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اســبوع البحــث العلمــي واحــدة مــن الفعاليــات العلميــة الكبــرة والضخمــة
التــي قطعــت فيــه منصــة اريــد للعلــاء والخـراء والباحثــن الناطقــن بالعربيــة
اشــواطا متقدمــة مــن النجــاح وهــو مــا يؤســس الســلوب متطــور يف التواصــل
العلمــي عــر الفضــاء االفــرايض ويوفــر ملجتمعــات البحــث العلمــي مناخــا
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
تســويقه ونــره يف املجــات العلميــة املحكمــة ومــا يتبــع ذلــك مــن حصــول
طيــب عــى االقتباســات الالزمــة التــي تؤهلــه للصعــود يف الســلم الهرمــي
للباحثــن عــى مســتوى العــامل  ،فذلــك بــا ادىن شــك ســيضع الباحــث
الناطــق بالعربيــة يف املســار الصحيــح ويتيــح لــه خدمــة مجتمعــه البحثــي
والعــام عــى حــد ســواء ويســجل حضــورا يســتحقه بــن اقرانــه يف العــامل .
لقــد كان تفاعــل الوســط االكادميــي والبحثــي العــريب الكبــر مــع محــارضات
وورش االســبوعني العلميــن  ،والــذي أظهرتــه البيانــات الخاصــة بهــا اشــارة
ايجابيــة اىل أن ماتقــوم بــه املنصــة بــدأ يأخــذ صــداه املطلــوب وبــات الباحــث
الناطــق بالعربيــة يتلمــس وبشــكل فعــي أهميــة االنخـراط يف يف هــذه املنصــة
ودفــع زمالئــه لنفــس الفعــل ومبــا يســهم يف تلبيــة شــغف الباحــث العــريب يف
الحصــول عــى آخــر مســتجدات هــذا امليــدان العلمــي املهــم  ،وقــد بينــت
البيانــات االحصائيــة لالســبوعني ان املحــارضات شــارك يف تقدميهــا نخبــة مــن
الكفــاءات العلميــة العربيــة الراقيــة يف ميــدان البحــث العلمــي مــن الع ـراق،
مــر ،الســعودية ،املغــرب ،فلســطني ،ليبيــا ،لبنــان ،ســوريا  ،فضــا عــن مشــاركة
جامعــات متعــددة يف رعايــة االســبوعني  ،مــن العــراق ،وفلســطني ،ومــر،
والجزائــر ،وغريهــا مــن الــدول  ،وشــارك فيهــا  13ألــف باحــث توزعــوا عــى
أكــر مــن خمســن بلــدا مختلفــا تلقــوا خاللهــا أكــر مــن  70ســاعة تدريبيــة،
توزعــت عــى  30محــارضة تدريبيــة  ،وبلــغ عــدد الشــهادات أكــر مــن 5000
آالف شــهادة مشــاركة مــن منصــة أريــد وباللغتني العربيــة واالنكليزيــة  ،وتجاوز
حضــور بعــض املحــارضات أكــر مــن  1000مشــارك  ،فيــا بلــغ متوســط عــدد
الحضــور 430 :مشــاركا لجميــع الثالثــن محــارضة التدريبيــة التــي التــي تضمنهام
االســبوعان العلميــان  ،وال ننــى طبعــا أن نشــر بفــرح ورسور غامريــن اىل
الحضــور الالفــت واملتميــز لفعاليــات افتتــاح االســبوعني العلميــن ؛إذ حرضهــا
رئيــس جامعــة غــزة ،ورئيــس جامعــة األزهــر ،ورئيــس الجامعــة اإلســامية بغــزة،
ورئيــس الجامعــة العراقيــة ،والقائــم بأعــال رئيــس جامعــة األقــى ،ورئيــس
جامعــة واســط ،ورئيــس جامعــة األنبار ،ورئيــس جامعة العني يف ذي قــار ،ورئيس
جامعــة ديــاىل ،ورئيــس جامعــة ســامراء ،ورئيــس جامعــة القادســية ،فضــا عــن
جمهــرة مــن نــواب رؤســاء الجامعــات ،وعمــداء الكليــات ،ورؤســاء األقســام.
كل هــذه املعطيــات تثبــت أن منصــة اريــد مــروع علمــي كبــر
ســيكون بــإذن اللــه عــى شــأن كبــر يف خدمــة قضايــا االمــة
العلميــة والتأســيس لنهضــة علميــة كبــرة وأن غــدا لناظــره قريــب .
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أُريد تناقش أولويات العمل اإللكتروني بعد كورونا

نظمــت منصــة أريــد الدوليــة للباحثــن والعلــاء الناطقــن
باللغــة العربيــة ،ورشــة علميــة إلكرتونيــة عــن أولويــات العمــل
اإللكــروين بعــد جائحــة كورونــا ،مبشــاركة عــدد مــن الباحثــن
واملختصــن مــن مختلــف الجامعــات العربيــة والعامليــة.
وتضمنــت الورشــة عــددا ً مــن املحــاور ،كان مــن أبرزهــا( :االبتــكار
رضورة ملحــة) للدكتــور حســن محمــد جــال أبــو ســعدة ،و(املنصــات
التعليميــة) للمحــارض أحمــد دليــل ،و(اســتخدام التكنولوجيــا
الحديثــة يف خدمــة مشــاريع التيــار اإلســامي) للدكتــور محمــد عبــد
فضــا عــن (توظيــف التقنيــات الحديثــة
ً
الرحمــن فيــاض محمــد

يف املؤسســات الهادفــة) للدكتــور طــه الزيــدي ،و(اســترشاف
العمــل اإللكــروين رؤيــة مقاصديــة) للدكتــور يــارس الطرشــاين.
وأوصــت الورشــة بــرورة التعريــف بأهميــة التعليــم اإللكــروين وإعداد
مجموعــة مــن ورش العمــل والــدورات مــن خــال وســائط التعليــم
اإللكــروين لتدريــب امل ُعلــم واملتُعلــم وفــق االســتخدامات املتنوعــة
للمنصــات اإللكرتونيــة وطريقــة عملهــا مبــا ميكــن تســهيل اســتخدام
هــذه التقنيــة وتنميــة املهــارات والقــدرات حــول مميزاتــه ،فصـ ًـا عــن
نــر الثقافــة التقنيــة مبــا يســاعد يف خلــق مجتمــع إلكــروين قــادر عــى
مواكبــة مســتجدات العــر وفــق تطــورات التكنولوجيــة الحديثــة.

منصة أُريد تنظم فعاليات أسبوع البحث العلمي المتقدم
نظمــت منصــة أريــد الدوليــة فعاليــات أســبوع البحــث
العلمــي املتقــدم مبشــاركة مدرســن وباحثــن مــن أقطــار
الوطــن العــريب كافــة؛ لتقديــم درر خرباتهــم العلميــة
والعمليــة للبحــث العلمــي يف الفــرة مــن  30-24متــوز . 2020
وشــمل الربنامــج 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
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التواصــل العلمــي يف املحافــل واملؤمتــرات والنــدوات العلميــة)،
و(مهــارات املشــاركة يف املؤمتــرات والنــدوات العلميــة) ،و(صناعــة
القــدوة العلميــة) ،و(كتابــة الســرة الذاتيــة العلميــة) ،و(البحــث
عــن مهنــة يف املجــال العلمــي) ،و(أدوات البحــث العلمــي املتقــدم).
ويهــدف الربنامــج 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.
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زيارة رئيس مركز تعليم اللغة العربية بوالية سيالنجور-ماليزيا مقر منصة أُريد

بحثــت منصــة أريــد للعلــاء والخــراء والباحثــن الناطقــن
بالعربيــة ،ومركــز اللغــة العربيــة بواليــة ســيالنجور املاليزيــة
ســبل تعزيــز التعــاون بينهــا فيــا يخــص خدمــة اللغــة
العربيــة ،والبحــث العلمــي ،وتحقيــق كل مــا مــن شــأنه
االرتقــاء بهــذه اللغــة ال ســيام لــدى الناطقــن بغريهــا.
جــاء ذلــك خالل الزيارة التي قام بها الســيد محمد عزيز الحكيم
بــن حمــدان رئيــس مركــز اللغــة العربيــة يف مدينــة ســيالنجور
املاليزيــة مقــر منصــة أريــد يف العاصمــة املاليزيــة كواالملبــور،
ولقائــه بالدكتــور ســيف الســويدي الرئيــس التنفيــذي للمنصــة.
وشــهدت املباحثــات مناقشــة جملــة مــن برامــج التعــاون
التــي مــن شــأنها تحقيــق تعــاون فعــي يف تســر كل

مــا مــن شــأنه تســهيل تعليــم اللغــة العربيــة لغــر
الناطقــن فيهــا ال ســيام يف ماليزيــا التــي تبــدي حكومتهــا
اهتاممــاً كبــرا ً بتعليــم اللغــة العربيــة ألبنــاء شــعبها.
وأبــدى الرئيــس التنفيــذي ملنصــة أريــد الدكتــور ســيف
الســويدي ترحيبــه الكبــر بالزيــارة ورسوره بلقــاء الســيد
محمــد عزيــز ومناقشــة الكثــر مــن متعلقــات مســائل
تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغريهــا عــى وجــه
الخصــوص ،ومــدى إمكانيــة االســتفادة مــن املنصــة يف تعزيــز
تعليــم اللغــة العربيــة لــدى منتســبي املركــز عــى وجــه
الخصــوص ،وقــد طرحــت اقرتاحــات تعــاون بــن الجهتــن
مــن شــأنها االرتقــاء باللغــة العربيــة لــدى الناطقــن بغريهــا.

« أُريد» ترعى مؤتمرا دوليا للعلوم الفيزيائية والمواد المتقدمة

دخلــت منصــة كأحــد الرعــاة الرســميني الرئيســيني للمؤمتــر الــدويل الثــاين يف العلــوم الفيزيائيــة واملــواد
املتقدمــة ،الــذي ســتحتضنه العاصمــة الرتكيــة اســطنبول للمــدة مــن «  23أكتوبــر اىل  25أكتوبــر .2020
ومثــن الربوفيســور طــارق طالــب عيــى العمــران ،رئيــس املؤمتــر ،وبالنيابــة عــن اللجنــة التنظيميــة الــدور الكبــر الــذي
تؤديــه املنصــة ،والهــدف الســامي الــذي تســعى لــه يف دعــم التعــاون والتكامــل يف األدوار وبــن الكيانــات والطاقــات
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.
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صدى أُريد

أخبار ونشاطات المنصة

عــدد خــاص من مجلة « أُريد « للعلوم اإلنســانية واإلجتماعية
أصــدرت منصــة «أُريــد» عــد ًدا خاصــا مــن مجلــة
العلــوم اإلنســانية واإلجتامعيــة ،الــذي خصصتــه
لنــر وقائــع املؤمتــر العلمــي الــدويل األول «العلــوم
التطبيقيــة واإلنســانية إبــداع وتطــور» الــذي انعقــد
للمــدة  18 -17مــن الشــهر الســادس 2020م إلكرتونيًــا .
ورفــع املؤمتــر شــعارا ً لــه ،وهــو «بالهمــم نرتقــي
نحــو القمــم» ،حيــث كان املؤمتــر برعايــة وزارة
الثقافــة والســياحة واآلثــار العراقيــة ،واالتحــاد
الــدويل للمبدعــن يف العــراق ،وجامعــة النهريــن،
وجامعــة الفــرات األوســط ،ومنصــة «أُريــد«.
وقُدمــت خــال جلســات املؤمتــر االلكرتونيــة مجموعــة
مــن البحــوث الرائــدة ،التــي نالــت رشف الفوز واســتحقاق
النــر يف مجلــة «أريــد» الدوليــة للعلــوم اإلنســانية
واإلجتامعيــة ،بعــد أن تبنــت منصــة »أُريــد» نــر 27
بحثــاً فيهــا ،للباحثــن مــن مختلــف الــدول العربيــة.

أُريــد تناقــش دور المشــاريع البحثيــة فــي النهضــة العلميــة
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قــدم قســم النــر العلمــي االلكــروين يف منصــة أريــد

إن قســم النــر اإللكــروين أعلــن عــن مســابقة شــهرية

الدوليــة ،مجموعــة مميــزة مــن الفعاليــات العلميــة

الختيــار أفضــل مدونــة علميــة مــن حيــث األكــر قــراءة

املتنوعــة ،مبشــاركة واســعة مــن الباحثــن واملختصــن مــن

وجــودة ،وحســب الــروط املعلنــة باملنصــة مــن خــال

مختلــف جامعــات يف الوطــن العــريب  .وقــال الدكتــور

مدونــة عــامل ،وقــد فــاز ثالثــة مــن األعضــاء يف شــهر

يــارس الطرشــاين مســؤول قســم النــر اإللكــروين

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

يف املنصــة :إن برنامجنــا شــامل لــكل االختصاصــات،

حســن نعمــة ،الفائــز الثــاين :أ .بــكاري مختــار ،الفائــز

وتنظــم الفعاليــات العلميــة بشــكل دوري ،ووفــق

الثالــث :د .عبــد الكريــم محمــد حســن الــرويض ،وســيتم

خطــة اســراتيجية حديثــة ،تخــدم الباحثــن والدراســن،

اإلعــان قريبــا عــن الفائزيــن بشــهر يوليــو ،2020

وكان آخــر األنشــطة العلميــة نــدوة عــن املشــاريع

ويرسنــا دعــوة الراغبــن لالنضــام للجــان قســم النــر

البحثيــة ودورهــا يف النهضــة العلميــة ،مبشــاركة مميــزة

العلمــي االليكــروين يف التدقيــق أو التنســيق أو الرتجمــة

مــن الباحثــن وكانــت املداخــات قيمــة ،وذات أهميــة

أو التصميــم أو تحكيــم األبحــاث واملشــاريع العلميــة

علميــة شــاملة للموضــوع املطــروح .وأضــاف الطرشــاين

مراســلتنا عــر اإلمييــل الرســمي الخاصــة باملنصــة.

