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هيئة التحرير

االفتتاحية

ــح  ــياً يف فت ــاً أساس ــامية ركن ــة واإلس ــات العربي ــن الجامع ــاون ب ــكل التع يش
ــة  ــة متقدم ــة علمي ــي أنظم ــة تبن ــة وبحثي ــة علمي ــق بيئ ــعة لخل ــاق واس آف
ترتقــي بالجامعــات وتزيدهــا حضــوراً وتفاعــاً عــى الصعــد كافــة، وهــو 
مــا تســعى لتفعيلــه وتنشــيطه منصــة اريــد للعلــاء والخــراء والباحثــن 
الناطقــن بالعربيــة باهتــام بالــغ، إذ إنهــا تــرى يف هــذا التعــاون بوابــة 
ــة. ــات العاملي ــة يف التصنيف ــب متقدم ــات إىل مرات ــع هــذه الجامع واســعة لدف
هــذه الرغبــة الجامحــة لــدى املنصــة متمثلــة يف ســعيها الحثيــث للتواصــل مــع 
ــة،  ــة متنوع ــات علمي ــم فعالي ــة واالســامية، وتنظي ــات العربي ــف الجامع مختل
ــا بالتعــاون  ــي نظمته ــة الناجحــة الت ــدوة العلمي تجســدت بنحــو واضــح يف الن
مــع كليــة العلــوم بجامعــة بغــداد يــوم الســبت املوافــق الخامــس مــن أيلــول 
ــن  ــاون ب ــي والتع ــث العلم ــاق االبح ــوان )آف ــت عن ــي حمل ــبتمر 2020 الت س
ــس  ــر الســعدي رئي ــور من ــة االســتاذ الدكت ــة كرمي ــة( وبرعاي ــات العربي الجامع
ــور  ــتاذ الدكت ــوم االس ــة العل ــد كلي ــن عمي ــارش م ــداد وإرشاف مب ــة بغ جامع
ــزاً  ــاً متمي ــة نشــاطاً علمي ــة العلمي ــد هــذه الفعالي ــزاز .. وتع ــم الق ــد الكري عب
ــن  ــت ع ــي نظم ــدوة الت ــور يف الن ــدد الحض ــارب ع ــرا؛ إذ ق ــورا كب ــهد حض ش
ــامل . ــاء الع ــف إنح ــن مختل ــة م ــاً بالعربي ــاً ناطق ــا ) 400 ( باحث ــد الكرتوني بع
لقــد كانــت هــذه النــدوة إشــارة إيجابيــة واضحــة لرغبــة الجامعــات العربيــة 
إىل مل شــمل  تســعى  التــي  أُُريــد،  ملنصــة  املســاندة  تكثيــف جهودهــا  يف 
ــف األصعــدة،  ــاوين مثمــر يف مختل ــاء تع ــة واإلســامية يف وع ــات العربي الجامع
واملجــاالت العلميــة، والبحثيــة، ودفــع القامئــن عــى هــذه الجامعــات للبحــث 
ــي،  ــاج العلم ــادة االنت ــة، وزي ــع البحثي ــل املجامي ــاون، وتفعي ــات للتع ــن آلي ع
مبــا يضمــن تدفــق املعرفــة، ونقــل الخــرة بــن الباحثــن يف الجامعــات العربيــة 
واالســامية إلنجــاز أعــال بحثيــة مشــرتكة ذات فائــدة للمجتمــع، فضــاً عــن أن 
هــذه النــدوة وجهــت رســائل مبــارشة للحكومــات العربيــة بــرورة االهتــام 
باإلنفــاق عــى البحــث العلمــي ملــا لــه مــن دور مهــم يف عمليــة التنميــة 
ــة  ــى املعرف ــم ع ــاد القائ ــا باالقتص ــرف عاملي ــو مايع ــارشة، وه ــة املب االقتصادي
ــاالت. ــف املج ــة يف مختل ــدول املتقدم ــاح ال ــارشا يف نج ــببا مب ــذي كان س وال
خاصــة القــول: إن منصــة أُُريــد عازمة، وبقــوة، عى تبني كل ما من شــأنه تفعيل 
التعــاون بــن الجامعــات العربيــة ودفعهــا إىل التفاعــل، وإن كان عــن بعد يف هذا 
االتجــاه، وستشــهد األيــام القادمــة املزيــد مــن النــدوات التــي تقــدم برامــج عمل 
تنظــم هــذا التعاون، وتوجيه الطاقات العلمية يف الجامعات واملؤسســات العلمية 
نحــو تجمعــات علميــة صناعيــة يتوافــر فيهــا املــكان املناســب لربــط األبحــاث 
التطبيقيــة للجامعــات واملؤسســات العلميــة بالتطبيقــات الصناعيــة واالنتاجيــة.

التعاون بين الجامعات العربية ضرورة
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أخبار ونشاطات المنصة

شــركة مــي نايــف للتدريــب واالستشــارات تنظــم ورشــة عمــل حــول  التعريــف 
عــن منصــة ُأريــد للناطقيــن بالعربيــة

الهجرة العلمية دروس وعبر

صدى ُأريد

منصــة  نظمــت  الجديــد،  الهجــري  بالعــام  احتفــاال 
وعــر. دروس  العلميــة  الهجــرة  بعنــوان  نــدوة  »أُريــد« 
ــى الهجــرة  ــت معن ــدة تناول ــدوة  محــاورا عدي ــت الن و تضمن
العلميــة وأهدافهــا، واملســتفاد مــن الهجــرة النبويــة يف مجــال 
ــد،  ــح واملفاس ــن املصال ــة ب ــرة العلمي ــي، والهج ــث العلم البح
العلمــي،  البحــث  يف  الهجــري  العــام  مــن  وعــر  ودروس 
العلمــي.  البحــث  الجديــد يف  الهجــري  للعــام  والتخطيــط 
هــذا، وقــد اســتهل الروفيســور ســلوان العــاين رئيــس اللجنــة 
ــي  ــات الت ــا العقب ــاً به ــاح مبين ــا كلمــة االفتت االستشــارية العلي

بالتهنئــة والتريــك اىل  بأعضائهــا كافــة  أُريــد   تتقــدم منصــة 
العلمــي واإلبتــكار يف  العــايل والبحــث  التعليــم  معــايل وزيــر 
ســلطنة عــان معــايل األســتاذ الدكتــور رحمــة بنــت إبراهيــم 
ــن  ــر، آمل ــب الوزي ــلمها منص ــبة تس ــة مبناس ــعيد املحروقي ــن س ب
لهــا التوفيــق يف خدمــة العمليــة التعليميــة يف ســلطنة عــان.
ومــن الجديــر بالذكــر، أن الدكتــورة املحروقيــة تولــت عــدة مناصب 
يف »جامعــة الســلطان قابــوس منهــا نائــب رئيــس جامعــة الســلطان 
قابــوس للدراســات العليــا والبحــث العلمــي، ومديرة كل مــن »مركز 
ــة  ــم اللغ ــتاذة بقس ــات«، وأس ــز اللغ ــانية«، و«مرك ــوث اإلنس البح
اإلنجليزيــة بكليــة اآلداب والعلــوم االجتاعيــة بــن 1992 و2016.

واالستشــارات  للتدريــب  نايــف  مــي  رشكــة  نظمــت 
بالعربيــة  للناطقــن  أُريــد  منصــة  عــن  تدريبيــة  ورشــة 
باحثــن  ومبشــاركة  الريطانيــة،  ليــدز  جامعــة  مــع  بالتعــاون 
والعامليــة.  العربيــة  الجامعــات  مختلــف  مــن  ومختصــن 
مديــرة  نايــف  مــي  الدكتــورة  عرفــت  الورشــة  بدايــة  يف  و 
املرشفــة،  الذاتيــة  ســرته  عــرض  عــر  بضيفهــا  الرشكــة، 
العلمــي. البحــث  يف  دوره  عــى  خالهــا  مــن  مؤكــدة 
 وتقــدم األســتاذ خالــد فتحــي األغــا الباحــث مــن تركيــا، بتعريــف 

تهنئة الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار في سلطنة عُمان

ــة  ــة يف جامع ــوراه املهني ــتر والدكت ــة املاجس ــن طلب ــاركن م املش
ليــدز يف أمريــكا بأهميــة االنضــام إىل زمائهــم مــن العلــاء 
ــي،  ــل العلم ــامل، ورضورة التواص ــن الع ــكان م ــن يف كل م والباحث
ــا.  ــة كله ــات العلمي ــريف للتخصص ــل املع ــيلة للتواص ــه وس بوصف
واســتكمل االغــا تعريفهــم عــى طريقــة االشــرتاك يف املنصــة، 
ومساعدتهم يف التسجيل فيها، وأخذهم يف جولة عر صور إنجازات 
املنصــة ومؤسســها، والجامعــات، واملحافــل، والعلــاء، والباحثــن، 
الذيــن ســاهموا يف فعاليــات ترتبــط يف املنصــة بصــورة عامــة.

ــوده  ــي تق ــباب الت ــة، واألس ــدول العربي ــن يف ال ــه الباحث تواج
للهجــرة، باإلضافــة إىل رضورة وضــع اســرتاتيجية عربيــة للتعامل 
مــع ظاهــرة هجرة األدمغــة، واعتبارهــا قضية أمــن قومي عريب. 
وبعــد ذلك رشعت مجموعة من أعضــاء منصة أُريد الفاعلن بتقديم 
ــدوة الرئيســية. مشــاركاتهم للتناقــش والتباحــث حــول محــاور الن

كــا قــدم مرشف قســم النــرش العلمــي اإللكرتوين الدكتــور يارس 
طرشــاين كلمتــه حــول مقاصــد الهجــرة العلميــة، متوافقــة مــع 
مقاصــد الرشيعــة اإلســامية الخمســة مــن حفــظ الديــن واملــال 
والنفــس والعــرض والعقــل، مبــا يحقــق املصالــح ودرء املفاســد.
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صدى ُأريد

»المخُطوط العربيّ« من الكوديكولوجيا إلى النشر النقدي

ُأريد تطلق أسبوعًا لتعليم العربية لغير الناطقين بها

أخبار ونشاطات المنصة

تحــت رعايــة منصــة أُريــد، وبالتعــاون مــع معهــد املخطوطــات 
والثقافــة  للرتبيــة  العربيــة  )املنظمــة  بالقاهــرة  العربيــة 
والعلــوم ألكســو(، وتحــت إرشاف العامــة الشــيخ الدكتــور 
نجــم عبــد الرحمــن خلــف، خبــر الوثائــق واملخطوطــات 
العربيــة واإلســامية، ومديــر معهــد املخطوطــات بالقاهــرة 
املَخطُــوط  دورة  عقــد  تــم  الحفيــان،  فيصــل  الروفيســور 
ســاعات،  عــرش  ومبعــدل  أيــام،  خمســة  ملــدة  الَعــريّب 
وذلــك مــن 6/8 إىل 10/8,  2020، ومبشــاركة أشــهر علــاء 
املخطوطــات مــن مختلــف الجامعــات العربيــة والدوليــة .

ــن  ــن الناطق ــراء والباحث ــاء والخ ــد للعل ــة أُري ــت منص نظم
بالعربيــة، أســبوع تعليــم اللغــة العربيــة لغــر الناطقــن بهــا؛ 
ــة مــن  ــام متتالي إذ ُعقــد هــذا األســبوع عــى مــدى أربعــة أي
ــن الشــهر نفســه،  ــث عــرش م ــى الثال ــول حت ــن أيل ــارش م الع
ــة  ــد، مبشــاركة نخب ــن بع ــة ع ــة مكثف ــن دورات تدريبي وتضم
. العربيــة  اللغــة  يف  املتخصصــن  األســاتذة  مــن  متميــزة 
وقــال األســتاذ معــد الحاكــم، املــرشف العــام عــى نظــام 
)عليــم( اإللكــرتوين يف منصــة أُُريــد: إن األســبوع تضمــن عــددا 
مــن املحــاور املهمــة، التــي تــم تناولهــا يف الــدورات التدريبيــة 
،والتــي ركــزت عــى التعــرف عــى صفــات معلــم اللغــة 
ــم  ــارات التقوي ــتخدام مه ــة، واس ــة ثاني ــا لغ ــة بوصفه العربي
ــة  ــم اللغ ــاكل تعلي ــاول مش ــن تن ــا ع ــم، فض ــز التعلي يف تعزي

املخطوطــات،  بشــؤون  املعنيــن  اســتهدفت  حيــث 
النصــوص  ومحققــي  العــريب،  املخطــوط  فنــون  وداريس 
الرتاثيــة، واألكادمييــن املهتمــن بشــؤون البحــث العلمــي.
املخطــوط  عــن   عديــدة  محــاور  الــدورة  وتضمنــت 
وأدوات  اإلســامية،  املخطوطــات  جغرافيــا  و  والتحقيــق، 
وثقافــة  املخطوطــات،  وعلــم  )املصــادر(،  التحقيــق 
اإلجرائيــة،  والخطــوات  التحقيــق،  وصنعــة  املحقــق، 
وتحريــر النــص، وخدمــة النــص املكمــات، والنوبــة األوىل 
ــص. ــق الن ــتكال تحقي ــة اس ــة الثاني ــص(، والنوب ــق الن )تحقي

العربيــة، ومهــارات تعليــم اللغــة العربيــة بوصفهــا لغــة ثانيــة، 
وأهميــة تعليــم اللغــة العربيــة عــر املواقــع االلكرتونيــة .
أن  إىل  التدريبيــة هدفــت  ودوراتــه  األســبوع  إن  وأضــاف، 
واملعاهــد  العربيــة،  اللغــة  ملتخصــي  االســتفادة  يحقــق 
ــا  ــة بوصفه ــة العربي ــم اللغ ــة، يف تعلي ــات املتخصص واملؤسس
لتعلمهــا،  الســبل  أفضــل  عــى  والتعــرف  ثانيــة،  لغــة 
ــتفادة  ــق االس ــام، وتحقي ــرة لاهت ــا املث ــوص يف تفاصيله والغ
ــد،  ــن بع ــم ع ــرتوين، والتعلي ــم اإللك ــن بالتعلي ــاً، للمهتم أيض
ــة. ــر العربي ــدول غ ــامية يف ال ــز اإلس ــوة واملراك ــز الدع وملراك
وتضمــن األســبوع مثــاين دورات تدريبيــة، قدمهــا أســاتذة 
متخصصــون يف اللغــة العربيــة، وشــهدت تفاعــا كبــراً؛ إذ 
شــارك فيهــا املئــات مــن املهتمــن بتعلــم اللغــة العربيــة، 
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النــرش  بقســم  ندوتــان  تعــاىل  اللــه  بحمــد  متــت 

الفائزيــن  عــن  لإلعــان  باإلضافــة  االلكــرتوين  العلمــي 

2020 أغســطس  لشــهر  مدونــة  أفضــل  مســابقة  يف 

الجمعــة  يــوم  العلمــي  البحــث  أولويــات  نــدوة 

كالتــايل: بالنــدوة  الكلــات  وكانــت   2020/08/28

بنــت  وفــاء  أ.د.  العلمــي  البحــث  أولويــات  مفهــوم   *

ــة،  ــة العربي ــس اللغ ــج وتدري ــتاذ مناه ــي  أس ــظ العوي حاف

ــة. ــة الرتبي ــدة، كلي ــة ج ــعودية، جامع ــة الس ــة العربي اململك

*أولويــات البحــث العلمــي يف العلــوم اإلنســانية واالجتاعيــة 

ــة إىل التطبيــق بــن الواقــع  والدراســات اإلســامية مــن النظري

مشــارك  أســتاذ  بريــي  أحمــد  د.  املســتقبل.  واســترشاف 

اإلمــارات  دولــة  بالشــارقة،  الدوليــة  فيكتوريــا  مبؤسســة 

ــوه، أســتاذة  ــه ســامل لل ــد الل ــب عب ــة املتحــدة ، د . زين العربي

ــا. ــور ماليزي ــة، كواالمب ــة خاص ــة، مؤسس ــات االجتاعي الدراس

و  النفســية  العلــوم  يف  العلمــي  البحــث  *أولويــات 

أ بجامعــة  أســتاذ محــارض  الرتبويــة. د. خــرة حديــدان: 

حديدان:طالبــة  فاطمــة  الجزائــر،  تبســة  التبــي  العــريب 

الثانــوي. بالتعليــم  عيــة  الــرش  العلــوم  واســتاذ  دكتــوراة 

* تحديــات البحــث العلمي. د. أيوب طه ســيد أحمد طه أســتاذ 

االقتصاد املشــارك، جامعة الســودان العامليه الخرطوم، السودان.

للطــاب  اللغويــة  العلــوم  يف  العلمــي  البحــث  *أولويــات 

عــي  ابتســام  أ.  العليــا.  الدراســات  وطــاب  الجامعيــن 

ســامل حــايل عضــو هيئــة تدريــس بجامعــة ســبها، ليبيــا.

* أولويــات البحــث العلمي يف علم أصــول الفقه رؤية مقاصدية. 

د. يــارس طرشــاين  رئيــس قســم الفقــه وأصولــه ومديــر مجلــة 

علميــة محكمــة) مجمــع( بجامعــة املدينــة العامليــة، ماليزيــا.

الهجــرة  نــدوة  تعــاىل  اللــه  بحمــد  متــت  كــا 

2020/08/30 األحــد   يــوم  وعــر  دروس  العلميــة 

 وتشــمنت مــا يــي: تقديــم د. ابتســام حــايل ثــم  كلمــة 

العــاين ســلوان  د  العليــا  االستشــارية  اللجنــة  رئيــس 

طرشــاين د.يــارس  مقاصديــة   رؤيــة  العلميــة  الهجــرة   

د.ياسر طرشاني

النشر االلكتروني في  منصة ُأريد
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*الهجــرة واإلدارة العلميــة لألزمــات. ا. د. طــه احمــد الزيــدي. 

ــداد ــي، بغ ــي العراق ــوى يف املجمــع الفقه مســؤول قســم الفت

ــْمبَس أســتاذ فقــه  *هجــرة العقــول النابغــة. د. أمــرة زبــر َس

ــرى  ــة أم الق ــة بجامع ــة العربي ــة اللغ ــارك يف كلي ــة املش اللغ

، ونائــب رئيــس اللجنــة االستشــارية العليــا مبنصــة أُريــد .

دار  وعلــاء  لعلــوم  والرقمــي  املعــريف  الرصــد   *

وآثــار  تاريــخ  تخصــص  عنــاق  جــال  د.  الحكمــة. 

الجزائــر. تبســة،  التبــي،  العــريب  جامعــة  اســامية، 

ــر  ــرة غ ــة إىل الهج ــة املؤدي ــية و االجتاعي ــباب النفس * األس

الرشعيــة األدمغــة. د. ســلياين صرينــة  تخصــص علــم النفــس 

العمــل و التنظيــم ، كليــة علــم النفــس وعلــوم الرتبيــة ،جامعــة 

قســنطينة 02، عضــو استشــاري باملنصــة ممثلــة لدولــة الجزائر.

ــة  ــرش العربي ــم ون ــره يف تعلي ــوي وأث ــوي اللغ ــط النب *التخطي

يف العــامل. أ. د. داود عبــد القــادر إيليغــا. أســتاذ دكتــور يف 

اللغــة العربيــة يف كليــة اللغــات وعميــد مركــز الدراســات 

ماليزيــا. العامليــة،  املدينــة  بجامعــة  واللغــات  التمهيديــة 

فــادي  د.  املأمــول.  و  الواقــع  بــن  العقــول  *هجــرة 

تركيــا. املشــارك،  املعلومــات  علــم  أســتاذ  اللــه   عبــد 

* الهجــرة العلميــة بــن املصالــح واملفاســد. د.خــرة حديــدان 

أســتاذ محــارض أ بجامعــة العــريب التبي،تبســة  الجزائــر.

