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تشــكل عمليــة التكامــل بــن التخصصــات يف العلــم الحديــث محــورا ً أساســياً ومركزيــاً
يف دفــع عجلــة البحــث العلمــي نحــو تحقيــق نتائــج بحثيــة واعــدة تعالــج املشــكالت
بجوانبهــا كلهــا ،وعــدم اغفــال أي جانــب ،وهــو األمــر الــذي جعــل مــن الدراســات
البينيــة  InterDesciplinary Scienrcesفلســفة حديثــة مــن فلســفات التعليــم
والبحــث العلمــي ،تتمثــل يف ربــط التخصصــات لتحقيــق مكاســب أكــر للحركــة
العلميــة مــن جهــة ،وللمجتمعــات مــن جهــة أخــرى؛ لتقديــم حلــول نافعــة قابلــة
للتطبيــق ،وهــو مــا دفــع منصــة أريــد للعلــاء ،والخ ـراء ،والباحثــن الناطقــن بالعربيــة،
إىل تبنــي تشــجيع الدراســات البينيــة ودفعهــا نحــو التطبيق؛عــن طريــق نــدوات وورش
متواصلــة ،تنــر هــذه الفلســفة املتقدمــة يف التعليــم والبحــث العلمــي ،وترســخها.
إ َّن مؤسســات العامليــة عديــدة تســعى لتطويــر كوادرهــا البحثيــة؛ عــن طريــق تفعيــل
الدراســات البينيــة ،واملجاميــع البحثيــة  Research Groupsوهــو مــا يجعــل هــذه
املؤسســات تقــدم خدمــات جليلــة لالنســانية جمعــاء ،ولعــل تجربــة جامعــة املاليــا املاليزية،
مــن بــن التجــارب التــي يُشــار إليهــا باالح ـرام فهــي مــن ضمــن أفضــل  100جامعــة ،يف
العــامل ،يف تفعيــل املجاميــع البحثيــة والدراســات البينيــة ،وهــذا الرتكيــز عــى املســائل
العمليــة هــو الــذي يجــذب العلــاء ،ومــن نافلــة القــول ،أن نؤكــد هنــا ،أن الدراســات
البينيــة حالهــا حــال أي نشــاط بحثــي آخــر يف العلــوم تواجههــا مجموعــة معوقــات متــر
بهــا جامعاتنــا والجامعــات العامليــة أيضــاً ،ولعــل يف مقدمتهــا قلــة االتصــال والتواصــل
العلمــي بــن العلــاء لحضــور مؤمت ـرات وملتقيــات علميــة يف تخصصــات متنوعــة ،وهــذا
ماتقــوم بــه منصــة أريــد منــذ العــام  2017حيــث اطلقــت املحفــل العلمــي الــدويل
ـتوعب مــا ميكنهــم القيــام بــه مــن أنشـ ٍ
ـطة
ـي خـ ٌّ
ـاص بأعضــاء املنصـ ِة ،يسـ ُ
وهــو وِعــا ٌء ِعلمـ ٌّ
ٍ
ِّــق الفائــد َة للحركــة العلميــة.
وفعاليــات علميــ ٍة ،وثقافيــ ٍة ،وفكريــ ٍة ،وتواصليــ ٍة ،تُحق ُ
وســيكون املحفــل العلمــي الــدويل الســابع ،يف شــهر نوفمــر القــادم ،فرصــة لحــث الباحثــن
عــى تبنــي الدراســات البينيــة ومعالجــة املشــكالت العامليــة بــروح الفريــق الواحــد.
ومــن املعوقــات ،أيض ـاً ،قلــة الخــرة يف مجــال البحــوث البينيــة؛ حيــث ال يوجــد التدريــب
الــكايف يف الجامعــات ال لطلبــة الدراســات العليــا وال للــكادر البحثــي ،فضــا عــن معــوق
افتقاد الرؤيـــة الدقيقـــة ،واملناســبة لكيفيـــة بنـــاء الدراســـات البينية يف الجامعـــات؛ نتيجة
لضعـــف العالقــة بــن الجامعـــات وســـوق العمــل ،وعــدم وجــود الوقــت الــكايف ،ورغبــة
عضــو هيئــة التدريــس العمــل منفــردا ً؛ وذلــك بغــرض نــر أبحــاث لغــرض الرتقيــة
كســباً للوقــت .وبعــض الجامعــات ال تعــرف بتداخــل التخصصــات يف البحــث الواحــد.
ولعــل مشــكلة كيفيــة تشــكيل وتكويــن فــرق بحثيــة للعمــل يف الدراســات البينيــة ،يُع ـ ُّد
مــن أكــر الصعوبــات تعقيــدا يف نــر ثقافــة البحــوث البينيــة ،وهــو مــا تحــاول اريــد
أن تشــجع عليــه يف املجاميــع البحثيــة ،ال ســيام عــن طريــق املنصــة ونــر التجــارب
الناجحــة يف مجــال البحــوث البينيــة ،واطــاع أفــراد املجتمــع ومؤسســاته عليهــا.
واخـرا ميكننــا القــول إن الدراســات البينيــة مرحلــة مــن مراحــل تطــور العلــم تلــت مرحلتي
املوســوعية والتخصصيــة  ،واذا كانــت اريــد تســعى لتكــون الرائــدة يف دفــع الباحــث الناطــق
بالعربيــة اىل تبنــي البحــوث البينيــة وتشــجيع املؤسســات االكادمييــة العربيــة كذلــك ؛فإنهــا
تؤكــد مــن جديــد عزمهــا عــى تحقيــق رســالتها ورؤيتهــا يف بناء مجتمــع بحثي مبحتــوى عريب
ينافــس اقرانــه يف املجتمعــات الغربيــة املتقدمة وســيكون فاتحة نــر ثقافة البحــوث البينية
واملجاميــع البحثيــة املشــركة وتتبعهــا خطــوات اخــرى متنوعــة هي نــدوة الدراســات البينية
التــي عقــدت نهايــة شــهر حزيـران والكتاب الــذي ســيجمع البحوث التــي القيــت فيها تحت
عنــوان ( مدخــل اىل الدراســات البينيــة ) بدايــة رحلــة األلــف ميــل نحو هــذا الهــدف النبيل.

صدى أُريد

أخبار ونشاطات المنصة

أُريد تطور مهارات اعضائها في البحث العلمي المعاصر

نظمــت منصــة أريــد للعلــاء والخــراء والباحثــن الناطقــن
بالعربيــة ،مجموعــة مــن الــدورات وورش العمــل العلميــة
يف أســبوع أساســيات تطويــر مهــارات البحــث العلمــي
املعــارص تحــت شــعار «التطويــر ُســلَّم ارتقــاء ومتيــز»،
عــر نظــام عليــم للتعليــم اإللكــروين؛ لتأســيس قاعــدة
صلبــة للباحــث العلمــي الناطــق بالعربيــة ،وبــدأت
فعاليــات هــذا األســبوع مــن  2020/06/6إىل .2020/6/12
وشــمل الربنامــج مجموعــة مــن املحــارضات العلميــة،
التــي تناولــت :مفاهيــم البحــث العلمــي ومهاراتــه،
وصناعــة األطاريــح والرســائل العلميــة ،والكتابــة العلميــة
بالعربيــة واإلنكليزيــة ،وتصميــم البحــث العلمــي،
والتفكــر العلمــي والناقــد واالبداعــي واســتخدام برنامــج
 ،Endnoteوالتحليــل االحصــايئ ،وأداوت البحــث العلمــي.
وشــارك يف الربنامــج عــدد مــن الباحثــن واألكادمييــن مــن
مختلــف دول العــامل؛ حيــث شــهد مشــاركات علميــة،
ومناقشــات مســتفيضة حــول كل مــا قــدم املحــارضون
مــن معلومــات علميــة قيمــة خــال األســبوع العلمــي.

ومــن الجديــر بالذكــر
أن منصــة أريــد الدوليــة
نظمــت العديــد مــن
املؤمتـرات ،واملحــارضات،
وورش
والنــدوات،
العلميــة
العمــل
بالتعــاون مــن مختلــف
الجامعــات العربيــة
والعامليــة بشــكل دوري
مســتمر ،وبوتــرة متســارعة؛ لدفــع عجلــة البحــث العلمــي
العــريب نحــو مزيــد مــن التقــدم واالزدهــار ،وتقديــم خدمــة
مميــزة للباحثــن والعلــاء الناطقــن باللغــة العربيــة؛ لتوفــر
أرضيــة مناســبة لهــم مــن املعلومــات واملصــادر العلميــة
املتنوعــة مبــا يتوافــق مــع تخصصاتهــم العلميــة .وأعلنــت منصة
أُريــد عــن «أســبوع البحــث العلمــي املتقــدم» والــذي ســيعقد
للفــرة  2020/7/30-24والــذي ســيعقد عــر نظــام عليــم.

باقة متميزة من الدورات والندوات العلمية لـ « أريد « على مدار السنة

تســعى منصــة أريــد والعاملــون فيهــا إىل تقديــم باقــة
متميــزة وفريــدة مــن نوعهــا بــكل مــا يخــدم البحــث العلمــي
وتطويــره؛ فتنظــم بشــكل دوري مجموعــة مــن املحــارضات
العلميــة للباحثــن والعلــاء والخـراء الناطقــن باللغــة العربية.
وقــال مســؤول النــر اإللكــروين يف املنصــة الدكتــور يــارس
الطرشــاين :إن املنصــة توفــر برنامــج تعليمــي متنــوع لتعريــف
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املشــاركني باملهــارات العمليــة ،والتقنيــات ،واألفــكار التي تخص
مجــاالً معينـاً ،وميكــن تطبيقهــا بعــد ذلــك يف الحيــاة العمليــة
ـخاص ذوو خــرة يف
أو اليوميــة ،ويعقــد األنشــط َة العلميــة أشـ ٌ
املجــال ذاتــه ،ومــن ثم يتــم دعوة الفئــة املســتهدفة لحضورها،
وهــي فرصــة رائعــة ،أيضــاً؛ لتكويــن شــبكة عالقــات مــع
اآلخريــن ،واكتســاب املعرفــة والخربة من املتحدث واملشــاركني.

صدى أُريد

الدراسات البينية عنوان ندوة علمية لـ ( أُريد )

أخبار ونشاطات المنصة

عقــدت منصــة أريــد للعلــاء والخــراء والباحثــن الناطقــن بالعربيــة نــدوة علميــة عــن الدراســات البينيــة
يف البحــوث العلميــة مبشــاركة عــدد مــن الباحثــن واملختصــن عــر برنامــج .ZOOM Cloud Meetings
وتضمنــت النــدوة العديــد مــن املحــاور العمليــة منهــا :تعريــف ونشــأة الدراســات البينيــة ،وتكامــل العلــوم يف الدراســات
البينيــة ،والدراســات البينيــة واملشــكالت الحاليــة واملســتقبلية ،ودورهــا يف البحــث العلمــي ،وتطويــر املجاميــع البحثيــة.
ومتخضــت النــدوة عــن اصــدار كتــاب باللغــة العربيــة عــن الدراســات البينيــة وزيــادة الوعــي بأهميتهــا يف األبحــاث العلميــة،
وإب ـراز مجالهــا وأثرهــا يف الحضــارة اإلنســانية ،فض ـاً عــن رصــد معوقاتهــا وطــرق عالجهــا ،فيــا أوىص املشــاركون فيهــا رضورة
دعــوة الجامعــات لتفعيــل الدراســات البينيــة عــر مناهجهــا األكادمييــة ،وإنشــاء هيئــة بحثيــة تختــص بالبحــوث البينيــة والرشاكــة
مــع مراكــز األبحــاث العربيــة والغربيــة؛ لعمــل دراســات بينيــة تتعلــق بحــل املشــكالت التــي تواجههــا يف مجتمعنــا ،والتأكيــد عــى
القيــام بالتنظــر األصيــل يف مجــال الدراســات البينيــة مــن قبــل الباحثــن ومراجعــة األدبيــات التــي كتبــت حولهــا مراجعــة نقديــة.
مسابقة منصة أُريد ألفضل مدونة علمية وألفضل محتوى تفاعلي

اعلنــت منصــة اريــد للعلــاء والخــراء والباحثــن الناطقــن
بالعربيــة نتائــج مســابقتي افضــل محتــوى تفاعــي
وأفضــل مدونــة علميــة والتــي كانــت قــد اطلقتهــا
العضائهــا الذيــن بلغــوا اكــر مــن خمســن الــف عضــوا .
وقــال الدكتــور ســيف الســويدي الرئيــس التنفيــذي للمنصــة أن
املســابقتني التــي يــرف عليهــا قســم النــر العلمــي االليكــروين
مبنصــة أريــد تشــكالن حافــزا العضــاء املنصــة عــى التفاعــل
والتواصــل وتشــجيع الباحثــن عــى الكتابــة وافــادة املجتمــع  ،وقــد
فــاز باملراتــب الثــاث االوىل يف مســابقة افضــل محتــوى تفاعــي يف
مواقــع التواصــل االجتامعــي الدكتــور صــاح عبــد الســام قاســم
الهيجمــي اوال  ،واالســتاذ الدكتــور خالــد التومــي ثانيــا  ،فيــا كانــت
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املرتبــة الثالثــة مــن نصيــب الدكتــورة حيــاة قــزداري .وأضــاف ان
مســابقة افضــل مدونــة علميــة فــاز بهــا كل مــن أ.د .نغــم حســن
نعمــة اوال  ،واالســتاذ بــكاري مختــار ثانيــا  ،والدكتــور عبــد الكريــم
محمــد حســن الــرويض ثالثــا  ،مشـرا اىل أن املنصــة منحــت للفائزين
يف كلتــا املســابقتني جوائــز تقديريــة بلغــت قيمتهــا الكليــة 500
دوالر كرصيــد يف املنصــة  ،موضحــا أن املنصــة ســتنظم العديــد مــن
املســابقات يف قــادم االيــام بهــدف خلــق بيئــة تفاعليــة بــن الباحثــن
وحثهــم عــى تقديــم النتاجــات العلميــة والفكريــة لخدمــة املجتمع .

