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مــن روائــع اإلســام إن مفهــوم العبــادة واســع فيــه ،إذ يتمثــل بــكل جوانــب الحيــاة برشطــن
هــا :ابتغــاء مرضــاة اللــه وأن ال يخالــف الرشيعــة  ،فــكل املامرســات العمليــة والروحيــة
والفكريــة والحركيــة التــي يقــوم بهــا املســلم هــي عبــادة ،ان كانــت خالصــة للــه وموافقــة
لرشيعتــه وضمــن مقاصدهــا ،ولهــذا ظهــرت عبــارات (التفكــر فريضــة إســامية -العلــم عبــادة).
ورمضــان مــن املواســم التــي تشــجع عــى أداء مثــل هــذه العبــادات املتميــزة ،فنجــد العلــاء
بــكل تخصصاتهــم يوظفــون طاقاتهــم وأفكارهــم يف هــذا الشــهر املبــارك لتعميــق مفهــوم العبادة
لديهــم تجــاه اللــه تعــاىل ،فيــأيت عطاؤهــم العلمــي زاخـرا متميـزا.
فمــن العلــاء مــن تنفتــح قريحتــه يف التأليــف يف هــذا الشــهر ،فيكــون رمضــان والصــوم مــادة
غنيــة ملؤلفاتــه وأبحاثــه العلميــة ومكتبتنــا العربيــة تضــم ع ـرات املؤلفــات يف هــذا الشــأن:
فقــد اســتنبط الحافــظ ابــن ايب الدنيــا (ت281ه) مــن الجــوع بســبب الصيــام مــادة علميــة ألحــد
مؤلفاتــه ،وهــو كتــاب الجــوع يتنــاول فيــه آثــارا قوليــة وعمليــة للصحابــة والتابعــن متعلقــة
بالجــوع وأثــره يف تهذيــب النفــس واالرتقــاء بالــروح وادراك املعــاين الرتبويــة واالجتامعيــة
العميقــة للصيــام ،ويؤلــف الحافــظ ابــن شــاهني (ت 385هـــ) كتابــا بعنــوان فضائل شــهر رمضان.
ومــن املعارصيــن :فقــد ألــف شــيخ األزهــر عبــد الحليــم محمــود ،كتابــا بعنــوان (شــهر رمضــان)
ليمثــل ســياحة روحيــة يف فضائــل هــذا الشــهر املبــارك ،كــا تحــدث عــن ليلــة القــدر بنظــرة
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 للقـراء
واملنشــدين يف رمضــان ،ويضــم وصفــا لألطعمــة والحلــوى التــي يشــتهر بهــا هــذا الشــهر.
ومــن الكتــب التــي فــرغ مــن تأليفهــا العلــاء يف شــهر رمضــان :غريــب الحديــث البــن الجــوزي
البغــدادي (ت597:هـــ) ،فــرغ منــه يف رمضــان ســنة (576هـــ) كــا جــاء يف آخــره ،وريــاض
الصالحــن لإلمــام النــووي (ت676 :هـــ) فــرغ منــه بدمشــق يــوم االثنــن رابــع عــر رمضان ســنة
(670هـــ) ،وفتــح املغيــث بــرح ألفيــة الحديــث للحافــظ العراقــي (ت806 :هـــ) .فــرغ منــه يوم
الســبت  9مــن رمضــان ســنة (771هـــ) .كــا ســطره يف آخرهــا ،وغريهــا.
كــا أن ظاهــرة صيــام رمضــان جذبــت انتبــاه علــاء الطــب والصحــة املســلمني وغــر املســلمني
لدراســتها علميــا ،وتوصلــوا اىل نتائــج مذهلــة علميــا وصحيــا :ومنهــا :إن قلــة تنــاول الســعرات
الحراريــة يــؤدي إىل إطالــة العمــر وإن تقليــل الفعاليــات األيضيــة إىل  %30يــؤدي إىل إطالــة
العمــر ،فقــد أظهــرت مقالــة مطولــة نرشتهــا جامعــة تكســاس أن تقليــل الطعــام يــؤدي إىل
زيــادة العمــر وإيقــاف التدهــور يف الفعاليــات الفســيولوجية والبيولوجيــة التــي تصاحــب تقــدم
العمــر ،وأن خفــض الســعرات الحراريــة يــؤدي إىل زيــادة عمــر الحيوانــات بعمــر بنســبة -30
 ،%40ويف بحــث مثــر يف جامعــة كنتــايك يف ليكســينغتون يف أمريــكا تبــن بــأن قلــة الطعــام يــؤدي
إىل رفــع مقاومــة خاليــا املــخ واألعصــاب ألي مــواد ســمية أو تفاعــات أيضيــة مضعفــة.
واكتشــف يف كليــة الطــب – جامعــة هامتســوا يف اليابــان بــأن تقليــل الطعــام يــؤدي إىل تأخــر
ظهــور عالمــات األكزمــا الجلديــة ،ونــرت املجلــة الدوليــة ألمــراض القلــب (International
 )Journal of Cardiologyبــأن حــاالت الذبحــة وأوجــاع القلــب تقل بدرجة كبــرة عند الصامئني،
وتوصلــت املجلــة الطبيــة املتخصصــة بعلــم االعصــاب ()Acta Neurologica Scandinavica
يف مقالــة لهــا بــأن الصيــام يقلــل اإلصابــة بالجلطــة الدماغيــة وأن حــاالت اإلصابــة بالصدمــة
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.

صدى أُريد

أخبار ونشاطات المنصة

أُريد تدرس المفاهيم االستكشافية وطرق بناء السيناريوهات المستقبلية
ناقشــت منصــة أُريــد خــال نــدوة دوليــة ،بعنــوان
علــم املســتقبليات ،املفاهيــم االستكشــافية وطــرق بنــاء
الســيناريوهات املســتقبلية .وتضمنــت النــدوة التــي قدمتهــا
الدكتــورة رميــة الخــاين وحــارض فيهــا األســتاذ الدكتــور
يــارس الطرشــاين (مجموعــة مــن املحــاور أبرزهــا ،مفهــوم
علــم املســتقبليات ومنــاذج الدراســات املســتقبلية ،البديهيــة
واالستكشــافية واالســتهدافية والتغذيــة العكســية ،فضــا
عــن الدراســات املســتقبلية العربيــة يف مــا يخــص اتجاهــات
ومالمــح أوليــة ومنــوذج موحــد لعمــل دراســة علميــة
وفــق علــم املســتقبليات إضافــة إىل مالمــح العــامل الجديــد
وفــق علــم املســتقبليات) .وقــد تنــاول املحــارض ،الدكتــور
املهنــدس ،مصطفــى أحمــد رجــب عبــد الرحمــن النجــار،
مــن أكادمييــة الصداقــة الدوليــة للتأهيــل والتطويــر التابعــة
ملنظمــة الصداقــة الدوليــة -مملكــة الســويد( ،مالمــح العــامل
الجديــد وفــق علــم املســتقبليات) ،حيــث أكــد أن (علــم
املســتقبليات أو الدراســات املســتقبلية ( )Futures studies
هــو علــم يختــص باملحتمــل واملمكــن واملفضــل مــن
املســتقبل ،بجانــب األشــياء ذات االحتامليــات القليلــة لكــن
ذات التأثــرات الكبــرة ،مثــل انخفــاض تكاليــف االتصــاالت،
أو تضخــم اإلنرتنــت ،أو زيــادة نســبة رشيحــة املعمريــن
ببــاد معينــة ،وال يجــب أن يســتهان بهــا) ،مضيفا(وخــال
الثامنينــات والتســعينات تطــور علــم دراســات املســتقبل،
لتشــمل مواضيــع محــددة املحتــوى وجــدول زمنــي للعمــل
ومنهــج علمــي ،يتحــدث مــع عــامل اليــوم) ،وتابــع أن ( مبــادئ
الدراســات املســتقبلية ،هــي اســتخالص العــر مــن املــايض
مــن خــال دراســة أهــم التطــورات عــى املســتويني الــدويل
واإلقليمــي ومــا ينتــج عنهــا مــن تأثريات مثــل ،الفــرص امل ُتاحة،
القيــود املفروضــة أو التهديــدات واملخاطــر الناجمــة ،بهــدف
تحديــد صــورة مســتقبلية ،مــن خــال تصــور وضــع مســتقبيل،
لعقديــن أو ثالثــة عقــود ،لتحديــد بالتفصيــل األهــداف
واملصالــح ،وذلــك باســتخدام النــاذج الرياضيــة الحديثــة)،
مشــددا عــى (رضورة تجنــب أي انحيــاز أيديولوجــي،
واالنطــاق مــن املســلامت واالفرتاضــات املتفــق عليهــا مــن
مختلــف االتجاهــات البحــث العلمــي والفكــري والعقائــدي
والتكنولوجــي) ،وأشــار إىل (أهميــة تحديــد اآلليــات الالزمــة
للتنميــة التــي ينبغــي أن تشــمل أهــداف معروفــة علميــا،
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
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أنــه (البــد مــن اعتــاد ســيناريوهات مختلفــة ،معــدة ســلفا،
لجميــع الحــاالت الطارئــة املحتملــة ،التــي تخــزن للســاح
بعــد ذلــك يســتخدمها مــن صانعــي القــرار ،وفقــاً لحجــم
األزمــة املســتقبلية املحتملــة .هــذه العوامــل تســاعد بشــكل
رئيــس عــى تحديــد واحــدة مــن أربعــة منــاذج رئيســة).بينام
تنــاول املحــارض األســتاذ الدكتــور مصطفــى عطيــة جمعــة
(مفهــوم علــم املســتقبليات وفلســفتها واســراتيجياتها)،
إذ أشــار إىل (منــاذج الدراســات املســتقبلية ,البديهــي و
االستكشــايف واالســتهدايف أو املعيــاري والتغذيــة العكســية،
وطــرق بنــاء الســيناريوهات املســتقبلية ،واستكشــاف آفــاق
املشــكالت وحلولهــا) ،مقرتحــا ( منــوذج موحــد لعمــل دراســة
علميــة وفــق علــم املســتقبليات) ،وتطــرق جمعــة إىل (تاريــخ
املســتقبليات ،ومراحــل نشــوء فكــر املســتقبل ،وقــدم أمثلــة
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
خرافــة مــا بعــد النفــط ،للدكتــور ممــدوح ســامة ،الــذي
توصــل إىل اســتنتاج مفــاده ،أنــه ال ميكــن أبــ ًدا أن يكــون
هنــاك عــر مــا بعــد النفــط يف القــرن الحــادي والعرشيــن
وبعــده بوقــت طويــل؛ ألنــه مــن غــر املؤكــد أن يحــل محــل
النفــط بالكامــل بديــل متعــدد االســتخدامات وعمــي مثلــه،
وال ســيام يف مجــال النقــل ،خــال الســنني املئــة املقبلــة أو
أكــر) ،ومــى اىل القــول (إذ أنــه مــن املحــال أن يكــون
هنــاك عــر مــا بعــد النفــط يف القــرن الحــادي والعرشيــن
وال حتــى أبعــد مــن ذلــك بكثــر ،مــا قــد يتغــر هــو بعــض
جوانــب االســتخدامات املتعــددة للنفــط يف مجــال النقــل،
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وتوليــد الكهربــاء وتحليــة امليــاه ،التــي قــد تعتمــد عــى
الطاقــة الشمســية يف الغالــب ،ولكــن اســتخدامه ســيتواصل
عــى نطــاق واســع يف صناعــة البرتوكيامويــات العامليــة
وغريهــا مــن الصناعــات ،مــن املســتحرضات الصيدالنيــة إىل
البالســتيك ،والطــران ،والحواســيب حتــى الزراعــة ،وكذلــك يف
النقــل يف أغلبيــة البلــدان الناميــة .وســيبقى النفــط مســيط ًرا
يف القــرن الحــادي والعرشيــن وبعــده إىل وقــت طويــل)،
مســتعرضا (كتــاب العــامل  ،2030للفرنــي هــاي راميونــد،
اذ يــرى املؤلــف أن أبــرز قضايــا املســتقبل ،تتمثــل يف ســتّة
عنــارص محــ ّددة ،وهــي العنــارص األساســية ذاتهــا التــي
التغــرات الدميغرافيــة املجتمعيــة
تشــكّل بنيــة الكتــاب،
ّ
والتغــرات املناخيــة ،وأزمــة
واالنفجــار الســكاين العاملــي،
ّ
الطاقــة يف املســتقبل ،والعوملــة املتزايــدة ،وتســارع وتــرة
التطــور التكنولوجــي ،والوقايــة مــن األم ـراض وزيــادة طــول
العمــر) .وأوصــت النــدوة بـ(التخطيــط يف ضــوء الدراســات
املســتقبلية ،وفهــم الحــارض وتحليلهــا للمســتقبل ،وإحيــاء
التفكــر املســتقبيل لتقليــل درجــة املخاطــر والكــوارث
واألزمــات ،واالســتفادة مــن علــم املســتقبل يف التنبــؤ
العلمــي عــن طريــق الحــدس والخــرات ،والرتكيــز عــى حــر

املشــكالت الحاليــة واملســتقبلية املتوقعــة للوقايــة منهــا،
دراســة ســيناريوهات الدراســات املســتقبلية ،واالســتفادة مــن
التكنولوجيــا الحديثــة والثــورة الســناعية الرابعــة يف علــم
املســتقبليات ،إضافــة إىل تصــور وضــع مســتقبيل ،لعقديــن
أو ثالثــة عقــود ،لتحديــد بالتفصيــل األهــداف واملصالــح،
وذلــك باســتخدام النــاذج الرياضيــة الحديثــة فضــا عــن
تجنــب أي انحيــاز أيديولوجــي ،واالنطــاق مــن املســلامت
واالفرتاضــات املتفــق عليهــا مــن مختلــف االتجاهــات
البحــث العلمــي والفكــري والعقائــدي والتكنولوجــي)،
وشــدد املشــاركني عــى (أهميــة تحديــد اآلليــات الالزمــة
للتنميــة والتــي ينبغــي أن تشــمل أهــداف معروفــة علميــا،
وتطويــر الخــرات العلميــة يف مجــال إدارة املشــاكل املعقــدة،
ويتــم ذلــك مــن خــال الرتكيــز عــى عوامــل التنميــة يف
مختلــف القطاعــات ،لتحقيــق بشــكل فعــال األهــداف،
وكذلــك اعتــاد ســيناريوهات مختلفــة ،معــدة ســلفا،
لجميــع الحــاالت الطارئــة املحتملــة ،التــي تخــزن للســاح
بعــد ذلــك يســتخدمها مــن صانعــن القــرار ،وفقــاً لحجــم
األزمــة املســتقبلية املحتملــة .هــذه العوامــل تســاعد بشــكل
رئيــي عــى تحديــد واحــدة مــن أربعــة منــاذج رئيســة).

منصة أُريد تطلق
مجالس السماع لإلجازات العلمية

مقاصد اإلسراء والمعراج ..
دروس وعبر معاصرة

أطلــق قســم النــر العلمــي اإللكــروين يف منصــة أُريــد
للعلــاء والخــراء والباحثــن الناطقــن بالعربيــة ،مجالــس
الســاع لإلجــازات العلميــة .وأكد القســم أن (املجلس األول
عقــد يف  19اذار املــايض ،بعنــوان اإلجــازة العلميــة يف مــن
تحفــة األطفــال الجزريــة مــع املسلســل باألوليــة واملسلســل
بســورة الصــف ،وقــدم اإلجــازة العلميــة الدكتــور أحمــد
بســيوين) ،وأضــاف أن (املجلــس الثــاين عقــد يف الشــهر
الجــاري بعنــوان اإلجــازة العلميــة يف األربعــن النوويــة ،إذ
قــدم اإلجــازة العلميــة األســتاذ عــاء فتحــي عــي مطــاوع).