مخلــف   حــاد  طــه  ا.د.  النبويــة.  الهجــرة  مــن  *معــامل 

ــراق. ــل، الع ــة املوص ــامية ، جامع ــوم اإلس ــة العل ــد كلي عمي

ــرص  ــات وف ــة املســتدامة »التحدي ــاءات والتنمي * هجــرة الكف

االبتــكار« د. فاطمــة زهــرة بــن قايد أســتاذة مشــاركة ومحارضة 

يف جامعــة محمــد البشــر اإلبراهيمي  بــرج بوعريريــج الجزائر.

طلــب  يف  ســعيا  بــارزة  شــخصيات  هجــرة   *

دكتــوراه  طالبــة  العمرينــي  د.حفيضــة  العلــم 

املغــرب. بالربــاط،  الخامــس  محمــد  نجامعــة 

طالــب  مراجــع  فــرج  أ.  وعــر  دروس  النبويــة  الهجــرة   *

مباليزيــا. إدريــس  الســلطان  جامعــة  يف  ماجســتر 

النــدوات  تســجيات  مــن  االســتفادة  وميكــن 

أُُريــد. مبنصــة  اليوتيــوب  قنــاة  عــى 

و  ســتعقد بــإذن اللــه تعــاىل  نــدوٌة دوليــة علميــٌة إلكرتونيــٌة 

)عــن بُعــد(  عــن موضــوع  » نــدوة  املجــات العلميــة املحكمة 

وتصنيفهــا ومعامــل التأثــر » مبنصــة  أُُريــد ؛ وذلك يــوم الجمعة 

ــة  ــة املكرم ــت مك ــاء بتوقي ــاعة 5-8 مس 2020/09/25 يف الس

َمحــاوُر النــدوة كالتــايل: املحــور األّول:  أهميــة  املجــات 

املحــور  التأثــر،  ومعامــل  وتصنيفهــا  املحكمــة  العلميــة 

ــث:  ــور الثال ــة، املح ــة املحكم ــات العلمي ــات املج م الثاين:ُمقوِّ

الرابــع:  املحــور  املحكمــة،  العلميــة  املجــات  يف  النــرش 

املجــات العلميــة املحكمــة وتحدياتهــا، املحــور الخامــس: 

املختلفــة. التخصصــات  يف  املحكمــة  العلميــة  املجــات 

الفائزيــن  أســاء  عــن  اإلعــان  اللــه  بحمــد  تــم  كــا   

كالتــايل: وهــم   2020 أغســطس  لشــهر  مدونــة  بأفضــل 

ــص  ــد والتخل ــاة الجدي ــع الحي ــع واق ــف م ــز األول: التكي الفائ

الفائــز  العــزاوي،  د.نضــال  املنــزيل.  والحجــر  الحظــر  مــن 

الثــاين: كيــف تجــد مخطوطــا مل يحقــق ويصلــح رســالة  أ 

شــحات رجــب البقــويش، الفائــز الثالــث: كــال املعــارف 

وتكاملهــا رشط للنهــوض الحضــاري أ خالــد فتحــي خالــد اآلغــا.

عــامل  مدونــة  يف  الكتابــة  يف  لاســتمرار  الباحثــن  وندعــو   

عــن  اللــه  بــإذن  اإلعــان  وســيتم  النافــع،  العلــم  لنــرش 

2020 ســبتمر  بشــهر  مدونــة  بأفضــل  الفائزيــن  أســاء 
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الدراســة فــى مصــر فــى ظــل فيــروس كورونــا

ال يختلــف الحــال ىف مــر، مثلــه مثــل غــره مــن الــدول العربيــة 

األخــرى، ىف ظــل أزمــة فــروس كورونــا املســتجد، وإن كانــت 

األمــور مبــر مســتقرة، ومســتتبة، والحــاالت، واإلصابــات ىف تراجــع 

مســتمر، بشــكل ينبــأ بــأن هــذه الغمــة ســتزول قريبــا. قريبــاً ســيأىت 

العــام الــدراىس الجديــد 2020 /2021  مبــر ىف ظــل هــذه األزمــة 

ــام  ــف يكــون شــكل الع ــة، لكــن كي املســيطرة عــى الكــرة األرضي

ــة  ــن كاف ــة م ــن  الطلب ــا ماي ــر به ــة أن م ــر خاص ــدراىس مب ال

ــارات  ــة االختب ــي، خاص ــدريس والجامع ــه امل ــم بفرعي ــروع التعلي ف

العمليــة؟ لقــد نجحــت وزارة التعليــم باالشــرتاك مــع وزارت الصحة، 

والداخليــة، والدفــاع، ىف اجتيــاز الطــاب بامتحاناتهــم واختباراتهــم 

يف تلــك األزمــة، فقــد بلــغ عــدد طــاب الثانويــة العامــة الذيــن أدوا 

اختباراتهــم هــذا العــام، عــام كورونــا، حــواىل 653 ألــف طالــب يف 

56 ألــف لجنــة، يرتــدون 34 مليــون كامــة، وانتهــى العــام الــدراىس 

2020م، بنجــاح منقطــع النظــر، أمــا العــام الــدراىس الجديــد 

ــم املــرى  ــة والتعلي ــر الرتبي ــا نحــن بصــدده. كشــف وزي ــو م فه

ــد يف  ــدراىس الجدي ــام ال ــح الع ــض مام ــن بع ــوقي ع ــارق ش د. ط

مداخلــة هاتفيــة مــع اإلعامــي عمــرو أديــب، برنامــج »الحكايــة«، 

املُــذاع عــر فضائيــة »mbc مــر«، قائــاً: إن العــام الــدرايس 

الجديــد ســيبدأ يف 17 أكتوبــر املقبــل، وتســتمر الدراســة ملــدة 33 

أســبوع، وســيكون هنــاك اعتــاد عــى التعليــم عــن بعــد، موضحــاً 

ــري،  ــم األزه ــوزارة والتعلي ــن ال ــا ب ــم حاليً ــيقاً يت ــاك تنس أن هن

موضًحــا، أن طــاب ريــاض األطفــال حتــى الصــف الثالــث االبتــدايئ 

ــارش  ــد مــن تواصــل مب ــه الب ملزمــون بالتواجــد اليومــي، حيــث إن

لهــذه الفئــة العمريــة مــع املعلــم » أمــا بالنســبة لطــاب الصــف 

ــم  ــد معظ ــون بالتواج ــم ملزم ــادس فه ــف الس ــى الص ــع حت الراب

ــة  ــن األعدادي ــبة للمرحلت ــن، وبالنس ــوم أو يوم ــتثناء ي ــام باس األي

والثانويــة فلهــم حضــور يومــن، وباقــي األســبوع سيدروســون أون 

اليــن«. ونــوه الوزيــر بأنــه ســيتم تطبيــق التباعــد االجتاعــي داخل 

وقــد رصح دكتــور مصطفــى مدبــويل رئيــس مجلــس الــوزراء 

ــتجد  ــا املس ــروس كورون ــار ف ــة انتش ــدوث أزم ــل ح ــرى: »قب امل

بالتعليــم  واضحــاً  اهتامــاً  تُــويل  بــدأت  قــد  الدولــة  كانــت 

ــق  ــا عــى الطري ــا كن ــا لتؤكــد أنن اإللكــرتوين، وجــاءت أزمــة كورون

الصحيــح، لكــن مــع اســتمرار هــذه األزمــة تّوجــب علينــا التوســع يف 

منظومــة التعليــم عــن بعــد، وأوضــح أن هنــاك مقرتحــات وأفــكارا 

كثــرة لتطويــر التعليــم اإللكــرتوين؛ بهــدف منــع حــدوث التزاحــم 

ــا. ــة كورون ــتمرار أزم ــل اس ــن الطــاب، خاصــة يف ظ ــاط ب واالخت

تقرير / د. عبداهلل الوزان

الفصــول؛ حيــث لــن يزيــد عــدد الطــاب عــن 20 طالــب، فســيتم 

توزيــع الطــاب عــى الفصــول، وعــن نجــاح إجــراءات االمتحانــات 

هــذا العــام رغــم أزمــة فــروس كورونــا، قــال وزيــر التعليــم: »كان 

هنــاك معارضــة مقننــة إلفشــال امتحانــات الثانويــة العامــة، وإثــارة 

ــد«. ــر بشــكل جي ــدرت األم ــة ق ــور، ولكــن الدول ــاء األم ــق أولي قل

ــة  ــات دولي ــاك مؤسس ــم، إىل أن هن ــة والتعلي ــر الرتبي ــار وزي وأش

أثنــت عــى دور مــر يف أزمــة فــروس كورونــا، وكان هنــاك 

ــاء  ــة مــر أثن ــدورس املســتفادة مــن تجرب ــدوة نقــاش حــول ال ن

أزمــة كورونــا، وهــي الدولــة التــى اســتطاع طلبتهــا أن يــؤدوا 

امتحاناتهــم يف جميــع املراحــل عــن بعــد للتعليــم الجامعــى 

الجامعــى. قبــل  للتعليــم  وكذللــك  مــر،  جامعــات  بجميــع 
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اإللحاد في صفوف الشباب ..
بين هشاشة الفهم وقوة اإلعالم ..

اعداد: حيدر الكرخي

هــل باتــت ظاهــرة اإللحــاد خطــرا يهــدد املجتمعــات االســامية وينــذر مبــا هــو أســوء؟ ســؤال بــات 

يطــرح نفســه بقــوة وتــدور حولــه نقاشــات كثــرة، وســط هجمــة رشســة تســتهدف اإلســام وتشــويه 

صورتــه ومحاولــة دفــع شــبابه لانفصــال الروحــي عنــه وتشــجيع النزعــات الفكريــة التــي تشــكك يف كل يشء 

لــه صلــة باالســام وتعاليمــه الســمحاء .. قــد تبــدو اإلجابــة املتكاملــة عــن هــذا الســؤال ليســت واردة اآلن، 

ــوة،  ــات االســامية التوجــه، وبق ــى املجتمع ــاه، وأنَّ ع ــاد يف هــذا االتج ــارا تحــت الرم ــة ن ــال أن مث ــع الح ــن واق لك

ــن  ــر م ــدان الكث ــبابه، فق ــن أهــم اس ــد، م ــذي يع ــاد ال ــن خطــر االلح ــم م ــة حايته ــبابها، ومحاول نحــو تحصــن ش

ــم . ــم وملجتمعاته ــم، وإلوطانه ــر والًء لدينه ــباب أك ــل الش ــا يجع ــم م ــة يف تقدي ــة واضح ــامية لرؤي ــدول االس ال

يف العــامل العــريب، يجــري، غالبــا، الخلــط بــن مفهومــي اإللحــاد 

املجتمعــات  ملختلــف رشائــح  مقبــول  غــر  وكاهــا  والعلانيــة، 

نيــوز«  »ديــي  ملوقــع  ووفقــا  متفاوتــة،  بدرجــات  وإن  العربيــة، 

ثــاث  إىل  »امللحديــن«  تقســم  اإلفتــاء  دار  فــإن  املــري، 

مجموعــات هــي: أوال: الذيــن ال يعرتضــون عــى اإلســام كديــن 

علانيــة.  بدولــة  وينــادون  السياســة(  )أســلمة  يرفضــون  ولكــن 

متامــا.  كديــن  اإلســام  يرفضــون  الذيــن  ثانيــا: 

آخــر. ديــن  إىل  اإلســام  مــن  تحولــوا  الذيــن  أخــرا: 

ــريب  ــرب بعــض أوســاط الشــباب الع ــي ت ــت موجــة اإللحــاد الت بات

املســلم أمــراً مثــراً للجــدل، ال ســيا مــع تزايدهــا عــى نحــو تدريجــي؛ 

ــد أن  ــن، بع ــة إىل العل ــكار االنحالي ــك األف ــرج تل ــه تخ ــدأت مع إذ ب

أصحابهــا  باســتخدام  ســابقة،  مراحــل  بالرسيــة يف  تتســم  كانــت 

للرتويــج  الحديثــة؛  التواصــل االجتاعــي، والتكنولوجيــا  لشــبكات 

ــكار  ــواز مــع أف ــن، يف خــط مت ــة اســتقطاب اآلخري ألفكارهــم ومحاول

ــت،  ــر اإلنرتن ــلم ع ــباب املس ــا الش ــرض له ــارج يتع ــن الخ ــة م قادم

يقــدم مــن خالهــا امللحــدون الغربيــون شــبهاتهم حــول الديــن، 

ــة  ــة الديني ــا البعــض مــن ضعــاف النفــوس وضعــاف الثقاف ــن به يفت

ــة. ــخصية خاص ــات ش ــروف وصدم ــن ظ ــون م ــن يعان ــك الذي أو أولئ

مجتمعاتنــا  يف  بعضهــم،  لــدى  أصبــح  اإللحــاد  أن  تجــد  أحيانــا 

وســيلة  أو  فكريــة،  ومراهقــة  موضــة،  مجــرد  عمومــا،  اإلســامية 

للفــت أنظــار اآلخريــن، واســتعراض العضــات، وغالبــاً مــا تجــد 

النظــر. ولفــت  والــروز  الظهــور،  محبــي  األشــخاص  عنــد  ذلــك 

لــه  تعقيــب  يف  اللــه،  رحمــه  ديــدات،  أحمــد  الشــيخ  يقــول 

جاهــل  مســلم  اإلســام  أعــداء  »أرشس  الظاهــرة:  هــذه  عــى 

الحقيقــي،  اإلســام  ويدمــر  يشــوه  وبأفعالــه  لجهلــه،  يتعصــب 

ــها،  ــة نفس ــام«، ويف النقط ــو اإلس ــذا ه ــن أن ه ــامل يظ ــل الع ويجع

إىل  يصــل  الجاعــات  لهــذه  الســلبي  التأثــر  كان  إذا  وبالتحديــد 

هــذا الحــد يف املجتمعــات املســلمة، فــا بالــك بالعــامل الغــريب 

ــام؟  ــول اإلس ــم ح ــة لديه ــورة قامت ــتكون الص ــم س ــلم، ك ــر املس وغ

مــع ظهــور اإلنرتنت وبعدهــا مواقع التواصــل االجتاعــي، أصبح املجال 

واســعاً لينــرش امللحــدون الغربيون شــبهاتهم يف بادنا بهــدف جذب فئة 

الشــباب إليهــم خاصــة، فعكفــوا عــى إنشــاء مئــات املواقــع والصفحات 

ــان،  ــن يف األدي ــي تطع ــات الت ــة بالفيديوه ــوب املليئ ــوات اليوتي وقن

ــرش  ــروس ينت ــح اإللحــاد كالف ــن اإلســام خصوصــاً، وأصب ــاً ودي عموم

ــة راســخة  ــة ديني ــات الشــباب، وخصوصــاً، مــن ال ميلــك خلفي بــن فئ

ــدة راســخة. منهــم وعقي

أسباب المشكلة

ختاماخلط المفاهيم 

اإللحاد كموضة فكرية
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ريد تطلق خدمة جديدة على غرار موسوعة الشخصيات العلمية   منصة أُُ
 إعداد حيدر الكرخي

الكفــاءات  بيانــات  قاعــدَة  إطاقهــا  عــن  »أُريــد«  ِمنصــُة  أعلنــت 

الشــخصيات  موســوعة  غــرار  عــى  بالعربيــة،  الناطقــة  العلميــة 

.2019 املــايض  العــام  أطلقــت  التــي  التواصليــة  العلميــة 

ــت الخدمــة الجديدة أبرز الشــخصيات التواصليــة يف منصة »أُريد«،    وضمَّ

وســيُعلن عــن إطــاق موســوعة الكفــاءات العلميــة الناطقــة بالعربيــة.

وكانــت  فــرتة التســجيل يف املوســوعة قــد بــدأت مــن 2020/6/1 

ــد  ــم بع ــام؛ ليت ــذا الع ــجيل له ــيغلق التس ــة 10/31 / 2020، وس ولغاي

ذلــك تصنيــف األســاء، وتصديــر قاعــدة البيانــات إىل كتــاب إلكــرتويّن، 

ومطبــوع؛ ليَُعــدَّ مرجًعــا ودليــًا للكفــاءات العلميــة الناطقــة بالعربيــة.

الســابع  الــدويّل  العلمــّي  املحفــل  يف  املوســوعة  نــرش  وســيتم 

. الحــايل  العــام  مــن   2020/11/11 يــوم  ســيعقد  الــذي 

والخــراء  للعلــاء  ومطبوعــَة  الســنويُة  املوســوعُة  تضــم 

تعريــف  برقــم  وســتصدر  »أُُريــد«،  منصــة  يف   والباحثــن 

ومطبوعــة. إلكرتونيــة  بنســختن   )ISBN(بـــــ املعــروف  دويل 

ــة  ــة الناطق ــات العلمي ــف بالقام ــة؛ التعري ــذه الخدم ــداف ه ــن أه م

باللغــة العربيــة وإحصائهــم، والعمــل عــى  تصنيــِف العلــاء والباحثــن 

ــدوة  ــة بالق ــِز الرتبي ــن تعزي ــا ع ــة ، فض ــم العلمي ــب تخصصاته بحس

ــاد  ــوزا، واالبتع ــاء رم ــن العل ــٍل يتخــذ م ــاِء جي ــة؛ لبن ــا اإليجابي بصورته

ــق  ــن طري ــّي ع ــي العلم ــيد التلقِّ ــك ترش ــلبية وكذل ــدوات الس ــن الق ع

ــل  ــاء، والعم ــاء الدخ ــاء ال األدعي ــن األص ــاء والباحث ــف بالعل التعري

ــة. ــة العربي ــة باللغ ــدول الناطق ــّي يف ال ــرح العلم ــاء بال ــى االرتق ع

وضعــت املوســوعة مجموعــة معايــر وضوابــط  بهــدف تنظيــم العمــل، 

ــادر« مــن منصــة  ــا: أن تحصــل الشــخصية عــى وســام »باحــث مب منه

ــن إحــدى  ــا م ــة عــى شــهادة دراســات علي ــد«، وأن تكــون حاصل »أُُري

املؤسســات العلميــة املعــرتف بهــا، كــا أكــدت املوســوعة عــى رضورة 

وجــود خمســة مؤلفــات، أو خمســة بحــوث منشــورة، أو بــراءة اخــرتاع 

ــون  ــك، أن يك ــة، كذل ــث يف املنص ــة الباح ــل يف صفح ــة للتحمي ومتاح

ــة يف  ــد«(، وموثق ــة »أُُري ــر منص ــة )غ ــة علمي ــٌة يف مؤسس ــه عضوي لدي

قســم النبــذة املختــرة يف صفحــة الباحــث، وأن يكــون نــارشاً ملوضــوٍع 

واحــٍد عــى األقــل يف ُمدونتــه الشــخصية يف منصــة أُريــد »ُمدونــة عــامل«.

كشــفت الخدمــة عــن العنــارص التــي ســتدرج يف املوســوعة وعــى 

اإللكــرتويّن،  والريــد  واإلنجليزيــة،  العربيــة  باللغتــن  االســم  رأســها 

والخــرات،  والتخصــص،  الشــخصية،  والصــورة  الباحــث،  ورقــم 

النقــال. هاتفــه  ورقــم  والجامعــة،   واملدينــة،  والبلــد،  واملهــارات، 

صفات وخبرات

مقاصد واهداف

معايير وضوابط

عناصر المعلوماتِ في الموسوعة
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بــن  فتــكاً  األكــر  الفايروســات  مــن   19 كوفيــد  فايــروس  يعــد 

أربكــت  عامليــة،  جائحــًة  ُصِنــَف  حتــى  األخــرى،  الفايروســات 

بــل  أغلبهــا،  أو  العــامل  بلــدان  مــن  كثــر  يف  اليوميــة  الحيــاة 

بالبنــان. لهــا  يشــار  كان  دوليــة  اقتصــادات  ســقوط  إىل  أدى 

الســويدي،  يوســف  ســيف  الدكتــور  بــه  قــام  وثائقــي  تقريــر  يف 

تنــاول التجربــة املاليزيــة يف التعامــل مــع جائحــة كورونــا، ورشح 

عــى  الــدول  باقــي  وحاثــاً  التجربــة،  بهــذه  مشــيداً  تفاصيلهــا، 

االحتــذاء بهــا، بوصفهــا تجربــة »رائعــة جــدا« عــى حــد تعبــره.

