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مذكرات باحث 13

التدقيق اللغوي 
د.بسام األغبر



ــاً  ــياً ومركزي ــوراً أساس ــث مح ــم الحدي ــات يف العل ــن التخصص ــل ب ــة التكام ــكل عملي تش

ــكالت  ــج املش ــدة تعال ــة واع ــج بحثي ــق نتائ ــو تحقي ــي نح ــث العلم ــة البح ــع عجل يف دف

بجوانبهــا كلهــا، وعــدم اغفــال أي جانــب، وهــو األمــر الــذي جعــل  مــن الدراســات 

التعليــم  البينيــة   InterDesciplinary Scienrces   فلســفة حديثــة مــن فلســفات 

للحركــة  أكــر  مكاســب  لتحقيــق  التخصصــات  ربــط  يف  تتمثــل  العلمــي،   والبحــث 

العلميــة مــن جهــة، وللمجتمعــات مــن جهــة أخــرى؛ لتقديــم حلــول نافعــة قابلــة 

ــة،  ــد للعلــاء، والخــراء، والباحثــن الناطقــن بالعربي للتطبيــق، وهــو مــا دفــع منصــة أري

ــدوات وورش  ــق ن ــن طري ــو التطبيق؛ع ــا نح ــة ودفعه ــات البيني ــجيع الدراس ــي تش إىل تبن

متواصلــة، تنــر هــذه الفلســفة املتقدمــة يف التعليــم والبحــث العلمــي، وترســخها.

ــل  ــق تفعي ــن طري ــة؛ ع ــا البحثي ــر كوادره ــعى لتطوي ــدة تس ــة عدي ــات العاملي إنَّ مؤسس

الدراســات البينيــة، واملجاميــع البحثيــة Research Groups  وهــو مــا يجعــل هــذه 

املؤسســات تقــدم خدمــات جليلــة لالنســانية جمعــاء، ولعــل تجربــة جامعــة املاليــا املاليزية، 

ــار إليهــا باالحــرام فهــي مــن ضمــن أفضــل 100 جامعــة، يف  مــن بــن التجــارب التــي يُش

ــائل  ــى املس ــز ع ــذا الركي ــة، وه ــات البيني ــة والدراس ــع البحثي ــل املجامي ــامل، يف تفعي الع

ــات  ــا، أن الدراس ــد هن ــول، أن نؤك ــة الق ــن نافل ــاء، وم ــذب العل ــذي يج ــو ال ــة ه العملي

ــات متــر  ــا مجموعــة معوق ــوم تواجهه ــي آخــر يف العل ــا حــال أي نشــاط بحث ــة حاله البيني

ــل  ــال والتواص ــة االتص ــا قل ــل يف مقدمته ــاً، ولع ــة أيض ــات العاملي ــا والجامع ــا جامعاتن به

العلمــي بــن العلــاء لحضــور مؤمتــرات وملتقيــات علميــة يف تخصصــات متنوعــة، وهــذا 

ــدويل  ــي ال ــل العلم ــت املحف ــث اطلق ــام 2017 حي ــذ  الع ــد من ــة أري ــه منص ــوم  ب ماتق

وهــو ِوعــاٌء ِعلمــيٌّ خــاصٌّ بأعضــاء املنصــِة، يســتوعُب مــا ميكنهــم القيــام بــه مــن أنشــٍطة 

ــُق الفائــدَة للحركــة العلميــة.  وفعاليــاٍت علميــٍة، وثقافيــٍة، وفكريــٍة، وتواصليــٍة، تُحقِّ

وســيكون املحفــل العلمــي الــدويل الســابع، يف شــهر نوفمــر القــادم، فرصــة لحــث الباحثــن 

عــى تبنــي الدراســات البينيــة ومعالجــة املشــكالت العامليــة بــروح الفريــق الواحــد.

ومــن املعوقــات، أيضــاً، قلــة الخــرة يف مجــال البحــوث البينيــة؛ حيــث ال يوجــد التدريــب 

ــي، فضــال عــن معــوق  ــكادر البحث ــا وال لل ــة الدراســات العلي ــكايف يف الجامعــات ال لطلب ال

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 منفــرداً؛ وذلــك بغــرض نــر أبحــاث لغــرض الرقيــة 

ــد. ــث الواح ــات يف البح ــل التخصص ــرف بتداخ ــات ال تع ــض الجامع ــت. وبع ــباً للوق كس

ولعــل مشــكلة كيفيــة تشــكيل وتكويــن فــرق بحثيــة للعمــل يف الدراســات البينيــة،  يُعــدُّ 

ــد  ــاول اري ــا تح ــو م ــة، وه ــوث البيني ــة البح ــر ثقاف ــدا يف ن ــات تعقي ــر الصعوب ــن أك م

أن تشــجع عليــه يف املجاميــع البحثيــة، ال ســيا عــن طريــق املنصــة ونــر التجــارب 

عليهــا. ومؤسســاته  املجتمــع  أفــراد  واطــالع  البينيــة،  البحــوث  مجــال  يف  الناجحــة 

واخــرا 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 حزيــران والكتاب الــذي ســيجمع البحوث التــي القيــت فيها تحت 

عنــوان ) مدخــل اىل الدراســات البينيــة ( بدايــة رحلــة األلــف ميــل نحو هــذا الهــدف النبيل.
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أخبار ونشاطات المنصة

ُأريد تطور مهارات اعضائها في البحث العلمي المعاصر  

صدى ُأريد

باقــة  تقديــم  إىل  فيهــا  والعاملــون  أريــد  منصــة  تســعى 
متميــزة وفريــدة مــن نوعهــا بــكل مــا يخــدم البحــث العلمــي 
ــارضات  ــن املح ــة م ــكل دوري مجموع ــم بش ــره؛ فتنظ وتطوي
العلميــة للباحثــن والعلــاء والخــراء الناطقــن باللغــة العربية.

ــارس  ــور ي ــة الدكت ــروين يف املنص ــر اإللك ــؤول الن ــال مس وق
الطرشــاين: إن املنصــة توفــر برنامــج تعليمــي متنــوع لتعريــف 

ــن  ــن الناطق ــراء والباحث ــاء والخ ــد للعل ــة أري ــت منص نظم
بالعربيــة، مجموعــة مــن الــدورات وورش العمــل العلميــة 
العلمــي  البحــث  مهــارات  تطويــر  أساســيات  أســبوع  يف 
ومتيــز«،  ارتقــاء  ُســلَّم  »التطويــر  شــعار  تحــت  املعــارص 
قاعــدة  لتأســيس  اإللكــروين؛  للتعليــم  عليــم  نظــام  عــر 
وبــدأت  بالعربيــة،  الناطــق  العلمــي  للباحــث  صلبــة 
فعاليــات هــذا األســبوع مــن 2020/06/6 إىل  2020/6/12. 
العلميــة،  املحــارضات  مــن  مجموعــة  الرنامــج  وشــمل 
ومهاراتــه،  العلمــي  البحــث  مفاهيــم  تناولــت:  التــي 
العلميــة  العلميــة، والكتابــة  وصناعــة األطاريــح والرســائل 
العلمــي،  البحــث  وتصميــم  واإلنكليزيــة،  بالعربيــة 
برنامــج  واســتخدام  واالبداعــي  والناقــد  العلمــي  والتفكــر 
العلمــي. البحــث  وأداوت  االحصــايئ،  والتحليــل   ،Endnote

وشــارك يف الرنامــج عــدد مــن الباحثــن واألكادمييــن مــن 
علميــة،  مشــاركات  شــهد  حيــث  العــامل؛  دول  مختلــف 
املحــارضون  قــدم  مــا  كل  حــول  مســتفيضة  ومناقشــات 
العلمــي. األســبوع  خــالل  قيمــة  علميــة  معلومــات  مــن 

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

املشــاركن باملهــارات العمليــة، والتقنيــات، واألفــكار التي تخص 
مجــاالً معينــاً، وميكــن تطبيقهــا بعــد ذلــك يف الحيــاة العمليــة 
أو اليوميــة، ويعقــد األنشــطَة العلميــة أشــخاٌص ذوو خــرة يف 
املجــال ذاتــه، ومــن ثم يتــم دعوة الفئــة املســتهدفة لحضورها، 
وهــي فرصــة رائعــة، أيضــاً؛ لتكويــن شــبكة عالقــات مــع 
اآلخريــن، واكتســاب املعرفــة والخرة من املتحدث واملشــاركن.

بالذكــر  الجديــر  ومــن 
أن منصــة أريــد الدوليــة 
مــن  العديــد  نظمــت 
املؤمتــرات، واملحــارضات، 
وورش  والنــدوات، 
العلميــة  العمــل 
ــف  ــن مختل ــاون م بالتع
العربيــة  الجامعــات 
ــكل دوري  ــة بش والعاملي

ــي  ــث العلم ــة البح ــع عجل ــارعة؛ لدف ــرة متس ــتمر، وبوت مس
ــة  ــم خدم ــدم واالزدهــار، وتقدي ــن التق ــد م العــريب نحــو مزي
ــر  ــة؛ لتوف ــاء الناطقــن باللغــة العربي ــن والعل ــزة للباحث ممي
أرضيــة مناســبة لهــم مــن املعلومــات واملصــادر العلميــة 
املتنوعــة مبــا يتوافــق مــع تخصصاتهــم العلميــة. وأعلنــت منصة 
أُريــد عــن »أســبوع البحــث العلمــي املتقــدم« والــذي ســيعقد 
للفــرة 24-2020/7/30 والــذي ســيعقد عــر نظــام عليــم.
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صدى ُأريد
الدراسات البينية عنوان ندوة علمية لـ ) ُأريد ( 

أخبار ونشاطات المنصة

البينيــة  الدراســات  عــن  علميــة  نــدوة  بالعربيــة   الناطقــن  والباحثــن  والخــراء  للعلــاء  أريــد  منصــة  عقــدت 

.ZOOM Cloud Meetings برنامــج  عــر  واملختصــن  الباحثــن  مــن  عــدد  مبشــاركة  العلميــة  البحــوث  يف 

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.

ــة،  ــا يف األبحــاث العلمي ــي بأهميته ــادة الوع ــة وزي ــن الدراســات البيني ــة ع ــة العربي ــاب باللغ ــن اصــدار كت ــدوة ع ومتخضــت الن

ــا رضورة  ــا أوىص املشــاركون فيه ــا، في ــا وطــرق عالجه ــا وأثرهــا يف الحضــارة اإلنســانية، فضــالً عــن رصــد معوقاته ــراز مجاله وإب

دعــوة الجامعــات لتفعيــل الدراســات البينيــة عــر مناهجهــا األكادمييــة، وإنشــاء هيئــة بحثيــة تختــص بالبحــوث البينيــة والراكــة 

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 ُأريد  ألفضل مدونة علمية وألفضل محتوى تفاعلي

الناطقــن  والباحثــن  والخــراء  للعلــاء  اريــد  منصــة  اعلنــت 
تفاعــي  محتــوى  افضــل  مســابقتي  نتائــج  بالعربيــة 
اطلقتهــا  قــد  كانــت  والتــي  علميــة  مدونــة  وأفضــل 
. عضــوا  الــف  خمســن  مــن  اكــر  بلغــوا  الذيــن  العضائهــا 

ــة أن  ــذي للمنص ــس التنفي ــويدي الرئي ــيف الس ــور س ــال الدكت وق
املســابقتن  التــي يــرف عليهــا قســم النــر العلمــي االليكــروين 
التفاعــل  املنصــة عــى  أريــد تشــكالن حافــزا العضــاء  مبنصــة 
والتواصــل  وتشــجيع الباحثــن عــى الكتابــة وافــادة املجتمــع  ، وقــد 
فــاز باملراتــب الثــالث االوىل يف مســابقة افضــل محتــوى تفاعــي  يف 
ــم  ــالم قاس ــد الس ــالح عب ــور ص ــي الدكت ــل االجتاع ــع التواص مواق
الهيجمــي اوال ، واالســتاذ الدكتــور خالــد التومــي ثانيــا ، فيــا كانــت 

ــاف ان  ــزداري. وأض ــاة ق ــورة حي ــب الدكت ــن نصي ــة م ــة الثالث املرتب

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 ، مشــرا اىل أن املنصــة منحــت للفائزين 

ــة  500  ــا الكلي ــت قيمته ــة بلغ ــز تقديري ــابقتن جوائ ــا املس يف كلت

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 .



منصــة  مؤســس  الســويدي  ســيف  الدكتــور  التقــى 
ــة  ــن بالعربي ــن الناطق ــراء والباحث ــاء والخ ــد للعل اري
نــر  كــال  الدكتــور  االســتاذ  التنفيــذي  ورئيســها 
املاليزيــة  الوطنيــة  الطاقــة  جامعــة  رئيــس  الديــن 
أفضــل مثــان  بــن  تعــد مــن  والتــي   )  UNITEN (
ــرة . ــة كب ــة علمي ــى مبكان ــا وتحظ ــات يف ماليزي جامع

ــا الســويدي  ــام به ــة ق ــارة ودي ــاء خــالل زي وجــرى اللق
ــه التباحــث بــن املنصــة والجامعــة  للجامعــة وتــم خالل
يف كل مــا يخــص التعــاون العلمــي وتنشــيط الفعاليــات 
ــرص  ــر ف ــن وتوف ــن خــرات الطرف ــدف االســتفادة م به
تبــادل االفــكار التــي تعــزز العالقــة بــن الطرفــن .