صدى أُريد

أخبار ونشاطات المنصة

لقاء ودي يجمع مؤسس منصة أريد برئيس جامعة الطاقة الوطنية الماليزية()UNITEN

التقــى الدكتــور ســيف الســويدي مؤســس منصــة
اريــد للعلــاء والخــراء والباحثــن الناطقــن بالعربيــة
ورئيســها التنفيــذي االســتاذ الدكتــور كــال نــر
الديــن رئيــس جامعــة الطاقــة الوطنيــة املاليزيــة
(  ) UNITENوالتــي تعــد مــن بــن أفضــل مثــان
جامعــات يف ماليزيــا وتحظــى مبكانــة علميــة كبــرة .
وجــرى اللقــاء خــال زيــارة وديــة قــام بهــا الســويدي
للجامعــة وتــم خاللــه التباحــث بــن املنصــة والجامعــة
يف كل مــا يخــص التعــاون العلمــي وتنشــيط الفعاليــات
بهــدف االســتفادة مــن خ ـرات الطرفــن وتوفــر فــرص
تبــادل االفــكار التــي تعــزز العالقــة بــن الطرفــن .
وعــر الدكتــور ســيف الســويدي عــن شــكره وامتنانــه
لالســتاذ الدكتــور كــال نــر الديــن رئيــس الجامعــة
لحفــاوة االســتقبال وكــرم الضيافــة مبديــا اســتعداد
املنصــة للتعــاون مــع الجامعــة يف جميــع مجــاالت
البحــث العلمــي التــي تتبناهــا املنصــة واالســتفادة
مــن املكانــة العلميــة الراقيــة لجامعــة الطاقــة الوطنيــة

املاليزيــة  ،فيــا عــر الدكتــور كــال عــن ســعادته بهــذه
الزيــارة واللقــاء بالدكتــور ســيف الســويدي واصفــا املنصــة
بأنــه مــروع علمــي كبــر يســتحق الدعــم واملســاندة .
ومــن الجديــر باالهتــام أن االســتاذ الدكتــور كــال
نــر الديــن رئيــس جامعــة الطاقــة الوطنيــة يعــد مــن
الشــخصيات العلميــة واالداريــة املرموقــة يف ماليزيــا
ويف دول العــامل االســامي وعــرف عنــه تواضعــه ونتاجــه
العلمــي الغزيــر وقــد متكنــت الجامعــة يف عهــده مــن
أن تصبــح مــن بــن افضــل مثانيــة جامعــات يف ماليزيــا .

صدور العدد الرابع من مجلة اريد للعلوم
االنسانية واالجتماعية

6

أعلنــت منصــة أُريــد عــن صــدور العــدد الرابــع مــن مجلــة
اريــد الدوليــة للعلــوم االنســانية واالجتامعيــة والتــي يــرأس
تحريرهــا ا.د.ســعاد هــادي حســن الطــايئ مــن جامعــة بغــداد
 العــراق .تضمــن العــدد  13بحثــا علميــا محكــا مــن 8دول .وعنــوان البحــوث مــع الــدول املشــاركة هــي كالتــايل :
 -1صناعــة معاجــم غريــب القــرآن :الدوافــع واالختالفــات-
الجزائــر .
»-2أثــر التســويق اإللكــروين عــى رضــا الزبائــن يف قطــاع
االتصــاالت الفلســطينية (جــوال و اوريــدو)» - .فلســطني.
-3العامية وأثرها عىل اللسان العريب-.
-4الـــمسؤولية الجزائيــة عــن تجنيــد االطفــال الســتخدامهم يف
االعــال املسلحة(دراســة مقارنــة) -.العـراق.
-5آليات تفعيل البعد البيئي للتنمية املستدامة -.الجزائر.
-6ثالثية نجيب محفوظ وباجني دراسة موازنة - .الصني.
-7واقــع ترجمــة األدب مــن العربيــة إىل العربيــة الروايــة
منوذ ًجــا - .مــر.
 -8تصــور مقــرح لتطويــر األداء املهنــي للقيــادات الرتبويــة
باململكــة العربيــة الســعودية يف ضــوء رؤيــة 2030م- .
الســعودية.
-9طبيعــة العالقــة الراهنــة بــن املؤسســات البحثيــة وصانعــي
القـرار - .ليبيــا.

-10دور علــاء املــرق العــريب يف وصــول الفكــر اإلصالحــي
للجزائــر - .الجزائــر.
-11مخطوطــة رســالة قــول اإلمــام مالــك ( ال أدري ) لإلمــام
محمــد بــن أحمــد بــن عــي البهــويت الحنبــي ت 1088هـــ عرض
وتعريــف - .املغــرب.
-12كتــان الــر يف مجاهــدة وسوســة النفــس يف ضــوء القــرآن
الكريــم - .العـراق.
-13مــدى امتــاك معلــات ريــاض األطفــال يف مــدارس مدينــة
زليــن لبعــض املــؤرشات االيجابيــة (االرتيــاح النفــي ،الفاعليــة
الذاتيــة ،الجهــد العاطفــي) وعالقتــه مبســتوى الصحــة النفســية
لديهــن - .ليبيــا.

صدى أُريد
المشاركة في الملتقى العلمي الدولي للجامعة

التقنية الشمالية واالكاديمية الدولية للقيادة

وجهــت الدكتــورة مريــم قيــس الباحثــة يف الجامعــة الوطنيــة
املاليزيــة ومديــرة تحريــر مجلــة اريــد الدوليــة لقياســات
املعلومــات الدعــوة للباحثــن الناطقــن بالعربيــة يف كل
مــكان مــن ارجــاء املعمــورة لالطــاع عــى الخدمــات الكبــرة
التــي تقدمهــا منصــة اريــد للعلــاء والخــراء والباحثــن
الناطقــن بالعربيــة واالنضــام للمنصــة واالســتفادة مــن
خدماتهــا التــي توفــر للباحــث فرصــة تســويق منتجــه
العلمــي والتعبــر عــن اهتامماتــه البحثيــة مــع اقرانــه .
جــاء ذلــك خــال مشــاركة الدكتــورة مريــم قيــس يف امللتقــى
العلمــي (عــن بعــد) والــذي اقامتــه الجامعــة التقنيــة الشــالية
يف العــراق و االكادمييــة الدوليــة للقيــادة والتنميــة و ذلــك
يــوم االحــد املــايض املوافــق الثــاين عــر مــن شــهر يوليــو
الجــاري  ،والتــي قدمــت فيهــا مشــاركة بعنــوان أساســيات
يف إدارة املشــاريع الهندســية ،تناولــت فيهــا بعــض املفاهيــم
املهمــة يف مجــال إدارة املشــاريع و املهــارات املهمــة التــي
يجــب ان تتوفــر لــدى مديــر املــروع باالضافــة اىل ذكــر بعــض
الربامــج االلكرتونيــة التــي ميكــن اســتخدامها يف إدارة املشــاريع.
حلقة جديدة من برنامج عالم فوق المنصة

اســتضافت منصــة أُريــد
أ.م.د.نجيــب عبــاس الســامرايئ
يف برنامجهــا الشــهري «عــامل
فــوق املنصــة» والــذي
يبــث يف أول جمعــة مــن
كل شــهر ميــادي .علــا أن
الربنامــج عبــارة عــن اســتضافة
شــهرية لعــامل مــن علــاء منصــة «أريــد»؛ لينقــل تجربتــه
ومســرته العلميــة ،أو ليســلط الضــوء عــى إحــدى
إنجازاتــه ألعضــاء منصــة «أريــد» بطريقــة تفاعليــة.
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أخبار ونشاطات المنصة

التواصل العلمي قراءات في عصر الرقمنة

نظمــت منصــة أريــد الدوليــة نــدوة الكرتونيــة علميــة
عــن التواصــل العلمــي «قــراءات يف عــر الرقمنــة».
وتضمنــت النــدوة مجموعــة مــن املحــاور ،منهــا :مقومــات
التواصــل العلمــي الفعــال ،وفوائــد التواصــل العلمــي
العاملــي مــع مراعــاة حقــوق امللكيــة الفكريــة ،وســائل
التواصــل العلمــي التقليديــة ،املطبوعــات واملجــات العلميــة.
وتهــدف النــدوة إىل زيــادة الوعــي بأهميــة التواصــل العلمــي
للناطقــن بالعربيــة ،والتعريــف بأبــرز أدوات التواصل العلمي
ـات وبحـ ٍ
الرقميــة ،إضافــة إىل تقديــم دراسـ ٍ
ـوث تخــدم العلــاء
والخــراء والباحثــن ،وتقــدم حلــوال لتواصــل علمــي ناجــع.
صــدور العــدد االول مــن مجلــة أُريــد الدوليــة
لقياســات المعلومــات

أعلنــت منصــة أُريــد عــن
صــدور العــدد االول مــن
مجلــة أُريــد الدوليــة
لقياســات املعلومــات
والتــي يــرأس تحريرهــا
ا.د.رحــاب يوســف مــن
جامعــة بنــي ســويف
 مــر .علــا أناملجلــة علميــة محكمــة
نصــف ســنوية تعنــى
بنــر االبحــاث العلميــة
املتعلقــة بقياســات املعلومــات .تســتقبل املجلــة البحــوث من
جميــع العلــوم اإلنســانية والبيولوجيــة والصحــة والهندســة و
الفنــون واملعلومــات والعلــوم الطبيعيــة واالجتامعيــة ،عــى
ان ينصــب الرتكيــز الرئيــي للبحــوث عــى احــد املوضوعــات
التاليــة :القياســات الببليوجرافيــة ،قياســات العلــوم  ،قياســات
الشــبكة العنكبوتيــة  ،قياســات بـراءات االخـراع  ،القياســات
البديلــة ،القياســات اإللكرتونيــة ،القياســات البحثيــة.

صدى أُريد

قضية للنقاش

غياب التأطير والتوجيه في اختيار األبحاث وإهمال نتائجها !!
إعداد :حيدر الكرخي

من املعروف أن البحوث العلمية هي نتائج عقول الصفوة من املجتمع ،ويجب أن تكون اإلدارة املسؤولة عن
هذا النتاج ســواء عىل مســتوى طبيعة هذا النتاج وطرق اختيار املوضوعات التي تناســب املجتمع ،ويف الوقت
ذاتــه ،حاجتــه لحلهــا؛ ألن البحــث العميل ميثل حالة صحية يف إيجاد حلول ملشــاكل ظواهــر مهمة يف املجتمع.
التحدي واالستجابة

تــرى م.م.صابريــن كامــل زيــدان التدريســية يف
جامعــة بغــداد ،كليــة الفنــون الجميلــة ،قســم الفنون
الســينامئية والتلفزيونيــة ،إن إنشــاء قســم تابــع
للبحــث والتطويــر ينفــذ البحــوث التــي تســتحق،
وميــول مــن الدولــة ماديـاً ومعنويـاً ،ميثــل حـاً لنقــل
نتائــج البحــوث مــن رفــوف املكتبــات إىل واقــع
عمــي ملمــوس ،ويؤكــد األســتاذ يف الجامعــة الوطنيــة
يف اليمــن ،عــي فيصــل أحمــد يحــي أبــو إصبــع ،أن
الحــل الوحيــد هــو توجــه الــوزرات املعنيــة بإلــزام
الجامعــات بعمــل البحــوث العلميــة وفــق املحــددات
واملجــاالت املطلوبــة ،يف حني ذهبت األســتاذ املســاعد
نــدى منصــور خشــافه أن اســتخدام التكنولوجيــا
الرقميــة وتحويلهــا إىل واقــع عــر اســتخدام أكــر
مــن تطبيــق ،يعــد الحــل األمثــل لالســتفادة ،بشــكل
عمــي ،مــن البحــوث.

أ.عيل فيصل أبو أصبع
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د.صالح الدين نامق

حلول أخرى

أن تكــون البحــوث ذات قيمــة علمية مرتبطة مبشــكلة
معينــة ،مــع تحديــد الوســائل الناجعــة لحلهــا ،هــي
التحــدي الــذي يجعــل االســتفادة أكــر مــن البحــوث،
هــذا مــا قالــه د.فـراس فيــاض الحمــداين ،أمــا األســتاذ
يف كليــة الرتبيــة للعلــوم اإلنســانية ،م  .م .وهيــب
حســن نشــمي فإنــه يــرى أن « الحــل يكمــن يف وضــع
لجــان مــن قبــل جميــع الــوزارت ،ويتــم إنشــاء مركــز
بحثــي تطبيقــي يف كل وزارة لتحويــل هــذه البحــوث
إىل عمــل وإنتــاج حقيقيــن»  ،ويــرى م .م أنــس
الصالحــي أن توجيــه الحكومــة بالطلــب مــن وزارة
التعليــم العــايل ومراكــز البحــوث املوجــودة مشــاركتها
يف إيجــاد حلــول للمشــاكل التــي تواجــه الدولــة
ومؤسســاتها ،وبذلــك ســوف يتــم اللجــوء إىل نتائــج
البحــوث املركونــة يف املكتبــات واالســتفادة منهــا.

د.برشى السنجري

د.ندى منصور أحمد خشافه

صدى أُريد

قضية للنقاش

إهمال واهتمام

تحديات ومعالجات

أشــار أ.م.د.صــاح الديــن ال ـراوي ،االســتاذ يف كليــة الرتبيــة
جامعــة األنبــار ،إىل أن الدعــم املــادي لــه دور كبــر يف عملية
نقــل نتائــج البحــوث إىل الســاحة العمليــة وهــذا ،لألســف،
مــا يفتقــده الباحــث يف الع ـراق ،بــدروه تحــدث األســتاذ
الدكتــور جاســم يونــس الحريــري التدريــي يف كليــة العلــوم
السياســية جامعــة بغــداد ،عــن تغيــر نظــرة الحكومــات
العربيــة إىل البحــث العلمــي ،وتوفــر ميزانيــة خاصــة مــن
قبــل الحكومــات إلنجــاز البحــوث يف مختلــف املجــاالت،
وتغيــر آليــة كتابــة البحــوث العلميــة  ،وجعلهــا توظــف
لخدمــة املجتمــع ،أمــا أ.م.د.بــرى الســنجري التدريســية يف
كليــة اإلعــام بجامعــة بغــداد ،فقــد دعــت إىل مراعــاة جملة
مــن األمــور لنقــل نتائــج البحــوث مــن رفــوف املكتبــات إىل
ميــدان العمــل عــن طريــق اختيــار موضــوع البحث محــدداً،
وليــس اسـراتيجية عامــة ال تتناســب واإلمكانيــات املتوفــرة
أو املتوقــع تأمينهــا عنــد التطبيــق العمــي لنتائــج البحــث،
مضيفــة إىل إمكانيــة عــرض مــروع البحــث قبــل الــروع
بالتنفيــذ عــى املؤسســات ذات العالقــة ،ومــن املمكــن
أن يتــم التعاقــد معهــا .وأشــارت الدكتــورة الســنجري إىل
رضورة أن يقــوم الباحــث بعــرض ملخــص بحثــي يف الهيئــات
أو املؤسســات التــي مــن املتوقــع أن تســتفاد مــن نتائــج
البحــث كذلــك تحديــد النتائــج عــى شــكل فرضيــات التــي
مــن املؤمــل تحقيقهــا؛ لتكــون حافــز للجهــة التــي تتعاقــد
مــع الباحــث لتســويق نتائــج بحثــه.