ذكــر الســويدي أن حــاالت الوفيــات يف ماليزيــا إىل حــن إعــداد التقريــر 

بلــغ 128 حالــة وفــاة فقــط مــن أصــل 9235 حالــة إصابــة مؤكــدة، وهذا 

ــل  ــدول االخــرى، بدلي ــات يف ال ــة بعــدد الوفي ــل جــداً مقارن العــدد قلي

إشــادة كثــر مــن الــدول، ومنهــا دول الجــوار بتجربــة ماليزيــا يف تعاملهــا 

مــع هــذه األزمــة التــى دعــت إىل تجربتهــا وتطبيقهــا يف دولهــم، يف ظــل 

زيــادة عــدد اإلصابــات يف العــامل التــي وصلــت إىل 22 مليونــاً، وأكــر مــن 

000077 حالــة وفــاة، وكان تسلســل ماليزيــا فيهــا هــو الثامــن والثانــن 

يف عــدد حــاالت اإلصابــة املؤكــدة، مــا جعلهــا مــن الــدول آمنــة العبــور.

بــكل  اتباعــه يف ماليزيــا كان مثاليــا  تــم  القــول: إن مــا  وخاصــة 

ــذ  ــار من ــدأ يف االنتش ــروس ب ــك أن الفاي ــى ذل ــل ع ــس، والدلي املقايي

ــك مــا  شــهور، وأصبــح اآلن قــاب قوســن أو أدىن مــن االنتهــاء، مــع ذل

زالــت ماليزيــا مســيطرة عــى الوضــع، وتســر بخطــى واثقــة يف التعامــل 

ــرى  ــدول الك ــع ال ــض مضاج ــذي اق ــر، ال ــروس الخط ــذا الفاي ــع ه م

ــو أن دول فتــك بهــا الفايــروس  والعظمــى قبــل الصغــرة والفقــرة.. ول

ــا لتمكنــت مــن حفــظ أرواح مواطنيهــا، لكــن  اتبعــت خطــوات ماليزي

ــق  ــاً، ألح ــا ذريع ــجل فش ــرة س ــي كث ــدول، وه ــذه ال ــال ه ــع ح واق

ــتمرة . ــة مس ــت املعرك ــا زال ــا، وم ــعوبها، واقتصاداته ــرة بش أرضارا كب

يضيــف الدكتــور الســويدي أن مــا مييــز التجربــة املاليزيــة، هــو نســق 

التنظيــم املتطــور لاجــراءات املتخــذة ملواجهــة انتشــار الوبــاء والحــد 

ــت  ــة، حقق ــة فعال ــوات جريئ ــة خط ــدت يف مجموع ــد تجس ــه، وق من

نتائــج مبهــرة تركــزت فيــا يــأيت :

 m.c.o( فرضــت  الحكومــة املاليزيــة حظــراً محكــاً أطلقت علية اســم-

( يف 18/3/2020 والغــرض، مــن هــذا الحظــر، هو كرس ســالة الفايروس 

عــى حــد قولهــا، وتــم متديد هــذا الحظــر عدة مــرات بحســب األوضاع. 

ــوك  ــور )داتون ــا الدكت ــة يف ماليزي ــة العام ــر الصح ــف مدي ــم تكلي - ت

هشــام عبداللــه( إدارة هــذه األزمــة، الــذي كان لــه دور يف نــرش 

اىل  أدى  مــا  الشــائعات،  وتفنيــد  اليوميــة  والتوجيهــات  الوعــي، 

ــة. ــاس بالحكوم ــة الن ــززاً ثق ــاس، مع ــد الن ــر والخــوف عن ــل الذع تقلي

ــة الرشطــة  ــة، بعــد مرافق ــة احرتافي ــزي بطريق - تعامــل اإلعــام املالي

وتوثيــق حــاالت اعتقــال، او فــرض غرامــات عــى املتجاوزيــن، كعــدم 

لبــس الكامــات أو الخــروج أثنــاء وقــت الحظــر، وبثهــا عــى التلفزيــون 

الوقائيــة.  باإلجــراءات  االلتــزام  عــى  واجبارهــم  النــاس  لحــث 

التعامل الماليزي مع جائحة كورونا .. نموذج يحتذى به 
عبدالرزاق سعود الجنابي

إشادة دولية

إجراءات متميزة

سيطرة وثقة كبيرة 

- قامــت مراكــز التســوق واملحــال التجاريــة بفتــح بــاب دخــول 

قبــل  الحــرار  درجــة  قيــاس  مــع  اســمه  الزائــر  يســجل  واحــد، 

الدخــول، وتــم اعتــاد تطبيــق يحتــوي عــى )الباركــود( الدخــال 

عاليــة  حــرارة  درجــة  أي  تســجيل  حالــة  ويف  الزائــر،  معلومــات 

مــع  ورسيــع،  مبــارش  بشــكل  معهــا  التعامــل  يتــم  مــكان  أي  يف 

مــن  دوريــة  متابعــات  وهنــاك  املتســوقن،  بــن  التباعــد  فــرض 

الرشطــة لتســجيل أي حالــة انتهــاك أو تقصــر بهــذه االجــراءات. 

-االعانــات يف موقــع اليوتيــوب فيهــا توعيــة وتثقيــف، خاصــة يف 

االختــاط. املنــازل وعــدم  البقــاء يف  النــاس عــى  لحــث  األعيــاد 

االقتصــاد  لدعــم  برنامجــاً  املاليزيــة  الحكومــة  أطلقــت   -

األرس. لبعــض  شــهرية  ماليــة  منــح  باعطــاء  قامــت  إذ  املاليــزي؛ 

ــة  ــا: خياط ــة، منه ــذه االزم ــارز يف ه ــة دور ب ــات اإلغاث - كان ملؤسس

ــة.  ــس الواقي ــات، واملاب الكام

بفحــص  الخاصــة  املشــفيات  عــدد  مبضاعفــة  الحكومــة  قامــت   -

 56 كان  أن  بعــد  مستشــفى،   120 لتصبــح  كورونــا  فايــروس 

ــاز.  ــزة التنفــس اىل 1000 جه ــادة عــدد أجه مستشــفى، فضــاً عــن زي

بعــض  عــدا  مــا  بالكامــل،  واملــدارس  الجامعــات  إغــاق  تــم   -

ــض  ــة بع ــهام يف صناع ــة؛ لإلس ــن الحكوم ــح م ــة بتري ــز البحثي املراك

الواقــي  وأقنعــة  الفايروســات،  فحــص  أدوات  وبعــض  املطهــرات، 

ــة. ــن العام ــول اىل األماك ــل الدخ ــم، قب ــورات التعقي ــفاف، ومقص الش

- الداخلون ملاليزيا يتم حجرهم ملدة اسبوعن. 

ــاس التنقــل يف  ــح للن - ألزمــت املواطنــن  بتنصيــب تطبيــق خــاص يبي

الشــوارع واألســواق .

- نصــب كامــرات مخصصــة لقيــاس درجــة الحــرارة يف األماكــن العامــة. 

- إجبار املواطنن عى ارتداء الكامات، ويغرم املخالف ما يعادل 250 دوالراً.
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استثمار البحث العلمي في ظل جائحة كورنا
معاذ عليوي 

يعــد البحــث العلمــي املحــرك الفاعــل واألســايس للتقــدم 
والتطــور يف املجتمعــات كلهــا، ولجميــع قطاعــات الدولــة، 
وال ميكــن أن تزدهــر العلــوم يف أّي مجتمع مــن املجتمعات، 
دون بنــاء قاعــدة أساســية فاعلــة ألنشــطة البحــث العلمــي 
ــة التنميــة والتطــور. مــع بــدء تفــي  الهادفــة لدفــع عجل
ــرة  ــاع وت ــامل، وارتف ــدان الع ــة بل ــا يف غالبي ــروس كورن ف
ــز  ــدول، وعح ــك ال ــي تل ــن مواطن ــات ب ــات والوفي اإلصاب
ــم  ــن تفاق ــد م ــة للح ــول األولي ــاد الحل ــن إيج ــاء ع األطب
ــن  ــية ب ــة تنافس ــي ذا قيم ــث العلم ــح البح ــرض، أصب امل
الــدول؛ إذ يســعى إلجــراء لقــاح يحــد مــن رسعــة إنتشــار 
املــرض بــن صفــوف مواطنــي تلــك الــدول. ولهــذا الســبب، 
فــإن اإلهتــام بالبحــث العلمــي تحــت ضغــط هــذه 
ــل ينبغــي  ــاً، ب ــاً مؤقت الجائحــة ال ينبغــي أن يكــون مرحلي
أن يأخــذ صفــة اإلســتمرارية والدميومــة مــن الــدول كافــة؛ 
مــن خــال تبنــي اإلســرتاتيجيات العلميــة والتطبيقيــة بــدالً 

مــن اعتــاد سياســات مرحليــة أو تخصيــص ميزانيــات 

شــحيحة ال تــكاد تفــي القــدر املطلــوب منهــا. إن اســتثار 

ــوداً  ــب جه ــا يتطل ــة كورن ــل جائح ــي يف ظ ــث العلم البح
مضنيــًة، وأفاقــاً واســعًة، مــن جميــع األكادمييــن العاملن يف 
القطاعــن العــام والخــاص؛ ألجــل وضــع خطــط مســتقبلية؛ 
للوقــوف عــى تداعيــات املــرض ومســبباته، وهــذا يقع عى 
عاتــق الدولــة بشــكل أســايس يف دعمهــا للعلــاء والخــراء 
والباحثــن مــن خــال تزويدهــم باإلمكانــات العلميــة 
واملحليــة، وشــحذ قدراتهــم مبــا يولــد لديهــم القــدرة عــى 
اإلبــداع واإلبتــكار ويعطــي أفاقــاً واســعة ومســتقبلية 
للدولــة بأهميــة العلــاء والباحثــن لديهــا. وخــر اســتثار 
ــه  ــت ب ــا قام ــا م ــة كورن ــل جائح ــي يف ظ ــث العلم للبح
الــدول العربيــة ممثلــًة بدولــة قطــر التــي دعــت الباحثــن 
إىل تقديــم البحــوث العلميــة، ووضعــت مكافــأة تصــل إىل 
ــم  ــجيعاً له ــد؛ تش ــث الواح ــري للبح ــال قط ــف ري 100 أل
واملنافســة العلميــة. ختامــاً ملــا ســبق، فــإن اســتثار البحــث 
ــارات  ــارف وامله ــراد باملع ــد األف ــهم يف تزوي ــي يُس العلم
تفعيــل كامــل قدراتهــم  التــي متكنهــم مــن  الازمــة، 
ــتخاص  ــات الس ــر إىل محط ــات واملخاط ــل األزم ــو تحوي نح
ــة بتحصــن املســتقبل. ــج وإرســاء  اإلســرتتيجيات الكفيل النتائ
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مقاالت

نماذج من القيم الخُلقية للتعايش السلمي عند األنبياء
حمزة شواهنة

إّن للقيــم مكانــة كبــرة، فهــي رضوريــة للفــرد واملجتمع والســلطة؛ ألنهــا تعمل عى إيقــاظ الضائر، وال ميكــن ألّي نظام متســامح أن ينهض با 

قيَــم، وهنــا عــى الــدول أن تتبّنــى القيــم اإلنســانية املشــرتَكة؛ كالصــدق وغره ِمن القيــم األساســية يف تحقيق التعايــش، وهي كلّهــا قيَم جاءت 

بهــا الديانــات، وأرســاها منهج املرســلن عليهم الســام يف مجتمعاتهم، واملتأّمل يف ُســَور الذِّكــر الحكيم، يلحظ أّن الدعــوة إىل التحّي بتلك القيم 

قــد تجلـّـت يف أكــر ِمــن موضــع، وذلــك يف ســياق مخاطبــة الرســل، عليهــم الســام، وســأكتفي بذكــر شــاهد عــى ذلك،  وهــي عى النحــو اآليت: 

 ترشيــع التكافــل االجتامعــي، وإقامــة العالقــات االجتامعيــة: لــذا فقــد 
وردت طائفــة مــن اآليــات تُّعــر عــن هــذا البعــد اإلنســاين، حيــث ورد يف 

هــذا الســياق الدعــوة إىل املعاملــة باإلحســان، واإلنفــاق عــى املحتاجــن 

ــوله  ــه رس ــة الل ــياق مخاطب ــك يف س ــاً، وذل ــع جميع ــاء املجتم ــن أبن ِم

ــْل  ــوَن قُ ــاَذا يُْنِفُق ــأَلُونََك َم ــه: }يَْس ــع، كقول ــن موض ــر م ــداً يف أك محم

ــِن  ــَن َوالْيَتَاَمــى َوالَْمَســاكِِن َوابْ ــِن َواأْلَقَْرِب ــْن َخــْرٍ فَلِلَْوالَِديْ ــْم ِم ــا أَنَْفْقتُ َم

ــِبيِل َوَمــا تَْفَعلـُـوا ِمــْن َخــْرٍ فـَـِإنَّ اللَّــَه ِبــِه َعلِيــٌم )215({]البقــرة: 215[. السَّ

اإلحســان إىل األرسى: يحــي القــرآن الكريــم توجيــه الله نبيّــه محمداً إىل 

التخفيــف عــن أرسى الطــرف اآلخر، وعن ذلك يقــول الله : }يـَـا أَيَُّها النَِّبيُّ 

ى إِْن يَْعلـَـِم اللَّــُه يِف قُلُوِبُكــْم َخــْرًا يُْؤتُِكــْم  قـُـْل لَِمــْن يِف أَيِْديُكــْم ِمــَن اأْلرَْسَ

َخــْرًا ِمــاَّ أُِخــَذ ِمْنُكــْم َويَْغِفْر لَُكْم َواللَّــُه َغُفوٌر َرِحيــٌم )70({]األنفال: 70[.

ــا الرســل  ــذا دع ــذ الكــذب: ل ــال، ونب ــوال واألفع تحــرِّي الصــدق يف األق

ــم  ــله عليه ــى رُس ــه ع ــى الل ــدق، وأثن ي الص ــرِّ ــام إىل تح ــم الس عليه

ــْر  ــه I: }َواْذكُ ــك يف قول ــا ورد ذل ــدق، ك ــرة الص ــم بك ــام باتصافه الس

ــول  ــم: 41[، ويق ــا )41({]مري ــا نَِبيًّ يًق ــُه كَاَن ِصدِّ ــَم إِنَّ ــاِب إِبَْراِهي يِف الِْكتَ

ــوا الكــذب  ــن احرتف ــم محمــداً وهــو يصــف الذي ــاً رســوله الكري مخاطب

ــَر  ــْم تَ ــاس: }أَلَ ــم الن قه ــان؛ ليَُصدِّ ــمون األمي ــم يُقِس ــى إنَّه ــادوه، حت واعت

ــْم  ــْم َوالَ ِمْنُه ــْم ِمْنُك ــا ُه ــْم َم ــُه َعلَيِْه ــَب الل ــا َغِض ــْوا قَْوًم ــَن تََولَّ إِىَل الَِّذي

َعَذابًــا  لَُهــْم  ـُه  اللَـّ أََعــدَّ  يَْعلَُمــوَن *  َوُهــْم  الَْكــِذِب  َعــَى  َويَْحلُِفــوَن 

وا  ــدُّ ــًة فََص ــْم ُجنَّ ــُذوا أمَْيَانَُه ــوَن * اتََّخ ــوا يَْعَملُ ــا كَانُ ــاَء َم ــْم َس ــِديًدا إِنَُّه َش

ــْم َوالَ  ــْم أَْمَوالُُه ــَي َعْنُه ــْن تُْغِن ــٌن * لَ ــَذاٌب ُمِه ــْم َع ــِه فَلَُه ــِبيِل اللَّ ــْن َس َع

ــُدوَن *  ــا َخالِ ــْم ِفيَه ــاِر ُه ــاُب النَّ ــَك أَْصَح ــيْئًا أُولَِئ ــِه َش ــَن اللَّ ــْم ِم أَْوالَُدُه

ــَا يَْحلُِفــوَن لَُكــْم َويَْحَســبُوَن  ــُه كَ ــُه َجِميًعــا فَيَْحلُِفــوَن لَ يَــْوَم يَبَْعثُُهــُم اللَّ

 .]18  -  14 الَْكاِذبُوَن{]املجادلــة:  ُهــُم  إِنَُّهــْم  أاَلَ  ٍء  يَشْ َعــَى  أَنَُّهــْم 

رفــع الظلــم، ونــرة املظلــوم: وِمــن أهــّم القواعــد التــي يقــوم عليهــا 

منهــج الدعــوة عنــد الرســل عليهــم الســام يف التعايــش التحذيــُر ِمن ظلم 

اآلخريــن، حيــث دأب الرســل عليهــم الســام عــى إنصــاف املظلومــن، 

فهــذا مــوىس الكليــم  يعلِــن انحيــازه الكامــل للمظلومــن مهــا كلّفه ذلك 

ِمــن مثــن، كــا قــال اللــه: }َوَدَخــَل الَْمِديَنــَة َعــَى ِحــِن َغْفلَــٍة ِمــْن أَْهلَِهــا 

ِه فَاْســتََغاثَُه  فََوَجــَد ِفيَهــا َرُجلـَـْنِ يَْقتَِتــَاِن َهــَذا ِمــْن ِشــيَعِتِه َوَهَذا ِمــْن َعُدوِّ

ِه فََوكَــَزُه ُموىَس فََقــَى َعلَيْــِه قَاَل  الَّــِذي ِمــْن ِشــيَعِتِه َعــَى الَّــِذي ِمــْن َعــُدوِّ

ــٌن )15({]القصــص: 15[. ــُدوٌّ ُمِضــلٌّ ُمِب ــُه َع ــيْطَاِن إِنَّ ــِل الشَّ ــْن َعَم ــَذا ِم َه

ــد وأهــل  ــّي محم ــن النب ــوار ب ــر بالح ــياق األم ــي س ــدل: فف ــة الع إقام

ــدل  ــداً بالع ــّي محم ــه النب ــويص الل ــارى، ي ــود والنص ــن اليه ــاب ِم الكت

بينهــم، حيــث يقــول لــه ولألّمــة ِمــن بعــِده: }فَلَِذلـِـَك فـَـاْدُع َواْســتَِقْم كَــَا 

أُِمــْرَت َواَل تَتَِّبــْع أَْهَواَءُهــْم َوقـُـْل آَمْنــُت مِبَــا أَنـْـَزَل اللَّــُه ِمــْن كِتـَـاٍب َوأُِمْرُت 

ــَة  ــْم اَل ُحجَّ ــْم أَْعَالُُك ــا َولَُك ــا أَْعَالَُن ــْم لََن ــا َوَربُُّك ــُه َربَُّن ــُم اللَّ ــِدَل بَيَْنُك أِلَْع

ــورى: 15[. ــُر )15({]الش ــِه الَْمِص ــا َوإِلَيْ ــُع بَيَْنَن ــُه يَْجَم ــُم اللَّ ــا َوبَيَْنُك بَيَْنَن

الوفــاء بالعهــود: ونلحــظ هــذا املعنــى يتجــّى يف ســياق مخاطبــة 

لحظــة،  آخــر  حتــى  بــه  يأمــره  حيــث  محمــداً،  ســيّدنا  اللــه 

إِلَيِْهــْم  فَانِْبــْذ  ِخيَانَــًة  قَــْوٍم  ِمــْن  تََخافَــنَّ  ــا  }َوإِمَّ قولــه:  يف  كــا 

.]58 )58({]األنفــال:  الَْخائِِنــَن  يُِحــبُّ  اَل  ـَه  اللَـّ إِنَّ  َســَواٍء  َعــَى 

األمــر بــأداء األمانــة، والنهــي عــن الخيانــة: يحــي القــرآن الكريــم 

أمانــة أّول رســول بَعثــه وهــو نــوح، وذلــك يف معــرض بيــان قّصتــه 

بَــْت قَــْوُم نُــوٍح الُْمرَْســلَِن * إِْذ قَــاَل  مــع قومــه، فيقــول عنــه: }كَذَّ

