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يشــكل التعــاون بــن الجامعــات العربيــة واإلســامية ركنــاً أساســياً يف فتــح
آفــاق واســعة لخلــق بيئــة علميــة وبحثيــة تبنــي أنظمــة علميــة متقدمــة
ترتقــي بالجامعــات وتزيدهــا حضــورا ً 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
واســعة لدفــع هــذه الجامعــات إىل مراتــب متقدمــة يف التصنيفــات العامليــة.
هــذه الرغبــة الجامحــة لــدى املنصــة متمثلــة يف ســعيها الحثيــث للتواصــل مــع
مختلــف الجامعــات العربيــة واالســامية ،وتنظيــم فعاليــات علميــة متنوعــة،
تجســدت بنحــو واضــح يف النــدوة العلميــة الناجحــة التــي نظمتهــا بالتعــاون
مــع كليــة العلــوم بجامعــة بغــداد يــوم الســبت املوافــق الخامــس مــن أيلــول
ســبتمرب  2020التــي حملــت عنــوان (آفــاق االبحــث العلمــي والتعــاون بــن
الجامعــات العربيــة) وبرعايــة كرميــة االســتاذ الدكتــور منــر الســعدي رئيــس
جامعــة بغــداد وإرشاف مبــارش مــن عميــد كليــة العلــوم االســتاذ الدكتــور
عبــد الكريــم الق ـزاز  ..وتعــد هــذه الفعاليــة العلميــة نشــاطاً علمي ـاً متمي ـزا ً
شــهد حضــورا كبــرا؛ إذ قــارب عــدد الحضــور يف النــدوة التــي نظمــت عــن
بعــد الكرتونيــا (  ) 400باحثــاً ناطقــاً بالعربيــة مــن مختلــف إنحــاء العــامل .
لقــد كانــت هــذه النــدوة إشــارة إيجابيــة واضحــة لرغبــة الجامعــات العربيــة
يف تكثيــف جهودهــا املســاندة ملنصــة أُريــد ،التــي تســعى إىل مل شــمل
الجامعــات العربيــة واإلســامية يف وعــاء تعــاوين مثمــر يف مختلــف األصعــدة،
واملجــاالت العلميــة ،والبحثيــة ،ودفــع القامئــن عــى هــذه الجامعــات للبحــث
عــن آليــات للتعــاون ،وتفعيــل املجاميــع البحثيــة ،وزيــادة االنتــاج العلمــي،
مبــا يضمــن تدفــق املعرفــة ،ونقــل الخــرة بــن الباحثــن يف الجامعــات العربيــة
واالســامية إلنجــاز أعــال بحثيــة مشــركة ذات فائــدة للمجتمــع ،فضـاً عــن أن
هــذه النــدوة وجهــت رســائل مبــارشة للحكومــات العربيــة بــرورة االهتــام
باإلنفــاق عــى البحــث العلمــي ملــا لــه مــن دور مهــم يف عمليــة التنميــة
االقتصاديــة املبــارشة ،وهــو مايعــرف عامليــا باالقتصــاد القائــم عــى املعرفــة
والــذي كان ســببا مبــارشا يف نجــاح الــدول املتقدمــة يف مختلــف املجــاالت.
خالصــة القــول :إن منصــة أُريــد عازمة ،وبقــوة ،عىل 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.

صدى أُريد

أخبار ونشاطات المنصة

تهنئة الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار في سلطنة عُمان
تتقــدم منصــة أُريــد بأعضائهــا كافــة بالتهنئــة والتربيــك اىل
معــايل وزيــر التعليــم العــايل والبحــث العلمــي واإلبتــكار يف
ســلطنة عــان معــايل األســتاذ الدكتــور رحمــة بنــت إبراهيــم
بــن ســعيد املحروقيــة مبناســبة تســلمها منصــب الوزيــر ،آملــن
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
البحــوث اإلنســانية» ،و»مركــز اللغــات» ،وأســتاذة بقســم اللغــة
اإلنجليزيــة بكليــة اآلداب والعلــوم االجتامعيــة بــن  1992و.2016
شــركة مــي نايــف للتدريــب واالستشــارات تنظــم ورشــة عمــل حــول التعريــف
عــن منصــة أُريــد للناطقيــن بالعربيــة
نظمــت رشكــة مــي نايــف للتدريــب واالستشــارات
ورشــة تدريبيــة عــن منصــة أُريــد للناطقــن بالعربيــة
بالتعــاون مــع جامعــة ليــدز الربيطانيــة ،ومبشــاركة باحثــن
ومختصــن مــن مختلــف الجامعــات العربيــة والعامليــة.
و يف بدايــة الورشــة عرفــت الدكتــورة مــي نايــف مديــرة
الرشكــة ،بضيفهــا عــر عــرض ســرته الذاتيــة املرشفــة،
مؤكــدة مــن خاللهــا عــى دوره يف البحــث العلمــي.
وتقــدم األســتاذ خالــد فتحــي األغــا الباحــث مــن تركيــا ،بتعريــف

املشــاركني مــن طلبــة املاجســتري والدكتــوراه املهنيــة يف جامعــة
ليــدز يف أمريــكا بأهميــة االنضــام إىل زمالئهــم مــن العلــاء
والباحثــن يف كل مــكان مــن العــامل ،ورضورة التواصــل العلمــي،
بوصفــه وســيلة للتواصــل املعــريف للتخصصــات العلميــة كلهــا.
واســتكمل االغــا تعريفهــم عــى طريقــة االشــراك يف املنصــة،
ومساعدتهم يف التسجيل فيها ،وأخذهم يف جولة عرب صور إنجازات
املنصــة ومؤسســها ،والجامعــات ،واملحافــل ،والعلــاء ،والباحثــن،
الذيــن ســاهموا يف فعاليــات ترتبــط يف املنصــة بصــورة عامــة.

الهجرة العلمية دروس وعبر

احتفــاال بالعــام الهجــري الجديــد ،نظمــت منصــة
«أُريــد» نــدوة بعنــوان الهجــرة العلميــة دروس وعــر.
و تضمنــت النــدوة محــاورا عديــدة تناولــت معنــى الهجــرة
العلميــة وأهدافهــا ،واملســتفاد مــن الهجــرة النبويــة يف مجــال
البحــث العلمــي ،والهجــرة العلميــة بــن املصالــح واملفاســد،
ودروس وعــر مــن العــام الهجــري يف البحــث العلمــي،
والتخطيــط للعــام الهجــري الجديــد يف البحــث العلمــي.
هــذا ،وقــد اســتهل الربوفيســور ســلوان العــاين رئيــس اللجنــة
االستشــارية العليــا كلمــة االفتتــاح مبين ـاً بهــا العقبــات التــي
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تواجــه الباحثــن يف الــدول العربيــة ،واألســباب التــي تقــوده
للهجــرة ،باإلضافــة إىل رضورة وضــع اسـراتيجية عربيــة للتعامل
مــع ظاهــرة هجرة األدمغــة ،واعتبارهــا قضية أمــن قومي عريب.
وبعــد ذلك رشعت مجموعة من أعضــاء منصة أُريد الفاعلني بتقديم
مشــاركاتهم للتناقــش والتباحــث حــول محــاور النــدوة الرئيســية.

كــا قــدم مرشف قســم النــر 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.

صدى أُريد

أخبار ونشاطات المنصة

ُ
«المخطوط العربيّ» من الكوديكولوجيا إلى النشر النقدي

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

حيــث اســتهدفت املعنيــن بشــؤون املخطوطــات،
وداريس فنــون املخطــوط العــريب ،ومحققــي النصــوص
الرتاثيــة ،واألكادمييــن املهتمــن بشــؤون البحــث العلمــي.
وتضمنــت الــدورة محــاور عديــدة عــن املخطــوط
والتحقيــق ،و جغرافيــا املخطوطــات اإلســامية ،وأدوات
التحقيــق (املصــادر) ،وعلــم املخطوطــات ،وثقافــة
املحقــق ،وصنعــة التحقيــق ،والخطــوات اإلجرائيــة،
وتحريــر النــص ،وخدمــة النــص املكمــات ،والنوبــة األوىل
(تحقيــق النــص) ،والنوبــة الثانيــة اســتكامل تحقيــق النــص.

أُريد تطلق أسبوعًا لتعليم العربية لغير الناطقين بها

نظمــت منصــة أُريــد للعلــاء والخــراء والباحثــن الناطقــن
بالعربيــة ،أســبوع تعليــم اللغــة العربيــة لغــر الناطقــن بهــا؛
إذ ُعقــد هــذا األســبوع عــى مــدى أربعــة أيــام متتاليــة مــن
العــارش مــن أيلــول حتــى الثالــث عــر مــن الشــهر نفســه،
وتضمــن دورات تدريبيــة مكثفــة عــن بعــد ،مبشــاركة نخبــة
متميــزة مــن األســاتذة املتخصصــن يف اللغــة العربيــة .
وقــال األســتاذ معــد الحاكــم ،املــرف العــام عــى نظــام
(عليــم) اإللكــروين يف منصــة أُريــد :إن األســبوع تضمــن عــددا
مــن املحــاور املهمــة ،التــي تــم تناولهــا يف الــدورات التدريبيــة
،والتــي ركــزت عــى التعــرف عــى صفــات معلــم اللغــة
العربيــة بوصفهــا لغــة ثانيــة ،واســتخدام مهــارات التقويــم
يف تعزيــز التعليــم ،فضــا عــن تنــاول مشــاكل تعليــم اللغــة
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العربيــة ،ومهــارات تعليــم اللغــة العربيــة بوصفهــا لغــة ثانيــة،
وأهميــة تعليــم اللغــة العربيــة عــر املواقــع االلكرتونيــة .
وأضــاف ،إن األســبوع ودوراتــه التدريبيــة هدفــت إىل أن
يحقــق االســتفادة ملتخصــي اللغــة العربيــة ،واملعاهــد
واملؤسســات املتخصصــة ،يف تعليــم اللغــة العربيــة بوصفهــا
لغــة ثانيــة ،والتعــرف عــى أفضــل الســبل لتعلمهــا،
والغــوص يف تفاصيلهــا املثــرة لالهتــام ،وتحقيــق االســتفادة
أيضــاً ،للمهتمــن بالتعليــم اإللكــروين ،والتعليــم عــن بعــد،
وملراكــز الدعــوة واملراكــز اإلســامية يف الــدول غــر العربيــة.
وتضمــن األســبوع مثــاين دورات تدريبيــة ،قدمهــا أســاتذة
متخصصــون يف اللغــة العربيــة ،وشــهدت تفاعــا كبــرا ً؛ إذ
شــارك فيهــا املئــات مــن املهتمــن بتعلــم اللغــة العربيــة،
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النشر االلكتروني في منصة أُريد
د.ياسر طرشاني
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متــت بحمــد اللــه تعــاىل ندوتــان بقســم النــر
العلمــي االلكــروين باإلضافــة لإلعــان عــن الفائزيــن
يف مســابقة أفضــل مدونــة لشــهر أغســطس 2020
نــدوة أولويــات البحــث العلمــي يــوم الجمعــة
 2020/08/28وكانــت الكلــات بالنــدوة كالتــايل:
* مفهــوم أولويــات البحــث العلمــي أ.د .وفــاء بنــت
حافــظ العويــي أســتاذ مناهــج وتدريــس اللغــة العربيــة،
اململكــة العربيــة الســعودية ،جامعــة جــدة ،كليــة الرتبيــة.
*أولويــات البحــث العلمــي يف العلــوم اإلنســانية واالجتامعيــة
والدراســات اإلســامية مــن النظريــة إىل التطبيــق بــن الواقــع
واســترشاف املســتقبل .د .أحمــد بريــي أســتاذ مشــارك
مبؤسســة فيكتوريــا الدوليــة بالشــارقة ،دولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة  ،د  .زينــب عبــد اللــه ســامل للــوه ،أســتاذة
الدراســات االجتامعيــة ،مؤسســة خاصــة ،كواالمبــور ماليزيــا.
*أولويــات البحــث العلمــي يف العلــوم النفســية و
الرتبويــة .د .خــرة حديــدان :أســتاذ محــارض أ بجامعــة
العــريب التبــي تبســة الجزائــر ،فاطمــة حديدان:طالبــة
دكتــوراة واســتاذ العلــوم الــر عيــة بالتعليــم الثانــوي.
* تحديــات البحــث العلمي .د .أيوب طه ســيد أحمد طه أســتاذ
االقتصاد املشــارك ،جامعة الســودان العامليه الخرطوم ،السودان.
*أولويــات البحــث العلمــي يف العلــوم اللغويــة للطــاب
الجامعيــن وطــاب الدراســات العليــا .أ .ابتســام عــي
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.
كــا متــت بحمــد اللــه تعــاىل نــدوة الهجــرة
العلميــة دروس وعــر يــوم األحــد 2020/08/30
وتشــمنت مــا يــي :تقديــم د .ابتســام حــايل ثــم كلمــة
رئيــس اللجنــة االستشــارية العليــا د ســلوان العــاين
الهجــرة العلميــة رؤيــة مقاصديــة د.يــارس طرشــاين
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*الهجــرة واإلدارة العلميــة لألزمــات .ا .د .طــه احمــد الزيــدي.
مســؤول قســم الفتــوى يف املجمــع الفقهــي العراقــي ،بغــداد
*هجــرة العقــول النابغــة .د .أمــرة زبــر َس ـ ْم َبس أســتاذ فقــه
اللغــة املشــارك يف كليــة اللغــة العربيــة بجامعــة أم القــرى
 ،ونائــب رئيــس اللجنــة االستشــارية العليــا مبنصــة أُريــد .
* الرصــد املعــريف والرقمــي لعلــوم وعلــاء دار
الحكمــة .د .جــال عنــاق تخصــص تاريــخ وآثــار
اســامية ،جامعــة العــريب التبــي ،تبســة ،الجزائــر.
* األســباب النفســية و االجتامعيــة املؤديــة إىل الهجــرة غــر
الرشعيــة األدمغــة .د .ســليامين صربينــة تخصــص علــم النفــس
العمــل و التنظيــم  ،كليــة علــم النفــس وعلــوم الرتبيــة ،جامعــة
قســنطينة  ،02عضــو استشــاري باملنصــة ممثلــة لدولــة الجزائر.
*التخطيــط النبــوي اللغــوي وأثــره يف تعليــم ونــر العربيــة
يف العــامل .أ .د .داود عبــد القــادر إيليغــا .أســتاذ دكتــور يف
اللغــة العربيــة يف كليــة اللغــات وعميــد مركــز الدراســات
التمهيديــة واللغــات بجامعــة املدينــة العامليــة ،ماليزيــا.
*هجــرة العقــول بــن الواقــع و املأمــول .د .فــادي
عبــد اللــه أســتاذ علــم املعلومــات املشــارك ،تركيــا.
* الهجــرة العلميــة بــن املصالــح واملفاســد .د.خــرة حديــدان
أســتاذ محــارض أ بجامعــة العــريب التبيس،تبســة الجزائــر.
*معــامل مــن الهجــرة النبويــة .ا.د .طــه حــاد مخلــف
عميــد كليــة العلــوم اإلســامية  ،جامعــة املوصــل ،العــراق.
* هجــرة الكفــاءات والتنميــة املســتدامة «التحديــات وفــرص
االبتــكار» د .فاطمــة زهــرة بــن قايد أســتاذة مشــاركة ومحارضة
يف جامعــة محمــد البشــر اإلبراهيمي بــرج بوعريريــج الجزائر.
* هجــرة شــخصيات بــارزة ســعيا يف طلــب
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العلــم د.حفيضــة العمرينــي طالبــة دكتــوراه
نجامعــة محمــد الخامــس بالربــاط ،املغــرب.
* الهجــرة النبويــة دروس وعــر أ .فــرج مراجــع طالــب
ماجســتري يف جامعــة الســلطان إدريــس مباليزيــا.
وميكــن االســتفادة مــن تســجيالت النــدوات
أُريــد.
مبنصــة
اليوتيــوب
قنــاة
عــى
و ســتعقد بــإذن اللــه تعــاىل نــدو ٌة دوليــة علمي ـ ٌة إلكرتوني ـ ٌة
(عــن بُعــد) عــن موضــوع « نــدوة املجــات العلميــة املحكمة
وتصنيفهــا ومعامــل التأثــر « مبنصــة أُريــد ؛ وذلك يــوم الجمعة
 2020/09/25يف الســاعة  8-5مســاء بتوقيــت مكــة املكرمــة
َمحــاو ُر النــدوة كالتــايل :املحــور األ ّول :أهميــة املجــات
العلميــة املحكمــة وتصنيفهــا ومعامــل التأثــر ،املحــور
الثاينُ :مق ِّومــات املجــات العلميــة املحكمــة ،املحــور الثالــث:
النــر يف املجــات العلميــة املحكمــة ،املحــور الرابــع:
املجــات العلميــة املحكمــة وتحدياتهــا ،املحــور الخامــس:
املجــات العلميــة املحكمــة يف التخصصــات املختلفــة.
كــا تــم بحمــد اللــه اإلعــان عــن أســاء الفائزيــن
بأفضــل مدونــة لشــهر أغســطس  2020وهــم كالتــايل:
الفائــز األول :التكيــف مــع واقــع الحيــاة الجديــد والتخلــص
مــن الحظــر والحجــر املنــزيل .د.نضــال العــزاوي ،الفائــز
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.
وندعــو الباحثــن لالســتمرار يف الكتابــة يف مدونــة عــامل
لنــر العلــم النافــع ،وســيتم اإلعــان بــإذن اللــه عــن
أســاء الفائزيــن بأفضــل مدونــة بشــهر ســبتمرب 2020
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تقارير

