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هيئة التحرير

االفتتاحية

ــة  ــن بالعربي ــن الناطق ــراء والباحث ــاء والخ ــد للعل ــة أري ــن والدة منص مل تك
قبــل أكــر مــن أربــع ســنوات أمــراً وليــد الصدفــة بــل كان مثــرة جهــود مضنيــة 
ســبقت اإلعــان عنهــا، وهــو مــا يعنــي أن ظهورهــا كان مثــرة أنــاس يبحثــون عــن 
ــة ويؤسســون ملحتــوى بحثــي  ــه مــن الناطقــن بالعربي ــم وأهل فعــل خــر للعل
عــريب يأخــذ مكانتــه التــي يســتحقها بــن املجتمعــات البحثيــة املتقدمــة عامليــاً.
ــذات،  ــت بال ــر يف هــذا التوقي ــث عــن هــذا االم ــاذا الحدي رُبَّ ســائل يســأل مل
ونجيبهــم بقولنــا: إن مناســبته هــو أن كل مــروع وليــد لــن يكتــب لــه النجــاح 
ــه، ال  ــن خدمات ــتفيدة م ــات املس ــن كل الجه ــاندة م ــم واملس ــَق الدع إن مل يتل
ســيا الجامعــات التــي هــي الحاضنــة األبــرز لهــذه املشــاريع وبالتحديــد 
ــا؛ إذ إن  ــاً له ــد( منوذج ــد )أري ــي تع ــة، الت ــة الرقمي ــة البحثي ــات العلمي املنص
واقــع الحــال يكشــف ضعفــاً كبــراً يف دعــم الجامعــات العربيــة لهــذه املنصــة 
التــي تصاعــد عــدد الباحثــن املنضمــن لهــا عتبــة الســتن الــف باحــث.
إن منصــة أريــد عندمــا أطلقــت عــرات الخدمــات املجانيــة لخدمــة الباحثــن 
مختلــف  علميــة محكمــة يف  مجلــة  مــن  وأكــر  األكادمييــة  ومؤسســاتهم 
ــاً مــا كانــت تبحــث عــن  التخصصــات العلميــة والبحثيــة تنــر البحــوث مجان
مكاســب ماديــة، بــل كان هدفهــا علميــاً بحتــا تحــاول عــن طريقــه دفــع 
املنتــج البحثــي العــريب والباحثــن الناطقــن بالعربيــة إىل واجهــة االهتــام 
العاملــي بالنحــو الــذي يســتحقونه، والــكل يعــرف أن هــذه املجــات مســتوفية 
لــكل متطلبــات املجــات العلميــة املحكمــة املتعــارف عليهــا عامليــا، غــر 
أن الــذي يحصــل، أن بعــض الجامعــات ال تريــد االعــراف بهــذه املجــات 
ــدم  ــي يف ع ــر املنطق ــلوكها غ ــرر س ــة ت ــة مقنع ــج علمي ــم أي حج دون تقدي
ــت  ــن تح ــوس باحثيهــا املنضوي ــلبياً يف نف ــراً س ــرك أث ــا ي ــو م ــراف، وه االع
خيمــة املنصــة، ويضعهــم يف حــرة مــن أمرهــم، وال ســيا يف اســتخدام بحوثهــم 
العلميــة. ترقياتهــم  املحكمــة يف  العلميــة   ) أريــد   ( املنشــورة يف مجــات 
نحــن يف هــذه االشــارة لواقــع الحــال عنــد بعــض الجامعــات العربيــة يف عــدم 
تعاملهــا الصحيــح مــع املنصــة ومجاتهــا ال يعنــي أننــا نســتجدي عطــف 
هــذه الجامعــات؛ فاملنصــة أثبتــت حضورهــا، وســتواصل رســالتها العلميــة 
بــكل جــدارة واســتحقاق،  لكننــا فقــط نســلط الضــوء عــى مارســات خاطئــة 
ال تصــب يف خدمــة العلــم والباحثــن فيــه، ونتمنــى مخلصــن أن تبتعــد 
ــزءاً  ــت ج ــا كان ــخ أنه ــا التاري ــجل له ــر، ليس ــذا األم ــن ه ــات ع ــذه الجامع ه
ــة  ــة العلمي ــا املنص ــادة يف كونه ــت الري ــي احتل ــد الت ــة أري ــاح منص ــن نج م
العربيــة األوىل، وهــي تضاهــي أقرانهــا مــن املنصــات العامليــة، وتتفــوق عليهــا 
ــه. ــدال في ــي ال ج ــر أخاق ــا أم ــب دعمه ــاً، وواج ــا مجان ــدم خدماته ــا تق بأنه