صدى أُريد

تقارير

أُريــد تتالــق فــي اســابيعها العلميــة والمشــاركة بــاالالف
متابعة  :سليمان مهدي

نظــم برنامــج عليــم للتعليــم اإللكرتوين يف منصــة أريد العلمية أســبوعني
للبحــث العلمــي تحــت عنــوان (أســبوع البحــث العلمــي األســايس)
و(أســبوع البحــث العلمــي املتقــدم) وذلــك لتقديم كل املعلومــات التي
يحتاجهــا الباحــث العلمــي إلنجــاز بحثــه عــى أكمــل وجــه ،ونــره يف
املجــات العلميــة املحكمــة ،والحصــول عــى االقتباســات الالزمــة التــي
تؤهلــه للصعــود يف الســلم الهرمــي للباحثــن عــى مســتوى العــامل.
وقــال االســتاذ معــد الحاكــم املــرف عــى نظــام عليــم يف منصــة أريــد
:إن األســبوعني العلميــن شــهدا تفاعــا كبــرا ً مــن املجتمــع البحثــي
العــريب ،وهــو مــا يعكــس أهميــة املوضــوع ،فضــا عــن شــغف الباحــث
العــريب يف الحصــول عــى آخــر مســتجدات هــذا امليــدان العلمــي املهــم.
وأضــاف :إن مجموعــة متميــزة مــن العقــول العلميــة الفائقــة شــاركت
يف تقديــم املحــارضات يف ميــدان البحــث العلمــي ،ومــا يتعلــق بــه
مــن مهــارات مــن بلــدان مختلفــة ومبشــاركة جامعــات متعــددة يف
رعايــة أســبوعي البحــث العلمــي ،مــن العــراق ،وفلســطني ،ومــر،
والجزائــر ،وغريهــا مــن الــدول مــا يــدل عــى مــدى انتشــار منصــة
أريــد داخــل مؤسســات التعليــم ،والبحــث العلمــي يف العــامل الناطــق
باللغــة العربيــة ،موضحــا أن هــذا يرجــع يف األســاس إىل نشــاط
وكفــاءة الهيئــات املتنوعــة التــي تديــر منصــة أريــد ،مثــل اللجنــة
العلميــة لنظــام عليــم للتعليــم اإللكــروين ،والهيئــة االستشــارية
املوحــدة ،وقســم النــر اإللكــروين ،واملجــات العلميــة املتعــددة التــي
تصدرهــا املنصــة فضــا عــن مجلتهــا العامــة « صــدى أريــد « والتــي
تفــردت باســلوبها الصحفــي واالعالمــي عــن زميالتهــا العلميــات .
وأكــد االســتاذ الحاكــم أن جلســتي افتتــاح واختتــام األســبوعني
عــى التــوايل شــهدتا إلقــاء كلــات قيمــة لعــدد مــن الفضــاء قــادة
املؤسســات العلميــة يف جامعــات الوطــن العــريب ركــزت عــى أهميــة
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هكــذا نشــاطات يف رفــع مســتوى الباحــث الناطــق بالعربيــة  ،منهــم:
د .ســلوان العــاين رئيــس الهيئــة االستشــارية املوحــدة ملنصــة أريــد،
ود .ســيف الســويدي املديــر التنفيــذي ملنصــة أريــد العلميــة ،ود.
عمــر خــر ميــاد نائــب رئيــس جامعــة األزهــر يف فلســطني ،ود.
أوس هــال الرحــال مديــر دائــرة البحــث والتطويــر يف وزارة التعليــم
العــايل العراقيــة  ،مضيفــا أن الجلســات حرضهــا ،أيضــاً ،كضيــوف
رشف ،رئيــس جامعــة غــزة ،ورئيــس جامعــة األزهــر ،ورئيــس الجامعــة
اإلســامية بغــزة ،ورئيــس الجامعــة العراقيــة ،والقائــم بأعــال رئيــس
جامعــة األقــى ،ورئيــس جامعــة واســط ،ورئيــس جامعــة األنبــار،
ورئيــس جامعــة العــن يف ذي قــار ،ورئيــس جامعــة ديــاىل ،ورئيــس
جامعــة ســامراء ،ورئيــس جامعــة القادســية ،فضــا عــن جمهــرة
مــن نــواب رؤســاء الجامعــات ،وعمــداء الكليــات ،ورؤســاء األقســام.
و كشــف املــرف عــى نظــام عليــم أن عــدد املشــاركني بلــغ
 13ألــف باحــث ،مثلــوا أكــر مــن خمســن بلــدا ً مختلفــا،
تلقــوا يف  30محــارضة تدريبيــة تضمنــت  70ســاعة تدريبيــة .
ومــن الجديــر بالذكــر أن نظــام عليــم نظيــم مجموعــة مــن املحــارضات
التعليميــة املتنوعــة يف الشــهر الســادس والشــهر الســابع ،حيــث تــم
تنظيــم ســبعة عــر محــارضة ،يف مياديــن العلــوم املختلفــة ،كانــت
الغايــة منهــا تزويــد الباحــث العــريب ،واملشــارك يف منصــة أريــد مــا
يحتاجــه مــن معلومــات يف جوانــب الحيــاة املختلفــة ،فتــم تنظيــم
محــارضات عــن األمــن اإللكــروين ،والــذكاء الصناعــي ،وعلــم نفــس
الطفــل ،واإلبــداع يف املؤسســات ،ومقاصــد الرشيعــة ،والتحليــل
اإلحصــايئ ،وقضايــا متنوعــة يف األدب ،والتواصــل ،واللغــة العربيــة
الفصحــى والعاميــة ،وغريهــا مــن املوضوعات ،وقــد أشــارت اإلحصائيات
إىل التفاعــل الرائــع ،والفائــدة الفائقــة التــي قدمتهــا تلــك املحــارضات.
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تقارير

الخط العربي ..من جدران المساجد إلى الطابعة الليزرية
اعداد :حيدر الكرخي

ملــا كانــت اللغــة روح األمــة ،والحــرف لســان اللغــة ،والناطــق باســمها ،واملعــر عــن آمالهــا ،ومبعــث
حضارتهــا وأمجادهــا ،وعنــوان فنهــا وإبداعهــا ،فــا بــد أن يحتــل الخــط العــريب موضعــه مــن االهتــام
والتقديــر ،ليــدرس ويطــور نحــو األحســن واألفضــل وكان مــن الــروري الــذي ال منــاص عنــه ،أن يــدرس
بشــكل دقيــق يكشــف عــن غوامضــه وأرساره ،وكوامنــه وأغــواره ،وفنونــه وروائعــه ،مــن املختصــن والباحثــن.
خط الرقعة
وهــو خــط األســاس الــذي ينبغــي عــى الخطــاط معرفتــه أوالً،
وهــو خــط جميــل وبديــع ،يف حروفــه اســتقامة أكــر مــن
غــره ،وال يحتمــل التشــكيل ،وال الرتكيــب وفيــه وضــوح ،ويقــرأ
بســهولة ،ويُســتعمل هــذا النــوع يف األغلــب يف اإلعالنــات
التجاريــة ،لبســاطته وبعــده عــن التعقيــد ،اســتعمل يف عناويــن
الصحــف والكتــب واملجــات ،وقــد ســمي بهــذا االســم نســبة إىل
قطعــة الــورق التــي يكتــب عليهــا ،ويتميــز بقــر حروفــه وهــو
أســهل الخطــوط ق ـراءة وكتابــة ،لكونــه واضح ـاً وجميــا ،فــكل
مــن أتقــن الرقعــة مل تصعــب عليــه الخطــوط األخــرى ،وقــد
شــاع اســتخدام خــط الرقعــة خــال حكــم الدولــة العثامنيــة،
وخاصــة خــال القــرن التاســع الهجــري الخامــس عــر امليــادي.

الديواني
ويســمى خــط الرقعــة املدلــل باصطــاح خطــاط العــر،
وقواعــده مشــابهة بشــكل كبــر لخــط الرقعــة إال أنهــا ملتويــة
أكــر مــن غريهــا ،وقــد جابــت تســميته نســبة إىل صــدوره مــن
الديــوان الهاميــوين الســلطاين للحكومــة العثامنيــة ،فجميــع
األوامــر امللكيــة ،واإلنعامــات والفرمانــات الرتكيــة الســابقة
ال تكتــب إال بــه ،وكان هــذا الخــط يف أيــام الخالفــة العثامنيــة
رسا مــن أرسار القصــور الســلطانية ال يعرفــه إال كاتبــه ،أو مــن
نــدر مــن الطلبــة األذكيــاء ،وقــد وضــع بعــد فتــح القســطنطينية
ببضــع ســنني ،وبقــي العمــل بــه مســتمرا ً يف دوائــر الدولــة
العثامنيــة حتــى اســتبدال األتــراك الحــرف الالتينــي بالخــط
العــريب ،وتتميــز حــروف الخــط الديــواين بأنهــا منســقة ،وتقــع
يف العــن والقلــب موقعــة ،وينقســم الخــط الديــواين إىل قســمني:
الخــط الديــواين الجــي و الخــط الديــواين الجــي الزورقــي.
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تقارير

خط النسخ
أجــل الخطــوط العربيــة ،وهــو الخــط
وهــذا الخــط مــن ّ
املكتــوب يف املصحــف حاليــا ،وقــد ســمي بعــدة تســميات
منهــا :البديــع ،واملقـ ّور ،واملــد ّور ،واملحقــق ،وســمي بهــذا االســم
الســتخداماته يف املراســات ،واملعامــات التجاريــة ،والكتابــات
اإللكرتونيــة ،واستنســاخ الكتــب ،وعــرف النســخ يف النصــوص
العربيــة الســابقة عــى اإلســام ،ومنهــا نقــش حــران املــؤرخ
ســنة  ۹۸تــام حيــث تجــد بعــض الحــروف املــدورة واللبنــة.

الثلث

مــن أشــهر أنــواع الخــط النســخي وهــو خــط القمــة فمــن أتقنــه
فهــو النجــم الســاطع ،وســمي بهــذا االســم ألنــه يكتــب بقلــم
يقــط مح ّرفــا ،بســمك يســاوي ثلــث قطــر القلــم؛ ألنــه يحتــاج إىل
تشــعريات ال تــأيت إال بحــرف القلــم وســمكه ،ويســميه بعضهــم
بالخــط العــريب؛ ألنــه األســاس ألنــواع كثــرة مــن الخطــوط
العربيــة ،ويعــد خــط الثلــث األكرث صعوبة بــن الخطــوط العربية
األخــرى ،مــن حيــث القواعــد ،واملوازيــن ،والقــدرة عــى اإلنجــاز،
ومــن يتمكــن مــن الثلــث فإنــه يتمكــن مــن غــره بســهولة.

الفارسي

يتميــز الخــط الفــاريس ،أو مــا يســمى بالتعليــق ،بجاملــه
ودقــة امتــداد حروفــه ،ويتميــز بالوضــوح وعــدم التعقيــد،
ويســتخدم يف كتابــة جميــع الفنــون الكتابيــة وتزيينهــا ســيام
عناويــن الصحــف واملجــات واإلعالنــات التجاريــة والبطاقــات
الشــخصية ،وقــد شــاع هــذا النــوع مــن الخــط ،يف بــاد
فــارس ،ومــن ال يتقنــه منهــم فإنــه ال يعــد خطاط ـاً .وقــد بــدأ
بالظهــور أوائــل القــرن الثالــث الهجــري التاســع امليــادي.

لماذا الطباعة

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
الجيــل الالحــق خطــوة جديــدة إىل درب التطــور الــذى بــدأه الجيــل الســابق ومــا إن بلــغ تطــور العلــوم ذروتــه حتــى يــأيت جيــل
جديــد ،ويصبــح مــا حققــه جيــل األمــس مــن تطــور مجــرد خطــوة ســابقة يف درب التطــور لجيــل الغــد ،وتطــورت يف الســنوات
األخــرة كذلــك الطباعــة ثالثيــة األبعــاد التــي متتــد حدودهــا خــارج النصــوص الكتابيــة الورقيــة إىل مجــاالت وصناعــات أخــرى ،وكل
ذلــك أث ّــر يف الخــط؛ فبــدل أن ت ُكتــب النصــوص كتابــة بيــد خطــاط ،أصبحــت تطبــع طباعــة ،وهــذا ميثــل تحــوالً كبــرا ً يف مســتقبل
الخــط العــريب ،ورغــم الحداثــة فالخطــاط العــريب مــا يــزال مــرا ً عــى حمــل لــواء الخــط العــريب ،رغــم كل التحديــات التكنولوجيــة.
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ملف العدد

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 يومـاً كيــوم هجرتــك ،يــوم ُحملــت فيــه عــى
أكتــاف الرجــال ذاهبـاً إىل مثــواك األخــر ،تــاركاً وراءك فتــاة تبــي ليـاً نهــارا ً 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 هـاً 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 متأثـرا بإصابتــه بفايــروس كورونــا .