الدراســة فــى مصــر فــى ظــل فيــروس كورونــا
تقرير  /د .عبداهلل الوزان

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 .قريبـاً ســيأىت
العــام الــدراىس الجديــد  ٢٠٢١/ ٢٠٢٠مبــر ىف ظــل هــذه األزمــة
املســيطرة عــى الكــرة األرضيــة ،لكــن كيــف يكــون شــكل العــام
الــدراىس مبــر خاصــة أن مــر بهــا ماليــن الطلبــة مــن كافــة
فــروع التعليــم بفرعيــه املــدريس والجامعــي ،خاصــة االختبــارات
العمليــة؟ لقــد نجحــت وزارة التعليــم باالشـراك 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  653ألــف طالــب يف
 56ألــف لجنــة ،يرتــدون  34مليــون كاممــة ،وانتهــى العــام الــدراىس
٢٠٢٠م ،بنجــاح منقطــع النظــر ،أمــا العــام الــدراىس الجديــد
فهــو مــا نحــن بصــدده .كشــف وزيــر الرتبيــة والتعليــم املــرى
د .طــارق شــوقي عــن بعــض مالمــح العــام الــدراىس الجديــد يف
مداخلــة هاتفيــة مــع اإلعالمــي عمــرو أديــب ،بربنامــج «الحكايــة»،
امل ُــذاع عــر فضائيــة « mbcمــر» ،قائــاً :إن العــام الــدرايس
الجديــد ســيبدأ يف  17أكتوبــر املقبــل ،وتســتمر الدراســة ملــدة 33
أســبوع ،وســيكون هنــاك اعتــاد عــى التعليــم عــن بعــد ،موضحـاً
أن هنــاك تنســيقاً يتــم حاليًــا بــن الــوزارة والتعليــم األزهــري،
موض ًحــا ،أن طــاب ريــاض األطفــال حتــى الصــف الثالــث االبتــدايئ
ملزمــون بالتواجــد اليومــي ،حيــث إنــه البــد مــن تواصــل مبــارش
لهــذه الفئــة العمريــة مــع املعلــم « أمــا بالنســبة لطــاب الصــف
الرابــع حتــى الصــف الســادس فهــم ملزمــون بالتواجــد معظــم
األيــام باســتثناء يــوم أو يومــن ،وبالنســبة للمرحلتــن األعداديــة
والثانويــة فلهــم حضــور يومــن ،وباقــي األســبوع سيدروســون أون
اليــن» .ونــوه الوزيــر بأنــه ســيتم تطبيــق التباعــد االجتامعــي داخل
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الفصــول؛ حيــث لــن يزيــد عــدد الطــاب عــن  20طالــب ،فســيتم
توزيــع الطــاب عــى الفصــول ،وعــن نجــاح إجـراءات االمتحانــات
هــذا العــام رغــم أزمــة فــروس كورونــا ،قــال وزيــر التعليــم« :كان
هنــاك معارضــة مقننــة إلفشــال امتحانــات الثانويــة العامــة ،وإثــارة
قلــق أوليــاء األمــور ،ولكــن الدولــة قــدرت األمــر بشــكل جيــد».
وأشــار وزيــر الرتبيــة والتعليــم ،إىل أن هنــاك مؤسســات دوليــة
أثنــت عــى دور مــر يف أزمــة فــروس كورونــا ،وكان هنــاك
نــدوة نقــاش حــول الــدورس املســتفادة مــن تجربــة مــر أثنــاء
أزمــة كورونــا ،وهــي الدولــة التــى اســتطاع طلبتهــا أن يــؤدوا
امتحاناتهــم يف جميــع املراحــل عــن بعــد للتعليــم الجامعــى
بجميــع جامعــات مــر ،وكذللــك للتعليــم قبــل الجامعــى.

وقــد رصح دكتــور مصطفــى مدبــويل رئيــس مجلــس الــوزراء
املــرى« :قبــل حــدوث أزمــة انتشــار فــروس كورونــا املســتجد
كانــت الدولــة قــد بــدأت تُــويل اهتاممــاً واضحــاً بالتعليــم
اإللكــروين ،وجــاءت أزمــة كورونــا لتؤكــد أننــا كنــا عــى الطريــق
الصحيــح ،لكــن مــع اســتمرار هــذه األزمــة ت ّوجــب علينــا التوســع يف
منظومــة التعليــم عــن بعــد ،وأوضــح أن هنــاك مقرتحــات وأفــكارا
كثــرة لتطويــر التعليــم اإللكــروين؛ بهــدف منــع حــدوث التزاحــم
واالختــاط بــن الطــاب ،خاصــة يف ظــل اســتمرار أزمــة كورونــا.

صدى أُريد

تقارير

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 لالنفصــال 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،
لكــن واقــع الحــال أن مثــة نــارا تحــت الرمــاد يف هــذا االتجــاه ،وأ َّن عــى املجتمعــات االســامية التوجــه ،وبقــوة،
نحــو تحصــن شــبابها ،ومحاولــة حاميتهــم مــن خطــر االلحــاد الــذي يعــد ،مــن أهــم اســبابه ،فقــدان الكثــر مــن
الــدول االســامية لرؤيــة واضحــة يف تقديــم مــا يجعــل الشــباب أكــر وال ًء لدينهــم ،وإلوطانهــم وملجتمعاتهــم .
أسباب المشكلة
يقــول الشــيخ أحمــد ديــدات ،رحمــه اللــه ،يف تعقيــب لــه
عــى هــذه الظاهــرة« :أرشس أعــداء اإلســام مســلم جاهــل
يتعصــب لجهلــه ،وبأفعالــه يشــوه ويدمــر اإلســام الحقيقــي،
ويجعــل العــامل يظــن أن هــذا هــو اإلســام» ،ويف النقطــة نفســها،
وبالتحديــد إذا كان التأثــر الســلبي لهــذه الجامعــات يصــل إىل
هــذا الحــد يف املجتمعــات املســلمة ،فــا بالــك بالعــامل الغــريب
وغــر املســلم ،كــم ســتكون الصــورة قامتــة لديهــم حــول اإلســام؟
مــع ظهــور اإلنرتنت وبعدهــا مواقع التواصــل االجتامعــي ،أصبح املجال
واســعاً لينــر امللحــدون الغربيون شــبهاتهم يف بالدنا بهــدف جذب فئة
الشــباب إليهــم خاصــة ،فعكفــوا عــى إنشــاء مئــات املواقــع والصفحات
وقنــوات اليوتيــوب املليئــة بالفيديوهــات التــي تطعــن يف األديــان،
عموم ـاً وديــن اإلســام خصوص ـاً ،وأصبــح اإللحــاد كالفــروس ينتــر
بــن فئــات الشــباب ،وخصوص ـاً ،مــن ال ميلــك خلفيــة دينيــة راســخة
منهــم وعقيــدة راســخة.
خلط المفاهيم
يف العــامل العــريب ،يجــري ،غالبــا ،الخلــط بــن مفهومــي اإللحــاد
والعلامنيــة ،وكالهــا غــر مقبــول ملختلــف رشائــح املجتمعــات
العربيــة ،وإن بدرجــات متفاوتــة ،ووفقــا ملوقــع «ديــي نيــوز»
املــري ،فــإن دار اإلفتــاء تقســم «امللحديــن» إىل ثــاث
مجموعــات هــي :أوال :الذيــن ال يعرتضــون عــى اإلســام كديــن
ولكــن يرفضــون (أســلمة السياســة) وينــادون بدولــة علامنيــة.
ثانيــا :الذيــن يرفضــون اإلســام كديــن متامــا.
أخــرا :الذيــن تحولــوا مــن اإلســام إىل ديــن آخــر.
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اإللحاد كموضة فكرية
أحيانــا تجــد أن اإللحــاد أصبــح لــدى بعضهــم ،يف مجتمعاتنــا
اإلســامية عمومــا ،مجــرد موضــة ،ومراهقــة فكريــة ،أو وســيلة
للفــت أنظــار اآلخريــن ،واســتعراض العضــات ،وغالبــاً مــا تجــد
ذلــك عنــد األشــخاص محبــي الظهــور ،والــروز ولفــت النظــر.

ختاما
باتــت موجــة اإللحــاد التــي تــرب بعــض أوســاط الشــباب العــريب
املســلم أمـرا ً مثـرا ً للجــدل ،ال ســيام مــع تزايدهــا عــى نحــو تدريجــي؛
إذ بــدأت معــه تخــرج تلــك األفــكار االنحالليــة إىل العلــن ،بعــد أن
كانــت تتســم بالرسيــة يف مراحــل ســابقة ،باســتخدام أصحابهــا
لشــبكات التواصــل االجتامعــي ،والتكنولوجيــا الحديثــة؛ للرتويــج
ألفكارهــم ومحاولــة اســتقطاب اآلخريــن ،يف خــط متــواز مــع أفــكار
قادمــة مــن الخــارج يتعــرض لهــا الشــباب املســلم عــر اإلنرتنــت،
يقــدم مــن خاللهــا امللحــدون الغربيــون شــبهاتهم حــول الديــن،
يفتــن بهــا البعــض مــن ضعــاف النفــوس وضعــاف الثقافــة الدينيــة
أو أولئــك الذيــن يعانــون مــن ظــروف وصدمــات شــخصية خاصــة.

صدى أُريد

تقارير

منصة ُُأريد تطلق خدمة جديدة على غرار موسوعة الشخصيات العلمية
إعداد حيدر الكرخي

أعلنــت ِمنصــ ُة «أُريــد» عــن إطالقهــا قاعــد َة بيانــات الكفــاءات
العلميــة الناطقــة بالعربيــة ،عــى غــرار موســوعة الشــخصيات
العلميــة التواصليــة التــي أطلقــت العــام املــايض .2019
وض َّمــت الخدمــة الجديدة أبرز الشــخصيات التواصليــة يف منصة «أُريد»،
وس ـ ُيعلن عــن إطــاق موســوعة الكفــاءات العلميــة الناطقــة بالعربيــة.
وكانــت فــرة التســجيل يف املوســوعة قــد بــدأت مــن 2020/6/1
ولغايــة  ،2020 / 10/31وســيغلق التســجيل لهــذا العــام؛ ليتــم بعــد
ذلــك تصنيــف األســاء ،وتصديــر قاعــدة البيانــات إىل كتــاب إلكــرو ّين،
ومطبــوع؛ ليُ َع ـ َّد مرج ًعــا ودليـ ًـا للكفــاءات العلميــة الناطقــة بالعربيــة.
العلمــي الــدو ّيل الســابع
وســيتم نــر املوســوعة يف املحفــل
ّ
الــذي ســيعقد يــوم  2020/11/11مــن العــام الحــايل .

صفات وخبرات
تضــم املوســوع ُة الســنوي ُة ومطبوعــ َة للعلــاء والخــراء
والباحثــن يف منصــة «أُريــد» ،وســتصدر برقــم تعريــف
دويل املعــروف بـــــ( )ISBNبنســختني إلكرتونيــة ومطبوعــة.
مقاصد واهداف
مــن أهــداف هــذه الخدمــة؛ التعريــف بالقامــات العلميــة الناطقــة
باللغــة العربيــة وإحصائهــم ،والعمــل عــى تصنيـ ِ
ـف العلــاء والباحثــن
بحســب تخصصاتهــم العلميــة  ،فضــا عــن تعزيــ ِز الرتبيــة بالقــدوة
بصورتهــا اإليجابيــة؛ لبنــا ِء جيــلٍ يتخــذ مــن العلــاء رمــوزا ،واالبتعــاد
العلمــي عــن طريــق
عــن القــدوات الســلبية وكذلــك ترشــيد التلقِّــي
ّ
التعريــف بالعلــاء والباحثــن األصــاء ال األدعيــاء الدخــاء ،والعمــل
العلمــي يف الــدول الناطقــة باللغــة العربيــة.
عــى االرتقــاء بالــرح
ّ
معايير وضوابط
وضعــت املوســوعة مجموعــة معايــر وضوابــط بهــدف تنظيــم العمــل،
منهــا :أن تحصــل الشــخصية عــى وســام «باحــث مبــادر» مــن منصــة
«أُريــد» ،وأن تكــون حاصلــة عــى شــهادة دراســات عليــا مــن إحــدى
املؤسســات العلميــة املعــرف بهــا ،كــا أكــدت املوســوعة عــى رضورة
وجــود خمســة مؤلفــات ،أو خمســة بحــوث منشــورة ،أو ب ـراءة اخ ـراع
ومتاحــة للتحميــل يف صفحــة الباحــث يف املنصــة ،كذلــك ،أن يكــون
لديــه عضويــ ٌة يف مؤسســة علميــة (غــر منصــة «أُريــد») ،وموثقــة يف
قســم النبــذة املختــرة يف صفحــة الباحــث ،وأن يكــون نــارشا ً ملوضــو ٍع
واحـ ٍـد عــى األقــل يف ُمدونتــه الشــخصية يف منصــة أُريــد « ُمدونــة عــامل».
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عناصر المعلوماتِ في الموسوعة
كشــفت الخدمــة عــن العنــارص التــي ســتدرج يف املوســوعة وعــى
رأســها االســم باللغتــن العربيــة واإلنجليزيــة ،والربيــد اإللكــرو ّين،
ورقــم الباحــث ،والصــورة الشــخصية ،والتخصــص ،والخــرات،
واملهــارات ،والبلــد ،واملدينــة ،والجامعــة ،ورقــم هاتفــه النقــال.

صدى أُريد

تقارير

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

يعــد فايــروس كوفيــد  19مــن الفايروســات األكــر فتــكاً بــن
ــف جائحــ ًة عامليــة ،أربكــت
الفايروســات األخــرى ،حتــى ُص ِن َ
الحيــاة اليوميــة يف كثــر مــن بلــدان العــامل أو أغلبهــا ،بــل
أدى إىل ســقوط اقتصــادات دوليــة كان يشــار لهــا بالبنــان.
يف تقريــر وثائقــي قــام بــه الدكتــور ســيف يوســف الســويدي،
تنــاول التجربــة املاليزيــة يف التعامــل مــع جائحــة كورونــا ،ورشح
تفاصيلهــا ،مشــيدا ً بهــذه التجربــة ،وحاثــاً باقــي الــدول عــى
االحتــذاء بهــا ،بوصفهــا تجربــة «رائعــة جــدا» عــى حــد تعبــره.

إشادة دولية

ذكــر الســويدي أن حــاالت الوفيــات يف ماليزيــا إىل حــن إعــداد التقريــر
بلــغ  128حالــة وفــاة فقــط مــن أصــل  9235حالــة إصابــة مؤكــدة ،وهذا
العــدد قليــل جــدا ً مقارنــة بعــدد الوفيــات يف الــدول االخــرى ،بدليــل
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  22مليونـاً ،وأكــر مــن
 000077حالــة وفــاة ،وكان تسلســل ماليزيــا فيهــا هــو الثامــن والثامنــن
يف عــدد حــاالت اإلصابــة املؤكــدة ،مــا جعلهــا مــن الــدول آمنــة العبــور.

إجراءات متميزة

يضيــف الدكتــور الســويدي أن مــا مييــز التجربــة املاليزيــة ،هــو نســق
التنظيــم املتطــور لالجــراءات املتخــذة ملواجهــة انتشــار الوبــاء والحــد
منــه ،وقــد تجســدت يف مجموعــة خطــوات جريئــة فعالــة ،حققــت
نتائــج مبهــرة تركــزت فيــا يــأيت :
فرضــت الحكومــة املاليزيــة حظــرا ً محكـاً أطلقت علية اســم (m.c.o) يف  18/3/2020والغــرض ،مــن هــذا الحظــر ،هو كرس ســالة الفايروس
عــى حــد قولهــا ،وتــم متديد هــذا الحظــر عدة مــرات بحســب األوضاع.
 تــم تكليــف مديــر الصحــة العامــة يف ماليزيــا الدكتــور (داتونــوكهشــام عبداللــه) إدارة هــذه األزمــة ،الــذي كان لــه دور يف نــر
الوعــي ،والتوجيهــات اليوميــة وتفنيــد الشــائعات ،مــا أدى اىل
تقليــل الذعــر والخــوف عنــد النــاس ،معــززا ً ثقــة النــاس بالحكومــة.
 تعامــل اإلعــام املاليــزي بطريقــة احرتافيــة ،بعــد مرافقــة الرشطــةوتوثيــق حــاالت اعتقــال ،او فــرض غرامــات عــى املتجاوزيــن ،كعــدم
لبــس الكاممــات أو الخــروج أثنــاء وقــت الحظــر ،وبثهــا عــى التلفزيــون
لحــث النــاس واجبارهــم عــى االلتــزام باإلجــراءات الوقائيــة.
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 قامــت مراكــز التســوق واملحــال التجاريــة بفتــح بــاب دخــولواحــد ،يســجل الزائــر اســمه مــع قيــاس درجــة الحــرار قبــل
الدخــول ،وتــم اعتــاد تطبيــق يحتــوي عــى (الباركــود) الدخــال
معلومــات الزائــر ،ويف حالــة تســجيل أي درجــة حــرارة عاليــة
يف أي مــكان يتــم التعامــل معهــا بشــكل مبــارش ورسيــع ،مــع
فــرض التباعــد بــن املتســوقني ،وهنــاك متابعــات دوريــة مــن
الرشطــة لتســجيل أي حالــة انتهــاك أو تقصــر بهــذه االجــراءات.
االعالنــات يف موقــع اليوتيــوب فيهــا توعيــة وتثقيــف ،خاصــة يفاألعيــاد لحــث النــاس عــى البقــاء يف املنــازل وعــدم االختــاط.
 أطلقــت الحكومــة املاليزيــة برنامجــاً لدعــم االقتصــاداملاليــزي؛ إذ قامــت باعطــاء منــح ماليــة شــهرية لبعــض األرس.
 كان ملؤسســات اإلغاثــة دور بــارز يف هــذه االزمــة ،منهــا :خياطــةالكاممــات ،واملالبــس الواقيــة.
 قامــت الحكومــة مبضاعفــة عــدد املشــفيات الخاصــة بفحــصفايــروس كورونــا لتصبــح  120مستشــفى ،بعــد أن كان 56
مستشــفى ،فض ـاً عــن زيــادة عــدد أجهــزة التنفــس اىل  1000جهــاز.
 تــم إغــاق الجامعــات واملــدارس بالكامــل ،مــا عــدا بعــضاملراكــز البحثيــة بترصيــح مــن الحكومــة؛ لإلســهام يف صناعــة بعــض
املطهــرات ،وبعــض أدوات فحــص الفايروســات ،وأقنعــة الواقــي
الشــفاف ،ومقصــورات التعقيــم ،قبــل الدخــول اىل األماكــن العامــة.
 الداخلون ملاليزيا يتم حجرهم ملدة اسبوعني. ألزمــت املواطنــن بتنصيــب تطبيــق خــاص يبيــح للنــاس التنقــل يفالشــوارع واألســواق .
 نصــب كامــرات مخصصــة لقيــاس درجــة الحــرارة يف األماكــن العامــة. -إجبار املواطنني عىل ارتداء الكاممات ،ويغرم املخالف ما يعادل  250دوالرا ً.