ــه  ــكره وامتنان ــن ش ــويدي ع ــيف الس ــور س ــر الدكت وع
ــة  ــس الجامع ــن رئي ــر الدي ــال ن ــور ك ــتاذ الدكت لالس
لحفــاوة االســتقبال وكــرم الضيافــة مبديــا اســتعداد 
الجامعــة يف جميــع مجــاالت  مــع  للتعــاون  املنصــة 
املنصــة واالســتفادة  تتبناهــا  التــي  العلمــي  البحــث 
مــن املكانــة العلميــة الراقيــة لجامعــة الطاقــة الوطنيــة 
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صدور العدد الرابع من مجلة اريد للعلوم
 االنسانية واالجتماعية

أعلنــت منصــة أُريــد عــن صــدور العــدد الرابــع مــن  مجلــة 
اريــد الدوليــة للعلــوم االنســانية واالجتاعيــة والتــي يــرأس 
تحريرهــا ا.د.ســعاد هــادي حســن الطــايئ مــن جامعــة بغــداد 
ــن 8  ــا م ــا محك ــا علمي ــدد 13 بحث ــن الع ــراق.   تضم - الع
دول. وعنــوان البحــوث مــع الــدول املشــاركة هــي كالتــايل :

ــات-  ــع واالختالف ــرآن: الدواف ــب الق ــم غري ــة معاج 1- صناع
ــر .  الجزائ

ــاع  ــن يف قط ــا الزبائ ــى رض ــروين ع ــويق اإللك ــر التس 2-«أث
االتصــاالت الفلســطينية )جــوال و اوريــدو(«. - فلســطن. 

3-العامية وأثرها عى اللسان العريب.- 
4-الـــمسؤولية الجزائيــة عــن تجنيــد االطفــال الســتخدامهم يف 

االعــال املسلحة)دراســة مقارنــة(.- العــراق.  
5-آليات تفعيل البعد البيئي للتنمية املستدامة.- الجزائر.   

6-ثالثية نجيب محفوظ وباجن دراسة موازنة. - الصن. 
7-واقــع ترجمــة األدب مــن العريــة إىل العربيــة الروايــة 

منوذًجــا. - مــر. 
ــة  ــادات الربوي ــي للقي ــر األداء املهن ــرح لتطوي ــور مق 8- تص
 - 2030م.  رؤيــة  ضــوء  يف  الســعودية  العربيــة  باململكــة 

الســعودية. 
9-طبيعــة العالقــة الراهنــة بــن املؤسســات البحثيــة وصانعــي 

القــرار. - ليبيــا. 

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

ــذه  ــن ســعادته به ــال ع ــور ك ــر الدكت ــا ع ــة ، في املاليزي
الزيــارة واللقــاء بالدكتــور ســيف الســويدي واصفــا املنصــة 
ــاندة . ــم واملس ــتحق الدع ــر يس ــي كب ــروع علم ــه م بأن

كــال  الدكتــور  االســتاذ  أن  باالهتــام   الجديــر  ومــن 
ــن  ــد م ــة  يع ــة الوطني ــة الطاق ــس جامع ــن رئي ــر الدي ن
ماليزيــا  يف  املرموقــة  واالداريــة  العلميــة   الشــخصيات 
ــه  ــه ونتاج ــه تواضع ــرف عن ــالمي وع ــامل االس ويف دول الع
العلمــي الغزيــر وقــد متكنــت الجامعــة يف عهــده مــن 
ــا . ــات يف ماليزي ــة جامع ــل مثاني ــن افض ــن ب ــح م أن تصب

ــي  ــر اإلصالح ــول الفك ــريب يف وص ــرق الع ــاء امل 10-دور عل
ــر.  ــر. - الجزائ للجزائ

ــام  ــك ) ال أدري ( لإلم ــام مال ــول اإلم ــالة ق ــة رس 11-مخطوط
محمــد بــن أحمــد بــن عــي البهــويت الحنبــي ت 1088هـــ عرض 

وتعريــف. - املغــرب. 
12-كتــان الــر يف مجاهــدة وسوســة النفــس يف ضــوء القــرآن 

الكريــم. - العــراق. 
13-مــدى امتــالك معلــات ريــاض األطفــال يف  مــدارس مدينــة 
زليــن لبعــض املــؤرشات االيجابيــة )االرتيــاح النفــي، الفاعليــة 
الذاتيــة، الجهــد العاطفــي( وعالقتــه مبســتوى الصحــة النفســية 

لديهــن. - ليبيــا.
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المشاركة في الملتقى العلمي الدولي للجامعة 
التقنية الشمالية واالكاديمية الدولية للقيادة 

ــة  ــة الوطني ــة يف الجامع ــس الباحث ــم قي ــورة مري ــت الدكت وجه

لقياســات  الدوليــة  اريــد  مجلــة  تحريــر  ومديــرة  املاليزيــة 

كل  يف  بالعربيــة  الناطقــن  للباحثــن  الدعــوة  املعلومــات 

ــرة  ــات الكب ــى الخدم ــالع ع ــورة لالط ــاء املعم ــن ارج ــكان م م

والباحثــن  والخــراء  للعلــاء  اريــد  منصــة  تقدمهــا  التــي 

مــن  واالســتفادة  للمنصــة  واالنضــام  بالعربيــة  الناطقــن 

منتجــه  تســويق  فرصــة  للباحــث  توفــر  التــي  خدماتهــا 

. اقرانــه  مــع  البحثيــة  اهتاماتــه  عــن  والتعبــر   العلمــي 

ــى  ــس يف امللتق ــم قي ــورة مري ــاركة الدكت ــالل  مش ــك خ ــاء ذل ج

العلمــي )عــن بعــد( والــذي اقامتــه الجامعــة التقنيــة الشــالية 

ذلــك  و  والتنميــة  للقيــادة  الدوليــة  االكادمييــة  و  العــراق  يف 

يــوم االحــد املــايض املوافــق الثــاين عــر مــن شــهر يوليــو 

، والتــي قدمــت فيهــا مشــاركة بعنــوان أساســيات  الجــاري 

يف إدارة املشــاريع الهندســية، تناولــت فيهــا بعــض املفاهيــم 

التــي  املهمــة  املهــارات  و  املشــاريع  إدارة  مجــال  يف  املهمــة 

ــر املــروع باالضافــة اىل ذكــر بعــض  يجــب ان تتوفــر لــدى مدي

ــن اســتخدامها يف إدارة املشــاريع. ــي ميك ــة الت ــج االلكروني الرام

الكرونيــة علميــة  نــدوة  الدوليــة  أريــد  نظمــت منصــة 
الرقمنــة«. عــر  يف  »قــراءات  العلمــي  التواصــل  عــن 

ــات  ــا: مقوم ــاور، منه ــن املح ــة م ــدوة مجموع ــت الن وتضمن
العلمــي  التواصــل  وفوائــد  الفعــال،  العلمــي  التواصــل 
الفكريــة، وســائل  العاملــي مــع مراعــاة حقــوق امللكيــة 
التواصــل العلمــي التقليديــة، املطبوعــات واملجــالت العلميــة.

وتهــدف النــدوة إىل زيــادة الوعــي بأهميــة التواصــل العلمــي 
للناطقــن بالعربيــة، والتعريــف بأبــرز أدوات التواصل العلمي 
الرقميــة، إضافــة إىل تقديــم دراســاٍت وبحــوٍث تخــدم العلــاء 
ــع. ــي ناج ــل علم ــوال لتواص ــدم حل ــن، وتق ــراء والباحث والخ

التواصل العلمي قراءات في عصر الرقمنة

أخبار ونشاطات المنصة

صــدور العــدد االول مــن مجلــة ُأريــد الدوليــة 
المعلومــات لقياســات 

أعلنــت منصــة أُريــد عــن 
صــدور العــدد االول مــن 
الدوليــة  أُريــد  مجلــة 
املعلومــات  لقياســات 
والتــي يــرأس تحريرهــا 
ا.د.رحــاب يوســف مــن 
ســويف  بنــي  جامعــة 
أن  علــا  مــر.   -
املجلــة علميــة محكمــة 
تعنــى  ســنوية  نصــف 
ــة  ــاث العلمي ــر االبح بن

املتعلقــة بقياســات املعلومــات. تســتقبل املجلــة البحــوث من 
جميــع العلــوم اإلنســانية والبيولوجيــة والصحــة والهندســة و 
ــة، عــى  ــة واالجتاعي ــوم الطبيعي ــات والعل ــون واملعلوم الفن
ان ينصــب الركيــز الرئيــي للبحــوث عــى احــد املوضوعــات 
التاليــة:  القياســات الببليوجرافيــة ،قياســات العلــوم ، قياســات 
الشــبكة العنكبوتيــة ، قياســات بــراءات االخــراع ، القياســات 

البحثيــة. القياســات  اإللكرونيــة،  القياســات  البديلــة، 

أُريــد  منصــة  اســتضافت 

ــامرايئ  ــاس الس ــب عب أ.م.د.نجي

»عــامل  الشــهري  برنامجهــا  يف 

والــذي  املنصــة«  فــوق 

مــن  جمعــة  أول  يف  يبــث 

أن  علــا  ميــالدي.  شــهر  كل 

ــن اســتضافة  ــارة ع ــج عب الرنام

ــه  ــل تجربت ــد«؛ لينق ــاء منصــة »أري ــن عل ــامل م شــهرية لع

إحــدى  عــى  الضــوء  ليســلط  أو  العلميــة،  ومســرته 

تفاعليــة. بطريقــة  »أريــد«  منصــة  ألعضــاء  إنجازاتــه 

حلقة جديدة من برنامج عالم فوق المنصة
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قضية للنقاشصدى ُأريد

 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 عى مســتوى طبيعة هذا النتاج وطرق اختيار املوضوعات التي تناســب املجتمع، ويف الوقت 
ذاتــه، حاجتــه لحلهــا؛ ألن البحــث العمي ميثل حالة صحية يف إيجاد حلول ملشــاكل ظواهــر مهمة يف املجتمع.  

يف  التدريســية  زيــدان  كامــل  م.م.صابريــن  تــرى 

جامعــة بغــداد، كليــة الفنــون الجميلــة، قســم الفنون 

تابــع  إنشــاء قســم  الســينامئية والتلفزيونيــة، إن 

ــتحق،  ــي تس ــوث الت ــذ البح ــر ينف ــث والتطوي للبح

وميــول مــن الدولــة ماديــاً ومعنويــاً، ميثــل حــاً لنقــل 

نتائــج البحــوث مــن رفــوف املكتبــات إىل واقــع 

عمــي ملمــوس، ويؤكــد األســتاذ يف الجامعــة الوطنيــة 

ــع، أن   ــو إصب يف اليمــن، عــي فيصــل أحمــد يحــي أب

ــزام  ــة بإل ــوزرات املعني ــه ال ــو توج ــد ه ــل الوحي الح

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 لاســتفادة، بشــكل 

ــن البحــوث. ــي، م عم

التحدي واالستجابة

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.فــراس 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 حقيقيــني« ، ويــرى م. م أنــس 

ــن وزارة  ــب م ــة بالطل ــه الحكوم ــي أن توجي الصالح

التعليــم العــايل ومراكــز البحــوث املوجــودة مشــاركتها 

يف إيجــاد حلــول للمشــاكل التــي تواجــه الدولــة 

ــج  ــم اللجــوء إىل نتائ ــك ســوف يت ومؤسســاتها، وبذل

البحــوث املركونــة يف املكتبــات واالســتفادة منهــا.

حلول أخرى

د.برشى السنجري د.ندى منصور أحمد خشافهأ.عي فيصل أبو أصبع د.صاح الدين نامق
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صدى ُأريد

أشــار أ.م.د.صــاح الديــن الــراوي، االســتاذ يف كليــة الرتبيــة 

جامعــة األنبــار، إىل أن الدعــم املــادي لــه دور كبــر يف عملية 

نقــل نتائــج البحــوث إىل الســاحة العمليــة وهــذا، لألســف، 

ــدروه تحــدث األســتاذ  ــراق، ب ــده  الباحــث يف الع ــا يفتق م

الدكتــور جاســم يونــس الحريــري التدريــي يف كليــة العلــوم 

ــات  ــرة الحكوم ــر نظ ــن تغي ــداد، ع ــة بغ ــية جامع السياس

ــة خاصــة مــن  ــة إىل البحــث العلمــي، وتوفــر ميزاني العربي

ــاالت،  ــف  املج ــوث يف مختل ــاز البح ــات إلنج ــل الحكوم قب

ــف  ــا توظ ــة ، وجعله ــوث العلمي ــة البح ــة كتاب ــر آلي وتغي

لخدمــة املجتمــع، أمــا أ.م.د.بــرشى 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 اســرتاتيجية عامــة ال تتناســب واإلمكانيــات املتوفــرة 

أو املتوقــع تأمينهــا عنــد التطبيــق العمــي لنتائــج البحــث، 

مضيفــة إىل إمكانيــة عــرض مــرشوع البحــث قبــل الــرشوع 

بالتنفيــذ عــى املؤسســات ذات العاقــة، ومــن املمكــن 

ــنجري إىل  ــورة الس ــارت الدكت ــا. وأش ــد معه ــم التعاق أن يت

رضورة أن يقــوم الباحــث بعــرض ملخــص بحثــي يف الهيئــات 

ــج  ــن نتائ ــتفاد م ــع أن تس ــن املتوق ــي م ــات الت أو املؤسس

البحــث كذلــك تحديــد النتائــج عــى شــكل فرضيــات التــي 

مــن املؤمــل تحقيقهــا؛ لتكــون حافــز للجهــة التــي تتعاقــد 

مــع الباحــث لتســويق نتائــج بحثــه.