السلطات  ..وباء الفشل

واحتــل انتشــار فــروس كورونــا يف العــامل حيــزا ً كبــرا ً مــن
اهتاممــات الصحــف العربيــة ،وقــد تنــاول عــدد مــن كتــاب الــرأي
هــذه القضيــة ،وال ســيام انتشــار الفــروس القاتــل يف املحيــط
اإلقليمــي وخــال األشــهر املاضيــة ،ظهــرت حــاالت إصابــة بالفريوس
يف عــدد مــن البلــدان العربيــة  ،منهــا العـراق  ،اليمــن  ،الســودان،
عــان ،والكويــت ،والبحريــن ،ولبنــان  ،واملغــرب  ،وناقــش كتــاب
رأي وبعــض املختصــن طريقــة تعامــل البــاد العربيــة مــع انتشــار
الفــروس وانتقــد بعضهــم مــا وصفــه بـ»اســتهتار» الســلطات
يف بعــض الــدول يف التعامــل مــع الفــروس ،فيــا انتقــد آخــرون
«جشــع» التجــار يف التعامــل مــع األزمــة مــن خــال رفــع أســعار
الكاممــات لكــن االنتقــاد األشــد وقــع عــى قلــة الوعــي وعــدم
اهتــام املواطــن العــريب بنفســه مــن خالل إهــال لبــس الكاممات
وأخــذ الوقايــة الكاملــة مــا ســبب يف انتشــار الفايــروس وهــذا بحــد
ذاتــه ميثــل تحديــا خطـرا يدعــو الجميــع اىل رضورة اســتخدام مواد
التعقيــم ولبــس الكاممــات وعــدم التجمــع يف األماكــن العامــة
فضــا عــن رضورة عــدم الخــروج مــن املنــازل إال للــرورة وميثــل
ذلــك مســألة الحفــاظ عــى النفــس مــن هــذا الفايــروس القاتــل.
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المغرب العربي  ..وعي زائف
أمــا يف املغــرب العــريب حــذر الباحــث يحيــى عامل من الســخرية
يف إشــارة إىل الســخرية التــي حدثــت يف مواقــع التواصــل
االجتامعــي عنــد انتشــار كورونــا مــن قبــل بعــض املدونــن
املغاربــة قائـاً :إن الســخرية مــن كل يشء ،نــوع مــن العدميــة
التــي تدعــي الوعــي وهــي يف حقيقتهــا مجــرد وعــي زائــف،
ال أثــر لــه ،فيكــون اإلنســان يــر بنفســه مــن حيــث يــدري
أو ال يــدري ،ويهــدد مصــره بأكملــه  ..االمــر ال يتوقــف عــى
املغــرب بــل ميتــد ليشــمل الجزائــر وتونــس وليبيــا التــي متزقهــا
الرصاعــات والحــرب االهليــة فوســائل االعــام يف هــذه البلــدان
مــا انفكــت تتحــدث عــن ضعــف مخيــف يف الوعــي املطلــوب
للتعامــل مــع الوبــاء وهــو وضــع املجتمعــات يف ازمــة خانقــة .

صدى أُريد
مصر  ..استهتار بالوقاية
الوضــع مل يختلــف كثــرا يف مــر؛
فرئيــس لجنــة مكافحــة كورونــا مبــر
حســام حســني ،قــال "إن اســتهتار
املواطنــن بإجــراءات الوقايــة تســبب
يف قفــزات بأعــداد املصابــن ،معتــ ًرا أن
الرهــان عــى وعــي الشــعب ســبب أزمــة
" حســني أردف قائ ـاً "الشــعب اســتهان
بكورونــا وكورونــا ال يســتهان بهــا".
االحصائيــات يف مــر يف تصاعــد مســتمر
والوضــع فيهــا ينــذر بخطــر كبــر .

اليمن  ..الظروف مستحيلة

الجزائر  ..وعي مضطرب

العراق  ...وعي مترنح

يف حــن يقــول الكاتــب محمــد بــن ديــدة
إ ّن تعامــل النــاس مــع فــروس كورونــا
يف الجزائــر «ال يــزال مضطربــاً نوعــاً مــا
ويشــر الكاتــب إىل مــا يطبــع تعاطــي
الجزائريــن مــع الكورونــا ،مــن المبــاالة
بالعــزل الصحــي وقراراتــه الصارمــة
والدرجــات القصــوى للتوعيــة ،وبــروز
حــاالت مــن قلــة وعــي املواطنــن وعــدم
شــعورهم باملســؤولية ،حتــى اآلن ،يف أغلــب
جهــات الوطــن ،عــى وقــع مســتويات
متدنّيــة مــن التعامــل مــع خطــر الوبــاء
بأســاليب الســخرية والتقليــل مــن حجــم
خطــره حتــى لــدى الكثــر مــن املثقفــن
املحســوبني عــى مســتوى الوعــي الجمعــي
وهــذا األمــر زاد مــن عــدد اإلصابــات.
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ملف العدد

رمبــا األمــر مختلــف نســبيا يف اليمــن بســبب
تهالــك املنظومــة الصحيــة حيــث حــذر املديــر
العــام ملنظمــة الصحــة العامليــة ،تيــدروس
أدهانــوم غيربييســوس مــن خطــورة التدهــور
الشــديد الحاصــل يف املنظومــة الصحيــة،
بســبب الــراع املســتمر ألكــر مــن أربــع
ســنوات وقــال« :العاملــون الصحيــون يف اليمــن
يعملــون يف ظــروف مســتحيلة ،فهنــاك آالف
املــرىض ولكــن ال توجــد مستشــفيات كافيــة،
أو أدويــة كافيــة ،أو ميــاه نظيفــة كافيــة،
وهــؤالء األطبــاء وطواقــم التمريــض هــم
العمــود الفقــري لالســتجابة الصحيــة ومــن
دونهــم لــن نســتطيع فعــل يشء يف اليمــن».

كان الكثــر يف العـراق ينكــر وجــود الفايــروس،
ويســخر مــن مرتــدي الكاممــات ،لكــن حادثــة
مــوت كابــن العـراق أحمــد رايض ،رمبــا تشــكل
بدايــة انعطافــة جديــدة يف الحــذر والوقايــة،
ومــع ذلــك كلــه ،هنــاك معانــاة مســتمرة مــن
عــدم االلتــزام بالتحذيــرات ،إذ أكــد مديــر
صحــة جانــب الرصافــة مــن العاصمــة العراقيــة
بغــداد عبــد الغنــي الســاعدي ،أن جانــب
الرصافــة ،وهــي األكــر شــعب َّية ،أدت إىل
انتشــار فــروس “كورونــا” وســاعد يف ذلــك قلــة
الوعــي الصحــي مــن بعــض النــاس ،محــذرا ً
مــن أن اســتمرار انتشــار الفــروس ســيؤدي
إىل “كارثــة”  ..وهــو مــا أكــده وزيــر الصحــة
العراقيــة حســن التميمــي الــذي كشــف أن
قلــة الوعــي بالتعامــل مــع كورونــا عنــد عامــة
النــاس أدخــل البلــد يف مرحلــة وبائيــة خطــرة.

الجزائر  ..وعي مضطرب
يف حــن يقــول الكاتــب محمــد بــن
ديــدة إ ّن تعامــل النــاس مــع فــروس
كورونــا يف الجزائــر "ال يــزال مضطربــاً
نوع ـاً مــا ويشــر الكاتــب إىل مــا يطبــع
تعاطــي الجزائريــن مــع الكورونــا ،مــن
المبــاالة بالعــزل الصحــي وقراراتــه
الصارمــة والدرجــات القصــوى للتوعيــة،
وبــروز حــاالت مــن قلــة وعــي املواطنــن
وعــدم شــعورهم باملســؤولية ،حتــى
اآلن ،يف أغلــب جهــات الوطــن ،عــى
وقــع مســتويات متدنّيــة مــن التعامــل
مــع خطــر الوبــاء بأســاليب الســخرية
والتقليــل مــن حجــم خطــره حتــى
لــدى الكثــر مــن املثقفــن املحســوبني
عــى مســتوى الوعــي الجمعــي
وهــذا األمــر زاد مــن عــدد اإلصابــات.

السودان  ..صعوبات عديدة

أمــا الســودان فتعمــل ألــف منظمــة وطنيــة
وإقليميــة ضمــن خطــة الطــوارئ الصحيــة
ملواجهــة فــروس كورونا املســتجد إىل جانب
مبــادرات تطوع ّيــة للتوعيــة الصحيــة يف
املــدن والقــرى واألريــاف مــن أجــل مواجهة
الوبــاء القاتــل وأنشــأت وزارة الصحــة
الســودانية ونظرياتهــا يف واليــات البــاد
غــرف طــوارئ تنســق عربهــا مــع املنظــات
واملبــادرات ،يف وقــت يواجــه املبــادرون
صعوبــات عديــدة ،منهــا ارتفــاع أســعار
املــواد املســتخدمة يف صناعــة املعقــات
وعــدم اســتجابة كثــر مــن املواطنــن
لإلجــراءات الوقائيــة املعلنــة وهــذا مــا
ســبب املزيــد مــن اإلصابــات يف الســودان.

صدى أُريد

الترقية العلمية..
مشكلة الجامعات العربية التي ما زالت تبحث عن من يحلها !!

قضية للنقاش

متابعة  :د.جمال عبد ناموس

لطاملــا ظلــت الرتقيــة 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 الرتقيــة ال تتــم بدونــه ،وبــن هــذا وذاك يقــول واقــع الحــال :إن الجامعــات العربيــة مل
تســتطع أن تضبــط ســياقات هــذه الرتقيــة ،بــل إن كثـرا ً منهــا يتفنــن يف تعقيــد هــذا األمــر ،وباتــت الرتقيــة ،بــا أدىن شــك ،معرقــا وليســت محفـزا
نتيجــة غيــاب الرؤيــة الواضحــة للمؤسســات األكادمييــة يف كيفيــة توظيفهــا بالشــكل األمثــل وليــس غريبــا غيــاب التفاعــل معهــا مــن األكادمييــن؛ ألنهــا
تقــدم حزمــة مــن الــروط التــي يــرى كثــرون أنهــا ال تقــدم شــيئا يف مجــال تحفيــز األكادميــي نحــو اإلبــداع كــا هــو الحــال يف العــامل املتقــدم.
تســلط صــدى أريــد يف قضيتهــا للمناقشــة اليــوم الضــوء عــى الرتقيــة العلميــة محاولــة لجــس نبــض املعنيــن بهــا ،وتلمــس هواجســهم نحوهــا ،فكانــت
هذه الســطور.

الترقية حافز للنجاح

الترقيات العلمية بين نقيضين

إســاعيل مخلــف خضــر أســتاذ مســاعد يف الجامعة العراقية مــن العراق
يــرى أن الرتقيــة تكــون نجــاح عندمــا تقــدم الجامعــة رشوط مقبولــة
للرتقيــة 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 الرتقيــة 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
املقدمــة للرتقيــة ،وتضييــق نســبة االســتالل فيهــا ،مــع التأكيــد عــى
الســادة الخــراء يف متابعــة ذلــك بدقــة وأمانــة ،ورضب كل مــا خالفهــا.

د.فاطمــة بنــت ســعود الكحيــي التدريســية يف جامعــة طيبــة -املدينــة
املنــورة تقــول «الرتقيــات العلميــة يجتمــع فيهــا (كثــرا) النقيضــن،
قــد تكــون محفــزة للرقــي االكادميــي ،فتكــون بوابــة ل ـراءات االخ ـراع،
وإثـراء الرصيــد املعــريف لإلنســانية يف كافــة املجــاالت وقــد تكــون صدمــة
( عنيفــة) عندمــا تكــون الرتقيــات العلميــة بوابــة للرسقــات ،والغــش،
واملناصــب ،واالســتعراض ،والكســب املحــرم» ،امــا األســتاذ املشــارك
الدكتــور يــارس محمــد عبــد الرحمــن طرشــاين رئيــس قســم الفقــه وأصوله
بكليــة العلــوم ا ٍإلســامية بجامعــة املدينــة العامليــة مباليزيــا يقــول :بفضــل
اللــه تعــاىل الرتقيــات العلميــة يف جامعتنــا محفــزة لإلبــداع والتجديــد
حيــث يشــجعون الباحثــن للنــر يف املجــات العلميــة العامليــة املحكمــة
وذات التصنيــف العاملــي ،كــا أنهــا تشــجع عــى املشــاركة يف املؤمتـرات
والنــدوات العامليــة باإلضافــة إىل تقديــم خدمــات للجامعــة واملجتمــع.