نظــم قســم النــر العلمــي اإللكــروين يف منصــة أُريــد
للعلــاء والخــراء والباحثــن الناطقــن بالعربيــة ،محــارضة
عامــة عــن اإلرساء واملعــراج .وتضمنــت املحــارضة التــي
قدمهــا مــرف القســم األســتاذ الدكتــور يــارش طرشــاين
(مقاصــد اإلرساء واملعــراج والــدروس والعــر معــارصة
مــن الواقعــة ،وكذلــك الفوائــد العلميــة للباحثــن).
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دعوة الباحثين للكتابة بعد إعالن نتائج الفائزين بأفضل مدونة عالم
دعــا قســم النــر العلمــي اإللكــروين مبنصــة أُريــد للعلــاء
والخــراء والباحثــن الناطقــن بالعربيــة  ،الباحثــن إىل الكتابــة
يف صفاحاتهــم بعــد إعــان نتائــج مســابقة أفضــل مــدون
عــامل خــال العــام الجــاري .وأشــار القســم إىل أن (الفائزيــن
باملركــز األول ضمــن املرتبــة الذهبيــة هــا :األســتاذ الدكتــور
طــه أحمــد الزيــدي عــن موضــوع كيفيــة غســل ودفــن مــن
مــات بوبــاء فايــروس كورونــا واألســتاذ لورنــس حســن
الزعبــي عــن موضــوع مرشوعيــة األعــال الصحفيــة يف
اإلســام) ،وأضــاف أن (الدكتــور عصــام عبــد ربــه محمــد
مشــاحيت حصــل عــى املركــز الثــاين عــن الرتغيــب
والرتهيــب وأهميتهــا يف الدعــوة إىل اللــه ،وحــل باملركــز
الثالــث الدكتــور محمــود عــي عبداللــه عــي عــن موضــوع
«هــل هــزم املســلمون يف غــزوة أحــد» ؟ ،أمــا الدكتــور
هــال محمــد عــي ســيف الســفياين ،فقــد حصــل عــى
املرتبــة الفضيــة عــن موضــوع ،بعــض املشــاكل التــي يقابلهــا
املعلــم أثنــاء تنفيــذه للــدرس وســبل معالجتهــا) ،وتابــع
أن (الدكتــورة داليــا محمــد شــافع ضاحــي حلــت باملركــز
أُريد تختار أفضل مدونة عالم

اختــار قســم النــر العلمــي اإللكــروين مبنصــة أُريــد
للعلــاء والخــراء والباحثــن الناطقــن بالعربيــة أفضــل
مدونــة عــامل خــال شــهر مــارس  .2021وتوضــح القســم
أن (ســاح شــياع عــوده حصلــت عــى املركــز األول عــن
موضــوع كيــف نعــد خطة دراســة مــروع زراعي؟ وجاء
باملركــز الثــاين محمــود فتــوح محمــد عــن دور الصيــام
يف تنشــئة الطفــل ،وحــل باملركــز الثالــث ،الدكتــور عبــد
الجبــار ســع عــن موضــوع الصلــب عــى عمــود الشــعر).
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الثــاين عــن موضــوع أنــواع التخطيــط حســب اســتخدامه
يف املســتويات اإلداريــة ،ثــم جــاء باملركــز الثالــث الدكتــور
صــاح عبــد الســام قاســم الهيجمــي عــن موضــوع داللــة
املنطــوق يف كتــاب داللــة تراكيــب الجمــل عنــد األصوليــن)،
مؤكــدا أن (الدكتــور ميثــاق صــادق محمــود هــزاع املليــي
حصــل عــى املركــز األول ضمــن املرتبــة الربونزيــة عــن
نتائــج فــروس كورونــا املســتجد  19-COVIDمــن منظــور
اآليــة  155ســورة البقــرة ،ثــم جــاءت باملركــز الثــاين
الدكتــورة مريــم عــي صالــح العامــري عــن موضــوع خديجــة
زوجــة رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم ،,وباملركــز
الثالــث األســتاذ الدكتــور فليــح مضحــي الســامرايئ عــن
ـب،
ـرب وتاريــخ بالحـ ِ
درب مكيشــيفة بــن مثــلٍ يـ ْ
ْ
ـب يكتـ ْ
وحلــت الدكتــورة مريــم فيــايل باملركــز الرابــع عــن موضــوع
صعوبــات البحــث يف العلــوم اإلنســانية و االجتامعيــة) ،ودعــا
القســم جميــع الباحثــن إىل (الكتابــة يف صفحاتهــم مبدونــة
عــامل ،لنــر العلــم النافــع والســيام أن املســابقة مســتمرة
للعــام الثــاين ،وســيتم اإلعــان عــن الفائزيــن الجــدد لعــام).
إعالن أفضل مدونة عالم
عن أولويات البحث العلمي

أعلــن قســم النــر العلمــي اإللكــروين مبنصــة أُريــد لعلــاء
والخــراء والباحثــن الناطقــن بالعربيــة ،عــن أســاء الفائزيــن
يف مســابقة أفضــل مدونــات عــن أولويــات البحــث العلمــي.
وأوضــح القســم أن (خالــد فتحــي خالــد اآلغــا ،حصــل عــى
املركــز األول عــن أولويــات البحــث العلمــي ،مــاال يســعنا
الســكوت عنــه ،وحلــت باملركــز الثــاين فايــزة ســعيداين
عــن تقنــن الرقمنــة أو رقمنــة للقانــون ،وجــاء يف املركــز
الثالــث الدكتــور معتــز يوســف أحمــد أبوعاقلــة عــن
الــذكاء اإلصطناعــي والنقلــة النوعيــة القتصاديــات الــدول).

صدى أُريد

أخبار ونشاطات المنصة

منصة «أُريد» تعقد ندوة دولية بمناسبة اليوم العالمي للشعر
عقــد قســم النــر العلمــي اإللكــروين يف منصــة أُريــد ،للعلــاء
والخ ـراء والباحثــن الناطقــن بالعربيــة ،نــدوة دوليــة مبناســبة
اليــوم العاملــي للشــعر .وأكــد القســم أن (النــدوة أوصــت،
االهتــام بالشــعر العــريب والعمــل عــى نــره ،و إبــراز دور
الشــعراء يف الحيــاة االجتامعيــة والعلميــة ،واالســتفادة مــن
الشــعر العــريب يف نــر القيــم واملعــاين الصحيحــة ،وكذلــك
العمــل عــى اكتشــاف موهبــة الشــعر وتنميتهــا لــدى األجيــال
لتحقيــق األهــداف الصحيحــة) ،مؤكــدا أن (النــدوة ناقشــت
أهميــة الشــعر .ودور الشــعراء وإلقــاء قصائــد شــعرية)،
وأضــاف أن (الدكتــورة ابتســام الحــايل واملــرف عــى
القســم األســتاذ الدكتــور يــارس الطرشــاين ،قدمــا افتتاحيــة
النــدوة وكانــت عــن املقاصــد الرشعيــة للقصائــد الشــعرية)،
ولفــت القســم إىل أن (وليــد قصــاب ،وهــو أســتاذ الدراســات
العليــا للغــة العربيــة وآدابهــا يف أكادمييــة باشــاك شــهري يف
اســطنبول ،ونائــب رئيــس رابطــة األدب اإلســامي العامليــة،
ومديــر تحريــر مجلــة األدب اإلســامي ،ولــه خمســن كتابًــا يف
األدب والنقــد والبالغــة وتحقيــق ال ـراث ،وســت مجموعــات
قصصيــة ،وســبع مجموعــات شــعرية ،وأكــر مــن مثانــن قصــة
لألطفــال ،تحــدث عــن أهميــة الشــعر وإلقــاء قصائــد شــعرية)،
وتابــع أن (النــدوة تضمنــت مشــاركة الدكتــور ســعد الديــن
كنيديــري والدكتــورة ضفــاف عدنــان إســاعيل والدكتــورة
فاطمــة عبــد اللــه والدكتــورة رفعــة بنــت محمــد الكلثــم
واالســتاذ مهنــد فتــح الرحمــن الريــح والدكتــور إســاعيل

شــافعي) .بدورهــا ،أعربــت مديــر قســم ضــان الجــودة يف
جامعــة كلكامــش األهليــة يف بغــداد املــدرس حليمــة خليــل
الجبــوري ،عــن شــكرها للقامئــن عــى منصــة أُريــد وعقــد
هــذه النــدوة ،احتفــاء بيــوم الشــعر العاملــي ،ومــا هــو إال
احتفــاء بلغــة القــرآن الكريــم ،لغتنــا العربيــة الفصحــى ،كــا
وصــف األســتاذ يف كليــة الزراعــة بجامعــة ديــاىل خالــد حامــد
أن (الشــعر هوحديــث الــروح وســجل التاريــخ عابــر القــرون،
واعــظ النــاس البســطاء والجبابــرة ،مــريب الصغــار والكبــار،
عــازف املوســيقى عــى آلــة مل تصنعهــا املــادة ،فهــو موهبــة ال
تقتنيهــا برغبتــك ،ألنــه الجنــون املحبــوب) .وقــال أســتاذ اللغــة
العربيــة يف جامعــة القــايض عيــاض ،ســعد الديــن كنيديــري،
إن (هــذا اللقــاء املبهــج ،الــذي دعــت لــه املنصــة الفريــدة
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
القصائــد الجميلــة الراقيــة مــن طــرف نخبــة مــن الشــاعرات
والشعراء)						.
أُريد تناقش مع مجموعة من

الباحثين آليات العمل والتعاون المشترك

عقــد قســم النــر اإللكــروين يف منصــة أُريــد للعلــاء والخـراء
والباحثــن الناطقــن بالعربيــة ،اجتامعــا ناقــش خاللــه ملفــات
عــدة .وأشــار القســم إىل أن (االجتــاع شــارك فيــه أعضــاء
املجموعــة البحثيــة ،لكتــاب أولويــات البحث العلمــي) وأضاف
أن (جــدول اعــال االجتــاع ،تضمــن التعــارف بــن أعضــاء
املجموعــة ،واســتعراض عناويــن فصــول الكتــاب وكذلــك
اســتقبال املقرتحــات وتوزيــع املهــام بــن الباحثــن ،بهــدف
النهــوض بواقــع العمــل وتعزيــز املشــركات بــن األعضــاء).
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صدى أُريد

أخبار ونشاطات المنصة

أُريد تناقش مخاطر المخدرات على الشباب وتأثيرها النفسي والمجتمعي

عقــدت منصــة أُريــد للعلــاء والخــراء والباحثــن الناطقــن
بالعربيــة ،نــدوة علميــة توعويــة بعنــوان (شــبابنا ثــروة
املســتقبل ..فلنحافــظ عليهــم) ،بالتعــاون مــع منظمــة
نورســن للتوعيــة والتنميــة وجامعــة العــن ،للتعريــف
مبخاطــر املخــدرات وتأثرياتهــا النفســية واملجتمعيــة.
وقالــت املنصــة إن (النــدوة تضمنــت محــاور عــدة أبرزهــا،
املخــدرات النفســية واالجتامعيــة لتعاطــي املخــدرات،
واملؤثــرات العقليــة يف العــراق ومخاطــر تعاطــي املخــدرات
وآثارهــا عــى الفــرد واملجتمــع ،واملخــدرات يف العــراق بعــد
التغيــر ..تحليــل ســيكوبولتك وعــاج اإلدمــان بالطاقــة،
وفتــح الطاقــة بالجســم) .وأضافــت إن (الرئيــس التنفيــذي
للمنصــة ،الدكتــور ســيف الســويدي ،أشــاد يف مســتهل النــدوة
باملشــاركني يف نــدوة التــي عقــدت بالتعــاون مــع جامعــة
العــن  /ذي قــار متمثلــة برئيســها األســتاذ الدكتــور شــفيق
شــاكر شــفيق ومنظمــة نورســن للتوعيــة والتنميــة ،متمثلــة
برئيســها األســتاذ املســاعد مصطفــى عبــد الخالــق الطــايئ
واألســتاذ الدكتــور عــاد عبد الــرزاق ،مستشــار وزارة الصحة
والبيئــة واالســتاذ الدكتــور قاســم حســن صالــح ،مؤســس
ورئيــس الجمعيــة النفســية العراقيــة) ،وأكــد الســويدي أن
(إدارة منصــة أُريــد تحــرص عــى تنفيــذ برامــج تثقيفيــة
وتوعويــة لنــر ثقافــة الوعــي بــأرضار ومخاطــر املــواد
املخــدرة بأنواعهــا ،وتصحيــح للمفاهيــم املغلوطــة يف إطــار
املشــاركة املجتمعيــة) ،مشــرا إىل أن (هــذه النــدوة جــاءت
لتناقــش خطــورة تعاطــي املخــدرات واملســكرات عــى صحــة
الفــرد واملجتمــع ،وتأثريهــا عــى املجتمــع ومنظومــة القيــم
األخالقيــة ،فكــا هــو معلــوم أن اإلدمــان يــؤدي إىل ضيــاع
وإهــدار املــوارد البرشيــة والتأثــر عــى العمــل واإلنتــاج)،
وأوضــح الســويدي أن (مكافحــة اإلدمــان واملخــدرات يســهم
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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،
والتوعيــة بأثــر املخــدرات ومخاطرهــا الكارثيــة عــى
املتعاطــن ،ورفــع مهــارات التعامــل مــع ضغــوط األقــران
الذيــن يؤثــر بعضهــم يف بعــض بقــوة ،بتعاطــي املخــدرات
الفــراغ وغيــاب الــوازع األخالقــي والقيمــي ،وتشــجيع
الشــباب والشــابات عــى مامرســة هوايــات متنوعــة تنعكــس
إيجابــاً عــى صحتهــم البدنيــة والعقليــة وتجنبهــم الوقــوع
يف أخطــاء ومامرســات ســلبية) ،ومــى الســويدي إىل القــول
(يجــب أن أال تغفعــل هــذه النــدوة وخرباؤهــا عــن دور
ـس املخــدرات ،حيــث إن الكثري من
اإلعــام يف طــرح قضايــا متـ ّ
وســائل اإلعــام تقــوم بــدوره التوعــوي ،لكــن ينبغــي زيــادة
جرعــات التوعيــة يف مختلــف قنواتــه املرئيــة واملســموعة
والورقيــة واإللكرتونيــة ،لرفــع الوعــي بخطــورة املخــدرات).
بــدوره ،قــدم مستشــار الصحــة النفســية يف وزارة الصحــة
الدكتــور عــاد عبــد الــرزاق عبــد الغنــي محــارضة بعنــوان،
املحــددات النفســية واالجتامعيــة لتعاطــي املخــدرات
واملؤثــرات العقليــة يف العــراق ،كــا قــدم األســتاذ املســاعد
يف كليــة العلــوم بجامعــة بغــداد مصطفــى عبــد الخالــق
محــارضة بعنــوان ،مخاطــر تعاطــي املخــدرات وآثارهــا
عــى الفــرد واملجتمــع ،أمــا اليــوم الثــاين للنــدوة ،فقــد
قــدم مؤســس ورئيــس الجمعيــة النفســية العراقيــة األســتاذ
الدكتــور قاســم حســن صالــح ،محــارضة بعنــوان :املخــدرات
يف العــراق بعــد التغيــر ..تحليــل ســيكوبولتك ،فيــا
كانــت املحــارضة األخــرة بعنــوان اإلدمــان بالطاقــة وفتــح
مراكــز الطاقــة بالجسم/الشــاكرات ،التــي قدمتهــا املدربــة
املعتمــدة يف نــادي أصدقــاء الطاقــة الدكتــورة غنــوة ســامل.

صدى أُريد

أخبار ونشاطات المنصة

منصة أُريد تشارك بمعرض الكتاب في (باشاك شاهير)
شــاركت منصــة أُريــد للعلــاء والخــراء والباحثــن الناطقــن
بالعربيــة ،متمثلــة برئيســها التنفيــذي ســيف الســويدي،
مبعــرض الكتــاب يف باشــاك شــاهري  .وقــال الســويدي عــى
هامــش املشــاركة إنــه (برغــم التطــور التكنولوجــي يف العــامل
وســيطرته عــى أدق تفاصيــل حيــاة البرشيــة مــن حيــث
رسعــة ودقــة املعلومــات ملزوديهــا ،ونــدرة رواد الكتــاب وقلــة
متصفحيــه ،يبقــى الكتــاب يف األنــام خــر جليــس) ،وأضــاف
إن (املعــرض الــذي أقيــم يف منطقــة باشــاك شــاهري اســتمر
ملــدة أســبوعني متتاليــن ،حيــث تــم عــرض أبــرز الكتــب التــي
صــدرت عــن املنصــة وهــي :كتــاب صناعــة الهويــة العلميــة
للعلــاء والخــراء والباحثــن الناطقــن بالعربيــة ،وكتــاب
صناعــة املنصــات الرقميــة ،وكتــاب صناعــة املحافــل الدوليــة).

أُريد تحدد شروط المشاركة بمسابقة صناعة محتوى هادف خالل رمضان

حــدد قســم النــر العلمــي اإللكــروين مبنصــة أُريــد
للعلــاء والخــراء والباحثــن الناطقــن بالعربيــة ،رشوط
املســابقة الســنوية الثالثــة يف شــهر رمضــان املبــارك ،بشــأن
ـي هـ ٍ
ـادف  .وقــال القســم إن (الهــدف
صناعــة محتـ ًوى علمـ ٍّ
مــن امل ُســابقة هــو ،حــثُّ الباحثــن عــى اإلنتــاج العلمــي،
اســتعدادا لشــهر رمضــان املبــارك ،وتحقيــق التنافــس
وإبــرا ُز دور العلــاء ،والخــراء ،والباحثــن الناطقــن
بالعربيــة ،وتكرميهــم فضــا عــن صناعــ ُة رمــوز علميــة،
وإبــرا ُز أعاملهــا للعــامل) ،وتابــع أن (محــاور املســابقة:
تأليــف كتــاب أو كُت ِّيــب او حلقــاتٌ علميــة
تتضمــن
ُ
ُمصــ َّورة أو صناعــ ُة ُمحتــ ًوى مــر ٍّيئ هــادف ،كأن يكــون
ـي أو موشــن أو جرافيكــس ،إضافــة
بوســر أو ملصــق علمـ ّ
علمــي ،أو بحــثٌ
علمــي أو تأليــف شــعر أو
إىل تقريــ ٌر
ّ
ّ
نشــيد) ،مشــرا إىل أن (املســابقة تشــرط تقديــم املشـ ُ
ـارك
مشــاركته يف محــور واحــد فقــط ،ويكــون الحــد األدىن
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لعــدد كلــات الكتــاب  25ألــف كلمــة ،والحــد األقــى
 50ألــف كلمــة) ،مضيفــا (ويكــون الحــ ُّد األدىن لكلــات
الكُتيــب  10آالف كلمــة والحــد األقــى  25ألــف كلمــة،
أمــا بالنســبة للمحتــوى فيكــون املــر ُّيئ محتــ ًوى إبداعيــا
علميــا هــادف يف حــدود  5دقائــق وحلقــاتُ املشــاركة،
حلقـ ٍ
ـات علميــة ،وأال يتجــاوز زمــن الحلقــة التصويريــة 5
دقائــق والحــد األدىن للتقريـ ُر العلمــي  1500كلمــة والحــد
األقــى  2500كلمــة ،بينــا يكــون الحــد األدىن للبحــثُ
العلمــي  2500كلمــة والحــد األقــى  5000كلمــة) ،الفتــا
إىل أن ( الحــد األدىن للشــعر أو النشــيد  15بيتــا والحــد
األقــى  30بيتــا ،كــا يتــم إرســال املشــاركات بصيغــة
 wordمــع كتابــة بيانــات املشــارك ،االســم واللقــب
العلمــي والعمــل والربيــد اإللكــروين والواتســاب)،
مؤكــدا أن (آخــر فرصــة إلرســال املشــاركة تكــون يــوم
 29رمضــان لعــام  1442هجريــا املوافــق  11مايــو .)2021

في رحاب الجامعات
عبدالرزاق سعود

جامعة السلطان زين العابدين...

