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التدقيق اللغوي 
د.بسام األغبر



االسابيع العلمية .. » ُأريد » في المقدمة 

ــة  ــرة والضخم ــة الكب ــات العلمي ــن الفعالي اســبوع البحــث العلمــي واحــدة م
التــي قطعــت فيــه منصــة اريــد للعلــاء والخــراء والباحثــن الناطقــن بالعربيــة 
اشــواطا متقدمــة مــن النجــاح وهــو مــا يؤســس الســلوب متطــور يف التواصــل 
ــا  ــي مناخ ــث العلم ــات البح ــر ملجتمع ــرايض ويوف ــاء االف ــر الفض ــي ع العلم
رائعــا لتالقــح االفــكار وتقديــم مــا يخــدم املجتمــع يف شــتى مجــاالت الحيــاة .

لذلــك عندمــا يجــد الباحــث يف هكــذا فعاليــات علميــة ناضجــة ورصينــة  
كل املعلومــات التــي يحتاجهــا إلنجــاز بحثــه عــى أكمــل وجــه، وكيفيــة 
ــك مــن حصــول  ــع ذل ــا يتب ــة املحكمــة وم تســويقه ونــره يف املجــالت العلمي
ــي  ــلم الهرم ــود يف الس ــه  للصع ــي تؤهل ــة الت ــات الالزم ــى االقتباس ــب ع طي
الباحــث  ادىن شــك ســيضع  بــال  ، فذلــك  العــامل  للباحثــن عــى مســتوى 
ــي  ــه البحث ــة مجتمع ــه خدم ــح ل ــح ويتي ــار الصحي ــة يف املس ــق بالعربي الناط
ــامل . ــه يف الع ــن اقران ــتحقه ب ــورا يس ــجل حض ــواء ويس ــد س ــى ح ــام ع والع

ــارضات  ــع مح ــر م ــريب الكب ــي الع ــي والبحث ــط االكادمي ــل الوس ــد كان تفاع لق
ــارة  ــا اش ــة به ــات الخاص ــه البيان ــذي أظهرت ــن ، وال ــبوعن العلمي وورش االس
ايجابيــة اىل أن ماتقــوم بــه املنصــة بــدأ يأخــذ صــداه املطلــوب وبــات الباحــث 
الناطــق بالعربيــة يتلمــس وبشــكل فعــي أهميــة االنخــراط يف يف هــذه املنصــة 
ودفــع زمالئــه لنفــس الفعــل ومبــا يســهم يف تلبيــة شــغف الباحــث العــريب يف 
ــت  ــد بين ــم ، وق ــي امله ــدان العلم ــذا املي ــتجدات ه ــر مس ــى آخ ــول ع الحص
ــن  ــة م ــا نخب ــارك يف تقدميه ــارضات ش ــبوعن ان املح ــة لالس ــات االحصائي البيان
ــدان البحــث العلمــي مــن العــراق،  ــة يف مي ــة الراقي ــة العربي ــاءات العلمي الكف
مــر، الســعودية، املغــرب، فلســطن، ليبيــا، لبنــان، ســوريا ، فضــال عــن مشــاركة 
جامعــات متعــددة يف رعايــة االســبوعن ، مــن العــراق، وفلســطن، ومــر، 
والجزائــر، وغرهــا مــن الــدول ، وشــارك فيهــا 13 ألــف باحــث  توزعــوا عــى 
ــة،  ــدا مختلفــا تلقــوا خاللهــا أكــر مــن 70 ســاعة تدريبي أكــر مــن خمســن بل
ــة ، وبلــغ عــدد الشــهادات أكــر مــن 5000  توزعــت عــى 30 محــارضة تدريبي
آالف شــهادة مشــاركة مــن منصــة أريــد وباللغتن العربيــة واالنكليزيــة  ، وتجاوز 
حضــور بعــض املحــارضات أكــر مــن 1000 مشــارك ، فيــا بلــغ متوســط عــدد 
الحضــور: 430 مشــاركا لجميــع الثالثــن محــارضة التدريبيــة التــي التــي تضمنها 
االســبوعان العلميــان ، وال ننــى طبعــا أن نشــر بفــرح ورسور غامريــن اىل 
الحضــور الالفــت واملتميــز لفعاليــات افتتــاح االســبوعن العلميــن ؛إذ حرضهــا 
رئيــس جامعــة غــزة، ورئيــس جامعــة األزهــر، ورئيــس الجامعــة اإلســالمية بغــزة، 
ــم بأعــال رئيــس جامعــة األقــى، ورئيــس  ــة، والقائ ورئيــس الجامعــة العراقي
جامعــة واســط، ورئيــس جامعــة األنبار، ورئيــس جامعة العن يف ذي قــار، ورئيس 
جامعــة ديــاىل، ورئيــس جامعــة ســامراء، ورئيــس جامعــة القادســية، فضــال عــن 
ــاء األقســام. ــات، ورؤس ــداء الكلي ــات، وعم ــاء الجامع ــواب رؤس ــن ن ــرة م جمه

كبــر  علمــي  مــروع  اريــد  منصــة  أن  تثبــت  املعطيــات  هــذه  كل 
االمــة  قضايــا  خدمــة  يف  كبــر  شــأن  عــى  اللــه  بــإذن  ســيكون 
. قريــب  لناظــره  غــدا  وأن  كبــرة  علميــة  لنهضــة  والتأســيس  العلميــة 
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هيئة التحرير

االفتتاحية
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أخبار ونشاطات المنصة

ُأريد تناقش أولويات العمل اإللكتروني بعد كورونا

صدى ُأريد

البحــث  أســبوع  فعاليــات  الدوليــة  أريــد  منصــة  نظمــت 
أقطــار  مــن  وباحثــن  مدرســن  مبشــاركة  املتقــدم  العلمــي 
العلميــة  خراتهــم  درر  لتقديــم  كافــة؛  العــريب  الوطــن 
.  2020 متــوز   30-24 مــن  الفــرة  يف  العلمــي  للبحــث  والعمليــة 

وشــمل الرنامــج مجموعــة مــن النــدوات وورش العمــل كان مــن 

أبرزهــا : )مــا ال يســع الباحــث جهلــه من املفاهيــم املتقدمــة يف البحث 

العلمــي(، و)إدارة مــروع النــر العلمــي(، و)إعــداد وكتابــة الورقــة 

البحثيــة(، و)املعايــر والقياســات يف الحركــة العلميــة(، و)مهــارات 

الناطقــن  والعلــاء  للباحثــن  الدوليــة  أريــد  منصــة  نظمــت 

العمــل  العربيــة، ورشــة علميــة إلكرونيــة عــن أولويــات  باللغــة 

الباحثــن  مــن  عــدد  مبشــاركة  كورونــا،  جائحــة  بعــد  اإللكــروين 

والعامليــة. العربيــة  الجامعــات  مختلــف  مــن  واملختصــن 

وتضمنــت الورشــة عــدداً مــن املحــاور، كان مــن أبرزهــا: )االبتــكار 

رضورة ملحــة( للدكتــور حســن محمــد جــالل أبــو ســعدة، و)املنصــات 

التكنولوجيــا  و)اســتخدام  دليــل،  أحمــد  للمحــارض  التعليميــة( 

ــد  ــد عب ــور محم ــالمي( للدكت ــار اإلس ــاريع التي ــة مش ــة يف خدم الحديث

الرحمــن فيــاض محمــد فضــاًل عــن )توظيــف التقنيــات الحديثــة 

منصة ُأريد تنظم فعاليات أسبوع البحث العلمي المتقدم

العلميــة(،  والنــدوات  واملؤمتــرات  املحافــل  يف  العلمــي  التواصــل 

ــة  ــة(، و)صناع ــدوات العلمي ــرات والن ــاركة يف املؤمت ــارات املش و)مه

القــدوة العلميــة(، و)كتابــة الســرة الذاتيــة العلميــة(، و)البحــث 

ــة يف املجــال العلمــي(، و)أدوات البحــث العلمــي املتقــدم(. عــن مهن

ويهــدف الرنامــج اىل تأســيس قاعــدة صلبــة لباحثــي وأعضــاء منصــة 

أريــد، وتعبيــد الطريــق لهــم لتطويــر مهاراتهــم البحثيــة وزيــادة 

قدراتهــم املعرفيــة الشــاملة قبــل الــروع والخــوض يف أي بحــث مــا.

و)اســتراف  الزيــدي،  طــه  للدكتــور  الهادفــة(  املؤسســات  يف 

الطرشــاين. يــارس  للدكتــور  مقاصديــة(  رؤيــة  اإللكــروين  العمــل 

وأوصــت الورشــة بــرضورة التعريــف بأهميــة التعليــم اإللكــروين وإعداد 

ــم  ــائط التعلي ــالل وس ــن خ ــدورات م ــل وال ــن ورش العم ــة م مجموع

اإللكــروين لتدريــب املُعلــم واملتُعلــم وفــق االســتخدامات املتنوعــة 

ــتخدام  ــهيل اس ــن تس ــا ميك ــا مب ــة عمله ــة وطريق ــات اإللكروني للمنص

هــذه التقنيــة وتنميــة املهــارات والقــدرات حــول مميزاتــه، فصــاًل عــن 

نــر الثقافــة التقنيــة مبــا يســاعد يف خلــق مجتمــع إلكــروين قــادر عــى 

مواكبــة مســتجدات العــر وفــق تطــورات التكنولوجيــة الحديثــة.
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صدى ُأريد

» ُأريد« ترعى مؤتمرا دوليا للعلوم الفيزيائية والمواد المتقدمة

زيارة رئيس مركز تعليم اللغة العربية بوالية سيالنجور-ماليزيا مقر منصة ُأريد 

أخبار ونشاطات المنصة

واملــواد  الفيزيائيــة  العلــوم  يف  الثــاين  الــدويل  للمؤمتــر  الرئيســين  الرســمين  الرعــاة  كأحــد  منصــة  دخلــت 

.2020 أكتوبــر   25 اىل  أكتوبــر   23  « مــن  للمــدة  اســطنبول  الركيــة  العاصمــة  ســتحتضنه  الــذي  املتقدمــة، 

ومثــن الروفيســور طــارق طالــب عيــى العمــران، رئيــس املؤمتــر، وبالنيابــة عــن اللجنــة التنظيميــة الــدور الكبــر الــذي 

والطاقــات  الكيانــات  وبــن  األدوار  والتكامــل يف  التعــاون  دعــم  لــه يف  تســعى  الــذي  الســامي  والهــدف  املنصــة،  تؤديــه 

العلميــة مبــا يخــدم البحــث العلمــي واالبتــكار واالبــداع  وملــا فيــه مــن أثــر إيجــايب يف تقــدم اإلنســانية ورخائهــا، متمنيــا 

لجميــع باحثيهــا وأعضائهــا دوام التقــدم والتميــز يف كافــة األنشــطة العلميــة املتنوعــة التــي تتيحهــا منصــة أريــد الدوليــة.

ــن  ــن الناطق ــراء والباحث ــاء والخ ــد للعل ــة أري ــت منص بحث

ــة  ــة ســيالنجور املاليزي ــة بوالي ــز اللغــة العربي ــة، ومرك بالعربي

ســبل تعزيــز التعــاون بينهــا فيــا يخــص خدمــة اللغــة 

العربيــة، والبحــث العلمــي، وتحقيــق كل مــا مــن شــأنه 

بغرهــا. الناطقــن  لــدى  ســيا  ال  اللغــة  بهــذه  االرتقــاء 

جــاء ذلــك خالل الزيارة التي قام بها الســيد محمد عزيز الحكيم 

بــن حمــدان رئيــس مركــز اللغــة العربيــة يف مدينــة ســيالنجور 

ــور،  ــة كواالملب ــد يف العاصمــة املاليزي ــة مقــر منصــة أري املاليزي

ولقائــه بالدكتــور ســيف الســويدي الرئيــس التنفيــذي للمنصــة.

وشــهدت املباحثــات مناقشــة جملــة مــن برامــج التعــاون 

كل  تســر  يف  فعــي  تعــاون  تحقيــق  شــأنها  مــن  التــي 

لغــر  العربيــة  اللغــة  تعليــم  تســهيل  شــأنه  مــن  مــا 

الناطقــن فيهــا ال ســيا يف ماليزيــا التــي تبــدي حكومتهــا 

شــعبها. ألبنــاء  العربيــة  اللغــة  بتعليــم  كبــراً  اهتامــاً 

ســيف  الدكتــور  أريــد  ملنصــة  التنفيــذي  الرئيــس  وأبــدى 

الســويدي ترحيبــه الكبــر بالزيــارة ورسوره بلقــاء الســيد 

مســائل  متعلقــات  مــن  الكثــر  ومناقشــة  عزيــز   محمــد 

وجــه  عــى  بغرهــا  للناطقــن  العربيــة  اللغــة  تعليــم 

ــز  ــة االســتفادة مــن املنصــة يف تعزي الخصــوص، ومــدى إمكاني

تعليــم اللغــة العربيــة لــدى منتســبي املركــز عــى وجــه 

الخصــوص، وقــد طرحــت اقراحــات تعــاون بــن الجهتــن 

ــدى الناطقــن بغرهــا. ــة ل ــاء باللغــة العربي مــن شــأنها االرتق
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ــد  ــة أري ــروين يف منص ــي االلك ــر العلم ــم الن ــدم قس ق

الدوليــة، مجموعــة مميــزة مــن الفعاليــات العلميــة 

املتنوعــة، مبشــاركة واســعة مــن الباحثــن واملختصــن مــن 

ــور  ــال الدكت ــريب . وق ــن الع ــات يف الوط ــف جامع مختل

اإللكــروين  النــر  قســم  مســؤول  الطرشــاين  يــارس 

لــكل االختصاصــات،  برنامجنــا شــامل  إن  املنصــة:  يف 

ووفــق  دوري،  بشــكل  العلميــة  الفعاليــات  وتنظــم 

ــن والدراســن،  ــة، تخــدم الباحث خطــة اســراتيجية حديث

وكان آخــر األنشــطة العلميــة  نــدوة عــن  املشــاريع 

البحثيــة ودورهــا يف النهضــة العلميــة، مبشــاركة مميــزة 

ــة  مــن الباحثــن وكانــت املداخــالت قيمــة،  وذات أهمي

ــة شــاملة للموضــوع املطــروح. وأضــاف الطرشــاين  علمي

ُأريــد تناقــش دور المشــاريع البحثيــة فــي النهضــة العلميــة 

عــدد خــاص من مجلة » ُأريد » للعلوم اإلنســانية واإلجتماعية  

إن قســم النــر اإللكــروين  أعلــن عــن مســابقة شــهرية 

الختيــار أفضــل مدونــة علميــة مــن حيــث األكــر قــراءة 

وجــودة، وحســب الــروط املعلنــة باملنصــة مــن خــالل 

ــهر  ــاء يف ش ــن األعض ــة م ــاز ثالث ــد ف ــامل، وق ــة ع مدون

يونيــو، وهــم عــى الرتيــب:  الفائــز األول: أ.د. نغــم 

ــز  ــار، الفائ ــكاري مخت ــاين: أ. ب ــز الث ــة، الفائ ــن نعم حس

الثالــث: د. عبــد الكريــم محمــد حســن الــرويض، وســيتم 

 ،2020 يوليــو  بشــهر  الفائزيــن  عــن  قريبــا  اإلعــالن 

ــن لالنضــام للجــان قســم النــر  ــا دعــوة الراغب ويرسن

العلمــي االليكــروين يف التدقيــق أو التنســيق أو الرجمــة 

أو التصميــم أو تحكيــم األبحــاث واملشــاريع العلميــة 

باملنصــة. الخاصــة  الرســمي  اإلمييــل  عــر  مراســلتنا 

مجلــة  مــن  خاصــا  عــدًدا  »أُريــد«  منصــة  أصــدرت 

خصصتــه   الــذي  واإلجتاعيــة،  اإلنســانية  العلــوم 

لنــر وقائــع املؤمتــر العلمــي الــدويل األول »العلــوم 

التطبيقيــة واإلنســانية إبــداع وتطــور« الــذي انعقــد 

ــا . للمــدة 17- 18 مــن الشــهر الســادس 2020م إلكرونيً

نرتقــي  »بالهمــم  وهــو  لــه،  شــعاراً  املؤمتــر  ورفــع 

وزارة  برعايــة  املؤمتــر  كان  حيــث  القمــم«،  نحــو 

واالتحــاد  العراقيــة،  واآلثــار  والســياحة  الثقافــة 

النهريــن،  وجامعــة  العــراق،  يف  للمبدعــن  الــدويل 

»أُريــد». ومنصــة  األوســط،  الفــرات  وجامعــة 

ــة  ــة مجموع ــر االلكروني ــات املؤمت ــالل جلس ــت خ وقُدم

مــن البحــوث الرائــدة، التــي نالــت رشف الفوز واســتحقاق 

النــر يف مجلــة »أريــد« الدوليــة للعلــوم اإلنســانية 

ــر 27  ــد« ن ــة «أُري ــت منص ــد أن تبن ــة، بع واإلجتاعي

بحثــاً فيهــا، للباحثــن مــن مختلــف الــدول العربيــة.
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بــاالالف العلميــة والمشــاركة  تتالــق فــي اســابيعها  ُأريــد 
متابعة : سليمان مهدي 

نظــم برنامــج عليــم للتعليــم اإللكروين يف منصــة أريد العلمية أســبوعن 

ــوان  )أســبوع البحــث العلمــي األســايس(   للبحــث العلمــي تحــت عن

و)أســبوع البحــث العلمــي املتقــدم( وذلــك لتقديم كل املعلومــات التي 

يحتاجهــا الباحــث العلمــي إلنجــاز بحثــه عــى أكمــل وجــه، ونــره يف 

املجــالت العلميــة املحكمــة، والحصــول عــى االقتباســات الالزمــة التــي 

ــامل. ــتوى الع ــى مس ــن ع ــي للباحث ــلم الهرم ــود يف الس ــه  للصع تؤهل

وقــال االســتاذ معــد الحاكــم املــرف عــى نظــام عليــم يف منصــة أريــد 

ــي  ــع البحث ــن املجتم ــراً م ــال كب ــهدا تفاع ــن ش ــبوعن العلمي :إن األس

العــريب، وهــو مــا يعكــس أهميــة املوضــوع، فضــال عــن شــغف الباحــث 

العــريب يف الحصــول عــى آخــر مســتجدات هــذا امليــدان العلمــي املهــم.

