد  منصــة  ناقشــت 
بنــاء  وطــرق  االستكشــافية  املفاهيــم  املســتقبليات،  علــم 
الســيناريوهات املســتقبلية.  وتضمنــت النــدوة التــي قدمتهــا 
الدكتــور  األســتاذ  فيهــا  وحــارض  الخــاين  رميــة  الدكتــورة 
يــارس الطرشــاين )مجموعــة مــن املحــاور أبرزهــا، مفهــوم 
ــة  ــم املســتقبليات ومنــاذج الدراســات املســتقبلية، البديهي عل
فضــا  العكســية،  والتغذيــة  واالســتهدافية  واالستكشــافية 
ــة يف مــا يخــص اتجاهــات  عــن الدراســات املســتقبلية العربي
علميــة  دراســة  لعمــل  موحــد  ومنــوذج  أوليــة  ومامــح 
ــد  ــامل الجدي ــح الع ــة إىل مام ــتقبليات إضاف ــم املس ــق عل وف
ــور  ــارض، الدكت ــاول املح ــد تن ــتقبليات(. وق ــم املس ــق عل وف
املهنــدس، مصطفــى أحمــد رجــب عبــد الرحمــن النجــار، 
ــر التابعــة  ــل والتطوي ــة للتأهي ــة الدولي ــة الصداق مــن أكادميي
ــة- مملكــة الســويد، )مامــح العــامل  ملنظمــة الصداقــة الدولي
الجديــد وفــق علــم املســتقبليات(، حيــث أكــد أن )علــم 
 )Futures studies ( ــتقبلية ــات املس ــتقبليات أو الدراس املس
مــن  واملفضــل  واملمكــن  باملحتمــل  يختــص  علــم  هــو 
ــن  ــة لك ــات القليل ــياء ذات االحتاملي ــب األش ــتقبل، بجان املس
ــل انخفــاض تكاليــف االتصــاالت،  ــرة، مث ــرات الكب ذات التأث
أو تضخــم اإلنرتنــت، أو زيــادة نســبة رشيحــة املعمريــن 
ببــاد معينــة، وال يجــب أن يســتهان بهــا(، مضيفا)وخــال 
الثامنينــات والتســعينات تطــور علــم دراســات املســتقبل، 
ــل  ــي للعم ــوى وجــدول زمن ــع محــددة املحت لتشــمل مواضي
ومنهــج علمــي، يتحــدث مــع عــامل اليــوم(، وتابــع أن ) مبــادئ 
ــايض  ــن امل ــر م ــتخاص الع ــي اس ــتقبلية، ه ــات املس الدراس
ــدويل  مــن خــال دراســة أهــم التطــورات عــى املســتوين ال
واإلقليمــي ومــا ينتــج عنهــا مــن تأثرات مثــل، الفــرص املُتاحة، 
القيــود املفروضــة أو التهديــدات واملخاطــر الناجمــة، بهــدف 
تحديــد صــورة مســتقبلية، مــن خــال تصــور وضــع مســتقبيل، 
األهــداف  بالتفصيــل  لتحديــد  عقــود،  ثاثــة  أو  لعقديــن 
ــة(،  ــة الحديث ــامذج الرياضي ــتخدام الن ــك باس ــح، وذل واملصال
أيديولوجــي،  انحيــاز  أي  تجنــب  )رضورة  عــى  مشــددا 
ــن  ــا م ــق عليه ــات املتف ــلامت واالفرتاض ــن املس ــاق م واالنط
ــدي  ــف االتجاهــات البحــث العلمــي والفكــري والعقائ مختل
ــات الازمــة  ــد اآللي ــة تحدي والتكنولوجــي(، وأشــار إىل )أهمي
ــا،  ــة علمي ــداف معروف ــمل أه ــي أن تش ــي ينبغ ــة الت للتنمي
وتطويــر الخــرات العلميــة يف مجــال إدارة املشــاكل املعقــدة، 
و ذلــك يتــم مــن خــال الرتكيــز عــى عوامــل التنميــة يف 
مختلــف القطاعــات، لتحقيــق بشــكل فعــال األهــداف(، مبينــا 

ُأريد تدرس المفاهيم االستكشافية وطرق بناء السيناريوهات المستقبلية 

أنــه )البــد مــن اعتــامد ســيناريوهات مختلفــة، معــدة ســلفا، 
ــامح  ــزن للس ــي تخ ــة، الت ــة املحتمل ــاالت الطارئ ــع الح لجمي
ــم  ــاً لحج ــرار، وفق ــي الق ــن صانع ــتخدمها م ــك يس ــد ذل بع
األزمــة املســتقبلية املحتملــة. هــذه العوامــل تســاعد بشــكل 
رئيــس عــى تحديــد واحــدة مــن أربعــة منــاذج رئيســة(.بينام 
ــة  ــة جمع ــى عطي ــور مصطف ــتاذ الدكت ــارض األس ــاول املح تن
واســرتاتيجياتها(،  وفلســفتها  املســتقبليات  علــم  )مفهــوم 
و  ,البديهــي  املســتقبلية  الدراســات  )منــاذج  إىل  أشــار  إذ 
االستكشــايف واالســتهدايف أو املعيــاري والتغذيــة العكســية، 
ــاق  ــاء الســيناريوهات املســتقبلية، واستكشــاف آف وطــرق بن
املشــكات وحلولهــا(، مقرتحــا ) منــوذج موحــد لعمــل دراســة 
علميــة وفــق علــم املســتقبليات(، وتطــرق جمعــة إىل )تاريــخ 
ــة  املســتقبليات، ومراحــل نشــوء فكــر املســتقبل، وقــدم أمثل
عــن التصــورات االســتعامرية ملســتقبل املنطقــة العربيــة، 
وأمثلــة مــن التاريــخ اإلســامي عــن املســتقبل، مثــل موقــف 
عمــر بــن الخطــاب ريض اللــه عنــه يف أرض الســواد، وكذلــك 
عــرض منــاذج ألبحــاث عــن املســتقبليات أبرزهــا، بحــث 
ــذي  ــامة، ال ــدوح س ــور مم ــط، للدكت ــد النف ــا بع ــة م خراف
توصــل إىل اســتنتاج مفــاده، أنــه ال ميكــن أبــًدا أن يكــون 
ــن  ــرن الحــادي والعرشي ــا بعــد النفــط يف الق ــاك عــر م هن
وبعــده بوقــت طويــل؛ ألنــه مــن غــر املؤكــد أن يحــل محــل 
النفــط بالكامــل بديــل متعــدد االســتخدامات وعمــيل مثلــه، 
ــة أو  ــة املقبل ــنن املئ ــال الس ــل، خ ــال النق ــيام يف مج وال س
أكــر(، ومــى اىل القــول )إذ أنــه مــن املحــال أن يكــون 
ــن  ــرن الحــادي والعرشي ــا بعــد النفــط يف الق ــاك عــر م هن
ــر، مــا قــد يتغــر هــو بعــض  ــك بكث ــى أبعــد مــن ذل وال حت
ــل،  ــال النق ــط يف مج ــددة للنف ــتخدامات املتع ــب االس جوان
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أطلــق قســم النــرش العلمــي اإللكــرتوين يف منصــة أُريــد 
ــس  ــة، مجال ــن بالعربي ــن الناطق ــراء والباحث ــامء والخ للعل
الســامع لإلجــازات العلميــة. وأكد القســم أن )املجلس األول 
عقــد يف 19 اذار املــايض، بعنــوان اإلجــازة العلميــة يف مــن 
تحفــة األطفــال الجزريــة مــع املسلســل باألوليــة واملسلســل 
ــد  ــور أحم ــة الدكت ــازة العلمي ــدم اإلج ــف، وق ــورة الص بس
الشــهر  الثــاين عقــد يف  )املجلــس  أن  بســيوين(، وأضــاف 
الجــاري بعنــوان اإلجــازة العلميــة يف األربعــن النوويــة، إذ 
قــدم اإلجــازة العلميــة األســتاذ عــاء فتحــي عــي مطــاوع(.

أُريــد  اإللكــرتوين يف منصــة  العلمــي  النــرش  نظــم قســم 
ــارضة  ــة، مح ــن بالعربي ــن الناطق ــراء والباحث ــامء والخ للعل
عامــة عــن اإلرساء واملعــراج. وتضمنــت املحــارضة التــي 
قدمهــا مــرشف القســم األســتاذ الدكتــور يــارش طرشــاين 
معــارصة  والعــر  والــدروس  واملعــراج  اإلرساء  )مقاصــد 
للباحثــن(.  العلميــة  الفوائــد  وكذلــك  الواقعــة،  مــن 
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وتوليــد الكهربــاء وتحليــة امليــاه، التــي قــد تعتمــد عــى 
ــيتواصل  ــتخدامه س ــن اس ــب، ولك ــية يف الغال ــة الشمس الطاق
العامليــة  البرتوكيامويــات  صناعــة  يف  واســع  نطــاق  عــى 
ــة إىل  ــتحرضات الصيدالني ــن املس ــات، م ــن الصناع ــا م وغره
الباســتيك، والطــران، والحواســيب حتــى الزراعــة، وكذلــك يف 
النقــل يف أغلبيــة البلــدان الناميــة. وســيبقى النفــط مســيطرًا 
يف القــرن الحــادي والعرشيــن وبعــده إىل وقــت طويــل(، 
مســتعرضا )كتــاب العــامل 2030، للفرنــي هــاي راميونــد، 
ــتّة  ــل يف س ــتقبل، تتمث ــا املس ــرز قضاي ــف أن أب ــرى املؤل اذ ي
التــي  العنــارص األساســية ذاتهــا  عنــارص محــّددة، وهــي 
املجتمعيــة  الدميغرافيــة  التغــّرات  الكتــاب،  بنيــة  تشــّكل 
واالنفجــار الســكاين العاملــي، والتغــّرات املناخيــة، وأزمــة 
الطاقــة يف املســتقبل، والعوملــة املتزايــدة، وتســارع وتــرة 
ــادة طــول  ــة مــن األمــراض وزي التطــور التكنولوجــي، والوقاي
ــات  ــوء الدراس ــط يف ض ــدوة بـ)التخطي ــت الن ــر(. وأوص العم
املســتقبلية، وفهــم الحــارض وتحليلهــا للمســتقبل، وإحيــاء 
والكــوارث  املخاطــر  درجــة  لتقليــل  املســتقبيل  التفكــر 
التنبــؤ  يف  املســتقبل  علــم  مــن  واالســتفادة  واألزمــات، 
العلمــي عــن طريــق الحــدس والخــرات، والرتكيــز عــى حــر 

املشــكات الحاليــة واملســتقبلية املتوقعــة للوقايــة منهــا، 
دراســة ســيناريوهات الدراســات املســتقبلية، واالســتفادة مــن 
التكنولوجيــا الحديثــة والثــورة الســناعية الرابعــة يف علــم 
ــن  ــتقبيل، لعقدي ــع مس ــور وض ــة إىل تص ــتقبليات، إضاف املس
أو ثاثــة عقــود، لتحديــد بالتفصيــل األهــداف واملصالــح، 
ــن  ــا ع ــة فض ــة الحديث ــامذج الرياضي ــتخدام الن ــك باس وذل
ــلامت  ــن املس ــاق م ــي، واالنط ــاز أيديولوج ــب أي انحي تجن
االتجاهــات  مختلــف  مــن  عليهــا  املتفــق  واالفرتاضــات 
والتكنولوجــي(،  والعقائــدي  والفكــري  العلمــي  البحــث 
وشــدد املشــاركن عــى )أهميــة تحديــد اآلليــات الازمــة 
ــا،  ــة علمي ــي أن تشــمل أهــداف معروف ــي ينبغ ــة والت للتنمي
وتطويــر الخــرات العلميــة يف مجــال إدارة املشــاكل املعقــدة، 
ويتــم ذلــك مــن خــال الرتكيــز عــى عوامــل التنميــة يف 
األهــداف،  فعــال  بشــكل  لتحقيــق  القطاعــات،  مختلــف 
ســلفا،  معــدة  مختلفــة،  ســيناريوهات  اعتــامد  وكذلــك 
ــامح  ــزن للس ــي تخ ــة، الت ــة املحتمل ــاالت الطارئ ــع الح لجمي
ــم  ــاً لحج ــرار، وفق ــن الق ــن صانع ــتخدمها م ــك يس ــد ذل بع
األزمــة املســتقبلية املحتملــة. هــذه العوامــل تســاعد بشــكل 
ــة(. ــاذج رئيس ــة من ــن أربع ــدة م ــد واح ــى تحدي ــي ع رئي
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ــد للعلــامء  دعــا قســم النــرش العلمــي اإللكــرتوين مبنصــة أُري
والخــراء والباحثــن الناطقــن بالعربيــة ، الباحثــن إىل الكتابــة 
ــدون  ــل م ــابقة أفض ــج مس ــان نتائ ــد إع ــم بع يف صفاحاته
عــامل خــال العــام الجــاري. وأشــار القســم إىل أن )الفائزيــن 
باملركــز األول ضمــن املرتبــة الذهبيــة هــام: األســتاذ الدكتــور 
طــه أحمــد الزيــدي عــن موضــوع كيفيــة غســل ودفــن مــن 
مــات بوبــاء فايــروس كورونــا واألســتاذ لورنــس حســن 
الزعبــي عــن  موضــوع مرشوعيــة األعــامل الصحفيــة يف 
ــد  ــه محم ــد رب ــام عب ــور عص ــاف أن )الدكت ــام(، وأض اإلس
الرتغيــب  عــن  الثــاين  املركــز  عــى  حصــل  مشــاحيت  
ــز  ــل باملرك ــه، وح ــوة إىل الل ــام يف الدع ــب وأهميته والرتهي
ــه عــيل عــن موضــوع  ــور محمــود عــيل عبدالل ــث الدكت الثال
»هــل هــزم املســلمون يف غــزوة أحــد« ؟، أمــا الدكتــور 
هــال محمــد عــيل ســيف الســفياين، فقــد حصــل عــى 
املرتبــة الفضيــة عــن موضــوع، بعــض املشــاكل التــي يقابلهــا 
املعلــم أثنــاء تنفيــذه للــدرس وســبل معالجتهــا(، وتابــع 
ــز  ــت باملرك ــي حل ــافع ضاح ــد ش ــا محم ــورة دالي أن )الدكت

ــد  ــة أُري ــرتوين مبنص ــي اإللك ــرش العلم ــم الن ــار قس اخت
ــة أفضــل  ــن الناطقــن بالعربي ــامء والخــراء والباحث للعل
مدونــة عــامل خــال شــهر مــارس 2021. وتوضــح القســم 
أن )ســامح شــياع عــوده حصلــت عــى املركــز األول عــن 
موضــوع كيــف نعــد خطة دراســة مــرشوع زراعي؟ وجاء 
ــام  ــوح محمــد عــن دور الصي ــاين محمــود فت باملركــز الث
يف تنشــئة الطفــل، وحــل باملركــز الثالــث، الدكتــور عبــد 
الجبــار ســع عــن موضــوع الصلــب عــى عمــود الشــعر(.

أعلــن قســم النــرش العلمــي اإللكــرتوين مبنصــة أُريــد لعلــامء 
والخــراء والباحثــن الناطقــن بالعربيــة، عــن أســامء الفائزيــن 
يف مســابقة أفضــل مدونــات عــن أولويــات البحــث العلمــي. 
ــد اآلغــا، حصــل عــى  ــد فتحــي خال وأوضــح القســم أن )خال
املركــز األول عــن أولويــات البحــث العلمــي، مــاال يســعنا 
ســعيداين  فايــزة  الثــاين  باملركــز  وحلــت  عنــه،  الســكوت 
عــن تقنــن الرقمنــة أو رقمنــة للقانــون، وجــاء يف املركــز 
عــن  أبوعاقلــة  أحمــد  يوســف  معتــز  الدكتــور  الثالــث 
ــدول(. ــات ال ــة القتصادي ــة النوعي ــي والنقل ــذكاء اإلصطناع ال

دعوة الباحثين للكتابة بعد إعان نتائج الفائزين بأفضل مدونة عالم 

ُأريد تختار أفضل مدونة عالم 
إعان أفضل مدونة عالم 
عن أولويات البحث العلمي

ــتخدامه  ــب اس ــط حس ــواع التخطي ــوع أن ــن موض ــاين ع الث
ــور  ــث الدكت ــز الثال ــاء باملرك ــم ج ــة، ث ــتويات اإلداري يف املس
ــة  ــوع دالل ــن موض ــي ع ــم الهيجم ــام قاس ــد الس ــاح عب ص
املنطــوق يف كتــاب داللــة تراكيــب الجمــل عنــد األصوليــن(، 
ــي  ــاق صــادق محمــود هــزاع امللي ــور ميث مؤكــدا أن )الدكت
حصــل عــى املركــز األول ضمــن املرتبــة الرونزيــة عــن 
نتائــج فــروس كورونــا املســتجد  COVID-19 مــن منظــور 
الثــاين  باملركــز  جــاءت  ثــم  البقــرة،  ســورة   155 اآليــة 
الدكتــورة مريــم عــيل صالــح العامــري عــن موضــوع خديجــة 
زوجــة رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم,، وباملركــز 
الثالــث األســتاذ الدكتــور فليــح مضحــي الســامرايئ عــن 
ــْب،  ــخ بالحــِب يكت ــرضْب وتاري ــٍل ي ــن مث درْب مكيشــيفة ب
وحلــت الدكتــورة مريــم فيــايل باملركــز الرابــع عــن موضــوع 
صعوبــات البحــث يف العلــوم اإلنســانية و االجتامعيــة(، ودعــا 
ــة  ــم مبدون ــة يف صفحاته ــن إىل )الكتاب ــع الباحث ــم جمي القس
ــتمرة  ــابقة مس ــيام أن املس ــع والس ــم الناف ــرش العل ــامل، لن ع
للعــام الثــاين، وســيتم اإلعــان عــن الفائزيــن الجــدد لعــام(.
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عقــد قســم النــرش العلمــي اإللكــرتوين يف منصــة أُريــد، للعلــامء 
والخــراء والباحثــن الناطقــن بالعربيــة، نــدوة دوليــة مبناســبة 
اليــوم العاملــي للشــعر. وأكــد القســم أن )النــدوة أوصــت، 
ــراز دور  ــرشه، و إب ــى ن ــل ع ــريب والعم ــعر الع ــامم بالش االهت
الشــعراء يف الحيــاة االجتامعيــة والعلميــة، واالســتفادة مــن 
ــك  ــة، وكذل ــاين الصحيح ــم واملع ــرش القي ــريب يف ن ــعر الع الش
العمــل عــى اكتشــاف موهبــة الشــعر وتنميتهــا لــدى األجيــال 
ــت  ــدوة ناقش ــدا أن )الن ــة(، مؤك ــداف الصحيح ــق األه لتحقي
شــعرية(،  قصائــد  وإلقــاء  الشــعراء  الشــعر. ودور  أهميــة 
عــى  واملــرشف  الحــايل  ابتســام  )الدكتــورة  أن  وأضــاف 
القســم األســتاذ الدكتــور يــارس الطرشــاين، قدمــا افتتاحيــة 
ــعرية(،  ــد الش ــة للقصائ ــن املقاصــد الرشعي ــت ع ــدوة وكان الن
ــد قصــاب، وهــو أســتاذ الدراســات  ولفــت القســم إىل أن )ولي
ــهر يف  ــاك ش ــة باش ــا يف أكادميي ــة وآدابه ــة العربي ــا للغ العلي
اســطنبول، ونائــب رئيــس رابطــة األدب اإلســامي العامليــة، 
ومديــر تحريــر مجلــة األدب اإلســامي، ولــه خمســن كتابًــا يف 
ــات  ــرتاث، وســت مجموع ــق ال ــة وتحقي ــد والباغ األدب والنق
قصصيــة، وســبع مجموعــات شــعرية، وأكــر مــن مثانــن قصــة 
لألطفــال، تحــدث عــن أهميــة الشــعر وإلقــاء قصائــد شــعرية(، 
ــن  ــعد الدي ــور س ــاركة الدكت ــت مش ــدوة تضمن ــع أن )الن وتاب
كنيديــري والدكتــورة ضفــاف عدنــان إســامعيل والدكتــورة 
فاطمــة عبــد اللــه والدكتــورة رفعــة بنــت محمــد الكلثــم 
واالســتاذ مهنــد فتــح الرحمــن الريــح والدكتــور إســامعيل 