فَاتَُّقــوا   * أَِمــٌن  رَُســوٌل  لَُكــْم  إِينِّ   * تَتَُّقــوَن  أاََل  نُــوٌح  أَُخوُهــْم  لَُهــْم 

ـَه َوأَِطيُعــوِن * َوَمــا أَْســأَلُُكْم َعلَيْــِه ِمــْن أَْجــٍر إِْن أَْجــِرَي إاِلَّ َعــَى  اللَـّ

  .]110  -105 َوأَِطيُعوِن{]الشــعراء:   ـَه  اللَـّ فَاتَُّقــوا   * الَْعالَِمــَن  رَبِّ 

ــَور  ــل يف ُس ــاين: واملتأّم ــر اإلنس ــة والضم ــة الذاتي ــة الرقاب ــل ثقاف تفعي

ــن موضــع  ــر ِم ــت يف أك ــة تجلّ ــة املراقب ــم، يلحــظ أّن منزل ــر الحكي الذِّك

يف القــرآن الكريــم، كــا يف قولــه  يف قصــة يوســف، }َوَراَوَدتْــُه الَِّتــي 

ــاَل  ــَك قَ ــَت لَ ــْت َهيْ ــَواَب َوقَالَ ــِت اأْلَبْ ــِه َوَغلََّق ــْن نَْفِس ــا َع ــَو يِف بَيِْتَه ُه

الظَّالُِمــوَن )23(  يُْفلِــُح  اَل  ـُه  إِنَـّ َمثْــَواَي  أَْحَســَن  ـُه َريبِّ  إِنَـّ ـِه  اللَـّ َمَعــاَذ 

ــْرَِف  ــَك لَِن ــِه كََذلِ ــاَن َربِّ ــْواَل أَْن َرأَى بُرَْه ــا لَ ــمَّ ِبَه ــِه َوَه ــْت ِب ــْد َهمَّ َولََق

ــا الُْمْخلَِصَن{]يوســف: 23 - 24[. ــْن ِعبَاِدنَ ــُه ِم ــاَء إِنَّ ــوَء َوالَْفْحَش ــُه السُّ َعْن

الديانــات  بِقــَدم  قدیم  البــرش  بین  التعایش  إّن  القــول:  وخاصــة 

الســام،  عليهــم  األنبيــاء  مبعــث  إىل  اأُلوىل  بوادره  وترجع  والرشائــع، 

أرفــع  ترســيخ  يف  األمثلة  أروع  الســام  عليهــم  األنبيــاء  حيــث ضرب 

التعايــش بــن بنــي اإلنســان، وتقعيــد قواعــده، لذلــك أخــذ  قيــم 

ــم. ــن تعاليمه ــراً م ــاً كب ــة جانب ــم الخلُقي ــوع القي ــن موض ــث ع الحدي
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د. محمد توفيق عبدالرحيم 

ــم األرض ضجيجــا ... حكاياتكــم ال تنتهــي  ــن ... مألت ــل الطيب ــا جي ي
... يبــدو أنكــم مل تعيشــوا عــى األرض ! ! ســمعت أنكــم مــن ســكان 
ــو  ــرف أه ــذي ال نع ــس ال ــب اك ــل كوك ــن أه ــا م ــر .!!. أو رمب القم
حقيقــة أم خيــال ؟ ... أو أنكــم ولدتــم وتربيتــم يف مدينــة أفاطــون 
ــال وظلــت وســتظل   ــة .. تلــك التــي كانــت مــن نســيج الخي الفاضل
ــح  ــه تتفت ــد الدهــر ... عندمــا يجلــس أحدكــم مــع ابن ــال أب يف الخي
شــهيته للــكام الــذي ال ينتهــي ، ويبــدأ يف رسد املــايض الجميــل 
ومــا أن يبــدأ ب ) لقــد كنــا ( اال وتفتــح الذاكــرة أبوابهــا عــى 
مراعيهــا ..قصــص وحكايــات وروايــات ال تنتهــي مــن كتــاب ألــف 
ــاء أو ناقــش  ــو تحــدث أحداألبن ــل ل ــل كل الوي قصــة وقصــة ، والوي
ــه اتهامــات ال  ــكال ل ــات فتُ ــك القصــص والرواي ــا  يف تل ــدى رأي أو أب
تحــى وال تعــد .. يــا جيــل الطيبــن .. نعلــم أنكــم كذلــك .. طيبــون 
ــش يف  ــرت أن نعي ــن مل نخ ــن نح ــع ..ولك ــم بالطب ــا أحدك ــدا .. وأنَ ج
ــان  ــذا الزم ــش يف ه ــاروا العي ــم مل يخت ــا أن أوالدك ــل ك ــذا الجي ه
ــع  ــتم م ــا جلس ــن .. عندم ــن الطيب ــو م ــل ه ــكل جي ــرشوا ف ..وأب
ــم اآلن .. ــا أبناؤك ــعر به ــا يش ــة ك ــعرون بالغرب ــم تش ــم كنت آبائك
ــاء  ــل الفض ــون اآلن يف جي ــم تعيش ــن ولكنك ــن الطيب ــم يف زم ولدت
للجميــع  متاحــة  أصبحــت  التــي  االتصــال  ووســائل   ، الشاســع 
، ناهيــك عــن أطنــان الرامــج الرقميــة التــي تتيــح ذلــك بــكل 
ــع أبنائكــم لحظــة بلحظــة  ــن  عيشــوا م ــل الطيب ــا جي ســهولة ... ي
واســتمتعوا بالحــارض فاملــايض عشــناه بُحلــوه وُمــره .. شــاركوا 
ــة  ــسِّ الحاج ــم يف أم ــة فه ــعروهم بالغرب ــم وال تش ــم حياته أوالدك
فــوا أنفســكم واخرتقــوا عاملهــم حتــى ال ترتكوهــم غنيمــة  إليكــم .. ثقِّ
ــان  ــوا لزم ــم خلق ــوا أنه ــم واعلم ــوا أبناءك ــم .. رب ــص به ــن يرتب مل
غــر زمانكــم .ال تســتهينوا مبــا يــدور حولهــم، فهــم محاطــون بــكل 
ــاع األرض  ــى بق ــل أق ــامل، وتجع ــم الع ــح عليه ــي تفت ــائل، الت الوس
ــا  ــر له ــكار ال ح ــة وأف ــات مختلف ــرتات .. ثقاف ــد ملليم عــى بع
ــك  ــوا ذل ــد أن تقتحم ــه .... ال ب ــكل تفاصيل ــرش ب ــر وال ــل الخ تحم
العــامل حتــى تدركــوا خطــورة مــا يتعــرض إليــه ابناؤكــم، وال مجــال 
لألعــذار؛ فأبناؤنــا أغــى مــا منلــك، وتربيتهــم تحتــاج منــا إىل الوعــي، 
والبصــرة، واالطــاع، والســعي إىل التعلــم املســتمر .. مل تعد األســاليب 
ــر  ــد أن نبتك ــا ب ــوه، ف ــذي نرج ــر ال ــك التأث ــق ذل ــة تحق التقليدي

ونتطــور؛ لنواكــب ذلــك العــامل املتســارع، أبناؤنــا يســبقوننا بخطــوات 
ــم . ــد أن ناحقه ــلن، ال نري ــن، متكاس ــا غافل ــا زلن ــن م ــرة ونح كث
إن أوىل خطــوات الرتبيــة اإليجابيــة هــي أن تكونــوا قــدوة ألبنائكــم؛ 
فكثــرا مــا نســمع ونــرى املتحدثــن، وعلــاء الرتبيــة يتكلمــون عــن 
كيفيــة تربيــة األبنــاء .. فيعرضــون النظريــات واألفــكار ... ومــا أحــى 
ــح، يف الوقــت الحــارض،  ــد أصب ــا أســهل االســتاع ... ولق ــكام، وم ال
ســهاً تأليــف الكتــب، ووضــع النظريــات، واملناهــج الرتبويــة، ولكــن 
تظــل حــراً عــى ورق مــا مل تخــرج إىل النــور ويتــم ترجمتهــا إىل واقــع 
ملمــوس نشــعر بــه جميعــا. لــذا، فمــن الواجب علينــا بوصفنــا مربن 
أن نجســد تلــك األفــكار والنظريــات، وأن ننقلهــا إىل واقــع ملمــوس 
يف ســلوكنا نحــن أوالً حتــى يراهــا أبناؤنــا ويشــعرون بهــا وبقيمتهــا .

ــرب  ــريب، ن ــن ن ــدوة مل ــون ق ــة هــي أن نك ــيلة للرتبي إن أهــم وس

لهــم األمثلــة، ونطبقهــا عــى أنفســنا أوالً، فعندمــا يــراك مــن تربيــه 

ذا خلــق كريــم، وتتعامــل مــع النــاس بــكل أدب واحــرتام، سيكتســب 

ذلــك منــك تلقائيــا، وعندمــا يــراك متمســكا بالقيــم واملبــادئ 

واألخــاق الكرميــة ســيقلدك بــا شــك. انتبهــوا أيهــا املربــون، فأوالدنــا 

ــرون  ــا ي ــدون، ف ــون، ويقل ــدرون، ويقيم ــون، ويق ــون، ويحلل يفهم

ــل هــو األســاس يف  ــك الجمي ــون ذل ــى يك ــل، حت ــم إال كل جمي منك

حياتهــم فينشــؤون ويرتبــون عليــه، ويحملونــه؛ ليغرســوه، بدورهــم 

يف أبنائهــم، وتتــواىل األجيــال التــي تحمــل الســلوك القويــم  .
إن تلــك القــدوة لــن تتحقــق وتــؤيت مثارهــا مــع جيــل األفــق والفضــاء 
الواســع إال إذا كنــا قادريــن عــى اخــرتاق ذلــك العــامل، وكنــا قادريــن 
عــى اســتثار ايجابياتــه، ونرشــد أبناءنــا إىل كيفيــة حايــة أنفســهم، 
ــنا ؟!! ــة أنفس ــى حاي ــن ع ــر قادري ــن غ ــك ونح ــق ذل ــف نحق كي
مل تعــد الرتبيــة أمــرا ســهاً، فــا بــد أن يتحمــل اآلبــاء مســؤوليتهم، 
متــزق  التــي  لألفــكار  ســهلة  فريســة  أوالدهــم  يرتكــوا  وأال 
هويتهــم وتذهــب بعقولهــم وتحولهــم إىل مســخ ال قيمــة لــه .
ــة  ــدرا للطاق ــدة، ومص ــة جدي ــدوة بحل ــوا ق ــن، كون ــل الطيب ياجي

االيجابيــة فــا متلكونــه مــن خرات كبــر وكبر جــدا ، وإن متكنتم 
مــن أن متزجوهــا مــع الحلة الجديــدة التي فرضهــا الواقع املتطور 
ــة . ــكل حــب ورغب ــإن  أبناؤكــم ســرتدونها ب ــرة ، ف برسعــة كب



مقاالتصدى ُأريد

15

ُأريد .. ثورة التعليم المجاني
مها شرف

رغــم األمل والخــوف الــذي خلفــه فــروس كورونــا ومــا زال، 

ــع  ــى املجتم ــروس ع ــذا الفاي ــاوئ ه ــن مس ــا، ع ــث، غالب والحدي

مــن حيــُث، الحجــُر، واملــرُض، والتباعــُد االجتاعــي، إال أنــه كانــت 

ــدة  ــت بإحــداث طــرق جدي ــة متثل ــة ومرشق ــة مضيئ ــاك زاوي هن

ــراء دورات  ــد، وإج ــن بع ــي ع ــم والتلق ــاليب التعل ــرة ألس ومبتك

ــم، يف  ــراد للتعل ــي احتياجــات األف ــة، وأخــرى مدفوعــة، تلب مجاني

ــذي يخلفــه  ــل ال ــازل، ولوقــت الفــراغ الطوي ظــل وجودهــم باملن

املكــوث الدائــم فيهــا، فكانــت هــذه الضــارة نافعــة لــكل شــخص 

ــخاص،  ــات األش ــراء معلوم ــادة وإث ــدة يف زي ــذه امل ــتغال ه باس

ــدم  ــر، ولع ــغال الكب ــبب اإلنش ــابقا؛ بس ــاح س ــر مت ــذا كان غ وه

وجــود أي وقــت زائــد لــدى األفــراد لتعلــم أمــور جديــدة أو دعــم 

ــدوام وفــرض الحظــر يف  معلوماتهــم يف مجــال معــن، فتقليــص ال

ــا، أعطــى  ــريب جــراء جائحــة كورون ــدان الوطــن الع ــن بل ــر م كث

ــاء  ــد« للعل ــة » أُري ــا منص ــة ومنه ــات الرقمي ــن املنص ــر م للكث

ــف  ــا تكثي ــى عاتقه ــذ ع ــراء والناطقــن بالعربيــة، أن تأخ والخ

ــد  ــاق بالعدي ــا بااللتح ــا وأعضائه ــة ملتابعيه ــح الفرص ــا بفت نتاجه

مــن الــدورات التــي تتيحهــا مجانــا، بــل ميكــن تســميته بإحداثهــا 

ثــورة يف منــاذج أنشــطة األعــال التقليديــة، حيــث انتقــل الباحــث 

ــدي إىل منــط آخــر  ــل التقلي ــن منــط العم أو الشــخص بساســة م

تزيــد فيــه نســبة تلقــي املعلومــة والتثقــف عــن بعــد. فمــن 

خــال هــذه املنصــة الرائــدة أصبــح بوســع الباحــث ومــن غــر أن 

يتكبــد أي عنــاء، االلتحــاق بــأي نــدوة أو محــارضة يف ظــل إخفــاق 

الكثــر مــن الجامعــات العربيــة واملؤسســات التوعويــة يف تقديــم 

ــمة يف  ــة ودس ــة هين ــرد بطريق ــث أو ف ــكل باح ــة ل ــادة الازم امل

ــة الراجعــة بالتعــاون  ــة التغذي ــه عملي الوقــت نفســه؛ فســهلت ل

ــاء واألكادميــن، ومشــاركتهم البحــوث وامللفــات  مــع خــرة العل

ــه، أو محيطــه،  ــه، أو بيئت ــر يف جامعت ــد ال يتوف ــذي ق ــة، ال املختلف

الــذي يعيــش فيــه، فتطرقــت لكافــة املواضيــع ســواء العلميــة أو 

ــع االجتاعــي واألرسي  ــق بالواق ــا يتعل ــة أو م النفســية أو الرتبوي

ــية  ــاط األساس ــى النق ــز ع ــى الرتكي ــت ع ــر، ودأب ــا الكث وغره

التــي تتســم بالتشــويق واإلثــارة، لتعطــي فرصــة كبــرة للباحــث 

أو الشــخص املهتــم زبــدة النتــاج العلمــي واملعــريف لتقتــر 

طريــق البحــث لــه، بتنــاول مواضيــع شــائكة وزخمــة، بعيــدا 

عــن القيــود والعقبــات التــي قــد تفــرض عــى املتلقــي يف مــكان 

آخرعــى أرض الواقــع، عــاوة عــى ذلــك أنهــا أســاهمت بتعريــف 

الباحثــن واألشــخاص بالتقنيــة التكنولوجيــة ودورهــا بتقريــب 

البعيــد وتعبيــد الطريــق نحــو الهــدف األســمى للمعرفــة، إذاً 

رغــم التأثــرات الســلبية التــي خلّفهــا فــروس كورونــا عــى كافــة 

ــة،  ــة عام ــات الرقمي ــى املنص ــرض ع ــه ف ــاة، إال أن ــي الحي مناح

ــن  ــدر ممك ــر ق ــم أك ــر بتقدي ــادة النظ ــة، إع ــد خاص ــة أُُري ومنص

ــتوى  ــع املس ــأنها أن ترف ــن ش ــي م ــدورات الت ــات وال ــن الخدم م

الثقــايف لــدى األشــخاص بأســلوب ينســجم مــع متطلبــات الحيــاة.
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أ.د.رياض حسن الخضري 
مسيرٌة حافلٌة بالعطاء وتاريخ علمي مازال ينبض

الميالد  والنشأة

تاريخه األكاديمي والمهني
جامعة الفاتح في طرابلس – ليبيا

الجامعة اإلسالمية – غزة

ــاض حســن الخــري،  ــاد ري ــى مي ــداً ع ــو 1943 موع ــوم 27 يولي كان ي

واإلعــدادي،  االبتــدايئ،  تعليمــه  وأنهــى  بفلســطن،  غــزة،  مدينــة  يف 

والثانــوي يف غــزة، بحصولــه عــى شــهادة الثانويــة العامــة يف يونيــو 1960. 

التحــق  إذ  املريــة،  القاهــرة  مدينــة  إىل   1960 ســبتمر  يف  وانتقــل 

بجامعــة القاهــرة ودرس الجيولوجيــا يف كليــة العلــوم وحصــل عــى 

شــهادة البكالوريــوس – الدرجــة الخاصــة يف الجيولوجيــا يف يونيــو 1964. 

وكونــه كان متفوقــاً يف دراســته الجامعيــة يف مــر فقــد حصــل يف 

ربيــع 1965، مــن الهيئــة األملانيــة للتبــادل الثقــايف )الهيئــة األملانيــة 

انتقــل الدكتــور الخــري بعد حصوله عى درجــة الدكتــوراه يف الجيولوجيا 

ــا  ــارشة إىل ليبي ــطس 1972 مب ــة يف أغس ــتوتجارت األملاني ــة ش ــن جامع م

للعمــل كمحــارض يف كليــة هندســة النفــط والتعديــن بجامعــة الفاتــح يف 

مدينــة طرابلــس، واســتمر يف العمــل يف نفــس الجامعة حتــى صيف 1983.

ويف أثنــاء تلــك الفــرتة املذكــورة، شــارك بفعاليــة كبــرة يف إنشــاء وتطويــر 

قســم الهندســة الجيولوجيــة والجيوفيزيائيــة بالكليــة املذكــورة، وتم تعينه 

رئيســاً لقســم الهندســة الجيولوجيــة يف تلــك الكليــة عــام 1979 حتــى تركه 

ــاد إىل أرض  ــا، وع ــري ليبي ــور الخ ــادر الدكت ــام 1983 غ ــف الع ويف صي

الوطــن ليعمــل يف الجامعــة اإلســامية يف غــزة بقســم الجيولوجيــا يف كليــة 

ــن  ــرتة م ــال الف ــزة خ ــامية بغ ــة اإلس ــه يف الجامع ــاء عمل ــوم وأثن العل

1983 وحتــى 1991 كان ناشــطاً يف الوفــاء بجميــع الواجبــات املناطــة بــه 

ــاً. ــاً وإداري أكادميي

ــد  ــزة، فق ــامية، بغ ــة اإلس ــية يف الجامع ــاطاته التدريس ــة إىل نش وإضاف

ــة: ــب اآلتي ــد املناص تقل

ــر 1984  ــن يناي ــرتة م ــة يف الف ــئون اإلداري ــة للش ــس الجامع ــب رئي - نائ

ــر 1989. ــى أكتوب ــر 1987 وحت ــن أكتوب ــم م ــمر 1985 ث ــى ديس وحت

ــى  ــمر 1989 وحت ــن ديس ــي م ــث العلم ــة للبح ــس الجامع ــب رئي - نائ

نوفمــر 1990.

- عميد كلية العلوم من ديسمر 1985 وحتى أكتوبر 1987.

ــة  ــر قامئ ــة )انظ ــاث العلمي ــض األبح ــرش بع ــن ن ــن م ــد متك ــك فق كذل

ــتاذ )Full Professor( يف  ــه أس ــه إىل رتب ــم ترقيت ــورة( وت ــاث املنش األبح

العــام 1986.