سيطرة وثقة كبيرة

وخالصــة القــول :إن مــا تــم اتباعــه يف ماليزيــا كان مثاليــا بــكل
املقاييــس ،والدليــل عــى ذلــك أن الفايــروس بــدأ يف االنتشــار منــذ
شــهور ،وأصبــح اآلن قــاب قوســن أو أدىن مــن االنتهــاء ،مــع ذلــك مــا
زالــت ماليزيــا مســيطرة عــى الوضــع ،وتســر بخطــى واثقــة يف التعامــل
مــع هــذا الفايــروس الخطــر ،الــذي اقــض مضاجــع الــدول الكــرى
والعظمــى قبــل الصغــرة والفقــرة ..ولــو أن دول فتــك بهــا الفايــروس
اتبعــت خطــوات ماليزيــا لتمكنــت مــن حفــظ أرواح مواطنيهــا ،لكــن
واقــع حــال هــذه الــدول ،وهــي كثــرة ســجل فشــا ذريعــاً ،ألحــق
أرضارا كبــرة بشــعوبها ،واقتصاداتهــا ،ومــا زالــت املعركــة مســتمرة .

صدى أُريد

مقاالت

استثمار البحث العلمي في ظل جائحة كورنا
معاذ عليوي

يعــد البحــث العلمــي املحــرك الفاعــل واألســايس للتقــدم
والتطــور يف املجتمعــات كلهــا ،ولجميــع قطاعــات الدولــة،
أي مجتمع مــن املجتمعات،
وال ميكــن أن تزدهــر العلــوم يف ّ
دون بنــاء قاعــدة أساســية فاعلــة ألنشــطة البحــث العلمــي
الهادفــة لدفــع عجلــة التنميــة والتطــور .مــع بــدء تفــي
فــروس كورنــا يف غالبيــة بلــدان العــامل ،وارتفــاع وتــرة
اإلصابــات والوفيــات بــن مواطنــي تلــك الــدول ،وعحــز
األطبــاء عــن إيجــاد الحلــول األوليــة للحــد مــن تفاقــم
املــرض ،أصبــح البحــث العلمــي ذا قيمــة تنافســية بــن
الــدول؛ إذ يســعى إلجــراء لقــاح يحــد مــن رسعــة إنتشــار
املــرض بــن صفــوف مواطنــي تلــك الــدول .ولهــذا الســبب،
فــإن اإلهتــام بالبحــث العلمــي تحــت ضغــط هــذه
الجائحــة ال ينبغــي أن يكــون مرحلي ـاً مؤقت ـاً ،بــل ينبغــي
أن يأخــذ صفــة اإلســتمرارية والدميومــة مــن الــدول كافــة؛
مــن خــال تبنــي اإلســراتيجيات العلميــة والتطبيقيــة بــدالً
مــن اعتــاد سياســات مرحليــة أو تخصيــص ميزانيــات
شــحيحة ال تــكاد تفــي القــدر املطلــوب منهــا .إن اســتثامر
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البحــث العلمــي يف ظــل جائحــة كورنــا يتطلــب جهــودا ً
مضنيـ ًة ،وأفاقـاً واســع ًة ،مــن جميــع األكادمييــن العاملني يف
القطاعــن العــام والخــاص؛ ألجــل وضــع خطــط مســتقبلية؛
للوقــوف عــى تداعيــات املــرض ومســبباته ،وهــذا يقع عىل
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 اســتثامر
للبحــث العلمــي يف ظــل جائحــة كورنــا مــا قامــت بــه
الــدول العربيــة ممثلـ ًة بدولــة قطــر التــي دعــت الباحثــن
إىل تقديــم البحــوث العلميــة ،ووضعــت مكافــأة تصــل إىل
 100ألــف ريــال قطــري للبحــث الواحــد؛ تشــجيعاً لهــم
واملنافســة العلميــة .ختامـاً ملــا ســبق ،فــإن اســتثامر البحــث
العلمــي يُســهم يف تزويــد األفــراد باملعــارف واملهــارات
الالزمــة ،التــي متكنهــم مــن تفعيــل كامــل قدراتهــم
نحــو تحويــل األزمــات واملخاطــر إىل محطــات الســتخالص
النتائــج وإرســاء اإلســرتيجيات الكفيلــة بتحصــن املســتقبل.

صدى أُريد

مقاالت

نماذج من القيم الخلُقية للتعايش السلمي عند األنبياء
حمزة شواهنة

ألي نظام متســامح أن ينهض بال
إ ّن للقيــم مكانــة كبــرة ،فهــي رضوريــة للفــرد واملجتمع والســلطة؛ ألنهــا تعمل عىل إيقــاظ الضامئر ،وال ميكــن ّ
ق َيــم ،وهنــا عــى الــدول أن تتب ّنــى القيــم اإلنســانية املشـ َركة؛ كالصــدق وغريه ِمن القيــم األساســية يف تحقيق التعايــش ،وهي كلّهــا ق َيم جاءت
التحل بتلك القيم
بهــا الديانــات ،وأرســاها منهج املرســلني عليهم الســام يف مجتمعاتهم ،واملتأ ّمل يف ُسـ َور الذِّكــر الحكيم ،يلحظ أ ّن الدعــوة إىل ّ
قــد تجلّــت يف أكــر ِمــن موضــع ،وذلــك يف ســياق مخاطبــة الرســل ،عليهــم الســام ،وســأكتفي بذكــر شــاهد عــى ذلك ،وهــي عىل النحــو اآليت:
ترشيــع التكافــل االجتامعــي ،وإقامــة العالقــات االجتامعيــة :لــذا فقــد
وردت طائفــة مــن اآليــات تُ ّعــر عــن هــذا البعــد اإلنســاين ،حيــث ورد يف
هــذا الســياق الدعــوة إىل املعاملــة باإلحســان ،واإلنفــاق عــى املحتاجــن
ِمــن أبنــاء املجتمــع جميعــاً ،وذلــك يف ســياق مخاطبــة اللــه رســوله
ُــل
محمــدا ً يف أكــر مــن موضــع ،كقولــه{ :يَ ْســأَلُون ََك َمــاذَا يُ ْن ِفقُــو َن ق ْ
َمــا أَنْ َف ْقتُ ـ ْم ِم ـ ْن َخـ ْ ٍ
ـر فَلِلْ َوالِ َديْــنِ َو ْالَقْ َر ِب ـ َن َوالْيَتَا َمــى َوالْ َم َســاكِ ِني َوابْــنِ
السـبِيلِ َو َمــا ت َ ْف َعلُــوا ِمـ ْن َخـ ْ ٍ
ـر فَـ ِإ َّن اللَّـ َه ِبـ ِه َعلِيـ ٌم ([})215البقــرة.]215 :
َّ
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ـي محمــد وأهــل
إقامــة العــدل :ففــي ســياق األمــر بالحــوار بــن النبـ ّ
النبــي محمــدا ً بالعــدل
الكتــاب ِمــن اليهــود والنصــارى ،يــويص اللــه
ّ
بينهــم ،حيــث يقــول لــه ولأل ّمــة ِمــن بعـ ِـده{ :فَلِ َذلِـ َـك فَــا ْد ُع َو ْاسـتَ ِق ْم كَـ َـا
ـت بِ َــا أَنْـ َز َل اللَّـ ُه ِمـ ْن كِتَـ ٍ
ـاب َوأُ ِم ْرتُ
أُ ِمـ ْرتَ َو َل تَتَّ ِبـ ْع أَ ْه َوا َء ُهـ ْم َوقُـ ْـل آ َم ْنـ ُ
ِلَ ْعـ ِـد َل بَيْ َن ُك ـ ُم اللَّ ـ ُه َربُّ َنــا َو َربُّ ُك ـ ْم لَ َنــا أَ ْع َملُ َنــا َولَ ُك ـ ْم أَ ْع َملُ ُك ـ ْم َل ُح َّج ـ َة
بَ ْي َن َنــا َوبَ ْي َنكُــ ُم اللَّــ ُه يَ ْج َمــ ُع بَ ْي َن َنــا َوإِلَ ْيــ ِه الْ َم ِصــ ُر ([})15الشــورى.]15 :

اإلحســان إىل األرسى :يحــي القــرآن الكريــم توجيــه الله نبيّــه محمدا ً إىل
التخفيــف عــن أرسى الطــرف اآلخر ،وعن ذلك يقــول الله { :يَــا أَيُّ َها ال َّنب ُِّي
ـرا يُ ْؤتِ ُكـ ْم
سى إِ ْن يَ ْعلَــمِ اللَّـ ُه ِف قُلُو ِب ُكـ ْم َخـ ْ ً
قُـ ْـل لِ َمـ ْن ِف أَيْ ِدي ُكـ ْم ِمـ َن الْ َ ْ َ
ـرا ِمـ َّـا أُ ِخـ َذ ِم ْن ُكـ ْم َويَ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم َواللَّـ ُه َغفُو ٌر َر ِحيـ ٌم ([})70األنفال.]70 :
َخـ ْ ً

يتجــى يف ســياق مخاطبــة
ّ
الوفــاء بالعهــود :ونلحــظ هــذا املعنــى
اللــه ســيّدنا محمــدا ً ،حيــث يأمــره بــه حتــى آخــر لحظــة،
كــا يف قولــهَ { :وإِ َّمــا تَخَافَــ َّن ِمــ ْن قَــ ْو ٍم ِخ َيانَــ ًة فَانْبِــ ْذ إِلَ ْيهِــ ْم
ــب الْخَائِ ِنــ َن ([})58األنفــال.]58 :
َع َ
ــى َســ َوا ٍء إِ َّن اللَّــ َه لَ يُ ِح ُّ

تح ـ ِّري الصــدق يف األقــوال واألفعــال ،ونبــذ الكــذب :لــذا دعــا الرســل
رســله عليهــم
عليهــم الســام إىل تحــ ِّري الصــدق ،وأثنــى اللــه عــى ُ
الســام باتصافهــم بكــرة الصــدق ،كــا ورد ذلــك يف قولــه َ { :Iوا ْذكُــ ْر
ــاب إِبْ َرا ِهيــ َم إِنَّــ ُه كَا َن ِص ِّديقًــا نَ ِبيًّــا ([})41مريــم ،]41 :ويقــول
ِف الْ ِكتَ ِ
مخاطب ـاً رســوله الكريــم محمــدا ً وهــو يصــف الذيــن احرتفــوا الكــذب
واعتــادوه ،حتــى إنَّهــم يُ ِ
قســمون األميــان؛ ل ُي َص ِّدقهــم النــاس{ :أَلَ ـ ْم ت َ ـ َر
ــب اللــ ُه َعلَيْهِــ ْم َمــا ُهــ ْم ِم ْنكُــ ْم َوالَ ِم ْن ُهــ ْم
إِ َل ال َِّذيــ َن تَ َولَّــ ْوا قَ ْو ًمــا غ َِض َ
ــى الْك ِ
َــذ ِب َو ُهــ ْم يَ ْعلَ ُمــو َن * أَ َعــ َّد اللَّــ ُه لَ ُهــ ْم َعذَابًــا
َويَ ْحلِفُــو َن َع َ
شَ ـ ِـدي ًدا إِنَّ ُه ـ ْم َســا َء َمــا كَانُــوا يَ ْع َملُــو َن * ات َّ َخ ـذُوا أَ ْ َيانَ ُه ـ ْم ُج َّن ـ ًة ف ََص ـ ُّدوا
ـي َع ْن ُه ـ ْم أَ ْم َوالُ ُه ـ ْم َوالَ
َع ـ ْن َس ـبِيلِ اللَّ ـ ِه فَلَ ُه ـ ْم َع ـذ ٌ
َاب ُم ِه ـ ٌن * لَ ـ ْن ت ُ ْغ ِنـ َ
ـاب ال َّنــا ِر ُه ـ ْم ِفي َهــا خَالِ ـ ُدو َن *
أَ ْوالَ ُد ُه ـ ْم ِم ـ َن اللَّ ـ ِه شَ ـ ْيئًا أُولَ ِئـ َـك أَ ْص َحـ ُ
يَـ ْو َم يَبْ َعثُ ُه ـ ُم اللَّـ ُه َج ِمي ًعــا فَيَ ْحلِ ُفــو َن لَـ ُه كَـ َـا يَ ْحلِ ُفــو َن لَ ُك ـ ْم َويَ ْح َس ـبُو َن
ش ٍء أَالَ إِنَّ ُهــ ْم ُهــ ُم الْكَا ِذبُونَ}[املجادلــة.]18 - 14 :
أَنَّ ُهــ ْم َع َ
ــى َ ْ
رفــع الظلــم ،ونــرة املظلــوم :و ِمــن أه ـ ّم القواعــد التــي يقــوم عليهــا
منهــج الدعــوة عنــد الرســل عليهــم الســام يف التعايــش التحذيـ ُر ِ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 اللــهَ { :و َد َخـ َـل الْ َم ِدي َنـ َة َعـ َـى ِحـ ِن َغ ْفلَـ ٍة ِمـ ْن أَ ْهلِ َهــا
ـن يَ ْقتَ ِتـ َـانِ َهـذَا ِمـ ْن ِشــي َع ِت ِه َو َهذَا ِمـ ْن َع ُد ِّو ِه ف َْاسـتَغَاث َ ُه
فَ َو َجـ َد ِفي َهــا َر ُجلَـ ْ ِ
ـى َعلَ ْيـ ِه ق ََال
وس فَ َقـ َ
الَّـ ِـذي ِمـ ْن ِشــي َع ِت ِه َعـ َـى الَّـ ِـذي ِمـ ْن َعـ ُد ِّو ِه فَ َوكَـ َز ُه ُم َ
َه ـذَا ِم ـ ْن َع َمــلِ الشَّ ـ ْيطَانِ إِنَّ ـ ُه َع ـ ُد ٌّو ُم ِضـ ٌّـل ُم ِب ـ ٌن ([})15القصــص.]15 :

األمــر بــأداء األمانــة ،والنهــي عــن الخيانــة :يحــي القــرآن الكريــم
قصتــه
أمانــة أ ّول رســول ب َعثــه وهــو نــوح ،وذلــك يف معــرض بيــان ّ
ــت قَــ ْو ُم نُــو ٍح الْ ُم ْر َســلِ َني * إِ ْذ ق َ
َــال
مــع قومــه ،فيقــول عنــه{ :كَ َّذبَ ْ
ُــوح أَ َل تَتَّقُــو َن * إِ ِّن لَكُــ ْم َر ُس ٌ
ــول أَ ِمــ ٌن * فَاتَّقُــوا
لَ ُهــ ْم أَخُو ُهــ ْم ن ٌ
ــى
اللَّــ َه َوأَ ِطي ُعــونِ * َو َمــا أَ ْســأَلُ ُك ْم َعلَيْــ ِه ِمــ ْن أَ ْجــ ٍر إِ ْن أَ ْجــر َِي إِ َّل َع َ
َر ِّب الْ َعالَ ِمــ َن * فَاتَّقُــوا اللَّــ َه َوأَ ِطي ُعونِ }[الشــعراء.]110 -105 :
تفعيــل ثقافــة الرقابــة الذاتيــة والضمــر اإلنســاين :واملتأ ّمــل يف ُســ َور
الذِّكــر الحكيــم ،يلحــظ أ ّن منزلــة املراقبــة تجلّــت يف أكــر ِمــن موضــع
يف القــرآن الكريــم ،كــا يف قولــه يف قصــة يوســفَ { ،و َرا َو َدت ْــ ُه الَّ ِتــي
ُهــ َو ِف بَيْ ِت َهــا َعــ ْن نَف ِْســ ِه َو َغلَّق ِ
َــك ق َ
ــت ل َ
َــال
َــت َهيْ َ
اب َوقَال ْ
َــت ْالَبْــ َو َ
ــح الظَّالِ ُمــو َن ()23
َم َعــا َذ اللَّــ ِه إِنَّــ ُه َر ِّب أَ ْح َســ َن َمثْــ َو َ
اي إِنَّــ ُه لَ يُ ْفلِ ُ
ــت بِــ ِه َو َهــ َّم ِب َهــا لَــ ْولَ أَ ْن َرأَى بُ ْر َهــا َن َربِّــ ِه كَ َذلِ َ
ــر َِف
َولَقَــ ْد َه َّم ْ
ــك لِ َن ْ
الســو َء َوالْ َف ْحشَ ــا َء إِنَّ ـ ُه ِم ـ ْن ِعبَا ِدنَــا الْ ُم ْخل َِص َني}[يوســف.]24 - 23 :
َع ْن ـ ُه ُّ
وخالصــة القــول :إ ّن اﻟﺗﻌﺎﯾش ﺑﯾن البــر ﻗدﯾم ب ِقــ َدم الديانــات
والرشائــع ،وﺗرﺟﻊ ﺑوادرﻩ اﻷُ وﻰﻟ إىل مبعــث األنبيــاء عليهــم الســام،
حيــث ﺿرب األنبيــاء عليهــم الســام أروع اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻲﻓ ترســيخ أرفــع
قيــم التعايــش بــن بنــي اإلنســان ،وتقعيــد قواعــده ،لذلــك أخــذ
الحديــث عــن موضــوع القيــم الخلُقيــة جانبــاً كبــرا ً مــن تعاليمهــم.