عقــد قســم النــرش اإللكــرتوين يف منصــة أُريــد للعلــامء والخــراء 
والباحثــن الناطقــن بالعربيــة، اجتامعــا ناقــش خالــه ملفــات 
عــدة. وأشــار القســم إىل أن )االجتــامع شــارك فيــه أعضــاء 
املجموعــة البحثيــة، لكتــاب أولويــات البحث العلمــي(  وأضاف 
ــاء  ــن أعض ــارف ب ــن التع ــامع، تضم ــامل االجت ــدول اع أن )ج
وكذلــك  الكتــاب  فصــول  عناويــن  واســتعراض  املجموعــة، 
ــدف  ــن، به ــن الباحث ــام ب ــع امله ــات وتوزي اســتقبال املقرتح
ــاء(.  ــن األعض ــرتكات ب ــز املش ــل وتعزي ــع العم ــوض بواق النه

منصة »ُأريد« تعقد ندوة دولية بمناسبة اليوم العالمي للشعر 

ــودة يف  ــامن الج ــم ض ــر قس ــت مدي ــا، أعرب ــافعي(. بدوره ش
ــل  ــة خلي ــدرس حليم ــداد امل ــة يف بغ ــش األهلي ــة كلكام جامع
ــد  ــد وعق ــة أُري ــى منص ــن ع ــكرها للقامئ ــن ش ــوري، ع الجب
ــو إال  ــا ه ــي، وم ــعر العامل ــوم الش ــاء بي ــدوة، احتف ــذه الن ه
ــا العربيــة الفصحــى، كــام  احتفــاء بلغــة القــرآن الكريــم، لغتن
وصــف األســتاذ يف كليــة الزراعــة بجامعــة ديــاىل خالــد حامــد 
أن )الشــعر هوحديــث الــروح  وســجل التاريــخ عابــر القــرون، 
ــار،  ــار والكب ــريب الصغ ــرة، م ــطاء والجباب ــاس البس ــظ الن واع
عــازف املوســيقى عــى آلــة مل تصنعهــا املــادة، فهــو موهبــة ال 
تقتنيهــا برغبتــك، ألنــه الجنــون املحبــوب(. وقــال أســتاذ اللغــة 
ــري،  ــن كنيدي ــعد الدي ــاض، س ــايض عي ــة الق ــة يف جامع العربي
ــدة  ــة الفري ــه املنص ــت ل ــذي دع ــج، ال ــاء املبه ــذا اللق إن )ه
والرائعــة أُريــد، التقــى فيــه ثلــة مــن األدبــاء والشــعراء، 
غايتهــم جميعــا اإلســهام يف اليــوم العاملــي للشــعر، حيــث 
تــم تــداول الحديــث بشــأن املوضــوع، وتــم بســط عــدد مــن 
ــة مــن الشــاعرات  ــة مــن طــرف نخب ــة الراقي ــد الجميل القصائ

والشعراء(.      

ُأريد تناقش مع مجموعة من 
الباحثين آليات العمل والتعاون المشترك
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ُأريد تناقش مخاطر المخدرات على الشباب وتأثيرها النفسي والمجتمعي 

ــد للعلــامء والخــراء والباحثــن الناطقــن  عقــدت منصــة أُري
بالعربيــة، نــدوة علميــة توعويــة بعنــوان )شــبابنا ثــروة 
منظمــة  مــع  بالتعــاون  عليهــم(،  فلنحافــظ  املســتقبل.. 
للتعريــف  العــن،  وجامعــة  والتنميــة  للتوعيــة  نورســن 
واملجتمعيــة.  النفســية  وتأثراتهــا  املخــدرات  مبخاطــر 
وقالــت املنصــة إن )النــدوة تضمنــت محــاور عــدة أبرزهــا، 
املخــدرات،  لتعاطــي  واالجتامعيــة  النفســية  املخــدرات 
واملؤثــرات العقليــة يف العــراق ومخاطــر تعاطــي املخــدرات 
وآثارهــا عــى الفــرد واملجتمــع، واملخــدرات يف العــراق بعــد 
بالطاقــة،  اإلدمــان  تحليــل ســيكوبولتك وعــاج  التغيــر.. 
ــذي  ــس التنفي ــت إن )الرئي ــم(. وأضاف ــة بالجس ــح الطاق وفت
للمنصــة، الدكتــور ســيف الســويدي، أشــاد يف مســتهل النــدوة 
ــة  ــع جامع ــاون م ــدت بالتع ــي عق ــدوة الت ــاركن يف ن باملش
ــور شــفيق  ــة برئيســها األســتاذ الدكت ــار متمثل العــن / ذي ق
شــاكر شــفيق ومنظمــة نورســن للتوعيــة والتنميــة، متمثلــة 
ــايئ  ــق الط ــد الخال ــى عب ــاعد مصطف ــتاذ املس ــها األس برئيس
واألســتاذ الدكتــور عــامد عبد الــرزاق، مستشــار وزارة الصحة 
ــس  ــح، مؤس ــن صال ــم حس ــور قاس ــتاذ الدكت ــة واالس والبيئ
ــويدي أن  ــد الس ــة(، وأك ــية العراقي ــة النفس ــس الجمعي ورئي
)إدارة منصــة أُريــد تحــرص عــى تنفيــذ برامــج تثقيفيــة 
وتوعويــة لنــرش ثقافــة الوعــي بــأرضار ومخاطــر املــواد 
ــار  ــم املغلوطــة يف إط ــح للمفاهي ــا، وتصحي املخــدرة بأنواعه
ــدوة جــاءت  ــة(، مشــرا إىل أن )هــذه الن املشــاركة املجتمعي
لتناقــش خطــورة تعاطــي املخــدرات واملســكرات عــى صحــة 
الفــرد واملجتمــع، وتأثرهــا عــى املجتمــع ومنظومــة القيــم 
ــاع  ــؤدي إىل ضي ــان ي ــوم أن اإلدم ــة، فكــام هــو معل األخاقي
ــاج(،  ــل واإلنت ــى العم ــر ع ــة والتأث ــوارد البرشي ــدار امل وإه
وأوضــح الســويدي أن )مكافحــة اإلدمــان واملخــدرات يســهم 

يف حاميــة املجتمــع واألفــراد مــن هــذا الخطــر الداهــم، الــذي 
يؤثــر عليــه(، مشــددا عــى )رضورة إثــراء النــدوة مبقرتحــات 
لكبــح انتشــار املخــدرات، مــن بينهــا منــع التــرب املــدريس، 
عــى  الكارثيــة  ومخاطرهــا  املخــدرات  بأثــر  والتوعيــة 
ــران  ــوط األق ــع ضغ ــل م ــارات التعام ــع مه ــن، ورف املتعاط
ــدرات  ــي املخ ــوة، بتعاط ــض بق ــم يف بع ــر بعضه ــن يؤث الذي
وتشــجيع  والقيمــي،  األخاقــي  الــوازع  وغيــاب  الفــراغ 
الشــباب والشــابات عــى مامرســة هوايــات متنوعــة تنعكــس 
ــوع  ــم الوق ــة وتجنبه ــة والعقلي ــم البدني ــى صحته ــاً ع إيجاب
يف أخطــاء ومامرســات ســلبية(، ومــى الســويدي إىل القــول  
)يجــب أن أال تغفعــل هــذه النــدوة وخراؤهــا عــن دور 
اإلعــام يف طــرح قضايــا متــّس املخــدرات، حيــث إن الكثر من 
وســائل اإلعــام تقــوم بــدوره التوعــوي، لكــن ينبغــي زيــادة 
ــموعة  ــة واملس ــه املرئي ــف قنوات ــة يف مختل ــات التوعي جرع
والورقيــة واإللكرتونيــة، لرفــع الوعــي بخطــورة املخــدرات(. 
ــة  ــية يف وزارة الصح ــة النفس ــار الصح ــدم مستش ــدوره، ق ب
الدكتــور عــامد عبــد الــرزاق عبــد الغنــي محــارضة بعنــوان، 
املخــدرات  لتعاطــي  واالجتامعيــة  النفســية  املحــددات 
ــة يف العــراق، كــام قــدم األســتاذ املســاعد  ــرات العقلي واملؤث
يف كليــة العلــوم بجامعــة بغــداد مصطفــى عبــد الخالــق 
املخــدرات وآثارهــا  تعاطــي  بعنــوان، مخاطــر  محــارضة 
عــى الفــرد واملجتمــع، أمــا اليــوم الثــاين للنــدوة، فقــد 
قــدم مؤســس ورئيــس الجمعيــة النفســية العراقيــة األســتاذ 
الدكتــور  قاســم حســن صالــح، محــارضة بعنــوان: املخــدرات 
فيــام  ســيكوبولتك،  تحليــل  التغيــر..  بعــد  العــراق  يف 
ــح  ــة وفت ــان بالطاق ــوان اإلدم ــرة بعن ــارضة األخ ــت املح كان
ــة  ــا املدرب ــي قدمته ــاكرات، الت ــة بالجسم/الش ــز الطاق مراك
ــوة ســامل. ــورة غن ــة الدكت ــاء الطاق ــادي أصدق ــدة يف ن املعتم
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ــن  ــن الناطق ــراء والباحث ــامء والخ ــد للعل ــة أُري ــاركت منص ش
الســويدي،  ســيف  التنفيــذي  برئيســها  متمثلــة  بالعربيــة، 
ــى  ــويدي ع ــال الس ــاهر . وق ــاك ش ــاب يف باش ــرض الكت مبع
ــامل  ــم التطــور التكنولوجــي يف الع ــه )برغ هامــش املشــاركة إن
وســيطرته عــى أدق تفاصيــل حيــاة البرشيــة مــن حيــث 
رسعــة ودقــة املعلومــات ملزوديهــا، ونــدرة رواد الكتــاب وقلــة 
ــاف  ــس(، وأض ــر جلي ــام خ ــاب يف األن ــى الكت ــه، يبق متصفحي
ــتمر  ــاهر  اس ــاك ش ــة باش ــم يف منطق ــذي أقي ــرض ال إن )املع
ملــدة أســبوعن متتاليــن، حيــث تــم عــرض أبــرز الكتــب التــي 
ــة  ــة العلمي ــة الهوي ــاب صناع ــن املنصــة وهــي: كت صــدرت ع
وكتــاب  بالعربيــة،  الناطقــن  والباحثــن  والخــراء  للعلــامء 
صناعــة املنصــات الرقميــة، وكتــاب صناعــة املحافــل الدوليــة(.

حــدد قســم النــرش العلمــي اإللكــرتوين مبنصــة أُريــد 
ــة،  رشوط  ــن بالعربي ــن الناطق ــراء والباحث ــامء والخ للعل
املســابقة الســنوية الثالثــة يف شــهر رمضــان املبــارك، بشــأن 
صناعــة محتــًوى علمــيٍّ هــادٍف . وقــال القســم إن )الهــدف 
مــن املُســابقة هــو، حــثُّ الباحثــن عــى اإلنتــاج العلمــي، 
اســتعدادا  لشــهر رمضــان املبــارك، وتحقيــق التنافــس 
الناطقــن  والباحثــن  والخــراء،  العلــامء،  دور  وإبــراُز 
ــة،  ــوز علمي ــُة رم ــن صناع ــا ع ــم فض ــة، وتكرميه بالعربي
وإبــراُز أعاملهــا للعــامل(، وتابــع أن )محــاور املســابقة: 
تتضمــن تأليــُف  كتــاب أو كُتيِّــب  او حلقــاٌت علميــة 
رة أو صناعــُة ُمحتــًوى مــريئٍّ هــادف، كأن يكــون  ُمصــوَّ
بوســرت أو ملصــق علمــّي أو موشــن أو جرافيكــس، إضافــة 
إىل تقريــٌر علمــّي، أو بحــٌث علمــّي أو تأليــف شــعر أو 
نشــيد(، مشــرا إىل أن )املســابقة تشــرتط تقديــم املشــارُك 
ــد األدىن  ــون الح ــط،  ويك ــد فق ــور واح ــاركته يف مح مش

منصة ُأريد تشارك بمعرض الكتاب في )باشاك شاهير(

ُأريد تحدد شروط المشاركة بمسابقة صناعة محتوى هادف خال رمضان 

ــى  ــد األق ــة، والح ــف كلم ــاب 25 أل ــامت الكت ــدد كل لع
ــامت  ــدُّ األدىن لكل ــون الح ــا )ويك ــة(، مضيف ــف كلم 50 أل
ــف كلمــة،  ــب 10 آالف كلمــة والحــد األقــى 25 أل الُكتي
ــا  ــًوى إبداعي ــريئُّ محت ــون امل ــوى فيك ــبة للمحت ــا بالنس أم
ــاركة،  ــاُت املش ــق وحلق ــدود 5 دقائ ــادف يف ح ــا ه علمي
ــة 5  ــة، وأال يتجــاوز زمــن الحلقــة التصويري حلقــاٍت علمي
دقائــق والحــد األدىن  للتقريــُر العلمــي 1500 كلمــة والحــد 
ــُث  ــد األدىن للبح ــون الح ــام يك ــة، بين ــى 2500  كلم األق
ــا  العلمــي 2500 كلمــة والحــد األقــى 5000 كلمــة(، الفت
إىل أن ) الحــد األدىن للشــعر أو النشــيد 15 بيتــا والحــد 
ــة   ــاركات بصيغ ــال املش ــم إرس ــام يت ــا، ك ــى 30 بيت األق
word  مــع كتابــة  بيانــات املشــارك، االســم واللقــب 
والواتســاب(،  اإللكــرتوين  والريــد   والعمــل  العلمــي 
ــوم  ــون ي ــاركة تك ــال املش ــة إلرس ــر فرص ــدا أن )آخ مؤك
29 رمضــان لعــام 1442 هجريــا املوافــق 11 مايــو 2021(.
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في رحاب الجامعات
عبدالرزاق سعود

جامعة السلطان زين العابدين... 
صــرح علمــي يرتقــي لمصــاف الجامعــات العالميــة ومصنــع إلنضــاج الخريجيــن

ــا  ــي أن ماليزي ــذا ال يعن ــام، وه ــكل ع ــيا بش ــع آس ــال م ــو الح ــام ه ــر، ك ــكل كب ــدويل بش ــم ال ــال التعلي ــا يف مج ــمعة ماليزي ــزداد س ت

ــض  ــع بع ــل م ــات عم ــا بعاق ــع ماليزي ــل تتمت ــا. ب ــد ذاته ــدة يف ح ــرة وحي ــدويل كجزي ــع ال ــة املجتم ــن بقي ــة ع ــا معزول ــا، أو أنه لوحده

أفضــل الجامعــات يف مختلــف أنحــاء العــامل، مــن حيــث معايــر جامعاتهــا التــي تتــم مراقبتهــا ومتابعتهــا مــن قبــل وزارة الدولــة للتعليــم 

ــا تضــم جاليــات وجنســيات متنوعــة، وصلــت إىل أكــر مــن 93000 طالــب  العــايل. ويف الوقــت نفســه قــد تتفاجــأ عندمــا تعلــم أن ماليزي

ــة، كــام شــهد قطــاع التعليــم يف املؤسســات املاليزيــة يف الفــرتة مــن 1997 إىل 2003  منــوا بنســبة  .8.36%  أجنبــي مــن أكــر مــن 100 دول
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قطــاع التعليــم العــايل يف ماليزيــا هــو قطــاع دويل يعتمــد عــى مــكان 

ــات  ــس والبيئ ــاليب التدري ــوع أس ــي تتن ــتهم الت ــة دراس ــامل الطلب إك

ــزة  ــذه مي ــة وه ــات املختلف ــن الثقاف ــدد م ــر بع ــا وتتأث ــة فيه األكادميي

إضافيــة للدراســة يف ماليزيــا، ومــع ذلــك فالثقافــة األكادمييــة املاليزيــة 

ــب  ــى الطال ــن ع ــث: يتع ــن حي ــدة م ــة املتح ــة اململك ــبيهة بثقاف ش

ــم. ــاص به ــي الخ ــدم األكادمي ــة التق ــية، ومتابع ــواد الدراس ــور امل حض

 3 ولديهــا   ،  2006 العــام  ىف  العابديــن  زيــن  جامعــة  تأسســت 

ــن 9  ــة م ــة مؤلف ــوت.. الجامع ــزا ، بيس ــا ، كوس ــع ىف كوت ــرات تق مق

ــات  ــة ) الدبلوم ــا املختلف ــية بدرجاته ــا الدراس ــدم برامجه ــات تق كلي

، البكالوريــوس ، املاجســتر ، والدكتــوراه (.. حاليــا متنــح الجامعــة 

ــج  ــوم، وبرام ــاً للدبل ــوس ، و23 برنامج ــة البكالوري ــاً لدرج 18 برنامج

ــة  ــات ، االتصــاالت ، املعلوماتي ــة تشــمل : اللغ دراســية اخــرى متنوع

الزراعــة   ، واملحاســبة  األعــامل  ادارة   ، اإلســامية  الدراســات   ،

والتكنولوجيــا الحيويــة ، الطــب والعلــوم الصحيــة، التصميــم اإلبداعــي 

ــذاء.. ــا الغ ــة ، وتكنولوجي ــات الدولي ــوق والعاق ــا ، الحق والتكنولوجي

الثقافة األكاديمية

نظرة عامة

ــن لعــام 2020  تأطــر  ــن العابدي ــة جامعــة الســلطان زي شــهدت رؤي

ــت  ــزة األوىل بني ــتدامة، الركي ــز مس ــاث ركائ ــارص يف ث ــل املع التكام

عــى أســاس اإلســام منوذًجــا للتوحيــد، والركيــزة الثانيــة اتخــذت مــن 

ــزة  ــة، والركي ــة التعليمي ــاء املؤسس ــل يف بن ــا للتكام ــتدامة مفهوًم االس

ــة املعــارصة  ــق الرؤي ــات املســتدامة لتحقي ــة املتطلب ــة هــي تلبي الثالث

وإنتــاج إنســان متعلــم يحمل قيم التأثر واملســاهمة يف متكــن املجتمع.