تحديات ومعالجات
ــن املســؤول األول عــن إهــامل  ــايل: م ــا بالســؤال الت توجهن

نتائــج البحــوث العلميــة؟ لعــدد مــن الباحثــني منهــم 

الدكتــور العــريب الحــراوي، األســتاذ بكليــة اآلداب والعلــوم 

اإلنســانية يف جامعــة محمــد الخامــس الربــاط اململكــة 

املغربيــة، الــذي أجــاب أن االختــال واالضطــراب الــذي 

ــع األســف،  ــاء البحــث العلمــي، م ــة ارتق ــن عملي ــطء م يب

ــي  ــرتار الت ــة االج ــو عملي ــي ه ــه البحث ــات يف جانب بالجامع

تعرفهــا كــرة البحــوث املنجــزة مــن جهــة، ومــن جهــة أخرى، 

ــار أبحــاث  ــة اختي ــه الســليم لعملي ــاب التأطــر والتوجي غي

ــور  ــد الدكت ــر. ويؤك ــورات الع ــع تط ــامىش م ــبة تت مناس

ــة،  ــة الهندس ــد كلي ــة لون ــتاذ بجامع ــن األس ــد الجرادي محم

أن املســؤول األول عــن اهــامل نتائــج البحــوث، هــو عــدم 

وجــود بحــوث علميــة تطبيقيــة متميــزة تطــرح حلــوالً 

للمشــاكل امللحــة يف املجتمعــات املختلفــة، ومــع الزمــن أدى 

ــة  ــة العام ــات الخدمي ــة واملؤسس ــامم الصناع ــدم اهت إىل ع

والخاصــة بنتائــج البحــوث حتــى الجيــد منهــا، يف حــني يــرى 

ــادي االســتاذ بجامعــة  ــم أحمــد ب األســتاذ صفــاء عبدالحكي

إب كليــة الرتبيــة، أن ســبب إهــامل البحــوث يرجــع لعــدة 

أســباب منهــا: مــا هــو ســيايس، ومنهــا مــا يتعلــق باملنهــج 

العلمــي املتبــع يف البحــث ومــدى اعتــامده عــى معلومــات 

دقيقــة عــن املشــكلة، كذلــك توجــد أســباب تتعلــق بوســيلة 

ــة. ــج البحــوث العلمي نــرش نتائ

إهمال واهتمام

ــد  ــرف واح ــل بط ــي ال تتمث ــث العلم ــاكل البح ــدون أن مش ــريب يعتق ــن الع ــني يف الوط ــن الباحث ــر م إن الكث

ــل كل األطــراف بهــدف االرتقــاء بواقــع البحــث العلمــي  ــى أن تجــاوز املشــكلة يكمــن بتفعي دون آخــر؛ مبعن

مــن اختيــار املوضــوع البحثــي مــروراً بدعــم البحــوث مــن قبــل الجهــات املعنيــة إىل ربطهــا بحاجــة املجتمــع 

بالبحــث.

الخالصة

قضية للنقاش

م.م.صابرين كامل زيداند. محمد الجراديند. العريب الحراويد. جاسم يونس الحريري
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تســعى أريــد إىل تشــجيع العلــاء والباحثــن الناطقــن بالعربيــة، وتحفيزهــم عــى العطــاء املســتمر 

واإلبــداع املتواصــل؛ خدمــة لنــر املعرفــة، وتطويــرا للبحــث العلمــي، وقــد خصصــت أريــد لتحقيــق 

الحصــول  باملنصــة  املســجلن  للباحثــن  يتيــح  متميــزاً  ونظامــا  بذاتهــا،  قامئــة  خدمــة  الغايــة،  هــذه 

عــى أوســمة وميداليــات تــزيك نشــاطاتهم يف املنصــة وتكافؤهــم عــى جــودة تفاعلهــم وعــى قيمــة 

تحفيــز  »إن  الخصــوص:  بهــذا  الســويدي  ســيف  الدكتــور  ويقــول  مشــاركاتهم،  ومتيــز  إســهاماتهم 

الباحــث«. لصفحــة  التميــز  مــن  نوعــا  تعطــي  األوســمة  هــذه  مردوديــة،  واألكــر  الناشــط  الباحــث 

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 
خــالل مــا يقدمونــه مــن مشــاريع رائــدة، ومــا يقرحونــه مــن مبــادرات غــر مســبوقة ، ومــن أهــداف هــذه 
األوســمة إذكاء روح املنافســة بــن الباحثــن، وكذلــك تقييــم درجــة تفاعــل الباحــث وإســهامه داخــل املنصــة، 

وتثمــن أعالــه ومشــاريعه.

تعــد األوســمة يف منصــة أريــد مبنزلــة إشــارات 
إلكرونيــة مصممــة بشــكل جــذاب، يحصــل 
ــه  ــد أدائ ــة بع ــجل باملنص ــث املس ــا الباح عليه
مهمــة معينــة، أو مســاهمته بعمــل متميــز، 
ــوى  ــره ملحت ــدع، أو ن ــه ملــروع مب أو تقدمي
ــى  ــمة، ع ــذه األوس ــر ه ــودة، وتظه ــايل الج ع
الصفحــة الشــخصية للباحــث وميكــن لــكل زائــر 
أو متابــع لصفحتــه أن يراهــا ويأخــذ فكــرة 
رسيعــة ومبدئيــة عــن مــدى تقدمــه يف املنصــة.

وسام باحث مبادر:
مينــح بشــكل تلقــايئ ألول 100 ألــف مســجل يف 

ــية  ــه األساس ــو معلومات ــال العض ــد إك ــة بع املنص

للتعريــف بنفســه، مثــل: االســم باللغتــن العربيــة 

واالنجليزيــة، واألنشــطة العلميــة، ونبــذة مختــرة 

ــك الصــورة الشــخصية.  ــن الباحــث، وكذل ع

إنَّ الهــدف مــن الوســام هــو تحفيــز الباحثــن؛ 

ألنهــم مــن الســباقن إىل التســجيل، وألنهــم أظهــروا 

ــذه  ــن ه ــا، وم ــة وبخدماته ــا خاصــاً باملنص اهتام

الفئــة يتــم اختيــار كل مجموعــة، كأول مئــة باحــث 

ــادر، وكذلــك حملــة  حصــل عــى وســام باحــث مب

أول ألفــي  باحــث حصــل عــى الوســام.

بلغــة األوســمة والميداليــات ..ُأريــد تحفز الباحثيــن على العطاء 

األوسمة في أريد:

تقاريرصدى ُأريد

األهداف من األوسمة والميداليات
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تقاريرصدى ُأريد

وهــو وســام مكمــل وتابــع لوســام الباحــث 

ــه  ــول علي ــن الحص ــث ال يكم ــادر؛ حي املب

إال بتحقيــق الحصــول عــى األول، ألنــه 

مُينــح لـــ 25 باحــث مبــادر مــن نفــس 

الجامعــة أو املؤسســة. إنَّ لهــذا الوســام 

ــاون  ــن التع ــوع م ــق ن ــايب يف خل ــر إيج أث

الباحثــن  بــن  والتشــارك  والتواصــل 

ــق  ــن طري املشــتغلن املؤسســة نفســها ع

التفاعــل فيــا بينهــم داخــل املنصــة أريــد.

وسام باحث ناشط في جامعة:

مــن  كل  الوســام،  هــذا  عــى  يحصــل   

التعــرف  إىل  باحثــا  دعــوة 50  اســتطاع 

عــى املنصــة والتســجيل فيهــا، مــن خــارج 

وهــذا  إليهــا،  ينتمــي  التــي  املؤسســة 

ــب  ــث يتطل ــرة بحي ــه قيمــة كب الوســام ل

خارجيــة  عالقــات  ربــط  الباحــث  مــن 

ودوليــة بــن مختلــف الباحثــن عــر العامل.

وسام باحث ناشط دولي:

ــة  ــرة إبداعي ــرح فك ــدم أو يق ــن يق كل م

ــد، يســتطيع  ــر منصــة أري ومتميــزة لتطوي

الحصــول عــى هــذا الوســام القيــم، وذلــك 

بعــد دراســة الفكــرة ومناقشــتها مــن قبــل 

لجنــة مختصــة عــى أال يقــل عــدد كلــات 

 8000 عــن  املقرحــة  الفكــرة  مــروع 

كلمــة.

وسام باحث مبتكر: 

وسام باحث داعم: 
يحصــل عــى هــذا الوســام، كل مــن يدعــم 

املنصــة مببلــغ مــايل ابتــداء مــن 500 دوالر، 

ــع  ــف م ــجع كل متعاط ــام يش ــذا الوس فه

املنصــة، وكل مــن لديــه إمكانية املســاهمة 

ــد  ــدر املســتطاع، بقص ــا ق ــا مادي يف دعمه

ــة  ــه املنص ــتطيع ب ــايل تس ــد م ــر رصي توف

متويــل مشــاريعها وتطويــر خدماتهــا.

ــح ملــن يحقــق ســتة أشــهر  ــع مين وســام رفي

مــن العمــل ضمــن اللجنــة االستشــارية العليا 

للمنصــة، وهــو مبثابــة تتويــج عــال القيمــة، 

ــه يف  ــه وتفاني ــل علي ــزام الحاص ــا بالت اعراف

خدمــة املنصــة، وتواصلــه املســتمر واهتامــه 

املتواصــل، وإســهامه يف تخطــي العقبــات 

لهــا. الحلــول  واقــراح  تواجههــا  التــي 

وسام باحث مستشار: 

ــكل مــن يســاهم أو  ــح ل هــذا الوســام مين

يقــوم بتنفيــذ فكــرة إبداعيــة وتجســيدها 

عــى الواقــع، أو يشــارك يف حملــة مــن 

حمــالت منصــة أريــد، أو لــكل مــن يطــور 

ــا قيمــة  ــكار ويجودهــا ويجعله هــذه األف

ــة للمنصــة.   مضاف

وسام باحث مبدع: 
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قالوا في أريدصدى ُأريد

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

ــة  ــالمية برعاي ــات االس ــي للدراس ــر علم ــرأس مؤمت ــعدت ب س
منصــة أُريــد ووجدتنــي أمام ســوق  للعلــوم املتنوعــة ، فالحدث 
الــذي اســتضاف املؤمتــر بــه العديــد مــن الفنــون يف االقتصــاد، 
والهندســة، والدراســات االســالمية، والعلوم االلكرونيــة ، وغرها.

ــة  ــدون حيوي ــباب، يتق ــم ش ــا بأنه ــون هن ــز الباحث ــا يتمي ك
ــرات  ــا أن املؤمت ــن البحث.ك ــة يف حس ــم براع ــاطاً، ولديه ونش
ــأنها  ــن ش ــوم، م ــوقاً للعل ــد س ــد تُع ــة أري ــا منص ــي تقيمه الت

ــة ــات العربي ــم يف الجامع ــم والتعلي ــتوى العل ــاء مبس االرتق

ُأريد 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 
ــا بــدور  ــاً من ملنصــة أُريــد عــى مســتوى الجامعــات الفلســطينية، اميان
ــا فيكــف  ــي األمــم وتقدمه ــام كرافعــة لرق البحــث العلمــي بشــكل ع
لنــا ونحــن نتحــدث عــن أول منصــة تهتــم بالباحثــن الناطقــن باللغــة 
ــي  ــزة الت ــرة املمي ــا بالفك ــاً نوعي ــكلت حدث ــد ش ــة أُري ــة. منص العربي
ــات  ــن االبداع ــريب لتحتض ــامل الع ــتوى الع ــى مس ــرة ع ــت منت أصبح
ــيق  ــل والتنس ــن التواص ــزز م ــدة، تع ــة واح ــة يف منص ــة العربي البحثي
بــن أقطــار امتنــا العربيــة. مــا تقدمــة منصــة أُريــد ومــا وصلــت إليــه 
ــود  ــي املوج ــوع العلم ــة والتن ــة البحثي ــد البني ــى صعي ــور ع ــن تط م
والتطــور الهائــل يجعلنــا نتفــاءل وبشــكل كبــر أن هــذه املنصــة تســر 
ــل  ــق عم ــا فري ــن خلفه ــراتيجية وم ــط اس ــق خط ــة وف ــى ثابت بخط
متكامــل عــى قلــب رجــل واحــد. ندعــم وبشــكل كبــر االلتحــاق بهــذه 
املنصــة الرائــدة ملــا متثلــه مــن مرجــع بحثــي عــريب نعتــز ونفتخــر بــه، 
ــة  ــاء األول للمنص ــذ اللق ــة اإلرساء ومن ــه يف جامع ــا إلي ــا دعون ــو م وه
اللــه وســدد خطاكــم وأمتنــى  العاملــة لدينــا. وفقكــم  بالطواقــم 
ــم. ــم والتعلي ــرة العل ــة مس ــي لخدم ــق والرق ــن التأل ــداً م ــم مزي لك
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ــة  ــورة عراقي ــن دكت ــد م ــد ســمعت عــن منصــة أري  لق

زميلــة د. بــرى الحمــداىن بالجامعــة العراقيــة ببغــداد، 

كانــت قــد ســجلت قبــي ودعتنــى للتســجيل ىف املنصــة، 

ــة  ــة بالعربي ــة ناطق ــا: منص ــة بأنه ــن املنص ــت ع وعرف

ــة  ــروع املعرف ــع ف ــن، وجمي ــن وأكادميي ــا باحث تجمعن

اإلنســانية العربيــة ىف كيــان واحــد ينطــق بالعربيــة، 

فتأثــرت بذلــك وقمــت مــن فــورى بالتســجيل ىف املنصــة 

ودعــوت غــري مــن الزمــالء 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 كا 

ــذاذ  ــرب األف ــن الع ــاء م ــاء العل ــالفنا القدم ــت ألس كان

ســابقاً، وإن شــاء اللــه الحقــا ، وللحــق فــإن منصــة أريــد 

ولــدت عمالقــة فــذة بخدماتهــا وامكاناتهــا وفريقهــا 

ــار إلنجــاح مــروع املنصــة، وبالفعــل  ــل نه الســاهر لي

ــوق  ــل وتتف ــح، ب ــة تناط ــًة عاملي ــارت منص ــْت وص نجح

عــى منصــات كثــرة ظهــرت قبلهــا، والفضــل للــه أوالً ثم 

مؤسســها ورئيســها التنفيذي د. ســيف الســويدى، وفريق 

ــا الــذى  املنصــة صاحــب الخــرة والتقــدم ىف التكنولوجي

ــروع البحــث  ــل ىف كل ف ــا املث جعــل املنصــة يــرب به

العلمــى واملؤمتــرات واملنتديــات وورش العمــل املختلفــة.