صدى أُريد

مقاالت

أولى خطوات التربية االيجابية
د .محمد توفيق عبدالرحيم

ونتطــور؛ لنواكــب ذلــك العــامل املتســارع ،أبناؤنــا يســبقوننا بخطــوات
كثــرة ونحــن مــا زلنــا غافلــن ،متكاســلني ،ال نريــد أن نالحقهــم .
إن أوىل خطــوات الرتبيــة اإليجابيــة هــي أن تكونــوا قــدوة ألبنائكــم؛
فكث ـرا مــا نســمع ونــرى املتحدثــن ،وعلــاء الرتبيــة يتكلمــون عــن
كيفيــة تربيــة األبنــاء  ..فيعرضــون النظريــات واألفــكار  ...ومــا أحــى
الــكالم ،ومــا أســهل االســتامع  ...ولقــد أصبــح ،يف الوقــت الحــارض،
ســهالً تأليــف الكتــب ،ووضــع النظريــات ،واملناهــج الرتبويــة ،ولكــن
تظــل حـرا ً عــى ورق مــا مل تخــرج إىل النــور ويتــم ترجمتهــا إىل واقــع
ملمــوس نشــعر بــه جميعــا .لــذا ،فمــن الواجب علينــا بوصفنــا مربني
أن نجســد تلــك األفــكار والنظريــات ،وأن ننقلهــا إىل واقــع ملمــوس
يف ســلوكنا نحــن أوالً حتــى يراهــا أبناؤنــا ويشــعرون بهــا وبقيمتهــا .
إن أهــم وســيلة للرتبيــة هــي أن نكــون قــدوة ملــن نــريب ،نــرب
لهــم األمثلــة ،ونطبقهــا عــى أنفســنا أوالً ،فعندمــا ي ـراك مــن تربيــه
ذا خلــق كريــم ،وتتعامــل مــع النــاس بــكل أدب واحـرام ،سيكتســب
ذلــك منــك تلقائيــا ،وعندمــا يــراك متمســكا بالقيــم واملبــادئ
واألخــاق الكرميــة ســيقلدك بــا شــك .انتبهــوا أيهــا املربــون ،فأوالدنــا
يفهمــون ،ويحللــون ،ويقــدرون ،ويقيمــون ،ويقلــدون ،فــا يــرون
منكــم إال كل جميــل ،حتــى يكــون ذلــك الجميــل هــو األســاس يف
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 اخـراق ذلــك العــامل ،وكنــا قادريــن
عــى اســتثامر ايجابياتــه ،ونرشــد أبناءنــا إىل كيفيــة حاميــة أنفســهم،
كيــف نحقــق ذلــك ونحــن غــر قادريــن عــى حاميــة أنفســنا ؟!!
مل تعــد الرتبيــة أم ـرا ســهالً ،فــا بــد أن يتحمــل اآلبــاء مســؤوليتهم،
وأال يرتكــوا أوالدهــم فريســة ســهلة لألفــكار التــي متــزق
هويتهــم وتذهــب بعقولهــم وتحولهــم إىل مســخ ال قيمــة لــه .
ياجيــل الطيبــن ،كونــوا قــدوة بحلــة جديــدة ،ومصــدرا للطاقــة

يــا جيــل الطيبــن  ...مألتــم األرض ضجيجــا  ...حكاياتكــم ال تنتهــي
 ...يبــدو أنكــم مل تعيشــوا عــى األرض ! ! ســمعت أنكــم مــن ســكان
القمــر  .!!.أو رمبــا مــن أهــل كوكــب اكــس الــذي ال نعــرف أهــو
حقيقــة أم خيــال ؟  ...أو أنكــم ولدتــم وتربيتــم يف مدينــة أفالطــون
الفاضلــة  ..تلــك التــي كانــت مــن نســيج الخيــال وظلــت وســتظل
يف الخيــال أبــد الدهــر  ...عندمــا يجلــس أحدكــم مــع ابنــه تتفتــح
شــهيته للــكالم الــذي ال ينتهــي  ،ويبــدأ يف رسد املــايض الجميــل
ومــا أن يبــدأ ب ( لقــد كنــا ) اال وتفتــح الذاكــرة أبوابهــا عــى
مرصاعيهــا ..قصــص وحكايــات وروايــات ال تنتهــي مــن كتــاب ألــف
قصــة وقصــة  ،والويــل كل الويــل لــو تحــدث أحداألبنــاء أو ناقــش
أو أبــدى رأيــا يف تلــك القصــص والروايــات فتُــكال لــه اتهامــات ال
تحــى وال تعــد  ..يــا جيــل الطيبــن  ..نعلــم أنكــم كذلــك  ..طيبــون
جــدا  ..وأنَــا أحدكــم بالطبــع ..ولكــن نحــن مل نخــر أن نعيــش يف
هــذا الجيــل كــا أن أوالدكــم مل يختــاروا العيــش يف هــذا الزمــان
..وأبــروا فــكل جيــل هــو مــن الطيبــن  ..عندمــا جلســتم مــع
آبائكــم كنتــم تشــعرون بالغربــة كــا يشــعر بهــا أبناؤكــم اآلن ..
ولدتــم يف زمــن الطيبــن ولكنكــم تعيشــون اآلن يف جيــل الفضــاء
الشاســع  ،ووســائل االتصــال التــي أصبحــت متاحــة للجميــع
 ،ناهيــك عــن أطنــان الربامــج الرقميــة التــي تتيــح ذلــك بــكل
ســهولة  ...يــا جيــل الطيبــن عيشــوا مــع أبنائكــم لحظــة بلحظــة
واســتمتعوا بالحــارض فاملــايض عشــناه ب ُحلــوه و ُمــره  ..شــاركوا
أمــس الحاجــة
أوالدكــم حياتهــم وال تشــعروهم بالغربــة فهــم يف ِّ
إليكــم  ..ثقِّفــوا أنفســكم واخرتقــوا عاملهــم حتــى ال ترتكوهــم غنيمــة
ملــن يرتبــص بهــم  ..ربــوا أبناءكــم واعلمــوا أنهــم خلقــوا لزمــان
غــر زمانكــم .ال تســتهينوا مبــا يــدور حولهــم ،فهــم محاطــون بــكل
الوســائل ،التــي تفتــح عليهــم العــامل ،وتجعــل أقــى بقــاع األرض
عــى بعــد ملليمــرات  ..ثقافــات مختلفــة وأفــكار ال حــر لهــا
تحمــل الخــر والــر بــكل تفاصيلــه  ....ال بــد أن تقتحمــوا ذلــك
العــامل حتــى تدركــوا خطــورة مــا يتعــرض إليــه ابناؤكــم ،وال مجــال
لألعــذار؛ فأبناؤنــا أغــى مــا منلــك ،وتربيتهــم تحتــاج منــا إىل الوعــي ،االيجابيــة فــا متلكونــه مــن خربات كبــر وكبري جــدا  ،وإن متكنتم
والبصــرة ،واالطــاع ،والســعي إىل التعلــم املســتمر  ..مل تعد األســاليب مــن أن متزجوهــا مــع الحلة الجديــدة التي فرضهــا الواقع املتطور
التقليديــة تحقــق ذلــك التأثــر الــذي نرجــوه ،فــا بــد أن نبتكــر برسعــة كبــرة  ،فــإن أبناؤكــم ســرتدونها بــكل حــب ورغبــة .
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صدى أُريد

مقاالت

أُريد  ..ثورة التعليم المجاني
مها شرف

رغــم األمل والخــوف الــذي خلفــه فــروس كورونــا ومــا زال،
والحديــث ،غالبــا ،عــن مســاوئ هــذا الفايــروس عــى املجتمــع
ـرض ،والتباعـ ُد االجتامعــي ،إال أنــه كانــت
مــن حيــثُ  ،الحجـ ُر ،واملـ ُ
هنــاك زاويــة مضيئــة ومرشقــة متثلــت بإحــداث طــرق جديــدة
ومبتكــرة ألســاليب التعلــم والتلقــي عــن بعــد ،وإجــراء دورات
مجانيــة ،وأخــرى مدفوعــة ،تلبــي احتياجــات األفــراد للتعلــم ،يف
ظــل وجودهــم باملنــازل ،ولوقــت الفــراغ الطويــل الــذي يخلفــه
املكــوث الدائــم فيهــا ،فكانــت هــذه الضــارة نافعــة لــكل شــخص
باســتغالل هــذه املــدة يف زيــادة وإثــراء معلومــات األشــخاص،
وهــذا كان غــر متــاح ســابقا؛ بســبب اإلنشــغال الكبــر ،ولعــدم
وجــود أي وقــت زائــد لــدى األفــراد لتعلــم أمــور جديــدة أو دعــم
معلوماتهــم يف مجــال معــن ،فتقليــص الــدوام وفــرض الحظــر يف
كثــر مــن بلــدان الوطــن العــريب جــراء جائحــة كورونــا ،أعطــى
للكثــر مــن املنصــات الرقميــة ومنهــا منصــة « أُريــد» للعلــاء
والخــراء والناطقــن بالعربيــة ،أن تأخــذ عــى عاتقهــا تكثيــف
نتاجهــا بفتــح الفرصــة ملتابعيهــا وأعضائهــا بااللتحــاق بالعديــد
مــن الــدورات التــي تتيحهــا مجانــا ،بــل ميكــن تســميته بإحداثهــا
ثــورة يف منــاذج أنشــطة األعــال التقليديــة ،حيــث انتقــل الباحــث
أو الشــخص بسالســة مــن منــط العمــل التقليــدي إىل منــط آخــر
تزيــد فيــه نســبة تلقــي املعلومــة والتثقــف عــن بعــد .فمــن
خــال هــذه املنصــة الرائــدة أصبــح بوســع الباحــث ومــن غــر أن
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يتكبــد أي عنــاء ،االلتحــاق بــأي نــدوة أو محــارضة يف ظــل إخفــاق
الكثــر مــن الجامعــات العربيــة واملؤسســات التوعويــة يف تقديــم
املــادة الالزمــة لــكل باحــث أو فــرد بطريقــة هينــة ودســمة يف
الوقــت نفســه؛ فســهلت لــه عمليــة التغذيــة الراجعــة بالتعــاون
مــع خــرة العلــاء واألكادميــن ،ومشــاركتهم البحــوث وامللفــات
املختلفــة ،الــذي قــد ال يتوفــر يف جامعتــه ،أو بيئتــه ،أو محيطــه،
الــذي يعيــش فيــه ،فتطرقــت لكافــة املواضيــع ســواء العلميــة أو
النفســية أو الرتبويــة أو مــا يتعلــق بالواقــع االجتامعــي واألرسي
وغريهــا الكثــر ،ودأبــت عــى الرتكيــز عــى النقــاط األساســية
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 ،إذا ً
رغــم التأثــرات الســلبية التــي خلّفهــا فــروس كورونــا عــى كافــة
مناحــي الحيــاة ،إال أنــه فــرض عــى املنصــات الرقميــة عامــة،
ومنصــة أُريــد خاصــة ،إعــادة النظــر بتقديــم أكــر قــدر ممكــن
مــن الخدمــات والــدورات التــي مــن شــأنها أن ترفــع املســتوى
الثقــايف لــدى األشــخاص بأســلوب ينســجم مــع متطلبــات الحيــاة.

صدى أُريد

في دائرة الضوء

أ.د.رياض حسن الخضري
ٌ
ٌ
حافلة بالعطاء وتاريخ علمي مازال ينبض
مسيرة

الميالد والنشأة
كان يــوم  27يوليــو  1943موعــدا ً عــى ميــاد ريــاض حســن الخــري ،للتبــادل الثقــايف) عــى منحــة كاملــة للدراســات العليــا يف مجــال
يف مدينــة غــزة ،بفلســطني ،وأنهــى تعليمــه االبتــدايئ ،واإلعــدادي ،تخصصــه ،وغــادر وطنــه إىل أملانيــا يف صيــف  1965حيــث درس
والثانــوي يف غــزة ،بحصولــه عــى شــهادة الثانويــة العامــة يف يونيــو  .1960اللغــة األملانيــة ملــدة  6أشــهر وبــارش بعدهــا دراســاته العليــا هنــاك.
وانتقــل يف ســبتمرب  1960إىل مدينــة القاهــرة املرصيــة ،إذ التحــق ويف ديســمري  1968حصــل عىل درجــة الدبلــوم يف الجيولوجيا املعادلة
بجامعــة القاهــرة ودرس الجيولوجيــا يف كليــة العلــوم وحصــل عــى
لدرجــة املاجســتري ثــم حصل عــى درجة الدكتوراه يف أغســطس 1972
شــهادة البكالوريــوس – الدرجــة الخاصــة يف الجيولوجيــا يف يونيــو .1964
يف التخصــص نفســه يف جامعــة شــتوتجارت األملانيــة وقــد كان عنــوان
وكونــه كان متفوقــاً يف دراســته الجامعيــة يف مــر فقــد حصــل يف
ربيــع  ،1965مــن الهيئــة األملانيــة للتبــادل الثقــايف (الهيئــة األملانيــة بحــث الدكتــوراه الــذي أجــراه عــى جيولوجيــة األرض اإلســبانية:

تاريخه األكاديمي والمهني
جامعة الفاتح في طرابلس – ليبيا
انتقــل الدكتــور الخــري بعد حصوله عىل درجــة الدكتــوراه يف الجيولوجيا
مــن جامعــة شــتوتجارت األملانيــة يف أغســطس  1972مبــارشة إىل ليبيــا
للعمــل كمحــارض يف كليــة هندســة النفــط والتعديــن بجامعــة الفاتــح يف
مدينــة طرابلــس ،واســتمر يف العمــل يف نفــس الجامعة حتــى صيف .1983
ويف أثنــاء تلــك الفــرة املذكــورة ،شــارك بفعاليــة كبــرة يف إنشــاء وتطويــر
قســم الهندســة الجيولوجيــة والجيوفيزيائيــة بالكليــة املذكــورة ،وتم تعينه
رئيسـاً لقســم الهندســة الجيولوجيــة يف تلــك الكليــة عــام  1979حتــى تركه

لتلــك الجامعــة يف صيــف  .1983إضافــة إىل أعاملــه اإلداريــة والتدريســية
فقــد متكــن الدكتــور الخــري مــن تخصيــص بعــض وقتــه للبحــث العلمي
وقــام بنــر عــدة أبحــاث وتأليــف عــدة كتــب يف مجــال تخصصــه .وخالل
إقامتــه يف طرابلــس – ليبيــا واعتــادا ً عــى إنجازاتــه األكادمييــة والبحثيــة
واإلنشــائية والتطويريــة فقــد متــت ترقيتــه مــن رتبــة محــارض ()Lecturer
إىل رتبــة أســتاذ مســاعد ( )Assistant Professorيف إبريــل  1976ثــم
إىل رتبــة اســتاذ مشــارك ( )Associate Professorيف أغســطس .1979

الجامعة اإلسالمية – غزة
ويف صيــف العــام  1983غــادر الدكتــور الخــري ليبيــا ،وعــاد إىل أرض
الوطــن ليعمــل يف الجامعــة اإلســامية يف غــزة بقســم الجيولوجيــا يف كليــة
العلــوم وأثنــاء عملــه يف الجامعــة اإلســامية بغــزة خــال الفــرة مــن
 1983وحتــى  1991كان ناشــطاً يف الوفــاء بجميــع الواجبــات املناطــة بــه
أكادميي ـاً وإداري ـاً.
وإضافــة إىل نشــاطاته التدريســية يف الجامعــة اإلســامية ،بغــزة ،فقــد
تقلــد املناصــب اآلتيــة:
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 نائــب رئيــس الجامعــة للشــئون اإلداريــة يف الفــرة مــن ينايــر 1984وحتــى ديســمرب  1985ثــم مــن أكتوبــر  1987وحتــى أكتوبــر .1989
 نائــب رئيــس الجامعــة للبحــث العلمــي مــن ديســمرب  1989وحتــىنوفمــر .1990
 عميد كلية العلوم من ديسمرب  1985وحتى أكتوبر .1987كذلــك فقــد متكــن مــن نــر بعــض األبحــاث العلميــة (انظــر قامئــة
األبحــاث املنشــورة) وتــم ترقيتــه إىل رتبــه أســتاذ ( )Full Professorيف
العــام .1986
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نبض الباحثين

جامعة األزهر بغزة
يف العــام  1991أصــدرت قيــادة منظمــة التحريــر الفلســطينية يف تونــس
قــراراً بإنشــاء جامعــة وطنيــة يف قطــاع غــزة ،مبســمى جامعــة األزهــر ،وتــم
تكليــف األســتاذ الدكتــور ريــاض الخــري برئاســة الفريــق املكلــف بإنشــائها
وتجهيزهــا ،حيــث كان أول رئيــس لهــا يف الفــرة مــن  1991وحتــى العــام .2005
وخــال الفــرة املذكــورة متكــن األســتاذ الدكتــور الخــري وزمــاؤه

الجامعة االسالمية-غزة

مــن إنشــاء وتجهيــز جامعــة عرصيــة وصــل تعــداد الطــاب
الدارســن فيهــا إىل  14000طالــب وطالبــة موزعــن عــى تســعة
كليــات باإلضافــة إىل املراكــز والوحــدات األخــرى ويف العــام
 1995قــام األســتاذ الدكتــور ريــاض الخــري بإنشــاء مركــز
البحــوث املائيــة يف نفــس الجامعــة وترأســه حتــى العــام .2005

جامعة القدس المفتوحة
لقــد شــهد العــام  1992مولــد جامعــة القــدس املفتوحــة عــى أرض فلســطني ومنــذ ذلــك الوقــت وحتــى مــارس  2006كلــف بعضويــة املجلــس
يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،وكان األســتاذ الدكتــور ريــاض الخــري االستشــاري للجامعــة ،إضافــة إىل تقلــده منصــب نائــب رئيــس
مكلفــاً بإنشــاء وتجهيــز فــرع الجامعــة املذكــورة يف غــزة بصفتــه نائبــاً مجلــس أمنــاء جامعــة القــدس املفتوحــة عــى مســتوى فلســطني.
لرئيــس جامعــة القــدس املفتوحــة لشــئون قطــاع غــزة ،حتــى ديســمرب .1999

االنجازات

عضويات في االتحادات واللجان

•مؤســس قســم الهندســة الجيولوجيــة بجامعــة الفاتــح يف طرابلــس – ليبيــا •رئيــس الوفــد الفلســطيني ملصــادر امليــاه يف محادثــات ســام الــرق األوســط
متعــددة األط ـراف .1992
(.)1976
•رئيس مركز البحوث املائية يف جامعة األزهر بغزة (.)2005-1995
•مؤسس جامعة األزهر يف غزة (.)1991
•عضو اتحاد الجيولوجيني العرب.
•مؤسس فرع جامعة القدس املفتوحة يف غزة (.)1991
•عضو يف مجلس التعليم العايل الفلسطيني (.)2005-1992
•مؤسس مركز األبحاث املائية يف جامعة األزهر بغزة (.)1995
•قائــد املجموعــة التأسيســية لجامعــة غــزة للبنــات (( )2006الحقــاً جامعــة •عضو يف املجلس الوطني الفلسطيني و يف املجلس املركزي الفلسطيني.
•عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية منذ إبريل .1996
غــزة).
•عضو يف أكادميية املياه (عضوية رقم  )43يف أوسلو – الرنويج.