صــرح علمــي يرتقــي لمصــاف الجامعــات العالميــة ومصنــع إلنضــاج الخريجيــن

تــزداد ســمعة ماليزيــا يف مجــال التعليــم الــدويل بشــكل كبــر ،كــا هــو الحــال مــع آســيا بشــكل عــام ،وهــذا ال يعنــي أن ماليزيــا
لوحدهــا ،أو أنهــا معزولــة عــن بقيــة املجتمــع الــدويل كجزيــرة وحيــدة يف حــد ذاتهــا .بــل تتمتــع ماليزيــا بعالقــات عمــل مــع بعــض
أفضــل الجامعــات يف مختلــف أنحــاء العــامل ،مــن حيــث معايــر جامعاتهــا التــي تتــم مراقبتهــا ومتابعتهــا مــن قبــل وزارة الدولــة للتعليــم
العــايل .ويف الوقــت نفســه قــد تتفاجــأ عندمــا تعلــم أن ماليزيــا تضــم جاليــات وجنســيات متنوعــة ،وصلــت إىل أكــر مــن  93000طالــب
أجنبــي مــن أكــر مــن  100دولــة ،كــا شــهد قطــاع التعليــم يف املؤسســات املاليزيــة يف الفــرة مــن  1997إىل  2003منــوا بنســبة 8.36٪.
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الثقافة األكاديمية

رؤية الجامعة

قطــاع التعليــم العــايل يف ماليزيــا هــو قطــاع دويل يعتمــد عــى مــكان
إكــال الطلبــة دراســتهم التــي تتنــوع أســاليب التدريــس والبيئــات
األكادمييــة فيهــا وتتأثــر بعــدد مــن الثقافــات املختلفــة وهــذه ميــزة
إضافيــة للدراســة يف ماليزيــا ،ومــع ذلــك فالثقافــة األكادمييــة املاليزيــة
شــبيهة بثقافــة اململكــة املتحــدة مــن حيــث :يتعــن عــى الطالــب
حضــور املــواد الدراســية ،ومتابعــة التقــدم األكادميــي الخــاص بهــم.

شــهدت رؤيــة جامعــة الســلطان زيــن العابديــن لعــام  2020تأطــر
التكامــل املعــارص يف ثــاث ركائــز مســتدامة ،الركيــزة األوىل بنيــت
عــى أســاس اإلســام منوذ ًجــا للتوحيــد ،والركيــزة الثانيــة اتخــذت مــن
االســتدامة مفهو ًمــا للتكامــل يف بنــاء املؤسســة التعليميــة ،والركيــزة
الثالثــة هــي تلبيــة املتطلبــات املســتدامة لتحقيــق الرؤيــة املعــارصة
وإنتــاج إنســان متعلــم يحمل قيم التأثري واملســاهمة يف متكــن املجتمع.
كــا وأن رؤيــة الجامعــة تتبنــى نــر قيــم بــن طالبهــا تســهم يف
التأثــر يف املجتمــع بصــورة عامــة ،مسرتشــدة بالقيــم األساســية
الثامنيــة ،وهــي :املعرفــة ،العقيــدة واألخــاق ،الصدقــة،
القيــادة ،التعــاون ريــادة األعــال ،التحــول أو التغيــر ،االبتــكار.

نظرة عامة

تحسين المحتوى

تأسســت جامعــة زيــن العابديــن ىف العــام  ، 2006ولديهــا 3
مقــرات تقــع ىف كوتــا  ،كوســزا  ،بيســوت ..الجامعــة مؤلفــة مــن 9
كليــات تقــدم برامجهــا الدراســية بدرجاتهــا املختلفــة ( الدبلومــات
 ،البكالوريــوس  ،املاجســتري  ،والدكتــوراه ) ..حاليــا متنــح الجامعــة
 18برنامجــاً لدرجــة البكالوريــوس  ،و 23برنامجــاً للدبلــوم ،وبرامــج
دراســية اخــرى متنوعــة تشــمل  :اللغــات  ،االتصــاالت  ،املعلوماتيــة
 ،الدراســات اإلســامية  ،ادارة األعــال واملحاســبة  ،الزراعــة
والتكنولوجيــا الحيويــة  ،الطــب والعلــوم الصحيــة ،التصميــم اإلبداعــي
والتكنولوجيــا  ،الحقــوق والعالقــات الدوليــة  ،وتكنولوجيــا الغــذاء..

تخضــع جامعــة الســلطان زيــن العابديــن اىل خطــط مدروســة
لتحســن املناهــج الدراســية يف كل ســنة ،مســتندة اىل خطــوات تنميــة
وتطويــر محــارضي الجامعــة فيــا يتعلــق بإطــار املناهــج املتاحــة يف
املســتقبل ،باالعتــاد عــى ورش العمــل الخاصــة بالتعليــم القائــم عــى
اعتــاد آخــر تطــورات العلــم يف العــامل  ،وتنفيــذ الربامــج األكادمييــة
املتقدمــة ،التــي تأثــر بشــكل كبــر يف املامرســات التعليميــة .
وهنــاك أيضً ــا ملســات عمليــة لتطبيــق مهــارات القــرن  21يف التعليــم،
فالجامعــة بحاجــة للتأكيــد أنــه باإلضافــة إىل التفــوق األكادميــي
ال بــد مــن وجــود جيــل الشــباب الــذي يحتــاج أيضــا إىل املهــارات
مثــل اإلبــداع واملرونــة والتفكــر النقــدي والقــدرة
عــى حــل املشــاكل ،ويكونــون قادريــن عــى االتصــال
والتشــغيل وحســن التعــاون وكذلــك القيــادة ومســؤول.

التعلم االلكتروني
منــذ يوليــو  2019انضمــت جامعــة الســلطان زيــن العابديــن إىل
كرنفــال التعلــم اإللكــروين املســتوى الوطنــي أي  IUCELباالضافــة
اىل مشــاركة املحارضيــن والطــاب أيضــا يف كرنفــال التعلــم اإللكــروين
الــذي يكشــف يف آن واحــد مــدى إجــادة الطــاب ملهــارات االتصــال
والتعــاون والتفكــر النقــدي والقــادر عىل حل املشــاكل التــي تواجههم.
يف اثنــاء هــذا متكنــت الجامعــة مــن الفــوز بأربــع ميداليــات ذهبيــة
 ،وثــاث ميداليــة فضيــة وثــاث ميداليــات برونزيــة ،بســبب إج ـراء
محارضيــن دراســات التأثــر يف االرتقــاء بأســاليب التعليــم والتعلــم
متاشــيا مــع الجهــود املبذولة لتنفيــذ مهارات القرن الحــادي والعرشين .
كــا وتــم تطويــر العديــد مــن الــدورات التدريبيــة باســتخدام
الواقــع املعــزز والقابــل للتحقيــق عــى منصــة التعلــم عــن بعــد
لتصبــح جامعــة الســلطان زيــن العبديــن أول جامعــة يف ماليزيــا
أدخلــت التكنولوجيــا بالكامــل يف دراســتها لجميــع الدارســن.
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صدى أُريد

في رحاب الجامعات

أنشطة االبتكار والبحث

التميز البحثي

اتخــذت جامعــة الســلطان زيــن العابديــن خطــوات عديــدة لجعــل
الجامعــة نقطــة مرجعيــة عامليــة ،لتأســيس بعــض االهتاممــات الخاصــة
كــا يف كليــة الدراســات اإلســامية املعــارصة التــي أنشــأت ثــاث
مجمعــات بحثيــة؛ تتعلــق االوىل بالفقــه املعــارصة ،والثانيــة بالرضاعــة
الطبيعيــة املتوافقــة مــع الرشيعــة ،والثالثــة تحــت عنــوان وحــدة
اســتدامة األرسة ،مهمتهــا تعزيــز البحــث املرتجــم ،وحــل املشــاكل
الحقيقيــة املوجــودة يف املجتمــع  ،وبالتــايل توفري الحلول بشــكل مبارش.
ونتيجــة للنشــاط هــذا فــإن البحــث واالبتــكار الــذي تــم ترتيبــه
يف الجامعــة ســاعد الباحثــن عــى التقــدم خطــوة أخــرى نحــو
تســويق منتجــات البحــث ،عــى ســبيل املثــال  ،مــروع الوضــوء
الــذي تــم تطويــره مــن قبــل الباحثــن مــن كليــة الطــب ،وهــو
مهيــأ ليتــم تســويقه مــن خــال اتفاقيــة ترخيــص املنتــج.

مــن املعــروف أن العــامل األكادميــي مح ّمــل بأنشــطة البحــث،
ومنــذ عــدة ســنني نفــذت الجامعــة مختلــف الجهــود املبذولــة
يف ضــان التميــز وإنجــاز البحــوث ومضاعفــة الجهــود
املبذولــة نحــو البحــث املرتجــم وتعدديــة التخصصــات.
يف عــام  2019تــم منــح ثــاث مجموعــات بحثيــة مبلغًــا مقــداره
 61،500رينجيــت ماليــزي ،باإلضافــة إىل املنــح الداخليــة للجامعــة
ووزارة الرتبيــة والتعليــم ،وكذلــك الحصــول عــى منــح أخــرى مثــل
املنــح البحثيــة العلميــة واملنــح التــي ترعاهــا وزارة الصحــة املاليزيــة .

احتضان الخريجين واستثمارهم
أنتجــت الجامعــة العديــد مــن الخريجــن يف مختلــف املجــاالت،
وأصبحــت مصنعــا إلنضــاج الخريجــن بشــكل كبــر ،فكانــت
األنشــطة والجهــود املختلفــة التــي نفــذت عامــا رئيســا يف تحســن
القــدرة التنافســية للطــاب عــى املســتويات الوطنيــة والدوليــة.
جامعــة الســلطان زيــن العابديــن هــي أول جامعــة لهــا
جمهــور يف ماليزيــا يعــن اثنــن مــن الطــاب أعضــا ًء يف
مجلــس الشــيوخ بالجامعــة ،بينــا اثنــان آخــران كمراقبــن.
هــذا التعيــن هــو خطــوة اســراتيجية من قبــل الجامعة التي اســتجابت
لنــداء وزارة الرتبيــة والتعليــم املاليزيــة ،مــن خالل بث حيــاة جديدة يف
عمليــة متكــن الطــاب ،باإلضافــة إىل ذلــك وفــرت إدارة الجامعة الفرص
للطــاب ملامرســة اإلدارة الكاملــة بشــأن انتخابــات الحــرم الجامعــي.

تنمية المجتمع والمجتمعات المستدامة
لعبــت جامعــة الســلطان زيــن العابديــن دو ًرا مهــاً كمؤسســة
مــن ضمــن مؤسســات التعليــم العــايل الــذي ميكــن أن يولــد
املعرفــة ورفاهيــة املجتمــع املحــي ،وتــم ذلــك مــن خــال وضــع
مبادرتــن رئيســتني هــا إنشــاء مركــز تنميــة املجتمــع وتنفيــذ
مــروع بحثــي قائــم عــى أســاس املجتمعــات املســتدامة.
مكتــب كليــة العلــوم االجتامعيــة والتطبيقيــة ()FSSG
هــو املســؤول عــن تنســيق كل يشء بشــأن األنشــطة
التــي ســيتم تنفيذهــا يف إطــار هــذه املبــادرة.
يُنظــر إىل مركــز تنميــة املجتمــع عــى أنــه وثيــق الصلــة بشــأن
خلــق التــآزر بــن جميــع مراكــز املســؤولية املســؤولة عــن تنفيــذ
التفاعــات والتعــاون الــذيك والتواصــل االجتامعــي ،ومــن خــال
هــذه املبــادرة قامــت بعــض الكليــات أيضً ــا باختيــاره الســتضافة
برامــج املجتمــع أو برنامــج املجتمــع الرائــد الــذي ســربط
النظريــة باملامرســة يف حــل املشــاكل الفعليــة التــي واجههــا
املجتمــع ،فضــا عــن املعرفــة واملهــارات املتعلقــة بالروحانيــة
والطــب والصحــة ،واإلدارة املاليــة والعلــوم الزراعيــة والتكنولوجيــا.
باختصــار انهــا وســيلة ميكــن الكشــف مــن خاللهــا عــن مشــاكل
املجتمــع وإيجــاد حلــول مســتدامة وعادلــة لتلبيــة احتياجــات
املجتمــع.

صدى أُريد
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في رحاب الجامعات

الخطة اإلستراتيجية

ضمان جودة الطالب والموظفين

عــى مــدار ســنني طويلــة رســمت الجامعــة مجموعــة
متنوعــة مــن النجاحــات والتميــز ســواء عــى املســتوى
الداخــي أم العاملــي ،مــا تــم تحقيقــه مل يكــن وليــد يــوم
وليــس هــو بالــيء الــذي ميكــن الوصــول اليــه يف غمضــة
عــن .إنهــا نتيجــة العمــل الشــاق لجميــع العاملــن يف
الجامع ــة من ــذ التأس ــيس اىل يومن ــا ه ــذا ،وم ــع ذل ــك ال ينبغي
أن تقــف عجلــة التقــدم يف الجامعــة وال بــد ان تســتمر
الخط ــط الس ــراتيجية حت ــى الوص ــول اىل الغاي ــات املنش ــودة.
نتيجــة لذلــك مــن الصعــب للغايــة تحديــد املســتقبل،
ه ــذا ألن العوام ــل الت ــي تق ــود املس ــتقبل ه ــي مث ــل التغ ــرات
الدميوغ رافيــة والتطــورات التكنولوجيــة مــن الصعــب جــدا
الس ــيطرة عليه ــا .وم ــن هن ــا ف ــان مس ــتقبل التعلي ــم الع ــايل
الوطن ــي ه ــو أيض ــا م ــن الصع ــب توقع ــه .وم ــع ذل ــك ال ب ــد من
التحك ــم يف اإلج ـراءات الت ــي تجع ــل الجامع ــة يف أفض ــل وض ــع،
وأن تك ــون ذات صل ــة بخدم ــة الط ــاب ،واملجتم ــع والدول ــة.
خط ــة الجامع ــة االس ــراتيجية تتمث ــل باش ــاعة روح التع ــاون
بــن الجميــع وانعــاش املبــادرات التــي تــم التخطيــط لهــا،
ع ــى س ــبيل املث ــال كان تنفي ــذ املش ــاريع خاص ــا باألكادميي ــن
فقــط خاصــة أعضــاء هيئــة التدريــس لكــن اآلن هــذه
الجهــود ســيتم تنفيذهــا مــن قبــل مختلــف األطــراف مبــا
يف ذلــك مكتــب نائــب مديــر الجامعــة لشــؤون الطــاب
والخريجــن  ،مركــز الرياضــة والرتفيــه  ،الســكن الطــايب
والصح ــة  ،وحت ــى أقس ــام الس ــامة والصح ــة املهني ــة ،م ــن أجل
التمي ــز األكادمي ــي والتع ــاون يف كل عم ــل وم ــن أج ــل الرؤي ــة
والرســالة التــي تــم تحديدهــا وســيتم تحقيقهــا مســتقبال.

تســتهدف الجامعــة عــرة باملائــة مــن إجــايل الطــاب ليكونــوا مــن
خــارج ماليزيــا وهــم الطــاب الدوليــون ،هــذا االمــر يتحقــق مــن
خــال تنفيــذ األنشــطة والرتويــج الســتقطاب الطــاب من دول اآلســيان
والــرق األوســط ودول آســيوية أخــرى إىل جانــب قدرتهــا عــى اخرتاق
الســوق يف الــدول األوروبيــة ،باالضافــة اىل قبــول الطــاب الدوليــن ،
فــان الجامعــة تركــز أيضً ــا عــى توظيــف األكادمييــن الدوليــن ،فحتــى
اآلن هنــاك  51مدرســا دوليــا مــن  18دولــة يعملــون يف الجامعــة وهــو
مــا يشــكل نســبة  8.7يف املئــة مــن عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس،
ولــدى الجامعــة خطــة لزيــادة عــدد املوظفــن الدوليــن ليصــل إىل
عــرة يف املئــة مــن إجــايل املوظفــن األكادمييــن يف عــام .2022

التقديم واالنتساب
وأخــرا ومــن بــاب تســهيل االنتســاب اىل جامعــة الســلطان
زيــن العابديــن ،فقــد عمــدت الجامعــة عــى توفــر خدمــة
التقديــم املركزيــة للطــاب الدوليــن يف ماليزيــا ،فيمكــن التقديــم
مبــارشة إىل الجامعــة مــن خــال موقعهــا عــر االنرتنــت ،كــا
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
واملنتديــات الطالبيــة واملطبوعــات ســتجد العديــد مــن األدلــة
التــي توضــح عمليــة التقديــم لربامجهــا بدقــة بالغــة ،ويتعــن
عليــك إرســال البيانــات الشــخصية حتــى يتعــرف املســؤولون
عــى طبيعــة الدراســة واملواضيــع التــي ترغــب يف دراســتها ،ثــم
يتــم اتخــاذ القـرارات بشــأن انتســاب الطــاب الراغبــن للجامعــة.
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مقاالت

أُريد والجامعة العراقية ...تعاون بنّاء
أ.د.خميس عواد زيدان
مساعد رئيس الجامعة العراقية
للشؤون العلمية