وأضــاف: إن  مجموعــة متميــزة مــن العقــول العلميــة الفائقــة شــاركت 

ــه  ــق ب ــا يتعل ــي، وم ــث العلم ــدان البح ــارضات يف مي ــم املح يف تقدي

ــددة يف  ــات متع ــاركة جامع ــة ومبش ــدان مختلف ــن بل ــارات م ــن مه م

ــر،  ــطن، وم ــراق، وفلس ــن الع ــي، م ــث العلم ــبوعي البح ــة أس رعاي

ــدل عــى مــدى انتشــار منصــة  ــدول مــا ي ــر، وغرهــا مــن ال والجزائ

أريــد داخــل مؤسســات التعليــم، والبحــث العلمــي يف العــامل الناطــق 

العربيــة، موضحــا أن هــذا يرجــع يف األســاس إىل نشــاط  باللغــة 

ــة  ــل اللجن ــد، مث ــة أري ــر منص ــي تدي ــة الت ــات املتنوع ــاءة الهيئ وكف

االستشــارية  والهيئــة  اإللكــروين،  للتعليــم  عليــم  لنظــام  العلميــة 

املوحــدة، وقســم النــر اإللكــروين، واملجــالت العلميــة املتعــددة التــي 

ــي  ــد » والت ــا العامــة » صــدى أري تصدرهــا املنصــة فضــال عــن مجلته

تفــردت باســلوبها الصحفــي واالعالمــي عــن زميالتهــا العلميــات .

األســبوعن  واختتــام  افتتــاح  جلســتي  أن  الحاكــم  االســتاذ  وأكــد 

ــادة  ــن الفضــالء ق ــات قيمــة لعــدد م ــاء كل ــوايل شــهدتا إلق عــى الت

املؤسســات العلميــة يف جامعــات الوطــن العــريب ركــزت عــى أهميــة 

هكــذا نشــاطات يف رفــع مســتوى الباحــث الناطــق بالعربيــة ، منهــم: 

ــد،  ــة أري ــدة ملنص ــارية املوح ــة االستش ــس الهيئ ــاين رئي ــلوان الع د. س

ود. ســيف الســويدي املديــر التنفيــذي ملنصــة أريــد العلميــة، ود. 

عمــر خــرض ميــالد نائــب رئيــس جامعــة األزهــر يف فلســطن، ود. 

ــم  ــر يف وزارة التعلي ــرة البحــث والتطوي ــر دائ أوس هــالل الرحــال مدي

العــايل العراقيــة ، مضيفــا أن الجلســات حرضهــا، أيضــاً، كضيــوف 

رشف، رئيــس جامعــة غــزة، ورئيــس جامعــة األزهــر، ورئيــس الجامعــة 

ــم بأعــال رئيــس  ــة، والقائ ــس الجامعــة العراقي اإلســالمية بغــزة، ورئي

ــار،  ــة األنب ــس جامع ــط، ورئي ــة واس ــس جامع ــى، ورئي ــة األق جامع

ــس  ــاىل، ورئي ــة دي ــس جامع ــار، ورئي ــن يف ذي ق ــة الع ــس جامع ورئي

جامعــة ســامراء، ورئيــس جامعــة القادســية، فضــال عــن جمهــرة 

ــاء األقســام. ــات، ورؤس ــداء الكلي ــات، وعم ــاء الجامع ــواب رؤس ــن ن م

بلــغ  املشــاركن  عــدد  أن  عليــم  نظــام  عــى  املــرف  كشــف  و 

مختلفــا،  بلــداً  خمســن  مــن  أكــر  مثلــوا  باحــث،  ألــف   13

. تدريبيــة  ســاعة   70 تضمنــت  تدريبيــة  محــارضة   30 يف  تلقــوا 

ومــن الجديــر بالذكــر أن  نظــام عليــم نظيــم مجموعــة مــن املحــارضات 

ــم  ــث ت ــة يف الشــهر الســادس والشــهر الســابع، حي ــة املتنوع التعليمي

ــت  ــة، كان ــوم املختلف ــن العل ــارضة، يف ميادي ــر مح ــبعة ع ــم س تنظي

ــا  ــد م ــة أري ــارك يف منص ــريب، واملش ــث الع ــد الباح ــا تزوي ــة منه الغاي

ــم  ــم تنظي ــة، فت ــاة املختلف ــب الحي ــات يف جوان ــن معلوم ــه م يحتاج

ــس  ــم نف ــي، وعل ــذكاء الصناع ــروين، وال ــن اإللك ــن األم ــارضات ع مح

والتحليــل  الريعــة،  ومقاصــد  املؤسســات،  يف  واإلبــداع  الطفــل، 

اإلحصــايئ، وقضايــا متنوعــة يف األدب، والتواصــل، واللغــة العربيــة 

الفصحــى والعاميــة، وغرهــا مــن املوضوعات، وقــد أشــارت اإلحصائيات 

إىل التفاعــل الرائــع، والفائــدة الفائقــة التــي  قدمتهــا تلــك املحــارضات.
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الخط العربي ..من جدران المساجد إلى الطابعة الليزرية

آمالهــا، ومبعــث  عــن  واملعــر  باســمها،  والناطــق  اللغــة،  لســان  والحــرف  األمــة،  اللغــة روح  كانــت  ملــا 
حضارتهــا وأمجادهــا، وعنــوان فنهــا وإبداعهــا، فــال بــد أن يحتــل الخــط العــريب موضعــه مــن االهتــام 
والتقديــر، ليــدرس ويطــور نحــو األحســن واألفضــل وكان مــن الــرضوري الــذي ال منــاص عنــه، أن يــدرس 
ــن. ــن املختصــن والباحث ــه، م ــه وروائع ــواره، وفنون ــه وأغ ــن غوامضــه وأرساره، وكوامن ــق يكشــف ع بشــكل دقي

ــه أوالً،  ــذي ينبغــي عــى الخطــاط معرفت وهــو خــط األســاس ال

وهــو خــط جميــل وبديــع، يف حروفــه اســتقامة أكــر مــن 

غــره، وال يحتمــل التشــكيل، وال الركيــب وفيــه وضــوح، ويقــرأ 

اإلعالنــات  األغلــب يف  النــوع يف  هــذا  ويُســتعمل  بســهولة، 

التجاريــة، لبســاطته وبعــده عــن التعقيــد، اســتعمل يف عناويــن 

الصحــف والكتــب واملجــالت، وقــد ســمي بهــذا االســم نســبة إىل 

قطعــة الــورق التــي يكتــب عليهــا، ويتميــز بقــر حروفــه وهــو 

ــال، فــكل  ــه واضحــاً وجمي ــة، لكون ــراءة وكتاب أســهل الخطــوط ق

ــد  ــرى، وق ــوط األخ ــه الخط ــب علي ــة مل تصع ــن الرقع ــن أتق م

ــة،  ــة العثاني ــم الدول ــالل حك ــة خ ــط الرقع ــتخدام خ ــاع اس ش

وخاصــة خــالل القــرن التاســع الهجــري الخامــس عــر امليــالدي.

العــر،  خطــاط  باصطــالح  املدلــل  الرقعــة  خــط  ويســمى 

وقواعــده مشــابهة بشــكل كبــر  لخــط الرقعــة إال أنهــا ملتويــة 

أكــر مــن غرهــا، وقــد جابــت تســميته نســبة إىل صــدوره مــن 

الديــوان الهايــوين الســلطاين للحكومــة العثانيــة، فجميــع 

الســابقة  الركيــة  والفرمانــات  واإلنعامــات  امللكيــة،  األوامــر 

ــة  ــة العثاني ــام الخالف ــه، وكان هــذا الخــط يف أي ــب إال ب ال تكت

ــن  ــه، أو م ــه إال كاتب ــلطانية ال يعرف ــور الس ــن أرسار القص رسا م

نــدر مــن الطلبــة األذكيــاء، وقــد وضــع بعــد فتــح القســطنطينية 

ببضــع ســنن، وبقــي العمــل بــه مســتمراً يف دوائــر الدولــة 

العثانيــة حتــى اســتبدال األتــراك الحــرف الالتينــي بالخــط 

ــع  ــا منســقة، وتق ــواين بأنه ــز حــروف الخــط الدي العــريب، وتتمي

يف العــن والقلــب موقعــة، وينقســم الخــط الديــواين إىل قســمن: 

الخــط الديــواين الجــي و الخــط الديــواين الجــي الزورقــي.

خط الرقعة

الديواني

اعداد: حيدر الكرخي
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 وهــذا الخــط مــن أجــّل الخطــوط العربيــة، وهــو الخــط 

املكتــوب يف املصحــف حاليــا، وقــد ســمي بعــدة تســميات 

منهــا: البديــع، واملقــّور، واملــدّور، واملحقــق، وســمي بهــذا االســم 

الســتخداماته يف املراســالت، واملعامــالت التجاريــة، والكتابــات 

ــوص  ــخ يف النص ــرف النس ــب، وع ــاخ الكت ــة،  واستنس اإللكروني

ــؤرخ  ــران امل ــش ح ــا نق ــالم، ومنه ــى اإلس ــابقة ع ــة الس العربي

ــة.  ــدورة واللبن ــروف امل ــض الح ــد بع ــث تج ــام حي ــنة ۹۸ ت س

مــن أشــهر أنــواع الخــط النســخي وهــو خــط القمــة فمــن أتقنــه 

ــم  ــب بقل ــه يكت ــذا االســم ألن ــو النجــم الســاطع، وســمي به فه

يقــط محرّفــا، بســمك يســاوي ثلــث قطــر القلــم؛ ألنــه يحتــاج إىل 

تشــعرات ال تــأيت إال بحــرف القلــم وســمكه، ويســميه بعضهــم 

بالخــط العــريب؛ ألنــه األســاس ألنــواع كثــرة مــن الخطــوط 

العربيــة، ويعــد خــط الثلــث األكر صعوبة بــن الخطــوط العربية 

األخــرى، مــن حيــث القواعــد، واملوازيــن، والقــدرة عــى اإلنجــاز، 

ــهولة. ــره بس ــن غ ــن م ــه يتمك ــث فإن ــن الثل ــن م ــن يتمك وم

بجالــه  بالتعليــق،  يســمى  مــا  أو  الفــاريس،  الخــط  يتميــز 

ودقــة امتــداد حروفــه، ويتميــز بالوضــوح وعــدم التعقيــد، 

ــيا  ــا س ــة وتزيينه ــون الكتابي ــع الفن ــة جمي ــتخدم يف كتاب ويس

ــات  ــة والبطاق ــات التجاري ــالت واإلعالن ــف واملج ــن الصح عناوي

بــالد  يف  الخــط،  مــن  النــوع  هــذا  شــاع  وقــد  الشــخصية، 

ــدأ  ــد ب ــه ال يعــد خطاطــاً. وق ــم فإن ــه منه ــن ال يتقن ــارس، وم ف

امليــالدي. التاســع  الهجــري  الثالــث  القــرن  أوائــل  بالظهــور 

قبــل بضعــة قــرون مــن الزمــان، ســعى اإلنســان القديــم إىل تدويــن املعــارف والعلــوم املختلفــة ؛ وبســبب  )الحاجــة أم االخــراع(  

فقــد تفتــق ذهنــه عــن اخــراع وســائل الطباعــة املختلفــة التــي انتقلــت علومهــا وتطورهــا بــن بقــاع األرض املتباعــدة ليضيــف 

ــل  ــأيت جي ــى ي ــه حت ــوم ذروت ــور العل ــغ تط ــا إن بل ــابق وم ــل الس ــدأه الجي ــذى ب ــور ال ــدة إىل درب التط ــوة جدي ــق خط ــل الالح الجي

جديــد، ويصبــح مــا حققــه جيــل األمــس مــن تطــور مجــرد خطــوة ســابقة يف درب التطــور لجيــل الغــد ،وتطــورت يف الســنوات 

ــرى، وكل  ــات أخ ــاالت وصناع ــة إىل مج ــة الورقي ــوص الكتابي ــارج النص ــا خ ــد حدوده ــي متت ــاد الت ــة األبع ــة ثالثي ــك الطباع ــرة كذل األخ

ــتقبل  ــراً يف مس ــوالً كب ــل تح ــذا ميث ــة، وه ــع طباع ــت تطب ــاط، أصبح ــد خط ــة بي ــوص كتاب ــب النص ــدل أن تُكت ــط؛ فب ــر يف الخ ــك أثّ ذل

ــة.  ــات التكنولوجي ــم كل التحدي ــريب، رغ ــط الع ــواء الخ ــل ل ــى حم ــراً ع ــزال م ــا ي ــريب م ــاط الع ــة فالخط ــم الحداث ــريب، ورغ ــط الع الخ

 خط النسخ 

الثلث

الفارسي

لماذا الطباعة

تقارير
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وباء كورونا .. متالزمة الوعي وضعف الخدمات تفتك بالمجتمعات العربية
إعداد: حيدر الكرخي

»يــا ليــت الدنيــا تعــود يب إىل أيامــك، وإىل حنانــك، وإىل عطفــك، يــا ليتنــي اســتيقظ يف الصبــاح وأســمع صوتــك الحنــون الــذي تنادينــي بــه، يــا ليتنــي 

احتضنــك وأشــم رائحتــك العطــرة التــي افتقدهــا بشــدة، يــا ليتنــي ويــا ليتنــي مــا فقدتــك، ومــا رأيــت يومــاً كيــوم هجرتــك، يــوم ُحملــت فيــه عــى 

أكتــاف الرجــال ذاهبــاً إىل مثــواك األخــر، تــاركاً وراءك فتــاة تبــي ليــالً نهــاراً شــوقاً إليــك، كــم أمتنــى أن أراك حتــى يف املنــام وأُشــبع ناظــري بــك، 

وأملــس يديــك الحنونتــن، وأنظــر إىل عينيــك املليئــة بالحــب والعاطفــة عــى ابنتــك التــي تركتهــا بــن أيــادي الزمــان تعــاين هــاً ال يعــرف بــه أحــد، 

رحمــك اللــه يــا نــور قلبــي وحيــايت أيب«. بلغــة الوجــع ودعــت تــاال أحمــد رايض أباهــا الكابــن العراقــي الــذي يعــرف باألســطورة أحمــد رايض بعــد 

أن وافتــه املنيــة يف بغــداد متأثــرا بإصابتــه بفايــروس كورونــا .