ــهم يف  ــا تس ــن طابه ــم ب ــرش قي ــى ن ــة تتبن ــة الجامع ــام وأن رؤي ك

األساســية  بالقيــم  مسرتشــدة  عامــة،  بصــورة  املجتمــع  يف  التأثــر 

الصدقــة،  واألخــاق،  العقيــدة  املعرفــة،  وهــي:   الثامنيــة، 

القيــادة،  التعــاون ريــادة األعــامل، التحــول أو التغيــر، االبتــكار.

رؤية الجامعة

مدروســة  خطــط  اىل  العابديــن  زيــن  الســلطان  جامعــة  تخضــع 

لتحســن املناهــج الدراســية يف كل ســنة، مســتندة اىل خطــوات تنميــة 

ــق بإطــار املناهــج املتاحــة يف  ــام يتعل ــر محــارضي الجامعــة في وتطوي

املســتقبل، باالعتــامد عــى ورش العمــل الخاصــة بالتعليــم القائــم عــى  

ــة  ــج األكادميي ــذ الرام ــامل ، وتنفي ــم يف الع ــامد آخــر تطــورات العل اعت

. التعليميــة  املامرســات  يف  كبــر  بشــكل  تأثــر  التــي  املتقدمــة، 

وهنــاك أيًضــا ملســات عمليــة لتطبيــق مهــارات القــرن 21  يف التعليــم، 

التفــوق األكادميــي  أنــه باإلضافــة إىل  للتأكيــد  فالجامعــة بحاجــة 

ــارات ــا إىل امله ــاج أيض ــذي يحت ــباب ال ــل الش ــود جي ــن وج ــد م ال ب

والقــدرة  النقــدي  والتفكــر  واملرونــة  اإلبــداع  مثــل 

االتصــال  عــى  قادريــن  ويكونــون  املشــاكل،  حــل  عــى 

ومســؤول. القيــادة  وكذلــك  التعــاون  وحســن  والتشــغيل 

تحسين المحتوى

منــذ يوليــو 2019  انضمــت جامعــة الســلطان زيــن العابديــن إىل 

ــة  ــي أي IUCEL باالضاف ــتوى الوطن ــرتوين املس ــم اإللك ــال التعل كرنف

اىل مشــاركة املحارضيــن والطــاب أيضــا يف كرنفــال التعلــم اإللكــرتوين 

ــارات االتصــال  ــذي يكشــف يف آن واحــد مــدى إجــادة الطــاب مله ال

والتعــاون والتفكــر النقــدي والقــادر عى حل املشــاكل التــي تواجههم.

ــاء هــذا متكنــت الجامعــة مــن الفــوز بأربــع ميداليــات ذهبيــة  يف اثن

ــراء  ــة، بســبب إج ــات برونزي ــاث ميدالي ــة وث ــة فضي ــاث ميدالي ، وث

ــم   ــم والتعل ــاليب التعلي ــاء بأس ــر يف االرتق ــات التأث ــن  دراس محارضي

متاشــيا مــع الجهــود املبذولة لتنفيــذ مهارات القرن الحــادي والعرشين .

باســتخدام  التدريبيــة  الــدورات  مــن  العديــد  تطويــر  وتــم  كــام 

الواقــع املعــزز والقابــل للتحقيــق عــى منصــة التعلــم عــن بعــد 

لتصبــح جامعــة الســلطان زيــن العبديــن أول جامعــة يف ماليزيــا 

الدارســن. لجميــع  دراســتها  يف  بالكامــل  التكنولوجيــا  أدخلــت 

التعلم االلكتروني



البحــث،  بأنشــطة  محّمــل  األكادميــي  العــامل  أن  املعــروف  مــن 

ومنــذ عــدة ســنن  نفــذت الجامعــة مختلــف الجهــود املبذولــة 

الجهــود  ومضاعفــة  البحــوث  وإنجــاز  التميــز  ضــامن  يف 

التخصصــات.  وتعدديــة  املرتجــم  البحــث  نحــو  املبذولــة 

ــداره   ــا مق ــة مبلًغ ــات بحثي ــاث مجموع ــح ث ــم من ــام 2019  ت يف ع

61،500 رينجيــت ماليــزي، باإلضافــة إىل املنــح الداخليــة للجامعــة 

ــل  ــرى مث ــح أخ ــى من ــول ع ــك الحص ــم، وكذل ــة والتعلي ووزارة الرتبي

املنــح البحثيــة العلميــة واملنــح التــي ترعاهــا وزارة الصحــة املاليزيــة  . 

ــل   ــدة لجع ــوات عدي ــن خط ــن العابدي ــلطان زي ــة الس ــذت جامع اتخ

الجامعــة نقطــة مرجعيــة عامليــة، لتأســيس بعــض االهتاممــات الخاصــة 

كــام يف كليــة الدراســات اإلســامية املعــارصة التــي أنشــأت ثــاث 

مجمعــات بحثيــة؛ تتعلــق االوىل بالفقــه املعــارصة، والثانيــة بالرضاعــة 

ــدة  ــوان وح ــت عن ــع الرشيعــة، والثالثــة تح الطبيعيــة املتوافقــة م

اســتدامة األرسة، مهمتهــا تعزيــز البحــث املرتجــم، وحــل املشــاكل 

الحقيقيــة املوجــودة يف املجتمــع ، وبالتــايل توفر الحلول بشــكل مبارش.

ونتيجــة للنشــاط هــذا فــإن البحــث واالبتــكار الــذي تــم ترتيبــه 

نحــو  أخــرى  التقــدم خطــوة  عــى  الباحثــن  ســاعد  الجامعــة  يف 

تســويق منتجــات البحــث، عــى ســبيل املثــال ، مــرشوع الوضــوء 

الــذي تــم تطويــره مــن قبــل الباحثــن مــن كليــة الطــب، وهــو 

املنتــج. ترخيــص  اتفاقيــة  خــال  مــن  تســويقه  ليتــم  مهيــأ 

أنتجــت الجامعــة العديــد مــن الخريجــن يف مختلــف املجــاالت، 

فكانــت  كبــر،  بشــكل  الخريجــن  إلنضــاج  مصنعــا  وأصبحــت 

ــن  ــا يف تحس ــا رئيس ــذت عام ــي نف ــة الت ــود املختلف ــطة والجه األنش

القــدرة التنافســية للطــاب عــى املســتويات الوطنيــة والدوليــة.

لهــا  جامعــة  أول  هــي  العابديــن  زيــن  الســلطان  جامعــة 

يف  أعضــاًء  الطــاب  مــن  اثنــن  يعــن  ماليزيــا  يف  جمهــور 

كمراقبــن. آخــران  اثنــان  بينــام  بالجامعــة،  الشــيوخ  مجلــس 

هــذا التعيــن هــو خطــوة اســرتاتيجية من قبــل الجامعة التي اســتجابت 

لنــداء وزارة الرتبيــة والتعليــم املاليزيــة، مــن خال بث حيــاة جديدة يف 

عمليــة متكــن الطــاب، باإلضافــة إىل ذلــك وفــرت إدارة الجامعة الفرص 

ــات الحــرم الجامعــي. ــة بشــأن انتخاب للطــاب ملامرســة اإلدارة الكامل

 لعبــت جامعــة الســلطان زيــن العابديــن دوًرا مهــامً كمؤسســة 

يولــد  أن  ميكــن  الــذي  العــايل  التعليــم  مؤسســات  ضمــن  مــن 

املعرفــة ورفاهيــة املجتمــع املحــيل، وتــم ذلــك مــن خــال وضــع 

وتنفيــذ  املجتمــع  تنميــة  مركــز  إنشــاء  هــام  رئيســتن  مبادرتــن 

املســتدامة.  املجتمعــات  أســاس  عــى  قائــم  بحثــي  مــرشوع 

 )FSSG( والتطبيقيــة  االجتامعيــة  العلــوم  كليــة  مكتــب 

األنشــطة  بشــأن  يشء  كل  تنســيق  عــن  املســؤول  هــو 

املبــادرة. هــذه  إطــار  يف  تنفيذهــا  ســيتم  التــي 

يُنظــر إىل مركــز تنميــة املجتمــع عــى أنــه وثيــق الصلــة بشــأن 

ــذ  ــن تنفي ــؤولة ع ــؤولية املس ــز املس ــع مراك ــن جمي ــآزر ب ــق الت خل

ومــن خــال  االجتامعــي،  والتواصــل  الــذيك  والتعــاون  التفاعــات 

هــذه املبــادرة  قامــت بعــض الكليــات أيًضــا باختيــاره الســتضافة 

ســربط  الــذي  الرائــد  املجتمــع  برنامــج  أو  املجتمــع  برامــج 

واجههــا  التــي  الفعليــة  املشــاكل  حــل  يف  باملامرســة  النظريــة 

بالروحانيــة  املتعلقــة  واملهــارات  املعرفــة  عــن  فضــا  املجتمــع، 

ــا. ــة والتكنولوجي ــوم الزراعي ــة والعل ــة، واإلدارة املالي ــب والصح والط

باختصــار انهــا وســيلة ميكــن الكشــف مــن خالهــا عــن مشــاكل 

احتياجــات  لتلبيــة  وعادلــة  مســتدامة  حلــول  وإيجــاد  املجتمــع 

املجتمــع.

التميز البحثي أنشطة االبتكار والبحث

 تنمية المجتمع والمجتمعات المستدامةاحتضان الخريجين واستثمارهم
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تســتهدف الجامعــة عــرشة باملائــة مــن إجــاميل الطــاب ليكونــوا مــن 

ــن  ــق م ــر يتحق ــذا االم ــون، ه ــاب الدولي ــم الط ــا وه ــارج ماليزي خ

خــال تنفيــذ األنشــطة والرتويــج الســتقطاب الطــاب من دول اآلســيان 

والــرشق األوســط ودول آســيوية أخــرى إىل جانــب قدرتهــا عــى اخرتاق 

ــول الطــاب الدوليــن ،  ــة، باالضافــة اىل قب ــدول األوروبي الســوق يف ال

فــان الجامعــة تركــز أيًضــا عــى توظيــف األكادمييــن الدوليــن، فحتــى 

اآلن هنــاك 51 مدرســا دوليــا مــن 18 دولــة يعملــون يف الجامعــة وهــو 

ــس،  ــة التدري ــاء هيئ ــدد أعض ــن ع ــة م ــبة 8.7 يف املئ ــكل نس ــا يش م

ــل إىل  ــن ليص ــن الدولي ــدد املوظف ــادة ع ــة لزي ــة خط ــدى الجامع ول

عــرشة يف املئــة مــن إجــاميل املوظفــن األكادمييــن يف عــام 2022.

وأخــرا ومــن بــاب تســهيل االنتســاب اىل جامعــة الســلطان 

زيــن العابديــن، فقــد عمــدت الجامعــة عــى توفــر خدمــة 

التقديــم املركزيــة للطــاب الدوليــن يف ماليزيــا، فيمكــن التقديــم 

ــام  ــت، ك ــر االنرتن ــا ع ــال موقعه ــن خ ــة م ــارشة إىل الجامع مب

ميكنــك الوصــول إىل موقــع الجامعــة عــر موقــع هوتكــورس.

ويتقــدم اآلالف مــن الطالــب الدوليــن للجامعــات املاليزيــة، 

ويتــم قبولهــم يف كل عــام، لذلــك إذا بحثــت يف مواقــع الجامعــات 

ــة  ــن األدل ــد م ــتجد العدي ــات س ــة واملطبوع ــات الطابي واملنتدي

ــن  ــة، ويتع ــة بالغ ــا بدق ــم لرامجه ــة التقدي ــح عملي ــي توض الت

عليــك إرســال البيانــات الشــخصية حتــى يتعــرف املســؤولون 

ــم  ــي ترغــب يف دراســتها، ث ــع الت عــى طبيعــة الدراســة واملواضي

يتــم اتخــاذ القــرارات بشــأن انتســاب الطــاب الراغبــن للجامعــة.

مجموعــة  الجامعــة  رســمت  طويلــة  ســنن  مــدار  عــى 

املســتوى  عــى  ســواء  والتميــز  النجاحــات  مــن  متنوعــة 

ــوم  ــد ي ــن ولي ــه مل يك ــم تحقيق ــا ت ــي، م ــيل أم العامل الداخ

ــة  ــه يف غمض ــول الي ــن الوص ــذي ميك ــيء ال ــو بال ــس ه ولي

يف  العاملــن  لجميــع  الشــاق  العمــل  نتيجــة  إنهــا  عــن. 

الجامعــة منــذ التأســيس اىل يومنــا هــذا، ومــع ذلــك  ال ينبغي 

ان تســتمر  بــد  الجامعــة وال  التقــدم يف  تقــف عجلــة  أن 

ــودة. ــات املنش ــول اىل الغاي ــى الوص ــرتاتيجية حت ــط الس الخط

 نتيجــة لذلــك  مــن الصعــب للغايــة تحديــد املســتقبل، 

هــذا ألن العوامــل التــي تقــود املســتقبل هــي مثــل التغــرات 

ــدا  ــب ج ــن الصع ــة م ــورات التكنولوجي ــة والتط الدميوغرافي

ــايل  ــم الع ــتقبل التعلي ــان مس ــا ف ــن هن ــا. وم ــيطرة عليه الس

الوطنــي هــو أيضــا مــن الصعــب توقعــه. ومــع ذلــك ال بــد من 

التحكــم يف اإلجــراءات التــي تجعــل الجامعــة يف أفضــل وضــع، 

ــة. ــع والدول ــاب، واملجتم ــة الط ــة بخدم ــون ذات صل وأن تك

ــاون  ــاعة روح التع ــل باش ــرتاتيجية تتمث ــة االس ــة الجامع  خط

ــا،  ــط له ــم التخطي ــي ت ــادرات الت ــاش املب ــع وانع ــن الجمي ب

ــن  ــا باألكادميي ــاريع خاص ــذ املش ــال كان تنفي ــبيل املث ــى س ع

فقــط خاصــة أعضــاء هيئــة التدريــس  لكــن اآلن  هــذه 

ــا  ــراف مب ــف األط ــل مختل ــن قب ــا م ــيتم تنفيذه ــود س الجه

يف ذلــك مكتــب نائــب مديــر الجامعــة لشــؤون الطــاب 

، الســكن الطــايب  الرياضــة والرتفيــه  والخريجــن ، مركــز 

والصحــة ، وحتــى أقســام الســامة والصحــة املهنيــة، مــن أجل 

ــة  ــل الرؤي ــن أج ــل وم ــاون يف كل عم ــي والتع ــز األكادمي التمي

ــتقبا. ــا مس ــيتم تحقيقه ــا وس ــم تحديده ــي ت ــالة الت والرس

ضمان جودة الطالب والموظفين

 التقديم واالنتساب

الخطة اإلستراتيجية 
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مقاالتصدى ُأريد

يُثـــري التعــاون العلمــي البّنــاء املؤسســات املتعاونــة مبــا تفــاد 
ــعى  ــي تس ــات الت ــده والغاي ــذي تنش ــور ال ــة للتط ــه خدم من
مــن أجلهــا خدمــة لإلنســانية جمعــاء، وإذا كان قطــاف هــذا 
التعــاون مــام يــري العاقــة العلميــة بن هــذه املؤسســات فإن 
الجامعــة العراقيــة كانــت األوىل عــى مســتوى العــراق ممــن 
مــدت جســور التعــاون مــع منصــة )أُريــد للناطقــن بالعربيــة( 
ــمتها  ــة رس ــرتاتيجية علمي ــة يف اس ــة الجامع ــد رؤي ــام يعض م
ــي  ــى امل ــت ع ــا األوىل، وعمل ــد يف انطاقته ــة أُري ــع منص م
بفصــول التعــاون معهــا قــدر مــا تســتطيع وبأعــى املســتويات.
والجامعــة العراقيــة يف مختــر يعــّرُف بهــا فهــي جامعــة 
العــراق تأسســت عــام 1989م  حكوميــة مقرهــا بغــداد- 
ــات هي)الطــب، طــب  ــوم يف هيكليتهــا عــرش كلي وتحــوي الي
اآلداب،  القانــون،  واالقتصــاد،  اإلدارة  الهندســة،  األســنان، 
الرتبيــة، الرتبيــة للبنــات، اإلعــام، العلــوم اإلســامية( وتســعى 
الســتحداث مــا يكامــل رؤيتهــا املعرفيــة مــام تحتــاج إليــه مــن 
تخصصــات، إضافــة إىل ذلــك تضــم مكتبــة مركزيــة ومركزيــن 
أحدهــام بحثــي يعنــى بالعلــوم اإلنســانية وآخــر للتعليــم 
طــب  مجــاالت  يف  علميــة  استشــارية  ومراكــز  املســتمر، 
ــن  ــن ثاث ــك ع ــة، ناهي ــاد والهندس ــنان واإلدارة واالقتص األس
قســام تســّر الشــؤون العلميــة واإلداريــة يف رئاســة الجامعــة، 
وتســتقبل الجامعــة خريجــي الدراســة اإلعداديــة مــن داخــل 
العــراق وخارجــه ومتنــح شــهادات البكالوريــوس مــن كلياتهــا 
وبحســب تخصــص كل كليــة، وشــهادات الدبلــوم واملاجســتر 
والدكتــوراه يف كثــر التخصصــات، وتتجســد رؤيــة الجامعــة يف 