يُثـــري التعــاون العلمــي الب ّنــاء املؤسســات املتعاونــة مبــا تفــاد
منــه خدمــة للتطــور الــذي تنشــده والغايــات التــي تســعى
مــن أجلهــا خدمــة لإلنســانية جمعــاء ،وإذا كان قطــاف هــذا
التعــاون مــا يــري العالقــة العلميــة بني هــذه املؤسســات فإن
الجامعــة العراقيــة كانــت األوىل عــى مســتوى العــراق ممــن
مــدت جســور التعــاون مــع منصــة (أُريــد للناطقــن بالعربيــة)
مــا يعضــد رؤيــة الجامعــة يف اســراتيجية علميــة رســمتها
مــع منصــة أُريــد يف انطالقتهــا األوىل ،وعملــت عــى املــي
بفصــول التعــاون معهــا قــدر مــا تســتطيع وبأعــى املســتويات.
والجامعــة العراقيــة يف مختــر يعــ ّر ُف بهــا فهــي جامعــة
حكوميــة مقرهــا بغــداد -العــراق تأسســت عــام 1989م
وتحــوي اليــوم يف هيكليتهــا عــر كليــات هي(الطــب ،طــب
األســنان ،الهندســة ،اإلدارة واالقتصــاد ،القانــون ،اآلداب،
الرتبيــة ،الرتبيــة للبنــات ،اإلعــام ،العلــوم اإلســامية) وتســعى
الســتحداث مــا يكامــل رؤيتهــا املعرفيــة مــا تحتــاج إليــه مــن
تخصصــات ،إضافــة إىل ذلــك تضــم مكتبــة مركزيــة ومركزيــن
أحدهــا بحثــي يعنــى بالعلــوم اإلنســانية وآخــر للتعليــم
املســتمر ،ومراكــز استشــارية علميــة يف مجــاالت طــب
األســنان واإلدارة واالقتصــاد والهندســة ،ناهيــك عــن ثالثــن
قســا تسـ ّـر 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 واملاجســتري
والدكتــوراه يف كثــر التخصصــات ،وتتجســد رؤيــة الجامعــة يف
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رصح علمــي يتصــدر التصنيــف العاملــي مــع أفضــل الجامعــات
يف العــامل ويف مصافهــا إذ تعمــل بــدأب عــى ذلــك ،ومتــي
لتقويــة عــرى وأوارص التواصــل داخليــا وخارجيــا مــع مختلــف
جامعــات العــامل ومراكــزه العلميــة ومؤسســاته املعرفيــة،
فقــد انظمــت الجامعــة العراقيــة إىل اتحــاد الجامعــات
الــدويل واتحــاد الجامعــات العربيــة واإلســامية ،وهــي
تهــدف وفــق ذلــك لتنويــع مصــادر التالقــح املعــريف املفــي
لتخريــج الكفــاءات العلميــة بأعــى املســتويات ومبختلــف
مراحــل الدراســة ،كــا عقــدت الجامعــة الكثــر مــن مذكــرات
التفاهــم والتعــاون العلمــي مــع مختلــف الجامعــات واملراكــز
واملنصــات العلميــة ومــا تعاونهــا مــع منصــة أُريــد إال حلقــة
يف سلســلة اســراتيجيتها التــي تعمــل جاهــدة لتحقيقهــا.
وقــد ســعت الجامعــة منــذ التواصــل األول مــع منصــة أُريــد
أن تكــون منطلقــا وحاضنــة علميــة لهــا ملــا تل ّمســته مــن
جديــة القامئــن عــى هــذه املنصــة ،ومل تألــوا جهــدا لتقديــم
كافــة أشــكال التعــاون معهــا ،وعــى وفــق مــا تقــدم فقــد
ولــدت كــرى شــارات ذلــك التعــاون ،فبكــرت الجامعــة
بنــدوة تعريفيــة باملنصــة ألقاهــا أســاتذة الجامعــة العراقيــة
مــن أعضائهــا الفاعلــن باملنصــة ،ثــم تطــور التعــاون يف
احتضــان الجامعــة العراقيــة ملحفلــن عامليــن علميــن كبرييــن،
وهــا املحفــان العلميــان الســادس والســابع ،ونتيجــة
هــذا التطــور يف العالقــات العلميــة التــي كان لهــا صــدى
عامليــا نتيجــة املشــاركات الكبــرة فيهــا فقــد متخضــت
هــذه الجهــود وهــذا النجــاح عــن توقيــع آليــة تعــاون
علمــي بــن الجامعــة واملنصــة ،ليفتــح البــاب واســعا أمــام
إنجــازات مســتقبلية نســأل اللــه ســبحانه أن تكلــل بالنجــاح.
وال بــد ونحــن منــي جاديــن برؤيــة مســتقبلية علميــة
واعــدة علميــا مــع منصــة أُريــد أن نقــف عرفانــا لجهــود
القامئــن عــى هــذا التعــاون العلمــي بــن الجامعــة
العراقيــة ومنصــة أُريــد للناطقــن بالعربيــة وعــى رأســهم
الدكتــور ســيف الســويدي املديــر التنفيــذي للمنصــة
ورئيــس اللجنــة االستشــارية ،وكل مــن ســاهم بهــذا
العطــاء املتجــدد بالعلــم والعمــل النافــع للبرشيــة جمعــاء.
سائلني الباري تعاىل التوفيق والسداد...

صدى أُريد

مقاالت

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

تُشــكل هــذه العالقــة موضو ًع ــا قد ًمي ــا وحدي ثًــا
يف آن واحــد ،فهــي قدميــة ألنهــا ظهــرت بظهــور
الحيــاة اإلنســانية عــر كل م راحلهــا التاريخيــة.
وحدي ثً ــا ألنه ــا اكتس ــت طاب ــع الدميوم ــة واالس ــتق رار
والتغــر بتعــدد أشــكالها ومظاهرهــا .وإضافــ ًة إىل
هــذا تُعــد موضو ًع ــا يف غايــة األهميــة والتعقيــد،
إذ مــن الصعــب مبــكان أن نفصــل بــن أشــكالها
ومس ــتوياتها م ــن خ ــال املنظ ــور الع ــام له ــا ،وك ــذا
وأيض ــا
مظاهرهــا وإف رازاتهــا أمناطهــا ومجاالتهــاً ،
طبيعتهــا وعواملهــا ضمــن مجتمــع واحــد ويف
خضــم فــرة زمنيــة محــددة.
وإمن ــا مضمونً ــا؛ فيمك ــن ترجمته ــا تب ًع ــا لذل ــك رغب ــة
وطم ــوح األف ـراد والجامع ــات واملجتمع ــات الدولي ــة؛
بش ــقيها «الكالس ــييك واملع ــارص» يف تحصي ــل ظ ــروف
معيش ــية فاضل ــة ،وحي ــاة إنس ــانية هادئ ــة مس ــتقرة
«بشــفافية» يف إرادتهــا الفعليــة الســاعية نحــو
اســتئصال بــذور الشــقاق والتصــدع االجتامعــي.
ومعالجــة مختلــف صــور ومظاهــر االنحــراف
وال ـراع الثق ــايف .انطالقً ــا م ــن رضورة إدراك جوه ــر
هــذه العالقــة ،وتحصيــل فهــم معمــق لطبيعــة
الشــخصية اإلنســانية يف إطارهــا االجتامعــي .وألن
يتــأىت ذلــك ال منــأى أبــ ًدا مــن رضورة الخــوض يف
غــار هــذه العالقــة ،بوصفهــا ظاهــرة اجتامعيــة
محوريــة أقرهــا العلــاء والخــراء مــن مختلــف
االتجاهــات والتخصصــات وعــر كل امل راحــل
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التاريخيــة املصاحبــة لعمــوم البرشيــة.
لهــذا أحــرز موضــوع الــراع الثقــايف والتناقــض
االجتامع ــي؛ ع ــى قس ــط واف ــر م ــن اهت ــام الرعي ــل
األول م ــن الفالس ــفة والعل ــاء وبخاص ــة املش ــتغلني
بعلــم االجتــاع؛ حيــث كان موضــع اهتــام كل
مــن االتجاهــن الرئيســيني فيــه وهــا الكالســييك
واملح ــدث بش ــقيه املحاف ــظ وال رادي ــكايل؛ فبالنس ــبة
لألنصــار االتجــاه األول :نجــد أن تصورهــم
السوســيولوجي العــام للمجتمــع ينهــض عــى
مس ــلمة أساس ــية ه ــي النظ ــام املرتك ــز ع ــى مفه ــوم
تــوازن القــوى فيــه ،وبذلــك ف ُه ــم يؤكــدون أن
املجتم ــع كل متكام ــل متناغ ــم متناس ــق وأن القضية
األساســية املحوريــة لتحليــل بنيــة املجتمــع؛ إمنــا
هــي اشــراكهم يف مجموعــة مــن القيــم األساســية
وإجامعهــم عــى املبــادئ الرئيســية .بذلــك؛ فقــد
ب ــدت مح ــاوالت إغف ــال ال ـراع الثق ــايف ،والتحف ــظ
عليــه والتحــرج مــن تناولــه واضحــة جــ ًدا يف كل
الطروح ــات الكالس ــيكية واملع ــارصة السوس ــيولوجية
وحتــى الســيكولوجية.
بينــا وقــف أصحــاب االتجــاه اآلخــر «النقيــض»
حاســا مــن هــذه القضيــة؛ إذ أن مســألة
موق ًف ــا
ً
النظــام يف اعتقادهــم مــا هــي إال محاولــة جــادة
لتزييــف الواقــع االجتامعــي وتشــويه الحقائــق،
وبالت ــايل فه ــو واجه ــة صوري ــة؛ تخف ــي ورائه ــا أش ــكاالً
مختلف ــة لالس ــتغالل واالحت ــكار والس ــيطرة ،لتحقيق

صدى أُريد
املصلحــة الذاتيــة التــي يُ قرهــا املذهــب املــادي
البارغــايت ،وتربرهــا األنانيــة اإلنســانية.
فالظاهــرة املحوريــة إذن؛ هــي التعــارض والــراع
املوصــول ب ـــ «املصلحــة والقــوة والهيبــة والــروة
والس ــيادة» إذ ترج ــع أص ــول مدرس ــة ال ـراع الثق ــايف
يف علــم االجتــاع املعــارص ،إىل اإلســهامات التــي
قدمهــا ماركــس يف تحليلــه لبنــاء املجتمــع ،ثــم
انطلق ــت االتجاه ــات النظري ــة والبحثي ــة املع ــارصة
مــن هــذه األصــول فحاولــت تعديلهــا ،وتنقيحهــا
وتطويرهــا واإلضافــة إليهــا ،واشــركت جميعهــا
حــول فكــرة محوريــة رئيســية هــي «اإلقــرار بــأن
الــراع الثقــايف حقيقــة اجتامعيــة مؤكــدة».
وهنــا نجــد أن العالقــة بــن الــراع الثقــايف
والتناق ــض االجتامع ــي ينت ــج عنه ــا عوام ــل فاعل ــة يف
عملي ــة التغ ــر ،إال إنن ــا نج ــد لل ـراع أوج ــه متع ــددة
«سياســية ،وطبقيــة ،ودينيــة ،وعرقيــة» وهــو يف
املحصل ــة عملي ــة اجتامعي ــة توج ــد بأوج ــه مختلف ــة
يف الحيــاة االجتامعيــة ،وبالتــايل فــإن املتناقضــات
الثقافيــة تُنتــج متناقضــات اجتامعيــة داخــل
املجتمــع الواحــد ،والتــي بدورهــا تفــرز الــراع
متناقض ــا.
الثقــايف فيكــون مجتم ًع ــا
ً
وألج ــل إزال ــة ه ــذه التناقض ــات ع ــاد ًة م ــا ت ــؤدي إىل
تغــرات اجتامعيــة فيــه ،أي يتــم حســم الــراع
الثقــايف بإنهــاء جانــب مــن العنــارص الثقافيــة
لحس ــاب عن ــر آخ ــر ،ويك ــون ذل ــك إم ــا باس ــتبدال
عنــارص جديــدة أو بتنميــة العنــر الغالــب يف
الثقاف ــة ،ويف كلت ــا الحالت ــن ي ــؤدي األم ــر إىل التغ ــر
يف النهايــة.
وم ــن وجه ــة نظ ــر أخ ــرى؛ أن ال ـراع الثق ــايف الس ــليم
مينــع تحجــر النظــام االجتامعــي ،وذلــك بإيجــاد

16

مقاالت

ضغ ــط م ــن أج ــل االبت ــكار واإلب ــداع؛ ف ــا بُ ــد للنظ ــام
االجتامع ــي م ــن رصاع ثق ــايف س ــليم ل ــي يج ــدد ع ــى
األق ــل طاقات ــه ويُ عي ــد الحي ــاة إىل ق ــواه املبدع ــة.
كــا أن لل رصاعــات الثقافيــة أنــواع عــدة ،ومنهــا
رصاعــات ذات منشــأ خارجــي وتكــون مفروضــة
عــى املجتمــع كالحــروب مثــاً ،ورصاعــات ذات
منشــأ داخــي كالــراع بــن األحــزاب السياســية
أو الطبقــات االجتامعيــة ،وتتــم داخــل املجتمــع
الواح ــد ،وع ــاد ًة م ــا يك ــون ل ــكل منه ــا من ــاذج خاص ــة
يف التحليــل السوســيولوجي .وكل هــذه ال رصاعــات
عــاد ًة مــا تــؤدي إىل تغــر املجتمــع ،ولكــن ليــس
ل ــكل ال رصاع ــات األهمي ــة نفس ــها يف إح ــداث التغ ــر،
فــا إن ينتهــي رصاع بــزوال العلــة املســببة لــه،
حت ــى تنش ــأ تناقض ــات اجتامعي ــة جدي ــدة ت ــؤدي إىل
التوتــر ومنهــا إىل الــراع الثقــايف ،وهكــذا.
ختا ًم ــا  ..نخلــص إىل أن هــذه العالقــة مســتمرة
يف ارتبــاط وثيــق فيــا بــن املصطلحــن «الــراع
الثقــايف – التناقــض االجتامعــي» ،بيــد أنهــا يؤثــر
أحده ــا يف اآلخ ــر ،وم ــع أن ال ـراع الثق ــايف ظاه ــرة
حتميــة متليهــا عــدة عوامــل اقتضتهــا خصائــص
فطري ــة مرتك ــزة يف ش ــخصية الف ــرد؛ ف ـــ تتع ــداه إىل
شــخصية املجتمــع ،إال إننــا ال نســتطيع أن نُ عيــد
كل التغ ـرات االجتامعي ــة إىل حال ــة ال ـراع ،بي ــد أن
املجتمع ــات الي ــوم تض ــع التغ ــر وف ــق إلرادة جامعية
دميق راطيــة مخططــة ،كذلــك األمــر بالنســبة
لــرورة أن تــؤدي التناقضــات إىل رصاع؛ فتغــر
ج ــذري إيج ــايب ،ه ــذا م ــن واق ــع أن التناق ــض موج ــود
يف ثقاف ــة املجتمع ــات ،لك ــن م ــن املمك ــن التخفي ــف
م ــن حدت ــه باإلصالح ــات املس ــتمرة بغ ــرض التحك ــم
يف عواقبــه.

صدى أُريد

مقاالت

الوقت ال يقدر بثمن
أ .محمد التميمي
كاتب وباحث سياسي وإداري  -مدرب دولي

17

ال يغفــل الناجحــون عــن تحقيــق األولويــات للوصــول إىل
الغايــات ،لذلــك فهــم يدفعــون املــال مقابــل الحصــول عــى
الوقــت ،بينــا الفاشــلون لديهــم فــراغ أشــبه بالوعــاء املمتلــئ
الــذي بداخلــه ثقــب مهــا أشــبع باملــاء ســيبقى فارغــا،
والســبب ،أن الناجحــن يخططــون للحــارض واملســتقبل
ولديهــم آمــال وطموحــات ويرغبــون بــأن يصبحــوا قــادة
مأثريــن وفاعلــن اجتامعيــن ،بينــا الفاشــلون ليــس لديهــم
أي خطــط للحــارض واملســتقبل وتســيطر عليهــم الدائــرة
املغلقــة ويعيشــون يف عزلــة اجتامعيــة ميلؤهــا االغــراب
النفــي واآلثــار الســلبية.
إدارة الوقــت هــو تنظيــم الحيــاة شــأنها كشــأن اإلدارة
يحتــاج إىل تخطيــط ثــم تنظيــم وتوجيــه ورقابــة عــى
األعــال واألفعــال واألنشــطة ،ويعتــر الوقــت أنــدر
املــوارد ،إذا مل تتمكــن مــن إدارتــه فلــن تتمكــن مــن إدارة
أي يشء آخــر فهــو مبثابــة العمــود الفقــري للحيــاة وأعاملنــا
اليوميــة .فالوقــت الــذي ميــي ال يعــود فحســن إدارة
الفــراغ والوقــت يولــد الفاعليــة ،والفعاليــة هــي نشــاط
حــريك تولــد االنجــاز ،واالنجــاز يولــد النجــاح ال ميكــن بلــوغ
الــذروة دون اســتغالل وقــت الفــراغ الــذي ميكــن تصــوره
بالدائــرة املفتوحــة التــي تطلــق العنــان لإلنســان لبلــوغ
الغايــة والهــدف.

ابــدأ يومــك بالتخطيــط ،فاليــوم بــدون تخطيــط كاألحــام
والخيــاالت والظــام الدامــس كــ ّون لنفســك قاعــدة ،نعــم
أُريــد أن أصــل ،ال تكــن كالذيــن بنــوا أيامهــم عــى األوهــام،
ابتعــد عــن الســلبيني وال تقــل ال أُريــد أو ال اســتطيع ،فــا
معنــى لهــا إال يف قامــوس العجــز والكســل ،ســارع باغتنــام
الفــرص ،فالحيــاة مليئــة بالفــرص واســتغاللها يــأيت مــن
خــال اســتغالل وقــت الفــراغ .فالوقــت الثمــن أفضــل مــن
فــراغ دامــس ففــي كل يــوم ســوف تفتــح لــك الحيــاة نوافــذا
صغــرة مــن الفــرص والطريقــة التــي تســتجيب بهــا لهــذه
الفــرص هــي التــي ســتحدد مصــرك يف النهايــة.
الوقــت شــأنه كشــأن املعــادن التــي يتــم اســتخراجها والوقــت
ينبغــي أن يســتغل ملــا يحقــق املكاســب واملنافــع والنجــاح،
فــا قيمــة للوقــت مــن دون تدبــر ،وكــا أخربنــا الرســول
تــزول قد َمــا ٍ
ُ
عبــد يــو َم القيامــ ِة
صــى اللــه عليــه وســلم ال
حتــى يسـ َ
ـأل عــن ع ُمـرِه فيـ َم أفنــاه ،وعــن عل ِمــه فيـ َم ف َعــل،
اكتســبه وقيــم أنف َقــه ،وعــن جس ـ ِمه
وعــن مالِــه مــن أيــن َ
في ـ َم أبــاه .
وقــال أيضــا نعمتــان مغبــون فيهــا كثــر مــن النــاس:
الصحــة ،والفــراغ.
لذلــك الوقــت هــو رأس املــال الحقيقــي لإلنســان ،إدارتــه
تعنــي إدارة كل يشء.