خطوات من اجل النجاح
تكــون الرتقيــة العلميــة حافــزا للنجــاح إذا تخلصــت الجامعــات مــن
التبعــات الحزبيــة واملحســوبية ،والتأث ـرات الجانبيــة ،والحكــم بالهــوى
ال بالقيــم العلميــة الرصينــة ،وهــذه الســلبيات والرتاكــات تخلــق جــوا ً
مــن الظلــم والطغيــان والشــعور بالحيــف عــى املؤسســة األكادمييــة،
وتكــون جوفــاء يف هيكليتهــا وتنافســها العلمــي وخدمــة القضيــة التــي
وجــدت مــن أجلهــا ،وتحولهــا إىل مؤسســة ليســت ذات قيمــة علميــة
بحتــه وال تصلــح أن تخــدم جوانــب البحــث العلمــي الرصــن واملســتقل،
هكــذا يــرى األســتاذ املشــارك الدكتــور فليــح مضحــي الســامرايئ
التدريــي يف جامعــة املدينــة العامليــة  -كليــة اللغــات – ماليزيــا
أمــا أ.د.محمــد عاشــور التدريــي يف جامعــة ســيئون -حرضمــوت -اليمــن
فيقــول :إن الرتقيــة تشــكل حاف ـزا ً للنجــاح بوصفهــا شــكالً مــن أشــكال
التطــور يف الســلم األكادميــي ،وهكــذا تعمل عىل إتاحة الفرصــة لتبؤ بعض
املواقــع املتقدمــة التــي تتيــح للباحــث إيصــال معارفــه لخدمــة املعرفــة.
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الخالصــة
إن واقــع الحــال يــؤرش ،بنحــو واضــح ،وجــود بــون شاســع بــن
آليــات الرتقيــة العلميــة يف الجامعــات املتقدمــة وبــن الجامعــات
العربيــة ،وعــى هــذه الجامعــات اعطــاء االمــر أهميــة كبــرة
واخضاعــه للمراجعــة والتدقيــق الشــامل ،واالســتفادة مــن التجــارب
املتقدمــة يف هــذا املجــال؛ إذ ليــس مــن املعقــول أن يبقــى التخلــف
وغيــاب العدالــة واملوضوعيــة يف رشوط الرتقيــة العلميــة هــي مــن
تقتــل طمــوح األكادمييــن ورغبتهــم بالتطــور والرقــي العلمــي .

صدى أُريد

مدونة أُريد
 ..مســاحة تفاعــل واســعة للباحثيــن

خدمات المنصة

تعــد خدمــة مدونــة أُريــد واحــدة مــن بــن العديد مــن الخدمات التي تســعى ،عــن طريقهــا ،منصة أريــد للعلــاء والخـراء والباحثني
الناطقــن بالعربيــة لخلــق بيئــة تواصليــة تفاعليــة بــن الباحثــن؛ إذ تشــكل هــذه املدونــة مســاحة واســعة للــرأي الحر الذي يســتطيع
الباحــث اســتعامله يف تبــادل األفــكار ،واملقرتحات مع أقرانه ،ومع املجتمع مبا يســهم يف نضج مســرته العلميــة ،وتقوميها؛ فهذه املدونة
تتيــح للباحــث إنشــاء مدونــة خاصــة بــه ،ليــدون فيها أهــم مقاالت ِه العلميــة ،وأهم بحوثــه ،أو مؤلفاته وآرائه يف شــتى مناحــي الحياة .

مدونات متميزة

كــا وضعــت إدارة منصــة أريــد ،فرصــة
ألصحــاب املدونــات املميــزة وذلــك مــن خــال:
 اعتــاد خمــس مدونــات مميــزة لشــخصيات بــارزةوإطــاق حملــة مدفوعــة للرتويــج لهــذه املدونــات .
 محتــوى التدوينــة يكــون حرصيــاً للمدونــة .عــدد الكلــات  700 _500كلمــة .عــدد  10مواضيــع لــكل مدونــة مدعومــة بالصــور . لغــة الخطــاب عامــة وسلســة وتخاطــبجميــع الفئــات لالســتفادة مــن املــادة العلميــة.
 اإلعالن عن أفضل مدونة شهرياً ( عىل صعيد املنصة ،الدولة،الجامعــة) مــن حيــث عدد زيــارات املواضيع ،عــدد التعليقات.
وألهميــة هــذه الخدمــة ومــا لهــا مــن مميــزات للباحــث،
فقــد اطلقــت منصــة أريــد مســابقة أفضــل مدونــة علميــة
لشــهر يونيــو /حزيـران العــام 2020م ،وذلــك حســب األكــر
ق ـراءة باإلضافــة للــروط املعلنــة باملنصــة ،وســيتم اإلعــان
بــإذن اللــه عــن اســم الفائــز األول بعــد إعــان فــوزه بتســجيل
فيديــو قصــر عــن موضــع مدونتــه للنــر مبنصــة «أريــد».

شروط المدونة
تعتمد املدونة مجموعة من الرشوط أهمها:
 أن تكــون الكتابــة باللغــة العربيــة الفصحــى بشــكل ســليموســلس مــن قبــل جميــع التخصصــات العلميــة.
 يجــب أال يتجــاوز املحتــوى عــن  900كلمــة وأن ال يقــل عــن 50كلمــة.
 يجــب أال يتجــاوز العنــوان عــن  20كلمــة ،وال يقــل عــن 5كلــات.
 أال تحتــوي التدوينــة عــى عبــارات تخالــف أخالقيــات العلــموالعلــاء.
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 أال تتضمــن إهانــة الــدول أو املؤسســات أو الرمــوز ذويالقيمــة االعتباريــة.
 يجــب أن يكــون املــدون حاص ـاً عــى وســام باحــث مبــادرمــن منصــة أريــد.
 أن تكــون الكتابــة أصليــة وليســت منســوخة عــن مقــاالتأخــرى.
 أال تكون التدوينة نرشت سابقاً يف منصات ومواقع أخرى. يحــق إلدارة منصــة أريــد إيقــاف املدونــة أو حــذف تدوينــةتخالــف الــروط .

في رحاب الجامعات
إعداد  :د .أميرة زبير سمبس

جامعة أمِّ ُ
ُ
القرى  ..شرفُ
العلم وشرفُ المكان
ِ
جامعـ ٌة يُ َسـطّر تاري ُخهــا مبــا ِء الذهــب ،ويزهــو فيهــا االسـ ُم وال ُّرتَــب،
ر َف
عنيـ ُ
ـت «جامعــة أم القــرى» ،فلقــد م ـ َّن الل ـ ُه عليهــا بــأن ت َ ـ ُ
بثـ ِ
ـاث ِخصــا ٍل :رســالة العلــم ،ورشف العلــم وال ِجــوار لبيــت اللــه
الحـرام ،واالســم الــذي تحملــه هــذه الجامعــة املباركــة « أم القرى».
وتظـ ُّـل جامعــة أم القــرى ،رغــم حداثــة قيامهــا يف هيئتهــا وترســيمها
الحــايل ،مــن أكــر الجامعــات متيــزا بحكــم موقعهــا وعراقتهــا،
فقــد بــرزت جامعــة أم القــرى ،بوصفهــا مؤسســة أكادمييــة ذات
ســمعة علميــة كبــرة يف علــوم الرشيعــة والرتبيــة والدراســات
اإلســامية ،عــاوة عــى التخصصــات العلميــة والتطبيقيــة الحديثــة.
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مــرت جامعـ ُة أم القــرى منــذ إنشــاء أوىل كلياتهــا بثــاث مراحــل
تاريخيــة  ،نجحــت فيهــا يف رفــد املجتمــع بكليــات رشعيــة
وانســانية واجتامعيــة وعلميــة وطبيــة وكان عنــوان تألقهــا هــو
االهتــام الحكومــي بهــا وبقطــاع التعليــم بنحــو عــام يف اململكــة
العربيــة الســعودية  ،وأصبحــت الجامعــة تقــدم مختلــف أنــواع
التخصصــات ،ومتنــح درجــات البكالوريــوس والدبلــوم العــايل
واملاجســتري والدكتــوراه يف علــوم الرشيعــة واللغــة العربيــة
والرتبيــة ،والعلــوم االجتامعيــة والتطبيقيــة والطب والهندســة.

الهدف بعيد المدى
وضعــت الجامعــة رؤيــة واضحــة لــي تحقــق مــا تبتغيــه وهــو أن تكــون جامعــة أم القــرى بحلــول عــام 2030م مــن بــن أفضــل  200جامعــة
عامليــة وهــي جــادة يف الســعي لتحقيــق ذلــك ؛ إذ أن رؤيتهــا تعتمــد الريــادة العامليــة يف إنتــاج واســتثامر املعرفــة وخدمــة قضايــا الحــج
والعمــرة واملرجعيــة يف العلــوم الرشعيــة والعربيــة  ،امــا رســالتها فهــي تقديــم تعليــم متميــز وأبحــاث علميــة متقنــة يخدمــان املجتمــع
والحــج والعمــرة ويســهامن يف تنميــة االقتصــاد املعــريف وريــادة األعــال ضمــن بيئــة أكادمييــة محفــزة وبـراكات ف ّعالــة  ،وتركــز يف قيمهــا
عــى مســتوى األفـراد :املســؤولية  -األخــاق الحســنة – التميــز  ،وعــى مســتوى املجموعــة :العمــل الجامعــي والتعــاون  -التخطيــط والرؤيــة
املســتقبلية  -الكفــاءة والفعاليــة  ،وعــى مســتوى املنظمــة :االلت ـزام باملنهــج اإلســامي  -التطويــر والتحســن الدائــم  -الجــودة واإلتقــان.

احصائيات وارقام :
•يبلــغ عــد ُد كليــات جامعــة أم القرى ومعاهدهــا  ،35واألقســام ،119
والتخصصــات  ،215والربامــج  ،596والعــادات ،11ومراكــز البحــث
العلمــي ،12والجمعيــات العلميــة  ،8واملجــات العلميــة  ،7والصحف
الجامعيــة  ،1واملكتبــات .29
•دخلــت جامعــة أم القــرى مؤخـرا ضمــن قامئــة أفضــل  500جامعــة
عامليــة ،حيــث تق ّدمــت يف قامئــة تصنيــف  QSالربيطــاين للجامعــات
العامليــة لعــام 2021؛ واحتلــت املرتبــة 474عقــب تحقيقهــا املرتبــة
 501يف عــام  ،2020وجــاءت يف املركــز الرابــع بــن الجامعــات
الســعودية للتصنيــف الحــايل .
•كلياتهــا الرشعيــة واالداريــة هــي  :كليــة الرشيعــة والدراســات
اإلســامية  -كليــة الدعــوة وأصــول الديــن -املعهــد العــايل لألمــر
باملعــروف والنهــي عــن املنكــر  -كليــة إدارة األعامل  -كلية الدراســات
القضائيــة واألنظمــة  -كليــة العلــوم االقتصاديــة واملاليــة اإلســامية.
•كلياتهــا العلميــة والهندســية والطبيــة هــي  :كليــة العلــوم التطبيقية
 كليــة الهندســة والعــارة اإلســامية  -كليــة الحاســب اآليل ونظــماملعلومــات  ،كليــة الطــب - -كليــة طــب األســنان  -كليــة العلــوم
الطبيــة التطبيقيــة  -كليــة الصحــة العامــة واملعلوماتيــة الصحيــة -
كليــة الصيدلــة  -كليــة التمريــض.
•كلياتهــا االنســانية واالجتامعيــة هــي  :كليــة اللغــة العربيــة  -كليــة
الرتبيــة  -كليــة العلــوم االجتامعيــة  -معهــد اللغــة العربيــة لغــر
الناطقــن بهــا  -كليــة خدمــة املجتمــع والتعليــم املســتمر  -كليــة
املجتمــع مبكــة املكرمــة  -كليــة التصاميــم والفنــون  -مركــز اللغــة
اإلنجليزيــة.
•مراكزهــا معاهدهــا البحثيــة هــي  :مركــز بحــوث التعليــم اإلســامي
 مركــز بحــوث الطــب والعلــوم الطبيــة  -مركــز بحــوث العلــوماالجتامعيــة  -مركــز بحــوث العلــوم الصيدالنيــة  -مركز بحــوث العلوم
الهندســية واملعامريــة  -مركــز بحــوث اللغــة العربيــة وآدابهــا  -مركــز
البحــوث النفســية والرتبويــة  -مركــز بحــوث العلــوم التطبيقيــة -
مركــز بحــوث الدراســات اإلســامية  ،معهــد خــادم الحرمــن الرشيفني
ألبحــاث الحــج والعمــرة  -معهــد البحــوث والدراســات االستشــارية -
معهــد اإلبــداع وريــادة األعــال  -معهــد املخطوطــات وإحيــاء الرتاث
اإلســامي.
•للجامعــة عــادة للبحــث العلمــي تأسســت يف منتصــف عــام
1435هـــ ،لتكــون جــز ًءا مــن منظومــة العــادات املمثلــة يف مجلــس
الجامعــة ،وترتبــط هيكليــا بوكالــة الجامعــة للدراســات العليــا
والبحــث العلمــي وتضــم العديــد مــن الوحــدات العلميــة املتنوعــة
واملختلفــة .
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مجالت علمية متطورة

تفوق مذهل

ت ُصــدر جامعــة أم القــرى منــذ عــام 1429هـــ ،وحتــى اآلن ســبع
مجــات علميــة محكمــة هــي مجلــة جامعــة أم القــرى لعلــوم
الرشيعــة والدراســات اإلســامية  ،ومجلــة جامعــة أم القــرى لعلــوم
اللغــات وآدابهــا  ،ومجلــة جامعــة أم القــرى للعلــوم الرتبويــة
والنفســية  ،ومجلــة جامعــة أم القــرى للعلــوم االجتامعيــة ،
ومجلــة جامعــة أم القــرى للهندســة والعــارة  ،ومجلــة جامعــة
أم القــرى للعلــوم التطبيقيــة  ،ومجلــة جامعــة أم القــرى الطبيــة.