دعم ) أريد ( ومجالتها واجب اخالقي 
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يف  عقــد  الــذي  النفســية  للصحــة  الرابــع  الــدويل  املؤمتــر  أوىص 

ظــل  يف  بعــد  عــن  يعقــد  علمــي  محفــل  أول  بصفتــه  فلســطن 

ــر املفــروض عــى قطــاع غــزة  ــا للحصــار الجائ ــا، وتحدي جائحــة كورون

ــة  ــادة االفراضي ــاء العي ــن، بإنش ــن الزم ــد م ــن عق ــد ع ــا يزي ــذ م من

التواصــل،  وتعزيــز  والطــوارئ،  األزمــات  أثنــاء  االستشــارة  لتقديــم 

وتبــادل الخــرات املهنيــة بــن مقدمــي خدمــات الصحــة النفســية.

وهــدف املؤمتــر الــذي عقــد عــر برنامــج زووم، إىل تســليط الضــوء عــى 

خدمــات الصحــة النفســية عــن بعــد، وأهميــة تقديــم خدمــات الصحــة 

النفســية يف ظــل جائحــة كورونــا، إضافــة إىل وضع تصــورات وحلول حول 

ــز  ــاء األزمــات والطــوارئ، وتعزي ــم خدمــات الصحــة النفســية أثن تقدي

التواصــل وتبــادل الخــرات املهنية بــن مقدمي خدمات الصحة النفســية.

الصحــة  خدمــات  عــن  بالحديــث  املؤمتــر  محــاور  وتلخصــت   

النفســية عــن بعــد، والعيــادة النفســية االفراضيــة، وتأثــر جائحــة 

كورونــا يف املهنيــن الطبيــن، واملــرىض واملجتمــع، الحلــول املقرحــة 

لتقديــم خدمــات الصحــة النفســية عــن بعــد، وتجــارب وخــرات 

بعــد. عــن  النفســية  الصحــة  خدمــات  تقديــم  حــول  مهنيــة 

خالــد  الدكتــور  التحضريــة  اللجنــة  رئيــس  االفتتــاح  واســتهل 

تواجــه  التــي  والعواقــب  التحديــات  أهــم  تنــاول  الــذي  ميــاد، 

املؤمتــر  هــذا  لفكــرة  واإليجابيــات  فلســطن،  يف  النفســية  الصحــة 

بقــوة. الصعــاب  ومواجهــة  التغيــر  مفاهيــم  رســخت  التــي 

ــطن  ــد يف فلس ــة أري ــيقية ملنص ــة التنس ــس اللجن ــت رئي ــا، قدم بدوره

ــدور  ــة، وال ــف باملنص ــرة للتعري ــذة مخت ــراب، نب ــاء غ ــتاذة أس األس

الــذي تلعبــه يف دعــم هــذه املؤمتــرات، والجهــد الحثيــث لتعزيــز 

التعــاون مــع الجامعــات والــوزارات يف فلســطن وكافــة الــدول العربيــة.

عــى رضورة  خــر،  يحيــى  الدكتــور  املؤمتــر  رئيــس  شــدد  كــا   

تســليط الضــوء عــى خدمــات الصحــة النفســية عــن بعــد، ودور 

ــدور  ــة إىل ال ــا، إضاف ــات الصحــة النفســية يف ظــل جائحــة كورون خدم

ــي  ــد الت ــة أري ــة منص ــرات، وأهمي ــذه املؤمت ــه ه ــذي تقدم ــر ال الكب