صدى أُريد

مقاالت

باختالف زوايا النظر ترتقي عقول البشر
د .مخلص السبتي

18

كثــرا مــا تختلــف رؤانــا للموضــوع الواحــد ،حتــى
يف املباحثــات العلميــة وتنزيالتهــا العمليــة ،فـــتتباين
تقديراتنــا وأحكامنــا قبــوال ورفضــا ،أخــذا وردا ،مــن
دون أن يعنــي ذلــك أن آراءنــا هــي بالــرورة دائــرة
بــن صــواب وخطــأ ،بــل كثــرا مــا تكــون أغلبهــا صائبــة
مــن دون أن يــدرك أطــراف الحــوار أو النــزاع ذلــك،
وإمنــا يرجــع االختــاف إىل تعــدد زوايــا النظــر ،حيث إن
لــكل شــخص مهــا كان مســتواه  -يف العلــم أو الخــرة -
زاويــة معينــة ينظــر مــن خاللهــا إىل مكونــات وأحــداث
محيطــة ،فــإذًا 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 إطالقهــا ،بــل بالرجــوع إىل الســياق الــذي
أنتجهــا ،واإلكراهــات أو اإلغــراءات التــي اســتدعتها.
إن النظــر يف مختلــف الســياقات التــي تســتدعيها
تغــرات التاريــخ والبيئــة والعــرف واالجتــاع ...هــو
الــذي يوســع اآلفــاق وميهــد للوفــاق ،وبهــذا فإننــا

حينــا حينــا نقــول( :إذا اختلفــت زوايــا النظــر
ارتقــت عقــول البــر) فإننــا نجــد أنفســنا أمــام ناظــر
ومنظــور ،وزاويــة نظــر ،ثــم اســتنتاج معــن.
فالناظــر :هــو املحــاور الــذي قــد يكــون باحثــا عــن
املعرفــة ،أو عــن وســائل تنزيلهــا واالســتفادة منهــا ،أو
عــن وســائل تحقيــق مصلحــة خاصــة أو عامــة ،وهــو
إنســان لــه ذات وكيــان ،ومصالــح وأهــداف ،وهويــة
وانتــاء ،وقــد تكــون لــه رســالة ورؤيــة ،وهــو يســتحق
مــن التقديــر مــا يرســخ هويتــه ويغنيهــا ويوســعها،
فيعــرف نفســه يف إطــار هوياتــه املتعــددة املتكاملــة
أرسيــة ووطنيــة وإنســانية  ...إذ ال ميكــن إلنســان ال
يعــرف ذاتــه أو ضعيــف االرتبــاط بهويتــه ،أو يعيــش
أزمــة هويــة ( ) أن ينفتــح عــى املعــارف أو يســتوعبها،
ألن الــذات املنفتحــة ضائعــة أو متأزمــة ،والهويــة وعــاء
املعرفــة ،فــإذا فســد الوعــاء ضــاع املحتــوى.
واملنظــور :مــادة الحــوار ومضمونــه ،وقــد يكــون فكــرا
 ،أو تخصصــا معرفيــا ،أو انتــاء سياســيا يدعــو إليــه
ويدافــع عنــه صاحبــه ،وقــد يكــون حكــا عــى واقــع
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معــن بالقــوة أو الضعــف ،أو بالنفــع والــرر.
أمــا زاويــة النظــر :فهــي مختلــف مكونــات الثقافــة
واالجتــاع املشــكلة للخلفيــة التــي ينظــر مــن خاللهــا
املحــاور ملوضوعــه ،وكلــا عــدد الناظــر مــن زوايــا
نظــره اســتوعب املعــارف فاتســعت آفاقــه ،ومــن أجل
ذلــك ،ال بــد مــن تقبــل املخالــف وحســن اإلنصــات
إليــه واالســتمداد منــه ،وعــى الرغــم مــن ثقــل ذلــك
عــى النفــوس ،فــا بــد لهــذا مــن ذاك ،فإنــه مــن
اكتفــى بزاويــة نظــر واحــدة (هــي زاويــة تخصصــه
العلمــي أو انتامئــه الدينــي ،أو تيــاره الفكــري) ..
انكفــأ وضاقــت نفســه ،فحرمهــا مــن االســتفادة مــن
كل تخصــص غــر تخصصــه أو ديــن غــر دينــه أو تيــار
غــر تيــاره ،فــكان فيــا تخصــص لــه ضعيفــا ورأيــه فيه
ســقيام ،فإنــه « ال يعــرف حتــى لغتــه الــذي ال يعــرف
إال لغتــه « كــا هــو منقــول عــن الفيلســوف األملــاين
غوتــه  ،وإنــه « مــن اقتــر عــى علــم واحــد مل يطالــع
غــره أوشــك أن يكــون ضحكــة ،وكان مــا خفــي عليــه
مــن علمــه الــذي اقتــر عليــه أكــر مــا أدرك منــه
لتعلــق العلــوم بعضهــا ببعــض »...كــا قــال ابــن
حــزم األندلــي قبــل مــا يقــارب األلــف ســنة .
ولهــذا فــإن كل حــوار مســتعيض عــن كفــاءة االســتامع
مبســاعي اإلقنــاع هــو حــوار فــارغ مــن الفائــدة ،مــا
تلبــث األوضــاع فيــه أن تنزلــق إىل املغالبــة والــراع،
فــإذا انتــر هــذا الســلوب أصــاب الثقافــة العامــة
بتشــوهات تعيــق الســر وتربــك الخطــوات وتعيــق
اإلبــداع ،فتصبــح ثقافــة ســجالية تســتمد مرشوعيتهــا
مــن مقارعــة «الخصــوم» ال مــن البحــث معهــم عــن
طــرق توســيع املشــركات الوطنيــة أو اإلنســانية أو
البيئيــة ، ...ولعــل الســبب األكــر يف ذلــك ضيــق أفــق
كثــر مــن املوجهــن الرتبويــن ،وكثــر مــن املرشــدين
الدينيــن أو ضعــف اهتاممهــم بتنميــة « التفكــر
املركــب « ،واســتبداله بأشــكال متعــددة ومتباينــة
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مــن التفكــر الســطحي البســيط.
نخلــص مــن هــذا رضورة أن ميكــن طالــب املعرفــة
مــن النظــر إىل موضــوع تخصصــه مــن زوايــا نظــر
متعــددة لــي يتمكــن مــن إغنــاءه ،فيخــدم املعرفــة
مبوضوعــه ،ويخــدم املجتمــع مبعرفتــه ،وهــذا يقتــي
رضورة انفتــاح تخصــص الدراســات اإلســامية مثــا
عــى الفلســفة والتاريــخ وعلــوم النفــس واالجتــاع
وإعالنــات حقــوق لإلنســان ...ويقتــي رضورة انفتــاح
تخصصــات العلــوم الطبيعيــة عــى العلــوم اإلنســانية
والثقافــة اإلســامية ،وانفتــاح كليــات الطــب عــى
الفقــه اإلســامي وتاريــخ الطــب عنــد العــرب....
ثــم االســتنتاج :وهــو هــدف املعرفــة التــي تنمــو
وتغتنــي مبقــدار تعــدد أدوات الوصــول إليهــا ،أي
تعــدد زوايــا النظــر ،وســواء التقــت األفــكار أو
افرتقــت ،فالتقاؤهــا وافرتاقهــا عنــارص إغنــاء ومنــاء
إذا تــم حســن التوظيــف ،ففكرتــان اثنتــان ال تنتجــان
فكــرة ثالثــة ،بــل عــددا ال نهائيــا مــن األفــكار ،وحقــا
إن األمــر كــا قــال أبــو حامــد الغــزايل « :اعلــم أن
معنــى التفكــر هــو إحضــار معرفتــن يف القبــل
ال يســتمر منهــم معرفــة ثالثــة  ....واملعــارف إذا
اجتمعــت يف القلــب وازدوجــت فيــه عــى ترتيــب
مخصــوص أمثــرت أخــرى ،وهكــذا تتــادى العلــوم إىل
مــا ال نهايــة «.
إن أســاس نشــوء الحضــارات وازدهارهــا ليــس هــو
القــوة العســكرية كــا قــد يتوهــم الكثــر ،وال القــوة
االقتصاديــة وال السياســية ...تلــك نتائــج وليســت
مقدمــات ،إمنــا األســس ثالثــة:
شــعور بالهوية واعتزاز بها.معنويات مرتفعة.انفتــاح عــى خــرات الشــعوب وعلومهــا وجعلهــاخادمتــن للدعامتــن الســابقتني (الهويــة واملعنويــات).
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وبــاء كورونا وغيره من األوبئة وموقف المســلم منها
د .عصام عبد ربه محمد مشاحيت

20

مــا ال ريــب فيــه إن االبتــاء ســنة مــن ســنن اللــه
عــز وجــل ،جعلــه اللــه تعــاىل تذكــرا للخلــق بحقــارة
الدنيــا ،فاللــه ســبحانه وتعــاىل يبتــي عبــاده بالــراء
والــراء وبالشــدة والرخــاء ،وباألمــراض واألوبئــة كل
ذلــك بتقديــر اللــه تعــاىل ،فــا أصــاب مــن مصيبــة إال
ـاب ِمــن ُّم ِصيبَ ـ ٍة إِلَّ
بــإذن اللــه ،قــال تعــاىلَ « :مــا أَ َصـ َ
ِب ـ ِإذْنِ اللَّ ـ ِه ۗ َو َمــن يُ ْؤ ِمــن بِاللَّ ـ ِه يَ ْهـ ِـد قَلْبَ ـ ُه ۚ َواللَّ ـ ُه
ش ٍء َعلِيــ ٌم» (التغابــن .) 11:
بِــك ُِّل َ ْ
وقــد يبتليهــم اللــه عــز وجــل باألوبئــة واألمــراض
لرفــع درجاتهــم وإعــاء ذكرهــم ومضاعفــة حســناتهم
كــا يفعــل باألنبيــاء والرســل -عليهــم الصــاة
والســام -والصالحــن مــن عبــاد اللــه ،فعــن ســعد
بــن أيب وقــاص ،ريض اللــه عنــه ،قــال :ســئل النبــي،
أي النــاس أشــد بــا ًء؟ قــال:
صــى اللــه عليــه وســلمُّ :
بتــى الرجــل عــى
َــل فاألمثــل ،يُ َ
“األنبيــاء ،ثــم األ ْمث ُ
حســب دينــه ،فــإن كان يف دينــه صالبــة زِي ـ َد صالب ـ ًة،
وإن كان يف دينــه رقَّ ـ ٌة ُخ ِّفــف عنــه ،وال يــزال البــاء
بالعبــد حتــى ميــي عــى األرض مــا لــه خطيئــة”
(أخرجــه أحمــد يف مســنده رقــم.)1494 :
وقــد يكــون االبتــاء مــن اللــه عــز وجــل لعبــاده
لتكفــر الســيئات كــا يف قولــه تعــاىلَ « :م ـ ْن يَ ْع َمـ ْـل
ُســو ًءا يُ ْج ـ َز ِب ـ ِه» (النســاء ،)123:وقــول النبــي صــى
اللــه عليــه وســلم « :مــا أصــاب املســلم مــن هــم وال
غــم وال نصــب وال وصــب وال حــزن وال أذى إال كفــر
اللــه بــه مــن خطايــاه حتــى الشــوكة يشــاكها إِالَّ ك َّفــر
اللَّــه ب َهــا ِمـ ْن خطَايَــاه» ( متفــق عليــه) ،وقولــه صــى
اللــه عليــه وســلم « :مــن يــرد اللــه بــه خــرا يصــب
منــه» (أخرجــه البخــاري) ،وقــد يكــون االبتــاء
عقوبــة معجلــة بســبب املعــايص وعــدم املبــادرة
للتوبــة كــا يف الحديــث الصحيــح عــن النبــي صــى

اللــه عليــه وســلم أنــه قــال « :إذا أراد اللــه بعبــده
الخــر عجــل لــه العقوبــة يف الدنيــا وإذا أراد اللــه
بعبــده الــر أمســك عنــه بذنبــه حتــى يــوايف بــه
يــوم القيامــة» (أخرجــه الرتمــذي وحســنه) (مجمــوع
فتــاوى ومقــاالت ابــن بــاز.)371 /4،
قــال ابــن القيــم – رحمــه اللــه – يف زاد املعــاد« :
واللــه ســبحانه إذا أراد بعبــد خــرا ً ســقاه دواء مــن
االبتــاء ،واالمتحــان عــى قــدر حالــه يســتفرغ بــه مــن
األدواء املهلكــة حتــى إذا هذبــه ون َّقــاه وص َّفــاه أَهلـ ُه
ألرشف مراتــب الدنيــا ،وهــي عبوديتــه ،وأرفــع ثــواب
اآلخــرة وهــو رؤيتــه وقربــه» (زاد املعــاد .)179/4
َــا فيــا
فــا شــك أن للــه  -ســبحانه وتعــاىلِ -حك ً
يقــدره ويقضيــه لعبــاده ،وإن مــن ِحكــم اللــه
عــز وجــل -فيــا قــدر وقــى االبتــاء واالمتحــان،فيبتــي عبــاده – ســبحانه  -بأقــداره ومنهــا ابتالئهــم
باألمــراض واألوبئــة والفريوســات التــي يقــف الطــب
أحيانًــا عاجـ ًزا عــن عالجهــا أو اكتشــاف أســبابها ودواء
لهــا ،ومــا هــذه الفريوســات التــي نســمع عنهــا مــا بــن
فــرة وأخــرى كفــروس كورونــا وغــره والــذي قــي
عــى املئــات مــن النــاس إال نــوع مــن هــذا االبتــاء
واالختبــار للعبــاد مــن اللــه ســبحانه وتعــاىل .فحكمــة
اللــه تعــاىل ثابتــة يف تقديــره ،ويف أحكامــه.
وهــذا االمتحــان واالبتــاء للمؤمــن يف الدنيــا ،مــن
أقــدار اللــه ،وفيهــا للــه حكمــة ،يُحــذر فيهــا املؤمنــن
مــن الركــون إىل الدنيــا ،ويعيدهــم باملصائــب إىل
طريــق التوبــة ،واإلقبــال عــى اللــه ،يبــن لهــم
ضعفهــم ليثقــوا بــه ،يبــن لهــم عوراتهــم وعجزهــم
ليتوكلــوا عليــه ،ليتعبــدوا لــه بالدعــاء؛ ليترضعــوا إليــه
إذا نزلــت بهــم مصيبــة ،أو حلــت بهــم شــدة.
وأمــا الكافــر فــإن مــا يصيبــه دعــوة لرجوعــه إىل ربــه

صدى أُريد
مؤمنــاً ،وكــم مــن أنــاس كانــوا كافريــن فابتالهــم
اللــه ،فعــادوا إليــه ،ووجــدوا طعــم اإلميــان ،واألمــان
يف هــذا اإلســام ،قــال تعــاىل» َولَ َق ـ ْد أَ ْر َســل َنآ إِ َل أُ َمـ ٍـم
ِّمــن قَ ْبلِ َ
الــراء لَ َعلَّ ُهــ ْم
ــك فَأَ َخ ْذنَا ُهــ ْم بِالْ َبأْ َســاء َو َّ َّ
ض ُعــو َن « (ســورة األنعــام.)42
يَتَ َ َّ
وأمــا عــن موقــف املســلم اتجــاه هــذا الوبــاء «وبــاء
كورونــا» وغــره مــن األوبئــة واألمــراض ،فاإلســام
قــد جــاء بفضــل اللــه بتدابــر عــدة يف أمــور الصحــة
منهــا عــى ســبيل الذكــر ال الحــر:
 -1إن اللــه تعــاىل رشع لنــا الطهــارة قــال تعــاىل« :إِ َّن
ــب املتطهريــن» (ســورة
ــب التَّ َّوابِــ َن َويُ ِح ُّ
اللّــ َه يُ ِح ُّ
البقــرة  ،)222:وقــال تعــاىلِ « :فيــ ِه ِر َج ٌ
ــال يُ ِح ُّبــو َن
أَن يتطهــروا « (ســورة التوبــة ،)108 :ويف الحديــث
الرشيــف« :الطهــور شــطر اإلميــان» ،فــإذا كان املســلم
يغســل أعضــاءه خمــس مــرات تقريب ـاً يومي ـاً ،وهــذه
األعضــاء الظاهــرة واألطــراف التــي كثــرا ً مــا تصيبهــا
مثــل هــذه الفريوســات (كورونــا ) التــي تســبب
اإلصابــة باألمــراض ،فــإن غســل اليديــن وكذلــك
الوجــه ،ومســح الــرأس ،وغســل القدمــن ،تجــد يف
هــذا مــن أنــواع النظافــة والتطهــر باملــاء ســببا مــن
أســباب الوقايــة مــن مثــل هــذه األوبئــة ،وهــذا مــا
أوصــت بــه منظمــة الصحــة العامليــة.
 -2إن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم نهــى أن يتنفــس
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يف اإلنــاء أو ينفــخ فيــه « (رواه أبــو داود ،وهــو
حديــث صحيــح) ،وكذلــك « :فقــد كان النبــي صــى
اللــه عليــه وســلم إذا عطــس غطــى وجهــه بيديــه
أو بثوبــه وغــض بهــا صوتــه « (رواه الرتمــذي ،وهــو
حديــث حســن).
 -3وعــن الرشيــد قــال :كان يف وفــد ثقيــف رجــل
مجــذوم ،فأرســل إليــه النبــي صــى اللــه عليــه وســلم:
«إنــا قــد بايعنــاك فارجــع» (رواه مســلم،)2231 :
فكــرة النبــي مقابلــة املصــاب مبــرض معــد ( .وهــذا
مــا يســمى اليــوم بالحجــر الصحــي ).
ويف الختــام أقــول :إننــا أمــام هــذه األوبئــة يت َبـ َّـن لنــا
ضعــف البــر ،وقلَّــة حيلتهــم  ،وليعلــم الجميــع إن
اللــه تعــاىل جعــل لــكل داء دواء ،كــا يف الحديــث
الصحيــح « :مــا أنــزل اللــه داء إال أنــزل لــه شــفاء،
علمــه مــن علــم ،وجهلــه مــن جهــل» ،وقــال عليــه
الصــاة والســام « :لــكل داء دواء ،فــإذا أصيــب دواء
الــداء بــرء بــإذن اللــه» .
فمــن أصابتــه مصيبــة فعلــم أنهــا بقضــاء اللــه وقــدره،
فصــر واحتســب ،واستســلم لقضــاء اللــه ،هــدى اللــه
قلبــه ،وعوضــه عــا فاتــه مــن الدنيــا ُهــدي يف قلبــه،
وقــد يخلــف عليــه مــا كان أخــذ منــه ،أو خــرا منــه.
هــذا وصــى اللــه وســلم عــى ســيدنا محمــد وعــى
آلــه وصحبــه أجمعــن.
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نسائم رمضان
د .فاطمة محمد عيسى