قــال تقريــر( آرســيف –  )ARCIFالرابــع  ،2019الــذي يصــدر عــن
قاعــدة بيانــات «معرفــة « لإلنتاج واملحتــوى العلمي  :إن الســعودية
تصــدرت مجــال اآلداب ،الــذ يضــم  51مجلــة  ،وكانــت املرتبــة األوىل
مــن نصيــب « مجلــة جامعــة أم القــرى لعلــوم اللغــات وآدابها» عىل
املستوى العريب  ،وصنفت يف هذا التخصص ضمن الفئة ( األوىل (.Q

كراسي بحثية
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 :
•كــريس امللــك ســلامن بــن عبــد العزيــز لدراســات تاريــخ مكــة
املكرمــة.
•كريس الرب للخدمات اإلنسانية.
•كــريس الشــيخ جميــل خوقــر ألمـراض 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.

مؤتمرات وندوات متنوعة
تحــرص جامعــة أم القــرى شــأنها شــأن ســائر جامعــات اململكــة
العربيــة الســعودية عــى إقامــة العديــد مــن املؤمت ـرات والنــدوات
العلميــة ،ودعــوة العديــد مــن الباحثــن ،وذلــك مــن أجــل ترســيخ
مبــدأ البحــث العلمــي ،ومــن أهمهــا نــدوة العمــل يف املســجد
الحـرام1430 ،هـــ
ومؤمتــر العمــل الخــري1440 ،هـــ  ،ومؤمتــر ( تحديــات البحــث
العلمــي يف علــوم اللغــة العربيــة )1441 ،هـــ  ،كــا تنفــرد جامعــة
أم القــرى بإقامــة اللقــاء العلمــي الســنوي للباحثــن خــال موســم
الحــج ،والــذي ينظمــه معهــد خــادم الحرمــن الرشيفــن ألبحــاث
الحــج والعمــرة ،حيــث يلتقــي فيــه املختصــون واملســؤولون
والعاملــون يف مجــال الحــج والعمــرة والزيــارة لعــرض خالصــة مــا
لديهــم مــن أبحــاث ودراســات ومقرتحــات ،وتبــادل وجهــات النظــر
يف الجوانــب الهندســية والعمرانيــة ،واإلداريــة واإلنســانية ،والبيئيــة
والصحيــة ،واإلعالميــة والتوعويــة ،والتقنيــة واملعلوماتيــة؛ لتطويــر
منظومــة الحــج والعمــرة مبــا يحقــق راحــة ضيــوف الرحمــن
وســامتهم.
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صدى أُريد

تأمالت اعالمية

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 أكرثهــا ،إال إ ّن القــرآن الكريــم ضــم إىل هــذه العنــارص عنــارص أخــرى ،ليشــكل القصــة اإلخباريــة ،ويســبق إىل تحليــل مــا وراء الخــر ،وارتباطاتــه.
إ ّن 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 عىل 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 الخرب بالنســبة لنا يف الوقت اآلين.شــواهد مــن القصة اإلخبارية يف القــرآن الكريم (حادثة االرساء)
سى ِب َع ْبـ ِـد ِه لَ ْيـ ًـا ِم ـ َن الْ َم ْس ـج ِِد
قــال اللــه تعــاىلُ :
(س ـ ْب َحا َن الَّـ ِـذي أَ ْ َ
ـى الَّـ ِـذي بَا َركْ َنــا َح ْولَ ـ ُه لِ ُ ِنيَ ـ ُه ِم ـ ْن آيَاتِ َنــا
الْ َح ـ َر ِام إِ َل الْ َم ْس ـج ِِد ْالَقْـ َ
ـال َر ُسـ ُ
السـ ِمي ُع الْ َب ِصـ ُر) (ســورة اإلرساء ،)1:قَـ َ
ـول اللـ ِه َصـ َّـى
إِنَّـ ُه ُهـ َو َّ
ـض طَوِيـ ٌـل فَ ـ ْو َق
ـراقِ َ ،و ُه ـ َو َدابَّ ـ ٌة أَبْ َيـ ُ
الل ـ ُه َعلَ ْي ـ ِه َو َس ـلَّ َم( :أُتِيـ ُ
ـت بِالْـ ُ َ
ــارَِ ،و ُدو َن الْ َب ْغــلِ  ،يَضَ ــ ُع َحا ِفــ َر ُه ِع ْنــ َد ُم ْنتَ َهــى طَ ْر ِفــ ِه»  ،ق َ
َــال:
ال ِْح َ
ـت الْ َم ْقـ ِـد ِس) .رواه مســلم.
ـت بَ ْيـ َ
«فَ َركِ ْبتُ ـ ُه َحتَّــى أَت َ ْيـ ُ
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ثانيا :محور التحليل االرتباطي
ملــاذا؟ ليطلعــه اللــه تعــاىل عــى آياتــه الكــرى ،ولزيــادة الربــط مــع الرســل الســابقني ،ولفتــحمســاحات أفقيــة للدعــوة ،وبيــان طبيعــة الــراع يف األمــم الســابقة.
مــا املتوقــع؟ اآلين تكذيــب املرشكــن لهــذه املعجــزة ،وبعيــد ظهــور اإلســام ،وحــدوث رصاع بــناملســلمني وبنــي ارسائيــل .
مــا أثــره؟ التنويــه بدرجــة العبوديــة التــي متثــل أعــى مقامــات القــرب مــن اللــه تعــاىل ،ومكانــةبيــت املقــدس واملســجد األقــى عنــد املســلمني ومــن ثــم تحمــل املســلمني مســؤولية حاميــة

التحليــل اإلخبــاري :هــذا حــدث اخــر بــه اللــه تعــاىل عــن حادثــة

املســجد األقــى وفتحــه.

اإلرساء لنبيــه صــى اللــه عليــه وســلم ،وبــث إىل أهــل مكــة مــن

وتجلــت قــدرة املصــدر عــى التحليــل االرتباطــي واإلحاطــة بالحــدث

مســلمني ومرشكــن ،صبــاح ليلــة الحادثــة ،وقــد اســتجمع عنــارص

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

القصــة اإلخباريــة وتســاؤالتها املحوريــة.

هذيــن االســمني مــن أســاء اللــه الحســنى لــه داللــة عــى اإلعجــاز

أوال :محور التوصيف

اإلعالمــي ،ألنهــا مرتبطــان بأداتــن مــن أدوات اإلدراك اإلعالمــي

-ماذا حدث؟ االرساء أي الســر أو الرحلــة الليلية.

(الســمع والبــر) وال يحصــل إعــام بالرســالة إال بهــا أو بأحدهــا،

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

ولــذا فــان وســائل اإلعــام تقســم بحســب هاتــن األداتــن إىل وســائل

-متــى ؟ ليلة أمس.

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

-أيــن؟ مــن مكــة إىل بيــت املقــدس ،وبتحديــد أدق (مــن املســجد

حاســة الســمع  ،ومرئيــة (ســمعبرصية) تعتمــد عــى الســمع والبــر

الحــرام إىل املســجد األقــى).

معــا ،وهــي أعالهــا وأكرثهــا تأثــرا ،ولــذا جــاء الجمــع بــن هذيــن

-كيف؟ بواســطة دابة الرباق وبرفقة جربيل عليه الســام.

االســمني زيــادة يف الرتابــط اإلعالمــي بــن التوصيــف اإلخبــاري والتأثــر.

صدى أُريد

أدب وشعر

« منصــة األمجــاد»
اعداد :د.أميرة سمبس

جئــت مــن ُحلُمــي أُشــي ُد
إليهــا
ُ
الحــت رؤا ُه
إىل األمــلِ الــذي
ْ
ِ
إليــك منصــ َة األمجــا ِد إين
ُ
الحــرف مــن تعبــي وألقــى
تغــذَّى
َوبَــ َّر ِ
بــك الحضــو ُر وقــ ْد تواصــوا
«أريــ ُد» هــي الحيــا ُة ملــن يريــ ُد
بنرضتِهــا يصــ ُر الكــو ُن أحــى
برون ِقهــا تَلَــ ّذ لنــا املعــاين
وينطلــق البيــا ُن ويف مــدا ُه
ُ
َ
األفــاك نــورا
أيــا مــن ضارعــوا
تجمعتــ ْم هنــا مــن كل قُطْــ ٍر
ٍ
ِ
بأنــوا ِع الفنــونِ
جهــد
وفيــض
ٍ
ٍ
تقنيــات
تواكــب
وأبحــاث
ُ
وآرا ٌء ألهــلِ
العلــم جــادوا
ِ
فــذودوا مــا اســتطعتم عــن حامهــا
ســيف اإلراد ِة مــا ثنــايئ
أيــا
َ
ســبقت إىل ســبيلِ
العلــم تُعــي
ِ
َ
ســتُ ْكتَ ُب يف صحائِ ِفكــ ْم وتُــروى

19

األستاذ  /محمد العرافي -مكة المكرمة

ومــن رشفــات آمــايل أعــو ُد
لقلــب ال تكبلُــ ُه القيــو ُد
ٍ
ِ
اغــب ولــ ُه «أريــ ُد»
لوصلــك ر ٌ
ِ
إليــك مبــا تجــو ُد
ســنابلَ ُه
عــى َح ْمــلِ الرســال ِة يك يســودوا
ومــن لعراقــ ِة الفصحــى يعيــ ُد
ر عــن طالوتــ ِه الجمــو ُد
ويحــ ُ
ُ
الحــرف منســابا مييــ ُد
ويزهــو
ضيــا ٌء كلــا اســتعىل يزيــ ُد
الــدروب ملــن يَــ ُرو ُد
يضيــؤون
َ
وفــا ًء للحبيبــ ِة يــا شــهو ُد
عميــم ال تؤطِّــ ُر ُه الحــدو ُد
ٍ
يُــرى فيهــا التقــد ُم والجديــ ُد
بهــا يف كل ميــدانٍ
يُفيــ ُد
ُ
رب مجيــ ُد
يبــارك جه َدكــم
ٌّ
َ
عليــك ســوى دعــا ٍء ال يَحيــ ُد
عزائــ َم مــن خالئقهــا الصمــو ُد
يغيــب وال يَبيــ ُد
عطــا ًء ال
ُ

صدى أُريد

مقاالت علمية

هــل واجــه الجهــاز المناعي للشــركات الصغيرة والناشــئة فايــروس كورونا ؟
الباحث المالي عقيل جبر علي

إنَّ انتشــار وبــاء «كورونــا» خــال فــرة قصــرة ورسيعــة أحــدث آثــاراً كبــرة عــى العــامل عمومـاً ،وعــى املنطقــة العربيــة خصوصـاً،
وعنــد إغــاق الحــدود تراجعــت األســواق املاليــة ،وبــات النــاس ال يعرفــون مــا الــذي ســيحدث الحقـاً ،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 أيضـاً ،االهتــام بصحــة املوظفــن وســامتهم مبــا يف ذلــك الصحــة النفســية.

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
بعــد ،بينــا مــا زالــت الــركات األخــرى ترتقّــب الوضــع الحــايل والتطــورات السياســية ،والحكوميــة ،واالقتصاديــة ،الت ّخــاذ القــرار املناســب.
لقــد أصبــح العمــل عــن بُعــد وســيلة الســتمرارية األعــال ّإل أنّنــا نجــد أغلــب أصحــاب العمــل غــر متأكديــن مــن محافظــة
املوظفــن عــى مســتوى اإلنتاجيّــة ذاتــه ،وإذا مــا كانــوا ميلكــون األدوات والتقنيــات املناســبة التــي متكّنهــم مــن أداء عملهــم.
نــرى أن هــذا الوقــت املناســب للتعامــل املــرن مــع تدفقــات العمــل وتكييــف العمليــات واإلجــراءات القامئــة مــع الحلــول املتاحــة .ويجــب
عــى الــركات إعــادة النظــر يف عملياتهــا وإجراءاتهــا مــن منظــور جديــد متامــاً ،إضافــة إىل ذلــك ،ال بــد للمؤسســات أن تكــون واقعيــة
يف توقّــع آثــار املوقــف عــى أعاملهــا وموظفيهــا ،وعــى سالســل التوريــد ،فهــذا هــو الســبيل الوحيــد لتتمكــن مــن االســتعداد بشــكل أفضــل
للتغــرات املحتومــة يف الســوق فيــا يعــود الوضــع تدريجي ـاً إىل طبيعتــه بعــد الســيطرة عــى الوبــاء .كذلــك ،فــإ َّن أهميــة وجــود خطــة واضحــة
يف الــركات ،يســاعدها عــى التكيــف مــع املســتجدات الطارئــة واألزمــات ،وينبغــي أن تشــمل خطــة العمــل ســيناريوهات عــدة للحفــاظ
عــى العمــل واســتمرارية تشــغيله بكفــاءة ،عــاوة عــى تأمــن البيانــات التــي تعــد مــن أهــم أصــول الــركات ،فضــا عــن وضــع قواعــد
لحاميــة العالمــة التجاريــة واالحتفــاظ بالعمــاء مــع تقليــل وقــت التوقــف عــن العمــل ،وهــو مــا سيســاعد عــى تقليــل خســائر الــركات يف
وقــت األزمــات .لقــد أصبــح مــن الــروري أن يكــون لــدى الــركات احتياطــي للطــوارئ؛ ليكــون مبنزلــة وســادة تســتعمل ضــد املفاجــآت
واألزمــات املرتقبــة .لذلــك ،أصبــح العمــل عــن بُعــد وســيلة الســتمرارية األعــال ّإل أنّنــا نجــد أغلــب أصحــاب العمــل غــر متأكديــن
مــن محافظــة املوظفــن عــى مســتوى اإلنتاج ّيــة ذاتــه ،وإذا كانــوا ميتلكــون األدوات والتقنيــات املناســبة التــي متكّنهــم مــن أداء عملهــم.
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مقاالت علمية