ــايئ للتســجيل باملنصــة  ــا أدعــو زمــاليئ وأصدق ومــن هن

ــات  ــى املنص ــة ع ــدة ومتفوق ــة رائ ــح منص ــى تصب حت

العامليــة األجنبيــة االخــرى، وأتوقــع ىف املســتقبل القريب 

الشــخصيات  ماليــن  باملنصــة  املســجلن  يصبــح  أن 

ــات . ــة التخصص ــدة ىف كاف ــة الرائ ــة والبحثي التفاعلي

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 ،  

ــا  ــا هــذه أن يســاهم معن فالرجــاء كل مــن يقــرأ مقالتن

ــة الدراســات  ــاء وطلب ــن والخــراء والعل بدعــوة الباحث

العليــا واملتفوقــن دراســيا باالنضــام لهــذه املنصــة 

واالســتفادة مــن برامجهــا وخدماتهــا ومميزاتهــا؛ لتطويــر 

أنفســهم أوالً، وكذلــك التعريــف بجهودهــم العلميــة 

ــايل :  ــط الت ــر الراب ــك ع ــادل الخــرات وذل وتب

منصة اريد arid.my ، عىس أن يتحقق ذلك قريبا.

دكتور/ عبداهلل الوزان 

هكذا سجلت بمنصة ُأريد 

مذكرات باحث
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في رحاب الجامعات
إعداد: سليمان صالح

جامعة السلطان قابوس... صرح علمي برؤية متجددة

ــت لـــ  ــة األساســية، ووصل ــر البني ــا يف تطوي ــان يف الســنوات األخــرة  تقدًم ــوس يف ُع ــة الســلطان قاب أحــرزت جامع

ــا بنهــج قائــم عــى العلــم واملعرفــة، محققــًة إنجــازات  ــا للدراســات العلي ــا، و106 برنامًج 9 كليــات، و14 مركــزا بحثي

ــاق واعــدة. ــة، اســترافًا آلف متقدم

تأسيسها وتصميمها

بــدأت أعــال بنــاء الجامعــة يف عــام 1982، واســتقبلت 

الدفعــة األوىل مــن طالبهــا عــام1986م. وقــد أصدر الســلطان 

قابــوس بن ســعيد مرســوماً ســلطانياً يحمــل رقــم 86/9، الذي 

ــة يف  ــة الدراس ــوم بداي ــذا املرس ــدد ه ــائها، وح ــي بإنش يق

الجامعــة يف خمــس كليــات هــي: الربيــة، والهندســة، والطب 

ــوم.  ــة، والعل ــة والبحري ــوم الزراعي ــة، والعل ــوم الصحي والعل

وبعــد ذلــك متــت إضافــة كليــات اآلداب، عــام 1987م، 

التجــارة واالقتصــاد، عــام 1993م وإلحــاق كليــة  وكليــة 

ــة التمريــض عــام  الحقــوق عــام 2006م، وأخــراً إضافــة كلي

2008م، ليكــون بذلــك عــدد كليــات الجامعــة تســع كليــات.

وتــم انشــاء الجامعــة يف واد يقــع عنــد ســفوح الجبــال 

ناحيــة معــار  مــن  تبــدو  الشــاهقة يجعلهــا  العانيــة 

البنــاء كصــف مــن املبــاين، تــم تصميمهــا مــع أقــواس 

ــا  ــم بناؤه ــد ت ــع، وق ــذوق الرفي ــس ال ــا يعك ــاحات، م وس

والزهــري  األبيــض  اللونــن  ذات  الرمليــة  بالحجــارة 

بطريقــة تعكــس الفــن املعــاري التقليــدي واإلســالمي.

تــم انشــاء الجامعــة يف أحــد املحــاور بــواد يقابــل يف إحــدى 

نهاياتــه جهــة مكــة املكرمــة. ويبــدأ خــط هــذا املحــور عنــد 

بوابــات الدخــول إىل الجامعــة ويســر خــالل مبنــى إدارة 

الجامعــة ذي األبــواب الُعانيــة 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.
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رؤية ورسالة وقيم راقية 

التعليــم  الريــادي يف مجــايل  تحافــظ عــى دورهــا  أن  إن رؤيتهــا هــي  قابــوس:  الســلطان  تقــول جامعــة 

االبتكاريــة،  العلميــة  بحوثهــا  بجــودة  دوليــا  تتميّــز  وأن  الســلطنة،  داخــل  املجتمــع  وخدمــة  العــايل، 

واالبتــكار،  العلمــي  والبحــث  والتعلــم،  التعليــم  يف  التميــز  ورســالتها  االســراتيجية،  ورشاكاتهــا  وخريجيهــا، 

أكادمييــة  بيئــة  يف  اإلبداعــي  والتفكــر  العلمــي،  التحليــل  مبــادئ  تعزيــز  خــالل  مــن  املجتمــع،  وخدمــة 

والــدويل.  املحــي  املجتمعــن  مــع  والتفاعــل  ونرهــا،  وتطويرهــا  املعرفــة  إنتــاج  يف  واملشــاركة  محفــزة، 

ــادر  ــا الص ــص قانونه ــا ن ــة ك ــدف الجامع ته

 )2006/71( رقــم  الســلطاين  باملرســوم 

بتاريــخ 2 يوليــو 2006م، إىل إعــداد أجيــال 

ــالمي،  ــاري واإلس ــا الحض ــي تراثه ــة تع جامعي

يؤهلهــا  مبــا  وفنيــاً  أكادمييــاً  وتأهيلهــا 

مــدى  الــذايت  والتعلــم  واالبتــكار  لالبــداع 

الجامعــة، أيضــاً، إلجــراء  الحيــاة، وتهــدف 

البحــوث والدراســات النظريــة والتطبيقيــة؛

خدمــة للمجتمــع، واملشــاركة يف إيجــاد الحلــول 

واالقتصاديــة،  االجتاعيــة  ملشــاكله  العلميــة 

وربــط بحــوث الجامعــة ودراســاتها املختلفــة 

بخطــط التنميــة الشــاملة، وبالرؤيــة املســتقبلية 

للمجتمــع، واملشــاركة يف خدمة املجتمــع وتنميته 

مــن خــالل التفاعــل املبــارش واملســتمر مــع 

ــة ــة، والثقافي ــة، واالجتاعي مؤسســاته االقتصادي
لهــذه  والفنيــة  العلميــة  املشــورة  وتقديــم 

املؤسســات، مــا يــؤدى إىل اســتفادة املجتمــع من 

طاقــات الجامعــة وإمكانياتــه، فضــال عــن تدعيــم 

الصــالت والروابــط العلميــة، وتبــادل الخــرات مع 

الجامعــات واملؤسســات العلمية يف جميــع الدول، 

خاصــة دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 

العــريب، والتفاعل مــع التجارب والخــرات العلمية 

العامليــة يف مجــاالت الفكــر والعلــم والثقافــة.

أهداف واضحة المعالم 

زيارة فريق منصة أُريد لجامعة السلطان قابوس 2019/12/17م



مجالت محكمة ومؤتمرات متميزة ..

تصــدر الجامعــة ســت مجــالت علميــة محكمــة تــم إدراجهــا 

وفهرســتها يف قواعــد البيانــات العامليــة، وإتاحــة محتواها عر 

االنرنــت؛ وهــو مــا مّكــن الباحثــن، مــن جميــع أنحــاء العامل، 

الوصــول إليهــا بكل ســهولة وير، مبــا يضمن تبوأهــا للصيت 

العاملــي املرجــو؛ فأصبحــت جميــع هــذه املجــالت مفهرســة 

اآلن يف واحــد أو أكــر مــن املــؤرشات وقواعــد البيانــات 

ــوح  ــول املفت ــل الوص ــكوبس، ودلي ــك س ــا يف ذل ــة، مب الدولي

للمجــالت املحكمــة )DOAJ(، وإبســكو )EBSCO(، وجــي 

جيــت J-Gate، ومعامــل التأثــر واالقتبــاس العــريب، ودار 

املنظومــة، وشــبكة املعلومــات العربيــة الربويــة »شــمعة«، 

وغرهــا ، وبلــغ إجــايل عــدد املؤمتــرات والنــدوات العلميــة 

التــي نظمتهــا الجامعــة العــام املــايض )15( مؤمتــًرأ ونــدوة. 
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ــد  ــة؛ فق ــاد املعرف ــايس القتص ــرك األس ــه املح ــكار بوصف ــة االبت ــام بأهمي ــة الت ــان الجامع ــن إمي ــا م وانطالقً

خطــت العديــد مــن الخطــوات العمليــة يف هــذا الجانــب، ويـــأيت مركــز االبتــكار ونقــل التكنولوجيــا يف صدارة 

املشــاريع التــي اهتمــت الجامعــة بتأسيســها مؤخــرًا لضــان التــايش مــع التوجهــات العامليــة نحــو تحقيــق 

ــن  ــه تعمــل الجامعــة عــى دعــم الباحثــن واملبتكري ــة املســتدامة. ويف اإلطــار ذات اقتصــاد املعرفــة والتنمي

ومســاعدتهم عــى تحويــل أفكارهــم اإلبداعيــة ونتائــج أبحاثهــم املبتكــرة إىل منتجــات تشــكل قيمــة مضافــة 

ــئة  ــيس رشكات ناش ــالل تأس ــن خ ــال م ــادة األع ــة ري ــوض تجرب ــم لخ ــي، وتؤهله ــي والعامل ــوق املح للس

ــد  ــا، العدي ــع االقتصــاد العــاين واســتدامته. ويوجــد يف الجامعــة، حاليً ــدة تســاهم يف تنوي ومشــاريع جدي

مــن الــركات الطالبيــة والتــي حقــق بعضهــا إنجــازات متعــددة عــى املســتوى املحــي واإلقليمــي والــدويل. 

اســتحدثت الجامعــة، أيضــا، »جائــزة جامعــة الســلطان قابــوس للنــر العلمــي وبــراءات االخــراع« وجــاءت 

فكرتهــا نتيجــة اهتــام الجامعــة بالنــر العلمــي وبــراءات االخــراع، وإميانًــا بــدور البحــث العلمــي 

ــراتيجية  ــة االس ــة الجامع ــع خط ــيًا م ــلطنة، ومتاش ــتدامة يف الس ــة املس ــة التنمي ــع عجل ــاهمة بدف يف املس

ــكار  ــر واالبت ــود الن ــز جه ــى تعزي ــزة ع ــداف الجائ ــز أه ــث ترك ــي )2020-2040م(. حي ــث العلم للبح

ــروج  ــور، والخ ــي املنش ــم البحث ــادة نتاجه ــى زي ــن ع ــز الباحث ــية تحف ــة تنافس ــاد بيئ ــة، وإيج يف الجامع

ــدويل  ــكار عــى املســتوى ال ــز التعــاون يف مجــايل البحــث العلمــي واالبت بأفــكار ومنتجــات مبتكــرة، وتعزي

ــر  ــن عــى ن ــة إىل تشــجيع الباحث ــامل، إضاف ــدة يف الع ــة الرائ ــة واملؤسســات األكادميي ــي الجامع ــن باحث ب

ــراع.  ــراءات اخ ــة ك ــج االبتكاري ــجيل النتائ ــا، وتس ــدة عاملي ــة املعتم ــة الدولي ــالت العلمي ــم يف املج أبحاثه

اإلبتكار في جامعة السلطان قابوس ..