يقبــل علينــا هــذا الشــهر الفضيــل يف كل عــام ،هــذا الضيــف
الــذي يطــول انتظاره ،شـهـــر رمضـــان شـــهر الـــتوبة  ...شـهــــر
تســكب فيــه العــرات  ..وتتضاعــف فيــه الحســنات  ..وتــزداد
فيــه الطاعــات  ..وتســطع فيــه أنــوار الهدايــة ،هــو شــهر
نتلمــس فيــه هــذه النســائم العطــرة:
شهر نسائم الشكر:
اجعــل مــن هــذا الشــهر وقفــة لــك مــع النفــس راجــع فيــه
حســاباتك..
أعــد فيــه ترتيــب أمــورك ،وتأمــل فيــه جميــع خطواتــك  ..تأمــل
فيــه عظيــم فضــل اللــه أن مـ ّن عليــك بالعمــر املديــد لتصــوم
هــذا الشــهر ،وتضيــف بــه إىل رصيــد أعاملــك مــا يثقــل امليـزان
يــوم الحســـــاب ،فــا تضيــع الفرصــة ،واشــكر نعــم اللــه عليــك
بالطاعـــات ليزيــدك مــن فضلــه وم ّنــه ،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
تعــاىل واســعة لــكل أصنــاف العـــباد ،فالتوبــة أمرهــا ميســور
تبــدأ باالمتنــاع والنــدم والعــزم عــى عــدم الـــعودة للذنــب .
قــال ابــن قيــم الجـــوزية  -رحـــمه الله  -يف مـــدارج الـــسالكني:
(رشائــط التوبــة ثالثــة :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
اإلميانيــة العامــرة بالذكــر يف رمضــان ،واألعــال الصالحــة
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امليــرة ،والشــياطني املقيــدة كل ذلــك سيســاعدك عــى
التوبــة ،كــا قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم « :إذا
دخــل رمضــان فتحــت أبــواب الجنــة وغلقــت أبــواب جهنــم
وسلســلت الشــياطني « متفــق عليــه.
فافتــح أبــواب قلبــك ليــرق فيــه نــور الهديــة ويبــدد ظلمــة
املعصيــة ،واحــرص عــى حضــورك املحــارضات ومجالــس العلــم
وصحبــة الصالحــات ،ليكــن لــك خــر معــن .
هو شهر نسائم القرآن:
إنــه شــهر الغفــران  ..شــهر الفرقــان شــهر نســائم القــرآن،
فاجعــل لــك فيــه النصيــب األكــر لق ـراءة القــرآن ،وتقــرب بــه
إىل اللــه تعــاىل أنــاء الليــل وأط ـراف النهــار ،احــرص عــى أن
تجعــل لنفســك وردا ً يوميــا مــن األذكار ،وقـراءة القــرآن ،وأوقــد
شــموع الهمــة ،وتنافــس عــى فضــل القــرآن لتســعد بــه نفســك
وترفــع بــه درجتــك عنــد اللــه تعــاىل؛ كــا جــاء يف الحديــث
الــذي رواه ابــن مســعود ريض اللــه عنــه قــال :قــال رســول اللــه
صــى اللــه عليــه وســلم « :مــن قــرأ حرفـاً مــن كتــاب اللــه فلــه
حســنة والحســنة بعــرة أمثالهــا ال أقــول أمل حــرف وإمنــا أقــول
ألــف حــرف والم حــرف وميــم حــرف » رواه الرتمــذي.
هو شهر نسائم الطاعات:
شــهر رمضــان شهـــر تتضاعــف فيـــه الحســنات وتــزداد فـــيه
الطاعات ،فـــاجتهد فـي طـــاعاتك  ...احفظ جوارحك وأمســـك
لســانك عــن الغيبــة ،والنميمــة ،والشــجار ،الســخرية ،نظــف
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.

صدى أُريد
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 صامئـاً؛ 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 تــردد  ...ففضــــــل
العمــرة عظيــم ،وفــــضلها يف رمضــان مضاعــف لقــول النبــي
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 لـــصالة الــراويح جـامعة
فلتخــرج عــــى هيئــة نســاء الســلف الصالــح متبــذالت،
متلفعــات باألكســية ،ال يـــعرفن مــن الـــغلس ،ال كــا نــرى مــن
بعــض النســاء هــــداهن اللــه اللــوايت يخــــرجن مـــتعطرات
متزينــات متبـــخرات بالعــــــــود والبخــور ،لقولــه صــى اللــه
عليــه وســلم « أميــا امــرأة أصابــت بخــورا ً فــا تشــهد معنــا
العشــاء » رواه مســلم ،ولــو أن صــاة املــرأة يف بيتهــا أفضــل
لقــول النبــي :صــى اللــه عليــه وســلم « :ال متنعــوا نســاءكم
املســاجد؛ وبيوتهــن خــر لهــن » رواه أحمــد وأبــو داوود.
هو شهر نسائم العرش:
اجتهــد رحمــك اللــه يف زيــادة العمــل الصالح يف العــر األواخر
،مــن رمضــان؛ فقــد روى البخــاري عــن عائشــة ريض اللــه عنهــا-
قالــت « :كان النبــي صــى اللــه عليــه وســلم إذا دخــل العــر،
شــد مــأزره وأحيــا ليلــه وأيقــظ أهلــه «
ومبــا أن أغلــب النســاء يتنافســن يف هــذه العــر األواخــر يف
الذهــاب لألســواق والتبضــع باملشــريات والحاجيــات للعيــد
 ..فكــوين أنــت متميــزة  ..باســتغالل هــذه ا أليــام يف الطاعــة
والذكــر واإلنابــة والهدايــة  ..فأكــري يف هــذه العــر مــن
قــراءة القــرآن واالســتغفار ،وإفطــار الصائــم والصدقــة ،فقــد
قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم« :اتقــوا النــار ولــو
بشــق متــرة « ،رواه مســلم.
واحرصــوا عــى حســن الصيــام والقيــام لتنالــوا الكســب العظيم
كــا برشنــا رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم حــن قــال« :
مــن قــام رمــــضان إميان ـاً واحتســاباً غفــر لـــه مــا تقــدم مــن
ذنبــه » متفــق عليــه.
هو شهر نسائم ليلة القدر:
نســائم روحانيــة  ..ربانيــه أخــرى تهــب عــى قلبــك يف هــذا
الشــهر الفضيــل هــي مــن أعظــم نســائم هــذا الشــهر ...
إنهـــــــا نســائم ليلــة القــدر  ..قــال تعــاىل « :ليلــة القــدر خــر
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مــن ألــف شــهر».
فاغتنمــوا فضائلهــا لتهــب عــى قلوبكــم نســـــائم الرحمــة
واملغفــرة ،فقــد كان رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم
يتحراهــا يف العــر األواخــر ،ولتكــن لــك يف رســول اللــه صــى
اللــه عليــه وســلم أســوة حســنة ،فقــد روى البخــاري عــن
عائشــة ريض اللــه عنهــا قالــت :أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه
وســلم قــال « :تحــروا ليلــة القــدر يف الوتــر مــن العــر األواخــر
مــن رمضــان » وقالــت عائشــة ريض اللــه عنهــا للنبــي صــى
اللــه عليــه وســلم :أرأيــت إن وافقــت ليلــة القــدر مــا أقــول
فيهــا ؟ قــال :قــويل :اللهــم إنــك عفــو تحــب العفــو فاعــف عنــا
 ،رواه الرتمــذي.
نسائم الختام:
ختام ـاً 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
وعمــل ملــا بعــد املــوت والعاجــز مــن اتبــع نفســه هواهــا
ومتنــى عــى اللــه األمــاين « رواه مســلم
فــإن مــا يف الدنيــا مــن متــاع لــن ينفعــك منــه إال العمــل
الصالــح؛ فأكــر مــــنه فإنــك متــوت وحــدك وتبعــث وحـــدك
وتحـــاسب وحــدك ،وال تنــس أن تجعــي نيتــك يف كل عمــل
خالصــة لوجــه اللــه تعــاىل لتكــون عنــوان القبــول بــإذن اللــه
ويزيــدك اللــه مــن فضلــه  ،قــال عمــر بــن الخطــاب ريض اللــه
عنــه :حاســبوا أنفســكم قبــل أن تحاســبوا ،وزنــوا أنفســكم
قبــل أن توزنــوا وتزينــوا للعــرض األكــر ،وتذكــر حــاك اللــه
قــول النبــي صــى اللــه عليــه وســلم ( :إن اللــه يبســط يــده
بالليــل ليـــتوب مســيئ الـــنهار ويبســـط يــده بالنهــار ليتــوب
مســيئ الليـــل ،حـــتى تطلــع الشــمس مــن مغربهــا) ،رواه
مســلم.
ثــم ســرحل  ..هــذا الضيــف عنــا ســرحل  ،فأناجيــه بأجمــل
مــا قــرأت:
أيهــا الضيــف متهــل ....كيــف ترحــل ؟؟ والحنايــا مثقــات
واملطايــا ترتجــل.
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:
بــأن يرعاكــم اللــه ويحميكــم ويغفـــر لنــا ولكــم ويرزقنــا
وإياكــم الهـــدى والتقــى والعفــاف والغنــى ويثبتنــا اللــه
وإياكــم عــى مــا يحــب ويــرىض.
وصــل اللهــم وســلم عــى أرشف الخلــق نبينــا محمــد وعــى
آلــه وصحبــه وســلم .
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لغويــات قرآنيــة
الحلقة ()5
د.بسام األغبر
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ــى َع ْب ِ
ــد ِه لِ َيكُــو َن
الحمــد للــه الــذي أنــزل الْ ُف ْرقَــا َن َع َ
لِلْ َعالَ ِمــ َن ن َِذيــ ًرا ،والصــاة والســام عــى نبيــه العــريب البشــر
النذيــر ،وعــى مــن ســار عــى دربــه إىل يــوم الديــن ،وبعــد،
فيســعدنا أن نلتقــي وإياكــم ،يف شــهر القــرآن الكريــم ،شــهر رمضــان
العظيــم ،حــول مائــدة القرآن الكريم ،ونســأله تعــاىل ،أن يُعيننــا ،وإياكم
عــى ُحســن الصيام ،والقيــام ،وتالوة 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
يومــي أو نصــف جــزء عــى أقــل تقديــر ،امتثــاالً لقولــه تعاىلَ {:و َرتِّــلِ
الْ ُقـ ْر َءا َن تَ ْرتِيــا} [املزمــل ،]4 :ولســنة النبــي املصطفــى الــذي قــال« :إِ َّن
َهـذَا الْ ُقـ ْرآ َن َمأْ ُدبَـ ُة اللـ ِه فَتَ َعلَّ ُمــوا ِمـ ْن َمأْ ُدبَ ِتـ ِه َمــا ْاسـتَطَ ْعتُ ْم ،إِ َّن َهـذَا
الْ ُق ـ ْرآ َن ُه ـ َو َح ْبـ ُـل الل ـ ِهَ ،وال ُّنــو ُر الْ ُم ِب ـ ُنَ ،والشِّ ـفَا ُء ال َّنا ِف ـ ُعِ ،ع ْص َم ـ ُة َم ـ ْن
تَ ََّسـ َـك ِبـ ِهَ ،ونَ َجــا ُة َم ْن ت َ ِب َعـ ُهَ ،ولَ يَ ْع َو ُّج فَيُ َقـ َّو ُمَ ،ولَ يَزِي ُغ فَيُ ْسـتَ ْعتَ ُبَ ،و َل
ـر ِة الـ َّر ِّد فَاتْلُــو ُه ،فَـ ِإ َّن اللـ َه يَأْ ُج ُركُـ ْم
ت َ ْن َقـ ِـي َع َجائِ ُبـ ُهَ ،و َل يَ ْخلَـ ُـق ِمـ ْن كَـ ْ َ
ـر َح َسـ َن ٍ
ات أَ َمــا إِ ِّن َل أَقُـ ُ
ـول{ :امل} [البقــرة:
َعـ َـى تِ َل َوتِـ ِه ِبـك ُِّل َحـ ْر ٍف َعـ ْ َ
َ ]1حـ ْر ٌفَ ،ولَ ِكـ ْن أَلِـ ٌـف َحـ ْر ٌفَ ،ولَ ٌم َحـ ْر ٌفَ ،و ِميـ ٌم َح ْر ٌف �ث َ َلث ُو َن َح َسـ َن ًة
املحــور الثــاين :محــور التدبــر :أي نتدبــر كالم اللــه ،امتثــاالً لقولــه
ـاب أَنْ َزلْ َنــا ُه إِلَ ْيـ َـك ُم َبــا َر ٌك لِ َي َّدبَّــ ُروا آيَاتِــ ِه} [ص.]29 :
تعــاىل :تعاىل{:كِتَـ ٌ
ـن قَـ َرأَ أَ َح ُد ُهـ َـا الْبَ َقـ َرةََ ،وقَـ َرأَ آ َخـ ُر الْبَ َقـ َرةَ،
وسـ ِئ َل ُم َجا ِهـ ٌد َعـ ْن َر ُجلَـ ْ ِ
ُ
ــا
ُوســ ُه َم َســ َوا ًء ،أَيُّ ُه َ
َو َآل ِع ْمــ َرانََ ،وكَا َن ُركُو ُع ُه َ
ــاَ ،و ُســ ُجو ُد ُه َمَ ،و ُجل ُ
أَفْضَ ـ ُـل؟ ،قَـ َ
ـال« :الَّـ ِـذي قَـ َرأَ الْبَ َقـ َرةَ» ،ث ُـ َّم قَـ َرأَ ُم َجا ِهـ ٌدَ { :وقُ ْرآنًــا فَ َرقْ َنــا ُه
ـاس َعـ َـى ُم ْكـ ٍ
لِتَ ْق ـ َرأَ ُه َعـ َـى ال َّنـ ِ
ـث َونَ َّزلْ َنــا ُه ت َ ْنزِيـ ًـا} [اإلرساء]106 :
فاألصــل يف اإلنســان املســلم ،أن يخصــص ،يف اليــوم الواحــد،
وقتــاً ،ملعرفــة معنــى كلمــة أو آيــة ،وهنــاك كتــب كثــرة جــدا ً،
ميكــن العــودة إليهــا ،وهــي ســهلة ،وواضحــة ،منهــا :صفــوة
التفاســر ،تفســر الجاللــن ،مختــر تفســر ابــن كثــر ...الــخ
املحور الثالث :محور الحفظ:
َــال « :يُق ُ
ــى اللَّــ ُه َعلَ ْيــ ِه َو َســلَّ َم ق َ
َــال
ِــي َص َّ
ف َعــنِ ال َّنب ِّ
لِ َص ِ
ِّــل
ــت ت ُ َرت ُ
ــب الْقُــ ْرآنِ  :اقْــ َرأْ َوا ْرت َــقِ َو َرت ْ
اح ِ
َــا كُ ْن َ
ِّــل ك َ
ــك ِع ْنــ َد ِ
ِف ال ُّدنْ َيــا ،فَــ ِإ َّن َم ْن ِزلَتَ َ
آخــ ِر آيَــ ٍة تَقْــ َرأُ ِب َهــا «
املحور األخري :محور العمل به:
ــاب أَن َزلْ َنــا ُه ُم َبــا َر ٌك فَاتَّ ِب ُعــو ُه َواتَّقُــوا
قــال اللــه تعــاىلَ ﴿ :و َهــذَا كِتَ ٌ
لَ َعلَّكُــ ْم تُ ْر َح ُمــو َن ﴾ [األنعــام.]155 :
أنــزل اللــه القــرآن لتنفيــذ أوامــره ،واجتنــاب نواهيــه ،ومل يُنــزل هــذا