السلطات .. وباء الفشل
مــن  كبــراً  حيــزاً  العــامل  يف  كورونــا  فــروس  انتشــار  واحتــل 

اهتامــات الصحــف العربيــة، وقــد تنــاول عــدد مــن كتــاب الــرأي 

هــذه القضيــة، وال ســيا انتشــار الفــروس القاتــل يف املحيــط 

اإلقليمــي وخــالل األشــهر املاضيــة، ظهــرت حــاالت إصابــة بالفروس 

يف عــدد مــن البلــدان العربيــة ، منهــا العــراق ، اليمــن ، الســودان، 

عــان، والكويــت، والبحريــن، ولبنــان ، واملغــرب ، وناقــش كتــاب 

رأي وبعــض املختصــن طريقــة تعامــل البــالد العربيــة مــع انتشــار 

الفــروس وانتقــد بعضهــم مــا وصفــه بـ«اســتهتار« الســلطات 

ــد آخــرون  ــا انتق ــروس، في ــع الف ــل م ــدول يف التعام يف بعــض ال

»جشــع« التجــار يف التعامــل مــع األزمــة مــن خــالل رفــع أســعار 

ــدم  ــي وع ــة الوع ــى قل ــع ع ــد وق ــاد األش ــن االنتق ــات لك الكام

اهتــام املواطــن العــريب بنفســه مــن خالل إهــال لبــس الكامات 

وأخــذ الوقايــة الكاملــة مــا ســبب يف انتشــار الفايــروس وهــذا بحــد 

ذاتــه ميثــل تحديــا خطــرا يدعــو الجميــع اىل رضورة اســتخدام مواد 

ــدم التجمــع يف األماكــن العامــة  ــم ولبــس الكامــات وع التعقي

فضــال عــن رضورة عــدم الخــروج مــن املنــازل إال للــرضورة وميثــل 

ذلــك مســألة الحفــاظ عــى النفــس مــن هــذا الفايــروس القاتــل.

المغرب العربي .. وعي زائف
أمــا يف املغــرب العــريب حــذر الباحــث يحيــى عامل من الســخرية 

يف إشــارة إىل الســخرية التــي حدثــت يف مواقــع التواصــل 

ــن  ــض املدون ــل بع ــن قب ــا م ــار كورون ــد انتش ــي عن االجتاع

املغاربــة قائــالً: إن الســخرية مــن كل يشء، نــوع مــن العدميــة 

ــف،  ــا مجــرد وعــي زائ ــي تدعــي الوعــي وهــي يف حقيقته الت

ــدري  ــه، فيكــون اإلنســان يــرض بنفســه مــن حيــث ي ــر ل ال أث

ــه .. االمــر ال يتوقــف عــى  أو ال يــدري، ويهــدد مصــره بأكمل

املغــرب بــل ميتــد ليشــمل الجزائــر وتونــس وليبيــا التــي متزقهــا 

الراعــات والحــرب االهليــة فوســائل االعــالم يف هــذه البلــدان 

مــا انفكــت تتحــدث عــن ضعــف مخيــف يف الوعــي املطلــوب 

للتعامــل مــع الوبــاء وهــو وضــع املجتمعــات يف ازمــة خانقــة .
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العراق ...  وعي مترنح 
كان الكثــر يف العــراق ينكــر وجــود الفايــروس، 

ويســخر مــن مرتــدي الكامــات، لكــن حادثــة 

مــوت كابــن العــراق أحمــد رايض، رمبــا تشــكل 

ــة،  ــذر والوقاي ــدة يف الح ــة جدي ــة انعطاف بداي

ومــع ذلــك كلــه، هنــاك معانــاة مســتمرة مــن 

عــدم االلتــزام بالتحذيــرات، إذ أكــد مديــر 

صحــة جانــب الرصافــة مــن العاصمــة العراقيــة 

أن جانــب  الســاعدي،  الغنــي  عبــد  بغــداد 

إىل  أدت  شــعبيَّة،  األكــر  وهــي  الرصافــة، 

انتشــار فــروس “كورونــا” وســاعد يف ذلــك قلــة 

ــذراً  ــاس، مح ــض الن ــن بع ــي م ــي الصح الوع

مــن أن اســتمرار انتشــار الفــروس ســيؤدي 

ــة  ــر الصح ــده وزي ــا أك ــو م ــة” .. وه إىل “كارث

العراقيــة حســن التميمــي الــذي كشــف أن 

قلــة الوعــي بالتعامــل مــع كورونــا عنــد عامــة 

النــاس أدخــل البلــد يف مرحلــة وبائيــة خطــرة.

إعداد: حيدر الكرخي

اليمن .. الظروف مستحيلة 
ــف نســبيا يف اليمــن بســبب  ــر مختل ــا األم رمب

تهالــك املنظومــة الصحيــة حيــث حــذر املديــر 

تيــدروس  العامليــة،  الصحــة  العــام ملنظمــة 

ــوم غيرييســوس مــن خطــورة التدهــور  أدهان

الصحيــة،  املنظومــة  يف  الحاصــل  الشــديد 

بســبب الــراع املســتمر ألكــر مــن أربــع 

ســنوات وقــال: »العاملــون الصحيــون يف اليمــن 

يعملــون يف ظــروف مســتحيلة، فهنــاك آالف 

ــة،  ــفيات كافي ــد مستش ــن ال توج ــرىض ولك امل

كافيــة،  نظيفــة  ميــاه  أو  كافيــة،  أدويــة  أو 

هــم  التمريــض  وطواقــم  األطبــاء  وهــؤالء 

العمــود الفقــري لالســتجابة الصحيــة ومــن 

ــن«. ــل يشء يف اليم ــتطيع فع ــن نس ــم ل دونه

الجزائر .. وعي مضطرب 
ــدة  ــن دي ــب محمــد ب ــول الكات يف حــن يق

كورونــا  فــروس  مــع  النــاس  تعامــل  إّن 

يف الجزائــر »ال يــزال مضطربــاً نوعــاً مــا 

تعاطــي  يطبــع  مــا  إىل  الكاتــب  ويشــر 

الجزائريــن مــع الكورونــا، مــن المبــاالة 

الصارمــة  وقراراتــه  الصحــي  بالعــزل 

وبــروز  للتوعيــة،  القصــوى  والدرجــات 

ــدم  ــن وع ــي املواطن ــة وع ــن قل ــاالت م ح

شــعورهم باملســؤولية، حتــى اآلن، يف أغلــب 

مســتويات  وقــع  عــى  الوطــن،  جهــات 

ــاء  ــر الوب ــع خط متدنّيــة مــن التعامــل م

ــم  ــن حج ــل م ــخرية والتقلي ــاليب الس بأس

ــن  ــن املثقف ــر م ــدى الكث ــى ل ــره حت خط

املحســوبن عــى مســتوى الوعــي الجمعــي 

اإلصابــات. عــدد  مــن  زاد  األمــر  وهــذا 

مصر .. استهتار بالوقاية 
مــر؛  يف  كثــرا  يختلــف  مل  الوضــع 

ــر  ــا مب ــة كورون ــة مكافح ــس لجن فرئي

اســتهتار  "إن  قــال  حســني،  حســام 

تســبب  الوقايــة  بإجــراءات  املواطنــن 

ــرًا أن  ــن، معت ــداد املصاب ــزات بأع يف قف

الرهــان عــى وعــي الشــعب ســبب أزمــة 

" حســني أردف قائــالً "الشــعب اســتهان 

بهــا".  يســتهان  ال  وكورونــا  بكورونــا 

االحصائيــات يف مــر يف تصاعــد مســتمر 

. كبــر  بخطــر  ينــذر  فيهــا  والوضــع 

السودان .. صعوبات عديدة
أمــا الســودان فتعمــل ألــف منظمــة وطنيــة 

ــة  ــة ضمــن خطــة الطــوارئ الصحي وإقليمي

ملواجهــة فــروس كورونا املســتجد إىل جانب 

الصحيــة يف  للتوعيــة  مبــادرات تطوعيّــة 

املــدن والقــرى واألريــاف مــن أجــل مواجهة 

الصحــة  وزارة  وأنشــأت  القاتــل  الوبــاء 

البــالد  واليــات  يف  ونظراتهــا  الســودانية 

غــرف طــوارئ تنســق عرهــا مــع املنظــات 

املبــادرون  يواجــه  وقــت  واملبــادرات، يف 

صعوبــات عديــدة، منهــا ارتفــاع أســعار 

املــواد املســتخدمة يف صناعــة املعقــات 

املواطنــن  مــن  كثــر  اســتجابة  وعــدم 

مــا  املعلنــة وهــذا  الوقائيــة  لإلجــراءات 

ــات يف الســودان. ــن اإلصاب ــد م ســبب املزي

الجزائر .. وعي مضطرب 
بــن  محمــد  الكاتــب  يقــول  حــن  يف 

ديــدة إّن تعامــل النــاس مــع فــروس 

كورونــا يف الجزائــر "ال يــزال مضطربــاً 

ــع  ــا يطب ــب إىل م ــا ويشــر الكات ــاً م نوع

ــن  ــا، م ــع الكورون ــن م ــي الجزائري تعاط

وقراراتــه  الصحــي  بالعــزل  المبــاالة 

ــة،  ــة والدرجــات القصــوى للتوعي الصارم

وبــروز حــاالت مــن قلــة وعــي املواطنــن 

حتــى  باملســؤولية،  شــعورهم  وعــدم 

الوطــن، عــى  أغلــب جهــات  اآلن، يف 

ــل  ــن التعام ــة م ــتويات متدنّي ــع مس وق

ــاليب الســخرية  مــع خطــر الوبــاء بأس

حتــى  خطــره  حجــم  مــن  والتقليــل 

ــوبن  ــن املحس ــن املثقف ــر م ــدى الكث ل

الجمعــي  الوعــي  مســتوى  عــى 

ــات. ــدد اإلصاب ــن ع ــر زاد م ــذا األم وه
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الترقية العلمية..
مشكلة الجامعات العربية التي ما زالت تبحث عن من يحلها !!

الترقية حافز للنجاح

خطوات من اجل النجاح

الترقيات العلمية بين نقيضين

الخالصــة

متابعة : د.جمال عبد ناموس

لطاملــا ظلــت الرقيــة العلميــة يف الوســط األكادميــي يف مختلــف الجامعــات، قضيــة ســاخنة تتجاذبهــا اآلراء مــا بــن مؤيــد لهــا بوصفهــا تســهم يف رقــي 

االكادميــي العلمــي وتوســيع مداركــه البحثيــة، ومعــارض لهــا بوصفهــا ليســت ســوى حجــر عــرة تحبــط نشــاط األكادميــي العلمــي وتجــره عــى تقديــم 

منتــج علمــي هــو مبثابــة اســقاط فــرض ال ميكــن تجــاوزه؛ ألن الرقيــة ال تتــم بدونــه، وبــن هــذا وذاك يقــول واقــع الحــال: إن الجامعــات العربيــة مل 

تســتطع أن تضبــط ســياقات هــذه الرقيــة، بــل إن كثــراً منهــا يتفنــن يف تعقيــد هــذا األمــر، وباتــت الرقيــة، بــال أدىن شــك، معرقــال وليســت محفــزا 

نتيجــة غيــاب الرؤيــة الواضحــة للمؤسســات األكادمييــة يف كيفيــة توظيفهــا بالشــكل األمثــل وليــس غريبــا غيــاب التفاعــل معهــا مــن األكادمييــن؛ ألنهــا 

ــداع كــا هــو الحــال يف العــامل املتقــدم. ــز األكادميــي نحــو اإلب ــا ال تقــدم شــيئا يف مجــال تحفي ــرون أنه ــرى كث ــي ي تقــدم حزمــة مــن الــروط الت

تســلط صــدى أريــد يف قضيتهــا للمناقشــة اليــوم الضــوء عــى الرقيــة العلميــة محاولــة لجــس نبــض املعنيــن بهــا، وتلمــس هواجســهم نحوهــا، فكانــت 

ــطور. هذه الس

ــن  ــات م ــت الجامع ــاح إذا تخلص ــزا للنج ــة حاف ــة العلمي ــون الرقي تك

ــة، والحكــم بالهــوى  ــرات الجانبي ــة واملحســوبية، والتأث التبعــات الحزبي

ال بالقيــم العلميــة الرصينــة، وهــذه الســلبيات والراكــات تخلــق جــواً 

ــة،  ــة األكادميي ــى املؤسس ــف ع ــعور بالحي ــان والش ــم والطغي ــن الظل م

ــة التــي  وتكــون جوفــاء يف هيكليتهــا وتنافســها العلمــي وخدمــة القضي

ــة  ــة علمي ــا إىل مؤسســة ليســت ذات قيم ــا، وتحوله ــن أجله وجــدت م

بحتــه وال تصلــح أن تخــدم جوانــب البحــث العلمــي الرصــن واملســتقل، 

الســامرايئ  مضحــي  فليــح  الدكتــور  املشــارك  األســتاذ  يــرى  هكــذا 

ماليزيــا اللغــات –  كليــة   - العامليــة  املدينــة  التدريــي يف جامعــة 

أمــا أ.د.محمــد عاشــور التدريــي يف جامعــة ســيئون- حرضمــوت- اليمــن 

ــزاً للنجــاح بوصفهــا شــكالً مــن أشــكال   ــة تشــكل حاف فيقــول: إن الرقي

التطــور يف الســلم األكادميــي، وهكــذا تعمل عى إتاحة الفرصــة لتبؤ بعض 

املواقــع املتقدمــة التــي تتيــح للباحــث إيصــال معارفــه لخدمــة املعرفــة.

ــة  ــة -املدين د.فاطمــة بنــت ســعود الكحيــي التدريســية يف جامعــة طيب

املنــورة تقــول »الرقيــات العلميــة يجتمــع فيهــا )كثــرا( النقيضــن، 

ــراءات االخــراع،  ــة ل ــد تكــون محفــزة للرقــي االكادميــي، فتكــون بواب ق

وإثــراء الرصيــد املعــريف لإلنســانية يف كافــة املجــاالت وقــد تكــون صدمــة 

ــش،  ــات، والغ ــة للرسق ــة بواب ــات العلمي ــون الرقي ــا تك ــة( عندم ) عنيف

واملناصــب، واالســتعراض، والكســب املحــرم«، امــا األســتاذ املشــارك 

الدكتــور يــارس محمــد عبــد الرحمــن طرشــاين رئيــس قســم الفقــه وأصوله 

بكليــة العلــوم اإلٍســالمية بجامعــة املدينــة العامليــة مباليزيــا يقــول: بفضــل 

ــد  ــداع والتجدي ــزة لإلب ــا محف ــة يف جامعتن ــات العلمي ــاىل الرقي ــه تع الل

حيــث  يشــجعون الباحثــن للنــر يف املجــالت العلميــة العامليــة املحكمــة  

وذات التصنيــف العاملــي،  كــا أنهــا تشــجع عــى املشــاركة يف املؤمتــرات 

ــع.   ــة واملجتم ــات للجامع ــم خدم ــة إىل تقدي ــة باإلضاف ــدوات العاملي والن

بــن  شاســع  بــون  وجــود  واضــح،  بنحــو  يــؤرش،  الحــال  واقــع  إن 

الجامعــات  وبــن  املتقدمــة  الجامعــات  العلميــة يف  الرقيــة  آليــات 

كبــرة  أهميــة  االمــر  اعطــاء  الجامعــات  هــذه  وعــى  العربيــة، 

واخضاعــه للمراجعــة والتدقيــق الشــامل، واالســتفادة مــن التجــارب 

ــف  ــى التخل ــول أن يبق ــن املعق ــس م ــال؛ إذ لي ــذا املج ــة يف ه املتقدم

وغيــاب العدالــة واملوضوعيــة يف رشوط الرقيــة العلميــة هــي مــن 

. العلمــي  والرقــي  بالتطــور  ورغبتهــم  األكادمييــن  طمــوح  تقتــل 

إســاعيل مخلــف خضــر أســتاذ مســاعد يف الجامعة العراقية  مــن العراق  

ــة  ــة رشوط مقبول ــدم الجامع ــا تق ــاح عندم ــون نج ــة تك ــرى أن الرقي ي

للرقيــة وليســت رشوط تعجيزيــة يف النــر وجهــة النــر وعــدد البحوث 

، يف حــن يقــول التدريــي عبــده ثابــت العبــي يف جامعــة أم القــرى يف 

اململكــة العربيــة الســعودية  أن الرقيــة العلميــة يســبقها أبحاث ملشــاكل 

علميــة يكتســب الباحــث منهــا خــرة البحــث والتمحيــص والتــي بدورها 

تســقل اكــر الباحــث معرفيــا, وبالتــايل يكتســب متعــة وشــغف مهــارة 

البحــث العلمــي واالســتمرار بــه كتابــة وقــراءة ونقــدا،  أ.د. حيــدر عــي 

الزبيــدي مــن العــراق يؤكــد أن املتابعــة والتشــديد عــى رصانــة البحــوث 

ــى  ــد ع ــع التأكي ــا، م ــتالل فيه ــبة االس ــق نس ــة، وتضيي ــة للرقي املقدم

الســادة الخــراء يف متابعــة ذلــك بدقــة وأمانــة، ورضب كل مــا خالفهــا.
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خدمات المنصة

مدونة ُأريد
للباحثيــن  واســعة  تفاعــل  مســاحة   ..  