د .جاسم يونس الحريري

توجهنــا بالســؤال التــايل :مــن املســؤول األول عــن إهــال
نتائــج البحــوث العلميــة؟ لعــدد مــن الباحثــن منهــم
الدكتــور العــريب الحـراوي ،األســتاذ بكليــة اآلداب والعلــوم
اإلنســانية يف جامعــة محمــد الخامــس الربــاط اململكــة
املغربيــة ،الــذي أجــاب أن االختــال واالضطــراب الــذي
يبــطء مــن عمليــة ارتقــاء البحــث العلمــي ،مــع األســف،
بالجامعــات يف جانبــه البحثــي هــو عمليــة االج ـرار التــي
تعرفهــا كــرة البحــوث املنجــزة مــن جهــة ،ومــن جهــة أخرى،
غيــاب التأطــر والتوجيــه الســليم لعمليــة اختيــار أبحــاث
مناســبة تتــاىش مــع تطــورات العــر .ويؤكــد الدكتــور
محمــد الجراديــن األســتاذ بجامعــة لونــد كليــة الهندســة،
أن املســؤول األول عــن اهــال نتائــج البحــوث ،هــو عــدم
وجــود بحــوث علميــة تطبيقيــة متميــزة تطــرح حلــوالً
للمشــاكل امللحــة يف املجتمعــات املختلفــة ،ومــع الزمــن أدى
إىل عــدم اهتــام الصناعــة واملؤسســات الخدميــة العامــة
والخاصــة بنتائــج البحــوث حتــى الجيــد منهــا ،يف حــن يــرى
األســتاذ صفــاء عبدالحكيــم أحمــد بــادي االســتاذ بجامعــة
إب كليــة الرتبيــة ،أن ســبب إهــال البحــوث يرجــع لعــدة
أســباب منهــا :مــا هــو ســيايس ،ومنهــا مــا يتعلــق باملنهــج
العلمــي املتبــع يف البحــث ومــدى اعتــاده عــى معلومــات
دقيقــة عــن املشــكلة ،كذلــك توجــد أســباب تتعلــق بوســيلة
نــر نتائــج البحــوث العلميــة.

د .العريب الحرضاوي
الخالصة

د .محمد الجرادين

م.م.صابرين كامل زيدان

إن الكثــر مــن الباحثــن يف الوطــن العــريب يعتقــدون أن مشــاكل البحــث العلمــي ال تتمثــل بطــرف واحــد
دون آخــر؛ مبعنــى أن تجــاوز املشــكلة يكمــن بتفعيــل كل األط ـراف بهــدف االرتقــاء بواقــع البحــث العلمــي
مــن اختيــار املوضــوع البحثــي مــروراً بدعــم البحــوث مــن قبــل الجهــات املعنيــة إىل ربطهــا بحاجــة املجتمــع
بالبحــث.
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صدى أُريد

بلغــة األوســمة والميداليــات ..أُريــد تحفز الباحثيــن على العطاء

تقارير

تســعى أريــد إىل تشــجيع العلــاء والباحثــن الناطقــن بالعربيــة ،وتحفيزهــم عــى العطــاء املســتمر
واإلبــداع املتواصــل؛ خدمــة لنــر املعرفــة ،وتطويــرا للبحــث العلمــي ،وقــد خصصــت أريــد لتحقيــق
هــذه الغايــة ،خدمــة قامئــة بذاتهــا ،ونظامــا متميــزا ً يتيــح للباحثــن املســجلني باملنصــة الحصــول
عــى أوســمة وميداليــات تــزيك نشــاطاتهم يف املنصــة وتكافؤهــم عــى جــودة تفاعلهــم وعــى قيمــة
إســهاماتهم ومتيــز مشــاركاتهم ،ويقــول الدكتــور ســيف الســويدي بهــذا الخصــوص« :إن تحفيــز
الباحــث الناشــط واألكــر مردوديــة ،هــذه األوســمة تعطــي نوعــا مــن التميــز لصفحــة الباحــث».
األهداف من األوسمة والميداليات

الغــرض مــن توفــر خدمــة الحصــول عــى األوســمة وامليداليــات يف منصــة أريــد هــو تحقيــق مجموعــة مــن
األهــداف ،منهــا :تشــجيع الباحثــن عــى التفاعــل بشــكل أكــر داخــل املنصــة ،وتحفيزهــم عــى االســتمرار
والعطــاء املتواصــل ،وتطويــر مهاراتهــم وقدراتهــم ،كــا تحــث الباحثــن عــى التميــز واإلبــداع والتجديــد مــن
خــال مــا يقدمونــه مــن مشــاريع رائــدة ،ومــا يقرتحونــه مــن مبــادرات غــر مســبوقة  ،ومــن أهــداف هــذه
األوســمة إذكاء روح املنافســة بــن الباحثــن ،وكذلــك تقييــم درجــة تفاعــل الباحــث وإســهامه داخــل املنصــة،
وتثمــن أعاملــه ومشــاريعه.
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األوسمة في أريد:

وسام باحث مبادر:

تعــد األوســمة يف منصــة أريــد مبنزلــة إشــارات
إلكرتونيــة مصممــة بشــكل جــذاب ،يحصــل
عليهــا الباحــث املســجل باملنصــة بعــد أدائــه
مهمــة معينــة ،أو مســاهمته بعمــل متميــز،
أو تقدميــه ملــروع مبــدع ،أو نــره ملحتــوى
عــايل الجــودة ،وتظهــر هــذه األوســمة ،عــى
الصفحــة الشــخصية للباحــث وميكــن لــكل زائــر
أو متابــع لصفحتــه أن يراهــا ويأخــذ فكــرة
رسيعــة ومبدئيــة عــن مــدى تقدمــه يف املنصــة.

مينــح بشــكل تلقــايئ ألول  100ألــف مســجل يف
املنصــة بعــد إكــال العضــو معلوماتــه األساســية
للتعريــف بنفســه ،مثــل :االســم باللغتــن العربيــة
واالنجليزيــة ،واألنشــطة العلميــة ،ونبــذة مختــرة
عــن الباحــث ،وكذلــك الصــورة الشــخصية.
إ َّن الهــدف مــن الوســام هــو تحفيــز الباحثــن؛
ألنهــم مــن الســباقني إىل التســجيل ،وألنهــم أظهــروا
اهتاممــا خاص ـاً باملنصــة وبخدماتهــا ،ومــن هــذه
الفئــة يتــم اختيــار كل مجموعــة ،كأول مئــة باحــث
حصــل عــى وســام باحــث مبــادر ،وكذلــك حملــة
أول ألفــي باحــث حصــل عــى الوســام.

صدى أُريد
وسام باحث مستشار:
وســام رفيــع مينــح ملــن يحقــق ســتة أشــهر
مــن العمــل ضمــن اللجنــة االستشــارية العليا
للمنصــة ،وهــو مبثابــة تتويــج عــال القيمــة،
اعرتافــا بالتــزام الحاصــل عليــه وتفانيــه يف
خدمــة املنصــة ،وتواصلــه املســتمر واهتاممــه
املتواصــل ،وإســهامه يف تخطــي العقبــات
التــي تواجههــا واقــراح الحلــول لهــا.

وسام باحث مبتكر:
كل مــن يقــدم أو يقــرح فكــرة إبداعيــة
ومتميــزة لتطويــر منصــة أريــد ،يســتطيع
الحصــول عــى هــذا الوســام القيــم ،وذلــك
بعــد دراســة الفكــرة ومناقشــتها مــن قبــل
لجنــة مختصــة عــى أال يقــل عــدد كلــات
مــروع الفكــرة املقرتحــة عــن 8000
كلمــة.
وسام باحث مبدع:
هــذا الوســام مينــح لــكل مــن يســاهم أو
يقــوم بتنفيــذ فكــرة إبداعيــة وتجســيدها
عــى الواقــع ،أو يشــارك يف حملــة مــن
حمــات منصــة أريــد ،أو لــكل مــن يطــور
هــذه األفــكار ويجودهــا ويجعلهــا قيمــة
مضافــة للمنصــة.
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تقارير

وسام باحث ناشط في جامعة:
وهــو وســام مكمــل وتابــع لوســام الباحــث
املبــادر؛ حيــث ال يكمــن الحصــول عليــه
إال بتحقيــق الحصــول عــى األول ،ألنــه
ُينــح لـــ  25باحــث مبــادر مــن نفــس
الجامعــة أو املؤسســة .إ َّن لهــذا الوســام
أثــر إيجــايب يف خلــق نــوع مــن التعــاون
والتواصــل والتشــارك بــن الباحثــن
املشــتغلني املؤسســة نفســها عــن طريــق
التفاعــل فيــا بينهــم داخــل املنصــة أريــد.
وسام باحث ناشط دولي:
يحصــل عــى هــذا الوســام ،كل مــن
اســتطاع دعــوة  50باحثــا إىل التعــرف
عــى املنصــة والتســجيل فيهــا ،مــن خــارج
املؤسســة التــي ينتمــي إليهــا ،وهــذا
الوســام لــه قيمــة كبــرة بحيــث يتطلــب
مــن الباحــث ربــط عالقــات خارجيــة
ودوليــة بــن مختلــف الباحثــن عــر العامل.
وسام باحث داعم:
يحصــل عــى هــذا الوســام ،كل مــن يدعــم
املنصــة مببلــغ مــايل ابتــداء مــن  500دوالر،
فهــذا الوســام يشــجع كل متعاطــف مــع
املنصــة ،وكل مــن لديــه إمكانية املســاهمة
يف دعمهــا ماديــا قــدر املســتطاع ،بقصــد
توفــر رصيــد مــايل تســتطيع بــه املنصــة
متويــل مشــاريعها وتطويــر خدماتهــا.

صدى أُريد

قالوا في أريد

أُريد وملتقياتها سوق للعلوم المتنوعة
فضيلة الشيخ قيس بن محمد آل الشيخ مبارك ،عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية

ســعدت بــرأس مؤمتــر علمــي للدراســات االســامية برعايــة
منصــة أُريــد ووجدتنــي أمام ســوق للعلــوم املتنوعــة  ،فالحدث
الــذي اســتضاف املؤمتــر بــه العديــد مــن الفنــون يف االقتصــاد،
والهندســة ،والدراســات االســامية ،والعلوم االلكرتونيــة  ،وغريها.
كــا يتميــز الباحثــون هنــا بأنهــم شــباب ،يتقــدون حيويــة
ونشــاطاً ،ولديهــم براعــة يف حســن البحث.كــا أن املؤمتــرات
التــي تقيمهــا منصــة أريــد تُعــد ســوقاً للعلــوم ،مــن شــأنها
االرتقــاء مبســتوى العلــم والتعليــم يف الجامعــات العربيــة

أُريد حدث نوعي نفتخر به
سعادة االستاذ الدكتور عدنان إبراهيم الحجار رئيس جامعة اإلسراء -غزة فلسطين

مل نــردد للحظــة واحــدة يف جامعــة اإلرساء بإقامــة أول نــدوة تعريفيــة
ملنصــة أُريــد عــى مســتوى الجامعــات الفلســطينية ،اميان ـاً منــا بــدور
البحــث العلمــي بشــكل عــام كرافعــة لرقــي األمــم وتقدمهــا فيكــف
لنــا ونحــن نتحــدث عــن أول منصــة تهتــم بالباحثــن الناطقــن باللغــة
العربيــة .منصــة أُريــد شــكلت حدثــاً نوعيــا بالفكــرة املميــزة التــي
أصبحــت منتــرة عــى مســتوى العــامل العــريب لتحتضــن االبداعــات
البحثيــة العربيــة يف منصــة واحــدة ،تعــزز مــن التواصــل والتنســيق
بــن أقطــار امتنــا العربيــة .مــا تقدمــة منصــة أُريــد ومــا وصلــت إليــه
مــن تطــور عــى صعيــد البنيــة البحثيــة والتنــوع العلمــي املوجــود
والتطــور الهائــل يجعلنــا نتفــاءل وبشــكل كبــر أن هــذه املنصــة تســر
بخطــى ثابتــة وفــق خطــط اســراتيجية ومــن خلفهــا فريــق عمــل
متكامــل عــى قلــب رجــل واحــد .ندعــم وبشــكل كبــر االلتحــاق بهــذه
املنصــة الرائــدة ملــا متثلــه مــن مرجــع بحثــي عــريب نعتــز ونفتخــر بــه،
وهــو مــا دعونــا إليــه يف جامعــة اإلرساء ومنــذ اللقــاء األول للمنصــة
بالطواقــم العاملــة لدينــا .وفقكــم اللــه وســدد خطاكــم وأمتنــى
لكــم مزيــدا ً مــن التألــق والرقــي لخدمــة مســرة العلــم والتعليــم.
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صدى أُريد

مذكرات باحث

هكذا سجلت بمنصة أُريد

دكتور /عبداهلل الوزان

لقــد ســمعت عــن منصــة أريــد مــن دكتــورة عراقيــة
زميلــة د .بــرى الحمــداىن بالجامعــة العراقيــة ببغــداد،
كانــت قــد ســجلت قبــي ودعتنــى للتســجيل ىف املنصــة،
وعرفــت عــن املنصــة بأنهــا :منصــة ناطقــة بالعربيــة
تجمعنــا باحثــن وأكادمييــن ،وجميــع فــروع املعرفــة
اإلنســانية العربيــة ىف كيــان واحــد ينطــق بالعربيــة،
فتأثــرت بذلــك وقمــت مــن فــورى بالتســجيل ىف املنصــة
ودعــوت غــري مــن الزمــاء واملثقفــن للتســجيل مبنصتنا
الناطقــة بلغتنــا العربيــة لغــة أهــل الجنة ،فقــد آن األوان
أن يكــون للناطقــن بالعربيــة كيــان يعرفــون مــن خاللــه،
ويكتــب لهــم الريــادة ىف كل فنــون املعرفــة والثقافــة كام
كانــت ألســافنا القدمــاء العلــاء مــن العــرب األفــذاذ
ســابقاً ،وإن شــاء اللــه الحقــا  ،وللحــق فــإن منصــة أريــد
ولــدت عمالقــة فــذة بخدماتهــا وامكاناتهــا وفريقهــا
الســاهر ليــل نهــار إلنجــاح مــروع املنصــة ،وبالفعــل
نجحــت وصــارت منصــ ًة عامليــة تناطــح ،بــل وتتفــوق
ْ
عــى منصــات كثــرة ظهــرت قبلهــا ،والفضــل للــه أوالً ثم
مؤسســها ورئيســها التنفيذي د .ســيف الســويدى ،وفريق
املنصــة صاحــب الخــرة والتقــدم ىف التكنولوجيــا الــذى
جعــل املنصــة يــرب بهــا املثــل ىف كل فــروع البحــث
العلمــى واملؤمتـرات واملنتديــات وورش العمــل املختلفــة.
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ومــن هنــا أدعــو زمــايئ وأصدقــايئ للتســجيل باملنصــة
حتــى تصبــح منصــة رائــدة ومتفوقــة عــى املنصــات
العامليــة األجنبيــة االخــرى ،وأتوقــع ىف املســتقبل القريب
أن يصبــح املســجلني باملنصــة ماليــن الشــخصيات
التفاعليــة والبحثيــة الرائــدة ىف كافــة التخصصــات .
إن مــا أعجبنــى يف املنصــة ،بحــق ،هــو (املحفــل العلمي
الــدويل) وهــو وعــاء علمــي خــاص بأعضــاء املنصــة
يســتوعب مــا ميكنــه القيــام بــه مــن أنشــطة وفعاليــات
علميــة وثقافيــة وفكريــة وتواصليــة تحقــق الفائــدة
للحركــة العلميــة العامليــة مــن الناطقــن بالعربيــة ،
فالرجــاء كل مــن يقــرأ مقالتنــا هــذه أن يســاهم معنــا
بدعــوة الباحثــن والخ ـراء والعلــاء وطلبــة الدراســات
العليــا واملتفوقــن دراســيا باالنضــام لهــذه املنصــة
واالســتفادة مــن برامجهــا وخدماتهــا ومميزاتهــا؛ لتطويــر
أنفســهم أوالً ،وكذلــك التعريــف بجهودهــم العلميــة
وتبــادل الخ ـرات وذلــك عــر الرابــط التــايل :
منصة اريد  ، arid.myعىس أن يتحقق ذلك قريبا.