أول محفل علمي فلسطيني يعقد عن بعد في ظل جائحة كورونا

والباحثــن. واملؤسســات  الــوزارات  بــن  مــا  التواصــل  تعــد جــر 

واســتهدف املؤمتــر أعضــاء هيئــات التدريــس بالجامعــات الفلســطينية 

ــا يف مجــاالت  ــات العلي ــن وطــاب الدراس ــة، والباحث ــة والدولي والعربي

الطــب النفــي والصحــة النفســية، واألخصائيــن االجتاعين والنفســين، 

ــن مارســوا الصحــة النفســية، واملهتمــن مبجــال الصحــة النفســية. الذي

وشــدد الحــارضون عــى رضورة »تعزيــز التواصــل وتبــادل الخــرات 

بــن مختــي الصحــة النفســية يف الوطــن العــريب بالتعــاون مــع منصــة 

أريــد الرائــدة يف هــذا املجــال والعمــل عــى عقــد أيــام علميــة، وورش 

عمــل للمختصــن مــع أهميــة تفعيــل تقنيــات الدعــم النفــي عــن بعــد 

ــل خــط هاتــف  ــل: تفعي ــا يف الظــرف الراهــن، مث للحاجــة املاســة إليه

ســاخن مجــاين لاستشــارات والدعــم النفــي«، مؤكديــن »أهميــة وضــع 

تصــور للمنصــة الكرونيــة للتشــخيص والدعــم النفــي كعيــادة نفســية 

ــايئ  ــع إخص ــاون م ــة بالتع ــل مهني ــوالت تدخ ــع بروتك ــة، ووض افراضي

ــى  ــوء ع ــليط الض ــن تس ــاً ع ــريب فض ــن الع ــية يف الوط ــة النفس الصح

أهميــة الصحــة النفســية يف ظــل جائحــة كورونــا لــدى  صانعــي القــرار 

لدعــم البنيــة التحتيــة للصحــة النفســية«، ودعــا الحــارضون إىل »تعزيــز 

ــاج  ــز الع ــن يف مراك ــة العامل ــم الطبي ــي للطواق ــم النف ــج الدع برام

ــن  ــي للمصاب ــل النف ــج التدخ ــم برام ــا، ودع ــرىض كورون ــة مب الخاص

بكورونــا أثنــاء التعــايف وبعــده، واالســتجابة لتوصيــات منظمــة الصحــة 

العامليــة يف مــا يخــص أهميــة الصحــة النفســية يف ظــل الجائحــة 

ــه«.  ــن ب ــد املختص ــم تزوي ــاركن؛ ليت ــاث املش ــص ألبح ــة ملخ وصياغ

ــد  ــن بع ــد ع ــي يعق ــطيني علم ــل فلس ــه أول محف ــر بأن ــز املؤمت ومتي

ــزة،  ــر عــى قطــاع غ ــا يف تحــدي للحصــار الجائ يف ظــل جائحــة كورون

ــة  ــار عربي ــن اقط ــية م ــة النفس ــراء الصح ــن خ ــد م ــاركة العدي ومبش

عــدة، وعــدد مــن الباحثــن بأبحــاث جديــدة ومميــزة ســلطت الضــوء 

ــاركن  ــور واملش ــة إىل آراء الحض ــية، إضاف ــة النفس ــة الصح ــى أهمي ع

التــي اثــرت الجلســات، وســط دعــوات لتنفيــذ أيــام علميــة، وورش عمل 

تهتــم بالصحــة النفســية مبشــاركة مــن مختلــف أقطــار الوطــن العــريب.
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جامعة األزهر- غزة وأريد يوقعان مذكرة تبادل الخبرات والتعاون األكاديمي

منصــة  مــع  تفاهــم  مذكــرة  غــزة  األزهــر-  جامعــة  وقعــت 

بالعربيــة،  الناطقــن  والباحثــن  والخــراء  للعلــاء  أريــد 

واألكادمييــة،  التعليميــة  واالستشــارات  الخــرات  تبــادل  بهــدف 

العلمــي. البحــث  مجــاالت  يف  األكادميــي  والتعــاون 

ــذه  ــع ه ــان، توقي ــد التي ــور أحم ــتاذ الدكت ــة األس ــس الجامع ورأى رئي

املذكــرة خطــوة يف االتجــاه الصحيــح لزيــادة الرابــط بــن العلــاء 

جامعــات  إنتاجيــة  زيــادة  إىل  ذلــك  وســيؤدي  العــرب،  والباحثــن 

الوطــن العــريب يف مجــال البحــث العلمــي وتطويــر منظومــات التعليــم. 