مجــال  يف  العليــا  للدراســات  كاملــة  منحــة  عــى  الثقــايف(  للتبــادل 

درس  حيــث   1965 صيــف  يف  أملانيــا  إىل  وطنــه  وغــادر  تخصصــه، 

ــاك.  ــا هن ــاته العلي ــا دراس ــارش بعده ــهر وب ــدة 6 أش ــة مل ــة األملاني اللغ

ويف ديســمر 1968 حصــل عى درجــة الدبلــوم يف الجيولوجيا املعادلة 

لدرجــة املاجســتر ثــم حصل عــى درجة الدكتوراه يف أغســطس 1972 

يف التخصــص نفســه يف جامعــة شــتوتجارت األملانيــة وقــد كان عنــوان 

ــبانية:  ــة األرض اإلس ــى جيولوجي ــراه ع ــذي أج ــوراه ال ــث الدكت بح

لتلــك الجامعــة يف صيــف 1983. إضافــة إىل أعالــه اإلداريــة والتدريســية 

فقــد متكــن الدكتــور الخــري مــن تخصيــص بعــض وقتــه للبحــث العلمي 

وقــام بنــرش عــدة أبحــاث وتأليــف عــدة كتــب يف مجــال تخصصــه. وخال 

إقامتــه يف طرابلــس – ليبيــا واعتــاداً عــى إنجازاتــه األكادمييــة والبحثيــة 

 )Lecturer( واإلنشــائية والتطويريــة فقــد متــت ترقيتــه مــن رتبــة محــارض

إىل رتبــة أســتاذ مســاعد )Assistant Professor( يف إبريــل 1976 ثــم 

إىل رتبــة اســتاذ مشــارك )Associate Professor( يف أغســطس 1979.
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جامعة األزهر بغزة

جامعة القدس المفتوحة

الجامعة االسالمية-غزة

تونــس  يف  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  قيــادة  أصــدرت   1991 العــام  يف 

وتــم  األزهــر،  غــزة، مبســمى جامعــة  قطــاع  وطنيــة يف  بإنشــاء جامعــة  قــراراً 

بإنشــائها  املكلــف  الفريــق  برئاســة  الخــري  ريــاض  الدكتــور  األســتاذ  تكليــف 

وتجهيزهــا، حيــث كان أول رئيــس لهــا يف الفــرتة مــن 1991 وحتــى العــام 2005.

ــاؤه  ــري وزم ــور الخ ــتاذ الدكت ــن األس ــورة متك ــرتة املذك ــال الف وخ

لقــد شــهد العــام 1992 مولــد جامعــة القــدس املفتوحــة عــى أرض فلســطن 

الخــري  ريــاض  الدكتــور  األســتاذ  وكان  غــزة،  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  يف 

نائبــاً  بصفتــه  غــزة  يف  املذكــورة  الجامعــة  فــرع  وتجهيــز  بإنشــاء  مكلفــاً 

لرئيــس جامعــة القــدس املفتوحــة لشــئون قطــاع غــزة، حتــى ديســمر 1999.

الطــاب  تعــداد  وصــل  عريــة  جامعــة  وتجهيــز  إنشــاء  مــن 

الدارســن فيهــا إىل 14000 طالــب وطالبــة موزعــن عــى تســعة 

العــام  ويف  األخــرى  والوحــدات  املراكــز  إىل  باإلضافــة  كليــات 

مركــز  بإنشــاء  الخــري  ريــاض  الدكتــور  األســتاذ  قــام   1995

العــام 2005. الجامعــة وترأســه حتــى  نفــس  املائيــة يف  البحــوث 

املجلــس  بعضويــة  كلــف   2006 مــارس  وحتــى  الوقــت  ذلــك  ومنــذ 

رئيــس  نائــب  منصــب  تقلــده  إىل   إضافــة  للجامعــة،  االستشــاري 

فلســطن. مســتوى  عــى  املفتوحــة  القــدس  جامعــة  أمنــاء  مجلــس 

عضويات في االتحادات واللجاناالنجازات
•مؤســس قســم الهندســة الجيولوجيــة بجامعــة الفاتــح يف طرابلــس – ليبيــا 

.)1976(

•مؤسس جامعة األزهر يف غزة )1991(.

•مؤسس فرع جامعة القدس املفتوحة يف غزة )1991(.

•مؤسس مركز األبحاث املائية يف جامعة األزهر بغزة )1995(.

ــة  ــاً جامع ــات )2006( )الحق ــزة للبن ــة غ ــية لجامع ــة التأسيس ــد املجموع •قائ

ــزة(. غ

ــات ســام الــرشق األوســط  ــاه يف محادث •رئيــس الوفــد الفلســطيني ملصــادر املي

ــددة األطــراف 1992. متع

•رئيس مركز البحوث املائية يف جامعة األزهر بغزة )2005-1995(.

•عضو اتحاد الجيولوجين العرب.

•عضو يف مجلس التعليم العايل الفلسطيني )2005-1992(.

•عضو يف املجلس الوطني الفلسطيني و يف املجلس املركزي الفلسطيني.

•عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية منذ إبريل 1996.

•عضو يف أكادميية املياه )عضوية رقم 43( يف أوسلو – الرنويج.

االبحاث العلمية والمؤلفات
أصيــاً  بحثــاً   17 بنــرش  الخــري  ريــاض  الدكتــور  األســتاذ  قــام  لقــد 

بتأليــف  وقــام  عامليــة  عليمــة  مجــات  يف  تخصصــه  مجــال  يف 

الجيولوجيــا. لطلبــة  العربيــة  باللغــة  الجيولوجيــا  يف  كتــب   3

ومــازال العمــل مســتمرا  ملواصلــة مشــوار التميــز العلمــي وخدمــة مســرة العلــم 

و العلــاء 
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والتالعــب  الجمهــور  علــى  الســيطرة 
آدم إبليــس مــع  بالعقــول فــي قصــة 
د. طه احمد الزيدي

ــي،  ــان مصــدر ومتلق ــا طرف ــة له ــة االعامي ــه أّن العملي مــا ال شــك في

ــة،  ــذه العملي ــدف ه ــور ه ــل الجمه ــتقبل، وميث ــور مس ــل وجمه مرس

ــور: األوىل:  ــدر والجمه ــن املص ــة ب ــن للعاق ــدد طبيعت ــن أن نح وميك

ــى  ــه ع ــراه ل ــر إك ــن غ ــور، م ــدر إىل الجمه ــن املص ــغ م ــان وتبلي بي

ــو  ــغ، فه ــم بالتبلي ــل القائ ــن املرس ــه م ــة علي ــرض وصاي ــالته، وال ف رس

ُمبَلِّــغ وليــس بوكيــل عليهــم، وهــذه عاقــة الرســل مــع أقوامهــم، اإلعــام 

ــْم  ــا إِلَيُْك ــُم إِنَّ ــا يَْعلَ ــوا َربَُّن ــاىل: )قَالُ ــال تع ــراه، ق ــر إك ــن غ ــالة م بالرس

لَُمرَْســلُوَن )16( َوَمــا َعلَيَْنــا إِالَّ الْبَــَاُغ الُْمِبــُن )17( )يــس(، )َوقـُـْل لِلَِّذيــَن 

ــْوا  ــَدْوا َوإِْن تََولَّ ــِإْن أَْســلَُموا فََقــِد اْهتَ ــَن أَأَْســلَْمتُْم فَ يِّ ــاَب َواأْلُمِّ أُوتـُـوا الِْكتَ

ـَـا َعلَيْــَك الْبَــَاُغ َواللَّــُه بَِصــٌر ِبالِْعبَــاِد( )ال عمــران: 20(، )اَل إِكْــرَاَه يِف  فَِإمنَّ

( )البقــرة: 256(، وهــذا ســبيل االعــام  َ الرُّْشــُد ِمــَن الَْغــيِّ يــِن قـَـْد تَبَــنَّ الدِّ

الهــادي املســتقيم الثانيــة: الســيطرة عــى الجمهــور، واالســتحواذ عــى 

عقلــه، وتوجيــه موقفــه ملــا يريــده القائــم باإلعــام، وليــس الحــق الــذي 

ــا  ــه مل ــع آدم وزوج ــس لدف ــه إبلي ــام ب ــا ق ــذا م ــور، وه ــده الجمه يري

يريــد، ) لِيُبْــِدَي لَُهــا مــا ُووِرَي َعْنُهــا ِمــْن َســْوآتِِها( عــى وفــق خطــط 

إعاميــة مدروســة، تعرضهــا ســورة االعــراف، وهــي: 1- التشــويش 

ــام  ــى اإلع ــم ع ــه القائ ــوم ب ــا يق ــو م ــة: وه ــكار األصيل ــة األف وزعزع

ــْن  ــا َع ــا َربُُّك ــا نَهاكُ ــاَل م ــيْطاُن(، )َوق ــَا الشَّ ــَوَس لَُه ــل، )فََوْس املضل

ــْنِ أَْو تَُكونــا ِمــَن الْخالِِديــَن(، ومعلــوم  ــَجرَِة إِالَّ أَْن تَُكونــا َملََك هــِذِه الشَّ

أن النفــس البرشيــة مجبولــة عــى التفاعــل مــع األفــكار الجديــدة، 

ــباعاتها. 2-  ــرة اش ــن دائ ــت ضم ــيا إن كان ــا، والس ــة يف تجريبه والرغب

ــد: بتوظيــف اســتحقاقات املصــدر األصــل بالنســبة  ــز تقبــل الجدي تعزي

منطيــة  صــورة  لتشــّكل  الجديــدة،  أفــكاره  الجمهــور  تلقــن  يف  اإلعــام  عــى  القامئــون  يتبعهــا  التــي  بعينهــا  هــي  الخطــوات  هــذه 

لديــه يســرون عليهــا جميعــا، يف ســيطرة خفيــة عــى الجمهــور، وتاعــب متقــن بعقولهــم، فيتــم تشــكيلها لتصبــح مستنســخة ملــا 

يــراد منهــا، وليســت منتجــة لجديــد مــن األفــكار أو محافظــة عــى الفكــر االصيــل، وبذلــك يشــكل اإلعــام املوجــه ضغطًــا شــديدا 

عــى الجمهــور؛ ليصبــح الــرأُي العــام هــو مــا يريــده اإلعــاُم ولــو كان باطــا وضــاال، ال مــا يريــده الجمهــور ولــو كان حقــا وخــرا.

بالعقــول. الجمهــور والتاعــب  الســيطرة عــى  االعــام يف  أســاليب وســائل  التنبيــه إىل  قــد ســبق يف  الكريــم  القــرآن  يكــون  وبذلــك 

ــك  ــام لتحري ــفقة واالهت ــح والش ــار النص ــع إظه ــي، م ــور املتلق للجمه

الدافــع النفــي بقصــد نســف الفكــرة األصليــة وخلــق الرغبــة يف 

ــدأ  ــَن(، فب ــَن النَّاِصِح ــَا لَِم ــَمُهَا إِينِّ لَُك ــد، )َوقَاَس ــن الجدي ــث ع البح

ــب،  ــادة يف الرتغي ــا زي ــح له ــه ناص ــد أن ــه ورشع يف تأكي ــم بالل بالقس

ــا  ــخصية، موظف ــة ش ــه ذو مصلح ــر أن ــًا، ومل يظه ــا بدي ــر له ومل يذك

ــدس،  ــتغال املق ــور اس ــدم تص ــة ع ــتغا عاطف ــتايل، ومس ــاب االس الخط

ــن أن  ــن، وكان آدم ال يظ ــا باليم ــا: غرَّه ــه عنه ــاس، ريض الل ــن عب ــال اب ق

ــن خــال الخطــاب  ــل: م ــاً. 3- االرشــاد نحــو البدي ــه كاذب ــف بالل أحــداً يحل

ــوب  ــح بوج ــا وال التري ــي له ــر تبن ــن غ ــل م ــارة اىل البدائ ــايئ باإلش االيح

ُهَا  األخــذ بهــا، مكتفيــا بالنصــح واإلرشــاد مــع يشء مــن اإلغــراء لإلغــواء، )فََدالَّ

ِبُغــُروٍر(، وجمعهــا بالبديــل وتركهــا معــا، بعــد أن حــرك الرغبــة نحــو طلــب 

ــى يف  ــا. حت ــي خطــط له ــق مــن الوصــول إىل النتيجــة الت ــد، وهــو واث الجدي

خلــق البدائــل كان ذكيًــا يف الطــرح: فلــم يقــل لهــا هــذه الشــجرة هــي 

ــارة  ــط باإلش ــام فق ــل ق ــه، ب ــا رأي ــب عليه ــا وأوج ــكا منه ــل ف األفض

إليهــا، وكأنــه مجــرد ناصــح ال يلــزم أحــًدا برأيــه ألقــى إليهــا بالبدائــل 

وتركهــا مــع تحريــك الرغبــة يف تحقيــق االشــباع )وهــو الخلــد(.

ــم  ــس القائ ــا، إبلي ــل، خاله ــي انتق ــاث الت ــل الث ــذه املراح ــة له ونتيج

عــى اإلعــام املضــل املنحــرف بتسلســل وذكاء، وشــّكل عندهــا فكــرًا 

لَُهــَا َســْوآتُُهَا(  ــَجرََة ( )بَــَدْت  جديــًدا وســلوكا محدثــا )َذاقَــا الشَّ

ــه  ــل والتوجي ــر األول االصي ــف للفك ــو مخال ــَنا( وه ــا أَنُْفَس ــا ظَلَْمَن )َربََّن

ــد  ــوع بع ــل املمن ــوب، وفع ــم املطل ــلوك القوي ــن للس ــديد، ومباي الس

ــا ِمــَن الظَّالِِمــَن(. ــَجرََة فَتَُكونَ ــا َهــِذِه الشَّ تحولــه اىل مرغــوب، )َواَل تَْقَربَ
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إعداد: د.أميرة سمبس

»هجــرُة المصطَفــى«

يــا هجــرَة املُصطَفــى والعــُن باكيـــٌة 

يــا هجــرَة املُصطَفــى هيَّجــِت ســاكنًة 

ــلقت  ــه فانطـ ــِت أشــجانَنا والل ـ هيجَّ

هاجــرَت يــا خــرَ َخلْــِق اللِه قاطبــــًة 

ــٍم  هاجــرَت ملَّــا رأيــَت النــاَس يف ظلـ

هاجــرَت ملــا رأيــَت الجهــَل ُمنتشـــًرا 

هاجــرَت للــه تطــوي البيــَد ُمصطِحًبــا 

تــه  هــــــو اإلمـــــاُم أبو بكـــــٍر وقصَّ

يقــوُل يف الغــار “ال تحــزن ”لصاحبــِه 

ــا  ــَر دعوتِن ــي نصـ ــِه تبغ ــرَت لل هاج

ــا  ــواِن ُمتِجًه ــيَِّد األك ــا س ــرَت ي هاج

هــذي املدينــُة قــد الحــت طالئُعـــها 

ــم  ــاُر الرســوِل له ــِة أنصـ أهــُل املدين

ــًة ــقِّ مكرم ــم يف الح ــد كان موقُفه ق

والدمـــُع يجـــري غزيــًرا مــن مآقيهــا 

مــن الجــوارحِ كــــاد اليــأُس يطويهـــا 

تأويهــــا بالحـــزِن  حناجُرنــا  منَّــا 

مــن مكــــَة بعــد مــا زاَد األذى فيهــا 

ــا  ــنرًا يف دياجيهـ ــدًرا مـــ ــَت بــ وكن

والشــــرُّ والكفـــــُر قــد عــمَّ بواديهـــا 

خــال وفـــيًّـــا.. كريــَم النفــِس هاديهــا 

يرويهــا  القــرآِن  الســامواِت يف  ربُّ 

فحســـُبنا اللــه: مــا أســمى معــــانيها 

وتســــأُل اللــَه نجًحـــا يف مباديهــا 

نحــَو املدينــــِة داًرا كنــت تبغـــيها 

ــا  ــو نواصيه ــا يعل ــُر مــن أهله والبشـ

أعـــاليها  ت يف  أُِعــدَّ الُخلــِد دوٌر  يف 

ال أســتطيُع لــه وصــــًفا وتشبيهــــا
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هجــرة العقــول خطــر كبيــر يهــدد 
ــة ــات العربي المجتمع

اختلفــت أســباب الهجــرات وغاياتهــا عى مــدى التاريــخ، ونوع 

ــاء  ــاً لألنبي ــاً ُمتّبع ــرة نهج ــّد الهج ول، وتُع ــدُّ ــات، وال املجتمع

ــه  ــوة إىل الل ــرش الدع ــبيل ن ــام- يف س ــم الس ــل -عليه والرس

تعــاىل، وحايتهــا مــن كيــد وبطــش الظاملــن، وكانــت هجــرة 

النبــّي محمــٍد صــّى اللــه عليــه وســلّم مــن مكــة املكرمــة إىل 

املدينــة املنــورة، قبــل 1442 ســنة، خــر هجــرة عرفتهــا البرشية 

ــاد،  ــم واالضطه ــع الخــاص مــن الظل ــق بدواف ــدء الخل ــذ ب من

وأذى املرشكــن وتعذيبهــم يف مّكــة للّصحابــة، ريض اللــه عنهــم، 

وكــرِس الحصــار االقتصــادي واالجتاعــي الــذي فرضتــه قبيلــة 

قريــش عــى املســلمن يف مكــة. لقــد كانــت هجــرة املســلمن 

تنويــراً للعقــول بــدال مــن تغييبهــا، وإقــرارا بوحدانيــة الخالــق 

املطلقــة للكــون، والتحــول مــن الباطــل إىل الحــق، ومــن 

الكســل اىل العمــل، ومــن الفرقــة والكراهيــة إىل الوحــدة 

ــن الظــام اىل  ــدل، وم ــم اىل الع ــن الظل ــان، وم والســام واألم

ــى  ــة، ع ــام يف املدين ــة اإلس ــام دول ــي أدت اىل قي ــور، الت الن

أُُســس الحــق، والعــدل، والحريــة، واملســاواة، والوحــدة واملحبة 

والتكافــل والتآخــي والحريــة واملســاواة وضــان الحقــوق، 

ــام. ــة اإلس ــق عامليّ ــامل لتحّق ــاق اىل الع ــور لانط ــاء جس وبن

ــد  ــاد، يعتم ــة، وإدارة االقتص ــوارد البرشي ــاس إدارة امل إن مقي

ــاب  ــا أصح ــة م ــيطر يف دول ــإذا س ــول، ف ــتثار العق ــى اس ع
وتبــوؤا  واملنافقــون،  والفاســدون،  املحــدودة،  العقليــات 

املناصــب بالدولــة، أُغلقــت الســبل أمــام اصحــاب الكفــاءات، 

ــا  ــارة، م ــم وامله ــن التعلي ــة م ــات العالي ــة، والدرج واألدمغ

يضطرهــم للهجــرة. وأشــارت دراســة بجامعــة الــدول العربيــة 

خــال الســنوات األخــرة إىل أن مجمــوع عــدد الكفــاءات 

العلميــة العربيــة يف الخارج يصــل اىل  1091282 كفاءة علمية .