رصح علمــي يتصــدر التصنيــف العاملــي مــع أفضــل الجامعــات 
ــي  ــك، ومت ــى ذل ــدأب ع ــل ب ــا إذ تعم ــامل ويف مصافه يف الع
لتقويــة عــرى وأوارص التواصــل داخليــا وخارجيــا مــع مختلــف 
جامعــات العــامل ومراكــزه العلميــة ومؤسســاته املعرفيــة، 
الجامعــات  اتحــاد  إىل  العراقيــة  الجامعــة  انظمــت  فقــد 
وهــي  واإلســامية،  العربيــة  الجامعــات  واتحــاد  الــدويل 
ــح املعــريف املفــي  ــع مصــادر التاق ــك لتنوي تهــدف وفــق ذل
لتخريــج الكفــاءات العلميــة بأعــى املســتويات ومبختلــف 
مراحــل الدراســة، كــام عقــدت الجامعــة الكثــر مــن مذكــرات 
التفاهــم والتعــاون العلمــي مــع مختلــف الجامعــات واملراكــز 
واملنصــات العلميــة ومــا تعاونهــا مــع منصــة أُريــد إال حلقــة 
يف سلســلة اســرتاتيجيتها التــي تعمــل جاهــدة لتحقيقهــا. 
ــذ التواصــل األول مــع منصــة أُريــد  وقــد ســعت الجامعــة من
أن تكــون منطلقــا وحاضنــة علميــة لهــا ملــا تلّمســته مــن 
ــم  ــدا لتقدي ــوا جه ــة القامئــن عــى هــذه املنصــة، ومل تأل جدي
ــد  ــدم فق ــا تق ــق م ــى وف ــا، وع ــاون معه ــكال التع ــة أش كاف
ولــدت كــرى شــارات ذلــك التعــاون، فبكــرت الجامعــة 
ــة  ــة باملنصــة ألقاهــا أســاتذة الجامعــة العراقي ــدوة تعريفي بن
التعــاون يف  تطــور  ثــم  باملنصــة،  الفاعلــن  أعضائهــا  مــن 
احتضــان الجامعــة العراقيــة ملحفلــن عامليــن علميــن كبريــن، 
ونتيجــة  والســابع،  الســادس  العلميــان  املحفــان  وهــام 
هــذا التطــور يف العاقــات العلميــة التــي كان لهــا صــدى 
الكبــرة فيهــام فقــد متخضــت  عامليــا نتيجــة املشــاركات 
النجــاح عــن توقيــع آليــة تعــاون  هــذه الجهــود وهــذا 
ــام  ــعا أم ــاب واس ــح الب ــة، ليفت ــة واملنص ــن الجامع ــي ب علم
ــه ســبحانه أن تكلــل بالنجــاح. إنجــازات مســتقبلية نســأل الل
برؤيــة مســتقبلية علميــة  بــد ونحــن منــي جاديــن  وال 
واعــدة علميــا مــع منصــة أُريــد أن نقــف عرفانــا لجهــود 
الجامعــة  بــن  العلمــي  التعــاون  هــذا  عــى  القامئــن 
ــهم  ــى رأس ــة وع ــن بالعربي ــد للناطق ــة أُري ــة ومنص العراقي
للمنصــة  التنفيــذي  املديــر  الســويدي  ســيف  الدكتــور 
بهــذا  ســاهم  مــن  وكل  االستشــارية،  اللجنــة  ورئيــس 
ــاء. ــة جمع ــع للبرشي ــل الناف ــم والعم ــدد بالعل ــاء املتج العط

 سائلني الباري تعاىل التوفيق والسداد...
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ــا وحديثًــا  قدميً العاقــة موضوًعــا  تُشــكل هــذه 
يف آن واحــد، فهــي قدميــة ألنهــا ظهــرت بظهــور 
التاريخيــة.  مراحلهــا  كل  عــر  اإلنســانية  الحيــاة 
ــتقرار  ــة واالس ــع الدميوم ــا اكتســت طاب ــا ألنه وحديثً
ــًة إىل  ــا. وإضاف ــكالها ومظاهره ــدد أش ــر بتع والتغ
ــد،  ــة والتعقي ــة األهمي ــا يف غاي ــد موضوًع ــذا تُع ه
إذ مــن الصعــب مبــكان أن نفصــل بــن أشــكالها 
ــذا  ــا، وك ــام له ــور الع ــال املنظ ــن خ ــتوياتها م ومس
مظاهرهــا وإفرازاتهــا أمناطهــا ومجاالتهــا، وأيًضــا 
ويف  واحــد  مجتمــع  ضمــن  وعواملهــا  طبيعتهــا 

ــددة. ــة مح ــرتة زمني ــم ف خض
ــا لذلــك رغبــة  ــا؛ فيمكــن ترجمتهــا تبًع وإمنــا مضمونً
ــة؛  ــات الدولي ــات واملجتمع ــراد والجامع وطمــوح األف
ــل ظــروف  بشــقيها »الكاســيي واملعــارص« يف تحصي
ــة مســتقرة  ــاة إنســانية هادئ ــة، وحي معيشــية فاضل
نحــو  الســاعية  الفعليــة  إرادتهــا  يف  »بشــفافية« 
الشــقاق والتصــدع االجتامعــي.  بــذور  اســتئصال 
االنحــراف  ومظاهــر  صــور  مختلــف  ومعالجــة 
ــر  ــن رضورة إدراك جوه ــا م ــايف. انطاقً ــراع الثق وال
هــذه العاقــة، وتحصيــل فهــم معمــق لطبيعــة 
الشــخصية اإلنســانية يف إطارهــا االجتامعــي. وألن 
يتــأىت ذلــك ال منــأى أبــًدا مــن رضورة الخــوض يف 
ــة  ــرة اجتامعي ــا ظاه ــة، بوصفه ــذه العاق ــامر ه غ
محوريــة أقرهــا العلــامء والخــراء مــن مختلــف 
املراحــل  كل  وعــر  والتخصصــات  االتجاهــات 

العاقــة بيــن الصــراع الثقافــي والتناقــض االجتماعــي
أ. د. خالد عبدالقادر منصور التومي

التاريخيــة املصاحبــة لعمــوم البرشيــة.
لهــذا أحــرز موضــوع الــراع الثقــايف والتناقــض 
ــل  ــامم الرعي ــن اهت ــر م ــط واف ــى قس ــي؛ ع االجتامع
ــتغلن  ــة املش ــامء وبخاص ــفة والعل ــن الفاس األول م
بعلــم االجتــامع؛ حيــث كان موضــع اهتــامم كل 
ــيي  ــام الكاس ــه وه ــين في ــن الرئيس ــن االتجاه م
ــبة  ــكايل؛ فبالنس ــظ والرادي ــقيه املحاف ــدث بش واملح
تصورهــم  أن  نجــد  األول:  االتجــاه  لألنصــار 
عــى  ينهــض  للمجتمــع  العــام  السوســيولوجي 
مســلمة أساســية هــي النظــام املرتكــز عــى مفهــوم 
أن  يؤكــدون  فُهــم  وبذلــك  فيــه،  القــوى  تــوازن 
املجتمــع كل متكامــل متناغــم متناســق وأن القضية 
ــا  ــع؛ إمن ــة املجتم ــل بني ــة لتحلي ــية املحوري األساس
ــية  ــم األساس ــن القي ــة م ــرتاكهم يف مجموع ــي اش ه
ــد  ــك؛ فق ــية. بذل ــادئ الرئيس ــى املب ــم ع وإجامعه
ــظ  ــايف، والتحف ــراع الثق ــال ال ــاوالت إغف ــدت مح ب
عليــه والتحــرج مــن تناولــه واضحــة جــًدا يف كل 
الطروحــات الكاســيكية واملعــارصة السوســيولوجية 

الســيكولوجية. وحتــى 
بينــام وقــف أصحــاب االتجــاه اآلخــر »النقيــض« 
ــألة  ــة؛ إذ أن مس ــذه القضي ــن ه ــاًم م ــا حاس موقًف
النظــام يف اعتقادهــم مــا هــي إال محاولــة جــادة 
لتزييــف الواقــع االجتامعــي وتشــويه الحقائــق، 
وبالتــايل فهــو واجهــة صوريــة؛ تخفــي ورائهــا أشــكاالً 
مختلفــة لاســتغال واالحتــكار والســيطرة، لتحقيق 
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املصلحــة الذاتيــة التــي يُقرهــا املذهــب املــادي 
البارغــاميت، وتررهــا األنانيــة اإلنســانية.

ــراع  ــارض وال ــي التع ــة إذن؛ ه ــرة املحوري فالظاه
املوصــول بـــ »املصلحــة والقــوة والهيبــة والــروة 
والســيادة« إذ ترجــع أصــول مدرســة الــراع الثقــايف 
يف علــم االجتــامع املعــارص، إىل اإلســهامات التــي 
قدمهــا ماركــس يف تحليلــه لبنــاء املجتمــع، ثــم 
ــارصة  ــة املع ــة والبحثي ــات النظري ــت االتجاه انطلق
ــا  ــا، وتنقيحه ــت تعديله ــول فحاول ــذه األص ــن ه م
واشــرتكت جميعهــا  إليهــا،  واإلضافــة  وتطويرهــا 
ــأن  ــرار ب ــي »اإلق ــية ه ــة رئيس ــرة محوري ــول فك ح

ــدة«. ــة مؤك ــة اجتامعي ــايف حقيق ــراع الثق ال
الثقــايف  الــراع  بــن  العاقــة  أن  نجــد  وهنــا 
والتناقــض االجتامعــي ينتــج عنهــا عوامــل فاعلــة يف 
عمليــة التغــر، إال إننــا نجــد للــراع أوجــه متعــددة 
»سياســية، وطبقيــة، ودينيــة، وعرقيــة« وهــو يف 
املحصلــة عمليــة اجتامعيــة توجــد بأوجــه مختلفــة 
يف الحيــاة االجتامعيــة، وبالتــايل فــإن املتناقضــات 
داخــل  اجتامعيــة  متناقضــات  تُنتــج  الثقافيــة 
املجتمــع الواحــد، والتــي بدورهــا تفــرز الــراع 

الثقــايف فيكــون مجتمًعــا متناقًضــا.
ــؤدي إىل  ــا ت ــادًة م ــات ع ــذه التناقض ــة ه ــل إزال وألج
تغــرات اجتامعيــة فيــه، أي يتــم حســم الــراع 
الثقافيــة  العنــارص  مــن  جانــب  بإنهــاء  الثقــايف 
ــتبدال  ــا باس ــك إم ــون ذل ــر، ويك ــر آخ ــاب عن لحس
يف  الغالــب  العنــر  بتنميــة  أو  جديــدة  عنــارص 
ــر  ــر إىل التغ ــؤدي األم ــن ي ــا الحالت ــة، ويف كلت الثقاف

يف النهايــة.
ومــن وجهــة نظــر أخــرى؛ أن الــراع الثقــايف الســليم 
مينــع تحجــر النظــام االجتامعــي، وذلــك بإيجــاد 

ــد للنظــام  ضغــط مــن أجــل االبتــكار واإلبــداع؛ فــا بُ
االجتامعــي مــن رصاع ثقــايف ســليم لــي يجــدد عــى 

ــة. ــواه املبدع ــاة إىل ق ــد الحي ــه ويُعي ــل طاقات األق
كــام أن للراعــات الثقافيــة أنــواع عــدة، ومنهــا 
رصاعــات ذات منشــأ خارجــي وتكــون مفروضــة 
ذات  ورصاعــات  مثــاً،  كالحــروب  املجتمــع  عــى 
منشــأ داخــيل كالــراع بــن األحــزاب السياســية 
أو الطبقــات االجتامعيــة، وتتــم داخــل املجتمــع 
الواحــد، وعــادًة مــا يكــون لــكل منهــا منــاذج خاصــة 
ــات  ــذه الراع ــيولوجي. وكل ه ــل السوس يف التحلي
ــس  ــن لي ــع، ولك ــر املجتم ــؤدي إىل تغ ــا ت ــادًة م ع
ــة نفســها يف إحــداث التغــر،  ــكل الراعــات األهمي ل
فــام إن ينتهــي رصاع بــزوال العلــة املســببة لــه، 
ــدة تــؤدي إىل  ــة جدي حتــى تنشــأ تناقضــات اجتامعي

التوتــر ومنهــا إىل الــراع الثقــايف، وهكــذا.
ختاًمــا .. نخلــص إىل أن هــذه العاقــة مســتمرة 
يف ارتبــاط وثيــق فيــام بــن املصطلحــن »الــراع 
ــر  ــام يؤث ــد أنه ــي«، بي ــض االجتامع ــايف – التناق الثق
ــرة  ــايف ظاه ــراع الثق ــع أن ال ــر، وم ــام يف اآلخ أحده
حتميــة متليهــا عــدة عوامــل اقتضتهــا خصائــص 
ــداه إىل  ــرد؛ فـــ تتع ــخصية الف ــزة يف ش ــة مرتك فطري
شــخصية املجتمــع، إال إننــا ال نســتطيع أن نُعيــد 
ــد أن  ــراع، بي ــة ال ــة إىل حال ــرات االجتامعي كل التغ
املجتمعــات اليــوم تضــع التغــر وفــق إلرادة جامعية 
بالنســبة  األمــر  كذلــك  مخططــة،  دميقراطيــة 
فتغــر  رصاع؛  إىل  التناقضــات  تــؤدي  أن  لــرضورة 
جــذري إيجــايب، هــذا مــن واقــع أن التناقــض موجــود 
يف ثقافــة املجتمعــات، لكــن مــن املمكــن التخفيــف 
ــم  ــرض التحك ــه باإلصاحــات املســتمرة بغ ــن حدت م

ــه. يف عواقب
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الوقت ال يقدر بثمن 

ال يغفــل الناجحــون عــن تحقيــق األولويــات للوصــول إىل 

ــل الحصــول عــى  ــك فهــم يدفعــون املــال مقاب ــات، لذل الغاي

الوقــت، بينــام الفاشــلون لديهــم فــراغ أشــبه بالوعــاء املمتلــئ 

الــذي بداخلــه ثقــب مهــام أشــبع باملــاء ســيبقى فارغــا، 

واملســتقبل  للحــارض  يخططــون  الناجحــن  أن  والســبب، 

ــادة  ــوا ق ــأن يصبح ــون ب ــات ويرغب ــال وطموح ــم آم ولديه

ــم  ــس لديه ــام الفاشــلون لي ــن، بين ــن اجتامعي ــن وفاعل مأثري

أي خطــط للحــارض واملســتقبل وتســيطر عليهــم الدائــرة 

املغلقــة ويعيشــون يف عزلــة اجتامعيــة ميلؤهــا االغــرتاب 

ــلبية. ــار الس ــي واآلث النف

اإلدارة  كشــأن  شــأنها  الحيــاة  تنظيــم  هــو  الوقــت  إدارة 

عــى  ورقابــة  وتوجيــه  تنظيــم  ثــم  تخطيــط  إىل  يحتــاج 

أنــدر  الوقــت   ويعتــر  واألنشــطة،  واألفعــال  األعــامل 

ــن تتمكــن مــن إدارة  ــه فل ــوارد، إذا مل تتمكــن مــن إدارت امل

أي يشء آخــر فهــو مبثابــة العمــود الفقــري للحيــاة وأعاملنــا 

إدارة  فحســن  يعــود  ال  ميــي  الــذي  فالوقــت  اليوميــة. 

الفــراغ والوقــت يولــد الفاعليــة، والفعاليــة هــي نشــاط 

حــريك تولــد االنجــاز، واالنجــاز يولــد النجــاح ال ميكــن بلــوغ 

ــوره  ــن تص ــذي ميك ــراغ ال ــت الف ــتغال وق ــذروة دون اس ال

بالدائــرة املفتوحــة التــي تطلــق العنــان لإلنســان لبلــوغ 

الغايــة والهــدف.

ــط كاألحــام  ــدون تخطي ــوم ب ــط، فالي ــدأ يومــك بالتخطي   اب

ــم  ــدة، نع ــك قاع ــّون لنفس ــس ك ــام الدام ــاالت والظ والخي

أُريــد أن أصــل، ال تكــن كالذيــن بنــوا أيامهــم عــى األوهــام، 

ــا  ــتطيع، ف ــد أو ال اس ــل ال أُري ــلبين وال تق ــن الس ــد ع ابتع

ــام  ــارع باغتن ــل، س ــز والكس ــوس العج ــا إال يف قام ــى له معن

مــن  يــأيت  واســتغالها  بالفــرص  مليئــة  فالحيــاة  الفــرص، 

خــال اســتغال وقــت الفــراغ. فالوقــت الثمــن أفضــل مــن 

فــراغ دامــس ففــي كل يــوم ســوف تفتــح لــك الحيــاة نوافــذا 

ــذه  ــا له ــتجيب به ــي تس ــة الت ــرص والطريق ــن الف ــرة م صغ

ــة.  ــرك يف النهاي ــتحدد مص ــي س ــي الت ــرص ه الف

الوقــت شــأنه كشــأن املعــادن التــي يتــم اســتخراجها والوقــت 

ــع والنجــاح،  ــق املكاســب واملناف ــا يحق ينبغــي أن يســتغل مل

ــول  ــا الرس ــام أخرن ــر، وك ــن دون تدب ــت م ــة للوق ــا قيم ف

ــِة  ــوَم القيام ــٍد ي ــا عب ــزوُل قدَم ــلم ال ت ــه وس ــه علي ــى الل ص

حتــى يســأَل عــن عُمــِره فيــَم أفنــاه، وعــن علِمــه فيــَم فَعــل، 

ــن جســِمه  ــه، وع ــم أنفَق ــبه وقي ــن اكتَس ــن أي ــه م ــن مالِ وع

ــَم أبــاه . في

النــاس:  مــن  كثــر  فيهــام  مغبــون  نعمتــان  أيضــا  وقــال 

والفــراغ.  الصحــة، 

ــه  ــان، إدارت ــي لإلنس ــال الحقيق ــو رأس امل ــت ه ــك الوق لذل

تعنــي إدارة كل يشء.