في رحاب الجامعات
إعداد :سليمان صالح

جامعة السلطان قابوس ...صرح علمي برؤية متجددة

أحــرزت جامعــة الســلطان قابــوس يف ُعــان يف الســنوات األخــرة تقد ًمــا يف تطويــر البنيــة األساســية ،ووصلــت لـــ
 9كليــات ،و 14مرك ـزا بحثيــا ،و 106برنام ًجــا للدراســات العليــا بنهــج قائــم عــى العلــم واملعرفــة ،محقق ـ ًة إنجــازات
متقدمــة ،اســترشافًا آلفــاق واعــدة.

تأسيسها وتصميمها
بــدأت أعــال بنــاء الجامعــة يف عــام  ،1982واســتقبلت
الدفعــة األوىل مــن طالبهــا عــام1986م .وقــد أصدر الســلطان
قابــوس بن ســعيد مرســوماً ســلطانياً يحمــل رقــم  ،86/9الذي
يقــي بإنشــائها ،وحــدد هــذا املرســوم بدايــة الدراســة يف
الجامعــة يف خمــس كليــات هــي :الرتبيــة ،والهندســة ،والطب
والعلــوم الصحيــة ،والعلــوم الزراعيــة والبحريــة ،والعلــوم.
وبعــد ذلــك متــت إضافــة كليــات اآلداب ،عــام 1987م،
وكليــة التجــارة واالقتصــاد ،عــام 1993م وإلحــاق كليــة
الحقــوق عــام 2006م ،وأخ ـرا ً إضافــة كليــة التمريــض عــام
2008م ،ليكــون بذلــك عــدد كليــات الجامعــة تســع كليــات.
وتــم انشــاء الجامعــة يف واد يقــع عنــد ســفوح الجبــال
العامنيــة الشــاهقة يجعلهــا تبــدو مــن ناحيــة معــار
البنــاء كصــف مــن املبــاين ،تــم تصميمهــا مــع أقــواس
وســاحات ،مــا يعكــس الــذوق الرفيــع ،وقــد تــم بناؤهــا
بالحجــارة الرمليــة ذات اللونــن األبيــض والزهــري
بطريقــة تعكــس الفــن املعــاري التقليــدي واإلســامي.

14

تــم انشــاء الجامعــة يف أحــد املحــاور بــواد يقابــل يف إحــدى
نهاياتــه جهــة مكــة املكرمــة .ويبــدأ خــط هــذا املحــور عنــد
بوابــات الدخــول إىل الجامعــة ويســر خــال مبنــى إدارة
الجامعــة ذي األبــواب ال ُعامنيــة الضخمــة ،وميتــد دون أي
تقاطــع إىل املبــاين األكادمييــة ،وإىل مســجد الجامعــة يف نهايــة
الطــرف الغــريب للحــرم الجامعي ،ويقع هذا املســجد ذو القبة
واملــآذن الضخمــة عــى أعــى تــل يف الحــرم الجامعــي ،وميكن
مشــاهدته مــن عــدة جهــات داخــل الجامعــة ومــن حولهــا.

رؤية ورسالة وقيم راقية
تقــول جامعــة الســلطان قابــوس :إن رؤيتهــا هــي أن تحافــظ عــى دورهــا الريــادي يف مجــايل التعليــم
العــايل ،وخدمــة املجتمــع داخــل الســلطنة ،وأن تتم ّيــز دوليــا بجــودة بحوثهــا العلميــة االبتكاريــة،
وخريجيهــا ،ورشاكاتهــا االســراتيجية ،ورســالتها التميــز يف التعليــم والتعلــم ،والبحــث العلمــي واالبتــكار،
وخدمــة املجتمــع ،مــن خــال تعزيــز مبــادئ التحليــل العلمــي ،والتفكــر اإلبداعــي يف بيئــة أكادمييــة
محفــزة ،واملشــاركة يف إنتــاج املعرفــة وتطويرهــا ونرشهــا ،والتفاعــل مــع املجتمعــن املحــي والــدويل.

أهداف واضحة المعالم
تهــدف الجامعــة كــا نــص قانونهــا الصــادر
باملرســوم الســلطاين رقــم ()2006/71
بتاريــخ  2يوليــو 2006م ،إىل إعــداد أجيــال
جامعيــة تعــي تراثهــا الحضــاري واإلســامي،
وتأهيلهــا أكادمييــاً وفنيــاً مبــا يؤهلهــا
لالبــداع واالبتــكار والتعلــم الــذايت مــدى
الحيــاة ،وتهــدف الجامعــة ،أيضــاً ،إلجــراء
البحــوث والدراســات النظريــة والتطبيقيــة؛

خدمــة للمجتمــع ،واملشــاركة يف إيجــاد الحلــول
العلميــة ملشــاكله االجتامعيــة واالقتصاديــة،
وربــط بحــوث الجامعــة ودراســاتها املختلفــة
بخطــط التنميــة الشــاملة ،وبالرؤيــة املســتقبلية
للمجتمــع ،واملشــاركة يف خدمة املجتمــع وتنميته
مــن خــال التفاعــل املبــارش واملســتمر مــع
مؤسســاته االقتصاديــة ،واالجتامعيــة ،والثقافيــة
وتقديــم املشــورة العلميــة والفنيــة لهــذه
املؤسســات ،مــا يــؤدى إىل اســتفادة املجتمــع من
طاقــات الجامعــة وإمكانياتــه ،فضــا عــن تدعيــم
الصــات والروابــط العلميــة ،وتبــادل الخـرات مع
الجامعــات واملؤسســات العلمية يف جميــع الدول،
خاصــة دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج
العــريب ،والتفاعل مــع التجارب والخـرات العلمية
العامليــة يف مجــاالت الفكــر والعلــم والثقافــة.
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مجالت محكمة ومؤتمرات متميزة ..
تصــدر الجامعــة ســت مجــات علميــة محكمــة تــم إدراجهــا
وفهرســتها يف قواعــد البيانــات العامليــة ،وإتاحــة محتواها عرب
االنرتنــت؛ وهــو مــا م ّكــن الباحثــن ،مــن جميــع أنحــاء العامل،
الوصــول إليهــا بكل ســهولة ويرس ،مبــا يضمن تبوأهــا للصيت
العاملــي املرجــو؛ فأصبحــت جميــع هــذه املجــات مفهرســة
اآلن يف واحــد أو أكــر مــن املــؤرشات وقواعــد البيانــات
الدوليــة ،مبــا يف ذلــك ســكوبس ،ودليــل الوصــول املفتــوح
للمجــات املحكمــة ( ،)DOAJوإبســكو ( ،)EBSCOوجــي
جيــت  ،J-Gateومعامــل التأثــر واالقتبــاس العــريب ،ودار
املنظومــة ،وشــبكة املعلومــات العربيــة الرتبويــة «شــمعة»،
وغريهــا  ،وبلــغ إجــايل عــدد املؤمتـرات والنــدوات العلميــة
التــي نظمتهــا الجامعــة العــام املــايض ( )15مؤمت ـ ًرأ ونــدوة.

اإلبتكار في جامعة السلطان قابوس ..
وانطالقًــا مــن إميــان الجامعــة التــام بأهميــة االبتــكار بوصفــه املحــرك األســايس القتصــاد املعرفــة؛ فقــد
خطــت العديــد مــن الخطــوات العمليــة يف هــذا الجانــب ،ويـــأيت مركــز االبتــكار ونقــل التكنولوجيــا يف صدارة
املشــاريع التــي اهتمــت الجامعــة بتأسيســها مؤخـ ًرا لضــان التــايش مــع التوجهــات العامليــة نحــو تحقيــق
اقتصــاد املعرفــة والتنميــة املســتدامة .ويف اإلطــار ذاتــه تعمــل الجامعــة عــى دعــم الباحثــن واملبتكريــن
ومســاعدتهم عــى تحويــل أفكارهــم اإلبداعيــة ونتائــج أبحاثهــم املبتكــرة إىل منتجــات تشــكل قيمــة مضافــة
للســوق املحــي والعاملــي ،وتؤهلهــم لخــوض تجربــة ريــادة األعــال مــن خــال تأســيس رشكات ناشــئة
ومشــاريع جديــدة تســاهم يف تنويــع االقتصــاد العــاين واســتدامته .ويوجــد يف الجامعــة ،حاليًــا ،العديــد
مــن الــركات الطالبيــة والتــي حقــق بعضهــا إنجــازات متعــددة عــى املســتوى املحــي واإلقليمــي والــدويل.
اســتحدثت الجامعــة ،أيضــا« ،جائــزة جامعــة الســلطان قابــوس للنــر العلمــي وبـراءات االخـراع» وجــاءت
فكرتهــا نتيجــة اهتــام الجامعــة بالنــر العلمــي وبــراءات االخــراع ،وإميانًــا بــدور البحــث العلمــي
يف املســاهمة بدفــع عجلــة التنميــة املســتدامة يف الســلطنة ،ومتاشــ ًيا مــع خطــة الجامعــة االســراتيجية
للبحــث العلمــي (2040-2020م) .حيــث تركــز أهــداف الجائــزة عــى تعزيــز جهــود النــر واالبتــكار
يف الجامعــة ،وإيجــاد بيئــة تنافســية تحفــز الباحثــن عــى زيــادة نتاجهــم البحثــي املنشــور ،والخــروج
بأفــكار ومنتجــات مبتكــرة ،وتعزيــز التعــاون يف مجــايل البحــث العلمــي واالبتــكار عــى املســتوى الــدويل
بــن باحثــي الجامعــة واملؤسســات األكادمييــة الرائــدة يف العــامل ،إضافــة إىل تشــجيع الباحثــن عــى نــر
أبحاثهــم يف املجــات العلميــة الدوليــة املعتمــدة عامليــا ،وتســجيل النتائــج االبتكاريــة كــراءات اخــراع.
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تفاعل بحثي عالمي
حرصــت الجامعــة عــى االســتجابة املثــى
لالحتياجــات املتغــرة التــي تفرضهــا القضايــا
والظواهــر املحليــة واإلقليميــة والدوليــة،
وتعمــل عــى توجيــه الجهــود واألنشــطة
العلميــة وتســخريها للمســاهمة يف تطويــر
الحركــة العلميــة والبحثيــة العامليــة ،كــا
تركــز كذلــك عــى األنشــطة العلميــة التــي
مــن شــأنها إنتــاج املعرفــة وتوزيعهــا ونرشهــا
عــى املســتوى الوطنــي واإلقليمــي والــدويل،
وذلــك مبــا يضمــن االســتثامر األمثــل للمنظومــة
البحثيــة املتكاملــة التــي تتفــرد بهــا الجامعــة،
التــي مك ّنــت مــن إنتــاج البحــوث والدراســات
واملنشــورات العلميــة املعــرف بهــا عامليًــا،
ولعــل مــن أبــرز األمثلــة يف هــذا الصــدد،
مــا عملتــه الجامعــة يف إطــار توســيع شــبكة
املراكــز والكــرايس البحثيــة واألكادمييــة،
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فأصبــح إجــايل عــدد املراكز البحثيــة ( )14مرك ًزا
و( )7كــرايس بحثيــة وأكادمييــة ،كــا وجهــت
الجامعــة اهتاممهــا نحــو تشــكيل مجموعــات
بحثيــة متخصصــة يف مجــاالت متعــددة؛ بهــدف
تعزيــز االســتفادة والتكامــل بــن الخــرات
املتنوعــة بالجامعــة ،وتعزيــز اإلنتــاج البحثــي
املتميــز كـ ًـا ونو ًعــا الســيام يف املشــاريع البينيــة
ذات األهميــة االســراتيجية للبــاد؛ فنتــج عــن
ذلــك ،أن أصبــح عــدد املجموعــات البحثيــة يف
الجامعــة ( )15مجموعــة بحثيــة متخصصــة يف
مجــاالت متنوعــة .ومل تغفــل جامعــة الســلطان
قابــوس ،عــن أهميــة توظيــف الجانــب
التكنولوجــي والتقنــي يف العمليــة التعليميــة
والبحثيــة ،وبذلــت يف هــذا الجانــب العديــد
مــن الجهــود مــن أجــل ضــان تحقيــق ذلــك،
خاصــة يف ظــل املعطيــات الحاليــة التــي تحتــم
أهميــة مضاعفــة هــذا التوظيــف للتكنولوجيــا
واملنصــات الرقميــة مبــا يســمح مبواصلــة
عمليــة نــر املعرفــة والتفاعــل العلمــي.