الحديــث،  العــر  يف  العقــول،  هجــرة  دوافــع  وتعــود 

آمــن  مــاذ  وجــود  وعــدم  وإداريّــة،  اقتصاديّــة  ألســباب 

يحمــي هــذه الكفــاءات مــن العنــف، واســتهداف حريــة 

ــق  ــدم تواف ــة، وع ــوىض األمني ــداع، أو بســبب حــاالت الف اإلب

التنميــة، وضعــف  التعليميّــة مــع احتياجــات  السياســات 

ــه،  ــة ل ــات املُتاح ــة اإلمكانيّ ــّي، وقلّ ــث العلم ــات البح عمليّ

اإلجــراءات  وتعقيــد  الخلــل،  يعرتيهــا  التــي  والترشيعــات 

يف األجهــزة اإلداريّــة، والفســاد املــايل، واإلداري، وتهميــش 

العلــاء يف بعــض الــدول، وعــدم توفــر البيئــة  املناســبة 

ــن  ــم م ــدة، ومعاناته ــم الجدي ــة يف أفكاره ــدم الثق ــم، وع له

ــة. ــم العلميّ ــع تفــي مبؤّهاته عــدم وجــود تخّصصــات ومواق

م  وهنــاك أســباب أخــرى جاذبــة لهجــرة العقــول، منهــا: التقــدُّ

ول التــي تتــّم  االقتصــادّي، واملســتوى املعيــّي املرتفــع يف الــدُّ

ـر الوســائل الازمــة للبحــث العلمــّي،  الهجــرة إليهــا، وتوفُـّ

ـر  صــن، وتوفُـّ والتطويــر، إضافــة إىل توفــر الفــرص للُمتخصِّ

والدميقراطــّي،  واألمنــّي،  والنفــّي،  الســيايس،  االســتقرار 

ول املُتقّدمــة، وتحفيزهــا  وتشــجيع السياســات والقوانــن يف الــدُّ

ــد  ــا، وتزاي ــم إليه ــدف َجذبه ــاءات به صــن وذوي الكف املُتخصِّ

ــل. ــوق العم ــة يف س ص ــة املُتخصِّ ــى العال ــب ع ــبة الطل نس

 ولهجــرة الكفــاءات واألدمغــة أثــار ســلبية تنعكــس عــى 

الفجــوة  اتســاع   أبرزهــا:  ومــن  الحيــاة،  مجــاالت  شــتى 

ول األصليّــة، وتبعيّــة  مــة الجاذبــة، والــدُّ ول املُتقدِّ بــن الــدُّ

ول التــي هاجــروا إليهــا،  األدمغــة والكفــاءات ثقافيّــاً للــدُّ

ول  ــدُّ ــن ال ــاءات م ــف كف ــك عــر توظي ــاق، وذل ــادة اإلنف وزي

ــي  ــة الت ــائر املاّدي ــل الخس ــّا يجع ــص، م ــّد النَّق ــرى لَس األخ

خســارة  املهاجــرة،  الكفــاءات  تعليــم  عــى  إنفاقهــا  تــّم 

يعنــي  مــّا  العلميّــة،  البحــوث  إجــراء  وضعــف  هائلــة، 

ول الجاذبــة لهــا.  ول الفاقــدة للكفــاءات، للــدُّ تبعيّــة الــدُّ

مجــال  يف  خســارة  العربيــة،  العقــول  هجــرة  وتعتــر 

التعليــم يف جميــع مراحلــه، إذ يبلــغ معــدل األميــة يف 

ــم  ــذا الرق ــكل ه ــو 49%، ويش ــا نح ــريب حاليً ــن الع الوط

يف  العربيــة  التنميــة  أمــام  الرئيســية  املعوقــات  أحــد 

ــة  ــة واملعرف ــة والتقني ــاءات العلمي ــه الكف ــل في ــر متث ع

األمــم.  بــن  والتنافــس  للتفــوق  الرئيــي  املصــدر 

أ.د سلوان كمال جميل العاني 
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غنيــة  غربيــة  دول  ثــاث  أن  إىل  اإلحصــاءات  وتشــر 

وهــي الواليــات املتحــدة وكنــدا وبريطانيــا تحصــل عــى 

 ، ذلــك  مــن  أكــر  بــل  العــرب،  املهاجريــن  مــن   %75

للعقــول  الغربيــة مبنــح جنســياتها  الــدول  قامــت بعــض 

بالكامــل.  لهــا  إبداعاتهــا  تنســب  يك  املهاجــرة  العربيــة 

بـــ  يســاهم  العــريب  الوطــن  فــإن  الدراســات  وبحســب 

الــدول  مــن  املهاجــرة  والعقــول  الكفــاءات  مــن   %31

الناميــة، كــا أن  50% مــن األطبــاء و23% مــن املهندســن 

العربيــة  الكفــاءات  مجمــوع  مــن  العلــاء  مــن  و%15 

وكنــدا. املتحــدة  والواليــات  أوروبــا  إىل  يهاجــرون 

وقــدر أحــد تقاريــر منظمــة العمــل العربيــة أن الخســائر 

التــي تتكبدهــا الــدول العربيــة ســنويًا ال تقــل عــن 200 مليــار 

دوالر بســبب هجــرة العقــول إىل الخــارج، وتقــرتن هــذه 

ــول  ــذه العق ــل ه ــن تأهي ــت ع ــرة نجم ــائر كب ــام بخس األرق

ودفــع كلفــة تعليمهــا داخــل أوطانهــا، مــا يؤكــد أن الــدول 

ــدم مســاعدات إىل  ــة تق ــدول النامي ــا ســائر ال ــة، ومعه العربي

البلــدان املتقدمــة عــر تأهيلهــا لهــذه الكفــاءات ثــم تصديرهــا 

إىل هــذه البلــدان املتقدمــة لتفيــد مــن خراتهــا العلميــة.

ومــا يلفــت النظــر أن عــدًدا كبــرا مــن املهاجريــن العــرب، يف 

الــدول الغربية، يعملون يف التخّصـــصات العلمية والتكنولوجية 

مة  االســرتاتيجية، كــا تشــجع الكثر مــن الــدول الغربيــة املتقدِّ

العقــول واألدمغــة العربيــة النابغــة املهاجــرة عى البقــاء لديها. 

للعلــاء  القرسيــة  الهجــرة  الحديــث  العــر  وظهــرت يف 

ــه  ــت ل ــا تعرض ــذا م ــاء، وه ــن واألطب ــن واملهندس واألكادميي

ــا يف  ــرة  7350 عاملِـً ــن هج ــراق م ــة يف الع ــاءات العلمي الكف

ــن 1998-1991  ــة ب ــرتة االوىل الواقع ــاالت بالف ــف املج مختل

ــذي كان  ــدويل ال ــار ال ــة الحص ــة نتيج ــة وأجنبي إىل دول عربي

مفروضــاً عــى العــراق انــذاك، منهــم 67% مــن أســاتذة 

جامعــات و23% ممــْن يعملــون يف مراكــز أبحــاث علميــة.

ــس  ــرار1441 ملجل ــو الق ــورة ه ــد خط ــوة األش ــت الخط وكان

إذ   ،2002 الثاين/نوفمــر  ترشيــن   8 يف  الــدويل  األمــن 

املتحــدة  االمــم  لجنــة  أنَّ  عــى  فقراتــه  إحــدى  نصــت 

للطاقــة  الدوليــة  والوكالــة  والتفتيــش  والتحقــق  للرصــد 

الذريــة »تتمتــع بالحــق يف أن يزودهــا العــراق بأســاء 

وســابقاً  حاليــاً  عاقــة  لهــم  الــذي  األشــخاص  جميــع 

والنوويــة«. والبيولوجيــة  الكيميائيــة  العــراق  برامــج 

عــى  قدمــت  العراقيــن  العلــاء  حيــاة  أن  يعنــي  مــا 

أصبحــت  أن  بعــد  لجهــات خارجيــة،  مــن ذهــب  طبــق 

ــول  ــة الوص ــم، وكيفي ــائهم، وعناوينه ــة بإس ــم دراي ــى أت ع

إليهــم، خاصــة مــع قــرب حــرب احتــال العــراق، التــي 

القــرار،  هــذا  صــدور  مــن  فقــط  شــهرين  بعــد  جــرت 

الوســائل. بشــتى  العلــاء  تصفيــة  عمليــة  يــرس  مــا 

ونتيجــة لذلــك تعــرض بالفــرتة الثانيــة مــا بــن ابريــل 2003م 

وحتــى وقــت قريــب عــدد كبــر مــن أعضــاء هيئــة التدريــس  

يف شــتى اإلختصاصــات )طب،هندســة،تربية،علوم، كيميــاء، 

وعلــوم انســانية( إىل الخطــف والقتــل، يف حــن إضطــر األالف 

ــة  ــامل املختلف ــد إىل دول الع ــت التهدي ــرة تح ــم اىل الهج منه

حفاظـًـا عــى حياتهــم وهــو مــا أثــر بالســوء عــى حركــة الحياة 

العلميــة يف العــراق وأوقــف عجلــة التقــدم فيــه. حيــث أشــار 

تقريــر شــبكة رصــد حقــوق االنســان يف العــراق الــذي نــرش يف 

2005 إىل أن عــدد الذيــن قضــوا برصــاص االغتيــال يف العــراق 

ــي.  ــامل عراق ــن 1000 ع ــر م ــغ اك ــة أذار 2004 بل ــى نهاي حت

ويتضــح أن هــذا املخطــط موجــه ضــد العــراق، بالدرجــة 

ــت أو  ــد حرق ــايل ق ــم الع ــات التعلي ــث إن مؤسس األوىل، حي

نهبــت أو دمــرت؛ ألهــداف ودوافــع عــدة منهــا: إفــراغ البلــد 

ــة،  ــه الثقافي ــه، وتدمــر هويت ــه، وعلائ ــه، وأكادميي مــن باحثي

والعلميــة، ووقــف عجلــة التطــور فيــه، وأعادتــه عــرشات 

ــرًرا  ــدول ت ــر ال ــن أك ــراق م ــد الع ــوراء، و يع الســنن إىل ال

ــة،  ــدان النامي ــن البل ــو م ــة فه ــه العلمي ــرة كفاءات ــراء هج ج

وبتَعــداد ســكاين عــال، ويحتــاج إىل الكثــر مــن الخــرات، 

ــوض بواقعــه املــرتدي،  ــل النه والكفــاءات العلميــة مــن أج

وخــرس حصــاد أربعــن عاًمــا مــن العمــل والتخطيــط وإرســال 

بعثــات دراســية إىل الخــارج مــن أجــل النهوض بالواقــع العلمي 

والصحــي فيــه. إن مســألة عــدم احــرتام الِعلــم والعلــاء 

للبحــث  بيئــة مناســبة  بهــم، وعــدم توفــر  واالســتخفاف 

ــاق عــى البحــث  ــة إىل ضعــف اإلنف ــداع، إضاف الِعلمــي واإلب

ــات  ــة لتخّصص ــل املُتاح ــرص العم ــر فُ ــدم تواف ــي، وع العلم

الهجــرة. نزيــف  اســتمرار  إىل  يــؤّدي  ذلــك  كّل  نوعيــة، 

ــة  ــزوح االدمغــة العربي ــول إليقــاف ن ورمبــا يكــون أحــد الحل

ــة  ــدول العربي ــة ال ــرب لجامع ــراء الع ــد الخ ــوة أح ــي دع ه

ظاهــرة  مــع  للتعامــل  عربيــة  اســرتاتيجية  وضــع  إىل 

هجــرة األدمغــة العربيــة، واعتبارهــا قضيــة أمــن قومــي 

عــريب بعدمــا غــدت املجتمعــات العربيــة بيئــات طــاردة 

لهــا. العربيــة، ال  حاضنــة  الِعـــلمية  للكفــاءات واألدمغــة 
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في رحاب الجامعات
سليمان مهدي

العراقيــة   الجامعــة 
يبحــث  علمــي  صــرح 
دائمــا االفضــل  عــن 

هــي إحــدى تشــكيات وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي، 

بغــداد  العراقيــة يف  الجامعــة  وتقــع  1989م،  عــام  تأسســت 

-عاصمــة العــراق، وتحتــل ركنــا مهــاً ومتميــزاً مــن مدينــة 

األعظميــة، التــي تُعــدُّ واحــدة مــن أهــم احيــاء العاصمــة، ويــرز 

ــن  ــة م ــة الجامع ــل، وبناي ــرتاث االصي ــق ال ــع عب ــذا املوق يف ه

األبنيــة الرتاثيــة املرســومة عــى الطــراز العــريب القديــم، اذ تزخــر 

الجــدران بالزخرفــة واالقــواس املقرتنــة بالــرتاث البغــدادي ذائــع 

ــة(  ــرة امللكي ــة )املق ــاور الجامع ــك تج ــن ذل ــا ع ــت، فض الصي

ــا ان  ــوم، ك ــداد الي ــزة يف بغ ــاء املتمي ــامل البن ــدى مع ــي اح وه

بعــض الكليــات تقــع يف عــدد مــن احياء بغــداد العريقــة االخرى.

الجامعــة  خــال فــرتة زمنيــة قصــرة نســبياً،  لقــد منــت 

لتضــم 10 كليــات، تقــدم أكــر مــن 45 برنامجــاً أكادمييــاً 

ــتر،  ــوس، واملاجس ــوم، والبكالوري ــتويات الدبل ــاً يف مس متنوع

 23310 يقــارب  مــا  الجامعــة حاليــاً  تضــم  والدكتــوراه، و 

طالبــاً وطالبــًة يتلقــون العلــم عــى يــد 948 مــن أعضــاء 

هيئــة التدريــس الذيــن يتمتعــون بكفــاءات علميــة متنوعــة، 

باتفاقيــات  الجامعــة  وترتبــط  مرموقــة،  دوليــة  وخــرات 

تعــاون وتحالفــات إســرتاتيجية طويلــة األمــد مــع 15 مؤسســًة 

ــات مــن شــأنها  ــدًة حــول العــامل وهــذه االتفاقي ــًة رائ أكادميي

ــة. ــر العاملي ــى املعاي ــا بأع ــٍم إىل طلبته ــم تعلي ــان تقدي ض
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األهداف والغايات:

التبادل األكاديمي :

وظائــف  بثــاث  تأسيســها  منــذ  الجامعــة  قامــت 

وهــي:  الجامعــات،   بــن  كينونتهــا  جســدت  أساســية، 

ــادة  ــة املعــارف، واملهــارات الازمــة لزي ــم، وإكســاب الطلب أوالً: التعلي

ــة،  ــاملة متكامل ــة ش ــخصياتهم تنمي ــة ش ــي، وتنمي ــم األكادمي تحصيله

اإليجابيــة. اتجاهاتهــم  وتكويــن  املســتقبي،  للعمــل  وإعدادهــم 

 ثانيــاً: البحــث العلمــي، الــذي يُعــد عامــاً أساســياً يف توليــد املعــارف، 

وتحقيــق التقدم العلمي، والتنمية املســتدامة، لذا، تســعى الجامعة ألن  

تكــون رائــدة يف مجال البحوث العلمية وتخريج األفــراد املؤهلن علميًا.

ــة  ــايس يف تنمي ــدور أس ــة ب ــوم الجامع ــع، إذ تق ــة املجتم ــاً: خدم ثالث

املجتمــع وتحديثــه، وتقــدم خدماتهــا إىل قطاعاتــه جميعــاً، فهــي 

والعاملــي  والعــريب  املحــي  املجتمــع  مؤسســات  عــى  منفتحــة 

املؤمتــرات  عقدهــا  خــال  مــن  وذلــك  معــا،  روابطهــا  وتقويــة 

العلميــة والثقافيــة، والنــدوات والــورش العلميــة وغرهــا، فضــاً عــن 

عقدهــا الــدورات التدريبيــة مــن خــال مراكزهــا املتخصصــة خدمــة 

ألفــراد املجتمــع العراقــي،  والعــريب، واألجنبــي عــى حــد ســواء.

ــن  ــاتذة املتخصص ــرات، واألس ــادل الخ ــاون وتب ــة بالتع ــم الجامع تهت

ــاالت  ــف مج ــة يف مختل ــامية والعاملي ــة واإلس ــات العربي ــع الجامع م

ــر  ــا بالكث ــدة تربطه ــات وطي ــة عاق ــا، وللجامع ــوم والتكنولوجي العل

مــن الجامعــات، وتنظــم عاقتهــا اتفاقيــات تعــاون وتوأمــة مــع عــدد 

مــن الجامعــات؛ فعقــدت جملــة مــن االتفاقيــات ورّســخت العاقــات 

الثقافيــة الجــادة معهــا، فضــا عــن انضامهــا إىل عضويــة اتحــاد 

ــى  ــاعد ع ــا يس ــة، مب ــات العربي ــاد الجامع ــة، واتح ــات العاملي الجامع

ــا. ــا ودولي ــا وإقليمي ــة محلي ــا العلمي ــز مكانته ــر الجامعــة وتعزي تطوي
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العــامل، مــا  الجامعــة بقبــول الطلبــة مــن ارجــاء  تتميــز 
ــذ  ــا من ــة فيه ــن للدراس ــة الوافدي ــم الطلب ــى حج ــس ع انعك
ــم  ــة العل ــا طلب ــي جــاء منه ــدول الت ــغ عــدد ال تأسيســها إذ بل
أكــر مــن 45 دولــة عربيــة وإســامية؛ لــي ينهلــوا العلــوم 
بلدانهــم. يف  فكــري  اشــعاع  نقطــة  وليكونــوا  املختلفــة، 
وتســعى الجامعــة إىل تأهيــل جيــل قادر عــى اإلبــداع واإلبتكار، 
يواكــب التغــرات التكنولوجيــة والحياتيــة، وفــق برامــج أكادميية 
ومهنيــة شــاملة بأعــى مســتويات الجــودة؛ لرتســيخ مبــدأ 
ــج  ــار الرام ــم اختي ــث  ت ــاة، حي ــدى الحي ــدم م ــم املتق التعلي
األكادمييــة للجامعــة بعنايــة تامــة، ملبيــة رغبــات الطلبــة مــن 

البــرشي،  بالعنــر  االهتــام  إىل  جاهــدة،  الجامعــة،  تســعى 

واالرتقــاء مبســتوى الطّالــب علميــاً، ومعرفيــاً، وخلقيّــاً، حتــى 

يســاهم يف تربيــة جيــل جديــد يتصــف بالعلــم والخلــق، كــا 

ــوادر  ــاء الك ــة لبن ــة واملهني ــودة التّعليميّ ــق الج ــعى إىل تحقي تس

املؤهلــة علميــاً، املدركــة ملتغــرات العــر، الصالحــة لســوق العمل.