كاتب وباحث سياسي وإداري - مدرب دولي  
أ. محمد التميمي 
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باختاف زوايا النظر ترتقي عقول البشر 

كثــرا مــا تختلــف رؤانــا للموضــوع الواحــد، حتــى 
يف املباحثــات العلميــة وتنزياتهــا العمليــة، فـــتتباين 
ــن  ــذا وردا، م ــا، أخ ــوال ورفض ــا قب ــا وأحكامن تقديراتن
ــرة  ــا هــي بالــرضورة دائ ــك أن آراءن دون أن يعنــي ذل
بــن صــواب وخطــأ، بــل كثــرا مــا تكــون أغلبهــا صائبــة 
ــك،  ــزاع ذل ــوار أو الن ــراف الح ــدرك أط ــن دون أن ي م
وإمنــا يرجــع االختــاف إىل تعــدد زوايــا النظــر، حيث إن 
لــكل شــخص مهــام كان مســتواه - يف العلــم أو الخــرة - 
زاويــة معينــة ينظــر مــن خالهــا إىل مكونــات وأحــداث 
محيطــة، فــإًذا الفكــرة صحيحــة ســليمة ضمــن ســياق، 
فاســدة باطلــة ضمــن ســياق آخــر، مــن دون أن ينتبــه 
الناظــر غالبــا إىل أن نظرتــه محكومــة بظــرف وســياق، 
وثقافــة وتاريــخ، وليــس باإلمــكان قبــول فكــرة أو 
رفضهــا عــى إطاقهــا، بــل بالرجــوع إىل الســياق الــذي 

ــي اســتدعتها. ــراءات الت ــا، واإلكراهــات أو اإلغ أنتجه
تســتدعيها  التــي  الســياقات  مختلــف  النظــر يف  إن  
ــو  ــامع ...ه ــرف واالجت ــة والع ــخ والبيئ ــرات التاري تغ
الــذي يوســع اآلفــاق وميهــد للوفــاق، وبهــذا فإننــا 

النظــر  زوايــا  اختلفــت  )إذا  نقــول:  حينــام  حينــام 
ارتقــت عقــول البــرش( فإننــا نجــد أنفســنا أمــام  ناظــر 

ــم اســتنتاج معــن. ومنظــور، وزاويــة نظــر، ث
ــن  ــا ع ــون باحث ــد يك ــذي ق ــاور ال ــو املح ــر: ه فالناظ
املعرفــة، أو عــن وســائل تنزيلهــا واالســتفادة منهــا، أو 
ــو  ــة، وه ــة أو عام ــة خاص ــق مصلح ــائل تحقي ــن وس ع
ــة  ــداف، وهوي ــح وأه ــان، ومصال ــه ذات وكي ــان ل إنس
وانتــامء، وقــد تكــون لــه رســالة ورؤيــة، وهــو يســتحق 
ــعها،  ــا ويوس ــه ويغنيه ــخ هويت ــا يرس ــر م ــن التقدي م
ــة  ــددة املتكامل ــه املتع ــار هويات ــه يف إط ــرف نفس فيع
أرسيــة ووطنيــة وإنســانية ... إذ ال ميكــن إلنســان ال 
ــش  ــه، أو يعي ــاط بهويت ــف االرتب ــه أو ضعي ــرف ذات يع
أزمــة هويــة ) ( أن ينفتــح عــى املعــارف أو يســتوعبها، 
ألن الــذات املنفتحــة ضائعــة أو متأزمــة، والهويــة وعــاء 

ــوى. ــاء ضــاع املحت ــإذا  فســد الوع ــة، ف املعرف
واملنظــور: مــادة الحــوار ومضمونــه، وقــد يكــون فكــرا 
ــه  ــو إلي ــيا يدع ــامء سياس ــا، أو انت ــا معرفي ، أو تخصص
ــع  ــد يكــون حكــام عــى واق ــه، وق ــه صاحب ويدافــع عن

د. مخلص السبتي 
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ــرضر. ــع وال ــف، أو بالنف ــوة أو الضع ــن بالق مع
ــة  ــات الثقاف ــف مكون ــي مختل ــر: فه ــة النظ ــا زاوي أم
واالجتــامع املشــكلة للخلفيــة التــي ينظــر مــن خالهــا 
ــا  ــن زواي ــر م ــدد الناظ ــام ع ــه، وكل ــاور ملوضوع املح
نظــره اســتوعب املعــارف فاتســعت آفاقــه، ومــن أجل 
ــات  ــن اإلنص ــف وحس ــل املخال ــن تقب ــد م ــك، ال ب ذل
إليــه واالســتمداد منــه، وعــى الرغــم مــن ثقــل ذلــك 
عــى النفــوس، فــا بــد لهــذا مــن ذاك، فإنــه مــن 
ــة تخصصــه  ــة  نظــر واحــدة )هــي زاوي اكتفــى بزاوي
العلمــي أو انتامئــه الدينــي، أو تيــاره الفكــري..  ( 
ــا مــن االســتفادة مــن  انكفــأ وضاقــت نفســه، فحرمه
كل  تخصــص غــر تخصصــه أو ديــن غــر دينــه أو تيــار 
غــر تيــاره، فــكان فيــام تخصــص لــه ضعيفــا ورأيــه فيه 
ســقيام، فإنــه » ال يعــرف حتــى لغتــه الــذي ال يعــرف 
ــه » كــام هــو منقــول عــن الفيلســوف األملــاين  إال لغت
غوتــه ، وإنــه » مــن اقتــر عــى علــم واحــد مل يطالــع 
غــره أوشــك أن يكــون ضحكــة، وكان مــا خفــي عليــه 
ــه  ــه أكــر مــام أدرك من ــذي اقتــر علي مــن علمــه ال
ــن  ــال اب ــام ق ــض...«   ك ــا ببع ــوم بعضه ــق العل لتعل

حــزم األندلــي قبــل مــا يقــارب األلــف ســنة  .
ولهــذا فــإن كل حــوار مســتعيض عــن كفــاءة االســتامع 
ــا  ــدة، م ــارغ مــن الفائ ــاع هــو حــوار ف مبســاعي اإلقن
تلبــث األوضــاع فيــه أن تنزلــق إىل املغالبــة والــراع، 
ــة  ــة العام ــاب الثقاف ــلوب أص ــذا الس ــرش ه ــإذا انت ف
ــق  ــوات وتعي ــك الخط ــر وترب ــق الس ــوهات تعي بتش
اإلبــداع، فتصبــح ثقافــة ســجالية تســتمد مرشوعيتهــا 
مــن مقارعــة »الخصــوم« ال مــن البحــث معهــم عــن 
طــرق توســيع املشــرتكات الوطنيــة أو اإلنســانية أو 
البيئيــة... ، ولعــل الســبب األكــر يف ذلــك  ضيــق أفــق 
ــر مــن املرشــدين  ــن، وكث ــر مــن املوجهــن الرتبوي كث
التفكــر   « بتنميــة  اهتاممهــم  ضعــف  أو  الدينيــن 
املركــب »، واســتبداله بأشــكال متعــددة ومتباينــة 

ــيط. ــطحي البس ــر الس ــن التفك م
ــة  ــب املعرف ــن طال ــذا رضورة أن ميك ــن ه ــص م نخل
ــر  ــا نظ ــن زواي ــه م ــوع تخصص ــر إىل موض ــن النظ م
ــة  ــاءه، فيخــدم املعرف ــن إغن ــن م ــي يتمك ــددة ل متع
مبوضوعــه، ويخــدم املجتمــع مبعرفتــه، وهــذا يقتــي 
ــا  ــامية مث ــات اإلس ــص الدراس ــاح تخص رضورة انفت
ــامع  ــس واالجت ــوم النف ــخ وعل ــفة والتاري ــى الفلس ع
وإعانــات حقــوق لإلنســان... ويقتــي رضورة انفتــاح 
ــوم اإلنســانية  ــة عــى العل ــوم الطبيعي تخصصــات العل
والثقافــة اإلســامية، وانفتــاح كليــات الطــب عــى 

ــرب.... ــد الع ــب عن ــخ الط ــامي وتاري ــه اإلس الفق

ثــم االســتنتاج: وهــو هــدف املعرفــة التــي تنمــو 
وتغتنــي مبقــدار تعــدد أدوات الوصــول إليهــا، أي 
أو  األفــكار  التقــت  وســواء  النظــر،  زوايــا  تعــدد 
ــاء  ــاء ومن ــارص إغن ــا عن ــا وافرتاقه ــت، فالتقاؤه افرتق
إذا تــم حســن التوظيــف، ففكرتــان اثنتــان ال تنتجــان 
فكــرة ثالثــة، بــل عــددا ال نهائيــا مــن األفــكار، وحقــا 
ــم أن  ــزايل: » اعل ــد الغ ــو حام ــال أب ــام ق ــر ك إن األم
القبــل  يف  معرفتــن  إحضــار  هــو  التفكــر  معنــى 
إذا  واملعــارف   .... ثالثــة  معرفــة  منهــم  يســتمر  ال 
ــب  ــت فيــه عــى ترتي ــب وازدوج ــت يف القل اجتمع
مخصــوص أمثــرت أخــرى، وهكــذا تتــامدى العلــوم إىل 

ــة ».  ــا ال نهاي م
ــو  ــس ه ــا لي ــارات وازدهاره ــوء الحض ــاس نش إن أس
القــوة العســكرية كــام قــد يتوهــم الكثــر، وال القــوة 
وليســت  نتائــج  تلــك  السياســية...  وال  االقتصاديــة 

ــة: ــس ثاث ــا األس ــات، إمن مقدم
-شــعور بالهوية  واعتزاز بها.

مرتفعة.  -معنويات 
ــام  ــا وجعله ــعوب وعلومه ــرات الش ــى خ ــاح ع -انفت
خادمتــن للدعامتــن الســابقتن )الهويــة واملعنويــات(.
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وبــاء كورونا وغيره من األوبئة وموقف المســلم منها

ــه  ــنن الل ــن س ــنة م ــاء س ــه إن االبت ــب في ــام ال ري م
عــز وجــل، جعلــه اللــه تعــاىل تذكــرا للخلــق بحقــارة 
ــاده بالــراء  ــه ســبحانه وتعــاىل يبتــيل عب ــا، فالل الدني
والــرضاء وبالشــدة والرخــاء، وباألمــراض واألوبئــة كل 
ذلــك بتقديــر اللــه تعــاىل، فــام أصــاب مــن مصيبــة إال 
ــٍة إِالَّ  ِصيبَ ــاَب ِمــن مُّ ــا أََص بــإذن اللــه، قــال تعــاىل: » َم
ــُه  ــُه ۚ َواللَّ ــِد قَلْبَ ــِه يَْه ــن ِباللَّ ــن يُْؤِم ــِه ۚ َوَم ــِإْذِن اللَّ ِب

ــن :11 (. ــٌم« )التغاب ٍء َعلِي ــُكلِّ يَشْ ِب
ــراض  ــة واألم ــل باألوبئ ــز وج ــه ع ــم الل ــد يبتليه  وق
لرفــع درجاتهــم وإعــاء ذكرهــم ومضاعفــة حســناتهم 
الصــاة  -عليهــم  والرســل  باألنبيــاء  يفعــل  كــام 
ــعد  ــن س ــه، فع ــاد الل ــن عب ــن م ــام- والصالح والس
ــي،  ــئل النب ــال: س ــه، ق ــه عن ــاص، ريض الل ــن أيب وق ب
صــى اللــه عليــه وســلم: أيُّ النــاس أشــد بــاًء؟ قــال: 
ــى  ــل ع ــَى الرج ــل، يُبت ــُل فاألمث ــم األْمثَ ــاء، ث “األنبي
حســب دينــه، فــإن كان يف دينــه صابــة ِزيــَد صابــًة، 
ــاء  ــزال الب ــه، وال ي ــف عن ــٌة ُخفِّ ــه رقَّ وإن كان يف دين
بالعبــد حتــى ميــي عــى األرض مــا لــه خطيئــة” 

)أخرجــه أحمــد يف مســنده رقــم: 1494(. 
ــاده  ــل لعب ــز وج ــه ع ــن الل ــاء م ــون االبت ــد يك  وق
ــْل  ــْن يَْعَم ــاىل: » َم ــه تع ــام يف قول ــيئات ك ــر الس لتكف
ــي صــى  ــول النب ــِه«  )النســاء:123(، وق ــَز ِب ــوًءا يُْج ُس
اللــه عليــه وســلم: » مــا أصــاب املســلم مــن هــم وال 
غــم وال نصــب وال وصــب وال حــزن وال أذى إال كفــر 
ــر  اللــه بــه مــن خطايــاه حتــى الشــوكة يشــاكها إِالَّ كفَّ
اللَّــه بَهــا ِمــْن خطَايَــاه« ) متفــق عليــه(، وقولــه صــى 
ــه خــرا يصــب  ــه ب ــرد الل ــه وســلم: » مــن ي ــه علي الل
االبتــاء  يكــون  وقــد  البخــاري(،  )أخرجــه  منــه«  
املبــادرة  املعــايص وعــدم  بســبب  عقوبــة معجلــة 
ــى  ــي ص ــن النب ــح ع ــث الصحي ــام يف الحدي ــة ك للتوب

ــده  ــه بعب ــال: » إذا أراد الل ــه ق ــلم أن ــه وس ــه علي الل
الخــر عجــل لــه العقوبــة يف الدنيــا وإذا أراد اللــه 
بعبــده الــرش أمســك عنــه بذنبــه حتــى يــوايف بــه 
يــوم القيامــة« )أخرجــه الرتمــذي وحســنه( )مجمــوع 

ــاز،4/ 371(.  ــن ب ــاالت اب ــاوى ومق فت
قــال ابــن القيــم – رحمــه اللــه – يف زاد املعــاد: » 
ــن  ــقاه دواء م ــراً س ــد خ ــبحانه إذا أراد بعب ــه س والل
االبتــاء، واالمتحــان عــى قــدر حالــه يســتفرغ بــه مــن 
ــاه أَهلــُه  ــاه وصفَّ األدواء املهلكــة حتــى إذا هذبــه ونقَّ
ألرشف مراتــب الدنيــا، وهــي عبوديتــه، وأرفــع ثــواب 

ــه« )زاد املعــاد 179/4(.  ــه وقرب اآلخــرة وهــو رؤيت
فــا شــك أن للــه - ســبحانه وتعــاىل- ِحَكــاًم فيــام 
اللــه  ِحكــم  مــن  وإن  لعبــاده،  ويقضيــه  يقــدره 
ــان،  ــاء واالمتح ــى االبت ــدر وق ــام ق ــل- في ــز وج -ع
ــم  ــا ابتائه ــداره ومنه ــاده – ســبحانه - بأق ــيل عب فيبت
باألمــراض واألوبئــة والفروســات التــي يقــف الطــب 
أحيانـًـا عاجــًزا عــن عاجهــا أو اكتشــاف أســبابها ودواء 
لهــا، ومــا هــذه الفروســات التــي نســمع عنهــا مــا بــن 
فــرتة وأخــرى كفــروس كورونــا وغــره والــذي قــي 
ــاء  ــذا االبت ــن ه ــوع م ــاس إال ن ــن الن ــات م ــى املئ ع
واالختبــار للعبــاد مــن اللــه ســبحانه وتعــاىل. فحكمــة 

ــه. ــره، ويف أحكام ــة يف تقدي ــاىل ثابت ــه تع الل
ــن  ــا، م ــن يف الدني ــاء للمؤم ــان واالبت ــذا االمتح  وه
أقــدار اللــه، وفيهــا للــه حكمــة، يُحــذر فيهــا املؤمنــن 
إىل  باملصائــب  ويعيدهــم  الدنيــا،  إىل  الركــون  مــن 
لهــم  يبــن  اللــه،  عــى  واإلقبــال  التوبــة،  طريــق 
ــم  ــم وعجزه ــم عوراته ــن له ــه، يب ــوا ب ــم ليثق ضعفه
ليتوكلــوا عليــه، ليتعبــدوا لــه بالدعــاء؛ ليترضعــوا إليــه 

ــدة. ــم ش ــت به ــة، أو حل ــم مصيب ــت به إذا نزل
وأمــا الكافــر فــإن مــا يصيبــه دعــوة لرجوعــه إىل ربــه 

د. عصام عبد ربه محمد مشاحيت
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مؤمنــاً، وكــم مــن أنــاس كانــوا كافريــن فابتاهــم 
اللــه، فعــادوا إليــه، ووجــدوا طعــم اإلميــان، واألمــان 
ــٍم  ــلَنآ إِىَل أَُم ــْد أَْرَس يف هــذا اإلســام، قــال تعــاىل« َولََق
لََعلَُّهــْم  اء  َّ َوالــرضَّ ِبالْبَأَْســاء  فَأََخْذنَاُهــْم  قَبْلِــَك  ــن  مِّ

ــام42(.  ــورة األنع ــوَن » )س ُع يَترََضَّ
ــاء  ــاء »وب وأمــا عــن موقــف املســلم اتجــاه هــذا الوب
ــام  ــراض، فاإلس ــة واألم ــن األوبئ ــره م ــا« وغ كورون
ــر عــدة يف أمــور الصحــة  ــه بتداب قــد جــاء بفضــل الل

ــر ال الحــر: ــا عــى ســبيل الذك منه
ــا الطهــارة قــال تعــاىل: »إِنَّ  ــه تعــاىل رشع لن 1- إن الل
اِبــَن َويُِحــبُّ املتطهريــن« )ســورة  اللّــَه يُِحــبُّ التَّوَّ
البقــرة :222(، وقــال تعــاىل: » ِفيــِه ِرَجــاٌل يُِحبُّــوَن 
أَن يتطهــروا » )ســورة التوبــة: 108(، ويف الحديــث 
الرشيــف: »الطهــور شــطر اإلميــان«، فــإذا كان املســلم 
يغســل أعضــاءه خمــس مــرات تقريبــاً يوميــاً، وهــذه 
األعضــاء الظاهــرة واألطــراف التــي كثــراً مــا تصيبهــا 
تســبب  التــي   ) )كورونــا  الفروســات  هــذه  مثــل 
وكذلــك  اليديــن  غســل  فــإن  باألمــراض،  اإلصابــة 
الوجــه، ومســح الــرأس، وغســل القدمــن، تجــد يف 
ــاء ســببا مــن  ــة والتطهــر بامل ــواع النظاف هــذا مــن أن
ــا  ــة، وهــذا م ــل هــذه األوبئ ــن مث ــة م ــباب الوقاي أس

ــة. ــة العاملي ــة الصح ــه منظم ــت ب أوص
2- إن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم نهــى أن يتنفــس 

داود، وهــو  أبــو  )رواه   « فيــه  ينفــخ  أو  اإلنــاء  يف 
ــى  ــي ص ــد كان النب ــك: » فق ــح(، وكذل ــث صحي حدي
ــه  ــه بيدي ــى وجه ــس غط ــلم إذا عط ــه وس ــه علي الل
ــه » )رواه الرتمــذي، وهــو  ــا صوت ــه وغــض به أو بثوب

ــن(.  ــث حس حدي
3-  وعــن الرشيــد قــال: كان يف وفــد ثقيــف رجــل 
مجــذوم، فأرســل إليــه النبــي صــى اللــه عليــه وســلم: 
»إنــا قــد بايعنــاك فارجــع« )رواه مســلم: 2231(، 
ــذا  ــد. ) وه ــرض مع ــة املصــاب مب ــي مقابل ــرة النب فك

ــي (.  ــر الصح ــوم بالحج ــمى الي ــا يس م
ــنَّ لنــا  ويف الختــام أقــول: إننــا أمــام هــذه األوبئــة يتبَ
ــع إن  ــم الجمي ــم ، وليعل ــة حيلته ــرش، وقلَّ ــف الب ضع
اللــه تعــاىل جعــل لــكل داء دواء، كــام يف الحديــث 
ــفاء،  ــه ش ــزل ل ــه داء إال أن ــزل الل ــا أن ــح: » م الصحي
ــه  ــال علي ــل«، وق ــن جه ــه م ــم، وجهل ــن عل ــه م علم
الصــاة والســام: »  لــكل داء دواء، فــإذا أصيــب دواء 