وت ُعـ ّد الجامعــة مــن بــن أكــر املؤسســات كثافة
يف إنتــاج البحــث العلمــي يف ُعــان والعــامل
العــريب ،حيــث يتميــز نتاجهــا البحثــي بأنــه
مرتفــع ،وف ًقــا لتصنيــف الجامعــات العاملــي كيــو
إس( )QSلعــام 2021م ،وأحــرزت الجامعة خالل
الســنوات األخــرة تقد ًمــا يف هــذا التصنيــف،
حيــث حققــت املرتبــة ( )375عامليًــا للعــام
2021م مــن أصــل  1047جامعــة حــول العــامل.
كــا يصنــف مــؤرش كيــو إس ( )QSللمنطقــة
العربيــة الجامعــة يف املرتبــة الثامنــة يف املنطقــة
مــن أصــل  130مؤسســة .وبلــغ عــدد األوراق
العلميــة املنشــورة يف مســتوعب ســكوبس العام
املــايض  ) 1051( 2019ووصــل االستشــهادات
فيهــا إىل ( ) 2199استشــهادا علميــا .فيــا
وصــل عــدد برامــج الدراســات العليــا يف
الجامعــة إىل ( )106برنام ًجــا ،منهــا ( )37برنامــج
دكتــوراه و( )69برنامــج ماجســتري مطروحــة
يف الكليــات العلميــة واإلنســانية بالجامعــة.

صدى أُريد

تأمالت اعالمية

تأمالت إعالمية  ..استطالع الرأي وقياسه
د .طه احمد الزيدي

إ ّن معرفــة موقــف الجمهــور تكــون باســتطالع آرائهــم ،والوقــوف عليهــا ،وقيــاس اتجاهاتهــم ،بهــدف تغيريهــا ،وتوعيتهــم وإرشــادهم
إىل كل مــا هــو حســن ونافــع ،ولننظــر كيــف تعامــل النبــي عليــه الصــاة والســام ملــا نــزل عليــه قــول اللــه تعــاىلَ { :وأَنْـ ِـذ ْر َع ِشـ َرت ََك
ـت َهـ ِـذ ِه ْاليَ ـ ُةَ :خ ـ َر َج َر ُسـ ُ
الص َفــا،
الْ َقْ َر ِب ـ َن} (الشــعراء ،)٢١٤:يف الصحيحــن لَـ َّـا نَ َزلَـ ْ
ـول الل ـ ِه َصـ َّـى الل ـ ُه َعلَ ْي ـ ِه َو َس ـلَّ َم َحتَّــى َص ِع ـ َد َّ
فَ َهتَـ َـف« :يَــا َص َبا َحــا ْه» ،فَقَالُــواَ :مـ ْن َهـذَا الَّـ ِـذي يَ ْه ِتـ ُـف؟ قَالُــواُ :م َح َّمـ ٌد ،فَا ْجتَ َم ُعــوا إِلَ ْيـ ِه ،فَ َقـ َ
ـال« :يَــا بَ ِنــي فُـ َـانٍ  ،يَــا بَ ِنــي فُـ َـانٍ  ،يَــا
بَ ِنــي فُـ َـانٍ  ،يَــا بَ ِنــي َع ْبـ ِـد َم َنـ ٍ
ـن َر ُجــلٍ يَ ِجــي ُء
ـاف ،يَــا بَ ِنــي َع ْبـ ِـد الْ ُمطَّلِـ ِ
ـاس إِلَ ْي ـ ِه ،بَـ ْ َ
ـب» ،فَا ْجتَ َم ُعــوا إِلَ ْي ـ ِه ،ويف روايــة :فَا ْجتَ َم ـ َع ال َّنـ ُ
ـن َر ُجــلٍ يَ ْب َعــثُ َر ُســولَ ُه» ،فَ َقـ َ
ـي؟» قَالُــواَ :مــا
إِلَ ْيـ ِهَ ،وبَـ ْ َ
ـال« :أَ َرأَيْتَ ُكـ ْم لَـ ْو أَ ْخ َ ْبت ُ ُكـ ْم أَ َّن َخ ْيـ ًـا ت َ ْخـ ُر ُج ب َِسـ ْف ِح َهـذَا الْ َج َبــلِ  ،أَكُ ْنتُـ ْم ُم َص ِّد ِقـ َّ
َج َّربْ َنــا َعلَ ْيـ َـك ك َِذبًــا ،قَـ َ
ـال :فَ َقـ َ
َاب شَ ـ ِـد ٍيد» ،قَـ َ
ـب :تَ ًّبــا لَـ َـك أَ َمــا َج َم ْعتَ َنــا إِ َّل لِ َهـذَا ،ث ُـ َّم
ـال أَبُــو لَ َهـ ٍ
ـن يَـ َد ْي َعـذ ٍ
ـال« :فَـ ِإ ِّن ن َِذيـ ٌر لَ ُكـ ْم بَـ ْ َ
ـب ،وإليكــم الــدالالت اإلعالميــة يف هــذا الهــدي النبــوي:
ـت يَـ َدا أَ ِب لَ َهـ ٍ
الســو َر ُة ت َ َّبـ ْ
قَــا َم فَ َن َزلَـ ْ
ـت َهـ ِـذ ِه ُّ
ـب َوقَـ ْد تَـ َّ
النبــي صــى اللــه عليــه وســلم وهــو قائــم باإلعــام والعالقــاتالعامــة ،ارتقــى جبــل الصفــا ،ليمثــل منــرا إعالميــا وبــرج
اتصــاالت مؤثــر ،ألنــه مرتبــط بشــعائر اللــه يف البيــت الح ـرام
الــذي تعظمــه قريــش والعــرب مؤمنهــم ومرشكهــم ،فلــه رمزية
وتأثــر يف النفــوس.
واســتعمل نــداء إعالميــا مألوفــا لقريــش (يــا صباحــاه)،وقــد اشــتهر هــذا اللفــظ يف االســتغاثة العتيادهــم اإلغــارة يف
الصبــاح ،مــا كان ادعــى الجتامعهــم ألمــر غــر مألــوف وال
مســبوق ،وهــذا مــن األســاليب اإلبداعيــة يف اإلعــام والعالقــات
العامــة ،أن تســتعمل أســلوبا مألوفــا ألمــر جديــد غــر مألــوف،
أو أســلوبا مبتك ـرا غــر مألــوف لعــرض أمــر مألــوف.
ـي مــن قريــش باســمهم تأكيــدا لالهتــام
كــا نــادى ّكل حـ ّ
بهــم وإنزالهــم منازلهــم وحثــا لهــم للحضــور واالســتامع ،وفعــا
اجتمعــت قريــش عنــده كلهــم ،حتــى الذيــن مل يتمكنــوا
مــن الحضــور أرســلوا مــن ميثلهــم- .وقــام النبــي صــى اللــه
عليــه وســلم بقيــاس الــرأي العــام منــه قبــل عــرض املضمــون
ومحتــوى الرســالة ،إللزامهــم برأيهــم عنــد عرضــه القضيــة التــي
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جمعهــم مــن أجلهــا ،فســألهم أنــه لــو أخربهــم أن عــدوا وراء الــوادي
يريــد االغــارة عليهــم ،هــل يصدقونــه( ،قالــوا نعــم ،مــا جربنــا عليــك
اال صدقــا) ،وبهــذا الصنيــع اســتفتى النبــي الــرأي العــام ،وقــام بقياســه
وتحليــل اتجاهاتــه الســائدة ، ،ليعلــم درجــة تصديــق الجمهــور
املســتهدف لــه ،وحينــا اســتوثق مــن اتجــاه الــرأي العــام عــى
تصديقــه فيــا مــى ،دعاهــم اىل رســالة اإلســام ،بصيغــة متجاوبــة
متناســقة مــع املثــل الــذي ســاقه الختبــار تصديقهــم لــه :فــاين نذيــر
لكــم بــن يــدي عــذاب شــديد ،وذلــك إن هــم بقــوا عــى رشكهــم ،فهــو
أشــد مــن الخيــل التــي تريــد أن تغــر عليكــم.
وحينــا اعــرض عمــه أبــو لهــب وســبه ،تركــه النبــي عليــه الصــاةوالســام ومل يصــادر حريتــه يف التعبــر ،مــع اســاءته وجهــره
بالســوء ،حتــى نــزل فيــه قــول اللــه تعــاىل منتــرا لرســوله:
َــب) (املســد ،)1:فاإلســاءة املوجهــة للقائــم
ــت يَــ َدا أَ ِب لَ َه ٍ
(ت َ َّب ْ
ــب َوت َّ
باإلعــام والعالقــات العامــة فمــن األوىل واألجــدر أن يتــوىل
املصــدر ســبحانه معالجتهــا لتبقــى العمليــة يف إطــار الرســالة
ومحتواهــا وال تأخــذ بعــدا شــخصيا ،وهــذا كثــر يف القــرآن الكريــم.

صدى أُريد

أدب وشعر

الناسُ تصرخ “كورونا”
للشاعر الدكتور  /عبد الرحمن بن صالح العشماوي*

أهكــذا ت َســجن الدنيــا ومــن فيهــا
ســج ًنا يُك ّبــل قاصيهــا ودانيهــا ؟!
ختبــئ
مــاذا دهــاك” كُرونــا” أنــت ُم
ٌ

أعــن مل تــزل تبــي بواكيهــا؟
عــن ُ ٍ
حبيــب عــن أحبّتــه
كل
حجبــت ّ
ٍ
َ
كــف َمــن يُح ّييهــا
ُصافــح
فــا ت
ٌّ
ُ
ٍ
لقــاءات ُم َح َّببــ ٍة
ح َر ْمتَهــم مــن
فلــم يَ ُعــ ْد يجمــ ُع القُــ ْرىب تالقيهــا
ـت األرض قاطب ًة
مــن أنــت كيــف اقتحمـ َ

رعــب يف نواحيهــا ؟!
حتــى رسى منــك
ٌ
ـيت القــوى الكــرى ومــا ملكت
أمــا خشـ َ
مــن العتــا ِد  ،ومــا ض ّمــت َص ِ
ياصيهــا ؟!
أصبحــت قــ ّو َة زحــف ٍ ال نَظــ َر لهــا
َ
بــ َن العبــا ِد فــا يش ٌء يُجاريهــا
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كل العتــا ِد الــذي يف ِ
األرض ليــس لــه
ُّ
َ
الحــرب شــاريها
أمامــك بــا َع
معنــى ،
َ
ً
وأنــت بــا
النــاس ترصخُ”كورونــا”
َ
ٍ
خــوف تهاج ُمهــا  ،تغــى نواديهــا
مــن أنــت؟ قــال أنــا مــن ُج ِ
نــد خالقنــا

القــوس باريهــا
قــى فأمــى وأعطــى
َ
بأســباب دنياكــم وال تقفــوا
خــذوا
ِ
َ
ضطــرب  ،فاللــ ُه حاميهــا
وقــوف ُم
ٍ

كَــ ِّري وفَــ ِّري بأمــر اللــه وهــو بكــم
أدرى ،ويعلــم مــا تُخفــي َخوافيهــا
مــ ّدوا إليــه أيــادي املُخبِتــ َن لــه
واســتَ ِ
مطروا رحمــ ًة تجــري ســواقيها
ِفــ ّروا إىل اللــه م ّنــي واطلبــوا فرجــاً
ُ
مالــك دنياكــم ومافيهــا
فاللــه

* شاعر سعودي ،اشتُهر بشعره اإلسالمي .مولود يف سنة  1375هـ املوافق 1956م ،يف منطقة الباحة.

صدى أُريد

مقاالت علمية

كيف نتعامل مع الوباء والمرض؟
د.محمد جمعة

األوبئــة واألمـراض بــاء مــن اللــه واختبــار  ،وقــد تكــون عقابًــا للمفســدين املجرمــن أو تذكـ ًرا للغافلــن ؛ وصدق
اللــه إذ يقــول( :أفَأَ ِمـ َن أَ ْهـ ُـل الْ ُقـ َرى أَ ْن يَأْتِ َي ُهـ ْم بَأْ ُسـ َنا بَ َياتًــا َو ُهـ ْم نَ ِائُــونَ)؛ وىف حالــة األمـراض واألوبئــة العا َّمــة
عمل
يجــب التعــاون داخــل الدولــة الواحــدة أو بــن الــدول املختلفــة يف دفــع الــرر وودرء الخطر عن األنفــس ً
بقــول اللــه تعــاىلَ ( :ولَ تُلْ ُقــوا ِبأَيْ ِدي ُكـ ْم إِ َل التَّ ْهلُ َكـ ِة) (البقــرة)195 :؛ وكل ما هو وســيلة إىل ذلك الـ َّدرء يُ َع ُّد واج ًبا؛
أل َّن حفــظ النفــس مــن املقاصــد الخمــس للرشيعــة اإلســام َّية ،وقــد ق َّدمــه بعــض أكابــر العلــاء -مــع يشء مــن
ـي -عــى حرمــة ال ِّدين.فاملستشــفيات تقــوم بالعــاج وتوفــر الــدواء .ووســائل اإلعــام املختلفــة
التفصيــل الفقهـ ّ
مرئ َّيـ ًة ومســموع ًة ومقــروء ًة تقــوم بالتوعيــة واإلرشــاد دون كــذب أو تضليــل ودون تهويــن أو تهويــل؛ لتج ُّنــب
الوقــوع يف األم ـراض .والــوزارات تتخــذ اإلج ـراءات القانون َّيــة املناســبة ملنــع ال َع ـ ْدوى بــن الــدول .وال يخفــى
الــدور املنــوط مبؤسســات الرتبيــة والتعليــم و ُدور العبــادة يف بيــان الضوابــط العلم َّيــة والرشع َّيــة تجــاه املــرض.
ويجــب عــى كل فــرد األخــذ باألســباب ودفــع الــرر عــن نفســه بالتــداوي والعــاج ،واتبــاع مــا يشــر
بــه األطبــاء واملســئولون؛ ألن اإلســام أمــر بالتــداوي؛ فــا مــن داء إال وجعــل اللــه لــه دواء إال ال َهــ َرم.
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صدى أُريد