تعــد خدمــة مدونــة أُريــد واحــدة مــن بــن العديد مــن الخدمات التي تســعى، عــن طريقهــا، منصة أريــد للعلــاء والخــراء والباحثن 

الناطقــن بالعربيــة لخلــق بيئــة تواصليــة تفاعليــة بــن الباحثــن؛ إذ تشــكل هــذه املدونــة مســاحة واســعة للــرأي الحر الذي يســتطيع 

الباحــث اســتعاله يف تبــادل األفــكار، واملقرحات مع أقرانه، ومع املجتمع مبا يســهم يف نضج مســرته العلميــة، وتقوميها؛ فهذه املدونة 

تتيــح للباحــث إنشــاء مدونــة خاصــة بــه، ليــدون فيها أهــم مقاالتِه العلميــة، وأهم بحوثــه، أو مؤلفاته وآرائه يف شــتى مناحــي الحياة .

شروط المدونة 
تعتمد املدونة مجموعة من الروط أهمها: 

ــليم  ــكل س ــى بش ــة الفصح ــة العربي ــة باللغ ــون الكتاب - أن تك

ــة. ــع التخصصــات العلمي ــل جمي ــن قب وســلس م

- يجــب أال يتجــاوز املحتــوى عــن 900 كلمــة وأن ال يقــل عــن 

50 كلمــة.

ــن 5  ــل ع ــة، وال يق ــن 20 كلم ــوان ع ــاوز العن ــب أال يتج - يج

ــات. كل

- أال تحتــوي التدوينــة عــى عبــارات تخالــف أخالقيــات العلــم 

والعلــاء.

مدونات متميزة 
فرصــة  أريــد،  منصــة  إدارة  وضعــت  كــا 

خــالل:  مــن  وذلــك  املميــزة  املدونــات  ألصحــاب 

بــارزة  لشــخصيات  مميــزة  مدونــات  خمــس  اعتــاد   -

. املدونــات  لهــذه  للرويــج  مدفوعــة   حملــة  وإطــالق 

. للمدونــة  حريــاً  يكــون  التدوينــة  محتــوى   -

. كلمــة   700  _500 الكلــات  -عــدد 

. بالصــور  مدعومــة  مدونــة  لــكل  مواضيــع   10 -عــدد 

وتخاطــب  وسلســة  عامــة  الخطــاب  لغــة   -

العلميــة. املــادة  مــن  لالســتفادة  الفئــات  جميــع 

- اإلعالن عن أفضل مدونة شهرياً ) عى صعيد املنصة، الدولة، 

الجامعــة( مــن حيــث عدد زيــارات املواضيع، عــدد التعليقات.

ــث،  ــزات للباح ــن ممي ــا م ــا له ــة وم ــذه الخدم ــة ه وألهمي

ــة  ــة علمي ــد مســابقة أفضــل مدون ــد اطلقــت منصــة أري فق

لشــهر يونيــو/ حزيــران  العــام 2020م، وذلــك حســب األكــر 

ــة باملنصــة، وســيتم اإلعــالن  قــراءة باإلضافــة للــروط املعلن

بــإذن اللــه عــن اســم الفائــز األول بعــد إعــالن فــوزه بتســجيل 

فيديــو قصــر عــن موضــع مدونتــه للنــر مبنصــة »أريــد«.

 - أال تتضمــن إهانــة الــدول أو املؤسســات أو الرمــوز ذوي 

ــة. ــة االعتباري القيم

ــادر  - يجــب أن يكــون املــدون حاصــالً عــى وســام باحــث مب

مــن منصــة أريــد.

ــاالت  ــن مق ــوخة ع ــت منس ــة وليس ــة أصلي ــون الكتاب - أن تك

أخــرى.

- أال تكون التدوينة نرت سابقاً يف منصات ومواقع أخرى.

- يحــق إلدارة منصــة أريــد إيقــاف املدونــة أو حــذف تدوينــة 

تخالــف الــروط .
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في رحاب الجامعات
إعداد : د. أميرة زبير سمبس

جامعُة أمِّ الُقرى .. شرفُ 
العلِم وشرفُ المكان

جامعــٌة يَُســطّر تاريُخهــا مبــاِء الذهــب، ويزهــو فيهــا االســُم والرُّتـَـب، 

ــرَُف  ــأن تَ ــا ب ــُه عليه ــنَّ الل ــد م ــرى«، فلق ــة أم الق ــُت »جامع عني

ــه  ــت الل ــوار لبي ــم والِج ــم، ورشف العل ــالِث ِخصــاٍل: رســالة العل بث

الحــرام، واالســم الــذي تحملــه هــذه الجامعــة املباركــة » أم القرى«.

وتظــلُّ جامعــة أم القــرى، رغــم حداثــة قيامهــا يف هيئتهــا وترســيمها 

الحــايل، مــن أكــر الجامعــات متيــزا بحكــم موقعهــا وعراقتهــا، 

ــة ذات  ــة أكادميي ــا مؤسس ــرى، بوصفه ــة أم الق ــرزت جامع ــد ب فق

ســمعة علميــة كبــرة يف علــوم الريعــة والربيــة والدراســات 

اإلســالمية، عــالوة عــى التخصصــات العلميــة والتطبيقيــة الحديثــة.

مــرت جامعــُة أم القــرى منــذ إنشــاء أوىل كلياتهــا بثــالث مراحــل 

تاريخيــة ، نجحــت فيهــا يف رفــد املجتمــع بكليــات رشعيــة 

ــوان تألقهــا هــو  وانســانية واجتاعيــة وعلميــة وطبيــة وكان عن

االهتــام الحكومــي بهــا وبقطــاع التعليــم بنحــو عــام يف اململكــة 

العربيــة الســعودية ، وأصبحــت الجامعــة تقــدم مختلــف أنــواع 

ــوم العــايل  ــوس والدبل ــح درجــات البكالوري التخصصــات، ومتن

ــة  ــة العربي ــة واللغ ــوم الريع ــوراه يف عل ــتر والدكت واملاجس

والربيــة، والعلــوم االجتاعيــة والتطبيقيــة والطب والهندســة.
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الهدف بعيد المدى

احصائيات وارقام :

وضعــت الجامعــة رؤيــة واضحــة لــي تحقــق مــا تبتغيــه وهــو أن تكــون جامعــة أم القــرى بحلــول عــام 2030م مــن بــن أفضــل 200 جامعــة 

عامليــة وهــي جــادة يف الســعي لتحقيــق ذلــك ؛ إذ أن  رؤيتهــا تعتمــد الريــادة العامليــة يف إنتــاج واســتثار املعرفــة وخدمــة قضايــا الحــج 

ــة يخدمــان املجتمــع  ــة متقن ــز وأبحــاث علمي ــم متمي ــم تعلي ــة ، امــا رســالتها فهــي تقدي ــة والعربي ــوم الرعي ــة يف العل والعمــرة واملرجعي

والحــج والعمــرة ويســهان يف تنميــة االقتصــاد املعــريف وريــادة األعــال ضمــن بيئــة أكادمييــة محفــزة وبــراكات فّعالــة ، وتركــز يف قيمهــا 

عــى مســتوى األفــراد: املســؤولية - األخــالق الحســنة – التميــز ، وعــى مســتوى املجموعــة: العمــل الجاعــي والتعــاون - التخطيــط والرؤيــة 

ــم - الجــودة واإلتقــان. ــر والتحســن الدائ ــزام باملنهــج اإلســالمي - التطوي ــة ، وعــى مســتوى املنظمــة: االلت املســتقبلية - الكفــاءة والفعالي

•يبلــغ عــدُد كليــات جامعــة أم القرى ومعاهدهــا 35، واألقســام 119، 
ــز البحــث  ــادات11، ومراك ــج 596، والع ــات 215، والرام والتخصص
العلمــي12، والجمعيــات العلميــة 8، واملجــالت العلميــة 7، والصحف 

الجامعيــة 1، واملكتبــات 29.
•دخلــت جامعــة أم القــرى مؤخــرا ضمــن قامئــة أفضــل 500 جامعــة 
عامليــة، حيــث تقّدمــت يف قامئــة تصنيــف QS الريطــاين للجامعــات 
العامليــة لعــام 2021؛ واحتلــت املرتبــة 474عقــب تحقيقهــا املرتبــة 
الجامعــات  بــن  الرابــع  املركــز  501 يف عــام 2020، وجــاءت يف 

ــف الحــايل . الســعودية للتصني
•كلياتهــا الرعيــة واالداريــة هــي : كليــة الريعــة والدراســات 
ــر  ــايل لألم ــد الع ــن -املعه ــول الدي ــوة وأص ــة الدع ــالمية - كلي اإلس
باملعــروف والنهــي عــن املنكــر - كليــة إدارة األعال - كلية الدراســات 
القضائيــة واألنظمــة - كليــة العلــوم االقتصاديــة واملاليــة اإلســالمية.

•كلياتهــا العلميــة والهندســية والطبيــة هــي : كليــة العلــوم التطبيقية 
ــة الحاســب اآليل ونظــم  ــة الهندســة والعــارة اإلســالمية - كلي - كلي
ــوم  ــة العل ــنان - كلي ــب األس ــة ط ــب- - كلي ــة الط ــات ، كلي املعلوم
ــة -  ــة الصحي ــة الصحــة العامــة واملعلوماتي ــة - كلي ــة التطبيقي الطبي

كليــة الصيدلــة - كليــة التمريــض.
•كلياتهــا االنســانية واالجتاعيــة هــي : كليــة اللغــة العربيــة - كليــة 
ــر  ــة لغ ــة العربي ــد اللغ ــة - معه ــوم االجتاعي ــة العل ــة - كلي الربي
ــة  ــتمر - كلي ــم املس ــع والتعلي ــة املجتم ــة خدم ــا - كلي ــن به الناطق
ــة  ــز اللغ ــون - مرك ــم والفن ــة التصامي ــة - كلي املجتمــع مبكــة املكرم

ــة. اإلنجليزي
•مراكزهــا معاهدهــا البحثيــة هــي : مركــز بحــوث التعليــم اإلســالمي 
ــوم  ــوث العل ــز بح ــة - مرك ــوم الطبي ــب والعل ــوث الط ــز بح - مرك
االجتاعيــة - مركــز بحــوث العلــوم الصيدالنيــة - مركز بحــوث العلوم 
الهندســية واملعاريــة - مركــز بحــوث اللغــة العربيــة وآدابهــا - مركــز 
ــة -  ــوم التطبيقي ــوث العل ــز بح ــة - مرك ــية والربوي ــوث النفس البح
مركــز بحــوث الدراســات اإلســالمية ، معهــد خــادم الحرمــن الريفن 
ألبحــاث الحــج والعمــرة - معهــد البحــوث والدراســات االستشــارية - 
معهــد اإلبــداع وريــادة األعــال - معهــد املخطوطــات وإحيــاء الراث 

اإلســالمي.
•للجامعــة عــادة للبحــث العلمــي تأسســت يف منتصــف عــام 
1435هـــ، لتكــون جــزًءا مــن منظومــة العــادات املمثلــة يف مجلــس 
الجامعــة، وترتبــط هيكليــا بوكالــة الجامعــة للدراســات العليــا 
والبحــث العلمــي وتضــم العديــد مــن الوحــدات العلميــة املتنوعــة 

ــة . واملختلف

اهداء معايل مدير جامعة أم القرى درع منصة أريد



16

ــبع  ــى اآلن س ــام 1429هـــ، وحت ــذ ع ــرى من ــة أم الق ــدر جامع تُص

ــوم  ــرى لعل ــة أم الق ــة جامع ــي مجل ــة ه ــة محكم ــالت علمي مج

الريعــة والدراســات اإلســالمية ، ومجلــة جامعــة أم القــرى لعلــوم 

اللغــات وآدابهــا ، ومجلــة جامعــة أم القــرى للعلــوم الربويــة 

 ، االجتاعيــة  للعلــوم  القــرى  أم  جامعــة  ومجلــة   ، والنفســية 

ــة  ــة جامع ــارة ، ومجل ــة والع ــرى للهندس ــة أم الق ــة جامع ومجل

ــة. ــرى الطبي ــة جامعــة أم الق ــة ، ومجل ــوم التطبيقي ــرى للعل أم الق

قــال تقريــر) آرســيف – ARCIF( الرابــع 2019، الــذي يصــدر عــن 

قاعــدة بيانــات »معرفــة » لإلنتاج واملحتــوى العلمي : إن الســعودية 

تصــدرت مجــال اآلداب، الــذ يضــم 51 مجلــة ، وكانــت املرتبــة األوىل 

مــن نصيــب » مجلــة جامعــة أم القــرى لعلــوم اللغــات وآدابها« عى 

  .Q( املستوى العريب ، وصنفت يف هذا التخصص ضمن الفئة ) األوىل

تفوق مذهل مجالت علمية متطورة 
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إميانـــا بـــدور جـامعة أم القـرى، ممثلـة يف عمـادة البحـث العلمـي، 

فـي إنتـاج بحـوث علميـة رصينـة ذات مـــــردود إيجــــايب علــــى 

املجتمــــع، تــــأيت الكراســـي العلميــة بــالجامعة وسيلـــة دعـــم 

أســـاسية يف منظومة البحـــث العلمي بـالجامعة. 

ومن أبرز الكرايس البحثية :

ــة  ــخ مك ــات تاري ــز لدراس ــد العزي ــن عب ــلان ب ــك س ــريس املل •ك
ــة. املكرم

•كريس الر للخدمات اإلنسانية.
•كــريس الشــيخ جميــل خوقــر ألمــراض القولــون ورسطــان القولــون 

واملســتقيم.

•كــريس املعلــم محمــد بــن عــوض بــن الدن لإلبــداع وريــادة 
األعــال.

•كــريس امللــك عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز للقــرآن الكريــم بجامعــة 
أم القــرى.

•كــريس صاحــب الســمو امللــي األمــر خالــد الفيصــل لتطويــر 
املناطــق العشــوائية مبنطقــة مكــة املكرمــة.