ــه« .  ــإذن الل ــرء ب ــداء ب ال
فمــن أصابتــه مصيبــة فعلــم أنهــا بقضــاء اللــه وقــدره، 
فصــر واحتســب، واستســلم لقضــاء اللــه، هــدى اللــه 
قلبــه، وعوضــه عــام فاتــه مــن الدنيــا ُهــدي يف قلبــه، 
وقــد يخلــف عليــه مــا كان أخــذ منــه، أو خــرا منــه.  
ــى  ــد وع ــيدنا محم ــى س ــلم ع ــه وس هــذا وصــى الل

آلــه وصحبــه أجمعــن. 
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نسائم رمضان

ــا هــذا الشــهر الفضيــل يف كل عــام، هــذا الضيــف  يقبــل علين
الــذي يطــول انتظاره، شـهـــر رمضـــان شـــهر الـــتوبة ... شـهــــر 
تســكب فيــه العـــرات .. وتتضاعــف فيــه الحســنات .. وتــزداد 
فيــه الطاعــات .. وتســطع فيــه أنــوار الهدايــة، هــو شــهر 

ــه هــذه النســائم العطــرة: نتلمــس في
شهر نسائم الشكر:

ــه  ــك مــع النفــس راجــع في ــة ل اجعــل مــن هــذا الشــهر وقف
ــاباتك.. حس

أعــد فيــه ترتيــب أمــورك، وتأمــل فيــه جميــع خطواتــك .. تأمــل 
فيــه عظيــم فضــل اللــه أن مــّن عليــك بالعمــر املديــد لتصــوم 
هــذا الشــهر، وتضيــف بــه إىل رصيــد أعاملــك مــا يثقــل امليــزان 
يــوم الحســـــاب، فــا تضيــع الفرصــة، واشــكر نعــم اللــه عليــك 
بالطاعـــات ليزيــدك مــن فضلــه ومّنــه، فكــم مــن محــروم حــرم 
نفســه لــذه الطاعــات يف رمضــان فحرمــه اللــه لــذه مناجاتــه، 
وكــم مــن معانــد عانــد نفســه، وجحــد فضــل اللــه عليــه فــكان 

مــن الخارسيــن الذيــن خــروا أنفســهم .
هو شهر نسائم التوبة :

إنــه شــهر التوبــة والغفــران والعفــو والعتــق مــن النــران 
فلتكــن لــك فيــه وقفــة للتوبــة واإلنابــة، فأبــواب رحمــة اللــه 
ــة أمرهــا ميســور  ــباد، فالتوب ــاف العـ ــكل أصن تعــاىل واســعة ل
ــعودة للذنــب . ــاع والنــدم والعــزم عــى عــدم الـ ــدأ باالمتن تب
قــال ابــن قيــم الجـــوزية - رحـــمه الله - يف مـــدارج الـــسالكن: 
)رشائــط التوبــة ثاثــة: النــدم و اإلقــاع واالعتــذار، فــإن املؤمــن 
ال تتــم لــه لــذه أو فــرح مبعصيــة .. وإمنــا الغفلة وســكر الشــهوة 

قــد يحجبــه عــن الشــعور بعظــم الذنــب (.
فــا تستســلم  للغفلــة وال تســتصعب األمــر فــإن األجــواء 
الصالحــة  بالذكــر يف رمضــان، واألعــامل  العامــرة  اإلميانيــة 

عــى  سيســاعدك  ذلــك  كل  املقيــدة  والشــياطن  امليــرة، 
ــه وســلم: » إذا  ــه علي ــه صــى الل ــة، كــام قــال رســول الل التوب
ــم  ــواب جهن ــة وغلقــت أب ــواب الجن دخــل رمضــان فتحــت أب

وسلســلت الشــياطن » متفــق عليــه.
فافتــح أبــواب قلبــك ليــرشق فيــه نــور الهديــة ويبــدد ظلمــة 
املعصيــة، واحــرص عــى حضــورك املحــارضات ومجالــس العلــم 

وصحبــة الصالحــات، ليكــن لــك خــر معــن .
هو شهر نسائم القرآن:

ــرآن،  ــائم الق ــان شــهر نس ــران .. شــهر الفرق إنــه شــهر الغف
فاجعــل لــك فيــه النصيــب األكــر لقــراءة القــرآن، وتقــرب بــه 
ــى أن  ــرص ع ــار، اح ــراف النه ــل وأط ــاء اللي ــاىل أن ــه تع إىل الل
تجعــل لنفســك ورداً يوميــا مــن األذكار، وقــراءة القــرآن، وأوقــد 
شــموع الهمــة، وتنافــس عــى فضــل القــرآن لتســعد بــه نفســك 
ــث  ــاىل؛ كــام جــاء يف الحدي ــه تع ــد الل ــك عن ــه درجت ــع ب وترف
الــذي رواه ابــن مســعود ريض اللــه عنــه قــال: قــال رســول اللــه 
صــى اللــه عليــه وســلم: » مــن قــرأ حرفــاً مــن كتــاب اللــه فلــه 
حســنة والحســنة بعــرشة أمثالهــا ال أقــول أمل حــرف وإمنــا أقــول 

ألــف حــرف والم حــرف وميــم حــرف « رواه الرتمــذي.
هو شهر نسائم الطاعات:

ــيه  ــه الحســنات وتــزداد فـ ــر تتضاعــف فيـ شــهر رمضــان شهـ
الطاعات، فـــاجتهد فـي طـــاعاتك ... احفظ جوارحك وأمســـك 
ــة، والشــجار، الســخرية، نظــف  ــة، والنميم ــن الغيب لســانك ع
قلبــك مــن الحقــد والحســد والريــاء، فإنهــا واللــه تنقــص 
األجر، وغض بصــــرك عـــن مشــاهدة املحرمات، والســــهر أمام 
الشاشــات والفضائيــات الهابطــة ووســائل التواصــل االجتامعــي، 
ومـــناظر الخـــزي والعــري والـــتفاهات، فقدرك أرفــع وأرفع من 

ذلــك بكثــر.

د. فاطمة محمد عيسى

مقاالتصدى ُأريد
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قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: » الصــوم جنــة فــإذا 
كان صــوم أحدكــم فــا يرفــث، وال يصخــب؛ فــإن ســابه أحــد أو 

قتلــه؛ فليقــل إين امــرؤ صائــم « متفــق عليــه.
فــإن أصبحــت صامئــاً؛ فليصــم معــك ســمعك وبــرك ولســانك، 
وجميــع جوارحـــــــك لتشــهد لــك بالطاعــة يــوم القيامــة .. يوم 
يختــم اللــه عــى األفــواه وتتحــدث الجــوارح شــاهدة أمــام اللــه 

تعــاىل عــى أعاملــك.
وإن تيــر لــك أمــر العمــرة يف رمضــان فــا تــرتدد ... ففضــــــل 
ــي  ــول النب ــضلها يف رمضــان مضاعــف لق ــم، وفــ ــرة عظي العم
صــى اللــه عليــه وســلم ألم ســنان األنصاريــة ريض اللــه عنهــا: 
» إذا جــاء رمضــان فاعتمــري فــإن عمـــرة فيهــا تعـــــدل حجة « 

أو قـــــال :حجــة معــي « رواه البخــاري.
وإذا أرادت املرأة الذهاب لــــلمسجد لـــصاة الـــرتاويح جـامعة 
فلتخــرج عــــى هيئــة نســاء الســلف الصالــح متبــذالت، 
متلفعــات باألكســية، ال يـــعرفن مــن الـــغلس، ال كــام نــرى مــن 
ــتعطرات  ــرجن مـ ــوايت يخــ ــه الل ــداهن الل ــاء هــ ــض النس بع
متزينــات متبـــخرات بالعــــــــود والبخــور، لقولــه صــى اللــه 
ــا  ــهد معن ــا تش ــوراً ف ــت بخ ــرأة أصاب ــا ام ــلم » أمي ــه وس علي
ــل  ــا أفض ــرأة يف بيته ــاة امل ــو أن ص ــلم، ول ــاء « رواه مس العش
ــاءكم  ــوا نس ــلم: » ال متنع ــه وس ــه علي ــى الل ــي: ص ــول النب لق

ــو داوود. ــد وأب ــن « رواه أحم ــر له ــن خ ــاجد؛ وبيوته املس
هو شهر نسائم العرش: 

اجتهــد رحمــك اللــه يف زيــادة العمــل الصالح يف العــرش األواخر 
،مــن رمضــان؛ فقــد روى البخــاري عــن عائشــة ريض اللــه عنهــا-
قالــت: » كان النبــي صــى اللــه عليــه وســلم إذا دخــل العــرش، 

شــد مــأزره وأحيــا ليلــه وأيقــظ أهلــه  »
ــب النســاء يتنافســن يف هــذه العــرش األواخــر يف  ــا أن أغل ومب
ــد  ــات للعي ــرتيات والحاجي ــع باملش ــواق والتبض ــاب لألس الذه
ــة  ــام يف الطاع ــزة .. باســتغال هــذه ا ألي ــت متمي .. فكــوين أن
والذكــر واإلنابــة والهدايــة .. فأكــري يف هــذه العــرش مــن 
ــد  ــة، فق ــم والصدق ــار الصائ ــتغفار، وإفط ــرآن واالس ــراءة الق ق
ــو  ــار ول ــه وســلم: »اتقــوا الن ــه علي ــه صــى الل ــال رســول الل ق

ــلم.  ــرة »، رواه مس ــق مت بش
واحرصــوا عــى حســن الصيــام والقيــام لتنالــوا الكســب العظيم 
كــام برشنــا رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم حــن قــال: » 
ــاً واحتســاباً غفــر لـــه مــا تقــدم مــن  مــن قــام رمــــضان إميان

ذنبــه  «  متفــق عليــه.
هو شهر نسائم ليلة القدر:

ــك يف هــذا  ــى قلب ــب ع ــه أخــرى ته ــة .. رباني نســائم روحاني
الشــهر الفضيــل هــي مــن  أعظــم نســائم هــذا الشــهر ... 
إنهـــــــا نســائم  ليلــة القــدر .. قــال تعــاىل: » ليلــة القــدر خــر 

ــف شــهر«. مــن أل
ــة  ــائم الرحم ــم نســـ ــى قلوبك ــب ع ــا لته ــوا فضائله فاغتنم
واملغفــرة، فقــد كان رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم 
يتحراهــا يف العــرش األواخــر، ولتكــن لــك يف رســول اللــه صــى 
ــن  ــاري ع ــد روى البخ ــنة، فق ــوة حس ــلم أس ــه وس ــه علي الل
عائشــة ريض اللــه عنهــا قالــت: أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه 
وســلم قــال: » تحــروا ليلــة القــدر يف الوتــر مــن العــرش األواخــر 
ــي صــى  ــا للنب ــه عنه ــت عائشــة ريض الل ــن رمضــان « وقال م
ــول  ــا أق ــدر م ــة الق ــت إن وافقــت ليل ــه وســلم: أرأي ــه علي الل
فيهــا ؟ قــال:  قــويل: اللهــم إنــك عفــو تحــب العفــو فاعــف عنــا 

ــذي. ، رواه الرتم
نسائم الختام:  

ختامــاً إنهــا فرصتــك الثمينــة فاغتنمهــا واعمــل آلخرتــك وال 
يغــرك طــول األمــل، واعمــل ملــا بعــد املـــوت .. قــال رســول 
اللــه صـــى اللــه عـــليه و ســلم: »إمنــا الكيــس مــن دان نفســه 
ــا  ــع نفســه هواه ــن اتب ــوت والعاجــز م ــد امل ــا بع ــل مل وعم

ــه األمــاين »  رواه مســلم  ومتنــى عــى الل
ــل  ــه إال العم ــك من ــن ينفع ــاع ل ــن مت ــا م ــا يف الدني ــإن م ف
الصالــح؛ فأكــر مــــنه فإنــك متــوت وحــدك وتبعــث وحـــدك 
وتحـــاسب وحــدك، وال تنــس أن تجعــيل نيتــك يف كل عمــل 
خالصــة لوجــه اللــه تعــاىل لتكــون عنــوان القبــول بــإذن اللــه 
ويزيــدك اللــه مــن فضلــه ، قــال عمــر بــن الخطــاب ريض اللــه 
ــوا أنفســكم  ــبوا، وزن ــل أن تحاس ــبوا أنفســكم قب ــه: حاس عن
قبــل أن توزنــوا وتزينــوا للعــرض األكــر، وتذكــر حــامك اللــه 
قــول النبــي صــى اللــه عليــه وســلم: ) إن اللــه يبســط يــده 
بالليــل ليـــتوب مســيئ الـــنهار ويبســـط يــده بالنهــار ليتــوب 
ــا(، رواه  ــن مغربه ــمس م ــع الش ــتى تطل ــل، حـ ــيئ الليـ مس

مســلم.
ثــم ســرحل .. هــذا الضيــف عنــا ســرحل ، فأناجيــه بأجمــل 

مــا قــرأت:
ــات  ــا مثق ــل ؟؟ والحناي ــف ترح ــل ....كي ــف مته ــا الضي أيه

ــل. ــا ترتج واملطاي
كيــف ترحــل ؟؟  هل عتقنــا ؟؟ أم بقينا يف املعايص نتكبل؟ 

أيهــا الشــهر متهــل ..خــذ فــؤادي حيــث رست فحنينــي يتنفــل 
...أي فــوز غــر فــوزك  واألمــاين حــن نُقبــل .

وأخــرا لكــم دعــوة خالصــة مــن قلــب محــب لكــم يف اللــه: 
ــا  ــم ويرزقن ــا ولك ــر لن ــم ويغفـ ــه ويحميك ــم الل ــأن يرعاك ب
وإياكــم الهـــدى والتقــى والعفــاف والغنــى ويثبتنــا اللــه 

ــرىض.  ــب وي ــا يح ــى م ــم ع وإياك
وصــل اللهــم وســلم عــى أرشف الخلــق نبينــا محمــد وعــى 

آلــه وصحبــه وســلم .
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لِيَُكــوَن  َعبْــِدِه  َعــَى  الُْفْرقَــاَن  أنــزل  الــذي  للــه  الحمــد 

البشــر  العــريب  نبيــه  عــى  والســام  والصــاة  نَِذيــًرا،  لِلَْعالَِمــَن 

وبعــد، الديــن،  يــوم  إىل  دربــه  عــى  ســار  مــن  وعــى  النذيــر، 

ــم، شــهر رمضــان  فيســعدنا أن نلتقــي وإياكــم، يف شــهر القــرآن الكري

العظيــم، حــول مائــدة القرآن الكريم، ونســأله تعــاىل، أن يُعيننــا، وإياكم 

عــى ُحســن الصيام، والقيــام، وتاوة القرآن، واســمحوا لنا، قبــل أن نبدأ 

يف تفصيــل حلقــة اليــوم، مــن لغويــات قرآنيــة، نتذكــر، وإياكــم، واجبنــا 

نحــو القــرآن الكريــم، وميكــن تفصيــل ذلــك، يف أربعــة محــاور، هــي:

املحــور األول: ورد القــراءة اليوميــة؛ أي أن يتلــو اإلنســان يف اليــوم جزء 

ــِل  ــه تعاىل:}َوَرتِّ ــاالً لقول ــر، امتث يومــي أو نصــف جــزء عــى أقــل تقدي

الُْقــْرَءاَن تَْرتِيــا{ ]املزمــل: 4[، ولســنة النبــي املصطفــى الــذي قــال: »إِنَّ 

َهــَذا الُْقــْرآَن َمأُْدبـَـُة اللــِه فَتََعلَُّمــوا ِمــْن َمأُْدبَِتــِه َمــا اْســتَطَْعتُْم، إِنَّ َهــَذا 

ــَفاُء النَّاِفــُع، ِعْصَمــُة َمــْن  ــوُر الُْمِبــُن، َوالشِّ ــُل اللــِه، َوالنُّ الُْقــْرآَن ُهــَو َحبْ

ُم، َواَل يَِزيُغ فَيُْســتَْعتَُب، َواَل  ــَك ِبــِه، َونََجــاُة َمْن تَِبَعــُه، َواَل يَْعَوجُّ فَيَُقــوَّ مَتَسَّ

دِّ فَاتْلـُـوُه، فـَـِإنَّ اللــَه يَأُْجُركـُـْم  تَْنَقــِي َعَجائِبُــُه، َواَل يَْخلـَـُق ِمــْن كَــْرَِة الــرَّ

َعــَى تَِاَوتـِـِه ِبــُكلِّ َحــْرٍف َعــرْشَ َحَســَناٍت أََمــا إِينِّ اَل أَقـُـوُل: }امل{ ]البقــرة: 

1[ َحــْرٌف، َولَِكــْن أَلـِـٌف َحــْرٌف، َواَلٌم َحــْرٌف، َوِميــٌم َحْرٌف ثثََاثُوَن َحَســَنًة 

ــه  ــاالً لقول ــه، امتث ــر كام الل ــر:  أي نتدب ــور التدب ــاين: مح ــور الث املح

ــِه{ ]ص: 29[.  ــُروا آيَاتِ بَّ ــاَرٌك لِيَدَّ ــَك ُمبَ ــاُه إِلَيْ ــاٌب أَنَْزلَْن ــاىل: تعاىل:}كِتَ تع

وُســِئَل ُمَجاِهــٌد َعــْن َرُجلَــْنِ قَــَرأَ أََحُدُهــاَم الْبََقــَرَة، َوقَــَرأَ آَخــُر الْبََقــَرَة، 

ــاَم  ــَواًء، أَيُُّه ــُهاَم َس ــُجوُدُهاَم، َوُجلُوُس ــاَم، َوُس ــَراَن، َوكَاَن ُركُوُعُه َوآَل ِعْم

أَفَْضــُل؟، قـَـاَل: »الَّــِذي قـَـَرأَ الْبََقــَرَة«، ثـُـمَّ قـَـَرأَ ُمَجاِهــٌد: }َوقُْرآنـًـا فََرقَْنــاُه 

ــاُه تَْنِزيــًا{ ]اإلرساء: 106[ لَْن ــاِس َعــَى ُمْكــٍث َونَزَّ ــَرأَُه َعــَى النَّ لِتَْق

الواحــد،  اليــوم  يف  يخصــص،  أن  املســلم،  اإلنســان  يف  فاألصــل 

وقتــاً، ملعرفــة معنــى كلمــة أو آيــة، وهنــاك كتــب كثــرة جــداً، 

صفــوة  منهــا:  وواضحــة،  ســهلة،  وهــي  إليهــا،  العــودة  ميكــن 

الــخ كثــر...  ابــن  تفســر  مختــر  الجالــن،  تفســر  التفاســر، 

املحور الثالث: محور الحفظ:

يَُقــاُل   « قَــاَل:  َوَســلََّم  َعلَيْــِه  ـُه  اللَـّ َصــىَّ  النَِّبــيِّ  فَعــِن 

ـُل  تَُرتِـّ كُْنــَت  كَــاَم  ـْل  َوَرتِـّ َواْرتَــِق  اقْــَرأْ  الُْقــْرآِن:  لَِصاِحــِب 

« ِبَهــا  تَْقــَرأُ  آيَــٍة  آِخــِر  ِعْنــَد  َمْنِزلَتَــَك  فَــِإنَّ  نْيَــا،  الدُّ يِف 

املحور األخر: محور العمل به:

ــوا  ــوُه َواتَُّق ــاَرٌك فَاتَِّبُع ــاُه ُمبَ ــاٌب أَنَزلَْن ــَذا كِتَ ــاىل: ﴿ َوَه ــه تع ــال الل ق

لََعلَُّكــْم تُْرَحُمــوَن ﴾ ]األنعــام: 155[.