إن بعض األساليب لقيادة فرق العمل خالل هذه األزمة تتجسد يف خطوات عدة:
أولهــا :اعتبــار تأثــر الفــروس عىل الجميع؛ إذ يجب عىل القادة األخذ يف التأثري العاطفي ،والنفيس ،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.
أخــرا ً :أن يكــون هنــاك اهتــام عــا ٍل يف االعتنــاء بتحديــث امليــزات الصحيــة ،واتاحــة التأمــن الصحــي وتخفيــض الســاعات
لــكل موظــف كمــاذ أخــر؛ إذ يجــب عــى املديريــن إيجــاد طــرق لدعــم موظفيهــم ماليــاً؛ ألن النســبة األكــر مــن األفــراد ليــس
لديهــم مدخــرات للطــوارئ ،التــي تشــمل حــاالت تخفيــض ســاعات العمــل أو فحوصــات كوفيــد  19أو رعايــة األطفــال وغريهــا.
وبذلــك كشــف تفــي فايــروس «كورونــا» مــدى ضعــف الجهــاز املناعــي للــركات ،وعــدم قدرتهــا عــى التعامــل مــع هــذه الهــزات
املفاجئــة ،وعــدم قــدرة كثــر مــن الــركات املرموقــة عــى مواكبــة التحــوالت واســعة النطــاق يف الطلــب وتوقعــات العمــاء ،وإزاء ذلــك،
هنــاك طريقتــان ميكــن االســتفادة منهــا والعمــل وفقــاً لهــا :األول ،بنــاء مؤسســة قــادرة عــى الســر برسعــة مزدوجــة ،إذ ميكــن مطابقــة
دورة صنــع القــرار الداخليــة مــع احتياجــات العمــل .واآلخــر ،العمــل عــى تعزيــز جمــع املعلومــات يف املؤسســة يف الوقــت الحقيقــي .وهــذا
يعنــي بنــاء األنظمــة والقــدرات والربامــج التــي متكّــن األشــخاص عــر املؤسســة مــن معرفــة مــا يجــري يف جميــع األوقــات ،حتــى يتمكنــوا
مــن اتخــاذ قــرارات ذكيــة ينبغــي عــى الــدول االســامية أن تقــود جهــود االســتجابة للتصــدي لصدمــات جائحــة كورونــا ()19-COVID
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
وصناديــق الســيادية واالدخاريــة ،وكفــاءة يف تعظيــم االيــرادات وتوليدهــا ،وتوفــر أوجــه التمويــات الالزمــة ،والتطبيــق الرسيــع والعاجــل.
تتأثــر الحكومــات نفســها بشــكل مبــارش حيــث يحتــم التباعــد االجتامعــي واالقتصــادي ،عليهــا اســتخدام أســاليب وتكنولوجيــا جديــدة ملواصلــة
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 أعاملهــا 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،
مــا يســتدعي رضورة تبنــي فــرق متخصصــة ماليــة خبــرة يف قطــاع املامرســات املاليــة واالقتصاديــة ،وتقييــم القــدرة التنافســية واالبتــكار
يف اإلدارة املاليــة العليــا الحكوميــة ،وتقديــم ورقــة عمــل ملناقشــتها خــال اجتامعــات معالجــة األزمــة املاليــة بعنــوان« :تعزيــز القــدرة املاليــة
عــى الصمــود أمــام صدمــات الكــوارث واألزمــات :املامرســات الجيــدة والحــدود املاليــة الدوليــة الجديــدة» .وتقــدم مذكــرة التقييــم هــذه
يف اجتامعــات ممثــي وزارة املاليــة ومجموعــة الخــراء واالستشــاريني ومحافــظ البنــك املركــزي يف وقــت الحــق  .وهنــاك عــدد متزايــد مــن
البلــدان التــي تعمــل عــى إعــداد أدوات للحاميــة املاليــة وتقييــم املخاطــر املاليــة واالقتصاديــة االســامية الدوليــة ،وسياســات للتخفيــف مــن
اضطرابــات ميــزان املاليــة العامــة وامليزانيــة عنــد وقــوع الكــوارث واالزمــات والقــدرة عــى الصمــود .كذلــك ،كيفيــة التــرف واالســتجابة للتطورات
واملتغــرات يف بيئــة العمــل وبنــاء منــاذج عمــل جديــدة ومتجــددة أكــر انســجاما مــع واقــع تحديــات بيئــة األعــال مــا بعــد كورونــا؛ لغــرض
تقويــة نواحــي املناعــة يف كيــان املؤسســات الصغــرة والناشــئة يف املنطقــة العربيــة ،وتعزيــز مقومــات اســتمرارها ومنوهــا يف ســوق العمــل .
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نبض الباحثين

درجــات االنســان
بقلم  /رضا سليمان*

خُلــق 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 .

الدرجة األولى
هــي درجــة اإلنســان الشــيطاىن ،وهــو اإلنســان الــذى توعــد الشــيطان بغوايتــه حيــث قــال تعــاىل عــى لســانه{ :قَـ َ
ـال فَ ِب ِع َّزتِـ َـك
َلُ ْغ ِويَ َّن ُهـ ْم أَ ْج َم ِعـ َن ([ })82ص .]82 :و توعــد بــأن يحتنــك ذريتــه؛ أي يســيطر عليهــا ،ومثلــه مــا جاء يف ســورة اإلرساء حينــا قال تعاىل
عــى لســانه أيضـاً{ :قَـ َ
ـن أَ َّخ ْرتَــنِ إِ َل يَـ ْو ِم الْ ِق َيا َمـ ِة لَ َ ْحتَ ِن َكـ َّن ُذ ِّريَّتَـ ُه إِ َّل قَلِيـ ًـا ([ })62اإلرساء]62 :
ـال أَ َرأَيْتَـ َـك َهـذَا الَّـ ِـذي كَ َّر ْمـ َ
ـي لَـ ِ ْ
ـت َعـ َ َّ

الدرجة الثانية
هــي درجــة اإلنســان العــادى ،اإلنســان الــذى يلتــزم باألساســيات ،ويطبــق كل مــا هــو حــال ،ويبتعــد عــن كل مــا هــو محــرم،
يحــاول قــدر جهــده التصــدى للشــيطان و إن كانــت قدراتــه ال تســتطيع املقاومــة املســتمرة لكنــه يتصــدى وينجــح ىف هــذا
التصــدى .لكنــه مــا ي ـزال يحمــل بداخلــه تلــك النفــس التــى تأمــر بالســوء ،وتحمــل أطامع ـاً جمــة فتشــغله الدنيــا عــن كثــر .

الدرجة الثالثة
هــي درجــة اإلنســان املالئــي ،هــو اإلنســان الــذى يتســامى باســتمرار ،ويرتفــع قــدره ،وهــي درجــة ال يســتطيع الشــيطان
يــا} .وهــي درجــة
أن يقــرب منهــا ،إنهــم مــن قــال عنهــم{ :إِ َّل ِع َبــا َد َك ِم ْن ُهــ ُم الْ ُم ْخل َِصــ َن ([ })40الحجــر .]40 :وقــال{ :إِلَّ قَلِ ً
اإلخــاص ،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 ت ـراه مــاكاً ميــى بــن البــر ،وىف وجهــه نــور .

فانظــر صديقى ىف أي درجة أنت؟!

* مخرج وسيناريست وروائي باإلذاعة المصرية
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مدونات

لو كانت لمؤرخينا األوائل ..مدونة عالم ؟!
د .عامر ممدوح  ..العراق

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.
جــز ٌء كبــر مــن هــذه التســاؤالت مرتبــط بجهــد مؤرخينــا األوائــل
الذيــن وثقّــوا لنــا أحــداث املــايض ،وقدمــوا لنــا تصوراتهــم عنــه،
ومواقفهــم منــه ،يف منجــ ٍز عظيــم قــل مثيلــه ،ولكــن مــع ذلــك،
بقيــت الكثــر مــن األســئلة الخاصــة ملــن يتنــاول تراثهــم دون
إجابــة ،ومنهــا مــا يتعلــق بالشــخصية ،واملنهــج ،واالنتــاءات
والتوجهــات الفكريــة ،واألهــم ماهيــة األســباب التــي دفعتهــم
التخــاذ املواقــف عــى مســتوى الفكــر واملامرســة والســلوك.
مــن م ّنــا مل يخالجــه التســاؤل العميــق عــن مقولــة املــؤرخ الكبــر
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
أىت مــن قبــل بعــض ناقليــه إلينــا ،وإنــا إمنــا أدينــا ذلــك عــى نحــو
مــا أدي إلينــا)؟! فهــل كان ســكوته يف بعــض املواضــع ،فعـاً ،التزامـاً
بتلــك القاعــدة أم أنــه تعمــد ذلــك لغايــات ال يعلمهــا أحــد إال هــو؟!
ومــن م ّنــا مل يجــد الرغبــة يف التواصــل مــع شــيخ املؤرخــن
األندلســيني ابــن حيــان القرطبــي (ت  469هـــ) وســؤاله عــن
موقفــه مــن الحاجــب املنصــور بــن أيب عامــر وتقييمــه لــه،
وســبب إهــداء كتابــه الثمــن (املتــن) إىل أحــد زعــاء الطوائــف،
يف ســلوك يظهــر فيــه رمبــا التناقــض بــن القــول والفعــل ،ألول
وهلــة ،وال منلــك نحــن اليــوم تعليــاً شــافياً ونهائيــاً لــه؟!
او ســؤال العالمــة ابن خلــدون (ت808هـ) رحمه اللــه :ملَ جاء تاريخك
محشــوا ً باملعلومــات واألحــداث دون تطبيــق لنظرياتــك التاريخيــة
الفــذة؟ أو :مــن هــم العــرب الذيــن إذا تغلبوا عــى أوطــان أرسع إليها
الخـراب؟! أو :مــن ايــن اســتقيت كل تلــك األفــكار؟ ومــا صحــة القــول
بأنهــا ليســت مــن بنــات أفــكارك وإمنــا هــي مزيــج مــن االقتبــاس؟!
ومــن م ّنــا مل يجــد الدافــع املشــوب بالعاطفــة الكــرى الســتضافة
ابــن األثري(ت630هـــ) ،أو الذهبــي(ت 748هـــ) ،أو املقريــزي
(ت845هـــ) عــر برنامــج ، Zoomوتوجيــه الســؤال لهــم
عــن حياتهــم ،ومنهجهــم ،وعــن هــذه الحادثــة أو تلــك..؟!
واألمثلة كثرية جدا ً .
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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؟
كــم مــن الخفايــا وجوانــب الغمــوض ســوف تتكشــف لنــا ،وهــي اليــوم
غــدت أشــبه باللغــز الكبــر واملحــر ..وال ســيام مــع ضيــاع أغلــب املؤلفــات
وفقدانهــا؟.
بــل ـ وهــو األهــم ـ كــم مــن األفــكار ســيعاد صياغتهــا ،عــر إث ـراء النقــاش
والحــوار بخصوصهــا ..
يطــرح املــؤرخ ــــ مثـاً ــــ فكرتــه وهــي مــا زالــت بكـرا ً ،فيتــم التعديــل عليها،
أو االضافــة ،ترشــيدا ً وتهذيبـاً..