االبحاث العلمية والمؤلفات

لقــد قــام األســتاذ الدكتــور ريــاض الخــري بنــر  17بحثــاً أصيــاً
يف مجــال تخصصــه يف مجــات عليمــة عامليــة وقــام بتأليــف
 3كتــب يف الجيولوجيــا باللغــة العربيــة لطلبــة الجيولوجيــا.
ومــازال العمــل مســتمرا ملواصلــة مشــوار التميــز العلمــي وخدمــة مســرة العلــم
و العلــاء
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تأمالت اعالمية

الســيطرة علــى الجمهــور والتالعــب
بالعقــول فــي قصــة إبليــس مــع آدم

د .طه احمد الزيدي

مــا ال شــك فيــه أ ّن العمليــة االعالميــة لهــا طرفــان مصــدر ومتلقــي،
مرســل وجمهــور مســتقبل ،وميثــل الجمهــور هــدف هــذه العمليــة،
وميكــن أن نحــدد طبيعتــن للعالقــة بــن املصــدر والجمهــور :األوىل:
بيــان وتبليــغ مــن املصــدر إىل الجمهــور ،مــن غــر إكــراه لــه عــى
رســالته ،وال فــرض وصايــة عليــه مــن املرســل القائــم بالتبليــغ ،فهــو
ُم َبلِّــغ وليــس بوكيــل عليهــم ،وهــذه عالقــة الرســل مــع أقوامهــم ،اإلعــام
بالرســالة مــن غــر إكــراه ،قــال تعــاىل( :قَالُــوا َربُّ َنــا يَ ْعلَــ ُم إِنَّــا إِلَ ْيكُــ ْم
لَ ُم ْر َسـلُو َن (َ )16و َمــا َعلَيْ َنــا إِلَّ الْبَـ َـا ُغ الْ ُم ِبـ ُن (( )17يــس)َ ( ،وقُـ ْـل لِل َِّذيـ َن
ـاب َوالْ ُ ِّم ِّيـ َن أَأَ ْسـلَ ْمتُ ْم فَـ ِإ ْن أَ ْسـلَ ُموا فَ َقـ ِـد ا ْهتَـ َد ْوا َوإِ ْن تَ َولَّـ ْوا
أُوتُــوا الْ ِكتَـ َ
فَ ِإنَّ َــا َعلَ ْيـ َـك الْ َبـ َـا ُغ َواللَّـ ُه بَ ِصـ ٌر بِالْ ِع َبــا ِد) (ال عمـران(َ ،)20 :ل إِكْـ َرا َه ِف
ـي) (البقــرة ،)256 :وهــذا ســبيل االعــام
ال ِّديــنِ قَـ ْد تَ َبـ َّ َ
ـن ال ُّرشْ ـ ُد ِمـ َن الْ َغـ ِّ
الهــادي املســتقيم الثانيــة :الســيطرة عــى الجمهــور ،واالســتحواذ عــى
عقلــه ،وتوجيــه موقفــه ملــا يريــده القائــم باإلعــام ،وليــس الحــق الــذي
يريــده الجمهــور ،وهــذا مــا قــام بــه إبليــس لدفــع آدم وزوجــه ملــا
يريــد ( ،لِ ُي ْبـ ِـد َي لَ ُهــا مــا ُوور َِي َع ْن ُهــا ِمـ ْن َسـ ْوآتِهِام) عــى وفــق خطــط
إعالميــة مدروســة ،تعرضهــا ســورة االعــراف ،وهــي -1 :التشــويش
وزعزعــة األفــكار األصيلــة :وهــو مــا يقــوم بــه القائــم عــى اإلعــام
ــا الشَّ ــ ْيطا ُن)َ ( ،و َ
قــال مــا نَهاكُــا َربُّكُــا َعــ ْن
املضلــل( ،فَ َو ْســ َو َس لَ ُه َ
ـن أَ ْو تَكُونــا ِم ـ َن الْخالِ ِدي ـ َن) ،ومعلــوم
هـ ِـذ ِه الشَّ ـ َج َر ِة إِالَّ أَ ْن تَكُونــا َملَ َكـ ْ ِ
أن النفــس البرشيــة مجبولــة عــى التفاعــل مــع األفــكار الجديــدة،
والرغبــة يف تجريبهــا ،والســيام إن كانــت ضمــن دائــرة اشــباعاتها-2 .
تعزيــز تقبــل الجديــد :بتوظيــف اســتحقاقات املصــدر األصــل بالنســبة

للجمهــور املتلقــي ،مــع إظهــار النصــح والشــفقة واالهتــام لتحريــك
الدافــع النفــي بقصــد نســف الفكــرة األصليــة وخلــق الرغبــة يف
ُــا لَ ِمــ َن ال َّن ِاص ِحــ َن) ،فبــدأ
البحــث عــن الجديــدَ ( ،وق ََاســ َم ُه َم إِنِّ لَك َ
بالقســم باللــه ورشع يف تأكيــد أنــه ناصــح لهــا زيــادة يف الرتغيــب،
بديــا ،ومل يظهــر أنــه ذو مصلحــة شــخصية ،موظفــا
ً
ومل يذكــر لهــا
الخطــاب االســتاميل ،ومســتغال عاطفــة عــدم تصــور اســتغالل املقــدس،

قــال ابــن عبــاس ،ريض اللــه عنهــا :غ َّرهــا باليمــن ،وكان آدم ال يظــن أن
أحــدا ً يحلــف باللــه كاذب ـاً -3 .االرشــاد نحــو البديــل :مــن خــال الخطــاب
االيحــايئ باإلشــارة اىل البدائــل مــن غــر تبنــي لهــا وال الترصيــح بوجــوب
األخــذ بهــا ،مكتفيــا بالنصــح واإلرشــاد مــع يشء مــن اإلغـراء لإلغــواء( ،فَ َد َّل ُه َم
ِب ُغـ ُرورٍ) ،وجمعهــا بالبديــل وتركهــا معــا ،بعــد أن حــرك الرغبــة نحــو طلــب
الجديــد ،وهــو واثــق مــن الوصــول إىل النتيجــة التــي خطــط لهــا .حتــى يف

خلــق البدائــل كان ذكيًــا يف الطــرح :فلــم يقــل لهــا هــذه الشــجرة هــي
األفضــل فــكال منهــا وأوجــب عليهــا رأيــه ،بــل قــام فقــط باإلشــارة
إليهــا ،وكأنــه مجــرد ناصــح ال يلــزم أح ـ ًدا برأيــه ألقــى إليهــا بالبدائــل
وتركهــا مــع تحريــك الرغبــة يف تحقيــق االشــباع (وهــو الخلــد).
ونتيجــة لهــذه املراحــل الثــاث التــي انتقــل ،خاللهــا ،إبليــس القائــم
عــى اإلعــام املضــل املنحــرف بتسلســل وذكاء ،وش ـكّل عندهــا فك ـ ًرا
ــا َســ ْوآت ُ ُه َم)
جديــ ًدا وســلوكا محدثــا (ذَاقَــا الشَّ ــ َج َر َة ) (بَــدَتْ لَ ُه َ
( َربَّ َنــا ظَلَ ْم َنــا أَنْف َُســ َنا) وهــو مخالــف للفكــر األول االصيــل والتوجيــه
الســديد ،ومبايــن للســلوك القويــم املطلــوب ،وفعــل املمنــوع بعــد
تحولــه اىل مرغــوبَ ( ،ولَ ت َ ْق َربَــا َهـ ِـذ ِه الشَّ ـ َج َر َة فَتَكُونَــا ِم ـ َن الظَّالِ ِم ـ َن).

هــذه الخطــوات هــي بعينهــا التــي يتبعهــا القامئــون عــى اإلعــام يف تلقــن الجمهــور أفــكاره الجديــدة ،لتشــكّل صــورة منطيــة
لديــه يســرون عليهــا جميعــا ،يف ســيطرة خفيــة عــى الجمهــور ،وتالعــب 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
الــرأي العــام هــو مــا يريــده اإلعــا ُم ولــو كان باطــا وضــاال ،ال مــا يريــده الجمهــور ولــو كان حقــا وخــرا.
عــى الجمهــور؛ ليصبــح
ُ
وبذلــك يكــون القــرآن الكريــم قــد ســبق يف التنبيــه إىل أســاليب وســائل االعــام يف الســيطرة عــى الجمهــور والتالعــب بالعقــول.
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أدب وشعر

«هجـ ُ
َ
المصطفــى»
ـرة
للشاعر وليد عبد الكريم األعظمي
إعداد :د.أميرة سمبس

يــا هجــر َة املُصط َفــى والعـ ُن باكيــ ٌة
يــا هجــر َة املُصط َفــى ه َّيجـ ِ
ـت ســاكن ًة
هي َّجــ ِ
ـت أشــجانَنا واللــه فانطـــلقت
ـق الل ِه قاطبـــ ًة
هاجـ َ
ـرت يــا خـ َر َخلْـ ِ
ـاس يف ظلــ ٍـم
ـرت ملَّــا رأيـ َ
هاجـ َ
ـت النـ َ
ـت الجهـ َـل ُمنتشـ ـ ًرا
ـرت ملــا رأيـ َ
هاجـ َ
ـرت للــه تطــوي البيــدَ ُمصط ِح ًبــا
هاجـ َ
وقصتــه
هــــــو اإلمـــــا ُم أبو بكــــ ٍر َّ
يقـ ُ
ـول يف الغــار “ال تحــزن ”لصاحب ـ ِه
هاجــرت للــ ِه تبغــي نصـــ َر دعوتِنــا
َ
هاجــرت يــا ســ ِّيدَ األكــوانِ ُمتجِ ًهــا
َ
هــذي املدين ـ ُة قــد الحــت طالئ ُعـــها
أهـ ُـل املدين ـ ِة أنصـــا ُر الرسـ ِ
ـول لهــم
الحــق مكرمــ ًة
قــد كان موقفُهــم يف
ِّ
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والدمــ ُـع يجـــري غزيـ ًرا مــن مآقيهــا
ـأس يطويهـــا
مــن الجــوارحِ كــــاد اليـ ُ
م َّنــا حناج ُرنــا بالحـــزنِ تأويهــــا
مــن مكــ ـ َة بعــد مــا زا َد األذى فيهــا
وكنــت بــــد ًرا مـــــنريًا يف دياجيهـــا
َ
ـم بواديهـــا
والشـــ ُّر والكفــــ ُر قــد عـ َّ
ـس هاديهــا
ـم النفـ ِ
خــا وفـــ ًّيـــا ..كريـ َ
ِ
الســاوات يف القــرآنِ يرويهــا
رب
ُّ
فحســ ُبنا اللــه :مــا أســمى معــــانيها
ُ
وتســــأل اللــهَ نج ًحـــا يف مباديهــا
نحــ َو املدينــــ ِة دا ًرا كنــت تبغـــيها
والبشـ ـ ُر مــن أهلهــا يعلــو نواصيهــا
يف الخُلــ ِد دو ٌر أُ ِعــدَّ ت يف أعـــاليها
أســتطيع لــه وصــــفًا وتشبيهــــا
ال
ُ

صدى أُريد

ملف العدد

هجــرة العقــول خطــر كبيــر يهــدد
المجتمعــات العربيــة
أ.د سلوان كمال جميل العاني

اختلفــت أســباب الهجـرات وغاياتهــا عىل مــدى التاريــخ ،ونوع
املجتمعــات ،والــ ُّدول ،وت ُعــ ّد الهجــرة نهجــاً ُمتّبعــاً لألنبيــاء
والرســل -عليهــم الســام -يف ســبيل نــر الدعــوة إىل اللــه
تعــاىل ،وحاميتهــا مــن كيــد وبطــش الظاملــن ،وكانــت هجــرة
ـي محمـ ٍـد صـ ّـى اللــه عليــه وسـلّم مــن مكــة املكرمــة إىل
النبـ ّ
املدينــة املنــورة ،قبــل  1442ســنة ،خــر هجــرة عرفتهــا البرشية
منــذ بــدء الخلــق بدوافــع الخــاص مــن الظلــم واالضطهــاد،
للصحابــة ،ريض اللــه عنهــم،
وأذى املرشكــن وتعذيبهــم يف م ّكــة ّ
وكـ ِ
ـر الحصــار االقتصــادي واالجتامعــي الــذي فرضتــه قبيلــة
قريــش عــى املســلمني يف مكــة .لقــد كانــت هجــرة املســلمني
تنويـرا ً للعقــول بــدال مــن تغييبهــا ،وإقـرارا بوحدانيــة الخالــق
املطلقــة للكــون ،والتحــول مــن الباطــل إىل الحــق ،ومــن
الكســل اىل العمــل ،ومــن الفرقــة والكراهيــة إىل الوحــدة
والســام واألمــان ،ومــن الظلــم اىل العــدل ،ومــن الظــام اىل
النــور ،التــي أدت اىل قيــام دولــة اإلســام يف املدينــة ،عــى
أُ ُســس الحــق ،والعــدل ،والحريــة ،واملســاواة ،والوحــدة واملحبة
والتكافــل والتآخــي والحريــة واملســاواة وضــان الحقــوق،
وبنــاء جســور لالنطــاق اىل العــامل لتحقّــق عامل ّيــة اإلســام.
إن مقيــاس إدارة املــوارد البرشيــة ،وإدارة االقتصــاد ،يعتمــد
عــى اســتثامر العقــول ،فــإذا ســيطر يف دولــة مــا أصحــاب
العقليــات املحــدودة ،والفاســدون ،واملنافقــون ،وتبــوؤا
املناصــب بالدولــة ،أُغلقــت الســبل أمــام اصحــاب الكفــاءات،
واألدمغــة ،والدرجــات العاليــة مــن التعليــم واملهــارة ،مــا
يضطرهــم للهجــرة .وأشــارت دراســة بجامعــة الــدول العربيــة
خــال الســنوات األخــرة إىل أن مجمــوع عــدد الكفــاءات
العلميــة العربيــة يف الخارج يصــل اىل  1091282كفاءة علمية .
وتعــود دوافــع هجــرة العقــول ،يف العــر الحديــث،
ألســباب اقتصاديّــة وإداريّــة ،وعــدم وجــود مــاذ آمــن
يحمــي هــذه الكفــاءات مــن العنــف ،واســتهداف حريــة
اإلبــداع ،أو بســبب حــاالت الفــوىض األمنيــة ،وعــدم توافــق
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السياســات التعليم ّيــة مــع احتياجــات التنميــة ،وضعــف
العلمــي ،وقلّــة اإلمكان ّيــات امل ُتاحــة لــه،
عمل ّيــات البحــث
ّ
والترشيعــات التــي يعرتيهــا الخلــل ،وتعقيــد اإلجــراءات
يف األجهــزة اإلداريّــة ،والفســاد املــايل ،واإلداري ،وتهميــش
العلــاء يف بعــض الــدول ،وعــدم توفــر البيئــة املناســبة
لهــم ،وعــدم الثقــة يف أفكارهــم الجديــدة ،ومعاناتهــم مــن
تخصصــات ومواقــع تفــي مبؤ ّهالتهــم العلم ّيــة.
عــدم وجــود ّ
وهنــاك أســباب أخــرى جاذبــة لهجــرة العقــول ،منهــا :التقـ ُّدم
ـي املرتفــع يف ال ـ ُّدول التــي تت ـ ّم
االقتصـ ّ
ـادي ،واملســتوى املعيـ ّ
العلمــي،
الهجــرة إليهــا ،وتوفُّــر الوســائل الالزمــة للبحــث
ّ
تخصصــن ،وتوفُّــر
والتطويــر ،إضافــة إىل توفــر الفــرص لل ُم ِّ
اطــي،
والنفــي،
االســتقرار الســيايس،
ّ
واألمنــي ،والدميقر ّ
ّ
وتشــجيع السياســات والقوانــن يف الـ ُّدول امل ُتق ّدمــة ،وتحفيزهــا
ُتخصصــن وذوي الكفــاءات بهــدف َجذبهــم إليهــا ،وتزايــد
امل ِّ
ُتخصصــة يف ســوق العمــل.
نســبة الطلــب عــى العاملــة امل ِّ
ولهجــرة الكفــاءات واألدمغــة أثــار ســلبية تنعكــس عــى
شــتى مجــاالت الحيــاة ،ومــن أبرزهــا :اتســاع الفجــوة
بــن الــ ُّدول امل ُتق ِّدمــة الجاذبــة ،والــ ُّدول األصل ّيــة ،وتبع ّيــة
األدمغــة والكفــاءات ثقافيّــاً للــ ُّدول التــي هاجــروا إليهــا،
وزيــادة اإلنفــاق ،وذلــك عــر توظيــف كفــاءات مــن ال ـ ُّدول
مــا يجعــل الخســائر املا ّديــة التــي
لســ ّد ال َّنقــصّ ،
األخــرى َ
تــ ّم إنفاقهــا عــى تعليــم الكفــاءات املهاجــرة ،خســارة
مــا يعنــي
هائلــة ،وضعــف إجــراء البحــوث العلم ّيــةّ ،
تبعيّــة الــ ُّدول الفاقــدة للكفــاءات ،للــ ُّدول الجاذبــة لهــا.