أنــزل اللــه القــرآن لتنفيــذ أوامــره، واجتنــاب نواهيــه، ومل يُنــزل هــذا 

لغويــات قرآنيــة
الحلقة )5(

الكتــاب العظيــم، لنفــرَح بأصــوات القــراء، جزاهــم اللــه خــرا، وإال كنــا 

لـُـوا التَّْوَراَة  مثــل األقــوام الســابقة الذين قال الله فيهــم: } َمثَُل الَِّذيَن ُحمِّ

ثـُـمَّ لـَـْم يَْحِملُوَهــا كََمثـَـِل الِْحــاَمِر يَْحِمــُل أَْســَفاًرا ِبئَْس َمثـَـُل الَْقــْوِم الَِّذيَن 

بُــوا ِبآيَــاِت اللَّــِه َواللَّــُه اَل يَْهــِدي الَْقــْوَم الظَّالِِمــَن )5({ ]الجمعــة: 5[ كَذَّ

ر النبــيُّ صــّى اللــه عليه وســلّم أصحابَه مــن أفعــاِل طائفٍة تأيت  وقــد حــذَّ

ى حناجرهــم،  ِمــْن بعدهــم يقــرؤون القــرآن، غــَر أنَّ القــراءة ال تتعــدَّ

ــِة قــوٌم  وتبقــى يف حيِّــز األصــوات بــا عمــل، فقــال: )يَْخــُرُج يف هــذه األُمَّ

تَْحِقــُروَن َصاتَُكــُم َمــَع َصاتِهــُم، يَْقــَرُؤوَن الُقــرآَن ال يَُجــاِوُز ُحلُوقَُهــْم، 

ِميَّــِة(. ــْهِم ِمــَن الرَّ يــن ُمــُروَق السَّ أو َحَناِجَرُهــْم، مَيِْرقُــوَن ِمــَن الدِّ

ــى، وال  ــم ويرق ــرآن الكري ــرأ الق ــن يق ــون مم ــاىل، أن نك ــأله تع ونس

ــقى. ــرأه ويش ــن يق ــون مم نك

ســورة  يف  )أْن(  حــذف  أمــام  قرآنيــة  لغويــات  يف  اليــوم،  ونقــف 

يف  َذْرعاً{  ِبِهْم  َوضاَق  ِبِهْم  يِسَء  لُوطاً  رسلنا  جاءت  }وملا  هــود: 

لُوطاً  رسلنا  جاءت  أن  العنكبــوت:}وملا  ســورة  يف  ذكــرت  حــن 

املوضعــن  القــرآين يف  الســياق  أن  مــع  َذْرعاً{  ِبِهْم  َوضاَق  ِبِهْم  يِسَء 

يتحــدث عــن قصــة واحــدة، وهــي قصــة لــوط، عليــه الســام؟ 

أوالً- ذكرنــا كثــراً، أن الســياق القــرآين لــه ترتيبــه العجيــب، وكل كلمــة 

يف القــرآن الكريــم تعشــق موقعهــا، الــذي ال ميكــن أن يســده غرهــا. 

ثانيــاً- هنالــك أحــكام يف النحــو العــريب ال ميكــن أن ننزلهــا عــى القــرآن 

الكريــم؛ إذ تُعــد )أْن( بعــد ملــا زائدة، وال يوجد زيــادة يف القرآن الكريم. 

ثالثــاً- إن العــودة إىل الســياق القــرآين يعطينا تفســراً لذلك؛ ففي ســورة 

هــود}وملا جاءت رسلنا لُوطاً يِسَء ِبِهْم َوضاَق ِبِهْم َذْرعاً َوقاَل هذا يَْوٌم 

َعِصيٌب 77{ واســتمر التفصيــل يف أحــداث قصــة لــوط حتــى اآليــة 83،

لُوطاً  رسلنا  جاءت  أن  }وملا  العنكبــوت:  ســورة  يف  جــاء  حــن  يف 

وَك  ُمَنجُّ إِنَّا  تَْحَزْن  َوال  تََخْف  ال  َوقالُوا  َذْرعاً  ِبِهْم  َوضاَق  ِبِهْم  يِسَء 

الحديــث  واســتمر   ،}33 الْغاِبِريَن  ِمَن  كانَْت  اْمَرأَتََك  إِالَّ  َوأَْهلََك 

حتــى اآليــة 35،دون ذلــك التفصيــل الــذي جــاء يف ســورة هــود.

أخــراً- يعــود عــدم ذكرهــا يف ســورة هــود؛ ألن اآليــات فيهــا فصلــت 

ــر )أْن( يف  ــن ذك ــى ع ــه أغن ــك كل ــا، ذل ــرت أدق تفاصيله ــة وذك القص

ــات الكرميــة.  هــذه اآلي

يف حــن، جــاءت )أْن( يف ســورة العنكبــوت؛ ألن اآليــات فيهــا مختــرة، 

وغــر مفصلــة، فجــاءت )أْن( للتأكيــد، والرتتيــب؛ أي تأكيد ســبب إســاءِة 

ســيدنا لــوط وضيقــه، فأظهــرت )أْن( وجــود صلــة بــن )الفعلن مرتتبا 

أحدهام عى اآلخر يف وقتن متجاورين ال فاصل بينهام( كام قال الزمخرشي. 

وعــى ذلــك نؤكــد أن كل كلمــة يف القــرآن الكريــم تعشــق موضعهــا.

والله تعاىل أعىل وأعلم

د.بسام األغبر
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الحدابي.. موسوعة علمية 
بحثية وســيرة متميزة في خدمة العلم. 
تقرير د. عبداهلل الوزان

نحــن أمــام شــخصية عربيــة مينيــة مرموقــة تعــد موســوعة علميــة بحثيــة أكادمييــة وهــو أ.د / داود عبدامللــك 
ــوم  ــة يف عــام 1977. وحصــل عــىل دبل ــة بجامعــة صنعــاء اليمني ــة الرتبي ــى الحــدايب فقــد تخــّرج مــن  كلي يحي
ــتاذا  ــل أس ــا )1980 – 1986(، عم ــن بريطاني ــة م ــوراه يف الرتبي ــتري والدكت ــاء، واملاجس ــس الفيزي ــاٍل يف تدري ع
ــا يف اليمــن  ــوم والتكنولوجي يف جامعــة صنعــاء )1987 -2015 (، شــغل منصــب الرئيــس املؤســس لجامعــة العل
ــل اآلن  ــا، ويعم ــوم والتكنولوجي ــة العل ــس إدارة جامع ــس مجل ــاً لرئي ــك نائب ــد ذل ــنيِّ بع ــم ُع )1994-2007(، ث

ــى اآلن.  ــذ 2016 وحت ــا من ــة مباليزي ــة االســامية العاملي ــة يف الجامع أســتاذا للرتبي

الجامعــة  مديــر  لنائــب  مســاعدا  الحــدايب  د.  يعمــل 
ورئيســا   الدوليــة،  للعاقــات  العامليــة  اإلســامية 
لهيئــة الجــودة واالعتــامد األكادميــي التابعــة التحــاد 
اآليسســكو.  منظمــة   - اإلســامي  العــامل  جامعــات 
علميــاً،  بحثــاً   140 أكرمــن  الحــدايب   الدكتــور  نــرش 
وأرشف عــى أكــر مــن 150 بحــث لطلبــة املاجســتر 
والدكتــوراه، ويــرأس تحريــر ثــاث دوريــات علميــة 
محكَّمــة، وعضــو استشــاري لعــدد آخــر، كــام يعمــل 
ــة  ــن املنظــامت الرتبوي ــد م ــاً رئيســاً وعضــواً للعدي حالي
ــن  ــد م م العدي ــدَّ ــام ق ــة، ك ــة والدولي ــة املحلي والعلمي
الــدورات واالستشــارات املؤسســية والرتبويــة واإلداريــة 

واالجتامعيــة منــذ مثانينيــات القــرن املــايض للعديــد 
مــن املؤسســات واملنظــامت املحليــة والدوليــة مثــل 
ــة،  ــم، واتحــاد الجامعــات العربي ــة والتعلي وزارات الرتبي
واليونيســيف،  اليونســكو،  ومنظمــة  الــدويل،  والبنــك 
ــي  ــد العامل ــة، واملعه ــة اإلداري ــة للتنمي ــة العربي واملنظم
ومنظمــة  اآليسســكو،  ومنظمــة  اإلســامي،  للفكــر 
اهتــامم  مجــاالت  أمــا  اإلســامي، وغرهــا،  التعــاون 
وطــرق  مناهــج  منهــا  متعــددة  الحــدايب  بروفيســور 
وتطويــر  وتقييــم  الجامعيــة،  والقيــادة  التدريــس، 
والجــودة  االســرتاتيجي،  والتخطيــط  الجامعــات،  أداء 
واالعتــامد األكادميــي والحوكمــة، والتكامــل املعــريف.
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ــه: أود  ــدايب بقول ــد رصح د. الح ــة أُري ــول دور منص وح
ــي  ــد ه ــة أُري ــرب أن منص ــن الع ــر الباحث ــت نظ أن ألف
الفرصــة الذهبيــة لــي تعــرف بنفســك وتخــدم أمتــك يف 
ــك  ــي وتشــارك إنتاجــك العلمــي مــع زمائ املجــال البحث
الباحثــن العــرب وذلــك مــن خــال اإلنضــامم إىل املنصــة 
ــن  ــى يق ــا ع ــاركتك. وأن ــرك ومش ــل دورك وتأث وتفعي
ــوم  ــاركهم هم ــن تش ــيجدون م ــن س ــع الباحث ــأن جمي ب
البحــث يف الوطــن العــريب ويتبادلــون الخــرات ويســهموا 

ــة. ــا العربي ــاء أمتن يف بن
ــذا يجــب االهتــامم باملنصــة ودورهــا الهــام والحيــوى   ل
ــامء  ــن والعل ــا الباحث ــة يرتكــز عليه ــاء قاعــدة أصيل ىف بن
العــرب، وقــد أشــار الروفيســور أن واقــع البحــث يف 
الوطــن العــريب يسء وال يــرق إىل طمــوح األمــة العربيــة 
ــعوب  ــعاد الش ــة وإس ــق التنمي ــيام يف دورة يف تحقي الس
العربيــة. البحــوث العربيــة إال فيــام نــدر تعكــس الواقــع 
املــؤمل للعــامل العــريب يف بقيــة املجــاالت. فالعلــم والبحــث 
العلمــي الزال الميثــل اولويــة يف عاملنــا العــريب. والبحــوث 
التــي تــؤدى يف جامعاتنــا العربيــة يف غالبهــا، وكــام قلــت 
إال مانــدر تقتــر عــى الحصــول عــى شــهادة أو ترقيــة. 
ولــن يكــون للبحــث العلمــي دور إال إذا توفــرت اإلرادة 
ــة وتــم  الساســية وأصبــح العلــم والبحــث العلمــي أولوي
تقديــر العلــم والعلــامء وتشــجيعهم عــى املســاهمة 

ــل  ــن قب ــتقطابهم م ــن اس ــدال م ــة ب ــة املجتمعي يف التنمي
ــدول األخــرى. ال

ومــن ناحية أبرز محطــايت العلمية فهي كالتايل: 
أوال: تأهيــيل يف الدراســات العليــا للامجســتر والدكتــوراه 

يف اململكــة املتحــدة.
ــة  ــر كلي ــايئ يف تطوي ــع زم ــاهاميت م ــا: دوري يف مس ثاني

ــاء. ــة صنع ــة يف جامع الرتبي
ثالثــا: تأســيس أول جامعــة خاصــة مــع شــخصيات علميــة 
ذات كفــاءة ورئاســتها ملــدة 15 ســنة حتــى أصبــح يشــار  
ــة  ــي جامع ــريب وه ــامل الع ــن والع ــز يف اليم ــا بالتمي أليه

ــا يف اليمــن. ــوم والتكنولوجي العل
رابعــا: مســاهاميت يف املســؤولية املحتمعيــة يف العديــد 

ــة.  ــة والدولي ــامت املحلي ــن املنظ م
ــامت  ــات واملنظ ــع املؤسس ــاري م ــا: دوري االستش خامس

ــة.  ــة والدولي ــة واالقليمي املحلي
سادســا: التحاقــي للعمــل يف الجامعــة اإلســامية العامليــة 
يف ماليزيــا، ملــا متــر بــه بــادي مــن أزمــات كأســتاذ 
وباحــث. وأخــرا أدعــو املؤسســات األكادمييــة والجامعات 
ــع املنصــة واالنخــراط ىف نشــاطاتها  ــل م ــة للتفاع املختلف
ــوي  ــي ق ــاج علمــي بحث ــاك نت ــى يكــون هن ــة حت املختلف
عــى جميــع املســارات يخــدم الجميــع وبالتــايل باحثينــا يف 

ــا العــريب. أرجــاء وطنن
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رحلــة في قطار المعرفة مرورًا بمحطة فهم االشــياء
إعداد: حيدر الكرخي

يرجــع أصــل كلمــة )معرفــة( إىل الاتينيــة Cognitio/Cognoscere، وعــىل الرغــم مــن ذلــك فقد جاء اســتخدامها 
الحديــث مــن االنجليزيــة، وقــد ظهــر هــذا املصطلــح بشــكل بــارز مــع النقلــة التــي حّققهــا علــم النفــس املعــريف 
بشــكل خــاص والعلــوم املعرفيــة بصفــة عامــة، حيــث تحيــل معرفــة إىل نشــاط الفــرد الــذي يكتســب املعــارف، يف 
حــني أّن املعــارف هــي ناتــج هــذا النشــاط الــذي يعمــل عــىل تنميــة املعــارف والحفــاظ عليهــا ثــم اســتعاملها، 

إضافــة إىل أّن هــذه النشــاطات تتفاعــل عــىل مســتوى عمليــات اإلدراك، والذاكــرة، والتعلــم، واللغــة.

ــة الشــخصية: وهــو  ــة هــي املعرف ــواع املعرف أول أن
ــن  ــه م ــخص نفس ــق بالش ــذي يتعل ــة ال ــوع املعرف ن
يتعلــق  مــا  وكل  االكتشــاف،  أو  االطــاع  خــال 
والخــرات  املكتســبة،  أو  الفطريــة  باملهــارات 

. لشــخصية ا
 وثــاين أنــواع املعرفــة هــي املعرفــة العمليــة: تشــر 
ــة  ــوات معين ــام بخط ــى القي ــخاص ع ــدرة األش إىل ق
تخــص عمــل مــا، وهــي معرفــة مرتبطــة بكيفيــة أداء 
ــة  ــا املعرف ــق عليه ــام يطل ــن، ك ــاط مع ــل أو نش عم
اإلجرائيــة، عــى ســبيل املثــال إذا قــال شــخص أّن 
لديــه معرفــة بشــأن إدارة عمــل معــن، فهــذا يعنــي 

أنــه ليــس مجــرد ادعــاء، وإمنــا يتأكــد ذلــك مــن 
ــي. ــه الواقع ــال عمل خ

ــر  ــن أك ــد م ــة: يع ــة االفرتاضي ــي املعرف ــا، ه وثالثه
قبــل  مــن  كبــر  باهتــامم  تســتأثر  التــي  األنــواع 
ــق،  ــة الحقائ ــه معرف ــون علي ــث يطلق ــفة، حي الفاس
ــطة  ــا بواس ــر عنه ــن التعب ــي ميك ــة الت ــي املعرف وه
ــة،  ــة باســتعامل الجمــل التوضيحي املعــادالت الرياضي
عــى ســبيل املثــال، كل املعــارف التــي نكتســبها مــن 
الكتــب التعليميــة التــي تقــدم إرشــادات ومقرتحــات 
ــة  ــة معرف ــي مبنزل ــن فه ــوع مع ــم موض ــرق تعل وط

ــة. افرتاضي

أنواع المعرفة
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تســاهم املعرفــة يف نجــاح الفــرد وتطــوره يف الدراســة، 
ذاتــه،  املعرفــة تحقيــق  للفــرد مــن خــال  ميكــن 
ــه  ــع من ــا ينف ــه وتســخر م ــدور حول ــا ي واكتشــاف م
لراحتــه وخدمتــه، باملعرفــة يتمّكــن الفــرد مــن الســر 
ــّدم  ــدة، يَعتمــد تق ــارات الجدي ــاً و اكتســاب امله قدم
املجتمعــات عــى املعرفــة، ســواء يف مجــال االقتصــاد، 
أو السياســة، أو العلــوم الدنيويــة، وكذلــك العلــوم 

االخــرى.

املعرفــة هــي الفهــم املكتســب مــن خــال الخــرات والدراســة، وهــي معرفــة كيــف 
ــة  ــف املعرف ــن إنجــاز مهمــة خاصــة، وتتأل ــي متكــن الشــخص م تعمــل األشــياء الت
مــن بيانــات ومعلومــات نظمــت وعولجــت لتحويلهــا إىل فهــم، خــرة، تعليــم 
مرتاكــم، لتوافــق املوهبــّة، والفطــرة واألفــكار، والقوانــن، والخــرة واإلجــراءات 
ــة عبــور  التــي تقــود إىل املعرفــة وتطبيقهــا لحــل مشــكلة مــا، لتكــون املعرفــة بواب

ــاة. ــات الحي ــل عقب لح

ــن  ــر م ــاً لكث ــل رئيس ــامً، ب ــورداً مه ــة م ــد املعرف تع
املجتمعــات، فعــى ســبيل املثــال: حّققــت اليابــان 
ــدة  ــواع جدي ــق أن ــى خل ــاًء ع ــدم بن ــا يف التق طفرته
مــن املعرفــة يف مختلــف القطاعــات واألقســام ومتثــل 
ـم  التعلُـّ وســائل  أهــم  مــن  القــدم  منــذ  القــراءة 
اإلنســاين التــي مــن خالهــا يكتســب اإلنســان العديــد 
مــن املعــارف والعلــوم واألفــكار، وهــي التــي تــؤدي 
إىل تطويــر اإلنســان وتفتــح أمامــه آفاقــاً جديــدة 

ــه.  ــن متناول ــدة ع ــت بعي كان
ويحــى أن أول مكتبــة وضعهــا الفراعنــة تحــت رعايــة 
آلهتهــم كتبــوا عــى بابهــا »هنــا غــذاء النفــوس وطــب 
العقــول«. كــام تَُعــدُّ القــراءة مــن أكــر مصــادر العلــم 
ــة  ــم املتيقظ ــك حرصــت األم ــعها، لذل ــة وأوس واملعرف
ــاح  عــى نــرش العلــم وتســهيل أســبابه، وجعلــت مفت
ــه التشــجيع عــى مامرســة القــراءة والعمــل  ــك كل ذل

عــى نرشهــا بــن جميــع فئــات املجتمــع.