مقاالت علمية

وتجــوز عنــد الوبــاء الصــا ُة يف املســجد ويجــب التحـ ِّـي بالنظافــة يف املــأكل واملــرب وامللبــس ،وهــي النظافــة التــي
يســتم ُّدها املســلم مــن عقيدتــه وإميانــه ،بــل يجــب عــى املســلم دفــع الــرر عــن أخيــه املســلم بــرك املصافحــة
باأليــدي عنــد اللقــاء ،وعقــب التســليم مــن الصــاة؛ فقــد تكــون اليــد مل َّوثــة نتيجة قضــاء الحاجــة أو تبــا ُدل النقود ال
ســيام ال ُع ْمــات الورق َّيــة؛ فينتــر الوباء بواســطتها .ومــن األ ْوىل تـ ُ
ـرك التقبيل يف األكتــاف أو غريها من أعضاء الجِســم.
أيضــا ،تج ُّنــب الشــائعات واألكاذيــب التــي ينرشهــا بعــض األف ـراد أو املؤسســات حــول املــرض،
ومــن الواجــبً ،
والتبليــغ فــو ًرا عــن املصابــن باملــرض ،أو املشــكوك يف إصابتهــم بــه؛ فــإن التسـ ُّـر عــى املصابــن باألمـراض املعديــة
يُ َعـ ُّد نو ًعــا مــن قتــل النفــس التــي حـ َّرم اللــه إال بالحــق ،ويُشــبه التسـ ُّـر عــى املجرمــن املفســدين ،ويشــبه ،كذلــك،
ضر.
مــن يحتكــرون الســلع واألدويــة عــن غريهــم! واملســلم أخــو املســلم ال يظلمــه وال يُســلِ ُمه إىل مــرض أو َ َ
مــع التخـ ِّـي عــن ســنة إكــال الصفــوف وال ُف ـ َرج بــن املصلــن؛ إذ يجــب أن تكــون بــن املصلــن مســافات كافيــة
لتج ُّنــب ال َعـ ْدوى .وال مانــع  -مــع اإلميــان بأنــه ال َعـ ْدوى وال ِطـ َـرة ،وأن قضــاء اللــه كلــه خــر -مــن صــاة الذكــور
اإلســامي الحنيــف بتخفيــف خطبــة
وتفــي ال َعــ ْدوى ،بــل يســمح الــرع
يف منازلهــم عنــد انتشــار املــرض
ِّ
ّ
الجمعــة أو تعطيــل صــاة الجمعــة نفســها اح ـرازًا مــن خطــورة التج ُّمعــات؛ ألن اإلنســان قبــل البنيــان والســاجد
قبــل املســاجد .ومــن مــكارم الرشيعــة اإلســام َّية جــواز تعطيــل بعــض الفرائــض مثــل فريضــة الحــج الــذي يُ َع ـ ُّد
إســامي مــن كل فــج عميــق ،ومــن األ ْوىل تأجيــل مواعيــد الدراســة بتعطيــل ُدور التعليــم مثــل
أكــر تج ُّمــع
ّ
املــدارس والجامعــات ،واالقتصــار -مــع الضوابــط واملحاذيــر -عــى ُدور اإلنتــاج مثــل امل ـزارع واملصانــع واملتاجــر.
والعاقــل مــن يتخــذ املــرض بابًــا لالســتغفار والتوبــة والتقـ ُّرب إىل اللــه ودعائــه -مــع األخــذ بأســباب الوقايــة والعالج-
بــأن يرفــع البــاء والوبــاء ،بــل ميكــن لألمـراض واألوبئــة ،أن تكون حافـ ًزا لإلبــداع ،وعل ّو اله َّمــة مخافة املــوت املفاجئ.
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من الظالل الداللية في سورة البلد.
د.بسام مصباح األغبر

تتجــدد معــاين اآليــات القرآنيــة يف كل وقــت وحــن ،وعندمــا يتدبــر اإلنســان آيــات خاصــة ،يف
وقــت خــاص ،يشــعر أنَّ هــذه اآليــات قــد أُنزلــت اآلن ،أو كأنهــا تخاطبــه هــو ،وهــو املقصــود
بهــا ،ومــن تلــك اآليــات ،مــا جــاء يف ســورة البلــد ،يف قولــه تعــاىل(:أَ ْو إِطْعــا ٌم ِف يَـ ْو ٍم ِذي َم ْسـ َغ َب ٍة).
وسنحاول اإلجابة ،يف هذه الوقفة ،عن مجموعة أسئلة ،هي:
.1ما معنى( :مسغبة)؟
.2ما داللة استعمل املصدر (إطعام) يف اآلية؟
ما الظالل الداللية السم السورة (البلد) مع هذه اآلية؟
.3

أوالً -ما معنى (مسغبة):
يعــود الجــذر اللغــوي لهــذه الكلمــة ،كــا تذكــر املعاجــم اللغويــة،
ـب ،ومــن
إىل (ســغب) ويعنــي :الْ ُجــوع ،الــذي ال يكــو ُن إال َمـ َع ت َ َعـ ٍ
وسـ ِغ ٌب ،وهــي َسـ ْغبَى،
وسـغْبا ُن َ
اشــتقاقات هــذا الجــذر :ســا ِغ ٌب َ
َبَ :د َخـ َـل يف امل َجا َعـ ِة.
و َج ْم ُعهــاِ :سـ ٌ
ـغاب .وأَ ْسـغ َ
وقــد ورد معنــى هــذا الجــذر واشــتقاقاته يف أقــوال العــرب
وأشــعارهم ،فقــال شــاعرهم:
فَلَ ْو كنت جارا ً يا بن قَيْ ِس بْنِ َع ِاص ٍم
ل ََم ب َِّت شَ ْب َعانًا َو َجا ُر َك َسا ِغ ًبا
		

ــى اللَّــ ُه َعلَيْــ ِه َو َســلَّ َم ،أَنَّــ ُه ق َ
َــالِ (( :مــ ْن
ِــيَ ،ص َّ
َو ُر ِو َي َعــنِ ال َّنب ِّ
ُمو ِج َب ِ
الســ ْغ َبانِ )).
ــات ال َّر ْح َمــ ِة إِطْ َعــا ُم الْ ُم ْســلِ ِم َّ
وبذلك يكون معنى الْ َم ْس َغ َبة :الْ َم َجا َعة ،وهي مصدر ميمي.
أمــا املقصــود ِبـــ «يــوم» يف (يَـ ْو ٍم ِذي َم ْسـ َغ َب ٍة) ،فهــو زمــان وقــوع
هــذه املجاعــة ،وليــس مخصصـاً يف يــوم محدد مــى زمانــه ،ولكنه
أي وقــت تحــدث فيــه األمــور العظيمــة ،والقحــط
يُطلــق عــى ّ
الشــديد ،ويدخــل يف معنــى هــذا اليــوم ،مــا نحيــاه مــن بــاء
عظيــم ،وتفـ ٍ
ـش لهــذا الوبــاء ،وبــاء فــروس كورونــا ،عــى املســتوى
العاملــي ،ومــا نتــج عنــه مــن ضعــف ،أو انهيــار اقتصــادي لكثــر
مــن العائــات ،أو الــركات ،أو الــدول.
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ثانياً -ما داللة استعمل املصدر (إطعام) يف اآلية؟
قبــل اإلجابــة عــن هــذا الســؤال ،نــو ُّد اإلشــارة إىل أ َّن بعــض
القــراءات القرآنيــة ،ومنهــا قــراءة أيب عمــرو وابــن كثــرٍ
والكســايئ ،قــد قــرأتْ هــذه الكلمــة عــى الفعــل املــايض
(أَطعــم) ،يف حــن قــرأتْ القــراءات األخــرى ،هــذه الكلمــة
عــى املصــدر (إطعــام) ،وال يعنــي ذلــك تقليــل املعــاين
الدالليــة الناتجــة عــن هــذا االختــاف ،ولكنــه ،اختــاف يؤدي
إىل ات ِّســاع الــدالالت القرآنيــة.
يــؤدي املصــدر يف الســياق اللغــوي ،دالالت ذات معنــى أوســع
مــن الفعــل؛ فالفعــل ُّ
يــدل عــى الحــدث وزمــن وقوعــه،
واملصــدر :الــذي يــدل عــى حـ ٍ
ـدث مجــرد مــن زمانــه ،وهــو؛
أي املصــدر أصــل جميــع املشــتقات .وقــد اسـتُعامل املصــدر؛
ألنــه؛ أي املصــدر ،غــر محــدد بزمــن ،ومــن املعــاين التــي
حملهــا هــذا املصــدر يف اآليــة الكرميــة( ،إطعــام) أ َّن هــذا
اإلطعــام صفــة طوعيــة فطريــة يف اإلنســان العامــل يف األرض،
والســاعي إىل نــر الخــر ،واملجتمــع الــذي يحرص عــى صيانة
ـاب التكافــل عــى مرصاعيه،
ـح لبـ ِ
أبنــاء مجتمعــه ،ويف ذلــك فتـ ٌ
ودعــوة لدفــع الصدقــات يف كل وقــت وحــن .وميكــن توجيــه
املعنــى يف الق ـراءات األخــرى التــي قــرأت بالفعــل( ،أَطعــم)
أنهــا ركــزت عــى الفاعــل ،الــذي جــاء الحديــث عنــه يف
اآليــات الســابقة ،يف قولــه تعــاىل (فَـ َـا اقْتَ َح ـ َم الْ َع َق َب ـ َة) .ويف
ذلــك توســع يف معــاين الــدالالت القرآنيــة ،كــا قلنــا ســابقاً.
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أخ ـراً -مــا الظــال الدالليــة الســم الســورة (البلــد) مــع
هــذه اآليــة؟
أقســم اللــه تعــاىل ،يف افتتــاح هــذه الســورة بالبلــد،
ـاىل(:ل أُق ِْسـ ُم ِب َهـذَا الْ َبلَـ ِـد) ،واملقصــود بهــا ،مكــة
فقــال تعـ َ
املكرمــة .وتنوعــت مواضيــع هــذه الســورة؛ حيــث ب ّينــت
بعضــاً مــن طبيعــة حيــاة اإلنســان ،ومامرســاته ،ومــا
أنعمــه اللــه عليــه مــن نِعــم ،وإىل مراقبة اإلنســان لنفســه،
ودعــوة إىل مداومــة العمــل الخـ ّـر ،و ُختمــت آياتهــا ببيــان
عاقبــة املؤمنــن الصابريــن ،والكافريــن الجاحديــن.
وعنــد تدبــر آيــات هــذه الســورة ،نجــد أ َّن اإلنســان
امللتــزم املراقــب لترصفاتــه وأفعالــه ،هــو أقــدر النــاس
عــى بنــاء بلــده ،ومحيطــه ،ومجتمعــه ،حيــث يســعى
إىل التكافــل االجتامعــي املوجــه إىل أضعــف فئــات
املجتمــع ،وتقديــم يــد العــون لهــم يف أحلــك الظــروف
التــي تواجــه بلــده ومجتمعــه ،وعندمــا تــرب املصائــب
البــاد والعبــاد ،تظهــر معــا ُدن الرجــال الحقيقيــة،
فمنهــم مــن يحتكــر ،وميســك يــده ،ومنهــم مــن يُعطــي
ٍ
خــوف مــن هــاك.
دون خشــية إقــال ،ويســاعد دون

ت ُشــكِّل هــذه الفئــات البرشيــة املذكــورة يف ســورة (البلــد) الكرميــة ،يف املجتمعــات البرشيــة نســب ًة عظمــى،
وتحتــاج إىل رعايــة دامئــة؛ فحريــة اإلنســان وإخراجــه مــن العبوديــة البرشيــة ،أو املاليــة ،تُع ـ ُّد مــن أســمى غايــات
اإلســام ،ورمبــا يدخــل يف معناهــا ،يف هــذا العــر الــذي تالشــت فيــه أشــكال ّ
الــرق بصــوره القدميــة - ،يدخــل
فيهــا ســداد ال َّديــن عــن املديــن ،وإطــاق رساح األســر ،وإنشــاء الــركات املحليــة ،واملصانــع اإلقليميــة ،وبذلــك
يتــم التخــي عــن االقتصــاد األجنبــي وعبوديتــه ،ويصبــح البلــ ُد قويــاً بأبنــاء بلــده املخلصــن العاملــن ألمتهــم،
والســاعني إلعــار بلدهــم والخالفــة فيهــا ،يصبــح هــذا البلــد ،الــذي يســر عــى نهــج هــذه الســورة ،بلــدا ً منوذجي ـاً
للبرشيــة جمعــاء ،وهنــا تتجــى الســورة القرآنيــة بوصفهــا وحــدة واحــدة ،ال انفــكاك آلياتهــا ومعانيهــا ،ومضامينهــا.
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في دائرة الضوء

أ.د نوال الحلوة  ..أيقونة أكاديمية وصاحبة لمسات بحثية مدهشة

قامة علمية زاخرة باإلنجازات

لمسات ونتاجات

كل فنــان يرســم لوحتــه وفــق ألــوان الجــال الزاهيــة التــي ينتقيهــا
مبقيــاس ،فيتعطــر االبــداع مبدلــوالت الفــن الراقــي ليعرطــي
للشــخصية الراقيــة مالمــح الوقــار ،بعــد أن يقــوم بنقــش أفــكار
تنتقــل وترتحــل مــن مخيلــة عقلــه إىل واقــع الحيــاة ،فينضــح
اللــوح مبــا فيــه مــن أحاســيس ليتكلــم لغــة هادئــة تصــل إىل
وجــدان املتأمــل فيتابــع األثــر بشــغف واحتــواء لإلنجــاز ،هــي
شــخصية تناســبت مــع مدلــوالت التألــق فراحــت تنســج بعلمهــا
مــا جــاد بــه عقلهــا الجــريء ليمتــد جــر موســوعتها الزاخمــة
باألدبيــات رحبــة مسرتســلة يف بحــور العلــم غــر املنتهيــة .....
إنهــا األســتاذة الدكتــورة نــوال بنــت إبراهيــم محمــد الحلــوة،
ذات األهــداف املهنيــة الراقيــة أســتاذة اللســانيات بجامعــة
األمــرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن (كليــة اآلداب -قســم اللغــة
العربيــة و آدابهــا ) بالريــاض يف اململكــة العربيــة الســعودية .