ــة  ــات اململك ــائر جامع ــأن س ــأنها ش ــرى ش ــة أم الق ــرص جامع تح

العربيــة الســعودية عــى إقامــة العديــد مــن املؤمتــرات والنــدوات 

العلميــة، ودعــوة العديــد مــن الباحثــن، وذلــك مــن أجــل ترســيخ 

ــجد  ــل يف املس ــدوة العم ــا ن ــن أهمه ــي، وم ــث العلم ــدأ البح مب

الحــرام، 1430هـــ 

ــث  ــات البح ــر ) تحدي ــري، 1440هـــ ، ومؤمت ــل الخ ــر العم ومؤمت

العلمــي يف علــوم اللغــة العربيــة (، 1441هـــ ، كــا تنفــرد جامعــة 

أم القــرى بإقامــة اللقــاء العلمــي الســنوي للباحثــن خــالل موســم 

ــن ألبحــاث  ــن الريف ــد خــادم الحرم ــه معه ــذي ينظم الحــج، وال

واملســؤولون  املختصــون  فيــه  يلتقــي  حيــث  والعمــرة،  الحــج 

ــارة لعــرض خالصــة مــا  ــون يف مجــال الحــج والعمــرة والزي والعامل

لديهــم مــن أبحــاث ودراســات ومقرحــات، وتبــادل وجهــات النظــر 

يف الجوانــب الهندســية والعمرانيــة، واإلداريــة واإلنســانية، والبيئيــة 

ــر  ــة؛ لتطوي ــة واملعلوماتي ــة، والتقني ــة والتوعوي ــة، واإلعالمي والصحي

منظومــة الحــج والعمــرة مبــا يحقــق راحــة ضيــوف الرحمــن 

ــالمتهم.  وس

كراسي بحثية 

مؤتمرات وندوات متنوعة 
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القصــة اإلخباريــة فــي القرآن
د. طه احمد الزيدي

يــكاد يجمــع الصحفيــون واإلعالميــون عــى أن الخــر املهنــي املتكامــل يجيــب عــن األســئلة الســتة، وهــي: )مــاذا؟ مــن؟ متــى؟ أيــن؟ كيــف؟ ملــاذا؟( 

أو أكرهــا، إال إّن القــرآن الكريــم ضــم إىل هــذه العنــارص عنــارص أخــرى، ليشــكل القصــة اإلخباريــة، ويســبق إىل تحليــل مــا وراء الخــر، وارتباطاتــه.

إّن القصــة اإلخباريــة يف القــرآن الكريــم تبنــى عــى محوريــن رئيســن هــا: توصيــف الحــدث وتحليــل ارتباطــه، فمحــور توصيــف الحــدث يقــوم 

عــى األســئلة الخمســة: )مــاذا ومــن ومتــى وأيــن وكيــف(.

وأما محور تحليل االرتباط يقوم عى ثالثة اســئلة، هي:

-مــا قبلــه ؟ )أو ملاذا؟(: وهو يحدد خلفيــة الحدث ومقدماته، أي: ما قبل الحدث.

-مــا بعــده؟ )أو ما املتوقع؟(: وهو يحدد مآل الحدث ونتائجه املســتقبلية.

-ما أثره؟ وهو يحدد عالقته باملتلقي ســواء بشــكل شــخيص أو مبحيطه أو بقضيته، أي ما وراء الخر بالنســبة لنا يف الوقت اآلين.

شــواهد مــن القصة اإلخبارية يف القــرآن الكريم )حادثة االرساء( 

ــِجِد  ــَن الَْمْس ــاًل ِم ــِدِه لَيْ ى ِبَعبْ ــِذي أَرْسَ ــبَْحاَن الَّ ــاىل: )ُس ــه تع ــال الل ق

ــا  ــْن آيَاتَِن ــُه ِم ــُه لُِنِيَ ــا َحْولَ ــِذي بَاَركَْن ــَى الَّ ــَراِم إِىَل الَْمْســِجِد اأْلَقْ الَْح

ــِميُع الْبَِصــُر( )ســورة اإلرساء:1(، قـَـاَل َرُســوُل اللــِه َصــىَّ  إِنَّــُه ُهــَو السَّ

ــْوَق  ــُض طَِويــٌل فَ ــٌة أَبْيَ اِق، َوُهــَو َدابَّ ــُرَ ــُت ِبالْ ــِه َوَســلََّم: )أُتِي اللــُه َعلَيْ

ــاَل:  ــِه« ، قَ ــى طَْرِف ــَد ُمْنتََه ــَرُه ِعْن ــُع َحاِف ــِل، يََض ــَاِر، َوُدوَن الْبَْغ الِْح

ــِدِس(. رواه مســلم. ــَت الَْمْق ــُت بَيْ ــى أَتَيْ ــُه َحتَّ »فََركِبْتُ

ــة  ــه تعــاىل عــن حادث ــه الل ــاري: هــذا حــدث اخــر ب ــل اإلخب التحلي

ــن  ــة م ــل مك ــث إىل أه ــلم، وب ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص اإلرساء لنبي

ــارص  ــتجمع عن ــد اس ــة، وق ــة الحادث ــاح ليل ــن، صب ــلمن ومرك مس

ــة.  ــاؤالتها املحوري ــة وتس ــة اإلخباري القص

التوصيف  أوال: محور 
-ماذا حدث؟ االرساء أي الســر أو الرحلــة الليلية. 

-من؟ الله تعاىل ارسى بالرســول محمد صى الله عليه وســلم.

-متــى ؟ ليلة أمس.

ــجد  ــن املس ــد أدق )م ــدس، وبتحدي ــت املق ــة إىل بي ــن مك ــن؟ م -أي

ــى(. ــجد األق ــرام إىل املس الح

-كيف؟ بواســطة دابة الراق وبرفقة جريل عليه الســالم.

االرتباطي التحليل  محور  ثانيا: 
ــح  ــع الرســل الســابقن، ولفت ــط م ــادة الرب ــرى، ولزي ــه الك ــى آيات ــاىل ع ــه تع ــه الل ــاذا؟ ليطلع -مل

ــابقة.  ــم الس ــراع يف األم ــة ال ــان طبيع ــوة، وبي ــة للدع ــاحات أفقي مس

-مــا املتوقــع؟ اآلين تكذيــب املركــن لهــذه املعجــزة، وبعيــد ظهــور اإلســالم، وحــدوث رصاع بــن 

املســلمن وبنــي ارسائيــل .

-مــا أثــره؟ التنويــه بدرجــة العبوديــة التــي متثــل أعــى مقامــات القــرب مــن اللــه تعــاىل، ومكانــة 

ــة  ــؤولية حاي ــلمن مس ــل املس ــم تحم ــن ث ــلمن وم ــد املس ــى عن ــجد األق ــدس واملس ــت املق بي

املســجد األقــى وفتحــه.

ــدث  ــة بالح ــي واإلحاط ــل االرتباط ــى التحلي ــدر ع ــدرة املص ــت ق وتجل

مــن كل جوانبــه، بقولــه تعــاىل )وهــو الســميع البصــر(، واســتعال 

ــاز  ــى اإلعج ــة ع ــه دالل ــنى ل ــه الحس ــاء الل ــن أس ــمن م ــن االس هذي

اإلعالمــي  اإلدراك  أدوات  مــن  بأداتــن  مرتبطــان  ألنهــا  اإلعالمــي، 

ــا،  ــا أو بأحده ــالة إال به ــالم بالرس ــل إع ــر( وال يحص ــمع والب )الس

ــن إىل وســائل  ــن األدات ــالم تقســم بحســب هات ــان وســائل اإلع ــذا ف ول

مقــروءة )مكتوبــة( تعتمــد عــى حاســة البــر، ومســموعة تعتمــد عــى 

ــر  ــمع والب ــى الس ــد ع ــمعبرية( تعتم ــة )س ــمع ، ومرئي ــة الس حاس

ــن  ــن هذي ــع ب ــاء الجم ــذا ج ــرا، ول ــا تأث ــا وأكره ــي أعاله ــا، وه مع

االســمن زيــادة يف الرابــط اإلعالمــي بــن التوصيــف اإلخبــاري والتأثــر.
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األستاذ / محمد العرافي- مكة المكرمة

» منصــة األمجــاد«

ــيُد ــي  أُش ــن ُحلُم ــُت   م ــا  جئ إليه

رؤاُه الحــْت  الــذي  األمــِل  إىل 

إين األمجــاِد  منصــَة  إليــِك 

ــى ــي  وألق ــن تعب ــرُف م ى الح ــذَّ تغ

ــوا ــْد تواص ــوُر   وق ــِك الحض ــرَّ  ب َوبَ

»أريــُد« هــي الحيــاُة   ملــن يريــُد

أحــى الكــوُن  يصــُر  بنرضتِهــا 

املعــاين لنــا  تَلَــّذ  برونِقهــا 

مــداُه ويف  البيــاُن  وينطلــُق  

أيــا مــن   ضارعــوا  األفــالَك نــورا

تجمعتــْم   هنــا     مــن  كل قُطْــٍر

جهــٍد وفيــِض  الفنــوِن  بأنــواِع 

تقنيــاٍت تواكــُب  وأبحــاٍث 

جــادوا العلــِم  ألهــِل  وآراٌء 

ــا ــن حاه ــتطعتم ع ــا اس ــذودوا م ف

ثنــايئ مــا  اإلرادِة  ســيَف  أيــا 

تُعــي العلــِم  ســبيِل  إىل  ســبقَت 

وتُــروى صحائِِفكــْم  يف  ســتُْكتَُب 

أعــوُد آمــايل  رشفــات  ومــن 

القيــوُد تكبلُــُه    ال  لقلــٍب   

لوصلــِك   راغــٌب    ولــُه   »أريــُد«

ســنابلَُه    إليــِك     مبــا      تجــوُد

يســودوا يك  الرســالِة  َحْمــِل  عــى 

يعيــُد الفصحــى     لعراقــِة  ومــن 

الجمــوُد ويحــرُس عــن طالوتــِه    

مييــُد منســابا  الحــرُف     ويزهــو 

ضيــاٌء    كلــا  اســتعى     يزيــُد

يَــُروُد ملــن  الــدروَب   يضيــؤون 

شــهوُد يــا  للحبيبــِة    وفــاًء   

الحــدوُد ـرُُه  تؤطِـّ ال  عميــٍم 

والجديــُد التقــدُم  فيهــا  يُــرى 

يُفيــُد ميــداٍن   كل  يف  بهــا 

مجيــُد ربٌّ  جهَدكــم   يبــارُك  

يَحيــُد ال  دعــاٍء  ســوى  عليــَك  

الصمــوُد خالئقهــا  مــن  عزائــَم 

يَبيــُد وال  يغيــُب  ال  عطــاًء 

اعداد: د.أميرة سمبس
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هــل واجــه الجهــاز المناعي للشــركات الصغيرة والناشــئة فايــروس كورونا ؟

 إنَّ انتشــار وبــاء »كورونــا« خــال فــرة قصــرة ورسيعــة  أحــدث آثــاراً كبــرة عــى العــامل عمومــاً، وعــى املنطقــة العربيــة خصوصــاً، 
وعنــد إغــاق الحــدود تراجعــت األســواق املاليــة، وبــات النــاس ال يعرفــون مــا الــذي ســيحدث الحقــاً، وخــال أوقــات عــدم اليقــن، 
مــن الطبيعــي أن تقلــق الــركات واملؤسســات حــول العــامل مــن االنعكاســات عــى أدائهــا املــايل، وفــوق هــذا كلــه، قــد يكــون األكــر 

أهميــة، عليهــا أيضــاً، االهتــام بصحــة املوظفــن وســامتهم مبــا يف ذلــك الصحــة النفســية.

الباحث المالي عقيل جبر علي

يف ظــل تفــي هــذا الوبــاء، وتفاقــم األزمــة املاليــة االقتصاديــة، وانخفــاض أســعار النفــط الخــام العامليــة، تأثــرت القطاعــات بالتغيّــرات 

الحاليــة يف ســوق العمــل والوضــع االقتصــادي العاملــي ولجــأت أغلــب الــركات واملؤسســات االقتصاديــة والتجاريــة  لنظــام العمــل عــن 

ــب.  ــرار املناس ــاذ الق ــة، التّخ ــة، واالقتصادي ــية، والحكومي ــورات السياس ــايل والتط ــع الح ــب الوض ــرى ترقّ ــركات األخ ــت ال ــا زال ــا م ــد، بين بع

محافظــة  مــن  متأكديــن  غــر  العمــل  أصحــاب  أغلــب  نجــد  أنّنــا  إاّل  األعــال  الســتمرارية  وســيلة  بُعــد  عــن  العمــل  أصبــح  لقــد 

عملهــم. أداء  مــن  متّكنهــم  التــي  املناســبة  والتقنيــات  األدوات  ميلكــون  كانــوا  مــا  وإذا  ذاتــه،  اإلنتاجيّــة  مســتوى  عــى  املوظفــن 

ــب  ــة. ويج ــول املتاح ــع الحل ــة م ــراءات القامئ ــات واإلج ــف العملي ــل وتكيي ــات العم ــع تدفق ــرن م ــل امل ــب للتعام ــت املناس ــذا الوق ــرى  أن  ه ن

عــى الــركات إعــادة النظــر يف عملياتهــا وإجراءاتهــا مــن منظــور جديــد متامــاً، إضافــة إىل ذلــك، ال بــد للمؤسســات أن تكــون واقعيــة 

ــل  ــكل أفض ــتعداد بش ــن االس ــن م ــد لتتمك ــبيل الوحي ــو الس ــذا ه ــد، فه ــل التوري ــى سالس ــا، وع ــا وموظفيه ــى أعاله ــف ع ــار املوق ــع آث يف توقّ

ــاء. كذلــك، فــإنَّ أهميــة وجــود خطــة واضحــة  ــاً إىل طبيعتــه بعــد الســيطرة عــى الوب للتغــرات املحتومــة يف الســوق فيــا يعــود الوضــع تدريجي

يف الــركات، يســاعدها عــى التكيــف مــع املســتجدات الطارئــة واألزمــات، وينبغــي أن تشــمل خطــة العمــل ســيناريوهات عــدة للحفــاظ 

ــد  ــع قواع ــن  وض ــال ع ــركات، فض ــول ال ــم أص ــن أه ــد م ــي تع ــات الت ــن البيان ــى تأم ــالوة ع ــاءة، ع ــغيله بكف ــتمرارية تش ــل واس ــى العم ع

ــركات يف  ــائر ال ــل خس ــى تقلي ــاعد ع ــا سيس ــو م ــل، وه ــن العم ــف ع ــت التوق ــل وق ــع تقلي ــالء م ــاظ بالعم ــة واالحتف ــة التجاري ــة العالم لحاي

ــآت  ــد املفاج ــتعمل ض ــادة تس ــة وس ــون مبنزل ــوارئ؛ ليك ــي للط ــركات احتياط ــدى ال ــون ل ــرضوري  أن يك ــن ال ــح م ــد أصب ــات. لق ــت األزم وق

واألزمــات املرقبــة. لذلــك، أصبــح العمــل عــن بُعــد وســيلة الســتمرارية األعــال إاّل أنّنــا نجــد أغلــب أصحــاب العمــل غــر متأكديــن 

مــن محافظــة املوظفــن عــى مســتوى اإلنتاجيّــة ذاتــه، وإذا كانــوا ميتلكــون األدوات والتقنيــات املناســبة التــي متّكنهــم مــن أداء عملهــم.
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إن بعض األساليب لقيادة فرق العمل خال هذه األزمة تتجسد يف خطوات عدة:

أولهــا: اعتبــار تأثــر الفــروس عى الجميع؛ إذ يجب عى القادة األخذ يف التأثر العاطفي، والنفي، والجســدي، وصحة أفــراد الفريق وعائالتهم جميعهم

ثانيهــا: مــن أجــل اتخــاذ قــرارات حــول كيفيــة مواصلــة العمــل، يجــب الحرص عــى أن يواصــل املوظفــون عملهم مبــا يضمن األمــان املايل لــكل منهم. 