فهــل ســأل تالمــذة مؤرخينــا مــا نســأل اليــوم ،وهــل أجابوهــم عليهــا؟! ال
نعلــم كث ـرا ً عــن هــذا ،فالتاريــخ حديــث عــن (املــايض) الــذي كان ..وليــس
باإلمــكان أفضــل مــا كان ..وال مفــر مــن اللجــوء إىل التأويــل واملقارنــات
واملقاربــات لحــل تلــك اإلشــكاليات.
لكــن الحــارض اليــوم بأيدينــا ،والفرصــة متاحــة لــي نجعــل الكتابــة التاريخيــة
أكــر رصانــة يف البنــاء ،والدقــة يف التعبــر ،والعمــق يف املحتــوى ،فــإن حــرم
منهــا أجدادنــا الكبــار وتالمذتهــم ،فــا أقــل مــن اســتثامرها اليــوم وهــي بــن
أيدينــا بــكل ســهولة ويــر ..
لــذا ال بــد مــن الركــون إىل تلــك الوســائل املحفــزة للبحــث والــدرس والنقــاش،
ومــن ذلــك جعــل (مدونــة عــامل) ضمــن منصــة أريــد ،كونهــا إحــدى هــذه
الســبل املتميــزة ،فرصــة للمزيــد مــن الحــوار وابــداء الــرأي ،وســاحة اللتقــاء
األفــكار ،ومامرســة ثقافــة النقــد العلمــي الب ّنــاء ،ومحاولــة اإلجابــة عــن كل
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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في دائرة الضوء

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

ولــدت الدكتــورة ســعاد هــادي حســن أرحيــم الطــايئ ،يف بغــداد بتاريــخ ،1971/09/21
وحصلــت عــى دكتــوراه يف التاريــخ اإلســامي ،وهــي أســتاذة يف جامعــة بغــداد كليــة الرتبيــة
ابــن رشــد للعلــوم اإلنســانية (قســم التاريــخ) ،وتتميــز بأنهــا شــخصية نابغــة ثابتــة ثبــات
الجبــال ال تهــدأ عــن تســجيل أرقــام قياســية يف تحصيــات علميــة ،وأكادمييــة عديــدة.
ويف الحديث عن البدايات ،نقف أمام محطات مهمة يف مسريتها العلمية والتعليمية ،منها:
* معيــدة يف قســم التاريــخ  ،جامعــة بغــداد ،كليــة الرتبيــة بــن رشــد للعلــوم االنســانية -قســم التاريــخ
(.)1999-1994* لقــب مــدرس مســاعد ،جامعـــــة بغــداد ،كليـــــة ابــن رشــد للعلــوم اإلنســانية ،قســم التـــــاريخ
(.)2002،1999
*لقب مدرس بنفس الجامعة دامئا ( )2006،2002ثم أستاذ مساعد (.)2011،2006
* لقب أستاذ اعتبارا من سنة  2011إىل يومنا هذا.
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رصيد هائل من الشهادات و التتويجات
*بكالوريــوس مــن جامعــة بغــداد (كليــة الرتبيــة ابــن
رشــد) ،إذ حصلــت عــى الرتتيــب األول بتقديــر جيــد جــدا ً
عــال .
*ماجســتري مــن الكليــة نفســها ،وكانــت األوىل عــى
الدفعــة بتقديــر امتيــاز ،وعنــوان رســالتها( :العالقــة بــن
الفرعــن الســفياين ،واملــرواين خــال العــر األمــوي)،
بتقديــر امتيــاز.
*يف مرحلــة الدكتــوراه كان ترتيبهــا األول عــى الدفعــة،
بتقديــر امتيــاز ،وكان عنــوان األطروحــة( :الفكــر الســيايس
لــدى املــاوردي مــن خــال األحــكام الســلطانية والواليــات
الدينيــة «دراســة وتحليــل») ،بتقديــر امتيــاز.
*شــهادة اللغــة اإلنجليزيــة مــن معهــد  BLCالتابــع لكلية
برمنكهــام  BIRMINGHAM COLLEGEالربيطانيــة
مصدقــة مــن املجلــس الثقــايف الربيطــاين.
*شــهادة ديبلــوم PROFESSIONAL DIPLOME
مــن مؤسســة الع ـراق للثقافــة والتنميــة والبــورد األملــاين
للتدريــب واالستشــارات يف الربمجــة اللغويــة والعصبيــة
NEURO LINGUISTIC PRPGRAMMING NLP
. 2018.NOV
*ونظ ـرا ً للجهــود املبذولــة يف دعــم التدريــب والتعليــم

املهنــي ،مــن املركــز العــريب لألبحــاث والدراســات
اإلعالميــة (فلســطني) ،عــام  ،2020فقــد حصلــت عــى
الدكتــوراه الفخريــة يف اختصــاص التعليــم والتدريــب
املهنــي بتقديــر امتيــاز.
*وتكــرر ذلــك األمــر ،أيضــاً ،مــن أكادمييــة الســام يف
أملانيــا ،إذ ُمنحــت الدكتــوراه الفخريــة للجهــود املتميــزة،
واملشــاركة اإليجابيــة والفعالــة ،يف نــر فكــر املحبــة
وثقافــة الســام ،والتآخــي والقيــم اإلنســانية النبيلــة بــن
جميــع مكونــات املجتمــع ،يف العــام .2020
*ولقبــت بســفرية األمــل والســام العاملــي ،يف العــراق
مــن املنظمــة العامليــة للســام واألمــل مــن أجــل اإلنســان
واألوطــان ،للمشــاركة يف الحملــة التحسيســية العامليــة،
مــن اململكــة املغربيــة.2020 ،
*شــهادة التميــز واإلبــداع الفخريــة مــن منظمــة العقــول
الشــابة ،ليبيــا .2019
*شــهادة أفضــل الشــخصيات اإلنســانية لرؤيــة منهجيــة
املــرأة العربيــة لعــام 2020مــن األكادمييــة العربية للدراســات
والعلــوم اإلنســانية ،مــر.2020 ،
*شــهادة املاجســتري املصغــر بتقديــر «امتيــاز» ،تخصــص
«مناهــج و طرائــق التدريــب» مــن البــورد األملــاين للتدريــب
واالستشــارات ســنة .2019

ينحني القلم تقديراً لسيرتها الذاتية
يعجــز القلــم عــن رسد باقــي أعاملهــا القديــرة مــن محــارضات ،وبحــوث ،وتأليــف للكتــب،
وكتابــة مقــاالت ،ونيلهــا ألوســمة وجوائــز عديــدة ،وتقلدهــا ملناصــب إداريــة ،ورئاســتها
ملؤمتــرات وملتقيــات دوليــة ووطنيــة ،وتنوعــت املــواد التــي قامــت بتدريســها يف كليــة الرتبيــة
بجامعــة بغــداد ،إضافــة إىل حصولهــا عــى كتــب الشــكر والتقديــر مــن شــخصيات ســامية.
يف الختــام  ،تؤمــن األســتاذة الدكتــورة ســعاد أنــه بالعلــم تجــذب العقــول ،وباألخــاق تجــذب
القلــوب ،وأن االعتــذار عــن الخطــأ ال يجــرح الكرامــة بــل يجعلــك كب ـرا ً بعــن مــن أخطــأت بحقــه.
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ُ
صناعة الهوية العلمية للعلماء والخبراء والباحثين

( الجزء الثالث )

تأليف  :د.سيف السويدي ـــ أ.طارق برغاني

يعــد هــذا الكتــاب واحــدا مــن أهــم املؤلفــات العلميــة
التــي تقــدم خريطــة طريــق متكاملــة للعلــاء والخــراء
والباحثــن الناطقــن بالعربيــة أينــا كانــوا يف كيفيــة
تســويق منتجهــم العلمــي ،وجعلهــم يحتلــون املكانــة التــي
يســتحقونها بــن أقرانهــم يف مختلــف أرجــاء املعمــورة ،ال
ســيام وان مــا يقدمونــه يشــكل مكســبا علميــا كبــرا يف
مختلــف املجــاالت العلميــة االنســانية والتطبيقيــة  ..مجلــة
« صــدى أريــد « وحرصــا منهــا يف إتاحــة هــذا الكتــاب
للجميــع ســتقدمه عــى أجـزاء ،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 ميـزان حســناتهم .

االحترام
مــن أرساره أن لــه أثــرا عكســيا إيجابيــا ،فكلــا كان الباحــث محرتمــا
لنفســه ولغــره ،أمثــر هــذا االحــرام احرتامــا متبــادال يتجــى يف
الســلوكات واملواقــف واملعامــات ،فالباحــث الناجــح يف مســاره
الســاعي إىل بنــاء ُهويتــه الشــخصية ،يتخــذ مــن االحــرام ســلام ألنــه
يف تعامــل مســتمر وتواصــل دائــم مــع زمالئــه وأســاتذته واملرشفــن
عــى أبحاثــه ،وهــذه الفئــة تســتدعي منــه إيــاء احــرام كبــر،
وتقديــر خــاص يزيــد مــن تلميــع صورتــه يف أذهانهــم ،ويجعلهــم
يشــهدون لــه بحســن الســرة واســتقامة الخلــق يف حضــوره
وأثنــاء غيابــه ،وهــذه ميــزة وســام يضــاف إىل ماركتــه الشــخصية.
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التواضع
وهــو ســبب مــن أســباب رفعــة القــدر وعلــو املكانــة ،وال يتــأىت
إال بتحصيــل العلــم النافــع ،وبلــوغ درجــات عاليــة مــن املعرفــة،
وهــو حــال الباحــث والعــامل واألكادميــي ،فالتواضــع خلــق مــازم لــه،
لصيــق بــه مــع الجميــع كيفــا كانــت فئتهــم العمريــة ،مكانتهــم
االجتامعيــة ،ومســتواهم املعــريف ،فــا يتصــور باحــث انتفــى عنــه
هــذا الخلــق؛ ألن العلــم موضــوع عــى الــرؤوس وكلــا ازدادت
كــا وجــود ًة أنحنــى الــرأس مــن ثقلهــا تواضعــا.
بضاعــة العلــم ًّ
فباحــث متكــر مغــرور ال يســاوي إال فراغ ـاً وإن بلــغ مــن العلــم أرفــع
الدرجــات ،وحصــل عــى أعــى الشــهادات ،فتجــد النــاس مبجــرد ســاع
كالمــه ،واالطــاع عــى أســلوب حديثــه ،ينفضــون مــن حولــه ،وينفــرون
مــن مجالســته ويعرضــون عــن آرائــه وأفــكاره.
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الصبر والتحمل

الحزم
وهــو مطلــوب يف كثــر مــن املواقــف مــن أجــل الحســم يف
اتخــاذ القــرارات وتحديــد االختيــار ،ورســم الخطــط ووضــع
األهــداف ،وإدراك أهميــة الوقــت ،وتنظيــم املهــام وترتيــب
األعــال ،وتدبــر الحيــاة الشــخصية واملهنيــة ،وإتقــان العمــل.
«...الحــزم يلعــب دورا محوريــا فيــا تحدثــه مــن
تأثــر شــخيص ،فعندمــا تحجــم عــن القيــام بــيء مــا
وت ُ ْؤثِــر اآلخريــن دامئــا وال تتمســك مبوقفــك ينظــر
إليــك اآلخــرون عــى أنــك شــخص ضعيــف ومــردد. ».
والحــزم صفــة الزمــة يف طــرد الكســل والتغلــب عــى الخمــول،
وإبعــاد كل الشــواغل واملشوشــات ،وأخــذ املســائل عــى
محمــل الجــد ،فالباحــث باعتبــار طبيعــة تخصصــه ووظيفتــه
يحتــاج إىل هــذه الصفــة مــن أجــل ترتيــب األولويــات
والبدايــة باألهــم قبــل املهــم ،وضبــط األمــور واملحافظــة عــى
توازنهــا والتحكــم يف مســارها وتوقــع االحتــاالت امل ُمكنــة
إلعاقتهــا ،ووضــع البدائــل والحلــول الكفيلــة بتجاوزهــا وكلهــا
أســباب معينــة عــى تركيــزه يف تكويــن ماركتــه الشــخصية.

هــا وقــودا االســتمرار إىل األمــام والطاقــة التــي تــزود الباحــث بالقــدرة
عــى تخطــي الصعــاب والعقبــات ،يســتلزم ذلــك ضبــط النفــس والتحكــم
يف العواطــف واإلرصار عــى النجــاح ،وخــوض التحــدي وبــذل الجهــد
واالســتمرار فيــه وإنفــاق الوقــت واملــال ،وقبــول النقــد ،وتحمــل مطبــات
الفشــل ،واإلخفــاق والقــدرة عــى تحويلهــا إىل نقــاط للقــوة وأســباب
للتفــوق والتميــز ،فــا يبلــغ النجــاح إال بالصــر واملثابــرة ،وال ينــال التميــز
اال باالجتهــاد واملكابــدة ،ومعــروف أن لــكل مجتهــد نصيــب عــى قــدر
اجتهــاده والباحــث يف هــذا املقــام أوىل بتبرص هذا الخلــق والعمل به من
غــره؛ ألنــه دامئــا يف بحــث مســتمر وتفكــر متواصــل ،فيحــاول ويخطــئ
فيتعلــم مــن أخطائــه ،ثــم يكــرر املحاولــة مـرات ومـرات إىل أن ينجــح.
جميــع هــذه القيــم واألخــاق الســالفة ،تبقــى جــزءا ً مــن منظومــة
مرتابطــة ومتكاملــة مــن املبــادئ واألســس القيميــة الواجــب توفرهــا
يف الباحــث بالــرورة مــن أجــل نجاحــه يف تشــكيل صــورة إيجابيــة
يف أذهــان جمهــوره ،وبالتــايل إضفــاء متيــز أكــر عــى عالمتــه (ماركتــه)
الشــخصية ،وإال فــإن متتعــه بصفــات وســات أخــرى كالعطــاء
والتســامح وتقديــم املســاعدة والتحفيــز والتفاعــل وغريهــا هــي
كلهــا مفاتيــح مــن شــأنها الدفــع مباركتــه نحــو مزيــد مــن التألــق.

علم النفس
إذا كان علــم النفــس يهتــم بدراســة جوانــب الشــخصية والســلوكية والعقليــة لــدى اإلنســان ،ويُعنــى بتفســر أرسار ظواهــر النفــس
البرشيــة وخفاياهــا ،ويبحــث فيهــا وآثارهــا ونتائجهــا وتجلياتهــا مــن انطباعــات الفــرد وانفعاالتــه وأحاسيســه وقدراتــه اإلدراكيــة ، ...فــإن
مفهــوم صناعــة ال ُهويَّــة أو املاركــة الشــخصية بشــكل عــام يجــد لــه مجموعــة مــن األصــول النظريــة واملامرســات التطبيقيــة يف هــذا العلــم.