وتعتــر هجــرة العقــول العربيــة ،خســارة يف مجــال
التعليــم يف جميــع مراحلــه ،إذ يبلــغ معــدل األميــة يف
الوطــن العــريب حال ًيــا نحــو  ،%49ويشــكل هــذا الرقــم
أحــد املعوقــات الرئيســية أمــام التنميــة العربيــة يف
عــر متثــل فيــه الكفــاءات العلميــة والتقنيــة واملعرفــة
املصــدر الرئيــي للتفــوق والتنافــس بــن األمــم.
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وتشــر اإلحصــاءات إىل أن ثــاث دول غربيــة غنيــة
وهــي الواليــات املتحــدة وكنــدا وبريطانيــا تحصــل عــى
 %75مــن املهاجريــن العــرب ،بــل أكــر مــن ذلــك ،
قامــت بعــض الــدول الغربيــة مبنــح جنســياتها للعقــول
العربيــة املهاجــرة يك تنســب إبداعاتهــا لهــا بالكامــل.
وبحســب الدراســات فــإن الوطــن العــريب يســاهم بـــ
 %31مــن الكفــاءات والعقــول املهاجــرة مــن الــدول
الناميــة ،كــا أن  %50مــن األطبــاء و %23مــن املهندســن
و %15مــن العلــاء مــن مجمــوع الكفــاءات العربيــة
يهاجــرون إىل أوروبــا والواليــات املتحــدة وكنــدا.
وقــدر أحــد تقاريــر منظمــة العمــل العربيــة أن الخســائر
التــي تتكبدهــا الــدول العربيــة ســنويًا ال تقــل عــن  200مليــار
دوالر بســبب هجــرة العقــول إىل الخــارج ،وتقــرن هــذه
األرقــام بخســائر كبــرة نجمــت عــن تأهيــل هــذه العقــول
ودفــع كلفــة تعليمهــا داخــل أوطانهــا ،مــا يؤكــد أن الــدول
العربيــة ،ومعهــا ســائر الــدول الناميــة تقــدم مســاعدات إىل
البلــدان املتقدمــة عــر تأهيلهــا لهــذه الكفــاءات ثــم تصديرهــا
إىل هــذه البلــدان املتقدمــة لتفيــد مــن خرباتهــا العلميــة.
ومــا يلفــت النظــر أن عــد ًدا كبـرا مــن املهاجريــن العــرب ،يف
التخصـــصات العلمية والتكنولوجية
الــدول الغربية ،يعملون يف
ّ
االسـراتيجية ،كــا تشــجع الكثري مــن الــدول الغربيــة املتق ِّدمة
العقــول واألدمغــة العربيــة النابغــة املهاجــرة عىل البقــاء لديها.
وظهــرت يف العــر الحديــث الهجــرة القرسيــة للعلــاء
واألكادمييــن واملهندســن واألطبــاء ،وهــذا مــا تعرضــت لــه
الكفــاءات العلميــة يف العــراق مــن هجــرة  7350عاملِ ًـــا يف
مختلــف املجــاالت بالفــرة االوىل الواقعــة بــن 1998-1991
إىل دول عربيــة وأجنبيــة نتيجــة الحصــار الــدويل الــذي كان
مفروضــاً عــى العــراق انــذاك ،منهــم  %67مــن أســاتذة
جامعــات و %23ممــ ْن يعملــون يف مراكــز أبحــاث علميــة.
وكانــت الخطــوة األشــد خطــورة هــو القــرار 1441ملجلــس
األمــن الــدويل يف  8ترشيــن الثاين/نوفمــر  ،2002إذ
نصــت إحــدى فقراتــه عــى أ َّن لجنــة االمــم املتحــدة
للرصــد والتحقــق والتفتيــش والوكالــة الدوليــة للطاقــة
الذريــة «تتمتــع بالحــق يف أن يزودهــا العــراق بأســاء
جميــع األشــخاص الــذي لهــم عالقــة حاليــاً وســابقاً
بربامــج العــراق الكيميائيــة والبيولوجيــة والنوويــة».
مــا يعنــي أن حيــاة العلــاء العراقيــن قدمــت عــى
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طبــق مــن ذهــب لجهــات خارجيــة ،بعــد أن أصبحــت
عــى أتــم درايــة بإســائهم ،وعناوينهــم ،وكيفيــة الوصــول
إليهــم ،خاصــة مــع قــرب حــرب احتــال العــراق ،التــي
جــرت بعــد شــهرين فقــط مــن صــدور هــذا القــرار،
مــا يــر عمليــة تصفيــة العلــاء بشــتى الوســائل.
ونتيجــة لذلــك تعــرض بالفــرة 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
منهــم اىل الهجــرة تحــت التهديــد إىل دول العــامل املختلفــة
حفاظًــا عــى حياتهــم وهــو مــا أثــر بالســوء عــى حركــة الحياة
العلميــة يف العـراق وأوقــف عجلــة التقــدم فيــه .حيــث أشــار
تقريــر شــبكة رصــد حقــوق االنســان يف العـراق الــذي نــر يف
 2005إىل أن عــدد الذيــن قضــوا برصــاص االغتيــال يف الع ـراق
حتــى نهايــة أذار  2004بلــغ اكــر مــن  1000عــامل عراقــي.
ويتضــح أن هــذا املخطــط موجــه ضــد العــراق ،بالدرجــة
األوىل ،حيــث إن مؤسســات التعليــم العــايل قــد حرقــت أو
نهبــت أو دمــرت؛ ألهــداف ودوافــع عــدة منهــا :إف ـراغ البلــد
مــن باحثيــه ،وأكادمييــه ،وعلامئــه ،وتدمــر هويتــه الثقافيــة،
والعلميــة ،ووقــف عجلــة التطــور فيــه ،وأعادتــه عــرات
الســنني إىل الــوراء ،و يعــد الع ـراق مــن أكــر الــدول تــر ًرا
جــراء هجــرة كفاءاتــه العلميــة فهــو مــن البلــدان الناميــة،
وبتَعــداد ســكاين عــال ،ويحتــاج إىل الكثــر مــن الخــرات،
والكفــاءات العلميــة مــن أجــل النهــوض بواقعــه املــردي،
وخــر حصــاد أربعــن عا ًمــا مــن العمــل والتخطيــط وإرســال
بعثــات دراســية إىل الخــارج مــن أجــل النهوض بالواقــع العلمي
والصحــي فيــه .إن مســألة عــدم احــرام ال ِعلــم والعلــاء
واالســتخفاف بهــم ،وعــدم توفــر بيئــة مناســبة للبحــث
ال ِعلمــي واإلبــداع ،إضافــة إىل ضعــف اإلنفــاق عــى البحــث
لتخصصــات
العلمــي ،وعــدم توافــر فُــرص العمــل امل ُتاحــة ّ
كل ذلــك يــؤ ّدي إىل اســتمرار نزيــف الهجــرة.
نوعيــةّ ،
ورمبــا يكــون أحــد الحلــول إليقــاف نــزوح االدمغــة العربيــة
هــي دعــوة أحــد الخــراء العــرب لجامعــة الــدول العربيــة
إىل وضــع اســراتيجية عربيــة للتعامــل مــع ظاهــرة
هجــرة األدمغــة العربيــة ،واعتبارهــا قضيــة أمــن قومــي
عــريب بعدمــا غــدت املجتمعــات العربيــة بيئــات طــاردة
للكفــاءات واألدمغــة ال ِعـــلمية العربيــة ،ال حاضنــة لهــا.

في رحاب الجامعات
سليمان مهدي

الجامعــة العراقيــة
صــرح علمــي يبحــث
عــن االفضــل دائمــا

هــي إحــدى تشــكيالت وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي،
تأسســت عــام ١٩٨٩م ،وتقــع الجامعــة العراقيــة يف بغــداد
عاصمــة العــراق ،وتحتــل ركنــا مهــاً ومتميــزا ً مــن مدينــةاألعظميــة ،التــي ت ُعـ ُّد واحــدة مــن أهــم احيــاء العاصمــة ،ويــرز
يف هــذا املوقــع عبــق الــراث االصيــل ،وبنايــة الجامعــة مــن
األبنيــة الرتاثيــة املرســومة عــى الطــراز العــريب القديــم ،اذ تزخــر
الجــدران بالزخرفــة واالقــواس املقرتنــة بالــراث البغــدادي ذائــع
الصيــت ،فضــا عــن ذلــك تجــاور الجامعــة (املقــرة امللكيــة)
وهــي احــدى معــامل البنــاء املتميــزة يف بغــداد اليــوم ،كــا ان
بعــض الكليــات تقــع يف عــدد مــن احياء بغــداد العريقــة االخرى.
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لقــد منــت الجامعــة خــال فــرة زمنيــة قصــرة نســبياً،
لتضــم  10كليــات ،تقــدم أكــر مــن  45برنامجــاً أكادمييــاً
متنوعــاً يف مســتويات الدبلــوم ،والبكالوريــوس ،واملاجســتري،
والدكتــوراه ،و تضــم الجامعــة حاليــاً مــا يقــارب 23310
طالبــاً وطالبــ ًة يتلقــون العلــم عــى يــد  948مــن أعضــاء
هيئــة التدريــس الذيــن يتمتعــون بكفــاءات علميــة متنوعــة،
وخــرات دوليــة مرموقــة ،وترتبــط الجامعــة باتفاقيــات
تعــاون وتحالفــات إســراتيجية طويلــة األمــد مــع  15مؤسسـ ًة
أكادميي ـ ًة رائــد ًة حــول العــامل وهــذه االتفاقيــات مــن شــأنها
تعليــم إىل طلبتهــا بأعــى املعايــر العامليــة.
ضــان تقديــم
ٍ

األهداف والغايات:
قامــت الجامعــة منــذ تأسيســها بثــاث وظائــف
أساســية ،جســدت كينونتهــا بــن الجامعــات ،وهــي:
أوالً :التعليــم ،وإكســاب الطلبــة املعــارف ،واملهــارات الالزمــة لزيــادة
تحصيلهــم األكادميــي ،وتنميــة شــخصياتهم تنميــة شــاملة متكاملــة،
وإعدادهــم للعمــل املســتقبيل ،وتكويــن اتجاهاتهــم اإليجابيــة.
ثانيـاً :البحــث العلمــي ،الــذي يُعــد عامـاً أساســياً يف توليــد املعــارف،
وتحقيــق التقدم العلمي ،والتنمية املســتدامة ،لذا ،تســعى الجامعة ألن
تكــون رائــدة يف مجال البحوث العلمية وتخريج األفـراد املؤهلني علميًا.
ثالثــاً :خدمــة املجتمــع ،إذ تقــوم الجامعــة بــدور أســايس يف تنميــة
املجتمــع وتحديثــه ،وتقــدم خدماتهــا إىل قطاعاتــه جميعــاً ،فهــي
منفتحــة عــى مؤسســات املجتمــع املحــي والعــريب والعاملــي
وتقويــة روابطهــا معــا ،وذلــك مــن خــال عقدهــا املؤمتــرات
العلميــة والثقافيــة ،والنــدوات والــورش العلميــة وغريهــا ،فض ـاً عــن
عقدهــا الــدورات التدريبيــة مــن خــال مراكزهــا املتخصصــة خدمــة
ألفــراد املجتمــع العراقــي ،والعــريب ،واألجنبــي عــى حــد ســواء.

التبادل األكاديمي :
تهتــم الجامعــة بالتعــاون وتبــادل الخــرات ،واألســاتذة املتخصصــن
مــع الجامعــات العربيــة واإلســامية والعامليــة يف مختلــف مجــاالت
العلــوم والتكنولوجيــا ،وللجامعــة عالقــات وطيــدة تربطهــا بالكثــر
مــن الجامعــات ،وتنظــم عالقتهــا اتفاقيــات تعــاون وتوأمــة مــع عــدد
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ورســخت العالقــات
مــن الجامعــات؛ فعقــدت جملــة مــن االتفاقيــات ّ
الثقافيــة الجــادة معهــا ،فضــا عــن انضاممهــا إىل عضويــة اتحــاد
الجامعــات العامليــة ،واتحــاد الجامعــات العربيــة ،مبــا يســاعد عــى
تطويــر الجامعــة وتعزيــز مكانتهــا العلميــة محليــا وإقليميــا ودوليــا.

برامج تعليمية متكاملة

24

تتميــز الجامعــة بقبــول الطلبــة مــن ارجــاء العــامل ،مــا
انعكــس عــى حجــم الطلبــة الوافديــن للدراســة فيهــا منــذ
تأسيســها إذ بلــغ عــدد الــدول التــي جــاء منهــا طلبــة العلــم
أكــر مــن  45دولــة عربيــة وإســامية؛ لــي ينهلــوا العلــوم
املختلفــة ،وليكونــوا نقطــة اشــعاع فكــري يف بلدانهــم.
وتســعى الجامعــة إىل تأهيــل جيــل قادر عــى اإلبــداع واإلبتكار،
يواكــب التغـرات التكنولوجيــة والحياتيــة ،وفــق برامــج أكادميية
ومهنيــة شــاملة بأعــى مســتويات الجــودة؛ لرتســيخ مبــدأ
التعليــم املتقــدم مــدى الحيــاة ،حيــث تــم اختيــار الربامــج
األكادمييــة للجامعــة بعنايــة تامــة ،ملبيــة رغبــات الطلبــة مــن

جهــة ،واحتياجــات ســوق العمــل مــن جهــة أخــرى ،وهــي
جامعــة متخصصــة تُــ َد َّرس يف أروقتهــا الدراســات األوليــة
والعليــا ،وباختصاصــات متنوعــة؛ كالطــب ،وطــب األســنان،
والهندســة ،والقانــون ،واإلدارة ،واالقتصــاد ،واآلداب ،والرتبيــة،
واإلعــام ،والعلــوم اإلســامية ،فضــا عــن علــوم متنوعــة أخــرى.
يقــود هــذه الكليــات كادر أكادميــي ،وأعضــاء هيئــة تدريســية
اســتثنائيون ،لديهــم القــدرة عــى ربــط املــادة النظريــة
بالواقــع العمــي الحــايل مــن خــال أبحاثهــم العلميــة ،التــي
تتضمــن خطــط واحتياجــات ســوق العمــل للخريجــن،
يف هــذه التخصصــات ،يف القطاعــن الخــاص والحكومــي.

عالقة متميزة مع « أُريد «

مختبرات متطورة

تســعى الجامعــة ،جاهــدة ،إىل االهتــام بالعنــر البــري،
واالرتقــاء مبســتوى الطّالــب علميــاً ،ومعرفيــاً ،وخلقيّــاً ،حتــى
يســاهم يف تربيــة جيــل جديــد يتصــف بالعلــم والخلــق ،كــا
تســعى إىل تحقيــق الجــودة التّعليميّــة واملهنيــة لبنــاء الكــوادر
املؤهلــة علميـاً ،املدركــة ملتغـرات العــر ،الصالحــة لســوق العمل.
فيتــم تنظيــم الــورش والنــدوات ،واملؤمتــرات ،واملحــارضات
العلميــة ،مــع املؤسســات االكادمييــة كافــة ،ومنهــا «منصــة
أُريــد الدوليــة» ،التــي تربطهــا عالقــة وثيقــة مــع الجامعــة،
ويتــم تنســيق األنشــطة العلميــة بشــكل دوري مبــا يخــدم
الباحثــن ،والعلــاء ،حــول مختلــف املوضوعــات وتهتــم
بالجانــب التطبيقــي كاهتاممهــا بالجانــب النظــري ،واســتخدام
وســائل التكنولوجيــا الحديثــة املتوفــرة ،وتضــع كل اإلمكانــات
املتاحــة لخدمــة العمليــة التعليميــة ،وتعزيــز التميــز األكادميــي.

تضــم الجامعــة عــددا ً كب ـرا ً مــن املخت ـرات العلميــة تتوفــر فيهــا
أفضــل األجهــزة العلميــة الالزمــة للدراســة العلميــة وإجــراء
التجــارب إىل جانــب الدراســة النظريــة ،وتحــرص الجامعــة عــى
تحديــث مخترباتهــا بشــكل مســتمر ،وتعنــى باســتخدام وســائل
التكنولوجيــا يف العمليــة التعليميــة ،وتوفــر عــددا ً كبــرا ً مــن
مختــرات الحاســوب وكافــة التجهيــزات الطبيــة والهندســية
والتقنيــة مبواصفــات حديثــة لخدمــة العلميــة التعليميــة والبحــث
العلمــي ،كــا تقــدم لطلبتهــا خدمــة اإلنرتنــت لتمكينهــم مــن
االتصــال باملكتبــات ومراكــز األبحــاث والحصــول عــى املعلومــات
مــن مختلــف املصــادر ،كــا تقــدم املكتبــة خدماتهــا للطلبــة
والباحثــن حيــث يتوفــر بالجامعــة عــدد كبــر مــن املــواد العلميــة
املختلفــة و تواصــل الجامعــة جهودهــا يف التطويــر املســتمر
مبــا يســهم يف خدمــة العمليــة التعليميــة ونهضــة املجتمــع.