تفاعل بحثي عالمي 

املثــى  االســتجابة  عــى  الجامعــة  حرصــت 

لالحتياجــات املتغــرة التــي تفرضهــا القضايــا 

والدوليــة،  واإلقليميــة  املحليــة  والظواهــر 

واألنشــطة  الجهــود  توجيــه  عــى  وتعمــل 

تطويــر  يف  للمســاهمة  وتســخرها  العلميــة 

كــا  العامليــة،  والبحثيــة  العلميــة  الحركــة 

تركــز كذلــك عــى األنشــطة العلميــة التــي 

ــا  ــا ونره ــة وتوزيعه ــاج املعرف ــأنها إنت ــن ش م

عــى املســتوى الوطنــي واإلقليمــي والــدويل، 

وذلــك مبــا يضمــن االســتثار األمثــل للمنظومــة 

ــة،  ــا الجامع ــرد به ــي تتف ــة الت ــة املتكامل البحثي

ــاج البحــوث والدراســات  ــت مــن إنت ــي مكّن الت

عامليًــا،  بهــا  املعــرف  العلميــة  واملنشــورات 

الصــدد،  هــذا  األمثلــة يف  أبــرز  مــن  ولعــل 

ــبكة  ــيع ش ــار توس ــة يف إط ــه الجامع ــا عملت م

واألكادمييــة،  البحثيــة  والكــرايس  املراكــز 
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فأصبــح إجــايل عــدد املراكز البحثيــة )14( مركزًا 

ــت  ــا وجه ــة، ك ــة وأكادميي ــرايس بحثي و)7( ك

ــات  ــكيل مجموع ــو تش ــا نح ــة اهتامه الجامع

بحثيــة متخصصــة يف مجــاالت متعــددة؛ بهــدف 

الخــرات  بــن  والتكامــل  االســتفادة  تعزيــز 

ــي  ــاج البحث ــز اإلنت ــة، وتعزي ــة بالجامع املتنوع

املتميــز كــًا ونوًعــا الســيا يف املشــاريع البينيــة 

ــن  ــج ع ــالد؛ فنت ــراتيجية للب ــة االس ذات األهمي

ــة يف  ــح عــدد املجموعــات البحثي ــك، أن أصب ذل

ــة يف  ــة متخصص ــة بحثي ــة )15( مجموع الجامع

مجــاالت متنوعــة. ومل تغفــل جامعــة الســلطان 

الجانــب  توظيــف  أهميــة  عــن  قابــوس، 

التكنولوجــي والتقنــي يف العمليــة التعليميــة 

والبحثيــة، وبذلــت يف هــذا الجانــب العديــد 

ــك،  ــق ذل مــن الجهــود مــن أجــل ضــان تحقي

خاصــة يف ظــل املعطيــات الحاليــة التــي تحتــم 

ــا  ــف للتكنولوجي ــة هــذا التوظي ــة مضاعف أهمي

مبواصلــة  يســمح  مبــا  الرقميــة  واملنصــات 

العلمــي.  والتفاعــل  املعرفــة  نــر  عمليــة 

وتُعــّد الجامعــة مــن بــن أكــر املؤسســات كثافة 

يف إنتــاج البحــث العلمــي يف ُعــان والعــامل 

العــريب، حيــث يتميــز نتاجهــا البحثــي بأنــه 

مرتفــع، وفًقــا لتصنيــف الجامعــات العاملــي كيــو 

إس)QS( لعــام 2021م، وأحــرزت الجامعة خالل 

الســنوات األخــرة تقدًمــا يف هــذا التصنيــف، 

حيــث حققــت املرتبــة )375( عامليًــا للعــام 

2021م مــن أصــل 1047 جامعــة حــول العــامل. 

ــة  ــو إس )QS( للمنطق ــؤرش كي ــف م ــا يصن ك

العربيــة الجامعــة يف املرتبــة الثامنــة يف املنطقــة 

ــدد األوراق  ــغ ع ــة. وبل ــل 130 مؤسس ــن أص م

العلميــة املنشــورة يف مســتوعب ســكوبس العام 

املــايض 2019 )1051 ( ووصــل االستشــهادات 

فيــا  علميــا.  استشــهادا   )  2199( إىل  فيهــا 

يف  العليــا  الدراســات  برامــج  عــدد  وصــل 

الجامعــة إىل )106( برنامًجــا، منهــا )37( برنامــج 

دكتــوراه و)69( برنامــج ماجســتر مطروحــة 

بالجامعــة. واإلنســانية  العلميــة  الكليــات  يف 
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تأمالت إعالمية .. استطالع الرأي وقياسه   
د. طه احمد الزيدي

إّن معرفــة موقــف الجمهــور تكــون باســتطالع آرائهــم، والوقــوف عليهــا، وقيــاس اتجاهاتهــم، بهــدف تغيرهــا، وتوعيتهــم وإرشــادهم 

إىل كل مــا هــو حســن ونافــع، ولننظــر كيــف تعامــل النبــي عليــه الصــالة والســالم ملــا نــزل عليــه قــول اللــه تعــاىل: }َوأَنـْـِذْر َعِشــرَتََك 

ــا،  َف ــى َصِعــَد الصَّ ــِه َوَســلََّم َحتَّ ــُة: َخــَرَج رَُســوُل اللــِه َصــىَّ اللــُه َعلَيْ ــْت َهــِذِه اآْليَ ــاَّ نَزَلَ ــَن{ )الشــعراء:214(، يف الصحيحــن لَ اأْلَقَْرِب

ــٌد، فَاْجتََمُعــوا إِلَيْــِه، فََقــاَل: »يَــا بَِنــي فُــاَلٍن، يَــا بَِنــي فُــاَلٍن، يَــا  فََهتَــَف: »يَــا َصبَاَحــاْه«، فََقالُــوا: َمــْن َهــَذا الَّــِذي يَْهِتــُف؟ قَالُــوا: ُمَحمَّ

ــٍل يَِجــيُء  ــْنَ رَُج ــِه، بَ ــاُس إِلَيْ ــَع النَّ ــِه، ويف روايــة: فَاْجتََم ــِب«، فَاْجتََمُعــوا إِلَيْ ــِد الُْمطَّلِ ــي َعبْ ــا بَِن ــاٍف، يَ ــِد َمَن ــي َعبْ ــا بَِن ــاَلٍن، يَ ــي فُ بَِن

؟« قَالـُـوا: َمــا  ِقــيَّ إِلَيْــِه، َوبـَـْنَ رَُجــٍل يَبَْعــُث رَُســولَُه«، فََقــاَل: »أََرأَيْتَُكــْم لـَـْو أَْخَرْتُُكــْم أَنَّ َخيْــاًل تَْخــُرُج ِبَســْفِح َهــَذا الَْجبَــِل، أَكُْنتـُـْم ُمَصدِّ

بَْنــا َعلَيْــَك كَِذبًــا، قَــاَل: »فَــِإينِّ نَِذيــٌر لَُكــْم بَــْنَ يَــَدْي َعــَذاٍب َشــِديٍد«، قَــاَل: فََقــاَل أَبُــو لََهــٍب: تَبًّــا لَــَك أََمــا َجَمْعتََنــا إاِلَّ لَِهــَذا، ثـُـمَّ  َجرَّ

، وإليكــم الــدالالت اإلعالميــة يف هــذا الهــدي النبــوي:  ــورَُة تَبَّــْت يَــَدا أيَِب لََهــٍب َوقَــْد تـَـبَّ قَــاَم فََنزَلَــْت َهــِذِه السُّ

-النبــي صــى اللــه عليــه وســلم وهــو قائــم باإلعــالم والعالقــات 

العامــة، ارتقــى جبــل الصفــا، ليمثــل منــرا إعالميــا وبــرج 

ــر، ألنــه مرتبــط بشــعائر اللــه يف البيــت الحــرام  اتصــاالت مؤث

الــذي تعظمــه قريــش والعــرب مؤمنهــم ومركهــم، فلــه رمزية 

وتأثــر يف النفــوس.

-واســتعمل نــداء إعالميــا مألوفــا لقريــش )يــا صباحــاه(، 

ــد اشــتهر هــذا اللفــظ يف االســتغاثة العتيادهــم اإلغــارة يف  وق

ــوف وال  ــر مأل ــر غ ــم ألم ــى الجتاعه ــا كان ادع ــاح، م الصب

مســبوق، وهــذا مــن األســاليب اإلبداعيــة يف اإلعــالم والعالقــات 

العامــة، أن تســتعمل أســلوبا مألوفــا ألمــر جديــد غــر مألــوف، 

ــوف. ــر مأل ــوف لعــرض أم أو أســلوبا مبتكــرا غــر مأل

ــام  ــدا لالهت ــش باســمهم تأكي ــن قري ــادى كّل حــّي م ــا ن -ك

بهــم وإنزالهــم منازلهــم وحثــا لهــم للحضــور واالســتاع، وفعــال 

اجتمعــت قريــش عنــده كلهــم، حتــى الذيــن مل يتمكنــوا 

ــه  ــى الل ــي ص ــام النب ــم. -وق ــن ميثله ــلوا م ــور أرس ــن الحض م

عليــه وســلم بقيــاس الــرأي العــام منــه قبــل عــرض املضمــون 

ومحتــوى الرســالة، إللزامهــم برأيهــم عنــد عرضــه القضيــة التــي 

جمعهــم مــن أجلهــا، فســألهم أنــه لــو أخرهــم 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 

ــة  ــا مــى، دعاهــم اىل رســالة اإلســالم، بصيغــة متجاوب تصديقــه في

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.

ــه الصــالة  ــي علي ــو لهــب وســبه، تركــه النب ــا اعــرض عمــه أب -وحين

وجهــره  اســاءته  مــع  التعبــر،  يف  حريتــه  يصــادر  ومل  والســالم 

لرســوله:  منتــرا  تعــاىل  اللــه  قــول  فيــه  نــزل  حتــى  بالســوء، 

ــم  ــة للقائ ــاءة املوجه ــد:1(، فاإلس ( )املس ــبَّ ــٍب َوتَ ــَدا أيَِب لََه ــْت يَ )تَبَّ

يتــوىل  أن  واألجــدر  األوىل  فمــن  العامــة  والعالقــات  باإلعــالم 

الرســالة  إطــار  يف  العمليــة  لتبقــى  معالجتهــا  ســبحانه  املصــدر 

ــم. ومحتواهــا وال تأخــذ بعــدا شــخصيا، وهــذا كثــر يف القــرآن الكري
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الناسُ تصرخ “كورونا”

للشاعر الدكتور / عبد الرحمن بن صالح العشماوي*

فيهــا ومــن  الدنيــا  تَســجن  أهكــذا 

؟! ودانيهــا  قاصيهــا  يُكبّــل  ســجًنا 

مــاذا دهــاك” كُرونــا” أنــت ُمختبــٌئ

بواكيهــا؟ تبــي  تــزل  مل  أعــُنٍ  عــن 

أحبّتــه عــن  حبيــٍب  كّل  حجبــَت 

يُحيّيهــا َمــن  كــفٌّ  تُصافــُح  فــا 

ُمَحبَّبــٍة لقــاءاٍت  مــن  حرَْمتَهــم 

تالقيهــا الُقــْرىب  يجمــُع  يَُعــْد  فلــم 

مــن أنــت كيــف اقتحمــَت األرض قاطبًة

ــا ؟! ــٌب يف نواحيه ــك رع ــى رسى من حت

أمــا خشــيَت القــوى الكــرى ومــا ملكت

ــاِد ، ومــا ضّمــت َصياِصيهــا ؟! مــن العت

أصبحــَت قــّوَة زحــف ٍ ال نَظــَر لهــا

يُجاريهــا يشٌء  فــال  العبــاِد  بــَن 

لــه ليــس  األرِض  الــذي يف  العتــاِد  كلُّ 

معنــًى ، أمامــَك بــاَع الحــرَب شــاريها

بــال وأنــَت  ترُخ”كورونــا”  النــاس 

نواديهــا تغــى   ، تهاجُمهــا  خــوٍف 

ــا ــِد خالقن ــن ُجن ــا م ــال أن ــت؟ ق ــن أن م

قــى فأمــى وأعطــى القــوَس باريهــا

تقفــوا وال  دنياكــم  بأســباِب  خــذوا 

حاميهــا فاللــُه   ، ُمضطــرٍب  وقــوَف 

بكــم وهــو  اللــه  بأمــر  وفَــرِّي  كَــرِّي 

َخوافيهــا تُخفــي  مــا  ويعلــم  أدرى، 

لــه املُخِبتــَن  أيــادي  إليــه  مــّدوا 

ســواقيها تجــري  رحمــًة  واســتَمِطروا 

فرجــاً واطلبــوا  مّنــي  اللــه  إىل  ِفــّروا 

ومافيهــا دنياكــم  مالــُك  فاللــه 

* شاعر سعودي، اشتُهر بشعره اإلسالمي. مولود يف سنة 1375 هـ املوافق 1956م، يف منطقة الباحة.
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األوبئــة واألمــراض بــالء مــن اللــه واختبــار ، وقــد تكــون عقابـًـا للمفســدين املجرمــن أو تذكــرًا للغافلــن ؛ وصدق 

ــة  اللــه إذ يقــول: )أفَأَِمــَن أَْهــُل الُْقــَرى أَْن يَأْتِيَُهــْم بَأُْســَنا بَيَاتـًـا َوُهــْم نَامِئـُـوَن(؛ وىف حالــة األمــراض واألوبئــة العامَّ

يجــب التعــاون داخــل الدولــة الواحــدة أو بــن الــدول املختلفــة يف دفــع الــرر وودرء الخطر عن األنفــس  عماًل 

رء يَُعدُّ واجبًا؛  بقــول اللــه تعــاىل: )َواَل تُلُْقــوا ِبأَيِْديُكــْم إِىَل التَّْهلَُكــِة( )البقــرة: 195(؛ وكل ما هو وســيلة إىل ذلك الــدَّ

مــه بعــض أكابــر العلــاء- مــع يشء مــن  ألنَّ حفــظ النفــس مــن املقاصــد الخمــس للريعــة اإلســالميَّة، وقــد قدَّ

ين.فاملستشــفيات تقــوم بالعــالج وتوفــر الــدواء. ووســائل اإلعــالم املختلفــة  التفصيــل الفقهــّي- عــى حرمــة الدِّ

مرئيَّــًة ومســموعًة ومقــروءًة تقــوم بالتوعيــة واإلرشــاد دون كــذب أو تضليــل ودون تهويــن أو تهويــل؛ لتجنُّــب 

ــدول. وال يخفــى  ــن ال ــْدوى ب ــع الَع ــة املناســبة ملن ــوزارات تتخــذ اإلجــراءات القانونيَّ الوقــوع يف األمــراض. وال

الــدور املنــوط مبؤسســات الربيــة والتعليــم وُدور العبــادة يف بيــان الضوابــط العلميَّــة والرعيَّــة تجــاه املــرض.