ـرح بأصــوات القــراء ،جزاهــم اللــه خــرا ،وإال كنــا
الكتــاب العظيــم ،لنفـ َ
مثــل األقــوام الســابقة الذين قال الله فيهــمَ { :مث َُل ال َِّذي َن ُح ِّملُــوا التَّ ْو َرا َة
ثُـ َّم لَـ ْم يَ ْح ِملُو َهــا كَ َمثَــلِ ال ِْحـ َـا ِر يَ ْح ِمـ ُـل أَ ْسـفَا ًرا ِبئْ َس َمثَـ ُـل الْ َقـ ْو ِم ال َِّذي َن
كَ َّذبُــوا بِآيَـ ِ
ـات اللَّـ ِه َواللَّـ ُه لَ يَ ْهـ ِـدي الْ َقـ ْو َم الظَّالِ ِمـ َن ([ })5الجمعــة]5 :
ـي صـ ّـى اللــه عليه وسـلّم أصحابَه مــن أفعــا ِل طائف ٍة تأيت
وقــد حـذَّر النبـ ُّ
ِمـ ْن بعدهــم يقــرؤون القــرآن ،غـ َر أ َّن القــراءة ال تتعـ َّدى حناجرهــم،
وتبقــى يف ح ِّيــز األصــوات بــا عمــل ،فقــال( :يَ ْخـ ُر ُج يف هــذه األُ َّمـ ِة قــو ٌم
ت َ ْح ِقـ ُرو َن َصالتَ ُكـ ُم َمـ َع َصالتِهـ ُم ،يَ ْقـ َر ُؤو َن ال ُقــرآ َن ال يُ َجــا ِو ُز ُحلُوقَ ُهـ ْم،
أو َح َنا ِج َر ُهــ ْمْ َ ،ي ِرقُــو َن ِمــ َن ال ِّديــن ُمــ ُر َ
الســ ْهمِ ِمــ َن ال َّر ِم َّيــ ِة).
وق َّ
ونســأله تعــاىل ،أن نكــون ممــن يقــرأ القــرآن الكريــم ويرقــى ،وال
نكــون ممــن يقــرأه ويشــقى.
ونقــف اليــوم ،يف لغويــات قرآنيــة أمــام حــذف (أنْ) يف ســورة
هــود{ :ﻭﻤﻟﺎ ﺟﺎءﺕ ﺭﺳﻠﻨﺎ ﻟُﻮﻃﺎً ِﺳ َء ِﺑ ِﻬ ْﻢ َﻭ َ
ﺿﺎﻕ ِﺑ ِﻬ ْﻢ َﺫ ْﺭﻋﺎً} يف
حــن ذكــرت يف ســورة العنكبــوت{:ﻭﻤﻟﺎ ﺃﻥ ﺟﺎءﺕ ﺭﺳﻠﻨﺎ ﻟُﻮﻃﺎً
ِﺳ َء ِﺑ ِﻬ ْﻢ َﻭ َ
ﺿﺎﻕ ِﺑ ِﻬ ْﻢ َﺫ ْﺭﻋﺎً} مــع أن الســياق القــرآين يف املوضعــن
يتحــدث عــن قصــة واحــدة ،وهــي قصــة لــوط ،عليــه الســام؟
أوالً -ذكرنــا كثــرا ً ،أن الســياق القــرآين لــه ترتيبــه العجيــب ،وكل كلمــة
يف القــرآن الكريــم تعشــق موقعهــا ،الــذي ال ميكــن أن يســده غريهــا.
ثانيـاً -هنالــك أحــكام يف النحــو العــريب ال ميكــن أن ننزلهــا عــى القــرآن
الكريــم؛ إذ تُعــد (أنْ) بعــد ملــا زائدة ،وال يوجد زيــادة يف القرآن الكريم.
ثالثـاً -إن العــودة إىل الســياق القــرآين يعطينا تفســرا ً لذلك؛ ففي ســورة
ﺿﺎﻕ ِﺑ ِﻬ ْﻢ َﺫ ْﺭﻋﺎً َﻭ َ
هــود{ﻭﻤﻟﺎ ﺟﺎءﺕ ﺭﺳﻠﻨﺎ ﻟُﻮﻃﺎً ِﺳ َء ِﺑ ِﻬ ْﻢ َﻭ َ
ﻗﺎﻝ ﻫﺬا ﻳَ ْﻮ ٌﻡ
ﻴﺐ  }٧٧واســتمر التفصيــل يف أحــداث قصــة لــوط حتــى اآليــة ،٨٣
َﻋ ِﺼ ٌ
يف حــن جــاء يف ســورة العنكبــوت{ :ﻭﻤﻟﺎ ﺃﻥ ﺟﺎءﺕ ﺭﺳﻠﻨﺎ ﻟُﻮﻃﺎً
ﺿﺎﻕ ِﺑ ِﻬ ْﻢ َﺫ ْﺭﻋﺎً َﻭﻗﺎﻟُﻮا ﻻ ﺗَﺨ َْﻒ َﻭﻻ ﺗ َ ْﺤ َﺰ ْﻥ ﺇِﻧَّﺎ ُﻣ َﻨ ُّﺠ َ
ِﺳ َء ِﺑ ِﻬ ْﻢ َﻭ َ
ﻮﻙ
َﻭﺃَ ْﻫﻠ ََﻚ ﺇِ َّﻻ ا ْﻣ َﺮﺃَﺗ ََﻚ ﻛﺎﻧ َْﺖ ِﻣ َﻦ اﻟْ ِ
ﻳﻦ  ،}٣٣واســتمر الحديــث
ﻐﺎﺑ ِﺮ َ
حتــى اآليــة ،٣٥دون ذلــك التفصيــل الــذي جــاء يف ســورة هــود.
أخــرا ً -يعــود عــدم ذكرهــا يف ســورة هــود؛ ألن اآليــات فيهــا فصلــت
القصــة وذكــرت أدق تفاصيلهــا ،ذلــك كلــه أغنــى عــن ذكــر (أنْ) يف
هــذه اآليــات الكرميــة.
يف حــن ،جــاءت (أنْ) يف ســورة العنكبــوت؛ ألن اآليــات فيهــا مختــرة،
وغــر مفصلــة ،فجــاءت (أنْ) للتأكيــد ،والرتتيــب؛ أي تأكيد ســبب إســاء ِة
ســيدنا لــوط وضيقــه ،فأظهــرت (أنْ) وجــود صلــة بــن (اﻟﻔﻌﻠﻦﻴ ﻣﺮﺘﺗﺒﺎ
ﺃﺣﺪﻫﺎﻤ ﻋﻰﻠ اﻵﺧﺮ ﻲﻓ ﻭﻗﺘﻦﻴ ﻣﺘﺠﺎﻭﺭﻳﻦ ﻻ ﻓﺎﺻﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎﻤ) كام قال الزمخرشي.
وعــى ذلــك نؤكــد أن كل كلمــة يف القــرآن الكريــم تعشــق موضعهــا.

والله تعاىل أعىل وأعلم

صدى أُريد

عالم فوق المنصة

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
يحيــى الحــدايب فقــد تخ ـ ّرج مــن كليــة الرتبيــة بجامعــة صنعــاء اليمنيــة يف عــام  .1977وحصــل عــى دبلــوم
ٍ
عــال يف تدريــس الفيزيــاء ،واملاجســتري والدكتــوراه يف الرتبيــة مــن بريطانيــا ( ،)1986 – 1980عمــل أســتاذا
يف جامعــة صنعــاء ( ،) 2015- 1987شــغل منصــب الرئيــس املؤســس لجامعــة العلــوم والتكنولوجيــا يف اليمــن
( ،)2007-1994ثــم ُعـ ِّـن بعــد ذلــك نائب ـاً لرئيــس مجلــس إدارة جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا ،ويعمــل اآلن
أســتاذا للرتبيــة يف الجامعــة االســامية العامليــة مباليزيــا منــذ  2016وحتــى اآلن.
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يعمــل د .الحــدايب مســاعدا لنائــب مديــر الجامعــة
اإلســامية العامليــة للعالقــات الدوليــة ،ورئيســا
لهيئــة الجــودة واالعتــاد األكادميــي التابعــة التحــاد
جامعــات العــامل اإلســامي  -منظمــة اآليسســكو.
نــر الدكتــور الحــدايب أكرثمــن  140بحثــاً علميــاً،
وأرشف عــى أكــر مــن  150بحــث لطلبــة املاجســتري
والدكتــوراه ،ويــرأس تحريــر ثــاث دوريــات علميــة
محكَّمــة ،وعضــو استشــاري لعــدد آخــر ،كــا يعمــل
حالي ـاً رئيس ـاً وعضــوا ً للعديــد مــن املنظــات الرتبويــة
والعلميــة املحليــة والدوليــة ،كــا قــ َّدم العديــد مــن
الــدورات واالستشــارات املؤسســية والرتبويــة واإلداريــة

واالجتامعيــة منــذ مثانينيــات القــرن املــايض للعديــد
مــن املؤسســات واملنظــات املحليــة والدوليــة مثــل
وزارات الرتبيــة والتعليــم ،واتحــاد الجامعــات العربيــة،
والبنــك الــدويل ،ومنظمــة اليونســكو ،واليونيســيف،
واملنظمــة العربيــة للتنميــة اإلداريــة ،واملعهــد العاملــي
للفكــر اإلســامي ،ومنظمــة اآليسســكو ،ومنظمــة
التعــاون اإلســامي ،وغريهــا ،أمــا مجــاالت اهتــام
بروفيســور الحــدايب متعــددة منهــا مناهــج وطــرق
التدريــس ،والقيــادة الجامعيــة ،وتقييــم وتطويــر
أداء الجامعــات ،والتخطيــط االســراتيجي ،والجــودة
واالعتــاد األكادميــي والحوكمــة ،والتكامــل املعــريف.

صدى أُريد
وحــول دور منصــة أُريــد رصح د .الحــدايب بقولــه :أود
أن ألفــت نظــر الباحثــن العــرب أن منصــة أُريــد هــي
الفرصــة الذهبيــة لــي تعــرف بنفســك وتخــدم أمتــك يف
املجــال البحثــي وتشــارك إنتاجــك العلمــي مــع زمالئــك
الباحثــن العــرب وذلــك مــن خــال اإلنضــام إىل املنصــة
وتفعيــل دورك وتأثــرك ومشــاركتك .وأنــا عــى يقــن
بــأن جميــع الباحثــن ســيجدون مــن تشــاركهم همــوم
البحــث يف الوطــن العــريب ويتبادلــون الخــرات ويســهموا
يف بنــاء أمتنــا العربيــة.
لــذا يجــب االهتــام باملنصــة ودورهــا الهــام والحيــوى
ىف بنــاء قاعــدة أصيلــة يرتكــز عليهــا الباحثــن والعلــاء
العــرب ،وقــد أشــار الربوفيســور أن واقــع البحــث يف
الوطــن العــريب يسء وال يــرق إىل طمــوح األمــة العربيــة
الســيام يف دورة يف تحقيــق التنميــة وإســعاد الشــعوب
العربيــة .البحــوث العربيــة إال فيــا 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 ،وكــا قلــت
إال مانــدر تقتــر عــى الحصــول عــى شــهادة أو ترقيــة.
ولــن يكــون للبحــث العلمــي دور إال إذا توفــرت اإلرادة
الساســية وأصبــح العلــم والبحــث العلمــي أولويــة وتــم
تقديــر العلــم والعلــاء وتشــجيعهم عــى املســاهمة
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يف التنميــة املجتمعيــة بــدال مــن اســتقطابهم مــن قبــل
الــدول األخــرى.
ومــن ناحية أبرز محطــايت العلمية فهي كالتايل:
أوال :تأهيــي يف الدراســات العليــا للامجســتري والدكتــوراه
يف اململكــة املتحــدة.
ثانيــا :دوري يف مســاهاميت مــع زمــايئ يف تطويــر كليــة
الرتبيــة يف جامعــة صنعــاء.
ثالثــا :تأســيس أول جامعــة خاصــة مــع شــخصيات علميــة
ذات كفــاءة ورئاســتها ملــدة  ١٥ســنة حتــى أصبــح يشــار
أليهــا بالتميــز يف اليمــن والعــامل العــريب وهــي جامعــة
العلــوم والتكنولوجيــا يف اليمــن.
رابعــا :مســاهاميت يف املســؤولية املحتمعيــة يف العديــد
مــن املنظــات املحليــة والدوليــة.
خامســا :دوري االستشــاري مــع املؤسســات واملنظــات
املحليــة واالقليميــة والدوليــة.
سادســا :التحاقــي للعمــل يف الجامعــة اإلســامية العامليــة
يف ماليزيــا ،ملــا متــر بــه بــادي مــن أزمــات كأســتاذ
وباحــث .وأخــرا أدعــو املؤسســات األكادمييــة والجامعات
املختلفــة للتفاعــل مــع املنصــة واالنخــراط ىف نشــاطاتها
املختلفــة حتــى يكــون هنــاك نتــاج علمــي بحثــي قــوي
عــى جميــع املســارات يخــدم الجميــع وبالتــايل باحثينــا يف
أرجــاء وطننــا العــريب.

صدى أُريد

ملف العدد

رحلــة في قطار المعرفة مرورًا بمحطة فهم االشــياء
إعداد :حيدر الكرخي

يرجــع أصــل كلمــة (معرفــة) إىل الالتينيــة  ،Cognitio/Cognoscereوعــى الرغــم مــن ذلــك فقد جاء اســتخدامها
الحديــث مــن االنجليزيــة ،وقــد ظهــر هــذا املصطلــح بشــكل بــارز مــع النقلــة التــي حقّقهــا علــم النفــس املعــريف
بشــكل خــاص والعلــوم املعرفيــة بصفــة عامــة ،حيــث تحيــل معرفــة إىل نشــاط الفــرد الــذي يكتســب املعــارف ،يف
حــن أنّ املعــارف هــي ناتــج هــذا النشــاط الــذي يعمــل عــى تنميــة املعــارف والحفــاظ عليهــا ثــم اســتعاملها،
إضافــة إىل أنّ هــذه النشــاطات تتفاعــل عــى مســتوى عمليــات اإلدراك ،والذاكــرة ،والتعلــم ،واللغــة.

أنواع المعرفة
أول أنــواع املعرفــة هــي املعرفــة الشــخصية :وهــو
نــوع املعرفــة الــذي يتعلــق بالشــخص نفســه مــن
خــال االطــاع أو االكتشــاف ،وكل مــا يتعلــق
باملهــارات الفطريــة أو املكتســبة ،والخــرات
ا لشــخصية .
وثــاين أنــواع املعرفــة هــي املعرفــة العمليــة :تشــر
إىل قــدرة األشــخاص عــى القيــام بخطــوات معينــة
تخــص عمــل مــا ،وهــي معرفــة مرتبطــة بكيفيــة أداء
عمــل أو نشــاط معــن ،كــا يطلــق عليهــا املعرفــة
اإلجرائيــة ،عــى ســبيل املثــال إذا قــال شــخص أ ّن
لديــه معرفــة بشــأن إدارة عمــل معــن ،فهــذا يعنــي
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أنــه ليــس مجــرد ادعــاء ،وإمنــا يتأكــد ذلــك مــن
خــال عملــه الواقعــي.
وثالثهــا ،هــي املعرفــة االفرتاضيــة :يعــد مــن أكــر
األنــواع التــي تســتأثر باهتــام كبــر مــن قبــل
الفالســفة ،حيــث يطلقــون عليــه معرفــة الحقائــق،
وهــي املعرفــة التــي ميكــن التعبــر عنهــا بواســطة
املعــادالت الرياضيــة باســتعامل الجمــل التوضيحيــة،
عــى ســبيل املثــال ،كل املعــارف التــي نكتســبها مــن
الكتــب التعليميــة التــي تقــدم إرشــادات ومقرتحــات
وطــرق تعلــم موضــوع معــن فهــي مبنزلــة معرفــة
افرتاضيــة.

صدى أُريد

ملف العدد

جوهر المعرفة

أهمية المعرفة
تســاهم املعرفــة يف نجــاح الفــرد وتطــوره يف الدراســة،
ميكــن للفــرد مــن خــال املعرفــة تحقيــق ذاتــه،
واكتشــاف مــا يــدور حولــه وتســخري مــا ينفــع منــه
لراحتــه وخدمتــه ،باملعرفــة يتم ّكــن الفــرد مــن الســر
قدم ـاً و اكتســاب املهــارات الجديــدة ،يَعتمــد تق ـ ّدم
املجتمعــات عــى املعرفــة ،ســواء يف مجــال االقتصــاد،
أو السياســة ،أو العلــوم الدنيويــة ،وكذلــك العلــوم
االخــرى.

تعــد املعرفــة مــوردا ً مهــاً ،بــل رئيســاً لكثــر مــن
املجتمعــات ،فعــى ســبيل املثــال :حقّقــت اليابــان
طفرتهــا يف التقــدم بنــا ًء عــى خلــق أنــواع جديــدة
مــن املعرفــة يف مختلــف القطاعــات واألقســام ومتثــل
القــراءة منــذ القــدم مــن أهــم وســائل التعلُّــم
اإلنســاين التــي مــن خاللهــا يكتســب اإلنســان العديــد
مــن املعــارف والعلــوم واألفــكار ،وهــي التــي تــؤدي
إىل تطويــر اإلنســان وتفتــح أمامــه آفاقــاً جديــدة
كانــت بعيــدة عــن متناولــه.
ويحــى أن أول مكتبــة وضعهــا الفراعنــة تحــت رعايــة
آلهتهــم كتبــوا عــى بابهــا «هنــا غــذاء النفــوس وطــب
العقــول» .كــا تُ َعـ ُّد القــراءة مــن أكــر مصــادر العلــم
واملعرفــة وأوســعها ،لذلــك حرصــت األمــم املتيقظــة
عــى نــر العلــم وتســهيل أســبابه ،وجعلــت مفتــاح
ذلــك كلــه التشــجيع عــى مامرســة القــراءة والعمــل
عــى نرشهــا بــن جميــع فئــات املجتمــع.