صدى أُريد

نبض الباحثين

مــن أوراق مصــاب بـــ ( كورونــا ) !!

بقلم  :هند زاهر

اعتدنــا النعــم أم غفلناهــا؟ أم أنَّ ملــل الحيــاة جعلنــا ال نعــرف كميــة الجــال الــذي خلقــه اللــه لنــا يف
كل مــكا ن وزاويــة والتفاتــة ،نطالــب مــن حولنــا باالهتــام واالحتــواء حــد االســتجداء  ،وننــى أننــا نحيــا
يف اهتــام اللــه ،ســبحانه وتعــاىل ،بنــا وعطفــه علينــا ،وال نعــرف أننــا يف لطفــه ومعيتــه صباحــا ومســا ًء.

اعتدنــا النعــم أم غفلناهــا؟ أم أ َّن ملــل الحيــاة جعلنــا ال
نعــرف كميــة الجــال الــذي خلقــه اللــه لنــا يف كل مــكان
وزاويــة والتفاتــة ،نطالــب مــن حولنــا باالهتــام واالحتــواء
حــد االســتجداء ،وننــى أننــا نحيــا يف اهتــام اللــه ،ســبحانه
وتعــاىل ،بنــا وعطفــه علينــا ،وال نعــرف أننــا يف لطفــه ومعيتــه
صباحــا ومســا ًء.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
وجــع أو أمل يف النفــس ،ال تحتــوي يــداك وذراعــاك أيــا مــن
عالمــات ثقــوب الحقــن وجهــاز املغــذي والــدواء وآثارهــا ،أنــت
تضحــك ،وتصيــح ،وتلعــب دون ضيــق يف التنفــس ،تخــرج إىل
الحديقــة دون الشــعور باإلعيــاء ،أنــت ال تحســب خطواتــك ،ال
تنتبــه لــكل حركــةوكل (همســة) ،أنــت تنــام دون أن تســتعني
بجهــاز التنفــس االصطناعــي وأداتــه ( املاســك ) تغطــي
وجهــك وســط مشــاعر خــوف وقلــق ورعــب مــن القــادم
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املجهــول ،فالوبــاء ال يعــرف بــدواء ،ويصطــاد ضحايــاه كلــا
وجــد جهازهــم املناعــي ال يقــوى عــى املقاومــة ،واألمــر مــروك
للقــدرة اإللهيــة يف أن نكــون أو ال نكــون .أمــا خريــر املــاء
املضبــوط عــى ضغــط معــن يف جهــاز التنفــس ،فقصتــه قصــة
أخــرى مزعجــة وأنــت مجــر عــى أن تســمع هــذا الخريــر
وطنينــه يف رأســك ،وال يشء يف مخيلتــك كيــف أنــك قبــل أن
تصــاب بكورونــاتتحــرك وتتقلــب يف فراشــك كيفــا تريــد .
خالصــة القــول :إننــا تعودنــا عــىنعــم 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 جاللــه
ومعيتــه ،التــي ميكــن أن نحققهــا يف ســجدة أو آيــة ،أو يــد
مرفوعــة بدعــوة صغــرة؟ عندهــا ســتعود حياتــك التــي رســمها
لــك الخالــق ،فــا تبخــل عــى اللــه مبحبــة يســتحقها و(اعمــل)
الخــر؛ لتفتــح كل أبــواب الســاء والــرزق واملحبــة والخــر.

صدى أُريد

قراءة في كتاب

ُ
صناعة الهوية العلمية للعلماء والخبراء والباحثين

( الجزء الرابع )

تأليف  :د.سيف السويدي ـــ أ.طارق برغاني

يعــد هــذا الكتــاب واحــدا مــن أهــم املؤلفــات
العلميــة التــي تقــدم خريطــة طريــق متكاملــة
للعلــاء والخــراء والباحثــن الناطقــن بالعربيــة
أينــا كانــوا يف كيفيــة تســويق منتجهــم العلمــي،
وجعلهــم يحتلــون املكانــة التــي يســتحقونها بــن
أقرانهــم يف مختلــف أرجــاء املعمــورة ،ال ســيام
وان مــا يقدمونــه يشــكل مكســبا علميــا كبــرا يف
مختلــف املجــاالت العلميــة االنســانية والتطبيقيــة
 ..مجلــة « صــدى أُريــد « وحرصــا منهــا يف إتاحــة
هــذا الكتــاب للجميــع ســتقدمه عــى أجــزاء ،وهــي
تقــدم شــكرها وثنائهــا ملؤلفــي الكتــاب د.ســيف
الســويدي و أ .طــارق برغــايت عــى موافقتهــا
عــى نــره مــن بــاب ( زكاة العلــم نــره ) نســأل
اللــه أن يجعــل هــذا العمــل يف ميــزان حســناتهم .

خلــق الثقــة لــدى الجمهــور وكســب محبته
الثقــة شــعو ٌر متبــادل بــن شــخصني أو مجموعــة مــن األشــخاص ،يتولــد
وينمــو تدريجيــا يف نفوســهم حتــى يرتســخ فيهــا فيصــر محبــة متبادلــة،
عرفهــا علــاء النفــس بأنهــا «حالــة نفســية تتســم باالســتعداد لقبــول
تأثــر اآلخــر بنــاء عــى اعتقــادات تفاؤليــة أومطمئنــة ، »..وهــو يبتــدئ
مــن الــذات أوال فــا يتصــور كســب ثقــة النــاس فيــك ومحبتهــم لــك،
دون أن تكــون واثقــا يف نفســك أوال« ،أول خطــوة يف طريــق تغيــر
صورتــك عــن ذاتــك هــو أن تــرك اجــرار ذكريــات الفشــل ،وأن تبحــث
عــن مصــادر ثرائــك وقوتــك ونجاحاتــك الســابقة...وكل ذلــك يســهم
يف بنــاء صــورة قويــة عــن ذاتك...فتؤمــن بنفســك ،وتحــب نفســك
وتثــق بنفســك...ا ْبنِ صورتــك عــن ذاتــك مــن خــال خــرات النجــاح
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الســابقة لــك ،يف كل صبــاح قــل لنفســك لقــد ولــدت لــي أنجــح
 ...أنــا أســتحق النجاح...لقــد نجحــت يف مــرات ســابقة...وأي نجــاح
أحــرزه يســهم يف بنــاء صــورة إيجابيــة جميلــة قويــة عــن ذايت»...
وتحصيــل ثقــة النــاس عنــر أســايس ال بــد للباحــث مــن تنميتــه يف
فئتــه املســتهدفة؛ ألنــه «ال نجــاح بــدون النــاس وال طعــم لنجــاح بــدون
نــاس ،النــاس شــهود عــى نجاحــك ،ويجــب أن يســتفيد النــاس مــن
نجاحــك ، »...لــذا عــى الباحــث االطــاع عــى الطــرق واألســاليب
والتوجيهــات التــي يقدمهــا علــاء النفــس يف هــذا املجــال ،حتــى يتــأىت
لــه بنــاء الثقــة يف نفــوس جمهــوره عــى الوجــه الصحيــح ،مــن بينهــا:

صدى أُريد

قراءة في كتاب

أن يُص ّدقك الناس ،وأن يشعروا بإخالصك.
التمتع بقوة اإلقناع.
تقبل نجاح اآلخرين والثناء عىل إنجازاتهم.
عدم الحكم عىل اآلخرين.
كبح «األنا» السلبية من توجيه الترصفات والسلوكات.
عدم افرتاض أن اآلخرين يعرفون ما الذي تريده وما الذي تشعر به،
وإمنا يجب القيام بإخبارهم.
افرتاض حسن النية يف العالقات مع اآلخرين ،والتحيل باملرونة.
اإلميان بالقدرة عىل تحقيق التغيري يف الحياة الشخصية أوال وبالتايل يف
حياة اآلخرين .
اسمع اآلخرين يسمعوك...وافهمهم يفهموك.
ال تنىس أن تكون مبتسام معظم الوقت.
وقد حدد ديل كارنيجي يف كتابه «كيف تكسب األصدقاء وتؤثر يف

الناس؟» ستًّا من الطرق لجعل الناس تحب شخصا ما وهي:
أظهر اهتامما حقيقيا باآلخرين.
ابتسم.
تذكر أن اسم الشخص هو أجمل وأحب األسامء إليه.
كن مستمعا جيدا ،وقم بتشجيع اآلخرين.
تحدث فيام يرس ويسعد محدثك وميتعه.
جعل الشخص اآلخر يشعر باألهمية ،افعل ذلك بصدق .
إن استشــعار اآلخريــن حبــك الخــر والنجــاح لهــم ،وإحساســهم بأنــك
تســعى إلســعادهم وإفادتهــم دون مصلحــة خاصــة أو مقابــل مــادي،
وأن حبــك لهــم نابــع مــن نيــة خالصــة ورغبــة صادقــة لهــي أفضــل
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
كل النــاس ،أن تتمنــى الخــر لنفســك ولغــرك يف نفــس الوقــت. »...

تحديد وفهم السمات الشخصية للفئات المستهدفة
إن الفهــم الصحيــح لحاجيــات النــاس ورغباتهــم ،مشــاعرهم وميولهــم،
اهتامماتهــم وســاتهم يعــد مــن أهــم األمــور التــي يتوجب عــى الباحث
إدراكهــا وتلمســها يف جمهــوره« ،النــاس يختلفــون يف طباعهــم وطــرق
تعاملهــم ،بينــا أكــر النــاس ســيكونون لطفــاء ومؤدبــن وحريصــن
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 االجتامعــي ،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 السـراتيجية بنــاء عالمتــه (ماركته)
الشــخصية ،مــن قبــل :مــن هــم األشــخاص اللذيــن سأســتهدفهم؟
كيف يفكرون وكيف يترصفون؟
ما هي غرائزهم ،دوافعهم وانشغاالتهم؟
ما طبائعهم النفسية وما ردود أفعالهم املحتملة؟
مباذا يتميزون عن باقي الفئات؟
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ما هي نقاط االختالف واالتفاق التي تجمع بينهم؟
إىل أي حد ميكنني التأثري فيهم؟
ما هي الخطة الواجب اتباعها لتحقيق ذلك؟
مــا هــو مســتواهم املعريف-الثقــايف ،فئتهــم العمريــة ،مكانتهــم
االجتامعيــة ،جنســهم (نســاء ،رجــال)؟
مــا هــي الوســائل املفضلــة لديهــم يف التواصــل :تواصــل حضــوري
مبــارش ،نــدوات جامعيــة عامــة ،محــارضات فئويــة خاصــة ،تواصــل
غــر مبــارش عــن طريــق األنرتنــت ووســائل اإلعــام؟

إن األجوبــة عــن هــذه األســئلة واملقارنــة بــن جميــع املعطيــات
املحصلــة مــن شــأنه تشــكيل صــورة واضحــة ومتكاملــة وأقــرب إىل
الواقعيــة حــول الســات الشــخصية لآلخريــن« :لــكل منــا منــط
االســتجابة الفريــد الخــاص بــه ،فــا يوجــد منــط واحــد يناســب
الجميــع ،لذلــك يكــون هدفك...مقارنــة مــا تســمعه وت ـراه مــع مــا
يجــول داخــل صــدور اآلخريــن. »...

صدى أُريد

قراءة في كتاب

التأثيــر الفعــال فــي اآلخريــن
للتأثــر الفعــال قــوة عجيبــة يف جــذب اهتــام النــاس وكســب ثقتهــم
وهــو بذلــك يكــون ســببا يف الحصــول عــى املزيــد مــن املهتمــن مــن
جهــة ،كــا يع ـ ُّد تحصيــا ملــا اكتســبه الباحــث حــول ســات جمهــوره
وفهمــه لطباعهــم ورغباتهــم مــن جهة أخــرى« ،إن قـراءة أفــكار اآلخرين
وترصفاتهــم لــه أهميــة شــديدة يف تحقيــق تأثــر إيجــايب عــى اآلخريــن،
وإذا مل تتمكــن مــن ذلــك فلــن تعــرف قــط مــا إذا كان مــا تفعلــه يــؤيت
مثــاره أم أنــه غــر ُم ٍ
جــد ،ومــا أن تعــرف مــدى تأثــرك فيمــن حولــك
ميكنــك التــرف وتغيــر مــا تفعلــه حتــى تجــد وســيلة فعالــة لتحقيــق
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  2500عــام مضــت ،ففــي
كتابــه «فــن الخطابــة» حــدد «أرســطو» ثــاث طــرق متثــل جوهــر القدرة
عــى التأثــر يف اآلخريــن والتــي أطلق عليهــا الطريقة األخالقيــة والطريقة
املنطقيــة والطريقــة العاطفيــة ،وعندمــا متــزج بــن هــذه الطــرق
الثــاث ،فإنــك تضــع بذلــك خطــة محكمــة إلقنــاع اآلخريــن بقضيتــك» .
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وال بــد هنــا مــن اإلشــارة إىل بعــض مــا تحملــه هــذه الطــرق الثالثــة
مــن معــانٍ  ،ومــا تقــوم بــه مــن وظائــف يف إحــداث تأثــر يف اآلخريــن.
األخــاق :هــي مصداقيتــك ،وكونــك جديـرا بالثقة...أنــت يف حاجــة إلقنــاع
اآلخريــن بأنــك متتلك املعرفة واملهارات وأهم من ذلك الشــخصية املطلوبة.
املنطــق :يقصــد بــه الحجــج املنطقيــة واألســباب التــي تطرحهــا،
فاملنطــق يخاطــب الفكــر ويناشــد العقــل ،فبعــض األشــخاص
يجــدون الحقائــق واألرقــام مقنعــة للغايــة ،وأغلبنــا يتأثــر بهــا
إىل حــد كبــر ،وعــدم توافــر أســس ســليمة وقويــة ملــا نطرحــه
مــن أفــكار مــن شــأنه تقويــض قدرتنــا عــى إقنــاع اآلخريــن.
العاطفــة :األحاســيس واملشــاعر التــي تعــر عنهــا عندمــا تتواصــل
مــع اآلخريــن ومــا تثــر فيهــم مــن أحاســيس بالتبعيــة ،إنــك يف
حاجــة إىل أن تكســب قلوبهــم وعقولهــم يف آن واحــد ،وأفضــل
الطــرق لتحقيــق ذلــك هــو أن تكــون عاطفيــا ومتحمســا ،ويف وســعك
مناشــدة عاطفــة اآلخريــن مــن خــال نســج القصــص الخياليــة

وإعطــاء األمثلــة الحيــة واســتخدام لغــة تعتمــد عــى األلفــاظ
الحســية لجعــل مــا تســوقه مــن حجــج مقنعــة ينبــض بالحيــاة» .

صدى أُريد

منوعات علمية

أيهما أقوى ذاكرة الرجل أم ذاكرة المرأة؟

أظهرت دراســة أمريكية جديدة ،أن النســاء يتمتعن بذاكرة أفضل
وأقــوى مــن ذاكرة الرجال ،يف جميــع مراحلهن العمرية ،حتى بعد
فــرة انقطــاع الطمــث ،التــي ترتاجع فيها قــدرات الذاكــرة لديهن.
ويعتقــد الباحثــون يف جمعيــة «فييــت» بأمريــكا الشــالية،
أن املــرأة تتفــوق عــى الرجــل يف تذكــر األحــداث،
والوجــوه واألشــياء ،التــي يتعــن القيــام بهــا ،ونــروا
نتائــج دراســتهم يف املجلــة العلميــة .Menopause
وأجــرى فريــق البحــث دراســته عــى  212رجــاً
وســيدة ،تــراوح أعامرهــم بــن  45و 55عا ًمــا ،لتقديــر
مســتويات الذاكــرة واملهــارات العقليــة لديهــم.
فوجــد أن النســاء يف منتصــف العمــر ،يتفوقــن عــى الرجــال
مــن نفــس الفئــة العمريــة يف كل مــا يتعلــق بالذاكــرة.
وقــال الباحثــون :إن  %75مــن الرجــال والنســاء يعانــون
مــن مشــاكل يف الذاكــرة كلــا تقــدم بهــم العمــر،
لكــن املــرأة تتفــوق عــى الرجــل عندمــا يتعلــق األمــر
بالذاكــرة ،حتــى يف منتصــف العمــر ومرحلــة الشــيخوخة.
وأضافــوا أن بعــض الدراســات أشــارت إىل أن اإلنــاث ،حتــى
يف مرحلــة الطفولــة ،يتفوقــن عــى الذكــور يف املهــام املتعلقــة
بالذاكــرة ،وهــذا ينطبــق بشــكل خــاص عــى الذاكــرة اللفظيــة.
وعــن الــر يف ذلــك ،خلــص الباحثــون إىل وجــود مســتويات
مــن هرمــون يســمى «إســراديول» ،وهــو أحــد مشــتقات
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هرمــون «األســروجني» ويؤثــر يف التعلــم والتذكــر،
وهــو متواجــد عنــد النســاء أكــر منــه لــدى الرجــال.
وأكــدوا أن مســتويات هــذا الهرمــون تبــدأ يف االنخفــاض
يف مرحلــة مــا بعــد انقطــاع الطمــث ،وهــو مــا يؤثــر
بــدوره عــى الذاكــرة لــدى الســيدات ،لكــن تظــل
مســتوياته أفضــل مــا لــدى أقرانهــن مــن الرجــال.
وكانــت دراســات ســابقة ،تحدثــت عــن وســائل ميكــن اتباعهــا
لتقويــة الذاكــرة ،حيــث كشــفت أن عمــل كبــار الســن
التطوعــي املنتظــم ،ال يعــود بالنفــع عــى املجتمــع وحســب،
بــل ميكــن أن يحمــي املســنني مــن أمــراض الشــيخوخة،
وعــى رأســها تراجــع الذاكــرة وضعــف اإلدراك واملعرفــة،
ويجعلهــم يتمتعــون بصحــة أفضــل جســديًا وعاطف ًيــا.
وأضافــت أن اتبــاع أســلوب حيــاة صحــي يعتمــد عــى
األغذيــة الصحيــة ومامرســة الرياضــة بانتظــام ،يســاهم
بشــكل كبــر يف الحــد مــن تراكــم لويحــات الربوتــن
«أميلويــد» التــي تســاعد عــى ظهــور مــرض الزهاميــر.
وأشــارت إىل أن النظــام الغــذايئ الصحــي الــذي يعتمــد عــى
زيــت الزيتــون بوصفــه مصــدرا ً أساســياً للدهــون ،إىل جانــب
اإلكثــار مــن تنــاول الفواكــه ،والخ ـراوات ،والحبــوب الكاملــة،
والبقوليــات ،واملكــرات ،وتنــاول األســاك والدواجــن ،عــى
األقــل ،مرتــن يف األســبوع ،والحــد مــن تنــاول اللحــوم الحم ـراء.