الســاعات  وتخفيــض  الصحــي  التأمــن  واتاحــة  الصحيــة،  امليــزات  بتحديــث  االعتنــاء  يف  عــاٍل  اهتــام  هنــاك  يكــون  أن  أخــراً: 

ليــس  األفــراد  مــن  األكــر  النســبة  ألن  ماليــاً؛  موظفيهــم  لدعــم  طــرق  إيجــاد  املديريــن  عــى  يجــب  إذ  أخــر؛  كمــالذ  موظــف  لــكل 

وغرهــا. األطفــال  رعايــة  أو   19 كوفيــد  فحوصــات  أو  العمــل  ســاعات  تخفيــض  حــاالت  تشــمل  التــي  للطــوارئ،  مدخــرات  لديهــم 

وبذلــك كشــف تفــي فايــروس »كورونــا« مــدى ضعــف الجهــاز املناعــي للــركات، وعــدم قدرتهــا عــى التعامــل مــع هــذه الهــزات 

ــك،  ــالء، وإزاء ذل ــات العم ــب وتوقع ــاق يف الطل ــعة النط ــوالت واس ــة التح ــى مواكب ــة ع ــركات املرموق ــن ال ــر م ــدرة كث ــدم ق ــة، وع املفاجئ

ــة  ــن مطابق ــة، إذ  ميك ــة مزدوج ــر برسع ــى الس ــادرة ع ــة ق ــاء مؤسس ــا: األول، بن ــاً له ــل وفق ــا والعم ــتفادة منه ــن االس ــان ميك ــاك طريقت هن

ــذا  ــي. وه ــت الحقيق ــة يف الوق ــات يف املؤسس ــع املعلوم ــز جم ــى تعزي ــل ع ــر، العم ــل. واآلخ ــات العم ــع احتياج ــة م ــرار الداخلي ــع الق دورة صن

ــوا  ــى يتمكن ــات، حت ــع األوق ــري يف جمي ــا يج ــة م ــن معرف ــة م ــر املؤسس ــخاص ع ــن األش ــي متّك ــج  الت ــدرات والرام ــة والق ــاء األنظم ــي بن يعن

 )19-COVID( مــن اتخــاذ قــرارات ذكيــة ينبغــي عــى الــدول االســالمية أن تقــود جهــود االســتجابة للتصــدي لصدمــات جائحــة كورونــا

عــن طريــق وضــع السياســات املناســبة والتنســيق، وإعــداد فريــق متخصــص خبــر بــإدارة االزمــات، وأن يتضمــن شــخصيات اقتصاديــة، 

وماليــة، وتجاريــة، وإداريــة جديــدة مقتــدرة  بعقليــة إدارة االزمــات، حيــث توفــر فــرص حقيقيــة الســتدامة وانســيابية مــوارد املوازنــة 

ــل.  ــع والعاج ــق الرسي ــة،  والتطبي ــالت الالزم ــه  التموي ــر أوج ــا، وتوف ــرادات وتوليده ــم االي ــاءة يف تعظي ــة، وكف ــيادية واالدخاري ــق الس وصنادي

ــة  ــدة ملواصل ــا جدي ــا اســتخدام أســاليب وتكنولوجي ــم التباعــد االجتاعــي واالقتصــادي، عليه ــث يحت ــارش حي ــر الحكومــات نفســها بشــكل مب تتأث

العمليــات األساســية املهمــة- ويف الوقــت نفســه، فــإن إدارة آثــار األزمــة عــى الخدمــات العامــة. ويف الوقــت الــذي ســيعاد حتــا تشــكيل املؤسســات 

يتعــن عليهــا تحقيــق التــوازن بــن ضــان املســاءلة عــى تدفــق وإعــادة توجيــه التمويــل واملــوارد اإلضافيــة، وإنجــاز أعالهــا اليوميــة، كل هــذا بــدون 

التفريــط يف مبــادئ نظــم الحوكمــة الرشــيدة.

إن مواجهــة جائحــة كورونــا تحتــاج إىل حكومــات عربيــة متحديــة فعالــة وشــاملة وخاضعــة للمســاءلة. ولدفــع جهــود التصــدي ومواجهــة 

االزمــة املاليــة بشــكل حقيقــي وواقعــي، ال بــد مــن أن تتســم بالرسعــة واالبتــكار، والتجــدد، واملرونــة، والفعاليــة، والشــفافية، واملســاءلة، 

ــكار  ــية واالبت ــدرة التنافس ــم الق ــة،  وتقيي ــة واالقتصادي ــات املالي ــاع املارس ــرة يف قط ــة خب ــة مالي ــرق متخصص ــي  ف ــتدعي رضورة تبن ــا يس م

ــة  ــدرة املالي ــز الق ــوان: »تعزي ــة بعن ــة املالي ــة األزم ــات معالج ــالل اجتاع ــتها خ ــل ملناقش ــة عم ــم ورق ــة، وتقدي ــا الحكومي ــة العلي يف اإلدارة املالي

ــذه  ــم ه ــرة التقيي ــدم مذك ــدة«. وتق ــة الجدي ــة الدولي ــدود املالي ــدة والح ــات الجي ــات: املارس ــوارث واألزم ــات الك ــام صدم ــود أم ــى الصم ع

ــن  ــد م ــدد متزاي ــاك ع ــق . وهن ــت الح ــزي يف وق ــك املرك ــظ  البن ــارين ومحاف ــراء واالستش ــة الخ ــة  ومجموع ــي وزارة املالي ــات ممث يف اجتاع

ــن  ــف م ــات للتخفي ــة، وسياس ــالمية الدولي ــة االس ــة واالقتصادي ــر املالي ــم املخاط ــة وتقيي ــة املالي ــداد أدوات للحاي ــى إع ــل  ع ــي تعم ــدان الت البل

اضطرابــات ميــزان املاليــة العامــة وامليزانيــة عنــد وقــوع الكــوارث واالزمــات والقــدرة عــى الصمــود. كذلــك،  كيفيــة التــرف واالســتجابة للتطورات 

ــرض  ــا؛ لغ ــد كورون ــا بع ــال م ــة األع ــات بيئ ــع تحدي ــع واق ــر انســجاما م ــدة ومتجــددة أك ــل جدي ــاذج عم ــاء من ــل وبن ــة العم ــرات يف بيئ واملتغ

ــل .  ــوق العم ــا يف س ــتمرارها ومنوه ــات اس ــز مقوم ــة، وتعزي ــة العربي ــئة يف املنطق ــرة والناش ــات الصغ ــان املؤسس ــة يف كي ــي املناع ــة نواح تقوي
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درجــات االنســان
بقلم / رضا سليمان* 

* مخرج وسيناريست وروائي باإلذاعة المصرية

الدرجة الثالثة

الدرجة الثانية

الدرجة األولى
ــَك  ــاَل فَِبِعزَّتِ ــال تعــاىل عــى لســانه: }قَ ــه حيــث ق ــذى توعــد الشــيطان بغوايت  هــي درجــة اإلنســان الشــيطاىن، وهــو اإلنســان ال

أَلُْغِويَنَُّهــْم أَْجَمِعــَن )82({ ]ص: 82[. و توعــد بــأن يحتنــك ذريتــه؛ أي يســيطر عليهــا، ومثلــه مــا جاء يف ســورة اإلرساء حينــا قال تعاىل 

يَّتـَـُه إاِلَّ قَلِيــاًل )62({ ]اإلرساء: 62[  رْتـَـِن إِىَل يـَـْوِم الِْقيَاَمــِة أَلَْحتَِنَكــنَّ ُذرِّ عــى لســانه أيضــاً: }قـَـاَل أََرأَيْتـَـَك َهــَذا الَّــِذي كَرَّْمــَت َعــَيَّ لـَـِنْ أَخَّ

ــيطان  ــتطيع الش ــة ال يس ــي درج ــدره، وه ــع ق ــتمرار، ويرتف ــامى باس ــذى يتس ــان ال ــو اإلنس ــي، ه ــان املالئ ــة اإلنس ــي درج  ه

ــة  ــي درج ــاًل{. وه ــال: }إاِلَّ قَلِي ــر: 40[. وق ــَن )40({ ]الحج ــُم الُْمْخلَِص ــاَدَك ِمْنُه ــم: }إاِلَّ ِعبَ ــال عنه ــن ق ــم م ــا، إنه ــرب منه أن يق

اإلخــالص، ودرجــة الحــب والتفــاىن، يعشــقون الزهــر و يتحركــون مثــل طيــف، ينــرون الحــب والخــر أينــا ذهبــوا، إنهــم الولهــون 

العاشــقون الذيــن أدركــوا رس الكــون فعشــقوه، إنهــا درجــة ترفــع صاحبهــا حتــى تــراه مــالكاً ميــى بــن البــر، وىف وجهــه نــور .

ــق كل مــا هــو حــالل، ويبتعــد عــن كل مــا هــو محــرم،  ــزم باألساســيات، ويطب ــذى يلت هــي درجــة اإلنســان العــادى، اإلنســان ال

ــذا  ــح ىف ه ــدى وينج ــه يتص ــتمرة لكن ــة املس ــتطيع املقاوم ــه ال تس ــت قدرات ــيطان و إن كان ــدى للش ــده التص ــدر جه ــاول ق يح

ــر . ــا عــن كث ــى تأمــر بالســوء، وتحمــل أطاعــاً جمــة فتشــغله الدني ــك النفــس الت ــه تل ــزال يحمــل بداخل ــا ي ــه م التصــدى. لكن

 فانظــر صديقى ىف أي درجة أنت؟!

ُخلــق اإلنســان، وتُركــت له حرية االختيار؛ ألن هناك حســاب وعدالــة حقيقية ىف النهاية، 

ثــم ثــواب أو عقــاب، والحريــة هــى اختيــار طريــق مــن بــن أكــر مــن طريــق، الوصــول 

إىل درجــة مــن درجــات أحســب أن أصلهــا ثــاث، ثم هناك درجــات فرعية بــن األصول .
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لو كانت لمؤرخينا األوائل.. مدونة عالم ؟!

كثــرة هــي التســاؤالت التــي دارت ومــا زالــت يف مخيلــة داريس التاريــخ وأذهانهــم، الذيــن مل يجــدوا لهــا جوابــاً شــافياً، بــل 

وجــدوا أنفســهم يف أحيــان كثــرة قبالــة طريــق مســدود بجــدار كبــر عمــل فيــه الزمــن تأثــره، فبــات مــن الصعــب اجتيــازه.

ــل  ــا األوائ ــد مؤرخين ــط بجه ــاؤالت مرتب ــذه التس ــن ه ــر م ــزٌء كب ج

ــه،  ــم عن ــا تصوراته ــوا لن ــايض، وقدم ــداث امل ــا أح ــوا لن ــن وثّق الذي

ــك،  ــع ذل ــن م ــه، ولك ــل مثيل ــم ق ــٍز عظي ــه، يف منج ــم من ومواقفه

بقيــت الكثــر مــن األســئلة الخاصــة ملــن يتنــاول تراثهــم دون 

واالنتــاءات  واملنهــج،  بالشــخصية،  يتعلــق  مــا  ومنهــا  إجابــة، 

التــي دفعتهــم  األســباب  الفكريــة، واألهــم ماهيــة  والتوجهــات 

والســلوك. واملارســة  الفكــر  مســتوى  عــى  املواقــف  التخــاذ 

ــر  ــؤرخ الكب ــة امل ــن مقول ــق ع ــاؤل العمي ــه التس ــا مل يخالج ــن مّن م

محمــد بــن جريــر الطــري )ت 310هـــ(: )فــا يكــن يف كتــايب هــذا 

مــن خــر ذكرنــاه عــن بعــض املاضــن مــا يســتنكره قارئــه، أو 

يستشــنعه ســامعه، مــن أجــل أنــه مل يعــرف لــه وجهــا يف الصحــة، وال 

معنــى يف الحقيقــة، فليعلــم انــه مل يــؤت يف ذلــك مــن قبلنــا، وإمنــا 

ــا إمنــا أدينــا ذلــك عــى نحــو  أىت مــن قبــل بعــض ناقليــه إلينــا، وإن

مــا أدي إلينــا(؟! فهــل كان ســكوته يف بعــض املواضــع، فعــالً، التزامــاً 

بتلــك القاعــدة أم أنــه تعمــد ذلــك لغايــات ال يعلمهــا أحــد إال هــو؟!

املؤرخــن  شــيخ  مــع  التواصــل  يف  الرغبــة  يجــد  مل  مّنــا  ومــن 

عــن  وســؤاله  هـــ(   469 )ت  القرطبــي  حيــان  ابــن  األندلســين 

لــه،  وتقييمــه  عامــر  أيب  بــن  املنصــور  الحاجــب  مــن  موقفــه 

ــف،  ــاء الطوائ ــد زع ــن( إىل أح ــن )املت ــه الثم ــداء كتاب ــبب إه وس

يف ســلوك يظهــر فيــه رمبــا التناقــض بــن القــول والفعــل، ألول 

لــه؟! ونهائيــاً  شــافياً  تعليــالً  اليــوم  نحــن  منلــك  وال  وهلــة، 

او ســؤال العالمــة ابن خلــدون )ت808هـ( رحمه اللــه: ملَ جاء تاريخك 

ــة  ــك التاريخي ــق لنظريات ــداث دون تطبي ــات واألح ــواً باملعلوم محش

الفــذة؟ أو: مــن هــم العــرب الذيــن إذا تغلبوا عــى أوطــان أرسع إليها 

الخــراب؟! أو: مــن ايــن اســتقيت كل تلــك األفــكار؟ ومــا صحــة القــول 

بأنهــا ليســت مــن بنــات أفــكارك وإمنــا هــي مزيــج مــن االقتبــاس؟!

ــتضافة  ــرى الس ــة الك ــوب بالعاطف ــع املش ــد الداف ــا مل يج ــن مّن وم

املقريــزي  أو  748هـــ(،  الذهبــي)ت  أو  األثر)ت630هـــ(،  ابــن 

لهــم  الســؤال  وتوجيــه   ،  Zoomبرنامــج عــر  )ت845هـــ( 

تلــك..؟! أو  الحادثــة  هــذه  وعــن  ومنهجهــم،  حياتهــم،  عــن 

واألمثلة كثرة جداً .

اســأل نفــي كل حــن: مــاذا لــو كانــت ملؤرخينــا األوائــل وقتهــا مدونــة )عــامل( 

كيــف ســيكون حــال التدويــن التاريخي؟

كم من الصعوبات سوف تذلل أمام طالب الدراسات التاريخية؟

ــوم  ــي الي ــا، وه ــف لن ــوف تتكش ــوض س ــب الغم ــا وجوان ــن الخفاي ــم م ك

غــدت أشــبه باللغــز الكبــر واملحــر.. وال ســيا مــع ضيــاع أغلــب املؤلفــات 

ــا؟. وفقدانه

ــراء النقــاش  ــا، عــر إث ــل ـ وهــو األهــم ـ كــم مــن األفــكار ســيعاد صياغته ب

ــا .. ــوار بخصوصه والح

يطــرح املــؤرخ ــــ مثــالً ــــ فكرتــه وهــي مــا زالــت بكــراً، فيتــم التعديــل عليها، 

أو االضافــة، ترشــيداً وتهذيبــاً..

ــا؟! ال  ــوم، وهــل أجابوهــم عليه ــا نســأل الي ــا م ــذة مؤرخين ــأل تالم ــل س فه

نعلــم كثــراً عــن هــذا، فالتاريــخ حديــث عــن )املــايض( الــذي كان.. وليــس 

ــات  ــل واملقارن ــوء إىل التأوي ــن اللج ــر م ــا كان ..وال مف ــل م ــكان أفض باإلم

ــكاليات. ــك اإلش ــل تل ــات لح واملقارب

لكــن الحــارض اليــوم بأيدينــا، والفرصــة متاحــة لــي نجعــل الكتابــة التاريخيــة 

ــإن حــرم  ــوى، ف ــر، والعمــق يف املحت ــة يف التعب ــاء، والدق ــة يف البن أكــر رصان

منهــا أجدادنــا الكبــار وتالمذتهــم، فــال أقــل مــن اســتثارها اليــوم وهــي بــن 

أيدينــا بــكل ســهولة ويــرس ..