متكنــت الدكتــورة الحلــوة مــن تأليــف ونــر عــدد مــن الكتــب
والبحــوث منهــا:
تحقيــق كتــاب القــراءات وعلــل النحويــن فيهــا أليب منصــور
األزهــري ،واألصــوات يف القـراءات القرآنيــة الشــاذة ،ومعجــم طــاب
املرحلــة االبتدائيــة  ،والتقابــل الــداليل دراســة تطبيقيــة يف ســورة
املائــدة  ،وأســاء الزمــان يف القــرآن الكريــم ،والظواهــر الصوتيــة يف
لهجــة القصيــم وهــو بحــث منشــور يف مجلــة الدراســات اللغويــة،
وأثــر التكـرار يف التامســك النــي مقارنــة نصيــة تطبيقيــة يف ضــوء
مقــاالت د .خالــد املنيــف وهــو بحــث منشــور يف مجلــة جامعــة
أم القــرى ،واملصاحبــة اللفظيــة ودورهــا يف متاســك النــص مقاربــة
نصيــة يف مقــاالت د .خالــد املنيــف وهــو بحــث منشــور يف مجلــة
الدراســات اللغويــة ( ،وأنطولوجيــا األرض مقاربــة لغوية حاســوبية )
و( املعجــم املختــص مبعــاين املهــن يف اللغــة العربيــة املعارصة دراســة
لغويــة حاســوبية ) ( قضايــا متكــن املــرأة الســعودية مقاربــة تداولية
يف الخطــاب اإلعالمــي الســعودي )(بالغــة الجمهــور يف قضايــا مت ٌكــن
املــرأة الســعودية ) مقاربــة ￼ تواصليــة ( تويــر منوذجـاً) وغريهــا
مــن البحــوث والكتــب يف مجــال الداللــة والتداوليــات والتواصــل
وحوســبة اللغــة والتــي ســاهمت فيهــا االســتاذة الدكتــورة نــوال
بنــت إبراهيــم.

اشراف متعدد
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شــاركت يف اإلرشاف عــى الكثــر مــن الرســائل ،الدكتــوراه
واملاجســتري وناقشــت العديــد منهــا  ،وكانــت لهــا بصمــة واضحــة
يف عملهــا األكادميــي وســاهمت يف تحكيــم ترقيــة أعضــاء
هيئــة التدريــس يف عــدد مــن الجامعــات الســعودية ،وكذلــك
تحكيــم األبحــاث العلميــة للعديــد مــن املجــات املتخصصــة.

صدى أُريد

محطات دراستها

التسلســل العلمــي لــه األثــر اإليجــايب عــى األســتاذ خصوصــا عندمــا
يكــون مطــرزا ببحــوث علميــة عــى مســتوى عــال مــن التخصــص،
ونســتعرض هنــا األلقــاب العلميــة وســنوات الحصــول عليهــا اليقونة
علميــة عربيــة مميــزة بــكل مــا تحملــه هــذه الكلمــة مــن معنــى :
 حصلــت عــى درجــة البكالوريــوس تخصــص اللغــة العربيــة بكليــةالرتبيــة يف الريــاض بتقديــر إمتيــاز مــع مرتبــة الــرف 1415هـــ
 حصلت عىل درجة املاجستري يف اآلداب ،فقه اللغة العربية تخصص ـلغويــات ”أصــوات وقراءات ولهجات“ بكليــة الرتبية للبنات 1408هـ.
 حصلت عىل درجة الدكتوراه يف اآلداب ـ فقه اللغة العربية تخصصـ لغويــات ـ قـراءات قرآنية ”أصــوات ولهجات“ بكليــة الرتبية للبنات
وموضــوع الرســالة :األصــوات يف القـراءات القرآنية الشــاذة 1415هـ.
 حصلــت عــى درجــة أســتاذ مشــارك 1428هـــ -حصلت عىل درجة أستاذ 1435هـ.

مقررات دراستها

ونظــرا ً ملــا متلكــه مــن خلفيــة علميــة غزيــرة فقــد درســت
عــددا مــن املقــررات لطالبــات الدراســات العليــا ( اللغــة و
قضايــا التواصــل  ،وعلــم اللغــة  ،وقضايــا لســانية  ،ومناهــج
البحــث اللغــوي  ،قضايــا لغويــة معــارصة  ،ومعاجــم
حاســوبية  ،اللهجــات والقــراءات القرآنيــة  ،وعلــم الداللــة .
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في دائرة الضوء

أبرز مبادراتها العلمية
-١مبــادرة كــريس بحــث صحيفــة الجزيــرة ،وهــو أول
كــريس بحثــي مختــص باللغــة العربيــة والدراســات
الحديثــة فيهــا يف الجامعــات الســعودية (1430هـــ)
-٢مبــادرة عقــد أول ملتقــى عــريب يف اللســانيات الحاســوبية(
ملتقــى علــم اللغــة الحاســويب ) عــام 1430هـــ￼
-٣مبــادرة مــروع الرتجمــة مــن اإلنجليزيــة إىل العربيــة
وهــو أول مــروع يتــم تنفيــذه يف أقســام اللغــة العربيــة
يف الجامعــات الســعودية (1433هـــ 1436-هـــ)إذ أرشفــت
عــى ترجمــة كتــاب ( نظريــات علــم الداللــة املعجمــي)
أحــد كتــب منشــورات مكتبــة أكســفور العريقــة .
-٤مبــادرة عقــد أول رشاكــة علميــة يف أقســام اللغــة العربيــة يف
الجامعــات الســعودية بــن جامعــة األمــرة نــورة بنــت عبدالرحمن
وجامعــة محمــد الخامــس (املغــرب  -الربــاط )ومتــت الرشاكــة
يف برنامــج ماجســتري اللغــة العربيــة وآدابهــا وكذلــك يف التأليــف
املشــرك واالســتقطاب بــن الجامعتني(1436هـــ1440 -هـــ)
-٥مبــادرة فتــح مســاق ( اللســانيات ) وهو أول تخصص مســتقل يف
املاجستري هذا املجال يف الجامعات السعودية  ،وكذلك ( اللسانيات
الحاســوبية ) وهــو أول ماجســتري عــريب يف هــذا املجــال 1436هـــ
-٦مبــادرة فتــح مشــاريع بحثيــة وفــرق عمــل ممولــة وغــر
ممولــة يف تحليــل الخطــاب  ،وحوســبة اللغــة )١٤٤١-١٤٣٦( .

مساهماتها في خدمة الجامعة

أجمل ما قالتها البروفيسورة

*أمينة عامة لكرايس البحث يف جامعة األمرية نورة بنت عبد
الرحمن (1434هـ).
*رئيسة مجلس إدارة برنامج ماجستري اللغة العربية و آدابها
بالرشاكة مع جامعة محمد الخامس (الرباط)١٤٣٦.
*رئيسة لجنة التأليف العلمي املشرتك بني جامعة األمرية نورة
وجامعة محمد الخامس)١٤٣٨ (.
*عضو هيئة تحرير مجلة العلوم الرشعية و اللغة العربية بكلية
اآلداب بالجامعة (1439هـ).
*رئيسة لقسم اللغة العربية ( )١٤٢٧
*عميدة لكلية الرتبية إلعداد معلامت املرحلة االبتدائية (1421هـ).

« إن املعرفة ال تنمو وال تزدهر إال بالتواصل؛ فالباحث الحق
هــو باحــث تواصــي بامتيــاز ،يكتشــف املعرفــة لينرشهــا
ويطورهــا باملشــاركة ،لــذا ،فهــو يبــدع أيضــا باملشــاركة)
( ملــاذا نهتــم؟ ألننــا نريــد أن ينتقــل البحــث العــريب مــن
املحليــة إىل العامليــة ومــن العزلــة إىل الـراكات العلميــة
مــع الجامعــات ،ومــع املراكــز املحليــة ،ومــع الجامعــات
الخارجيــة ،لذلــك أي نشــاط علمــي يخلــو مــن ســمة
التواصــل فهــو موضــع شــك يف متامــه أو كاملــه أو بهائــه )

صدى أُريد

قراءة في كتاب

ُ
األ ُطر المرجعية والمرتكزات النظرية للباحث

من كتاب ( صناعة الهوية العلمية ) للدكتور سيف السويدي و ا .طارق برغاني والذي صدر سنة 2018

ت ُعــ ِّرف املاركــة الشــخصية بأنهــاُ « :هويَّــة شــخصية
تهــدف إىل إحــداث اســتجابة عاطفيــة ذات
مغــ ًزى لــدى الجمهــور ،حــول صفــات وقيــم
الشــخص صاحــب املاركــة ،والتعريــف بــه أكــر» .
وهنــاك مصطلحــات ومفاهيــم عــدة تقــرب كث ـرا مــن
معــاين املاركــة أحيانــا وتـرادف مــع تلــك املعــاين أحيانــا
أخــرى ،فنجــد :عالمــة ،هويــة ،اســم ،شــعار ،وذلــك
راجــع الختــاف الرتجــات واالقتباســات والتأويــات،
نظ ـرا لكــون املفهــوم غــريب األصــل ،وكل مــا يحيــط بــه
مــن أفــكار ونظريــات ودراســات جــاءت مــن مفكريــن
وكتــاب غربيــن ،هــذا مــن جهــة ،ومــن جهــة أخــرى
فالســياق التاريخــي منــذ نشــأة املفهــوم وتطــوره كان
والزال ســياقا غربيــا باألســاس ،منــه جــاء اختيــار مصطلح
املاركــة وهــو املقابــل األقــرب واألكــر تعبــرا عــن
كلمــة « »brandاإلنجليزيــة ،أو « »marqueالفرنســية.

الجزء الثاني

القيم واألخالق
إن تشــبع الباحــث بقيــم ومبــادئ أخالقيــة مــع ذاتــه ومحيطــه اإلنســاين ســواء يف البيــت أو يف العمــل أو يف الدراســة ،واحرتامــه
لبيئتــه ومراعاتــه لعــادات مجتمعــه وتقاليــده ،وروحــه الوطنيــة يشــكل قاعــدة متينــة وأساسـاً قويـاً لبنــاء ُهويَّتــه الشــخصية،
وانســجامه اإليجــايب يف وســطه األرسي واملهنــي ،واندماجــه الفاعــل يف نســيجه املجتمعــي ،وهــي خطــوة مبدئيــة تشــكل عتبــة
يقــف عليهــا منــذ نعومــة أظافــره لالنطــاق تدريجيــا يف خلــق املكانــة وإدراك التميــز ،فمتــى تحقــق الســام مــع الــذات
واملجتمــع واملحيــط ،وغرســت بــذور الصــاح واألخــاق الحســنة منــذ الطفولــة إال ومنــت عــى طــول مراحــل العمــر ،فأمثــرت
وآتــت أكلهــا فالحــا ونجاحــا يعــود بالنفــع عــى الفــرد واملجتمــع والوطــن ،ومــن أجــل إدراك هــذا املســتوى األخالقــي الرفيــع
البــد أن يتحــى الباحــث بصفــات وخصائــص قيمــة تشــكل إطــاره العــام .يحمــل االلتـزام معــاين املواظبــة واالنضبــاط والوفــاء ،مبا
يتعهــد بــه الباحــث مــن مواعيــد وأعــال ولقــاءات ،وااللتـزام ميثــل قيمــة مثينــة يف حيــاة الباحــث العلميــة ومســاره األكادميــي؛
ألنــه يكســبه الثقــة لــدى زمالئــه واملرشفــن عليــه ،العتقادهــم وتأكدهــم مــن أنــه إذا تــم االتفــاق معــه أدى مــا عليــه ،وإذا
مــى الوعــد معــه التــزم بــه ،فيشــيع هــذا الخلــق وينتــر حتــى يصــر ســمة متيــزه عــن غــره وقيمــة مضافــة إىل عالمتــه
الشــخصية.
ومــن أمثلــة الت ـزام الباحــث يف بحثــه ،مواظبتــه عــى التواصــل مــع املرشفــن عليــه وإطالعهــم عــى آخــر مــا توصــل إليــه يف
بحثــه بشــكل منتظــم ومســتمر ،والعمــل بنصائحهــم وتوجيهاتهــم ،وإنهــاء املهــام املوكولــة إليــه يف الوقــت املحــدد وبالجــودة
املطلوبــة.
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الصدق
وهــو مفتــاح لولــوج بــاب املصداقيــة واملوثوقيــة
لــدى الجميــع ،وكســب ثقــة الجمهــور ،ويتطلــب
التحــري والدقــة يف نقــل املعلومــات ،واالجتهــاد يف
البحــث واملقارنــة والتمحيــص قبــل عــرض املحصــات
واالســتنتاجات ،وتعليــل األقــوال والنظريــات واآلراء
بالحجــج البينــة والدالئــل املقنعــة ،والصــدق يكــون،
أيض ـاً ،بتجنــب التنطــع فيــا ال يُفهــم ،واالبتعــاد عــن
الــكالم فيــا ال يتقــن ،واالع ـراف باألخطــاء والــزالت،
وتصحيحهــا قبــل التــادي يف الخلــط ،فــا عيــب يف
االعــراف بالخطــأ والباحــث مأجــور يف حــال خطــأه
وصوابــه ،وقبــول النقــد وإبــداء اإلنصــاف والعــدل
يف املناظــرات والحــوارات ،حينــا يظهــر لــه صــواب
الفكــرة عنــد الخصــم ،فــا ضــر مــن الوقــوف عــى
الصــواب حــن يدركــه دون تعصــب وجــدال ،فهــذا
دليــل عــى رجحــان العقــل وحكمــة يف البصــرة تجعــل
الباحــث يكــر يف نفــوس جمهــوره وترتفــع قيمتــه
االخالقيــة يف نظرهــم.
والصــدق ســمة تظهــر واضحــة عــى الباحــث الصــادق،
وال تســتدعي لهــا تربيـرا ،وتعطــي مســحة عــى الوجــه،
وتتجســد يف طريقــة كالم الباحــث وأســلوبه وحركاتــه،
يراهــا كل ذي فراســة جيــدة وبصــرة ثاقبــة.

قراءة في كتاب

األمانة
العلــم أمانــة تســتدعي توظيفــه يف مصلحــة الفــرد
واملجتمــع وهــو ولحاملــه ترشيــف وتقديــر ،والعمــل
أمانــة غايتــه قضــاء حوائــج النــاس والقيــام مبصالحهــم
وتوفــر أســباب التيســر لهــم ،وهــو دعامــة لتقــدم
الوطــن ورفعــة مكانتــه بــن األمــم.
فالعــامل أو الباحــث الــذي يســعى إىل صنــع أســلحة
وقنابــل جرثوميــة ونوويــة بهــدف تدمــر اإلنســانية
والقضــاء عــى الحيــاة ،مل يـرا ِع مبــدأ األمانــة يف توظيــف
العلــم وهــو بقــدر مــا اكتســبه مــن علــم بقــدر مــا
يجهــل مــن عواقــب ســوء اســتخدامه ملــا تعلمــه.
واألمانــة يف نقــل العلــم واقتبــاس املقــوالت واالستشــهاد
بــاآلراء والنظريــات واجــب يف الباحــث توفرهــا التزامــا
بحقــوق ملكيــة أصحابهــا ،واحرتامــا ملبــدأ املصداقيــة يف
العــرض واملوثوقيــة يف التقديــم.
وتبليــغ العلــم أمانــة تســتدعي مــن الباحــث اســتفراغ
الجهــد لتحصيلــه ،وبــذل املشــقة يف تبليغــه فيســهم
بذلــك يف تنميــة العنــر البــري وتطويــر العلــوم،
ونــر املعرفــة ،وتســهيل الحيــاة عــى األف ـراد وإيجــاد
الحلــول واقــراح البدائــل ،فكلــا ارتقــى الباحــث يف
تقديــم تلــك الخدمــات متشــبعا بهــذه القيمــة إال وذاع
صيتــه وحســنت مكانتــه ومتيــز بعالمتــه الشــخصية.