واملحــارضات  واملؤمتــرات،  والنــدوات،  الــورش  تنظيــم  فيتــم 

»منصــة  ومنهــا  كافــة،  االكادمييــة  املؤسســات  مــع  العلميــة، 

التــي تربطهــا عاقــة وثيقــة مــع الجامعــة،  أُريــد الدوليــة«، 

يخــدم  مبــا  دوري  بشــكل  العلميــة  األنشــطة  تنســيق  ويتــم 

وتهتــم  املوضوعــات  مختلــف  حــول  والعلــاء،  الباحثــن، 

بالجانــب التطبيقــي كاهتامهــا بالجانــب النظــري، واســتخدام 

وســائل التكنولوجيــا الحديثــة املتوفــرة، وتضــع كل اإلمكانــات 

ــي. ــز األكادمي ــز التمي ــة، وتعزي ــة التعليمي ــة العملي ــة لخدم املتاح

ــة تتوفــر فيهــا  تضــم الجامعــة عــدداً كبــراً مــن املختــرات العلمي

وإجــراء  العلميــة  للدراســة  الازمــة  العلميــة  األجهــزة  أفضــل 

ــى  ــة ع ــرص الجامع ــة، وتح ــة النظري ــب الدراس ــارب إىل جان التج

ــائل  ــتخدام وس ــى باس ــتمر، وتعن ــكل مس ــا بش ــث مختراته تحدي

التكنولوجيــا يف العمليــة التعليميــة، وتوفــر عــدداً كبــراً مــن 

والهندســية  الطبيــة  التجهيــزات  وكافــة  الحاســوب  مختــرات 

والتقنيــة مبواصفــات حديثــة لخدمــة العلميــة التعليميــة والبحــث 

ــن  ــم م ــت لتمكينه ــة اإلنرتن ــا خدم ــدم  لطلبته ــا تق ــي، ك العلم

ــات ومراكــز األبحــاث والحصــول عــى املعلومــات  االتصــال باملكتب

مــن مختلــف املصــادر، كــا تقــدم املكتبــة خدماتهــا للطلبــة 

والباحثــن حيــث يتوفــر بالجامعــة عــدد كبــر مــن املــواد العلميــة 

املســتمر  التطويــر  يف  الجامعــة جهودهــا  تواصــل  و  املختلفــة 

املجتمــع. ونهضــة  التعليميــة  العمليــة  يســهم يف خدمــة  مبــا 

برامج تعليمية متكاملة 

مختبرات متطورة عالقة متميزة مع » ُأريد »

ــي  ــرى، وه ــة أخ ــن جه ــل م ــوق العم ــات س ــة، واحتياج جه
األوليــة  الدراســات  أروقتهــا  يف  تُــَدرَّس  متخصصــة  جامعــة 
والعليــا، وباختصاصــات متنوعــة؛ كالطــب، وطــب األســنان، 
ــة،  ــاد، واآلداب، والرتبي ــون، واإلدارة، واالقتص ــة، والقان والهندس
واإلعــام، والعلــوم اإلســامية، فضــا عــن علــوم متنوعــة أخــرى. 
يقــود هــذه الكليــات كادر أكادميــي، وأعضــاء هيئــة تدريســية 
النظريــة  املــادة  ربــط  عــى  القــدرة  لديهــم  اســتثنائيون، 
ــي  ــة، الت ــم العلمي ــال أبحاثه ــن خ ــايل م ــي الح ــع العم بالواق
للخريجــن،  العمــل  ســوق  واحتياجــات  خطــط  تتضمــن 
والحكومــي. الخــاص  القطاعــن  يف  التخصصــات،  هــذه  يف 
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ــا ( !! ــاب بـــ ) كورون ــن أوراق مص  م
بقلم : هند زاهر

يف  لنــا  اللــه  خلقــه  الــذي  الجــامل  كميــة  نعــرف  ال  جعلنــا  الحيــاة  ملــل  أنَّ  أم  غفلناهــا؟  أم  النعــم  اعتدنــا 
نحيــا  أننــا  ،  وننــى  االســتجداء  حــد  واالحتــواء  باالهتــامم  حولنــا  مــن  نطالــب  والتفاتــة،  وزاويــة  مــكان   كل 
ومســاًء. صباحــا  ومعيتــه  لطفــه  يف  أننــا  نعــرف  وال  علينــا،  وعطفــه  بنــا  وتعــاىل،  ســبحانه  اللــه،  اهتــامم  يف 

الحيــاة جعلنــا ال  النعــم أم غفلناهــا؟ أم أنَّ ملــل  اعتدنــا 
ــكان   ــا يف كل م ــه لن ــه الل ــذي خلق ــال ال ــة الج ــرف كمي نع
ــواء  ــام واالحت ــا باالهت ــن حولن ــب م ــة، نطال ــة والتفات وزاوي
حــد االســتجداء ،  وننــى أننــا نحيــا يف اهتــام اللــه، ســبحانه 
وتعــاىل، بنــا وعطفــه علينــا، وال نعــرف أننــا يف لطفــه ومعيتــه 
صباحــا ومســاًء.  أنــت تســتيقظ صباحــاً دون أن تحســب ) 
أوكســجينك (  يف الــدم، و متــي وتتحــرك دون أن تحســب 
خطواتــك مــن التعــب، تــأكل مــا لــذ وطــاب مــن الطعــام دون 
ــن  ــا م ــاك أي ــداك وذراع ــوي ي ــس، ال تحت ــع أو أمل يف النف وج
عامــات ثقــوب الحقــن وجهــاز املغــذي والــدواء وآثارهــا، أنــت 
ــق يف التنفــس، تخــرج إىل  ــح، وتلعــب دون ضي تضحــك، وتصي
الحديقــة دون الشــعور باإلعيــاء، أنــت ال تحســب خطواتــك، ال 
تنتبــه لــكل حركــة  وكل )همســة(، أنــت تنــام دون أن تســتعن 
املاســك (  تغطــي  التنفــس االصطناعــي وأداتــه )  بجهــاز 
وجهــك وســط مشــاعر خــوف وقلــق ورعــب مــن القــادم 

ــا  ــاه كل ــدواء، ويصطــاد ضحاي ــاء ال يعــرتف ب ــول، فالوب املجه
وجــد جهازهــم املناعــي ال يقــوى عــى املقاومــة، واألمــر مــرتوك 
ــاء  ــر امل ــا خري ــون .  أم ــون أو ال نك ــة يف أن نك ــدرة اإللهي للق
املضبــوط عــى ضغــط معــن يف جهــاز التنفــس، فقصتــه قصــة 
ــر  ــذا الخري ــمع ه ــى أن تس ــر ع ــت مج ــة وأن ــرى مزعج أخ
ــل أن  ــك قب ــف أن ــك كي ــك، وال يشء يف مخيلت ــه يف رأس وطنين
ــد . ــا تري ــك كيف ــب يف فراش ــرك  وتتقل ــا  تتح ــاب بكورون تص
خاصــة القــول: إننــا تعودنــا عــى  نعــم كثــرة وغفلناهــا، ليأتينا 
جنــدي مــن جنود ربنــا يف هيئة فايــروس ال يُرى بالعــن املجردة 
ليذكرنــا بــكل هــذه النعــم ويقــول لنــا: ) يــا أيهــا اإلنســان مــا 
غــرك بربــك الكريــم (، فهــل مــن عــودة إىل اللــه جــل جالــه 
ــد  ــة، أو ي ــجدة أو آي ــا  يف س ــن أن نحققه ــي ميك ــه، الت ومعيت
مرفوعــة بدعــوة صغــرة؟ عندهــا ســتعود حياتــك التــي رســمها 
لــك الخالــق، فــا تبخــل عــى اللــه مبحبــة يســتحقها و)اعمــل( 
ــر.  ــة والخ ــرزق واملحب ــاء وال ــواب الس ــح  كل أب ــر؛ لتفت الخ
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صناعُة الهوية العلمية للعلماء والخبراء والباحثين 
تأليف : د.سيف السويدي ـــ   أ.طارق برغاني

) الجزء الرابع ( 

يعــد هــذا الكتــاب واحــدا مــن أهــم املؤلفــات 

متكاملــة  تقــدم خريطــة طريــق  التــي  العلميــة 

للعلــاء والخــراء والباحثــن الناطقــن بالعربيــة 

ــي،  ــم العلم ــويق منتجه ــة تس ــوا يف كيفي ــا كان أين

ــن  ــتحقونها ب ــي يس ــة الت ــون املكان ــم يحتل وجعله

أقرانهــم يف مختلــف أرجــاء املعمــورة، ال ســيا 

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

ــة  ــانية والتطبيقي ــة االنس ــاالت العلمي ــف املج مختل

ــة  ــا يف إتاح ــا منه ــد » وحرص ــدى أُُري ــة » ص .. مجل

هــذا الكتــاب للجميــع ســتقدمه عــى أجــزاء، وهــي 

تقــدم شــكرها وثنائهــا ملؤلفــي الكتــاب د.ســيف 

موافقتهــا  عــى  برغــايت  طــارق  أ.  و  الســويدي 

عــى نــرشه مــن بــاب ) زكاة العلــم نــرشه ( نســأل 

ــزان حســناتهم . ــه أن يجعــل هــذا العمــل يف مي الل

خلــق الثقــة لــدى الجمهــور وكســب محبته

الثقــة شــعوٌر متبــادل بــن شــخصن أو مجموعــة مــن األشــخاص، يتولــد 

وينمــو تدريجيــا يف نفوســهم حتــى يرتســخ فيهــا فيصــر محبــة متبادلــة، 

عرفهــا علــامء النفــس بأنهــا »حالــة نفســية تتســم باالســتعداد لقبــول 

تأثــر اآلخــر بنــاء عــى اعتقــادات تفاؤليــة أومطمئنــة..« ، وهــو يبتــدئ 

مــن الــذات أوال فــال يتصــور كســب ثقــة النــاس فيــك ومحبتهــم لــك، 

ــر  ــق تغي ــوة يف طري ــك أوال، »أول خط ــا يف نفس ــون واثق دون أن تك

صورتــك عــن ذاتــك هــو أن تــرتك اجــرتار ذكريــات الفشــل، وأن تبحــث 

ــك يســهم  ــك الســابقة...وكل ذل ــك ونجاحات ــك وقوت عــن مصــادر ثرائ

ــك  ــب نفس ــك، وتح ــن بنفس ــن ذاتك...فتؤم ــة ع ــورة قوي ــاء ص يف بن

وتثــق بنفســك...ابِْن صورتــك عــن ذاتــك مــن خــالل خــرات النجــاح 

ــح  ــي أنج ــدت ل ــد ول ــك لق ــل لنفس ــاح ق ــك، يف كل صب ــابقة  ل الس

ــاح  ــابقة...وأي نج ــرات س ــت يف م ــد نجح ــتحق النجاح...لق ــا أس ... أن

ــن ذايت...«  ــة ع ــة قوي ــة جميل ــورة إيجابي ــاء ص ــهم يف بن ــرزه يس أح

ــه يف  ــد للباحــث مــن تنميت ــر أســايس ال ب ــاس عن ــة الن ــل ثق وتحصي

فئتــه املســتهدفة؛ ألنــه »ال نجــاح بــدون النــاس وال طعــم لنجــاح بــدون 

ــن  ــاس م ــك، ويجــب أن يســتفيد الن ــى نجاح ــهود ع ــاس ش ــاس، الن ن

ــاليب  ــرق واألس ــى الط ــالع ع ــث االط ــى الباح ــذا ع ــك...« ، ل نجاح

والتوجيهــات التــي يقدمهــا علــامء النفــس يف هــذا املجــال، حتــى يتــأىت 

لــه بنــاء الثقــة يف نفــوس جمهــوره عــى الوجــه الصحيــح، مــن بينهــا:
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تحديد وفهم السمات الشخصية للفئات المستهدفة

أن يُصّدقك الناس، وأن يشعروا بإخاصك.

التمتع بقوة اإلقناع.

تقبل نجاح اآلخرين والثناء عى إنجازاتهم.

عدم الحكم عى اآلخرين.

كبح »األنا« السلبية من توجيه الترفات والسلوكات.

عدم افرتاض أن اآلخرين يعرفون ما الذي تريده وما الذي تشعر به، 

وإمنا يجب القيام بإخبارهم.

افرتاض حسن النية يف العاقات مع اآلخرين، والتحي باملرونة.

اإلميان بالقدرة عى تحقيق التغير يف الحياة الشخصية أوال وبالتايل يف 

حياة اآلخرين .  

اسمع اآلخرين يسمعوك...وافهمهم يفهموك.

ال تنى أن تكون مبتسا معظم الوقت.

وقد حدد ديل كارنيجي يف كتابه »كيف تكسب األصدقاء وتؤثر يف 

الناس؟« ستًّا من الطرق لجعل الناس تحب شخصا ما وهي:

أظهر اهتاما حقيقيا باآلخرين.

ابتسم.

تذكر أن اسم الشخص هو أجمل وأحب األساء إليه.

كن مستمعا جيدا، وقم بتشجيع اآلخرين.

تحدث فيا يرس ويسعد محدثك وميتعه.

جعل الشخص اآلخر يشعر باألهمية، افعل ذلك بصدق . 

إن استشــعار اآلخريــن حبــك الخــر والنجــاح لهــم، وإحساســهم بأنــك 

ــادي،  ــل م ــم دون مصلحــة خاصــة أو مقاب تســعى إلســعادهم وإفادته

ــل  ــي أفض ــة له ــة صادق ــة ورغب ــة خالص ــن ني ــع م ــم ناب ــك له وأن حب

املفاتيــح للدخــول إىل قلوبهــم وأقــر الطــرق لكســب ثقتهــم، »قــرر أن 

تكــون ســعيدا وأن يكــون النــاس ســعداء...أن تنجــح وينجــح معــك كل 

النــاس...أن تربــح وتكســب وتنتظــر، وأن يربــح ويكســب وينفــق معــك 

ــت...« .  ــس الوق ــرك يف نف ــك ولغ ــر لنفس ــى الخ ــاس، أن تتمن كل الن

إن الفهــم الصحيــح لحاجيــات النــاس ورغباتهــم، مشــاعرهم وميولهــم، 

اهتاماتهــم وســاتهم يعــد مــن أهــم األمــور التــي يتوجب عــى الباحث 

ــرق  ــم وط ــون يف طباعه ــاس يختلف ــوره، »الن ــا وتلمســها يف جمه إدراكه

ــن  ــن وحريص ــاء ومؤدب ــيكونون لطف ــاس س ــر الن ــا أك ــم، بين تعامله

عــى االســتفادة منــك ويســعدهم نجاحــك، إال أنــه يف حــاالت قليلــة قــد 

يظهــر مــن بينهــم مــن يتحــدث بأســلوب جــاف أو غــر مــؤدب أو غــر 

ذلــك مــن األســاليب املزعجــة...« . وكل تلــك الخصائــص تســتمد أسســها 

النظريــة مــن علــم النفــس االجتاعــي، ولعــل أول معــن للباحــث عــى 

القــدرة عــى فهــم الســات الشــخصية ملســتهدفيه بشــكل أكــر وضوحــا 

وســهولة هــو تحديــده الدقيــق والصائــب لهــذه الفئــة مــن خــال طــرح 

مجموعــة مــن األســئلة عنــد التخطيط الســرتاتيجية بنــاء عامتــه )ماركته( 

الشــخصية، مــن قبــل: مــن هــم األشــخاص اللذيــن سأســتهدفهم؟

كيف يفكرون وكيف يترفون؟

ما هي غرائزهم، دوافعهم وانشغاالتهم؟

ما طبائعهم النفسية وما ردود أفعالهم املحتملة؟

مباذا يتميزون عن باقي الفئات؟

ما هي نقاط االختاف واالتفاق التي تجمع بينهم؟

إىل أي حد ميكنني التأثر فيهم؟

ما هي الخطة الواجب اتباعها لتحقيق ذلك؟

مكانتهــم  العمريــة،  فئتهــم  املعريف-الثقــايف،  مســتواهم  هــو  مــا 

رجــال(؟ )نســاء،  جنســهم  االجتاعيــة، 

ــوري  ــل حض ــل: تواص ــم يف التواص ــة لديه ــائل املفضل ــي الوس ــا ه م

ــة خاصــة، تواصــل  ــة عامــة، محــارضات فئوي ــدوات جاعي ــارش، ن مب

ــق األنرتنــت ووســائل اإلعــام؟ ــارش عــن طري غــر مب

ــات  ــع املعطي ــن جمي ــة ب ــئلة واملقارن ــذه األس ــن ه ــة ع إن األجوب

املحصلــة مــن شــأنه تشــكيل صــورة واضحــة ومتكاملــة وأقــرب إىل 

ــط  ــا من ــكل من ــن: »ل ــخصية لآلخري ــات الش ــول الس ــة ح الواقعي

ــب  ــد يناس ــط واح ــد من ــا يوج ــه، ف ــاص ب ــد الخ ــتجابة الفري االس

الجميــع، لذلــك يكــون هدفك...مقارنــة مــا تســمعه وتــراه مــع مــا 

ــن...« . ــدور اآلخري ــل ص ــول داخ يج



قراءة في كتابصدى ُأريد

28

ــر الفعــال قــوة عجيبــة يف جــذب اهتــام النــاس وكســب ثقتهــم  للتأث

ــد مــن املهتمــن مــن  ــك يكــون ســببا يف الحصــول عــى املزي وهــو بذل

جهــة، كــا يعــدُّ تحصيــا ملــا اكتســبه الباحــث حــول ســات جمهــوره 

وفهمــه لطباعهــم ورغباتهــم مــن جهة أخــرى، »إن قــراءة أفــكار اآلخرين 

وترفاتهــم لــه أهميــة شــديدة يف تحقيــق تأثــر إيجــايب عــى اآلخريــن، 

وإذا مل تتمكــن مــن ذلــك فلــن تعــرف قــط مــا إذا كان مــا تفعلــه يــؤيت 

ــك  ــن حول ــرك فيم ــدى تأث ــرف م ــا أن تع ــٍد، وم ــر ُمج ــه غ ــاره أم أن مث

ميكنــك التــرف وتغيــر مــا تفعلــه حتــى تجــد وســيلة فعالــة لتحقيــق 

ــة  ــرق الثاث ــذه الط ــه ه ــا تحمل ــض م ــارة إىل بع ــن اإلش ــا م ــد هن وال ب

ــن. ــر يف اآلخري ــه مــن وظائــف يف إحــداث تأث ــا تقــوم ب مــن معــاٍن، وم

األخــاق: هــي مصداقيتــك، وكونــك جديــرا بالثقة...أنــت يف حاجــة إلقنــاع 

اآلخريــن بأنــك متتلك املعرفة واملهارات وأهم من ذلك الشــخصية املطلوبة.

تطرحهــا،  التــي  واألســباب  املنطقيــة  الحجــج  بــه  يقصــد  املنطــق: 

األشــخاص  فبعــض  العقــل،  ويناشــد  الفكــر  يخاطــب  فاملنطــق 

بهــا  يتأثــر  وأغلبنــا  للغايــة،  مقنعــة  واألرقــام  الحقائــق  يجــدون 

نطرحــه  ملــا  وقويــة  ســليمة  أســس  توافــر  وعــدم  كبــر،  حــد  إىل 

اآلخريــن. إقنــاع  عــى  قدرتنــا  تقويــض  شــأنه  مــن  أفــكار  مــن 

تتواصــل  عنهــا عندمــا  تعــر  التــي  األحاســيس واملشــاعر  العاطفــة: 

يف  إنــك  بالتبعيــة،  أحاســيس  مــن  فيهــم  تثــر  ومــا  اآلخريــن  مــع 

وأفضــل  واحــد،  آن  يف  وعقولهــم  قلوبهــم  تكســب  أن  إىل  حاجــة 

ــعك  ــا، ويف وس ــا ومتحمس ــون عاطفي ــو أن تك ــك ه ــق ذل ــرق لتحقي الط

الخياليــة  القصــص  نســج  خــال  مــن  اآلخريــن  عاطفــة  مناشــدة 

األلفــاظ  عــى  تعتمــد  لغــة  واســتخدام  الحيــة  األمثلــة  وإعطــاء 

ــاة« . ــض بالحي ــة ينب ــا تســوقه مــن حجــج مقنع الحســية لجعــل م

التأثيــر الفعــال فــي اآلخريــن

مآربــك...« . فكلــا تعمــق الباحــث يف إدراك أســباب وآليــات التأثــر يف 

مســتهدفيه، متكــن مــن إثــارة إعجابهــم وشــد انتباههم وكســب تأييدهم. 