صدى أُريد

قصة وعبرة

لماذا ال يتحدثون عن نعيم القبر والنعيم المقيم؟
فرح جمال
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ملــاذا ال أحــد يحدثنــا عــن نعيــم القــر
وإن أجمــل يــوم هــو يــوم لقــاء ربنــا؟
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؟
ملــاذا ال نفكــر بــأن ربنــا ســوف يرحــم؟ ملــاذا يك ّرهوننــا
باملــوت ويخوفوننــا منــه؟ حتــى رصنــا نحــس بــأن
ربنــا ســوف يعذبنــا عذاب ـاً ال يخطــر عــى عقــل بــر؟
ملــاذا ال يحدثوننــا عــن أحــوال الصالحــن يف قبورهــم؟
حتــى نســعى لنكــون مثلهــم؟ ملــاذا ال يقولــون إ ّن
عملنــا الصالــح ســيأتينا يف قربنــا ويؤنــس وحدتنــا ،قــال
صــى اللــه عليــه وســلم( :ث ُـ َّم يَأْتِي ـ ِه ٍ
آت َح َس ـ ُن الْ َو ْج ـ ِه،
ــاب ،فَ َيق ُ
ــر ِب َك َرا َمــ ٍة
ــب ال ِّريــ ِحَ ،ح َســ ُن الثِّ َي ِ
طَ ِّي ُ
ُــول :أَبْ ِ ْ
يــم ،فَ َيق ُ
ــر َك اللــ ُه
يــم ُم ِق ٍ
ِمــ َن اللــ ِه َونَ ِع ٍ
ُــولَ :وأَنْ َ
ــت فَ َب َّ َ
ُــول أَنَــا َع َمل َ
ــت؟ فَيَق ُ
ــت
ــح ،كُ ْن َ
ــرٍَ ،مــ ْن أَنْ َ
ُــك َّ
الصالِ ُ
ِب َخ ْ
سي ًعــا ِف طَا َع ـ ِة الل ـ ِه ،بَ ِطيئًــا َع ـ ْن َم ْع ِص َي ـ ِة الل ـ ِه،
َوالل ـ ِه َ ِ
ــرا) (أخرجــه احمــد بســند صحيــح).
فَ َجــ َز َاك اللــ ُه َخ ْ ً
وحــن يتــوىف أحــد الصالحــن تتقابــل روحــه
مــع مــن مــات مــن أهلــه وأصحابــه حتــى أن
الصالحــن منهــم يهرولــون إليــه ليســلموا عليــه ..
قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم عــن هــذا
اح الْ ُم ْؤ ِم ِنـ َن فَلَ ُهـ ْم أَشَ ـ ُّد فَ َر ًحــا
املوقــف( :فَ َيأْتُــو َن ِبـ ِه أَ ْر َو َ
ِب ـ ِه ِم ـ ْن أَ َح ِدكُ ـ ْم ِب َغائِ ِب ـ ِه يَ ْق ـ َد ُم َعلَ ْي ـ ِه ،فَ َي ْس ـأَلُونَ ُهَ :مــاذَا
فَ َعـ َـل فُـ َـانٌ؟ َمــاذَا فَ َعـ َـل فُـ َـانٌ؟ فَ َيقُولُــونََ :د ُعــو ُه فَ ِإنَّ ـ ُه
كَا َن ِف غَــ ِّم ال ُّدنْيَــا) (أخرجــه النســايئ بســند صحيــح)
إذن فاملــوت للصالحــن «راحــة» مــن غــم الدنيــا ونصبهــا.
لهــذا نحــن مطالبــون بالدعــاء النبــوي « ..
ــرٍَ ،وا ْج َعــلِ
َوا ْج َعــلِ الْ َح َيــا َة ِزيَــا َد ًة ِل ِف ك ُِّل َخ ْ
ش» (أخرجــه مســلم).
الْ َمــ ْوتَ َرا َحــ ًة ِل ِمــ ْن ك ُِّل َ ٍّ
السـ َـا ِء :أَ ْن قَـ ْد َص ـ َد َق
وعندهــا « « :فَيُ َنــا ِدي ُم َنــا ٍد ِم ـ َن َّ

َع ْب ِ
ــدي ،فَأَفْرِشُ ــو ُه ِمــ َن الْ َج َّنــ ِةَ ،وافْتَ ُحــوا لَــ ُه بَابًــا ِإ َل
الْ َج َّنـ ِةَ ،وأَلْب ُِســو ُه ِمـ َن الْ َج َّنـ ِة ،قَـ َ
ـال « :فَ َيأْتِيـ ِه ِمـ ْن َر ْو ِح َهــا،
ـح لَـ ُه ِف قَـ ْ ِ
ـر ِه « (أخرجــه أبــو
ـر ِه َمـ َّد بَـ َ ِ
َو ِطي ِب َهــاَ ،ويُف َْسـ ُ
داود وأحمــد ،بســند صحيــح) «»  ..فيبــدأ يلــح عــى ربنــا:
الســا َع َة! (اخرجــه احمــد
الســا َع َةَ ،ر ِّب أَ ِق ِ
َر ِّب أَ ِق ِ
ــم َّ
ــم َّ
بســند صحيــح) حتــى يطمــن ويذهــب إىل جنتــه ..
كافــرا
ليــس
العــايص
املســلم
وأن
باللــه وال مطــرودا مــن رحمــة اللــه ..
ْــي ِب َي ِ
قــال ﷺَ ( :وال ِ
َّــذي نَف ِ
ــد ِه لَ ُي ْد ِخلَــ َّن اللَّــ ُه الْ َج َّنــ َة
الْفَا ِجـ َر ِف ِدي ِنـ ِهْ ،الَ ْح َمـ َـق ِف َم ِعيشَ ـ ِت ِهَ ،وال َِّذي نَ ْفـ ِ
ـي ِبيَ ِد ِه
لَ ُي ْد ِخلَ ـ َّن اللَّ ـ ُه الْ َج َّن ـ َة ُم ْؤ ِم ًنــا قَ ـ ْد َم َحشَ ـتْ ُه ال َّنــا ُرَ ،والَّـ ِـذي
نَ ْفـ ِ
ـي ِب َيـ ِـد ِه لَ َي ْغ ِف َر َّن اللَّ ُه يَـ ْو َم الْ ِق َيا َم ِة َم ْغ ِف َر ًة َل تَ ْخطُ ُر َع َل
ـرَ ،والَّـ ِـذي نَ ْفـ ِ
ـي ِب َيـ ِـد ِه لَ َي ْغ ِفـ ُر اللَّـ ُه يَـ ْو َم الْ ِق َيا َم ِة
قَلْـ ِ
ـب ِبـ ْ ٍ
ـس َر َجــا َء أَ ْن ت ُِصي َب ـ ُه) (اخرجــه
َم ْغ ِف ـ َر ًة يَتَطَــا َو ُل لَ َهــا إِبْلِيـ ُ
الطـراين يف االوســط بســند حســن) .أي :إن ربنــا ســيغفر
مغفــرة واســعة لدرجــة أن إبليــس يطمــع أن يغفــر لــه.
لنتخيــل حالنــا بعــد القــر ونعيمــه ..
كل يدخــل مــن بــاب العمــل الــذي متيــز بــه ،منهــم مــن
ٌ
يُنــادى عليــه مــن بــاب ومنهــم مــن بابــن  ...ومنهــم مــن
أبــواب الجنــة الثامنيــة 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
الجهــاد ،ومــن كان مــن أهــل الصيــام دعــي مــن بــاب
الريــان ،ومــن كان مــن أهــل الصدقــة دعــي مــن بــاب
الصدقــة « ،فقــال أبــو بكــر ريض اللــه عنــه :بــأيب أنــت
وأمــي يــا رســول اللــه مــا عىل مــن دعي مــن تلــك األبواب
مــن رضورة ،فهــل يدعــى أحــد مــن تلــك األبــواب كلهــا،
قــال« :نعــم وأرجــو أن تكــون منهــم» (اخرجــه البخــاري).

صدى أُريد
االبــواب مغلقــة  ..يخــرج مــن بــن النــاس ســيدنا محمــد
َــال َر ُس ُ
فيأخــذ حلقــة مــن حلقــات االبــواب ق َ
ــول اللــ ِه
ـاب الْ َج َّنـ ِة يَـ ْو َم الْ ِق َيا َمـ ِة
َصـ َّـى اللـ ُه َعلَ ْيـ ِه َو َسـلَّ َمِ « :آت بَـ َ
ـت؟ فَأَقُـ ُ
فَأَ ْســت ْف ِت ُح ،فَيَ ُقـ ُ
ـولُ :م َح َّم ـ ٌد،
ـول الْ َخــا ِزنَُ :م ـ ْن أَنْـ َ
فَ َي ُقـ ُ
ـولِ :بـ َـك أُ ِمـ ْرتُ َل أَفْتَ ُح ِلَ َح ٍد قَ ْبل ََك « (اخرجه مســلم).
فجــأة يجتمــع النــاس عنــد ربهــم عــز وجــل  ..وانتهــى
ــيق
الحســاب ،الكفــار قــد ذٌهــب بهــم اىل النــارَ ( ،و ِس َ
ال َِّذيــ َن كَفَــ ُروا إِ َل َج َه َّنــ َم ُز َمــ ًرا ( ..الزمــر ،)71 :وتســوق
املالئكــة املؤمنــن اىل جنــة عرضهــا الســاوات واالرض،
ـيق ال َِّذي ـ َن اتَّ َق ـ ْوا َربَّ ُه ـ ْم إِ َل الْ َج َّن ـ ِة ُز َم ـ ًرا
قــال تعــاىلَ ( :و ِسـ َ
ـت أَبْ َوابُ َهــا َوقَـ َ
ـال لَ ُه ـ ْم َخ َزنَتُ َهــا
َحتَّــى إِذَا َجا ُءو َهــا َوفُ ِت َحـ ْ
ــا ٌم َعلَ ْيكُــ ْم ِط ْبتُــ ْم فَا ْد ُخلُو َهــا َخالِ ِديــ َن (الزمــر.))73:
َس َ
تخيــل انــك دخلــت الجنــة ! اىل ايــن تريــد ان تذهــب؟
يعــرف كل شــخص قــره وخيمتــه كــا يعــرف منزلــه
يف الدنيــا قــال تعــاىلَ ( :ويُ ْد ِخلُ ُهــ ُم الْ َج َّنــ َة َع َّرفَ َهــا لَ ُهــ ْم}
(محمــد ،)6:قــال ابــن عبــاس ريض اللــه عنهــا:
«هــم أعــرف مبنازلهــم مــن أهــل الجنــة إذا انرصفــوا
إىل منازلهــم» ،وقــال مجاهــد رحمــه اللــه« :يهتــدي
أهلهــا إىل بيوتهــم ومســاكنهم ال يخطئــون كأنهــم
ســاكنوها منــذ خلقــوا ال يســتدلوا عليهــا أحــدا»!
ويرتــدي املؤمنــون اســاور مــن ذهــب وفضــة لــو
يخــرج اســوار واحــد مــن الجنــة لطمــس نــور الشــمس
والنجــوم كلهــا  ..قــال النبــي صــى اللــه عليــه وســلم:
« ولــو أن رجــا مــن أهــل الجنــة اطلــع فبــدا أســاوره
لطمــس ضــوء الشــمس كــا تطمــس الشــمس
ضــوء النجــوم» (أخرجــه الرتمــذي وهــو صحيــح).
ذاهبــون
املوقــف
عظمــة
تخيلــوا
للجنــة انتهــى كل يشء! ربحــوا الجنــة.
جامعــات تســر للجنــة يتقدمهــم االنبيــاء وعــى
رأســهم نبينــا محمــد صــى اللــه عليــه وســلم ،الوجــوه
كالقمــر يف ليلــة البــدر ،قــال رســول اللــه صــى اللــه
ــى
عليــه وســلم (:إِ َّن أَ َّو َل ُز ْمــ َر ٍة يَ ْد ُخلُــو َن الْ َج َّنــ َة َع َ
ــى
ُصــو َر ِة الْ َق َمــ ِر لَ ْيلَــ َة الْ َبــ ْدرَِ ،وال َِّذيــ َن يَلُونَ ُهــ ْم َع َ
ــا ِء إِ َضــا َءةً) متفــق عليــه.
أَشَ ــ ِّد كَ ْوك ٍ
الس َ
َــب ُد ِّر ٍّي ِف َّ
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جامعــات تســاق اىل جنــة بثامنيــة ابــواب  ..كل بــاب
مــا بــن الطــرف وطرفــه االخــر مســرة  40ســنة!
وهــو مزدحــم مــن االمــم التــي ســتدخل الجنــة  ،قَـ َ
ـال
َر ُس ُ
ــى اللــ ُه َعلَيْــ ِه َو َســلَّ َم( :أَنْتُــ ْم تُوفُــو َن
ــول اللــ ِه َص َّ
َســ ْب ِع َني أُ َّمــ ًة أَنْتُــ ْم ِ
ــى اللــ ِهَ ،و َمــا
آخ ُر َهــاَ ،وأَكْ َر ُم َهــا َع َ
ــن ِمــ ْن َم َصارِيــعِ الْ َج َّنــ ِة َم ِســ َر ُة أَ ْربَ ِعــ َن
صا َع ْ ِ
بَ ْ َ
ــن ِم ْ َ
ــن َعلَ ْيــ ِه يَــ ْو ٌم َوإِنَّــ ُه لَك َِظيــظٌ) أي :ممتلــئ
َعا ًمــاَ ،ولَ َيأْتِ َ َّ
(اخرجــه أحمــد بســند حســن) ،جعلنــا اللــه منهــم .
تخيلــوا النــور الــذي ســيخرج مــن الجنــة  ..فيبــدأ النــداء
وتدخــل االمــم وتســتقبلهم مالئكــة الرحمــن وتقــول( :
َسـ َـا ٌم َعلَ ْي ُكـ ْم بِ َــا َص َ ْبتُ ْم فَ ِن ْعـ َم ُع ْق َبى الـ َّدارِ) (الرعد.)24 :
وهــا قــد انتهــى عمــل الدنيــا مــن صــاة وصــوم
وحــج  ..كيــف ســتكون اللحظــة األوىل يف
الجنــة؟ بعــد أن فــرغ النــاس مــن الحســاب ..
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»،
ـاض ٌة ( )22إِ َل َربِّ َها نَ ِاظ َر ٌة (( )23القيامة)،
( ُو ُجــو ٌه يَ ْو َم ِئ ٍذ نَـ ِ َ
ــى اللــ ُه َعلَ ْيــ ِه َو َســلَّ َم « :إِ َّن اللــ َه يَق ُ
ق َ
ُــول ِلَ ْهــلِ
َــال َص َّ
الْ َج َّن ـ ِة :يَــا أَ ْهـ َـل الْ َج َّن ـ ِة فَيَقُولُــونَ :لَبَّيْـ َـك َربَّ َنــا َو َس ـ ْع َديْ َك
ـر ِف يَ َديْـ َـك فَ َي ُقـ ُ
ـولَ :هـ ْـل َر ِضيتُـ ْم؟ فَ َيقُولُــونََ :و َمــا لَ َنا
َوالْ َخـ ْ ُ
لَ نَـ ْر َض؟ يَــا َر ِّب َوقَـ ْد أَ ْعطَ ْيتَ َنــا َمــا لَـ ْم تُ ْعـ ِ
ـط أَ َحـ ًدا ِمـ ْن
َخلْ ِقـ َـك ،فَ َي ُقـ ُ
ـول :أَ َل أُ ْع ِطي ُكـ ْم أَف َْضـ َـل ِمـ ْن َذلِـ َـك؟ فَ َيقُولُونَ:
ش ٍء أَف َْضـ ُـل ِمـ ْن َذلِـ َـك؟ فَيَ ُقـ ُ
ـول :أُ ِحـ ُّـل َعلَيْ ُكـ ْم
يَــا َر ِّب َوأَ ُّي َ ْ
ر ِْضـ َو ِان ،فَـ َـا أَ ْسـ َخ ُط َعلَ ْي ُكـ ْم بَ ْعـ َد ُه أَبَـ ًدا « متفــق عليــه.
تذكــروا دامئــا إن ربنــا مــا خلقنــا ألجــل أن يعذبنــا،
ربنــا قــال لنــا مــا يريــده م ّنــا ومــا ال يريــده.
ونحــن نعــرف ماذا يرضيه ومــاذا يغضبه ،نحن من يختار ..
ورغــم تقصرينــا فــإن ربنــا رحيــم بنــا ،ولكــن
هــذا ال يعنــي أن نتطــاول عــى حقــوق ربنــا ..
اللهــم اجعــل خــر أيامنــا يــوم نلقــاك فيــه.