ــر  ــا يش ــاع م ــالج، واتب ــداوي والع ــه بالت ــن نفس ــرر ع ــع ال ــباب ودف ــذ باألس ــرد األخ ــى كل ف ــب ع ويج

بــه األطبــاء  واملســئولون؛ ألن اإلســالم أمــر بالتــداوي؛ فــا مــن داء إال وجعــل اللــه لــه دواء إال الَهــرَم.

كيف نتعامل مع الوباء والمرض؟
د.محمد جمعة 
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وتجــوز عنــد الوبــاء الصــالُة يف املســجد  ويجــب التحــيِّ بالنظافــة يف املــأكل واملــرب وامللبــس، وهــي النظافــة التــي 

ها املســلم مــن عقيدتــه وإميانــه، بــل يجــب عــى املســلم دفــع الــرر عــن أخيــه املســلم بــرك املصافحــة  يســتمدُّ

ثــة نتيجة قضــاء الحاجــة أو تبــاُدل النقود ال  باأليــدي عنــد اللقــاء، وعقــب التســليم مــن الصــالة؛ فقــد تكــون اليــد ملوَّ

ســيا الُعْمــالت الورقيَّــة؛ فينتــر الوباء بواســطتها. ومــن األْوىل تــرُك التقبيل يف األكتــاف أو غرها من أعضاء الِجســم. 

ــرض،  ــراد أو املؤسســات حــول امل ــا بعــض األف ــي ينره ــب الت ــب الشــائعات واألكاذي ــا، تجنُّ ــن الواجــب، أيًض وم

والتبليــغ فــوًرا عــن املصابــن باملــرض، أو املشــكوك يف إصابتهــم بــه؛ فــإن  التســرُّ عــى املصابــن باألمــراض املعديــة 

يَُعــدُّ نوًعــا مــن قتــل النفــس التــي حــرَّم اللــه إال بالحــق، ويُشــبه التســرُّ عــى املجرمــن املفســدين، ويشــبه، كذلــك، 

ر.   ــرض أو رَضَ ــلُِمه إىل م ــه وال يُس ــلم ال يظلم ــو املس ــلم أخ ــم! واملس ــن غره ــة ع ــلع واألدوي ــرون الس ــن يحتك م

ــَرج بــن املصلــن؛ إذ يجــب أن تكــون بــن املصلــن مســافات كافيــة  مــع التخــيِّ عــن ســنة إكــال الصفــوف والُف

لتجنُّــب الَعــْدوى. وال مانــع - مــع اإلميــان بأنــه ال َعــْدوى وال ِطــَرة، وأن قضــاء اللــه كلــه خــر- مــن صــالة الذكــور 

ــة  ــف خطب ــف بتخفي ــالمّي الحني ــرع اإلس ــمح ال ــل يس ــْدوى، ب ــيِّ الَع ــرض وتف ــار امل ــد انتش ــم عن يف منازله

عــات؛ ألن اإلنســان قبــل البنيــان والســاجد  الجمعــة أو تعطيــل صــالة الجمعــة نفســها احــرازًا مــن خطــورة التجمُّ

ــدُّ  قبــل املســاجد. ومــن مــكارم الريعــة اإلســالميَّة جــواز تعطيــل بعــض الفرائــض مثــل فريضــة الحــج الــذي يَُع

ــل  ــم مث ــل ُدور التعلي ــة بتعطي ــد الدراس ــل مواعي ــن األْوىل تأجي ــق، وم ــج عمي ــن كل ف ــالمّي م ــع إس ــر تجمُّ أك

ــع واملتاجــر. ــل املــزارع واملصان ــاج مث ــر- عــى ُدور اإلنت ــط واملحاذي املــدارس والجامعــات، واالقتصــار- مــع الضواب

والعاقــل مــن يتخــذ املــرض بابـًـا لالســتغفار والتوبــة والتقــرُّب إىل اللــه ودعائــه- مــع األخــذ بأســباب الوقايــة والعالج- 

ــة مخافة املــوت املفاجئ. بــأن يرفــع البــالء والوبــاء، بــل ميكــن لألمــراض واألوبئــة، أن تكون حافــزًا لإلبــداع، وعلّو الهمَّ
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من الظالل الداللية في سورة البلد.
د.بسام مصباح األغبر

أوالً- ما معنى )مسغبة(:

يعــود الجــذر اللغــوي لهــذه الكلمــة، كــا تذكــر املعاجــم اللغويــة، 

إىل )ســغب( ويعنــي: الُْجــوع، الــذي ال يكــوُن إال َمــَع تََعــٍب، ومــن 

اشــتقاقات هــذا الجــذر: ســاِغٌب وَســْغباُن وَســِغٌب، وهــي َســْغبَى، 

وَجْمُعهــا: ِســغاٌب. وأَْســَغَب: َدَخــَل يف املَجاَعــِة.

وقــد ورد معنــى هــذا الجــذر واشــتقاقاته يف أقــوال العــرب 

شــاعرهم: فقــال  وأشــعارهم، 

فَلَْو كنت جاراً يا بن قَيِْس بِْن َعاِصٍم

لََا ِبتَّ َشبَْعانًا َوَجارَُك َساِغبًا   

ــْن  ــاَل: ))ِم ــُه قَ ــلََّم، أَنَّ ــِه َوَس ــُه َعلَيْ ــىَّ اللَّ ، َص ــيِّ ــِن النَِّب َوُرِوَي َع

ــْغبَاِن((. ُموِجبَــاِت الرَّْحَمــِة إِطَْعــاُم الُْمْســلِِم السَّ

وبذلك يكون معنى الَْمْسَغبَة: الَْمَجاَعة، وهي مصدر ميمي.

أمــا املقصــود ِبـــ »يــوم« يف )يـَـْوٍم ِذي َمْســَغبٍَة(، فهــو زمــان وقــوع 

هــذه املجاعــة، وليــس مخصصــاً يف يــوم محدد مــى زمانــه، ولكنه 

ــة، والقحــط  ــور العظيم ــه األم ــت تحــدث في ــى أّي وق ــق ع يُطل

ــالء  ــن ب ــاه م ــا نحي ــوم، م ــذا الي ــى ه ــل يف معن ــديد، ويدخ الش

عظيــم، وتفــٍش لهــذا الوبــاء، وبــاء فــروس كورونــا، عــى املســتوى 

العاملــي، ومــا نتــج عنــه مــن ضعــف، أو انهيــار اقتصــادي لكثــر 

مــن العائــالت، أو الــركات، أو الــدول.

ــات خاصــة، يف  ــر اإلنســان آي ــا يتدب ــت وحــني، وعندم ــة يف كل وق ــات القرآني ــاين اآلي تتجــدد مع

ــه هــو، وهــو املقصــود  ــا تخاطب ــت اآلن، أو كأنه ــد أُنزل ــات ق وقــت خــاص، يشــعر أنَّ هــذه اآلي

بهــا، ومــن تلــك اآليــات، مــا جــاء يف ســورة البلــد، يف قولــه تعــاىل:)أَْو إِطْعــاٌم يِف يَــْوٍم ِذي َمْســَغَبٍة(.

 وسنحاول اإلجابة، يف هذه الوقفة، عن مجموعة أسئلة، هي:

1.ما معنى: )مسغبة(؟ 

2.ما داللة استعمل املصدر )إطعام( يف اآلية؟

ما الظال الداللية السم السورة )البلد( مع هذه اآلية؟  .3

ثانياً- ما داللة استعمل املصدر )إطعام( يف اآلية؟

قبــل اإلجابــة عــن هــذا الســؤال، نــودُّ اإلشــارة إىل أنَّ بعــض 

القــراءات القرآنيــة، ومنهــا قــراءة أيب عمــرو وابــن كثــرٍ 

ــايض  ــل امل ــى الفع ــة ع ــذه الكلم ــرأْت ه ــد ق ــايئ، ق والكس

ــة  ــذه الكلم ــرى، ه ــراءات األخ ــرأْت الق ــن ق ــم(، يف ح )أَطع

عــى املصــدر )إطعــام(، وال يعنــي ذلــك تقليــل املعــاين 

الدالليــة الناتجــة عــن هــذا االختــالف، ولكنــه، اختــالف يؤدي 

ــة. ــدالالت القرآني ــاع ال إىل اتِّس

يــؤدي املصــدر يف الســياق اللغــوي، دالالت ذات معنــى أوســع 

ــه،  ــن وقوع ــدث وزم ــى الح ــدلُّ ع ــل ي ــل؛ فالفع ــن الفع م

واملصــدر: الــذي يــدل عــى حــدٍث مجــرد مــن زمانــه، وهــو؛ 

أي املصــدر أصــل جميــع املشــتقات. وقــد اســتُعال املصــدر؛ 

ــي  ــاين الت ــن املع ــن، وم ــدد بزم ــر مح ــدر، غ ــه؛ أي املص ألن

ــذا  ــام( أنَّ ه ــة، )إطع ــة الكرمي ــدر يف اآلي ــذا املص ــا ه حمله

اإلطعــام صفــة طوعيــة فطريــة يف اإلنســان العامــل يف األرض، 

والســاعي إىل نــر الخــر، واملجتمــع الــذي يحرص عــى صيانة 

أبنــاء مجتمعــه، ويف ذلــك فتــٌح لبــاِب التكافــل عــى مراعيه، 

ودعــوة لدفــع الصدقــات يف كل وقــت وحــن. وميكــن توجيــه 

املعنــى يف القــراءات األخــرى التــي قــرأت بالفعــل، )أَطعــم( 

أنهــا ركــزت عــى الفاعــل، الــذي جــاء الحديــث عنــه يف 

ــَة(. ويف  ــَم الَْعَقبَ ــاَل اقْتََح ــه تعــاىل )فَ ــات الســابقة، يف قول اآلي

ذلــك توســع يف معــاين الــدالالت القرآنيــة، كــا قلنــا ســابقاً.



23

مقاالت علميةصدى ُأريد

ــد( مــع  أخــراً- مــا الظــال الدالليــة الســم الســورة )البل
هــذه اآليــة؟

أقســم اللــه تعــاىل، يف افتتــاح هــذه الســورة بالبلــد، 
فقــال تعــاىل:)اَل أُقِْســُم ِبَهــَذا الْبَلـَـِد(، واملقصــود بهــا، مكــة 
املكرمــة. وتنوعــت مواضيــع هــذه الســورة؛ حيــث بيّنــت 
بعضــاً مــن طبيعــة حيــاة اإلنســان، ومارســاته، ومــا 
أنعمــه اللــه عليــه مــن نِعــم، وإىل مراقبة اإلنســان لنفســه، 
ودعــوة إىل مداومــة العمــل الخــّر، وُختمــت آياتهــا ببيــان 

ــن. ــن الجاحدي ــن، والكافري ــن الصابري ــة املؤمن عاقب

وعنــد تدبــر آيــات هــذه الســورة، نجــد أنَّ اإلنســان 

ــاس  ــدر الن ــو أق ــه، ه ــه وأفعال ــب لترفات ــزم املراق امللت

ــعى  ــث يس ــه، حي ــه، ومجتمع ــده، ومحيط ــاء بل ــى بن ع

فئــات  أضعــف  إىل  املوجــه  االجتاعــي  التكافــل  إىل 

ــك الظــروف  ــم يف أحل ــون له ــد الع ــم ي ــع، وتقدي املجتم

التــي تواجــه بلــده ومجتمعــه، وعندمــا تــرب املصائــب 

الحقيقيــة،  الرجــال  معــاُدن  تظهــر  والعبــاد،  البــالد 

فمنهــم مــن يحتكــر، وميســك يــده، ومنهــم مــن يُعطــي 

ــالك.  ــن ه ــوٍف م ــاعد دون خ ــالل، ويس ــية إق دون خش

تُشــكِّل هــذه الفئــات البريــة املذكــورة يف ســورة )البلــد( الكرميــة، يف املجتمعــات البريــة نســبًة عظمــى، 

وتحتــاج إىل رعايــة دامئــة؛ فحريــة اإلنســان وإخراجــه مــن العبوديــة البريــة، أو املاليــة، تُعــدُّ مــن أســمى غايــات 

ــل  ــة، - يدخ ــوره القدمي ــرّق بص ــكال ال ــه أش ــت في ــذي تالش ــر ال ــذا الع ــا، يف ه ــل يف معناه ــا يدخ ــالم، ورمب اإلس

ــك  ــة، وبذل ــع اإلقليمي ــة، واملصان ــركات املحلي ــاء ال ــر، وإنش ــالق رساح األس ــن، وإط ــن املدي ــن ع ي ــداد الدَّ ــا س فيه

ــم،  ــن ألمته ــن العامل ــده املخلص ــاء بل ــاً بأبن ــُد قوي ــح البل ــه، ويصب ــي وعبوديت ــاد األجنب ــن االقتص ــي ع ــم التخ يت

والســاعن إلعــار بلدهــم والخالفــة فيهــا، يصبــح هــذا البلــد، الــذي يســر عــى نهــج هــذه الســورة، بلــداً منوذجيــاً 

للبريــة جمعــاء، وهنــا تتجــى الســورة القرآنيــة بوصفهــا وحــدة واحــدة، ال انفــكاك آلياتهــا ومعانيهــا، ومضامينهــا.