اثبات الذات
كل شــخص يســعى بشــكل أو بآخــر إىل
إثبــات وجــوده وتعزيــز مكانتــه داخــل
وســطه وبيئتــه ومجتمعــه ،وهــذا ســلوك
فطــري وحاجــة إنســانية متجــذرة يف النفــس
البرشيــة ،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 غريه
ووصولــه إىل مســتوى التقديــر واملكانــة.
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يظهــر لنــا هرم )أبراهام ماســلو (Abraham
Maslowتــد ُّرج خمــس حاجــات لإلنســان
يف تسلســل هرمــي تدعمهــا الدافعيــة أو
الدوافــع ،تبــدأ مــن أســفل مســتوى يف الهــرم
وهــي الحاجــات اإلنســانية الفيســيولوجية
مــن أكل ورشب واملــأوى والنــوم وتنفــس
الهــواء ،إىل أعــى مســتوى يف الهــرم وهــي
الحاجــة إىل إثبــات أو تحقيــق الــذات ،وهــي
تتطلــب الوصــول والتمكــن مــن كفايــات
ذات درجــة عاليــة مــن الفعاليــة والتأثــر

مثــل  :تقبــل الحقائــق ،حــل املشــاكل،
االبتــكار« ،والتــي أطلــق عليهــا ماســلو
أيضــا الحاجــات العليــا...وال تتحقــق إال
بعــد اإلشــباع للحاجــات األدىن ،ويكــون
اإلنســان بحاجــة معهــا الســتخدام
كل قدراتــه ومواهبــه وتحقيــق كل
إمكاناتــه الكامنــة وتنميتهــا إىل أقــى
مــدى ميكــن أن تصــل إليــه. « ...
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أذكى الشعوب العربية

سليمان مهدي

كشفت دراسة عالمية نشرتها شبكة “غود نت” عن ترتيب دول العالم وفق ًا لمعدالت الذكاء ،حيث
تصدر الشعب العراقي قائمة البلدان العربية األكثر ذكاء بمتوسط  87درجة ،مما جعل العراق تحتل
المرتبة  21عالمي ًا وجاءت سنغافورة في المرتبة األولى على مستوى العالم.

وجــاءت الكويــت يف املركــز الثــاين
عربيـاً بـــ  86درجــة ،وتلتهــا اليمــن يف
املركــز الثالــث مبتوســط  85درجــة،
فيــا احتلــت املرتبــة  22عامليــا.

ووضعــت الدراســة قطــر،
والســودان ،يف مؤخــرة البلــدان
العربيــة مبعــدل  78درجــة  ،فيــا
حصلــت الســودان عــى  71درجــة.

 102درجــة مبقيــاس الــذكاء العاملــي
“آي كيــو” ،ثــم أيســلندا ،ومنغوليــا،
وســويرسا ،والنمســا ،والصــن والتــي
يتوافــق املعــدل بهــا مــع املســتوى
العاملــي الجيــد ،وهــو  100درجــة.

وتقاربــت اإلمــارات ،واألردن،
والســعودية ،واملغــرب يف الرتتيــب،
وهــو  23و 24عامليــاً ،والرابــع
عربيــاً مبتوســط ذكاء  84درجــة،
بعــد العــراق ،والكويــت ،واليمــن.

وحصــدت الجزائــر ،والبحريــن ،وليبيا،
و ُعــان ،وســوريا ،وتونــس ،املرتبــة
الخامســة عربيــاً بالدرجــة نفســها
وهــي  ،83مــا جعــل الــدول املشــار
إليهــا تقــع يف املركــز الـــ  25عامليــاً.

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

وعــى الرغــم من الشــهرة التــي تتمتع
بهــا مــر ،ولبنــان ،عــى املســتويات
الثقافيــة والفنيــة ،والحــراك الســيايس
واالجتامعــي أكــر مــن غريهــا مــن
الــدول العربيــة ،إال أن اختبــار الــذكاء
العاملــي وضعهــا يف ترتيــب متأخــر
نســبياً ،فقــد حصلــت لبنــان عــى
 82درجــة ،ومــر عــى  81درجــة.

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

وبحســب املقيــاس فــإن الشــخص
الــذي يحصــل عــى  100درجــة
“اآلي كيــو” هــو شــخص ذيك ،وكلــا
ارتفعــت النســبة أصبــح قريبــاً مــن
درجــة العبقريــة ،فقــد حصــل العــامل
الشــهري آينشــتاين عــى  200درجــة .
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قصة وعبرة

تجــاوز المصاعــب بمفــردك افضــل ..
يف يــوم مــن األيــام وقــف رجــل برشفــة منزلــه
ليســتمتع بجــال الطبيعــة ،وإذا بفراشــة جميلــة
تحــاول الخــروج مــن رشنقتهــا ،فحاولــت تلــك
الفراشــة املســكينة جاهــدة ولكنهــا مل تســتطع
الخــروج فتوقفــت للحظــات ،فظــن الرجــل أنهــا
تعبــت مــن كل املجهــود الــذي بذلتــه يف محاولــة
خروجهــا ،فأقــدم عــى مســاعدتها وحــاول متزيــق
جــزء مــن الرشنقــة وهــو مــا نجــح فيــه بالفعــل
ففــرح كثــرا بخــروج الفراشــة مــن أرسهــا
وطريانهــا يف الهــواء ،ولكنهــا مبجــرد أن حلقــت
بجناحيهــا ســقطت طريحــة عــى األرض ،ومل
تفلــح محاوالتهــا الجديــدة للطــران؛ ألن أجنحتهــا
كانــت ضعيفــة ،ومل يكتمــل منوهــا بعــد لينتهــي
بهــا املطــاف إىل الفنــاء ،وتنتهــي رحلتهــا يف
الحيــاة بعــد وقــت قصــر مــن والدتهــا الحقيقيــة.
القصــة بتفاصيلهــا البســيطة والزمــن الــذي
اســتغرقته ،تعطينــا حقيقــة مهمــة مفادهــا أننــا
كبــر نحتــاج ،دامئ ـاً ،إىل وقــت كاف لنتعلــم فيــه
املهــارات الالزمــة للتغلــب عــى املصاعــب ،ال ســيام
الصغــرة منهــا؛ فســنة الحيــاة تقوم عىل أن االنســان
يبــدأ تعلــم االشــياء الصغــرة ،ثــم شــيئاً فشــيئاً يكرب
هــذا التعلــم ،ليصــل إىل األشــياء الكبــرة وهكــذا.
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لذلــك ،عندمــا يحــاول بعضهــم القفــز فــوق هذه
الحقيقــة ،ومحاولــة الحصــول عــى مســاعدة
لتجــاوز املصاعــب بــأي طريقــة كانــت ،فــإن
مصــره الحتمــي ســيكون مصــر الفراشــة نفســه.
لذلــك ،أحبتــي واجــب علينــا أن نواجــه
مصاعبنــا الصغــرة الواحــدة تلــو األخــرى،
واتخاذهــا ميدانــا للتدريــب ،واكتســاب
املهــارات حتــى نكــون جاهزيــن ملواجهــة
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،
وتعزيــز الثقــة بالنفــس ،وإحــكام الســيطرة
عليهــا بعيــدا عــن األهــواء واملغريــات التــي
أودت بحيــاة املاليــن عندمــا زينــت لهــم
أن الصعــاب ان مل تتغلــب عليهــا فيمكنــك
االســتعانة بآخريــن ليســاعدوك عــى ذلــك،
والنتيجــة هنــا ســتكون والدة انســان اتــكايل
ال يتقــن مهــارات مواجهــة الصعــاب صغريهــا
وكبريهــا فيلقــى حتفــه مــع أول اختبــار

صدى أُريد

األول في أريد

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

صناعة الهوية العلمية للعلامء والخرباء والباحثني 2017
أول بحث في أريد

اإلبداع يف أساليب املدح والذم يف القرآن الكريم –

احميد محمود احميدات  -محمد نور بن عبد الله

أول ندوة تعريفية في أُريد

جامعة االرساء – غزة  25 -فرباير 2017
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أول مدونة عالم في أُريد

مدونة د .عصام عبد ربه محمد مشاحيت

اول شعر نُظِمَ في منصة أريد

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

أول ندوة عملية

املنافع العلمي ملوسم الحج.

شروط الكتابة في المجلة
-1يجــب أن تكــون لغــة الكتابــة للمجلــة باألســلوب
اإلعالمــي ،بعيــدا ً عــن األســلوب العلمــي الــرف ،وأن
تكــون صحيحـ ًة لغويـاً وإمالئيـاً ،وتتنــاول القضايا ذات
النفــع العــام ،ســواء ملجتمــع الباحثــن أو املجتمــع
بنحــو عــام .
-2ســتحظى الكتابــات التــي تســلط الضــوء عــى
قضايــا حيويــة تهــم الباحثــن ،واملجتمعــات الناطقــة
بالعربيــة ،بأولويــة االهتــام يف املجلــة .
-3املجلــة تســتقبل كل النشــاطات العلميــة للباحثــن
األعضــاء يف املنصــة حـرا ً ،ال ســيام بـراءات االخـراع،
والنتائــج البحثيــة ،وغريهــا مــن االنشــطة ذات النفــع
العــام ،ويُشــرط أن تكــون هــذه االخبــار مختــرة،
ومركــزة ،وتشــيع الجــو التنافــي بــن الباحثــن.
-4تســتقبل املجلــة املــواد املكتوبــة كلهــا باســتخدام
الفنــون الصحفيــة املختلفــة ( الخــر العلمــي ،التقريــر،
القصــة االخباريــة ،العمــود الصحفــي ،املقالــة،
التحقيــق الصحفــي  ...الــخ ) التــي تتنــاول كل مــا
يخــص املجتمــع البحثــي الناطــق بالعربيــة .
-5الكتابــة للمجلــة يجــب أن تكــون مركــزة بعيــدة عن
اإلســهاب ،ومتوافقــة مــع رشوط الكتابــة يف االعــام
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االلكــروين ،الــذي يتصــف باالبتعــاد عــن االطالــة،
وتكثيــف الفكــرة .
-6ال يزيــد عــدد الكلــات بالنســبة للمقــاالت عــن
 400كلمــة ،واالعمــدة  200كلمــة .
-7املــواد املكتوبــة للمجلــة يجــب ّأل تكــون منشــورة
يف أي مــكان آخــر.
-8بإمــكان مــن يريــد الكتابــة للمجلــة أن يختــار
أي بــاب مــن أبــواب صفحــات املجلــة ،والكتابــة
فيــه حســب املحتــوى الــذي يظهــر أمامــه ،وحســب
اهتامماتــه الشــخصية ،وااللتــزام بسياســة املجلــة
املخصصــة ،بوصفهــا قنــاة تواصــل عامــة بــن املنصــة
وأعضائهــا واملجتمــع بنحــو عــام ،فضـاً عــن االلتـزام
بــروط النــر.
-9املجلــة غــر ملزمــة بنــر أي مــادة مرســلة ،وهــي
تخضــع للمراجعــة الصحفيــة ،واإلعالميــة ،ولهــا الحــق
يف إعــادة صياغــة وحــذف أو إضافــة مــا يجعــل املــادة
مناســبة للنــر ،مــع الحفــاظ عــى جوهــر الفكــرة
العامــة للــادة املكتوبــة.
-10املجلــة عامــة ،وهــي ليســت علميــة محكمــة ،ومــا
تنــره يخضــع للمراجعــة ،والتقييــم ،وليســت ملزمــة
بإعــادة املــواد املرفوضــة ألصحابهــا.

دعــوة المحفل العلمي الدولي الســابع
تدعوكــم منصــة «أريــد» إىل املشــاركة يف فعاليــات «املحفــل
العلمــي الــدويل« ،وهــو وعــاء علمــي خــاص بالعلــاء والخــراء
والباحثــن الناطقــن بالعربيــة ،يســتوعب مــا ميكنهــم القيــام بــه مــن
أنشــطة وفعاليــات علميــة ،وثقافيــة ،وفكريــة ،وتواصليــة ،تحقــق
الفائــدة للمنصــة وأعضاءهــا يف ضــوء مــا أقرتــه األمانــة العامــة
للمنصــة واملحفــل العلمــي الــدويل مــن قيــم ،ورســالة ،ورؤيــة.

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

المؤتمـر الدولـي السـابع لالتجاهات الحديثـة فـي العلـوم االنسانيةواالجتماعيـة واللغويـة واألدبيـة
 المؤتمــر الدولــيّ الســابع لالتجاهات المتقدمــة فــي الدراســاتاإلسالمية.
 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.

تواريخ مهمة
تواري ــخ مهم ــة لفعاليات المحف ــل العلميّ الدوليّ :
 آخ ــر أجل لتقدي ــم الملخصات  25أكتوبر 2020م. -آخ ــر أج ــل لالعالن عن البح ــوث والملخص ــات المقبولة  31أكتوبر 2020م

نظــــرا لطبيعــــة البرنامــــج فيمكــــن إرســــال البحــــوث كاملــــةبعــ ــد ســ ــتين يومــ ــا مــ ــن انتهــ ــاء فعاليــ ــات المحفــ ــل العلمــ ــي الدولــ ــي.

info@almahfal.org
www.almahfal.org
00601157866173