لــذا ال بــد مــن الركــون إىل تلــك الوســائل املحفــزة للبحــث والــدرس والنقــاش، 

ــد، كونهــا إحــدى هــذه  ــة عــامل( ضمــن منصــة أري ــك جعــل )مدون ومــن ذل

الســبل املتميــزة، فرصــة للمزيــد مــن الحــوار وابــداء الــرأي، وســاحة اللتقــاء 

ــة عــن كل  ــة اإلجاب ــاء، ومحاول األفــكار، ومارســة ثقافــة النقــد العلمــي البّن

ســؤال.. ولــو تحقــق ذلــك كــا نرجــو، ســنجد ان نتاجــه ســيكون املزيــد مــن 

الرصانــة املطلوبــة للكتابــة التاريخيــة.

ويــا ليــت كانــت ملؤرخينــا األوائــل مثــل هــذه الفرصــة.. حينهــا كنــا ســنجد 

أغلــب مدوناتهــم مضيئــة مــن أولهــا حتــى آخرهــا .. دون جوانــب معتمــة.. 

او عالمــات اســتفهام.
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واعــد تألــق  و  راقيــة  آفــاق  هــادي..  أ.د.ســعاد 
اعداد: د.سميرة بيطام

 ،1971/09/21 بتاريــخ  بغــداد  يف  الطــايئ،  أرحيــم  حســن  هــادي  ســعاد  الدكتــورة  ولــدت   

الربيــة  كليــة  بغــداد  أســتاذة يف جامعــة  اإلســالمي، وهــي  التاريــخ  وحصلــت عــى دكتــوراه يف 

ثبــات  ثابتــة  نابغــة  شــخصية  بأنهــا  وتتميــز  التاريــخ(،  )قســم  اإلنســانية  للعلــوم  رشــد  ابــن 

عديــدة. وأكادمييــة  علميــة،  تحصيــالت  يف  قياســية  أرقــام  تســجيل  عــن  تهــدأ  ال  الجبــال 

ويف الحديث عن البدايات، نقف أمام محطات مهمة يف مسرتها العلمية والتعليمية، منها:

* معيــدة يف قســم التاريــخ ، جامعــة بغــداد، كليــة الربيــة بــن رشــد للعلــوم االنســانية -قســم التاريــخ 

.)1999-1994(-

ــاريخ  ــم التـــ ــانية، قس ــوم اإلنس ــد للعل ــن رش ــة اب ــداد، كليـــ ــة بغ ــاعد، جامعـــ ــدرس مس ــب م  * لق

.)2002،1999(

 *لقب مدرس بنفس الجامعة دامئا )2006،2002( ثم أستاذ مساعد )2011،2006(.

* لقب أستاذ اعتبارا من سنة  2011  إىل يومنا هذا.
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رصيد هائل من الشهادات و التتويجات

ينحني القلم تقديرًا لسيرتها الذاتية

للكتــب،  وتأليــف  وبحــوث،  محــارضات،  مــن  القديــرة  أعالهــا  باقــي  عــن رسد  القلــم  يعجــز 

ورئاســتها  إداريــة،  ملناصــب  وتقلدهــا  عديــدة،  وجوائــز  ألوســمة  ونيلهــا  مقــاالت،  وكتابــة 

ملؤمتــرات وملتقيــات دوليــة ووطنيــة، وتنوعــت املــواد التــي قامــت بتدريســها يف كليــة الربيــة 

ســامية. شــخصيات  مــن  والتقديــر  الشــكر  كتــب  عــى  إىل حصولهــا  إضافــة  بغــداد،  بجامعــة 

يف الختــام ، تؤمــن األســتاذة الدكتــورة  ســعاد أنــه بالعلــم تجــذب العقــول، وباألخــالق تجــذب 

ــه. ــراً بعــن مــن أخطــأت بحق ــك كب ــل يجعل ــة ب ــذار عــن الخطــأ ال يجــرح الكرام ــوب، وأن االعت القل

ــن  ــة اب ــة الربي ــداد )كلي ــة بغ ــن جامع ــوس م *بكالوري

رشــد(، إذ حصلــت عــى الرتيــب األول بتقديــر جيــد جــداً 

عــال .

*ماجســتر مــن الكليــة نفســها،  وكانــت األوىل عــى 

الدفعــة بتقديــر امتيــاز، وعنــوان رســالتها: )العالقــة بــن 

الفرعــن الســفياين، واملــرواين خــالل العــر األمــوي(، 

ــاز. ــر امتي بتقدي

ــة،  ــى الدفع ــا األول ع ــوراه كان ترتيبه ــة الدكت *يف مرحل

بتقديــر امتيــاز، وكان عنــوان األطروحــة: )الفكــر الســيايس 

لــدى املــاوردي مــن خــالل األحــكام الســلطانية والواليــات 

الدينيــة »دراســة وتحليــل«(، بتقديــر امتيــاز.

*شــهادة اللغــة اإلنجليزيــة مــن معهــد BLC التابــع لكلية 

ــة  ــام BIRMINGHAM COLLEGE  الريطاني برمنكه

مصدقــة مــن املجلــس الثقــايف الريطــاين.

  PROFESSIONAL DIPLOME ديبلــوم  *شــهادة 

مــن مؤسســة العــراق للثقافــة والتنميــة والبــورد األملــاين 

ــة  ــة والعصبي ــب واالستشــارات يف الرمجــة اللغوي للتدري

 NEURO LINGUISTIC PRPGRAMMING NLP

.  2018.NOV

ــم  ــب والتعلي ــم التدري ــة يف دع ــود املبذول *ونظــراً للجه

والدراســات  لألبحــاث  العــريب  املركــز  مــن  املهنــي، 

ــى  ــت ع ــد حصل ــام 2020، فق ــطن(، ع ــة )فلس اإلعالمي

الدكتــوراه الفخريــة يف اختصــاص التعليــم والتدريــب 

ــاز. ــي بتقديــر امتي املهن

*وتكــرر ذلــك األمــر، أيضــاً، مــن أكادمييــة الســالم يف 

أملانيــا، إذ ُمنحــت الدكتــوراه الفخريــة للجهــود املتميــزة، 

واملشــاركة اإليجابيــة والفعالــة، يف نــر فكــر املحبــة 

وثقافــة الســالم، والتآخــي والقيــم اإلنســانية النبيلــة بــن 

ــام 2020.  ــع، يف الع ــات املجتم ــع مكون جمي

*ولقبــت بســفرة األمــل والســالم العاملــي، يف العــراق 

مــن املنظمــة العامليــة للســالم واألمــل مــن أجــل اإلنســان 

ــة،  ــية العاملي ــة التحسيس ــاركة يف الحمل ــان، للمش واألوط

ــة، 2020. ــة املغربي ــن اململك م
*شــهادة التميــز واإلبــداع الفخريــة مــن منظمــة العقــول 

الشــابة، ليبيــا 2019.
*شــهادة أفضــل الشــخصيات اإلنســانية  لرؤيــة منهجيــة 
املــرأة العربيــة لعــام2020 مــن األكادمييــة العربية للدراســات 

ــوم اإلنســانية، مــر، 2020. والعل
*شــهادة املاجســتر املصغــر بتقديــر »امتيــاز«، تخصــص 
»مناهــج و طرائــق التدريــب« مــن البــورد األملــاين للتدريــب 

واالستشــارات ســنة 2019.
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صناعُة الهوية العلمية للعلماء والخبراء والباحثين 
تأليف : د.سيف السويدي ـــ   أ.طارق برغاني

) الجزء الثالث ( 

ــة  ــات العلمي ــم املؤلف ــن أه ــدا م ــاب واح ــذا الكت ــد ه يع

ــراء  ــاء والخ ــة للعل ــق متكامل ــة طري ــدم خريط ــي تق الت

كيفيــة  يف  كانــوا  أينــا  بالعربيــة  الناطقــن  والباحثــن 

تســويق منتجهــم العلمــي، وجعلهــم يحتلــون املكانــة التــي 

ــورة، ال  ــاء املعم ــف أرج ــم يف مختل ــن أقرانه يســتحقونها ب

ــرا يف  ــا كب ــبا علمي ــكل مكس ــه يش ــا يقدمون ــيا وان م س

مختلــف املجــاالت العلميــة االنســانية والتطبيقيــة .. مجلــة 

» صــدى أريــد » وحرصــا منهــا يف إتاحــة هــذا الكتــاب 

للجميــع ســتقدمه عــى أجــزاء، وهــي تقــدم شــكرها وثنائها 

ملؤلفــي الكتــاب د.ســيف الســويدي و أ. طــارق برغــايت 

عــى موافقتهــا عــى نــره مــن بــاب ) زكاة العلــم نــره 

( نســأل اللــه أن يجعــل هــذا العمــل يف ميــزان حســناتهم .

االحترام
ــا  ــا كان الباحــث محرم ــا، فكل ــرا عكســيا إيجابي ــه أث مــن أرساره أن ل

يتجــى يف  متبــادال  احرامــا  االحــرام  هــذا  أمثــر  ولغــره،  لنفســه 

مســاره  يف  الناجــح  فالباحــث  واملعامــالت،  واملواقــف  الســلوكات 

ــه  ــه الشــخصية، يتخــذ مــن االحــرام ســلا ألن ــاء ُهويت الســاعي إىل بن

ــن  ــاتذته واملرف ــه وأس ــع زمالئ ــم م ــل دائ ــتمر وتواص ــل مس يف تعام

كبــر،  احــرام  إيــالء  منــه  الفئــة تســتدعي  أبحاثــه، وهــذه  عــى 

وتقديــر خــاص يزيــد مــن تلميــع صورتــه يف أذهانهــم، ويجعلهــم 

حضــوره  يف  الخلــق  واســتقامة  الســرة  بحســن  لــه  يشــهدون 

وأثنــاء غيابــه، وهــذه ميــزة وســام يضــاف إىل ماركتــه الشــخصية.

التواضع
وهــو ســبب مــن أســباب رفعــة القــدر وعلــو املكانــة، وال يتــأىت 

إال بتحصيــل العلــم النافــع، وبلــوغ درجــات عاليــة مــن املعرفــة، 

ــه،  ــالزم ل ــق م ــع خل ــي، فالتواض ــامل واألكادمي ــث والع ــال الباح ــو ح وه

لصيــق بــه مــع الجميــع كيفــا كانــت فئتهــم العمريــة، مكانتهــم 

االجتاعيــة، ومســتواهم املعــريف، فــال يتصــور باحــث انتفــى عنــه 

ازدادت  وكلــا  الــرؤوس  عــى  موضــوع  العلــم  ألن  الخلــق؛  هــذا 

بضاعــة العلــم كــاًّ وجــودًة أنحنــى الــرأس مــن ثقلهــا تواضعــا.

فباحــث متكــر مغــرور ال يســاوي إال فراغــاً وإن بلــغ مــن العلــم أرفــع 

الدرجــات، وحصــل عــى أعــى الشــهادات، فتجــد النــاس مبجــرد ســاع 

كالمــه، واالطــالع عــى أســلوب حديثــه، ينفضــون مــن حولــه، وينفــرون 

مــن مجالســته ويعرضــون عــن آرائــه وأفــكاره.
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الحزم

علم النفس

اثبات الذات

الصبر والتحمل
وهــو مطلــوب يف كثــر مــن املواقــف مــن أجــل الحســم يف 

اتخــاذ القــرارات وتحديــد االختيــار، ورســم الخطــط ووضــع 

األهــداف، وإدراك أهميــة الوقــت، وتنظيــم املهــام وترتيــب 

ــل. ــان العم ــة، وإتق ــخصية واملهني ــاة الش ــر الحي ــال، وتدب األع

مــن  تحدثــه  فيــا  محوريــا  دورا  يلعــب  »...الحــزم 

مــا  بــيء  القيــام  عــن  تحجــم  فعندمــا  شــخيص،  تأثــر 

ينظــر  مبوقفــك  تتمســك  وال  دامئــا  اآلخريــن  وتُْؤثِــر 

. ومــردد.«  ضعيــف  شــخص  أنــك  عــى  اآلخــرون  إليــك 

والحــزم صفــة الزمــة يف طــرد الكســل والتغلــب عــى الخمــول، 

عــى  املســائل  وأخــذ  واملشوشــات،  الشــواغل  كل  وإبعــاد 

محمــل الجــد، فالباحــث باعتبــار طبيعــة تخصصــه ووظيفتــه 

األولويــات  ترتيــب  أجــل  مــن  الصفــة  هــذه  إىل  يحتــاج 

ــى  ــة ع ــور واملحافظ ــط األم ــم، وضب ــل امله ــم قب ــة باأله والبداي

املُمكنــة  االحتــاالت  وتوقــع  مســارها  يف  والتحكــم  توازنهــا 

ــا  ــا وكله ــة بتجاوزه ــول الكفيل ــل والحل ــع البدائ ــا، ووض إلعاقته

أســباب معينــة عــى تركيــزه يف تكويــن ماركتــه الشــخصية.

ــس  ــر النف ــر أرسار ظواه ــى بتفس ــان، ويُعن ــدى اإلنس ــة ل ــلوكية والعقلي ــخصية والس ــب الش ــة جوان ــم بدراس ــس يهت ــم النف إذا كان عل

البريــة وخفاياهــا، ويبحــث فيهــا وآثارهــا ونتائجهــا وتجلياتهــا مــن انطباعــات الفــرد وانفعاالتــه وأحاسيســه وقدراتــه اإلدراكيــة... ، فــإن 

مفهــوم صناعــة الُهويَّــة أو املاركــة الشــخصية بشــكل عــام يجــد لــه مجموعــة مــن األصــول النظريــة واملارســات التطبيقيــة يف هــذا العلــم.

إىل  بآخــر  أو  بشــكل  يســعى  شــخص  كل 

داخــل  مكانتــه  وتعزيــز  وجــوده  إثبــات 

وســطه وبيئتــه ومجتمعــه، وهــذا ســلوك 

فطــري وحاجــة إنســانية متجــذرة يف النفــس 

البريــة، ولــكل فــرد طريقتــه يف تلبيــة هذه 

الرغبــة، فمنهــم مــن يعــزز ويثبــت وجــوده 

باملــال، أو بالســلطة واملنصــب، أو بالنســب، 

أو بالعلــم واملعرفــة، وهــذا املســلك األخــر 

هــو الــذي يتبعــه الباحــث يف متيــزه عن غره 

واملكانــة. التقديــر  إىل مســتوى  ووصولــه 

 Abraham(  أبراهام ماســلو) يظهــر لنــا هرم

Maslowتــدرُّج خمــس حاجــات لإلنســان 

أو  الدافعيــة  تدعمهــا  يف تسلســل هرمــي 

الدوافــع، تبــدأ مــن أســفل مســتوى يف الهــرم 

وهــي الحاجــات اإلنســانية الفيســيولوجية 

مــن أكل ورشب واملــأوى والنــوم وتنفــس 

ــي  ــرم وه ــتوى يف اله ــى مس ــواء، إىل أع اله

الحاجــة إىل إثبــات أو تحقيــق الــذات، وهــي 

تتطلــب الوصــول والتمكــن مــن كفايــات 

ذات درجــة عاليــة مــن الفعاليــة والتأثــر 

هــا وقــودا االســتمرار إىل األمــام والطاقــة التــي تــزود الباحــث بالقــدرة 

عــى تخطــي الصعــاب والعقبــات، يســتلزم ذلــك ضبــط النفــس والتحكــم 

ــد  ــذل الجه ــدي وب ــوض التح ــاح، وخ ــى النج ــف واإلرصار ع يف العواط

واالســتمرار فيــه وإنفــاق الوقــت واملــال، وقبــول النقــد، وتحمــل مطبــات 

ــباب  ــوة وأس ــاط للق ــا إىل نق ــى تحويله ــدرة ع ــاق والق الفشــل، واإلخف

للتفــوق والتميــز، فــال يبلــغ النجــاح إال بالصــر واملثابــرة، وال ينــال التميــز 

اال باالجتهــاد واملكابــدة، ومعــروف أن لــكل مجتهــد نصيــب عــى قــدر 

اجتهــاده والباحــث يف هــذا املقــام أوىل بتبر هذا الخلــق والعمل به من 

غــره؛ ألنــه دامئــا يف بحــث مســتمر وتفكــر متواصــل، فيحــاول ويخطــئ 

فيتعلــم مــن أخطائــه، ثــم يكــرر املحاولــة مــرات ومــرات إىل أن ينجــح.  