الدكتــوراه  الرســائل،  مــن  الكثــر  عــى  اإلرشاف  يف  شــاركت 

ــة  ــة واضح ــا بصم ــت له ــا ، وكان ــد منه ــت العدي ــتر وناقش واملاجس

أعضــاء  ترقيــة  تحكيــم  يف  وســاهمت  األكادميــي  عملهــا  يف 

الســعودية، وكذلــك  الجامعــات  التدريــس يف عــدد مــن  هيئــة 

املتخصصــة. املجــالت  مــن  للعديــد  العلميــة  األبحــاث   تحكيــم 
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أ.د نوال الحلوة .. أيقونة أكاديمية وصاحبة لمسات بحثية مدهشة

قامة علمية زاخرة باإلنجازات
ــب  ــن الكت ــدد م ــر ع ــف ون ــن تألي ــوة م ــورة الحل ــت الدكت متكن

ــا:  ــوث منه والبح

منصــور  فيهــا أليب  النحويــن  وعلــل  القــراءات  كتــاب  تحقيــق 

األزهــري، واألصــوات يف القــراءات القرآنيــة الشــاذة، ومعجــم طــالب 

ــورة  ــة يف س ــة تطبيقي ــداليل دراس ــل ال ــة ، والتقاب ــة االبتدائي املرحل

املائــدة ، وأســاء الزمــان يف القــرآن الكريــم، والظواهــر الصوتيــة يف 

لهجــة القصيــم وهــو بحــث منشــور يف مجلــة الدراســات اللغويــة،  

وأثــر التكــرار يف التاســك النــي  مقارنــة نصيــة تطبيقيــة يف ضــوء 

ــة جامعــة  ــف وهــو بحــث منشــور يف مجل ــد املني ــاالت  د. خال مق

ــة  ــص مقارب ــة ودورهــا يف متاســك الن ــة اللفظي ــرى، واملصاحب أم الق

ــة  ــد املنيــف وهــو بحــث منشــور يف مجل ــة يف مقــاالت د. خال نصي

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 متٌكــن 

املــرأة  الســعودية ( مقاربــة  تواصليــة ) تويــر منوذجــاً( وغرهــا 

ــل  ــات والتواص ــة والتداولي ــال الدالل ــب يف مج ــوث والكت ــن البح م

ــوال  ــورة ن ــتاذة الدكت ــا االس ــاهمت فيه ــي س ــة والت ــبة اللغ وحوس

بنــت إبراهيــم.

 كل فنــان يرســم لوحتــه وفــق ألــوان الجــال الزاهيــة التــي ينتقيهــا 

الراقــي ليعرطــي   الفــن  االبــداع  مبدلــوالت  مبقيــاس، فيتعطــر 

ــكار  ــش أف ــوم بنق ــد أن  يق ــار، بع ــح الوق ــة مالم ــخصية الراقي للش

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 

ــا  ــج بعلمه ــق فراحــت تنس ــوالت التأل ــع مدل ــخصية تناســبت م ش

ــة  ــوعتها الزاخم ــر موس ــد ج ــريء ليمت ــا الج ــه عقله ــاد ب ــا ج م

باألدبيــات رحبــة مسرســلة  يف بحــور العلــم غــر املنتهيــة ..... 

إنهــا األســتاذة الدكتــورة نــوال بنــت إبراهيــم محمــد الحلــوة، 

بجامعــة  اللســانيات  أســتاذة  الراقيــة  املهنيــة  األهــداف  ذات 

ــة  ــم اللغ ــة اآلداب- قس ــن  )كلي ــد الرحم ــت عب ــورة بن ــرة ن األم

 العربيــة و آدابهــا ( بالريــاض يف اململكــة العربيــة الســعودية .

لمسات ونتاجات 
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مقررات دراستها
درســت  فقــد  غزيــرة  علميــة  خلفيــة  مــن  متلكــه  ملــا  ونظــراً 

و  اللغــة   ( العليــا  الدراســات  لطالبــات  املقــررات  مــن  عــددا 

ومناهــج   ، لســانية  وقضايــا   ، اللغــة  وعلــم   ، التواصــل  قضايــا 

ومعاجــم   ، معــارصة   لغويــة  قضايــا    ، اللغــوي  البحــث 

 . الداللــة  وعلــم   ، القرآنيــة  والقــراءات  اللهجــات   ،  حاســوبية 

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 بكليــة 

ــرف 1415هـــ ــة ال ــع مرتب ــاز م ــر إمتي ــاض بتقدي ــة يف الري  الربي

- حصلت عى درجة املاجستر يف اآلداب، فقه اللغة العربية تخصصـ  

 لغويــات ”أصــوات وقراءات ولهجات“ بكليــة الربية للبنات 1408هـ. 

- حصلت عى درجة الدكتوراه يف اآلداب ـ فقه اللغة العربية تخصص 

ـ لغويــات ـ قــراءات قرآنية ”أصــوات ولهجات“ بكليــة الربية للبنات 

 وموضــوع الرســالة: األصــوات يف القــراءات القرآنية الشــاذة 1415هـ.

1428هـــ مشــارك  أســتاذ  درجــة  عــى  حصلــت   - 

- حصلت عى درجة أستاذ 1435هـ. 

 » إن املعرفة ال تنمو وال تزدهر إال بالتواصل؛ فالباحث الحق 
هــو باحــث تواصــي بامتيــاز، يكتشــف املعرفــة لينرهــا 
ــذا، فهــو يبــدع أيضــا باملشــاركة(   ويطورهــا باملشــاركة، ل
 ) ملــاذا  نهتــم؟ ألننــا نريــد أن ينتقــل البحــث العــريب مــن 
املحليــة إىل العامليــة ومــن العزلــة إىل الــراكات العلميــة 
مــع الجامعــات، ومــع املراكــز املحليــة، ومــع الجامعــات 
ــمة  ــن س ــو م ــي يخل ــاط علم ــك أي نش ــة، لذل الخارجي
التواصــل فهــو موضــع شــك يف متامــه أو كالــه أو بهائــه (
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*أمينة عامة  لكرايس البحث يف جامعة األمرة نورة بنت عبد 
 الرحمن )1434هـ(.

*رئيسة مجلس إدارة برنامج ماجستر اللغة العربية و آدابها 
 بالرشاكة مع جامعة محمد الخامس )الرباط(.143٦

*رئيسة لجنة التأليف العلمي املشرتك بني جامعة األمرة نورة 
 وجامعة محمد الخامس.) 143٨( 

*عضو هيئة تحرير مجلة العلوم الرشعية و اللغة العربية بكلية 
 اآلداب بالجامعة )1439هـ(.

 *رئيسة لقسم اللغة العربية ) 142٧( 
 *عميدة لكلية الرتبية إلعداد معلامت املرحلة االبتدائية )1421هـ(.
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أول  وهــو  الجزيــرة،  صحيفــة  بحــث  كــريس  1-مبــادرة 

والدراســات  العربيــة  باللغــة  مختــص  بحثــي  كــريس 

)1430هـــ( الســعودية  الجامعــات  يف  فيهــا   الحديثــة 

2-مبــادرة عقــد أول ملتقــى عــريب يف اللســانيات الحاســوبية) 

1430هـــ  عــام    ) الحاســويب  اللغــة  علــم   ملتقــى 

العربيــة  إىل  اإلنجليزيــة  مــن  الرتجمــة  مــرشوع  3-مبــادرة 

العربيــة  اللغــة  أقســام  يف  تنفيــذه  يتــم  مــرشوع  أول  وهــو 

أرشفــت  -143٦هـــ(إذ  )1433هـــ  الســعودية  الجامعــات  يف 

املعجمــي(  الداللــة  علــم  نظريــات   ( كتــاب  ترجمــة  عــى 

. العريقــة  أكســفور  مكتبــة  منشــورات  كتــب   أحــد 

ــة يف  ــة العربي ــام اللغ ــة يف أقس ــة علمي ــد أول رشاك ــادرة عق 4-مب

الجامعــات الســعودية بــني جامعــة األمــرة نــورة بنــت عبدالرحمن 

ــة  ــت الرشاك ــاط (ومت ــرب - الرب ــس )املغ ــد الخام ــة محم وجامع

ــك يف التأليــف ــا وكذل ــة وآدابه  يف برنامــج ماجســتر اللغــة العربي

1440هـــ( الجامعتني)143٦هـــ-  بــني  واالســتقطاب   املشــرتك 

٥-مبــادرة فتــح مســاق ) اللســانيات ( وهو أول تخصص مســتقل يف 

املاجستر هذا املجال يف الجامعات السعودية ، وكذلك ) اللسانيات 

 الحاســوبية (  وهــو أول ماجســتر عــريب يف هــذا املجــال 143٦هـــ

٦-مبــادرة فتــح مشــاريع بحثيــة وفــرق عمــل ممولــة وغــر 

ممولــة يف تحليــل الخطــاب ، وحوســبة اللغــة . )1441-143٦( 

محطات دراستها أبرز مبادراتها العلمية 

أجمل ما قالتها البروفيسورةمساهماتها في خدمة الجامعة 



قراءة في كتابصدى ُأريد
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اأُلُطر المرجعية والمرتكزات النظرية للباحث
من كتاب ) صناعة الهوية العلمية ( للدكتور سيف السويدي و ا. طارق برغاني والذي صدر سنة 2018

ـة شــخصية  بأنهــا: »ُهويَـّ الشــخصية  املاركــة  تُعــرِّف 

ذات  عاطفيــة  اســتجابة  إحــداث  إىل  تهــدف 

وقيــم  صفــات  حــول  الجمهــور،  لــدى  مغــزًى 

 . أكــر«  بــه  والتعريــف  املاركــة،  الشــخص صاحــب 

وهنــاك مصطلحــات ومفاهيــم عــدة تقــرب كثــرا مــن 

معــاين املاركــة أحيانــا وتــرادف مــع تلــك املعــاين أحيانــا 

أخــرى، فنجــد: عالمــة، هويــة، اســم، شــعار، وذلــك 

راجــع الختــالف الرجــات واالقتباســات والتأويــالت، 

نظــرا لكــون املفهــوم غــريب األصــل، وكل مــا يحيــط بــه 

مــن أفــكار ونظريــات ودراســات جــاءت مــن مفكريــن 

ــرى  ــة أخ ــن جه ــة، وم ــن جه ــذا م ــن، ه ــاب غربي وكت

ــوره كان  ــوم وتط ــأة املفه ــذ نش ــي من ــياق التاريخ فالس

والزال ســياقا غربيــا باألســاس، منــه جــاء اختيــار مصطلح 

املقابــل األقــرب واألكــر تعبــرا عــن  املاركــة وهــو 

ــية. ــة، أو »marque« الفرنس ــة »brand« اإلنجليزي كلم

القيم واألخالق
إن تشــبع الباحــث بقيــم ومبــادئ أخالقيــة مــع ذاتــه ومحيطــه اإلنســاين ســواء يف البيــت أو يف العمــل أو يف الدراســة، واحرامــه 

لبيئتــه ومراعاتــه لعــادات مجتمعــه وتقاليــده، وروحــه الوطنيــة يشــكل قاعــدة متينــة وأساســاً قويــاً لبنــاء ُهويَّتــه الشــخصية، 

وانســجامه اإليجــايب يف وســطه األرسي واملهنــي، واندماجــه الفاعــل يف نســيجه املجتمعــي، وهــي خطــوة مبدئيــة تشــكل عتبــة 

ــذات  ــع ال ــق الســالم م ــى تحق ــز، فمت ــة وإدراك التمي ــق املكان ــا يف خل ــره لالنطــالق تدريجي ــة أظاف ــذ نعوم ــا من ــف عليه يق

واملجتمــع واملحيــط، وغرســت بــذور الصــالح واألخــالق 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 االلتــزام معــاين املواظبــة واالنضبــاط والوفــاء، مبا 

يتعهــد بــه الباحــث مــن مواعيــد وأعــال ولقــاءات، وااللتــزام ميثــل قيمــة مثينــة يف حيــاة الباحــث العلميــة ومســاره األكادميــي؛ 

ألنــه يكســبه الثقــة لــدى زمالئــه واملرفــن عليــه، العتقادهــم وتأكدهــم مــن أنــه إذا تــم االتفــاق معــه أدى مــا عليــه، وإذا 

ــه، فيشــيع هــذا الخلــق وينتــر حتــى يصــر ســمة متيــزه عــن غــره وقيمــة مضافــة إىل عالمتــه  مــى الوعــد معــه التــزم ب

الشــخصية.  

ومــن أمثلــة التــزام الباحــث يف بحثــه، مواظبتــه عــى التواصــل مــع املرفــن عليــه وإطالعهــم عــى آخــر مــا توصــل إليــه يف 

بحثــه بشــكل منتظــم ومســتمر، والعمــل بنصائحهــم وتوجيهاتهــم، وإنهــاء املهــام املوكولــة إليــه يف الوقــت املحــدد وبالجــودة 

املطلوبــة. 