الخالصة
املعرفــة هــي الفهــم املكتســب مــن خــال الخــرات والدراســة ،وهــي معرفــة كيــف
تعمــل األشــياء التــي متكــن الشــخص مــن إنجــاز مهمــة خاصــة ،وتتألــف املعرفــة
مــن بيانــات ومعلومــات نظمــت وعولجــت لتحويلهــا إىل فهــم ،خــرة ،تعليــم
مرتاكــم ،لتوافــق املوهبــ ّة ،والفطــرة واألفــكار ،والقوانــن ،والخــرة واإلجــراءات
التــي تقــود إىل املعرفــة وتطبيقهــا لحــل مشــكلة مــا ،لتكــون املعرفــة بوابــة عبــور
لحــل عقبــات الحيــاة.
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صدى أُريد

تأمالت اعالمية

التجمع االعالمي ألجل المعرفة
د .طه احمد الزيدي

مــا هــو معلــوم مــن الديــن بالــرورة أ ّن اللــه تعــاىل
خلــق الخلــق ألجــل عبادتــه ،وأكــرم بنــي آدم أن
قلدهــم وظيفــة االســتخالف يف االرض إلعامرهــا ،وال
يتحقــق ذلــك اال بالعلــم واملعرفــة املنضبطــة ،وأل ّن
هــذه الوظيفــة تقتــي عمــا جامعيــا مشــركا ،فقــد
رشع اللــه تعــاىل التجمــع ألجــل القيــام مبقتضيــات
هــذه الوظيفــة ومــا تســتلزمه مــن اإلعــام والتواصــل
ألجــل التبليــغ املعــريف واملناظــرة والتوجيــه.
فأمــا مرشوعيــة التجمــع اإلعالمــي ألجــل املناظــرة
واملحاجــة ،للوصــول اىل الحقائــق ،فقــد قــال اللــه
ــل بَيْ َن َنــا َوبَيْ َن َ
تعــاىل ( :فَلَ َنأْتِيَ َّن َ
ــك
ــك ب ِِســ ْح ٍر ِمثْلِــ ِه فَا ْج َع ْ
ـت َمكَانًــا ُس ـ ًوى ( )58قَـ َ
ـال
َم ْو ِع ـ ًدا لَ نُ ْخلِ ُف ـ ُه نَ ْح ـ ُن َولَ أَنْـ َ
ــاس ضُ ًحــى ()59
ــر ال َّن ُ
َم ْو ِع ُدكُــ ْم يَــ ْو ُم ال ِّزي َنــ ِة َوأَ ْن يُ ْح َ َ
فَتَــ َو َّل ِف ْر َعــ ْو ُن فَ َج َمــ َع كَ ْيــ َد ُه ث ُــ َّم أَ َت ( )60ق َ
َــال لَ ُهــ ْم
ــى اللَّــ ِه ك َِذبًــا فَيُ ْس ِ
ــحتَ ُك ْم
ْــروا َع َ
ُم َ
ــوس َويْلَكُــ ْم َل تَف َ ُ
ْــرى (( )61ســورة طــه).
ِب َعــذ ٍ
َاب َوقَــ ْد َخ َ
ــاب َمــنِ اف َ َ
ومــن دالالت هــذه اآليات فيــا يتعلق بالتجمــع اإلعالمي
ألجــل التبليــغ املعــريف وإظهــار الحقائــق العلميــة مــا يأيت:
توظيــف البيئــة اإلعالميــة للتجمــع التي يتم فيها تحشــيدالجمهــور الواســع (مختــص وغــر مختــص) مــا دامــت مثرة
املعرفــة تتعلــق بــه وأثــر الحقيقــة مرتبــط بتوجهاتهــم.
-اختيــار الزمــن املناســب للتجمــع ،ومنــه يــوم العطــل
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إذ يتفــرغ كثــر مــن املعنيــن بالتجمــع لحضــوره،
واملعــر عنــه بيــوم الزينــة وهــو يــوم عيدهــم
وتفرغهــم مــن أعاملهــم؛ ليجتمــع فيــه أكــر النــاس،
فتتحقــق اكــر مســاحة للمشــاهدة واملتابعــة املبــارشة.
تحــري الوقــت املناســب لبــدء التجمــع ،واعالنــه ،ويطلقعليــه إعالميــا (وقــت الــذروة) الــذي يقبــل فيــه أكــر
املعنيــن ملتابعــة مجريــات التجمــع ونتائجــه ( ،وعــر عنــه
هنــا بوقــت الضحــى) ،وإِمنــا علَّقــه بالضحــى ،ليتكامــل
مقصــد علنيــة التجمــع ،فيكــون أبلــغ يف الح ّجــة وأبعــد
مــن ال ّريبــة ،واختــاره مــوىس عليــه الســام اشــارة ليكــون
أظهــر وأجــى وأبــن وأوضــح ،وهكــذا شــأن األنبيــاء،
بــن ،ليــس فيــه خفــاء وال ريبــة.
كل أمرهــم واضــحّ ،
احــرام موعــد التجمــع والســيام بعــد تحديــده وهــو مــايطلــق عليــه االلتــزام االخالقــي بــن القامئــن عــى التجمع
والجمهــور املعنــي ،وااللتــزام بهــذه املواعيــد يــدل عــى
ــل
رصانــة الجهــة املنظمــة ومهنيتهــا االعالميــة( ،فَا ْج َع ْ
بَ ْي َن َنــا َوبَ ْي َن َ
ْــت) أي:
ــك َم ْو ِعــ ًدا َل نُ ْخلِفُــ ُه نَ ْحــ ُن َولَ أَن َ
َ
وبينــك أ َجــاً وميقاتــاً ال نجــاوزه نَ ْحــ ُن َوال
ارضب بيننــا
ـت ،وال يقــع ِم َّنــا خــاف يف حضــوره ،احرتامــا لوقــت
أَنْـ َ
الجمهــور الــذي يســتعد لحضــور هــذا التجمــع املهــم.
مقصديــة التوصــل اىل الحقيقــة مــن هــذا التجمــعوالخــروج بنتائــج علميــة وعمليــة مثمــرة ،وهــذا
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يقتــي الحــرص عــى جمــع الخــراء ودعــوة املتخصصــن
والســيام املتقدمــون يف اختصاصهــم ،وتحــري رصانــة
الكلــات التــي ســتلقى فيــه ،وأصالتهــا ومنهجيتهــا
وارتباطهــا مبوضــوع التجمــع ،فهــذا يــدل عــى احــرام
عقــول املشــاركني واملتابعــن ،وقبــل ذلــك صــون
املعرفــة مــن مشــاغبات ادعيائهــا :والعــاِمل الحــق
واالعالمــي املهنــي والخبــر املنصــف هــو مــن يســتجيب
للحقيقــة وإن خرجــت مــن لســان خصمــه أو عــى
َــل َمــا كَانُــوا
ــق َوبَط َ
يديــه ،قــال تعــاىل( :فَ َوقَــ َع الْ َح ُّ
يَ ْع َملُــو َن ( )118فَ ُغلِ ُبــوا ُه َنالِ َ
ــك َوانْ َقلَ ُبــوا َصا ِغرِيــ َن
الســ َح َر ُة َســاج ِِدي َن ( ( )120االعــراف).
ــي َّ
(َ )119وأُلْ ِق َ
والتجمــع االعالمــي ألجــل املعرفــة حتــى يــؤدي غرضــه
ويحقــق اهدافــه ،يحتــاج اىل منظومــة مــن العالقــات
العامــة وشــبكة تواصــل وحســن تخطيــط وادارة
ومتابعــة للتحشــيد لــه ،وهــذه املعــاين تســتدعي قيامهــا
عــى خطــوات عمليــة إجرائيــة ،يــأيت يف مقدمتهــا العمليــة
االعالميــة ،ويقصــد بهــا عمليــة تزويــد الجمهــور املعنــي
بأخبــار التجمــع ومتعلقاتــه منــذ االعــان عنــه وحتــى
بعــد إلقــاء بيانــه الختامــي ،عــن طريــق وســائل االتصــال
والتواصــل املتاحــة ،وال يتحقــق ذلــك إال بتوجيــه الخطــاب
املبــارش مــن قبــل القامئــن عــى التجمــع إىل الجمهــور
العــام واملتخصــص (يــا أيهــا النــاس -يــا أيهــا الذيــن
آمنــوا)  ،مــع إعطــاء مزيــد عنايــة مبخاطبــة الجمهــور
املتخصــص الــذي ال ميكــن عقــد التجمــع اال بحضــوره
أو مشــاركة عينــة منــه ،وقــد ترســل وفــود وشــخصيات
لدعــوة املعنــن للمشــاركة بالتجمــع  ،قــال اللــه تعــاىل:
اشيـ َن ()111
(قَالُــوا أَ ْر ِجـ ْه َوأَ َخــا ُه َوأَ ْر ِسـ ْـل ِف الْ َم َدائِــنِ َح ِ ِ
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ُــوك بِــك ُِّل َس ِ
يَأْت َ
يــم (()112ســورة االعــراف)
ــاح ٍر َع ِل ٍ
فاســتجاب منظــم التجمــع ورئيســه بــرط أن يكــون
متخصصــا ومتقدمــا يف مجالــه حائــزا عــى أعــى األلقــاب
العلميــة واملناصــب املهنيــةَ ( ،وقَـ َ
ـون ِب ـك ُِّل
ـال ِف ْر َع ـ ْو ُن ائْتُـ ِ
َسـ ِ
ـاح ٍر َعلِيـ ٍـم) (يونــس ،)79 :وقــد يبــذل لهــؤالء مــال أو
مكافئــة معنويــة نتيجــة ملشــاركتهم وفاعليتهــم وحرصــا
الس ـ َح َر ُة
عــى نجــاح التجمــع وتحقيــق أهدافــهَ ( :و َجــا َء َّ
ِف ْر َعـ ْو َن قَالُــوا إِ َّن لَ َنــا َلَ ْجـ ًرا إِ ْن كُ َّنــا نَ ْحـ ُن الْغَالِ ِبـ َن ()113
ق َ
َــال نَ َعــ ْم َوإِنَّكُــ ْم لَ ِمــ َن الْ ُم َق َّربِــ َن (( )114االعــراف).
وأخــرا ً ،نؤكــد عــى رضورة توظيــف التقــدم التقنــي
يف تنظيــم التجمعــات اإلعالميــة للفعاليــات العلميــة يف
عرصنــا ،مــن خــال عقــد الجلســات الحواريــة والحلقــات
النقاشــية عــر التواصــل االلكــروين ،ليتحقــق مبــدأ إعــام
بــا حــدود ومعرفــة عــر اآلفــاق ،ونختــزل بذلــك الجهــد
والوقــت والتكلفــة ،مــع تحقــق أغلــب مقاصــد إقامتهــا
وبجمهــور أوســع ،فهــذه لغــة العــر ووســيلة تواصلــه
الفعــال ونحــن موجهــون بتوظيفهــا لقولــه تعــاىل:
ـن لَ ُه ـ ْم)
( َو َمــا أَ ْر َس ـلْ َنا ِم ـ ْن َر ُســو ٍل إِلَّ ِبلِ َســانِ قَ ْو ِم ـ ِه لِ ُي َبـ ِّ َ
(ســورة ابراهيــم ،)4 :فاآليــة ترشــد إىل مســألة تطــور
التواصــل ســواء يف املحتــوى واألســاليب أو القوالــب،
فلــكل عــر أدواتــه وأســاليبه ولغتــه ،وانســجاما مــع
ســنة اللــه تعــاىل يف تطــور املجتمعــات وحركــة التغيــر
والتجديــد فيهــا فــإن هــذه األدوات واألســاليب تخضــع
بــا شــك لســنة التطــور ،ويذهــب بعــض علــاء االتصــال
إىل أن تطــور املجتمعــات ومرورهــا بعصــور مختلفــة
يصنــف بنــاء عــى نــوع وســائل االتصــال يف ذلــك العــر.
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قصة وعبرة

انمــوذج جزائري يقتدى به
اســامة روان ..هشاشــة عظامه لم تمنعه من التألق وقهر المســتحيل..

بقلم بطل القصة  :اسامة روان

أســامة روان  30ســنة متحصــل عــى شــهادة الدكتــوراه يف
املعلوماتيــة الحيويــة مــن جامعــة عبــد الحميــد مهــري
قســنطينة  ،2أعمــل كمهنــدس دولــة يف اإلعــام اآليل يف
الصنــدوق الوطنــي للتقاعــد ،مصــاب مبــرض نــادر يدعــى
العظــم الزجاجــي يتمثــل يف هشاشــة مفرطــة للعظــام مــع
قــر القامــة وتشــوهات يف العظــام .هــذا املــرض ورايث
ينتقــل مــن اآلبــاء إىل األبنــاء ،مــع أنــه ال يوجــد يف عائلتــي
ال الصغــرة وال الكبــرة مــن عــاىن مــن املــرض إال أن األطبــاء
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
بعاصمــة الواليــة لعالجــي يف املستشــفى لكــن مــع األســف
هــذا املــرض ليــس لــه دواء ســوى تجنــب قــدر املســتطاع
تكــر العظــام مــع ذلــك فقــد عانيــت مــن كســور كثــرة ال
أدري حتــى كــم عددهــا واجريــت العديــد مــن العمليــات
الجراحيــة ،عنــد بلوغــي ســن  7ســنوات قــرر والــداي أن
ألتحــق باملدرســة االبتدائيــة لــأوالد األصحــاء ،يف البدايــة مل
توافــق اإلدارة ،عــى ذلــك بحكــم ضعــف عظامــي الشــديد
وبعــد إلحــاح والــدي التحقــت أخــرا ،وكانــت تلــك بدايتــي
حيــث كنــت متفوقــا جــدا يف دراســتي وكنــت دامئــا يف املراتب
والــداي يأخذاننــي إىل املدرســة ،ومبــرور
األوىل حيــث كان
ّ
الســنوات أصبــح لــدي أصدقــاء يســاعدونني يف تنقــي أيضــا.
تحصلــت عــى شــهادة البكالوريــا بتقديــر جيــد ،والتحقــت
بالجامعــة واخــرت تخصــص اإلعــام اآليل يف البدايــة ،مل يكــن
التخصــص يروقنــي كثــرا بحكــم أننــي كنــت أمتنــى أن أصبــح
طبيبــا لكــن مبــرور الســنوات بــدأت أحــب هــذا التخصــص،
وكان التوفيــق مــن اللــه تعــاىل حيــث تحصلــت عــى
شــهادة الليســانس يف اإلعــام اآليل بتقديــر جيــد جــدا ،ثــم
أمتمــت ســنتي املاســر يف تخصــص أنظمــة االعــام والقــرار،
وتوجــت بشــهادة املاســر يتقديــر جيــد جــدا ،كذلــك وكان
موضــوع املذكــرة ،Link prediction in social networks
بعــد تخرجــي انصدمــت بالواقــع «البطالــة إضافــة إىل كــوين
مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة» صعبــا كثــرا يف حصــويل
عــى منصــب عمــل لكــن بعــد الكثــر مــن املشــاركات يف
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املســابقات تحصلــت عــى منصــب شــغل كمهنــدس إعــام آيل
يف الصنــدوق الوطنــي للتقاعــد ،وشــاركت أيضــا يف مســابقة
الدكتــوراه بجامعــة عبــد الحميــد مهــري قســنطينة  2تخصــص
 Bioinformaticsوكللــت بالنجــاح والحمد للــه وكان موضوع
األطروحــة يتعلــق باســتعامل خوارزميــات الــذكاء االصطناعــي
الســتخراج ملخصــات النصــوص الطبيــة الحيويــة تحــت إرشاف
األســتاذ بلهــادف حســان ،الــذي ســاعدين كثــرا يف الجانبــن
األكادميــي واملعنــوي ،كانــت مســرة حافلــة حيــث شــاركت
يف ملتقــى دويل يف تونــس وآخــر يف ماليزيــا وقمنــا بنــر
مقــال بحثــي يف مجلــة مرموقــة أال وهــي Expert systems
 with applicationsبعنــوان Combine clustering and
frequent itemsets mining to enhance biomedical
 text summarizationويف ختــام هــذه املســرة البحثيــة
توجــت بشــهادة الدكتــوراه بتقديــر مــرف جــدا مــع تهنئــة
مــن طــرف املحكمــن وكــذا طاقــم كليــة ورئاســة الجامعــة
الذيــن رشفــوين أميــا ترشيــف بحضورهــم للمناقشــة.
ختامــا أُريــد أن أقــول بــأن ال إعاقــة مــع اإلرادة ،مــن يريــد
ويجــد ســينجح رمبــا ميــر بفــرات صعبــة فــرات فيهــا فشــل
وخيبــات ،ولكــن يف األخــر ســيحصد مثــرة تعبــه ،مل يخلــق
اللــه يشء ناقصــا أبــدا ً أظــن أنــه أهــدى ذوي اإلعاقــات الهمــة
والعــزم ليبلغــوا مــا مل يســتطع األصحــاء بلوغــه.

شروط النشر في مجلة صدى أُريد
 .1يجب أن تكون المادة اإلعالمية ضمن سياسة المنصة وسعيها لخدمة العلماء والخبراء
والباحثين الناطقين بالعربية.
 .2عدم اإلساءة ألي شخصية أو جهة كانت في محتوى المادة اإلعالمية وألي سبب كان.
 .3أن تكون المادة المكتوبة منقحة إمالئي ًا ولغوي ًا.
 .4االيجاز والمباشرة أهم سمات الكتابة للمجالت اإللكترونية العامة.
 .5كاتب المادة يتحمل المسؤولية كاملة عن ما ورد فيها والمجلة غير مسؤولة عن اآلراء
التي تتضمنها المادة.
 .6تعرض المواد اإلعالمية المرسلة على هيئة التحرير وتحضع لعمليات إعادة التحرير
والصياغة إن تطلب األمر ذلك.
 .7المجلة ليست ملزمة بتبيان أسباب عدم نشر المواد االعالمية المرسلة تحت أي
ظرف كان.
 .8ترسل المواد اإلعالمية المكتوبة بملف وورد مرفق ًا معها صورة شخصية وأي صورة
لها عالقة بالمادة إلى إيميل المجلة.
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