»كيــف ميكــن أن تتمتــع بنفــوذ وتأثــر يف آن واحــد؟ لقــد فهــم اليونانيون 

ديناميكيــات هــذا األمــر منــذ مــا يربــو عــى 2500 عــام مضــت، ففــي 

كتابــه »فــن الخطابــة« حــدد »أرســطو« ثــاث طــرق متثــل جوهــر القدرة 

عــى التأثــر يف اآلخريــن والتــي أطلق عليهــا الطريقة األخاقيــة والطريقة 

املنطقيــة والطريقــة العاطفيــة، وعندمــا متــزج بــن هــذه الطــرق 

الثــاث، فإنــك تضــع بذلــك خطــة محكمــة إلقنــاع اآلخريــن بقضيتــك« .
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أظهرت دراســة أمريكية جديدة، أن النســاء يتمتعن بذاكرة أفضل 
وأقــوى مــن ذاكرة الرجال، يف جميــع مراحلهن العمرية، حتى بعد 
فــرتة انقطــاع الطمــث، التــي ترتاجع فيها قــدرات الذاكــرة لديهن.
ويعتقــد الباحثــون يف جمعيــة »فييــت« بأمريــكا الشــالية، 
األحــداث،  تذكــر  يف  الرجــل  عــى  تتفــوق  املــرأة  أن 
ونــرشوا  بهــا،  القيــام  يتعــن  التــي  واألشــياء،  والوجــوه 
.Menopause العلميــة  املجلــة  يف  دراســتهم  نتائــج 

رجــاً   212 عــى  دراســته  البحــث  فريــق  وأجــرى 
لتقديــر  عاًمــا،  و55   45 بــن  أعارهــم  تــرتاوح  وســيدة، 
لديهــم. العقليــة  واملهــارات  الذاكــرة  مســتويات 
ــال  ــى الرج ــن ع ــر، يتفوق ــف العم ــاء يف منتص ــد أن النس فوج
بالذاكــرة. يتعلــق  مــا  كل  يف  العمريــة  الفئــة  نفــس  مــن 
يعانــون  والنســاء  الرجــال  مــن   %75 إن  الباحثــون:  وقــال 
العمــر،  بهــم  تقــدم  كلــا  الذاكــرة  يف  مشــاكل  مــن 
األمــر  يتعلــق  عندمــا  الرجــل  عــى  تتفــوق  املــرأة  لكــن 
الشــيخوخة. ومرحلــة  العمــر  منتصــف  يف  حتــى  بالذاكــرة، 
وأضافــوا أن بعــض الدراســات أشــارت إىل أن اإلنــاث، حتــى 
ــة  ــام املتعلق ــور يف امله ــى الذك ــن ع ــة، يتفوق ــة الطفول يف مرحل
بالذاكــرة، وهــذا ينطبــق بشــكل خــاص عــى الذاكــرة اللفظيــة.
ــتويات  ــود مس ــون إىل وج ــص الباحث ــك، خل ــرس يف ذل ــن ال وع
أحــد مشــتقات  »إســرتاديول«، وهــو  يســمى  مــن هرمــون 

أيهما أقوى ذاكرة الرجل أم ذاكرة المرأة؟

والتذكــر،  التعلــم  يف  ويؤثــر  »األســرتوجن«  هرمــون 
الرجــال. لــدى  منــه  أكــر  النســاء  عنــد  متواجــد  وهــو 
االنخفــاض  يف  تبــدأ  الهرمــون  هــذا  مســتويات  أن  وأكــدوا 
يؤثــر  مــا  وهــو  الطمــث،  انقطــاع  بعــد  مــا  مرحلــة  يف 
تظــل  لكــن  الســيدات،  لــدى  الذاكــرة  عــى  بــدوره 
الرجــال. مــن  أقرانهــن  لــدى  مــا  أفضــل  مســتوياته 
ــا  ــت عــن وســائل ميكــن اتباعه ــت دراســات ســابقة، تحدث وكان
الســن  كبــار  عمــل  أن  كشــفت  حيــث  الذاكــرة،  لتقويــة 
ــب،  ــع وحس ــى املجتم ــع ع ــود بالنف ــم، ال يع ــي املنتظ التطوع
الشــيخوخة،  أمــراض  مــن  املســنن  يحمــي  أن  ميكــن  بــل 
واملعرفــة،  اإلدراك  وضعــف  الذاكــرة  تراجــع  رأســها  وعــى 
وعاطفيًــا. جســديًا  أفضــل  بصحــة  يتمتعــون  ويجعلهــم 

عــى  يعتمــد  صحــي  حيــاة  أســلوب  اتبــاع  أن  وأضافــت 
يســاهم  بانتظــام،  الرياضــة  ومارســة  الصحيــة  األغذيــة 
الروتــن  لويحــات  تراكــم  مــن  الحــد  يف  كبــر  بشــكل 
الزهاميــر. مــرض  ظهــور  عــى  تســاعد  التــي  »أميلويــد« 
ــى  ــد ع ــذي يعتم ــي ال ــذايئ الصح ــام الغ ــارت إىل أن النظ وأش
ــب  ــون، إىل جان ــياً للده ــدراً أساس ــه مص ــون بوصف ــت الزيت زي
ــة،  ــاول الفواكــه، والخــراوات، والحبــوب الكامل ــار مــن تن اإلكث
والبقوليــات، واملكــرسات، وتنــاول األســاك والدواجــن، عــى 
األقــل، مرتــن يف األســبوع، والحــد مــن تنــاول اللحــوم الحمــراء.
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القــر  نعيــم  عــن  يحدثنــا  أحــد  ال  ملــاذا 

ربنــا؟ لقــاء  يــوم  هــو  يــوم  أجمــل  وإن 

ملــاذا ال يقولــون لنــا بأننــا حــن منــوت ســنبقى بــن 

يــدي أرحــم الراحمــن؟ بــن يــدي مــن هــو أرحــم 

باملــرء مــن أمــه .. ملــاذا نفكــر أن ربنــا ســيعذب فقــط؟ 

ــا  ــا ســوف يرحــم؟ ملــاذا يكرّهونن ــأن ربن ملــاذا ال نفكــر ب

بــأن  نحــس  منــه؟ حتــى رصنــا  باملــوت ويخوفوننــا 

ــرش؟ ــل ب ــاً ال يخطــر عــى عق ــا عذاب ــا ســوف يعذبن ربن

ــم؟  ــن يف قبوره ــوال الصالح ــن أح ــا ع ــاذا ال يحدثونن مل

إّن  يقولــون  ال  ملــاذا  مثلهــم؟  لنكــون  نســعى  حتــى 

ــال  ــا، ق ــس وحدتن ــا ويؤن ــح ســيأتينا يف قرن ــا الصال عملن

ــِه،  ــِه آٍت َحَســُن الَْوْج صــى اللــه عليــه وســلم: )ثُــمَّ يَأْتِي

ــٍة  ــرِشْ ِبَكرَاَم ــوُل: أَبْ ــاِب، فَيَُق ــُن الثِّيَ ــِح، َحَس ي ــُب الرِّ طَيِّ

ــُه  ََك الل ــرشَّ ــَت فَبَ ــوُل: َوأَنْ ــٍم، فَيَُق ــٍم ُمِقي ــِه َونَِعي ــَن الل ِم

ــَت  ــُح، كُْن الِ ــَك الصَّ ــا َعَملُ ــوُل أَنَ ــَت؟ فَيَُق ــْن أَنْ ــْرٍ، َم ِبَخ

ــِه،  ــِة الل ــْن َمْعِصيَ ــا َع ــِه، بَِطيئً ــِة الل ــا يِف طَاَع يًع ــِه رَسِ َوالل

فََجــزَاَك اللــُه َخــْرًا( )أخرجــه احمــد بســند صحيــح(.

روحــه  تتقابــل  الصالحــن  أحــد  يتــوىف  وحــن 

أن  حتــى  وأصحابــه  أهلــه  مــن  مــات  مــن  مــع 

.. عليــه  ليســلموا  إليــه  يهرولــون  منهــم  الصالحــن 

ــذا  ــن ه ــلم ع ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــال رس ق

املوقــف: )فَيَأْتـُـوَن ِبــِه أَْرَواَح الُْمْؤِمِنــَن فَلَُهــْم أََشــدُّ فَرًَحــا 

ــاَذا  ــأَلُونَُه: َم ــِه، فَيَْس ــَدُم َعلَيْ ــِه يَْق ــْم ِبَغائِِب ــْن أََحِدكُ ــِه ِم ِب

ــُه  ــوُه فَِإنَّ ــوَن: َدُع ــَاٌن؟ فَيَُقولُ ــَل فُ ــاَذا فََع ــَاٌن؟ َم ــَل فُ فََع

نْيَــا( )أخرجــه النســايئ بســند صحيــح( كَاَن يِف َغــمِّ الدُّ

إذن فاملــوت للصالحــن »راحــة« مــن غــم الدنيــا ونصبهــا. 

 «  .. النبــوي  بالدعــاء  مطالبــون  نحــن  لهــذا 

َواْجَعــِل  َخــْرٍ،  كُلِّ  يِف  يِل  ِزيَــاَدًة  الَْحيَــاَة  َواْجَعــِل 

مســلم(. )أخرجــه   » رَشٍّ كُلِّ  ِمــْن  يِل  َراَحــًة  الَْمــْوَت 

ــْد َصــَدَق  ــَاِء: أَْن قَ ــاٍد ِمــَن السَّ ــاِدي ُمَن وعندهــا: » » فَيَُن

َعبْــِدي، فَأَفْرُِشــوُه ِمــَن الَْجنَّــِة، َوافْتَُحــوا لَــُه بَابًــا إِىَل 

الَْجنَّــِة، َوأَلِْبُســوُه ِمــَن الَْجنَّــِة، قـَـاَل: » فَيَأْتِيــِه ِمــْن َرْوِحَهــا، 

َوِطيِبَهــا، َويُْفَســُح لَــُه يِف قَــْرِِه َمــدَّ بَــَرِِه » )أخرجــه أبــو 

داود وأحمــد، بســند صحيــح( »« .. فيبــدأ يلــح عــى ربنــا: 

ــاَعَة! )اخرجــه احمــد  ــاَعَة، رَبِّ أَِقــِم السَّ رَبِّ أَِقــِم السَّ

بســند صحيــح( حتــى يطمــن ويذهــب إىل جنتــه ..

كافــرا  ليــس  العــايص  املســلم  وأن 

.. اللــه  رحمــة  مــن  مطــرودا  وال  باللــه 

ــَة  ــُه الَْجنَّ ــنَّ اللَّ ــِدِه لَيُْدِخلَ ــِي ِبيَ ــِذي نَْف ــال ملسو هيلع هللا ىلص: )َوالَّ ق

الَْفاِجــَر يِف ِديِنــِه، اأْلَْحَمــَق يِف َمِعيَشــِتِه، َوالَِّذي نَْفــِي ِبيَِدِه 

ــِذي  ــاُر، َوالَّ ــتُْه النَّ ــْد َمَحَش ــا قَ ــَة ُمْؤِمًن ــُه الَْجنَّ ــنَّ اللَّ لَيُْدِخلَ

نَْفــِي ِبيَــِدِه لَيَْغِفرَنَّ اللَُّه يـَـْوَم الِْقيَاَمِة َمْغِفرًَة اَل تَْخطُُر َعَى 

، َوالَّــِذي نَْفــِي ِبيَــِدِه لَيَْغِفــُر اللَّــُه يـَـْوَم الِْقيَاَمِة  قَلـْـِب ِبــرْشٍ

ــُه( )اخرجــه  ــاَء أَْن تُِصيبَ ــا إِبْلِيــُس رََج ــاَوُل لََه ــرًَة يَتَطَ َمْغِف

الطــراين يف االوســط بســند حســن(.  أي: إن ربنــا ســيغفر 

مغفــرة واســعة لدرجــة أن إبليــس يطمــع أن يغفــر لــه.

.. ونعيمــه  القــر  بعــد  حالنــا  لنتخيــل 

كٌل يدخــل مــن بــاب العمــل الــذي متيــز بــه، منهــم مــن 

يُنــادى عليــه مــن بــاب ومنهــم مــن بابــن ... ومنهــم مــن 

أبــواب الجنــة الثانيــة كأيب بكــر الصديــق ريض اللــه عنه، 

قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: » مــن أنفــق 

زوجــن يف ســبيل اللــه، نــودي مــن أبــواب الجنــة: يــا عبــد 

اللــه هــذا خــر، فمــن كان مــن أهــل الصــاة دعــي مــن 

بــاب الصــاة، ومــن كان مــن أهــل الجهــاد دعــي مــن باب 

ــاب  ــن ب ــي م ــام دع ــل الصي ــن أه ــن كان م ــاد، وم الجه

ــاب  ــن ب ــة دعــي م ــن أهــل الصدق ــن كان م ــان، وم الري

ــت  ــأيب أن ــه: ب ــه عن ــر ريض الل ــو بك ــال أب ــة »، فق الصدق

وأمــي يــا رســول اللــه مــا عى مــن دعي مــن تلــك األبواب 

مــن رضورة، فهــل يدعــى أحــد مــن تلــك األبــواب كلهــا، 

قــال: »نعــم وأرجــو أن تكــون منهــم« )اخرجــه البخــاري(.

لماذا ال يتحدثون عن نعيم القبر والنعيم المقيم؟     
فرح جمال 
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االبــواب مغلقــة .. يخــرج مــن بــن النــاس ســيدنا محمــد 

ــِه  ــوُل الل ــاَل رَُس ــواب قَ ــات االب ــن حلق ــة م ــذ حلق فيأخ

ــِة يَــْوَم الِْقيَاَمــِة  ــِه َوَســلََّم: » آيِت بَــاَب الَْجنَّ َصــىَّ اللــُه َعلَيْ

ــٌد،  ــوُل: ُمَحمَّ ــَت؟ فَأَقُ ــْن أَنْ ــاِزُن: َم ــوُل الَْخ ــتْفِتُح، فَيَُق فَأَْس

فَيَُقــوُل: ِبــَك أُِمــرُْت اَل أَفْتَُح أِلََحٍد قَبْلََك » )اخرجه مســلم(.

ــى  ــم عــز وجــل .. وانته ــد ربه ــاس عن فجــأة يجتمــع الن

ــيَق  ــار، )َوِس ــم اىل الن ــب به ــد ٌذه ــار ق ــاب، الكف الحس

ــوق  ــر: 71(، وتس ــرًا .. )الزم ــَم زَُم ــُروا إِىَل َجَهنَّ ــَن كََف الَِّذي

ــاوات واالرض،  ــا الس ــة عرضه ــن اىل جن ــة املؤمن املائك

ــِة زَُمــرًا  قــال تعــاىل: )َوِســيَق الَِّذيــَن اتََّقــْوا َربَُّهــْم إِىَل الَْجنَّ

ــا  ــْم َخزَنَتَُه ــاَل لَُه ــا َوقَ ــْت أَبَْوابَُه ــا َوفُِتَح ــى إَِذا َجاُءوَه َحتَّ

ــر:73((. ــَن )الزم ــا َخالِِدي ــْم فَاْدُخلُوَه ــْم ِطبْتُ ــَاٌم َعلَيُْك َس

ــة ! اىل ايــن تريــد ان تذهــب؟  تخيــل انــك دخلــت الجن

ــه  ــرف منزل ــا يع ــه ك ــره وخيمت ــخص ق ــرف كل ش يع

ــْم{  ــا لَُه ــَة َعرَّفََه ــُم الَْجنَّ ــاىل: )َويُْدِخلُُه ــال تع ــا ق يف الدني

عنهــا:  اللــه  ريض  عبــاس  ابــن  قــال  )محمــد:6(، 

»هــم أعــرف مبنازلهــم مــن أهــل الجنــة إذا انرفــوا 

إىل منازلهــم«، وقــال مجاهــد رحمــه اللــه: »يهتــدي 

كأنهــم  يخطئــون  ال  ومســاكنهم  بيوتهــم  إىل  أهلهــا 

أحــدا«! عليهــا  يســتدلوا  ال  خلقــوا  منــذ  ســاكنوها 

لــو  وفضــة  ذهــب  مــن  اســاور  املؤمنــون  ويرتــدي 

ــور الشــمس  ــة لطمــس ن يخــرج اســوار واحــد مــن الجن

ــلم:  ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــال النب ــا .. ق ــوم كله والنج

ــاوره  ــدا أس ــع فب ــة اطل ــل الجن ــن أه ــا م ــو أن رج » ول

الشــمس  تطمــس  كــا  الشــمس  ضــوء  لطمــس 

صحيــح(. وهــو  الرتمــذي  )أخرجــه  النجــوم«  ضــوء 
ذاهبــون  املوقــف  عظمــة  تخيلــوا 
الجنــة.  ربحــوا  يشء!  كل  انتهــى  للجنــة 

وعــى  االنبيــاء  يتقدمهــم  للجنــة  تســر  جاعــات 

ــه وســلم، الوجــوه  ــه علي ــا محمــد صــى الل رأســهم نبين

ــه  ــى الل ــه ص ــول الل ــال رس ــدر، ق ــة الب ــر يف ليل كالقم

َعــَى  الَْجنَّــَة  يَْدُخلُــوَن  زُْمــرٍَة  أَوََّل  إِنَّ  وســلم:)  عليــه 

َعــَى  يَلُونَُهــْم  َوالَِّذيــَن  الْبَــْدِر،  لَيْلَــَة  الَْقَمــِر  ُصــورَِة 

ــَاِء إَِضــاَءًة( متفــق عليــه. أََشــدِّ كَوْكَــٍب ُدرِّيٍّ يِف السَّ

ــاب  ــواب .. كل ب ــة اب ــة بثاني ــاق اىل جن ــات تس جاع

ســنة!   40 مســرة  االخــر  وطرفــه  الطــرف  بــن  مــا 

ــاَل  ــة ، قَ ــي ســتدخل الجن ــم الت ــن االم وهــو مزدحــم م

رَُســوُل اللــِه َصــىَّ اللــُه َعلَيْــِه َوَســلََّم: )أَنْتُــْم تُوفُــوَن 

ــًة أَنْتُــْم آِخرَُهــا، َوأَكْرَُمَهــا َعــَى اللــِه، َوَمــا  َســبِْعَن أُمَّ

بَــْنَ ِمْرَاَعــْنِ ِمــْن َمَصاِريــعِ الَْجنَّــِة َمِســرَُة أَْربَِعــَن 

ــئ  ــٌظ( أي: ممتل ــُه لََكِظي ــْوٌم َوإِنَّ ــِه يَ ــَنَّ َعلَيْ ــا، َولَيَأْتِ َعاًم

ــم . ــه منه ــا الل ــن(،  جعلن ــند حس ــد بس ــه أحم )اخرج

تخيلــوا النــور الــذي ســيخرج مــن الجنــة .. فيبــدأ النــداء 

ــول: )  ــن وتق ــة الرحم ــم وتســتقبلهم مائك وتدخــل االم

اِر( )الرعد: 24(.  َســَاٌم َعلَيُْكــْم مِبَــا َصَرْتُْم فَِنْعــَم ُعْقبَى الــدَّ
وصــوم  صــاة  مــن  الدنيــا  عمــل  انتهــى  قــد  وهــا 
يف  األوىل  اللحظــة  ســتكون  كيــف   .. وحــج 
 .. الحســاب  مــن  النــاس  فــرغ  أن  بعــد  الجنــة؟ 

اللحظــة األوىل يف الجنــة ســتكون مبهــرة جــدا جــدا جــدا ! 

حــن نــرى أرض الجنــة وســاء الجنــة وحــن نــرى األنهــار 

والقصــور والثــار والخيــام والذهــب واللؤلــؤ والحريــر!. 

واعظــم موقــف رؤيــة وجــه اللــه ســبحانه وتعــاىل وهــو 

يقــول :« قــد رضيــت عنكــم فــا اســخط عليكــم ابــدا«، 

)ُوُجــوٌه يَْوَمِئٍذ نـَـارِضٌَة )22( إِىَل َربَِّها نَاِظرٌَة )23( )القيامة(، 

ــِل  ــوُل أِلَْه ــَه يَُق ــلََّم: » إِنَّ الل ــِه َوَس ــُه َعلَيْ ــىَّ الل ــاَل َص قَ

ــا َوَســْعَديَْك  ــَك َربََّن ــوَن: لَبَّيْ ــِة فَيَُقولُ ــَل الَْجنَّ ــا أَْه ــِة: يَ الَْجنَّ

َوالَْخــْرُ يِف يََديـْـَك فَيَُقــوُل: َهــْل رَِضيتـُـْم؟ فَيَُقولـُـوَن: َوَمــا لََنا 

اَل نَــرىَْض؟ يَــا رَبِّ َوقَــْد أَْعطَيْتََنــا َمــا لَــْم تُْعــِط أََحــًدا ِمــْن 

َخلِْقــَك، فَيَُقــوُل: أاََل أُْعِطيُكــْم أَفَْضــَل ِمــْن َذلـِـَك؟ فَيَُقولُوَن: 

ٍء أَفَْضــُل ِمــْن َذلـِـَك؟ فَيَُقــوُل: أُِحــلُّ َعلَيُْكــْم  يـَـا رَبِّ َوأَيُّ يَشْ

رِْضــَوايِن، فَــَا أَْســَخُط َعلَيُْكــْم بَْعــَدُه أَبَــًدا » متفــق عليــه.

تذكــروا دامئــا إن ربنــا مــا خلقنــا ألجــل أن يعذبنــا، 
يريــده. ال  ومــا  مّنــا  يريــده  مــا  لنــا  قــال  ربنــا 

ونحــن نعــرف ماذا يرضيه ومــاذا يغضبه، نحن من يختار ..

ولكــن  بنــا،  رحيــم  ربنــا  فــإن  تقصرنــا  ورغــم 

.. ربنــا  حقــوق  عــى  نتطــاول  أن  يعنــي  ال  هــذا 

فيــه. نلقــاك  يــوم  أيامنــا  خــر  اجعــل  اللهــم 