النزاهة
الباحــث النزيــه هــو باحــث اســتكمل فضائــل األخــاق؛ فالنزاهــة خلــق صــار لألســف مفتقــدا يف مجتمعاتنــا العربيــة،
إال مــن فئــة قليلــة تربَّــت عــى القناعــة واألمانــة والصــدق ،فــا خــر يرجــى مــن باحــث أو عــامل فاقــد للنزاهــة
مهــا بلــغ مــن العلــم واملعرفــة ،ومهــا اعتــى مــن مناصــب وتحمــل مــن مســؤوليات ،فالنزاهــة هــي املعيــار الــذي
يســتطيع بــه الباحــث أن يــرى ذلــك الخيــط الرفيــع الخفــي الــذي يفصــل بــن الحــق والباطــل ،والخــر والــر ،وهــو
الـرادع لــه مــن التطــاول عــى مــا ليــس لــه ،وهــو املقيــاس الــذي يحافــظ بــه عــى ضبــط التــوازن بــن صــدق الظاهــر
رسع يف خرابهــا مثــل فســاد مســؤوليها ،وانعــدام نزاهــة علامئهــا ومفكريهــا.
رش أهلــك األوطــان و َّ
والباطــن ،فــا مــن ٍّ
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عشرة أطعمة تعزز جهازك المناعي
عشرة أطعمة تعزز كفاءة الجهاز المناعي لدى اإلنسان ،وتجعل قدرته أقوى على مكافحة فيروس
كورونا حيث يجد صعوبة الختراق األجسام ذات المناعة القوية.

الحمضيات

الفلفل األحمر

يلجــأ معظــم األشــخاص إلــى فيتاميــن
“ســي” ألنــه يســاعد فــي بنــاء جهــاز
المناعــة ويعتقــد أن هــذا الفيتاميــن
يزيــد مــن إنتــاج خاليــا الــدم البيضــاء،
وهــي مفتــاح مكافحــة العــدوى وهــذا
الفيتاميــن موجــود علــى وجــه التحديــد
فــي الحمضيــات ،مثــل غريــب فــروت
والبرتقــال واليوســفي والليمــون

يحتــوي الفلفــل األحمــر علــى كميــة
مضاعفــة مــن فيتاميــن “ســي” مقارنــة
مــع الحمضيــات كمــا أن الفلفــل األحمــر
مصــدر غنــي لعنصــر “بيتــا كاروتيــن
وباإلضافــة إلــى دور فيتاميــن “ســي”
فــي تعزيــز نظــام المناعــة ،فإنــه قــد
يســاعد أيضــا فــي الحفــاظ علــى صحــة
الجلــد ،بينمــا يعمــل “بيتــا كاروتيــن”
علــى الحفــاظ علــى صحــة العينين والبشــرة

البروكلي
البروكلــي غنــي بالفيتامينــات
والمعــادن ،وهــو مخــزن للفيتامينــات
“أيــه” و”ســي” و”إي” ،باإلضافــة
إلــى العديــد مــن مضــادات األكســدة
واألليــاف األخــرى ويعتبــر البروكلــي مــن
أكثــر الخضــروات الصحيــة التــي ينصــح
بتناولهــا نصــف مطهيــة أو نيئــة.

الكركم
لقــد تــم اســتخدام هــذه التوابــل الصفراء
الزاهيــة لســنوات كمضــاد لاللتهابــات
فــي عــاج كل مــن التهــاب المفاصــل
ويظهــر أن التركيــز العالــي مــن مــادة
“الكركميــن” ،التــي تعطــي الكركــم
لونــه المميــز ،يمكــن أن تســاعد فــي
تقليــل تلــف العضــات الناجــم عــن
ممارســة الرياضــة.
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الثوم

الزنجبيل

أدركــت الحضــارات القديمــة قيمــة
الثــوم فــي مكافحــة العــدوى،
فــكان ضيفــا دائمــا علــى موائدهــا،
وذلــك لمــا يحتويــه مــن مــواد تســاعد
علــى خفــض ضغــط الــدم وإبطــاء
تصلــب الشــرايين ويبــدو أن خصائص
الثــوم المعــززة للمناعــة تأتــي مــن
التركيــز الكثيــف للمركبــات التــي
يحتويهــا مثــل “األليســين”.

الزنجبيــل هــو عنصــر آخــر يلجــأ إليــه
كثيــرون بعــد المــرض ،وقــد يســاعد
فــي تقليــل االلتهــاب ،ال ســيما
التهــاب الحلــق كما يســاعد الزنجبيل
فــي تقليــل حالــة الشــعور بالغثيــان
المصاحبــة لألمــراض المعديــة
ويمكــن أن يســاعد الزنجبيــل فــي
تقليــل األلــم المزمــن ،ويمتلــك
خصائــص خافضــة للكوليســترول،
وفقــا ألبحــاث حديثــة أجريــت علــى
الحيوانــات.

السبانخ

الزبادي

الســبانخ غنــي بفيتاميــن “ســي”،
كمــا أنــه ملــيء بالعديــد مــن
مضــادات األكســدة و”بيتــا
كاروتيــن” ،ممــا قــد يزيــد مــن قــدرة
أجهــزة المناعــة لدينــا علــى مكافحــة
العــدوى ويعــزز الطهــي الخفيــف
للســبانخ مــن فيتاميــن أيــه” فيــه
وويســمح بإطــاق المغذيــات األخــرى
مــن حمــض األكســاليك.

قــد يحفــز الزبــادي جهــازك المناعــي
للمســاعدة فــي مكافحــة األمــراض
فحــاول الحصــول علــى الزبــادي
العــادي بــدال مــن األنــواع المحــاة
بالســكر ،إذ يمكنــك تحليــة الزبــادي
العــادي بنفســك بإضافــة الفواكــه
الصحيــة أو العســل ويعــد الزبــادي
مصــدرا لفيتاميــن “د” ،الذي يســاعد
علــى تنظيــم عمــل جهــاز المناعــة،
ويعتقــد أنــه يعــزز دفاعــات الجســم
الطبيعيــة ضــد األمــراض.

اللوز

الشاي األخضر

اللــوز غنــي بفيتاميــن “إي” القابــل
للذوبــان فــي الدهــون ،ممــا يجعلــه
عنصــرا مهمــا أنــه فــي امتصــاص
الدهــون بشــكل صحيح والمكســرات
إجمــاال مليئــة بالفيتامينــات
ويكفيــك يوميــا نصــف كــوب صغيــر
مــن اللــوز المقشــر لتوفــر لــك الكمية
الموصــى بهــا يوميــا مــن فيتاميــن
“إي”.

الشــاي األخضــر واألســود ملــيء
بمــادة “الفالفونويــد” ،وهــو نــوع
مــن مضــادات األكســدة.
لكــن الشــاي األخضــر يتفــوق علــى
األســود فــي احتوائــه علــى مضــادات
أكســدة قويــة أخرىوقــد ثبــت أن
مــادة  EGCGالموجــودة فــي الشــاي
األخضــر تعــزز وظيفــة المناعــة.
ويعــد الشــاي األخضــر ،أيض ـاً ،مصــدرا
جيــدا للحمــض األمينــي ،الــذي قــد
يســاعد فــي إنتــاج مركبــات مقاومــة
للجراثيــم فــي خاليــا الجســم.

صدى أُريد

األول في أريد

األول في أُريد  ..محطات لن تمحى من الذاكرة
التميــز هــو أن تكــون األول ،ويف املقدمــة؛ لتؤكــد لآلخريــن أن مــا حققتــه مل يكــن صدفــة ،بــل هــو إميــان
بالقــدرة عــى تجــاوز الصعــاب مهــا كانــت كبــرة ،وتلــك املعــاين كانــت حــارضة يف وجــدان ومخيلــة وعقــل
مــن فكــر وخطــط إلطــاق منصــة أريــد للعلــاء والخـراء والباحثــن الناطقــن بالعربيــة  ..هــذه املنصــة التي
مــا أن ظهــرت واشــتد عودهــا حتــى تداعــى إليهــا الباحثون عــن التميــز ليســتظلوا بخيمتها  ..يف هــذه الزاوية
مــن مجلــة ( صــدى أريــد ) نســلط الضــوء عــى األوائــل الذيــن متيــزوا بريادتهــم يف التفاعــل مــع منصــة أريد
ومــا تقدمــه مــن خدمــات جليلــة للباحثــن والبيئــة البحثيــة الناطقــة بالعربيــة  ،فمــن هــم هــؤالء االوائــل ؟
أول عضو في أُريد

د .عدي هاشم محمد الراوي – كندا (تاريخ التسجيل 8 :مايو . )2016

أول من حصل على وسام باحث مبادر

الدكتور محمد الجرادين – السويد (تاريخ التسجيل 25 :مايو . )2016
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أول رئيس جامعة تفاعل مع أُريد

أ.د .محمد أمني جالل الدين  -رئيس جامعة ماليا – ماليزيا.

أول مؤتمر اشتركت فيه أريد

املوسم العلمي الدويل الثاين ( 30-26أكتوبر  – )2016تركيا.

أول من حصل على وسام ناشط

أول وزير يهتم بشأن منصة أريد

أ.د .عبدالرازق مختار محمود – مرص (تاريخ املنح 22 :فرباير )2017

د.مزيل بن مالك (وزير التعليم العايل املاليزي)

صدى أُريد

األول في أريد

أول جامعة تدعم أريد

أول صحيفة نشرت عن أريد

جامعة ماليا – ماليزيا.

صحيفة االثري – ماليزيا.

أول ملتقى علمي ألعضاء أريد

املحفل العلمي الدويل االول  23-19نوفمرب .2017

أول شخصية دبلوماسية تتفاعل مع أريد

د.خميس بن صالح البلويش  /امللحق الثقايف العامين يف سلطنة عامن

أول لقاء اعالمي مع منصة أريد

أول ملتقى ثقافي ألعضاء منصة أريد

امللتقى الثقايف االول العضاء منصة أريد يف تركيا  27أكتوبر 2016

أول موقع اعالمي تفاعل مع أريد

موقع قناة CNN

أول مجلة علمية في أريد

قناة الفلوجة الفضائية  23حزيران 2016
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مجلة أريد الدولية للعلوم والتكنلوجيا ()2018/6/01

« أُريــد « خمســون الفــا والقــادم اكبــر ..
بقلم  :مدير التحرير

أن تجهــد نفســك ســعيا لتحقيــق هــدف معــن ،وتضــع لنفســك برنامجـاً منظـاً ،وصــوالً إىل الغايــة املرتجاة،
وتفــوز بذلــك ،فتلــك ،بــا أدىن شــك ،عالمــة صحــة عــى أنــك تســر يف الطريــق الصحيــح  ..كلــات قفــزت
إىل مخيلتــي وأنــا أراقــب اعــان منصــة أريــد وصولهــا إىل خمســن الــف عضــو يف غضــون أربــع ســنوات مــن
انبثاقهــا ،فهــي بذلــك تقــول للجميــع :إنهــا اجهــدت نفســها ،وســعت ،وحققــت ،وقابــل األيــام فيهــا مزيــد ..
مل تكــن « أريــد « مرشوعــا بحثيــا كباقــي التجــارب االخــرى املامثلــة ،بــل كان منوذجـاً يف التفاعــل والتواصل،
وزادهــا تألقـاً أنهــا متكنــت بفضــل تلقائيــة مؤسســها وعفويتــه ،وحبــه لفعــل الخــر لزمالئــه وأقرانــه مــن
طلبــة العلــم مــن ترســيخ مكانتهــا ،وجــذب هــذا العــدد الطيــب مــن األعضــاء؛ فــا يــكاد ميــر يــوم إال وتقدم
الخدمــات املجانيــة ألعضائهــا ،ميــرة لهــم ركــوب طريــق العلــم ،ورفــد شــبكة املعلومــات الدوليــة ،مبحتــو
بحثــي ،عــريب اللغــة ،يدفــع الباحــث الناطــق بالعربيــة إىل واجهــة االهتــام ،واالبــداع البحثــي ،واملنافســة
التــي تطــور وتدفــع إىل االمــام بنحــو مخطــط لــه يف كل تفاصيلــه.
خمســون ألــف عضــو ،رقــم يبعــث الفــرح والــرور يف نفــوس كل الذيــن يُســهمون بــكل مــا ميلكــون مــن
جهــد يف رقــي املنصــة وتطورهــا ،وهــو ،بــا أدىن شــك ،أرضيــة ثابتــة لزيــادة الرصيــد والحضــور العلمــي،
الــذي تفــردت فيــه « أريــد» كونهــا األوىل يف احتضانهــا للكفــاءات البحثيــة الناطقــة بالعربيــة مــن علــاء
وخـراء وباحثــن عــى االنرتنــت بوصفهــا منصــة إلكرتونيــة علميــة تصــل إىل اعضائهــا أينــا كانــوا؛ لتقــدم
لهــم حزمــة مــن الخدمــات املجانيــة ،التــي ال تقــدر بثمــن  ..ولســنا نروجــو لهــا أن دعونــا الباحثــن الناطقني
بالعربيــة لالنضــام إليهــا ورفــع همــم العاملــن عليهــا وهــم نخبــة طيبــة مباركــة يتقدمهــم الدكتــور ســيف
الســويدي هــذا اإلنســان الــذي حبــاه اللــه ،ســبحانه وتعــاىل ،بكثــر مــن صفــات حــب الخــر لآلخريــن،
وال ســيام أقرانــه  ..أريــد تســر يف االتجــاه الصحيــح واثقــة الخطــوة وقــادم الزمــن فيــه الكثــر مــن أرقــام
التفــوق والريــادة ،فهنيئــا لــكل الذيــن احتضنــوا مرشوعهــا ،وكانــوا ســبباُ يف مــا وصلــت إليــه حتــى االن.