ــة  ــن منظوم ــزءاً م ــى ج ــالفة، تبق ــالق الس ــم واألخ ــذه القي ــع ه جمي

ــا  ــب توفره ــة الواج ــس القيمي ــادئ واألس ــن املب ــة م ــة ومتكامل مرابط

ــة  ــورة إيجابي ــكيل ص ــه يف تش ــل نجاح ــن أج ــرضورة م ــث بال يف الباح

يف أذهــان جمهــوره، وبالتــايل إضفــاء متيــز أكــر عــى عالمتــه )ماركتــه( 

كالعطــاء  أخــرى  وســات  بصفــات  متتعــه  فــإن  وإال  الشــخصية، 

هــي  وغرهــا  والتفاعــل  والتحفيــز  املســاعدة  وتقديــم  والتســامح 

ــق.    ــن التأل ــد م ــو مزي ــه نح ــع مباركت ــأنها الدف ــن ش ــح م ــا مفاتي كله

ــاكل،  ــل املش ــق، ح ــل الحقائ ــل : تقب مث

ــلو  ــا ماس ــق عليه ــي أطل ــكار، »والت االبت

ــق إال  ــا...وال تتحق ــات العلي ــا الحاج أيض

ــون  ــات األدىن، ويك ــباع للحاج ــد اإلش بع

الســتخدام  معهــا  بحاجــة  اإلنســان 

كل  وتحقيــق  ومواهبــه  قدراتــه  كل 

إمكاناتــه الكامنــة وتنميتهــا إىل أقــى 

 .  « إليــه...  تصــل  أن  ميكــن  مــدى 
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أذكى الشعوب العربية

كشفت دراسة عالمية نشرتها شبكة “غود نت” عن ترتيب دول العالم وفقًا لمعدالت الذكاء، حيث 
تصدر الشعب العراقي قائمة البلدان العربية األكثر ذكاء بمتوسط 87 درجة، مما جعل العراق تحتل 

المرتبة 21 عالميًا وجاءت سنغافورة في المرتبة األولى على مستوى العالم.

وجــاءت الكويــت يف املركــز الثــاين 
عربيــاً بـــ 86 درجــة، وتلتهــا اليمــن يف 
ــة،  ــط 85 درج ــث مبتوس ــز الثال املرك
عامليــا.  22 املرتبــة  احتلــت  فيــا 

وعــى الرغــم من الشــهرة التــي تتمتع 
ــان، عــى املســتويات  ــا مــر، ولبن به
الثقافيــة والفنيــة، والحــراك الســيايس 
ــن  ــا م ــن غره ــر م ــي أك واالجتاع
الــدول العربيــة، إال أن اختبــار الــذكاء 
ــر  ــب متأخ ــا يف ترتي ــي وضعه العامل
نســبياً، فقــد حصلــت لبنــان عــى 
ــة. ــى 81 درج ــر ع ــة، وم 82 درج

واحتلــت ســنغافورة الصــدارة مبعــدل 
املتوســط  يفــوق  وهــو   ،108 ذكاء 
فيــا  ملحوظــة،  بصــورة  العاملــي 
جــاءت كوريــا الجنوبيــة يف املرتبــة 
الثانيــة بـــ 106 درجــات، ثــم اليابــان 
105، ويف املركــز الرابــع كان ظهــور 
أول دولــة أوروبيــة غربيــة، وهــي 
إيطاليــا التــي حصــل مواطنوهــا عــى 

واألردن،  اإلمــارات،  وتقاربــت 
والســعودية، واملغــرب يف الرتيــب، 
والرابــع  عامليــاً،  و24   23 وهــو 
درجــة،   84 ذكاء  مبتوســط  عربيــاً 
بعــد العــراق، والكويــت، واليمــن.

وحصــدت الجزائــر، والبحريــن، وليبيا، 
وُعــان، وســوريا، وتونــس، املرتبــة 
نفســها  بالدرجــة  عربيــاً  الخامســة 
وهــي 83، مــا جعــل الــدول املشــار 
ــاً. ــز الـــ 25 عاملي ــع يف املرك ــا تق إليه

الدراســة متــت باســتخدام املقيــاس 
كيــو«  »اآلي  الشــهر  العلمــي 
نســبة  يعــرف مبتوســط  مــا  وهــو 
إىل  تشــر  والتــي   ”IQ“ الــذكاء 
.Intelligence Quotient إختصــار 

الشــخص  فــإن  املقيــاس  وبحســب 
درجــة   100 عــى  يحصــل  الــذي 
ــا  ــو” هــو شــخص ذيك، وكل “اآلي كي
ــن  ــاً م ــح قريب ــبة أصب ــت النس ارتفع
درجــة العبقريــة، فقــد حصــل العــامل 
الشــهر آينشــتاين عــى 200 درجــة .

28

قطــر،  الدراســة  ووضعــت 
البلــدان  مؤخــرة  يف  والســودان، 
ــا  ــة مبعــدل 78 درجــة ، في العربي
حصلــت الســودان عــى 71 درجــة.

سليمان مهدي

ــي  ــذكاء العامل ــاس ال ــة مبقي 102 درج
ــا،  ــلندا، ومنغولي ــم أيس ــو”، ث “آي كي
ــي  وســويرسا، والنمســا، والصــن والت
يتوافــق املعــدل بهــا مــع املســتوى 
العاملــي الجيــد، وهــو 100 درجــة.
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ــه  ــة منزل ــل برف ــف رج ــام وق ــن األي ــوم م يف ي
ــة  ــة جميل ــة، وإذا بفراش ــال الطبيع ــتمتع بج ليس
تحــاول الخــروج مــن رشنقتهــا، فحاولــت تلــك 
الفراشــة املســكينة جاهــدة ولكنهــا مل تســتطع 
ــا  ــل أنه ــن الرج ــات، فظ ــت للحظ ــروج فتوقف الخ
ــة  ــه يف محاول ــذي بذلت ــود ال ــت مــن كل املجه تعب
خروجهــا، فأقــدم عــى مســاعدتها وحــاول متزيــق 
ــه بالفعــل  ــا نجــح في ــة وهــو م ــن الرنق جــزء م
أرسهــا  مــن  الفراشــة  بخــروج  كثــرا  ففــرح 
وطرانهــا يف الهــواء، ولكنهــا مبجــرد أن حلقــت 
ومل  األرض،  عــى  طريحــة  ســقطت  بجناحيهــا 
تفلــح محاوالتهــا الجديــدة للطــران؛ ألن أجنحتهــا 
ــي  ــد لينته ــا بع ــل منوه ــة، ومل يكتم ــت ضعيف كان
يف  رحلتهــا  وتنتهــي  الفنــاء،  إىل  املطــاف  بهــا 
الحيــاة بعــد وقــت قصــر مــن والدتهــا الحقيقيــة.

الــذي  والزمــن  البســيطة  بتفاصيلهــا  القصــة 
ــا  ــا أنن ــة مفاده ــة مهم ــا حقيق ــتغرقته، تعطين اس
ــه  ــم في ــاج، دامئــاً، إىل وقــت كاف لنتعل ــر نحت كب
املهــارات الالزمــة للتغلــب عــى املصاعــب، ال ســيا 
الصغــرة منهــا؛ فســنة الحيــاة تقوم عى أن االنســان 
يبــدأ تعلــم االشــياء الصغــرة، ثــم شــيئاً فشــيئاً يكر 
ــرة وهكــذا. ــم، ليصــل إىل األشــياء الكب هــذا التعل

.. افضــل  بمفــردك  المصاعــب  تجــاوز 

لذلــك، عندمــا يحــاول بعضهــم القفــز فــوق هذه 
الحقيقــة، ومحاولــة الحصــول عــى مســاعدة 
لتجــاوز املصاعــب بــأي طريقــة كانــت، فــإن 
مصــره الحتمــي ســيكون مصــر الفراشــة نفســه.

نواجــه  أن  علينــا  واجــب  أحبتــي  لذلــك، 
مصاعبنــا الصغــرة الواحــدة تلــو األخــرى، 
واكتســاب  للتدريــب،  ميدانــا  واتخاذهــا 
نكــون جاهزيــن ملواجهــة  املهــارات حتــى 
املصاعــب الكبــرة، والتغلــب عليهــا، وتحقيــق 
مــا نريــد الوصــول إليــه، وال يوجــد يف نواميــس 
الكــون مــا يقــول إن حــل املشــكالت الكبــرة 
يولــد بالفطــرة؛ بــل يولــد باكتســاب املهــارات، 
ــيطرة  ــكام الس ــس، وإح ــة بالنف ــز الثق وتعزي
ــي  ــات الت ــواء واملغري ــن األه ــدا ع ــا بعي عليه
لهــم  زينــت  عندمــا  املاليــن  بحيــاة  أودت 
أن الصعــاب ان مل تتغلــب عليهــا فيمكنــك 
االســتعانة بآخريــن ليســاعدوك عــى ذلــك، 
ــكايل  ــان ات ــتكون والدة انس ــا س ــة هن والنتيج
ال يتقــن مهــارات مواجهــة الصعــاب صغرهــا 
اختبــار  أول  مــع  حتفــه  فيلقــى  وكبرهــا 
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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 كتاب علمي من اصدارات أريد 

صناعة الهوية العلمية للعلاء والخراء والباحثن 2017

أول مدونة عالم في ُأريد 

مدونة د. عصام عبد ربه محمد مشاحيت

اول شعر نُظِمَ في منصة أريد

د.أبراهيم صالح املحمدي – ضمن فعاليات حفل االفتتاح 2016/4/25

املنافع العلمي ملوسم الحج.

أول ندوة عملية 

أول بحث في أريد 

اإلبداع يف أساليب املدح والذم يف القرآن الكريم – 

احميد محمود احميدات - محمد نور بن عبد الله

أول ندوة تعريفية في ُأريد

جامعة االرساء – غزة - 25 فراير 2017
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شروط الكتابة في المجلة

ــة باألســلوب  ــة للمجل ــة الكتاب ــون لغ 1-يجــب أن تك

اإلعالمــي، بعيــداً عــن األســلوب العلمــي الــرف، وأن 

تكــون صحيحــًة لغويــاً وإمالئيــاً، وتتنــاول القضايا ذات 

ــع  ــن أو املجتم ــع الباحث ــواء ملجتم ــام، س ــع الع النف

بنحــو عــام .

2-ســتحظى الكتابــات التــي تســلط الضــوء عــى 

ــة تهــم الباحثــن، واملجتمعــات الناطقــة  ــا حيوي قضاي

بالعربيــة، بأولويــة االهتــام يف املجلــة .

3-املجلــة تســتقبل كل النشــاطات العلميــة للباحثــن 

األعضــاء يف املنصــة حــراً، ال ســيا بــراءات االخــراع، 

والنتائــج البحثيــة، وغرهــا مــن االنشــطة ذات النفــع 

ــرة،  ــار مخت ــذه االخب ــون ه ــرط أن تك ــام، ويُش الع

ومركــزة، وتشــيع الجــو التنافــي بــن الباحثــن.
ــا باســتخدام  ــة كله ــواد املكتوب ــة امل 4-تســتقبل املجل
الفنــون الصحفيــة املختلفــة ) الخــر العلمــي، التقريــر، 
املقالــة،  الصحفــي،  العمــود  االخباريــة،  القصــة 
التحقيــق الصحفــي ... الــخ ( التــي تتنــاول كل مــا 

ــة . ــق بالعربي ــي الناط ــع البحث ــص املجتم يخ

5-الكتابــة للمجلــة يجــب أن تكــون مركــزة بعيــدة عن 

ــالم  ــة يف االع ــع رشوط الكتاب ــة م ــهاب، ومتوافق اإلس

االلكــروين، الــذي يتصــف باالبتعــاد عــن االطالــة، 

ــرة . ــف الفك وتكثي

ــن  ــاالت ع ــبة  للمق ــات بالنس ــدد الكل ــد ع 6-ال يزي

ــة . ــدة 200 كلم ــة، واالعم 400 كلم

7-املــواد املكتوبــة للمجلــة يجــب أاّل تكــون منشــورة 

يف أي مــكان آخــر.

8-بإمــكان مــن يريــد الكتابــة للمجلــة أن يختــار 

أي بــاب مــن أبــواب صفحــات املجلــة، والكتابــة 

ــذي يظهــر أمامــه، وحســب  ــوى ال ــه حســب املحت في

املجلــة  بسياســة  وااللتــزام  الشــخصية،  اهتاماتــه 

املخصصــة، بوصفهــا قنــاة تواصــل عامــة بــن املنصــة 

وأعضائهــا واملجتمــع بنحــو عــام،  فضــالً عــن االلتــزام 

ــر. ــروط الن ب
99--املجلــة غــر ملزمــة بنــر أي مــادة مرســلة، وهــي 
تخضــع للمراجعــة الصحفيــة، واإلعالميــة، ولهــا الحــق 
يف إعــادة صياغــة وحــذف أو إضافــة مــا يجعــل املــادة 
ــرة  ــر الفك ــى جوه ــاظ ع ــع الحف ــر، م ــبة للن مناس

العامــة للــادة املكتوبــة.
ــا  ــة محكمــة، وم ــة، وهــي ليســت علمي ــة عام 10-املجل
ــة  ــت ملزم ــم، وليس ــة، والتقيي ــع للمراجع ــره يخض تن

ــا. ــواد املرفوضــة ألصحابه ــادة امل بإع



دعــوة المحفل العلمي الدولي الســابع

مهمة تواريخ 
تواريــخ مهمــة لفعاليات المحفــل العلميّ الدوليّ :

- آخــر أجل لتقديــم الملخصات 25 أكتوبر 2020م.
- آخــر أجــل لالعالن عن البحــوث والملخصــات المقبولة 31 أكتوبر 2020م

ــة ـ ـ كامل ــوث  ـ البحـ ــال  ـ إرسـ ــن  ـ فيمكـ ــج  ـ البرنامـ ــة  ـ لطبيعـ ــرا  ـ -نظـ
ــي. ـ ـ ــي الدول ـ ــل العلمـ ـ ــات المحفـ ـ ـ ــاء فعالي ـ ــن انتهـ ـ ــا مـ ـ ــتين يومـ ـ ــد سـ ـ بعـ

»املحفــل  فعاليــات  يف  املشــاركة  إىل  »أريــد«  منصــة  تدعوكــم 

والخــراء  بالعلــاء  خــاص  علمــي  وعــاء  وهــو  الــدويل»،  العلمــي 

ــن  ــه م ــام ب ــم القي ــا ميكنه ــتوعب م ــة، يس ــن بالعربي ــن الناطق والباحث

تحقــق  وتواصليــة،  وفكريــة،  وثقافيــة،  علميــة،  وفعاليــات  أنشــطة 

العامــة  األمانــة  أقرتــه  مــا  ضــوء  يف  وأعضاءهــا  للمنصــة  الفائــدة 

ورؤيــة. ورســالة،  قيــم،  مــن  الــدويل  العلمــي  واملحفــل  للمنصــة 

-المؤتمـر الدولـي السـابع لالتجاهات الحديثـة فـي العلـوم االنسانية
واالجتماعيـة واللغويـة واألدبيـة

- المؤتمــر الدولــيّ الســابع لالتجاهات المتقدمــة فــي الدراســات
اإلسالمية.

- المؤتمر الدولي السابع لالتجاهات الحديثة في العلوم التطبيقية.
- المؤتمر الدولي السابع للتنمية المستدامة.

- المؤتمر الدولي الثاني لالعالم الرقمي وصناعة الوعي الجماهيري.
- المؤتمــر الدولــي الثانــي لتطبيقــات الــذكاء االصطناعي فــي العلــوم المتنوعــة.

الدولــي العلمــي  المحفــل  مؤتمــرات 
يجمع المحفل تحت مظلته هذا العام العديد من المؤتمرات:

info@almahfal.org

www.almahfal.org

00601157866173