جوهر المعرفةأهمية المعرفة

الخالصة
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التجمع االعامي ألجل المعرفة
د. طه احمد الزيدي

ــاىل  ــه تع ــرضورة أّن الل ــن بال ــن الدي ــوم م ــام هــو معل م
أن  آدم  بنــي  وأكــرم  عبادتــه،  ألجــل  الخلــق  خلــق 
االرض إلعامرهــا، وال  االســتخاف يف  قلدهــم وظيفــة 
وألّن  املنضبطــة،  واملعرفــة  بالعلــم  اال  ذلــك  يتحقــق 
هــذه الوظيفــة تقتــي عمــا جامعيــا مشــرتكا، فقــد 
مبقتضيــات  القيــام  ألجــل  التجمــع  تعــاىل  اللــه  رشع 
ــل  ــام والتواص ــن اإلع ــتلزمه م ــا تس ــة وم ــذه الوظيف ه
والتوجيــه.  واملناظــرة  املعــريف  التبليــغ  ألجــل 
املناظــرة  ألجــل  اإلعامــي  التجمــع  مرشوعيــة  فأمــا 
اللــه  قــال  فقــد  الحقائــق،  اىل  للوصــول  واملحاجــة، 
ــَك  ــا َوبَيَْن ــْل بَيَْنَن ــِه فَاْجَع ــْحٍر ِمثْلِ ــَك ِبِس ــاىل : )فَلََنأْتِيَنَّ تع
ــاَل  َمْوِعــًدا اَل نُْخلُِفــُه نَْحــُن َواَل أَنْــَت َمَكانًــا ُســًوى )58( قَ
ــى )59(  ــاُس ُضًح ــرَشَ النَّ ــِة َوأَْن يُْح يَن ــْوُم الزِّ ــْم يَ َمْوِعُدكُ
فَتَــَوىلَّ ِفْرَعــْوُن فََجَمــَع كَيْــَدُه ثُــمَّ أىََت )60( قَــاَل لَُهــْم 
ـِه كَِذبًــا فَيُْســِحتَُكْم  ُمــوىَس َويْلَُكــْم اَل تَْفــرَتُوا َعــَى اللَـّ
ِبَعــَذاٍب َوقَــْد َخــاَب َمــِن افْــرَتَى )61( )ســورة طــه(.

ومــن دالالت هــذه اآليات فيــام يتعلق بالتجمــع اإلعامي 
ألجــل التبليــغ املعــريف وإظهــار الحقائــق العلميــة مــا يأيت: 
-توظيــف البيئــة اإلعاميــة للتجمــع التي يتم فيها تحشــيد 
الجمهــور الواســع )مختــص وغــر مختــص( مــا دامــت مثرة 
ــط بتوجهاتهــم. ــر الحقيقــة مرتب ــه وأث ــق ب ــة تتعل املعرف

ــل  ــوم العط ــه ي ــع، ومن ــب للتجم ــن املناس ــار الزم -اختي

لحضــوره،  بالتجمــع  املعنيــن  مــن  كثــر  يتفــرغ  إذ 
عيدهــم  يــوم  وهــو  الزينــة  بيــوم  عنــه  واملعــر 
وتفرغهــم مــن أعاملهــم؛ ليجتمــع فيــه أكــر النــاس، 
ــارشة. ــة املب ــاهدة واملتابع ــاحة للمش ــر مس ــق اك فتتحق
-تحــري الوقــت املناســب لبــدء التجمــع، واعانــه، ويطلق 
ــر  ــه أك ــل في ــذي يقب ــذروة( ال ــت ال ــا )وق ــه إعامي علي
املعنيــن ملتابعــة مجريــات التجمــع ونتائجــه ، )وعــر عنــه 
ــل  ــى، ليتكام ــه بالضح ــا علَّق ــى(، وإِمن ــت الضح ــا بوق هن
ــد  ــة وأبع ــغ يف الحّج ــون أبل ــع، فيك ــة التجم مقصــد علني
مــن الّريبــة، واختــاره مــوىس عليــه الســام اشــارة ليكــون 
ــاء،  ــأن األنبي ــذا ش ــح، وهك ــن وأوض ــى وأب ــر وأج أظه
كل أمرهــم واضــح، بــّن، ليــس فيــه خفــاء وال ريبــة. 
-احــرتام موعــد التجمــع والســيام بعــد تحديــده وهــو مــا 
يطلــق عليــه االلتــزام االخاقــي بــن القامئــن عــى التجمع 
والجمهــور املعنــي، وااللتــزام بهــذه املواعيــد يــدل عــى 
ــْل  ــة، )فَاْجَع ــا االعامي ــة ومهنيته ــة املنظم ــة الجه رصان
أَنْــَت( أي:  َواَل  نَْحــُن  نُْخلُِفــُه  اَل  َمْوِعــًدا  َوبَيَْنــَك  بَيَْنَنــا 
ــُن َوال  ــاوزه نَْح ــاً ال نج ــاً وميقات ــَك أَج ــا وبين ارضب بينن
ــا لوقــت  ــا خــاف يف حضــوره، احرتام ــَت، وال يقــع ِمنَّ أَنْ
ــم. ــع امله ــذا التجم ــور ه ــتعد لحض ــذي يس ــور ال الجمه
التجمــع  هــذا  مــن  الحقيقــة  اىل  التوصــل  -مقصديــة 
وهــذا  مثمــرة،  وعمليــة  علميــة  بنتائــج  والخــروج 
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يقتــي الحــرص عــى جمــع الخــراء ودعــوة املتخصصــن 
املتقدمــون يف اختصاصهــم، وتحــري رصانــة  والســيام 
ومنهجيتهــا  وأصالتهــا  فيــه،  ســتلقى  التــي  الكلــامت 
ــرتام  ــى اح ــدل ع ــذا ي ــع، فه ــوع التجم ــا مبوض وارتباطه
صــون  ذلــك  وقبــل  واملتابعــن،  املشــاركن  عقــول 
الحــق  والعــاِمل  ادعيائهــا:  مشــاغبات  مــن  املعرفــة 
واالعامــي املهنــي والخبــر املنصــف هــو مــن يســتجيب 
عــى  أو  لســان خصمــه  مــن  خرجــت  وإن  للحقيقــة 
يديــه، قــال تعــاىل: )فََوقَــَع الَْحــقُّ َوبَطَــَل َمــا كَانُــوا 
َصاِغِريــَن  َوانَْقلَبُــوا  ُهَنالِــَك  فَُغلِبُــوا   )118( يَْعَملُــوَن 
ــَحَرُة َســاِجِديَن )120( ) االعــراف(. )119( َوأُلِْقــَي السَّ

والتجمــع االعامــي ألجــل املعرفــة حتــى يــؤدي غرضــه 
ويحقــق اهدافــه، يحتــاج اىل منظومــة مــن العاقــات 
وادارة  تخطيــط  وحســن  تواصــل  وشــبكة  العامــة 
ــه، وهــذه املعــاين تســتدعي قيامهــا  ومتابعــة للتحشــيد ل
عــى خطــوات عمليــة إجرائيــة، يــأيت يف مقدمتهــا العمليــة 
االعاميــة، ويقصــد بهــا عمليــة تزويــد الجمهــور املعنــي 
ــى  ــه وحت ــان عن ــذ االع ــه من ــع ومتعلقات ــار التجم بأخب
بعــد إلقــاء بيانــه الختامــي، عــن طريــق وســائل االتصــال 
والتواصــل املتاحــة، وال يتحقــق ذلــك إال بتوجيــه الخطــاب 
ــور  ــع إىل الجمه ــى التجم ــن ع ــل القامئ ــن قب ــارش م املب
العــام واملتخصــص )يــا أيهــا النــاس- يــا أيهــا الذيــن 
ــور  ــة الجمه ــة مبخاطب ــد عناي ــاء مزي ــع إعط ــوا( ، م آمن
املتخصــص الــذي ال ميكــن عقــد التجمــع اال بحضــوره 
ــود وشــخصيات  ــد ترســل وف ــه، وق ــة من أو مشــاركة عين
ــاىل:  ــه تع ــال الل ــع ، ق ــاركة بالتجم ــن للمش ــوة املعن لدع
يــَن )111(  )قَالـُـوا أَْرِجــْه َوأََخــاُه َوأَْرِســْل يِف الَْمَدائـِـِن َحارِشِ

االعــراف(  )112()ســورة  َعلِيــٍم  َســاِحٍر  ِبــُكلِّ  يَأْتُــوَك 
فاســتجاب منظــم التجمــع ورئيســه بــرشط أن يكــون 
متخصصــا ومتقدمــا يف مجالــه حائــزا عــى أعــى األلقــاب 
العلميــة واملناصــب املهنيــة، )َوقَــاَل ِفْرَعــْوُن ائْتُــويِن ِبــُكلِّ 
َســاِحٍر َعلِيــٍم( )يونــس: 79(، وقــد يبــذل لهــؤالء مــال أو 
ــة نتيجــة ملشــاركتهم وفاعليتهــم وحرصــا  ــة معنوي مكافئ
ــَحَرُة  عــى نجــاح التجمــع وتحقيــق أهدافــه: )َوَجــاَء السَّ
ِفْرَعــْوَن قَالـُـوا إِنَّ لََنــا أَلَْجــًرا إِْن كُنَّــا نَْحــُن الَْغالِِبــَن )113( 
ِبــَن )114( )االعــراف(. قَــاَل نََعــْم َوإِنَُّكــْم لَِمــَن الُْمَقرَّ

وأخــراً، نؤكــد عــى رضورة توظيــف التقــدم التقنــي 
ــة يف  ــات العلمي ــة للفعالي ــات اإلعامي ــم التجمع يف تنظي
عرنــا، مــن خــال عقــد الجلســات الحواريــة والحلقــات 
النقاشــية عــر التواصــل االلكــرتوين، ليتحقــق مبــدأ إعــام 
بــا حــدود ومعرفــة عــر اآلفــاق، ونختــزل بذلــك الجهــد 
ــا  ــب مقاصــد إقامته ــع تحقــق أغل ــة، م والوقــت والتكلف
ــه  ــيلة تواصل ــة العــر ووس ــذه لغ ــور أوســع، فه وبجمه
تعــاىل:  لقولــه  بتوظيفهــا  موجهــون  ونحــن  الفعــال 
ــْم(  َ لَُه ــنِّ ــِه لِيُبَ ــاِن قَْوِم ــوٍل إِالَّ ِبلَِس ــْن َرُس ــلَْنا ِم ــا أَْرَس )َوَم
ــور  ــألة تط ــد إىل مس ــة ترش ــم: 4(، فاآلي ــورة ابراهي )س
التواصــل ســواء يف املحتــوى واألســاليب أو القوالــب، 
ــع  ــجاما م ــه، وانس ــاليبه ولغت ــه وأس ــر أدوات ــكل ع فل
ــر  ــة التغي ــات وحرك ــور املجتمع ــاىل يف تط ــه تع ــنة الل س
ــاليب تخضــع  ــإن هــذه األدوات واألس ــا ف ــد فيه والتجدي
بــا شــك لســنة التطــور، ويذهــب بعــض علــامء االتصــال 
إىل أن تطــور املجتمعــات ومرورهــا بعصــور مختلفــة 
يصنــف بنــاء عــى نــوع وســائل االتصــال يف ذلــك العــر.
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انمــوذج جزائري يقتدى به 
اســامة روان.. هشاشــة عظامه لم تمنعه من التألق وقهر المســتحيل.. 

ــوراه يف  ــهادة الدكت ــل عــى ش ــامة روان 30 ســنة متحص أس

الحميــد مهــري  الحيويــة مــن جامعــة عبــد  املعلوماتيــة 

اإلعــام اآليل يف  2، أعمــل كمهنــدس دولــة يف  قســنطينة  

الصنــدوق الوطنــي للتقاعــد، مصــاب مبــرض نــادر يدعــى 

ــع  ــام م ــة للعظ ــة مفرط ــل يف هشاش ــي يتمث ــم الزجاج العظ

املــرض ورايث  العظــام. هــذا  القامــة وتشــوهات يف  قــر 

ــي  ــه ال يوجــد يف عائلت ــع أن ــاء، م ــاء إىل األبن ــن اآلب ــل م ينتق

ــاء  ال الصغــرة وال الكبــرة مــن عــاىن مــن املــرض إال أن األطب

قالــوا أن الســبب كان طفــرة يف الجينــات.

قصتــي بــدأت مــن عائلــة فقــرة بواليــة األغــواط، حيــث كان 

والــدي معلــم لغــة فرنســية يف الطــور االبتــدايئ ولــدت بإحدى 

القــرى يف واليــة األغــواط، وبعــد والديت قــرر والــداي الســكن 

ــف  ــع األس ــن م ــفى لك ــي يف املستش ــة لعاج ــة الوالي بعاصم

ــتطاع  ــدر املس ــب ق ــوى تجن ــه دواء س ــس ل ــرض لي ــذا امل ه

تكــر العظــام مــع ذلــك فقــد عانيــت مــن كســور كثــرة ال 

ــات  ــن العملي ــد م ــت العدي ــا واجري ــم عدده ــى ك أدري حت

الجراحيــة، عنــد بلوغــي ســن 7 ســنوات قــرر والــداي أن 

ــة مل  ــاء، يف البداي ــألوالد األصح ــة ل ــة االبتدائي ــق باملدرس ألتح

ــديد  ــي الش ــف عظام ــم ضع ــك بحك ــى ذل ــق اإلدارة، ع تواف

ــي  ــك بدايت ــدي التحقــت أخــرا، وكانــت تل وبعــد إلحــاح وال

حيــث كنــت متفوقــا جــدا يف دراســتي وكنــت دامئــا يف املراتب 

األوىل حيــث كان والــداّي يأخذاننــي إىل املدرســة، ومبــرور 

الســنوات أصبــح لــدي أصدقــاء يســاعدونني يف تنقــيل أيضــا. 

ــت  ــد، والتحق ــر جي ــا بتقدي ــهادة البكالوري ــى ش ــت ع تحصل

بالجامعــة واخــرتت تخصــص اإلعــام اآليل يف البدايــة، مل يكــن 

التخصــص يروقنــي كثــرا بحكــم أننــي كنــت أمتنــى أن أصبــح 

ــدأت أحــب هــذا التخصــص،  ــا لكــن مبــرور الســنوات ب طبيب

عــى  تحصلــت  حيــث  تعــاىل  اللــه  مــن  التوفيــق  وكان 

ــم  ــدا، ث ــد ج ــر جي ــام اآليل بتقدي ــانس يف اإلع ــهادة الليس ش

ــرار،  ــام والق ــة االع ــص أنظم ــرت يف تخص ــنتي املاس ــت س أمتم

ــك وكان  ــدا، كذل ــد ج ــر جي ــرت يتقدي ــهادة املاس ــت بش وتوج

 ،Link prediction in social networks موضــوع املذكــرة

ــة إضافــة إىل كــوين  بعــد تخرجــي انصدمــت بالواقــع »البطال

مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة« صعبــا كثــرا يف حصــويل 

ــاركات يف  ــن املش ــر م ــد الكث ــن بع ــل لك ــب عم ــى منص ع

املســابقات تحصلــت عــى منصــب شــغل كمهنــدس إعــام آيل 

ــاركت أيضــا يف مســابقة  ــد، وش ــي للتقاع ــدوق الوطن يف الصن

الدكتــوراه بجامعــة عبــد الحميــد مهــري قســنطينة 2 تخصــص 

Bioinformatics وكللــت بالنجــاح والحمد للــه وكان موضوع 

األطروحــة يتعلــق باســتعامل خوارزميــات الــذكاء االصطناعــي 

الســتخراج ملخصــات النصــوص الطبيــة الحيويــة تحــت إرشاف 

ــن  ــرا يف الجانب ــاعدين كث ــذي س ــان، ال ــادف حس ــتاذ بله األس

ــاركت  ــث ش ــة حي ــرة حافل ــت مس ــوي، كان ــي واملعن األكادمي

يف ملتقــى دويل يف تونــس وآخــر يف ماليزيــا وقمنــا بنــرش 

 Expert systems ــة أال وهــي ــة مرموق ــي يف مجل ــال بحث مق

 Combine clustering and بعنــوان   with applications

 frequent itemsets mining to enhance biomedical

البحثيــة  text summarization ويف ختــام هــذه املســرة 

توجــت بشــهادة الدكتــوراه بتقديــر مــرشف جــدا مــع تهنئــة 

ــة  ــة الجامع ــة ورئاس ــم كلي ــذا طاق ــن وك ــرف املحكم ــن ط م

ــف بحضورهــم للمناقشــة. ــا ترشي ــوين أمي ــن رشف الذي

ــد  ــأن ال إعاقــة مــع اإلرادة، مــن يري ــد أن أقــول ب ختامــا أُري

ويجــد ســينجح رمبــا ميــر بفــرتات صعبــة فــرتات فيهــا فشــل 

ــق  ــه، مل يخل ــرة تعب ــيحصد مث ــر س ــن يف األخ ــات، ولك وخيب

اللــه يشء ناقصــا أبــداً أظــن أنــه أهــدى ذوي اإلعاقــات الهمــة 

والعــزم  ليبلغــوا مــا مل يســتطع األصحــاء بلوغــه.

بقلم بطل القصة : اسامة روان 
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1. يجب أن تكون المادة اإلعالمية ضمن سياسة المنصة وسعيها لخدمة العلماء والخبراء 
والباحثين الناطقين بالعربية.

2. عدم اإلساءة ألي شخصية أو جهة كانت في محتوى المادة اإلعالمية وألي سبب كان.
3. أن تكون المادة المكتوبة منقحة إمالئيًا ولغويًا.

4. االيجاز والمباشرة أهم سمات الكتابة للمجالت اإللكترونية العامة.
5. كاتب المادة يتحمل المسؤولية كاملة عن ما ورد فيها والمجلة غير مسؤولة عن اآلراء 

التي تتضمنها المادة.
6. تعرض المواد اإلعالمية المرسلة على هيئة التحرير وتحضع لعمليات إعادة التحرير 

والصياغة إن تطلب األمر ذلك.
7. المجلة ليست ملزمة بتبيان أسباب عدم نشر المواد االعالمية المرسلة تحت أي 

ظرف كان.
8. ترسل المواد اإلعالمية المكتوبة بملف وورد مرفقًا معها صورة شخصية وأي صورة 

لها عالقة بالمادة إلى إيميل المجلة.
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