الجزء الثاني 
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املصداقيــة واملوثوقيــة  بــاب  لولــوج  وهــو مفتــاح 

لــدى الجميــع، وكســب ثقــة الجمهــور، ويتطلــب 

التحــري والدقــة يف نقــل املعلومــات، واالجتهــاد يف 

البحــث واملقارنــة والتمحيــص قبــل عــرض املحصــالت 

واالســتنتاجات، وتعليــل األقــوال والنظريــات واآلراء 

ــون،  ــدق يك ــة، والص ــل املقنع ــة والدالئ ــج البين بالحج

أيضــاً، بتجنــب التنطــع فيــا ال يُفهــم، واالبتعــاد عــن 

ــزالت،  ــن، واالعــراف باألخطــاء وال ــا ال يتق ــكالم في ال

ــب يف  ــال عي ــط، ف ــادي يف الخل ــل الت ــا قب وتصحيحه

ــأه  ــال خط ــور يف ح ــث مأج ــأ والباح ــراف بالخط االع

وصوابــه، وقبــول النقــد وإبــداء اإلنصــاف والعــدل 

ــواب  ــه ص ــر ل ــا يظه ــوارات، حين ــرات والح يف املناظ

ــى  ــوف ع ــن الوق ــر م ــال ض ــم، ف ــد الخص ــرة عن الفك

ــذا  ــدال، فه ــب وج ــه دون تعص ــن يدرك ــواب ح الص

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 تريــرا، وتعطــي مســحة عــى الوجــه، 

وتتجســد يف طريقــة كالم الباحــث وأســلوبه وحركاتــه، 

يراهــا كل ذي فراســة جيــدة وبصــرة ثاقبــة.

الصدق
العلــم أمانــة تســتدعي توظيفــه يف مصلحــة الفــرد 

ــل  ــر، والعم ــف وتقدي ــه تري ــو ولحامل ــع وه واملجتم

أمانــة غايتــه قضــاء حوائــج النــاس والقيــام مبصالحهــم 

وتوفــر أســباب التيســر لهــم، وهــو دعامــة لتقــدم 

ــم. ــن األم ــه ب ــة مكانت ــن ورفع الوط

فالعــامل أو الباحــث الــذي يســعى إىل صنــع أســلحة 

وقنابــل جرثوميــة ونوويــة بهــدف تدمــر اإلنســانية 

والقضــاء عــى الحيــاة، مل يــراِع مبــدأ األمانــة يف توظيــف 

ــا  ــدر م ــم بق ــن عل ــبه م ــا اكتس ــدر م ــو بق ــم وه العل

ــه. ــا تعلم ــتخدامه مل ــوء اس ــب س ــن عواق ــل م يجه

واألمانــة يف نقــل العلــم واقتبــاس املقــوالت واالستشــهاد 

بــاآلراء والنظريــات واجــب يف الباحــث توفرهــا التزامــا 

بحقــوق ملكيــة أصحابهــا، واحرامــا ملبــدأ املصداقيــة يف 

العــرض واملوثوقيــة يف التقديــم. 

وتبليــغ العلــم أمانــة تســتدعي مــن الباحــث اســتفراغ 

ــهم  ــه فيس ــقة يف تبليغ ــذل املش ــه، وب ــد لتحصيل الجه

بذلــك يف تنميــة العنــر البــري وتطويــر العلــوم، 

ونــر املعرفــة، وتســهيل الحيــاة عــى األفــراد وإيجــاد 

ــث يف  ــى الباح ــا ارتق ــل، فكل ــراح البدائ ــول واق الحل

تقديــم تلــك الخدمــات متشــبعا بهــذه القيمــة إال وذاع 

ــخصية. ــه الش ــز بعالمت ــه ومتي ــنت مكانت ــه وحس صيت

األمانة

الباحــث النزيــه هــو باحــث اســتكمل فضائــل األخــالق؛ فالنزاهــة خلــق صــار لألســف مفتقــدا يف مجتمعاتنــا العربيــة، 

ــد للنزاهــة  ــال خــر يرجــى مــن باحــث أو عــامل فاق ــة والصــدق، ف ــت عــى القناعــة واألمان ــة تربَّ ــة قليل إال مــن فئ

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 

الــرادع لــه مــن التطــاول عــى مــا ليــس لــه، وهــو املقيــاس الــذي يحافــظ بــه عــى ضبــط التــوازن بــن صــدق الظاهــر 

ع يف خرابهــا مثــل فســاد مســؤوليها، وانعــدام نزاهــة علائهــا ومفكريهــا.  والباطــن، فــا مــن رشٍّ أهلــك األوطــان ورسَّ

النزاهة
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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

يلجــأ معظــم األشــخاص إلــى فيتاميــن 
“ســي” ألنــه يســاعد فــي بنــاء جهــاز 
الفيتاميــن  هــذا  أن  ويعتقــد  المناعــة 
يزيــد مــن إنتــاج خاليــا الــدم البيضــاء، 
ــذا  ــدوى وه ــة الع ــاح مكافح ــي مفت وه
ــد  ــه التحدي ــى وج ــود عل ــن موج الفيتامي
فــروت  غريــب  مثــل  الحمضيــات،  فــي 

والليمــون واليوســفي  والبرتقــال 

كميــة  علــى  األحمــر  الفلفــل  يحتــوي 
ــة  ــي” مقارن ــن “س ــن فيتامي ــة م مضاعف
الفلفــل األحمــر  مــع الحمضيــات كمــا أن 
كاروتيــن  “بيتــا  لعنصــر  غنــي  مصــدر 
“ســي”  فيتاميــن  دور  إلــى  وباإلضافــة 
قــد  فإنــه  المناعــة،  نظــام  تعزيــز  فــي 
الحفــاظ علــى صحــة  يســاعد أيضــا فــي 
كاروتيــن”  “بيتــا  يعمــل  بينمــا  الجلــد، 
علــى الحفــاظ علــى صحــة العينين والبشــرة

الفلفل األحمر

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

نيئــة. أو  مطهيــة  نصــف  بتناولهــا 

الكركم
لقــد تــم اســتخدام هــذه التوابــل الصفراء 
الزاهيــة لســنوات كمضــاد لاللتهابــات 
ــل  ــاب المفاص ــن الته ــالج كل م ــي ع ف
ويظهــر أن التركيــز العالــي مــن مــادة 
“الكركميــن”، التــي تعطــي الكركــم 
لونــه المميــز، يمكــن أن تســاعد فــي 
عــن  الناجــم  العضــالت  تلــف  تقليــل 

الرياضــة. ممارســة 
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أدركــت الحضــارات القديمــة قيمــة 
العــدوى،  مكافحــة  فــي  الثــوم 
ــا،  ــى موائده ــا عل ــا دائم ــكان ضيف ف
وذلــك لمــا يحتويــه مــن مــواد تســاعد 
علــى خفــض ضغــط الــدم وإبطــاء 
تصلــب الشــرايين ويبــدو أن خصائص 
الثــوم المعــززة للمناعــة تأتــي مــن 
التــي  للمركبــات  الكثيــف  التركيــز 

“األليســين”. يحتويهــا مثــل 

الثوم
ــه  ــأ إلي ــر يلج ــر آخ ــو عنص ــل ه الزنجبي
كثيــرون بعــد المــرض، وقــد يســاعد 
ســيما  ال  االلتهــاب،  تقليــل  فــي 
التهــاب الحلــق كما يســاعد الزنجبيل 
فــي تقليــل حالــة الشــعور بالغثيــان 
المعديــة  لألمــراض  المصاحبــة 
ويمكــن أن يســاعد الزنجبيــل فــي 
ويمتلــك  المزمــن،  األلــم  تقليــل 
خصائــص خافضــة للكوليســترول، 
وفقــا ألبحــاث حديثــة أجريــت علــى 

الحيوانــات.

الزنجبيل

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

األكســاليك. حمــض  مــن 

السبانخ

قــد يحفــز الزبــادي جهــازك المناعــي 
ــراض  ــة األم ــي مكافح ــاعدة ف للمس
الزبــادي  علــى  الحصــول  فحــاول 
المحــالة  األنــواع  مــن  بــدال  العــادي 
بالســكر، إذ يمكنــك تحليــة الزبــادي 
ــه  ــة الفواك ــك بإضاف ــادي بنفس الع
الزبــادي  ويعــد  العســل  أو  الصحيــة 
مصــدرا لفيتاميــن “د”، الذي يســاعد 
علــى تنظيــم عمــل جهــاز المناعــة، 
ــم  ــات الجس ــزز دفاع ــه يع ــد أن ويعتق

الطبيعيــة ضــد األمــراض.

الزبادي

اللــوز غنــي بفيتاميــن “إي” القابــل 
للذوبــان فــي الدهــون، ممــا يجعلــه 
امتصــاص  فــي  أنــه  مهمــا  عنصــرا 
الدهــون بشــكل صحيح والمكســرات 
بالفيتامينــات  مليئــة  إجمــاال 
ــر  ــوب صغي ــف ك ــا نص ــك يومي ويكفي
مــن اللــوز المقشــر لتوفــر لــك الكمية 
ــن  ــن فيتامي ــا م ــا يومي ــى به الموص

“إي”.

اللوز

ملــيء  واألســود  األخضــر  الشــاي 
نــوع  وهــو  “الفالفونويــد”،  بمــادة 

األكســدة. مضــادات  مــن 
ــى  ــوق عل ــر يتف ــاي األخض ــن الش لك
األســود فــي احتوائــه علــى مضــادات 
أن  ثبــت  أخرىوقــد  قويــة  أكســدة 
ــاي  ــي الش ــودة ف ــادة EGCG الموج م

ــة. ــة المناع ــزز وظيف ــر تع األخض
ــدرا  ــًا، مص ــر، أيض ــاي األخض ــد الش ويع
جيــدا للحمــض األمينــي، الــذي قــد 
يســاعد فــي إنتــاج مركبــات مقاومــة 

ــم. ــا الجس ــي خالي ــم ف للجراثي

الشاي األخضر

29



األول في أريدصدى ُأريد

30

األول في ُأريد .. 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 إلطــالق منصــة أريــد للعلــاء والخــراء 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 ُأريد

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( . 

أول من حصل على وسام ناشط

أ.د. عبدالرازق مختار محمود – مر )تاريخ املنح: 22 فراير 2017(

أول رئيس جامعة تفاعل مع ُأريد

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

أول مؤتمر اشتركت فيه أريد

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

أول وزير يهتم بشأن منصة أريد

د.مزيل بن مالك )وزير التعليم العايل املاليزي(
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أول جامعة تدعم أريد

جامعة ماليا – ماليزيا.

أول ملتقى علمي ألعضاء أريد 

املحفل العلمي الدويل االول 19-23 نوفمر 2017.

أول لقاء اعالمي مع منصة أريد 

قناة الفلوجة الفضائية 23 حزيران 2016

أول صحيفة نشرت عن أريد 

صحيفة االثر – ماليزيا.

أول موقع اعالمي تفاعل مع أريد 

CNN موقع قناة

أول مجلة علمية في أريد 

مجلة أريد الدولية للعلوم والتكنلوجيا )2018/6/01(

األول في أريد

أول ملتقى ثقافي ألعضاء منصة أريد

امللتقى الثقايف االول العضاء منصة أريد يف تركيا 27 أكتوبر 2016

أول شخصية دبلوماسية تتفاعل مع أريد 

د.خميس بن صالح البلويش / امللحق الثقايف العاين يف سلطنة عان 



ــر ..   ــادم اكب ــا والق ــون الف ــد » خمس » ُأري
بقلم : مدير التحرير

أن تجهــد نفســك ســعيا لتحقيــق هــدف معــن، وتضــع لنفســك برنامجــاً منظــاً، وصــوالً إىل الغايــة املرتجاة، 
وتفــوز بذلــك، فتلــك، بــال أدىن شــك، عالمــة صحــة عــى أنــك تســر يف الطريــق الصحيــح .. كلــات قفــزت 
إىل مخيلتــي وأنــا أراقــب اعــالن 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 »  مروعــا بحثيــا كباقــي التجــارب االخــرى املاثلــة، بــل كان منوذجــاً يف التفاعــل والتواصل، 
وزادهــا تألقــاً أنهــا متكنــت بفضــل تلقائيــة مؤسســها وعفويتــه، وحبــه لفعــل الخــر لزمالئــه وأقرانــه مــن 
طلبــة العلــم مــن ترســيخ مكانتهــا، وجــذب هــذا العــدد الطيــب مــن األعضــاء؛ فــال 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، بــال أدىن شــك، أرضيــة ثابتــة لزيــادة الرصيــد والحضــور العلمــي، 
الــذي تفــردت فيــه » أريــد« كونهــا األوىل يف احتضانهــا للكفــاءات البحثيــة الناطقــة بالعربيــة مــن علــاء 
وخــراء وباحثــن عــى االنرنــت بوصفهــا منصــة إلكرونيــة علميــة تصــل إىل اعضائهــا أينــا كانــوا؛ لتقــدم 
لهــم حزمــة مــن الخدمــات املجانيــة، التــي ال تقــدر بثمــن .. ولســنا نروجــو لهــا أن دعونــا الباحثــن الناطقن 
بالعربيــة لالنضــام إليهــا ورفــع همــم العاملــن عليهــا وهــم نخبــة طيبــة مباركــة يتقدمهــم الدكتــور ســيف 
ــن،  ــر مــن صفــات حــب الخــر لآلخري ــه، ســبحانه وتعــاىل، بكث ــاه الل ــذي حب الســويدي هــذا اإلنســان ال
وال ســيا أقرانــه .. أريــد تســر يف االتجــاه الصحيــح واثقــة الخطــوة وقــادم الزمــن فيــه الكثــر مــن أرقــام 

التفــوق والريــادة، فهنيئــا لــكل الذيــن احتضنــوا مروعهــا، وكانــوا ســبباُ يف مــا وصلــت إليــه حتــى االن.    