مــن جانبــه، شــدد عميــد البحــث العلمــي واملكتبــات بالجامعــة األســتاذ 

ــزة  ــة األزهر-غ ــي جامع ــاء وباحث ــد عل ــة تواج ــى أهمي ــور، ع الدكت

ــادة خــرات الباحثــن  ــذي سيســهم يف زي ــد، األمــر ال ضمــن منصــة أري

ــة. ــة والعاملي ــات العربي ــم يف الجامع ــع نظرائه ــل م ــال التواص ــن خ م

ــة  ــؤون األكادميي ــة للش ــس الجامع ــب رئي ــع نائ ــم التوقي ــر مراس وح

التنفيــذي ملنصــة أريــد  األســتاذ الدكتــور عمــر ميــاد،  والرئيــس 

الدكتــور ســيف الســويدي ) عــر تقنيــة التواصــل املــريئ( وعضــو 

تربــان،  ماجــد  الدكتــور  األســتاذ  باملنصــة  االستشــارية  اللجنــة 

غــراب. أســاء  األســتاذة  باملنصــة  التنســيقية  اللجنــة  ورئيــس 

وبالرغــم مــن صعوبــة التنقــل والســفر والتباعد الجغرايف بن شــقي 
الوطــن، حيــث ظلــت فــرص تنميــة الطاقــات البريــة محــدودة 
للغايــة، ومل يكــن بإمــكان املهنيــن العاملــن يف مجــال الصحــة 
ــن خــال الســفر واكتســاب  ــة م ــم املهني ــر خراته النفســية تطوي
الخــرات مــا شــكل عائقــاً أمــام تطويــر خدمــات الصحــة النفســية 
يف قطــاع غــزة، إضافــة إىل محدوديــة البنيــة التحتيــة الخاصــة 
بالتكنولوجيــا الرقميــة، مــا اســتدعى البحــث عــن وســيلة لتحــدي 
ــن يف  ــدى املهني ــل ل ــن األم ــذة م ــح ناف ــروف، وفت ــذه الظ كل ه

قطــاع غــزة، فكانــت فكــرة املؤمتــر الــدويل الرابــع للصحة النفســية 
عــن بعــد التــي نبعــت مــن منصــة أريــد الداعــم والريــك الرئيــس 
يف إخــراج هــذه الفكــرة إىل الضــوء، وبدعــم ورعايــة وكيــل وزارة 
الصحــة يف غــزة الدكتــور يوســف أبو الريــش ومديــر اإلدارة العامة 
للصحــة النفســية الدكتــور يحيــى خــر واملهنــدس أســامة قاســم 
ــوزارة املســاعد، واملهندســة شــرين اشــتيوي، وبجهــود  ــل ال ووكي
متواصلــة مــن األســتاذة أســاء غــراب واملهنــدس معــاذ العثــان 
ــة . ــذي للمنص ــر التنفي ــويدي املدي ــيف الس ــور س ــة الدكت وبرعاي
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انعقاد المؤتمر العالمي الثاني لعلوم الفيزياء والمواد المتقدمة برعاية أريد

لعلــوم  الثــاين  العاملــي  املؤمتــر  فعاليــات  أريــد  منصــة  افتتحــت 
ــة املتحــدة، ومبشــاركة  ــارات العربي ــة يف اإلم ــواد املتقدم ــاء وامل الفيزي
األكادمييــة العربيــة األوربيــة للتعليــم والتدريــب يف بلجيــكا، وجامعــة 
ــة األكادمييــن العراقيــة . ــة اليابانيــة ونقاب ــة الطاقــة الذري بغــداد وكال

وتضمنــت االفتتاحيــة كلمــة ألقاهــا رئيــس املؤمتــر ممثــا عــن منصــة 
أريــد الروفســور طــارق العمــران، وممثــل وزيــر التعليــم العــايل 
ــس  ــب رئي ــامرايئ، ونائ ــم الس ــد الكري ــور عب ــي الدكت ــث العلم والبح
نقابــة االكادميــن العراقيــن الروفســور الدكتــور  أحمــد كــال أحمــد .

ــون  ــا الباحث ــي قدمه وشــهدت جلســات املؤمتــر عــرات األبحــاث الت
مــن مختلــف األقطــار، التــي بلغــت نحــو 150 بحثــاً كانــت مــن جميــع 
ــة، وعلــم  ــاء الطبي ــة والهندســية الدقيقــة،  والفيزي التخصصــات العلمي
الفضــاء والفلــك وعلــم الجيولوجــي والتحســس النايئ، حيث تــم االتفاق 
 AIP- American ،أن يكــون النــر يف مجلــة املعهد األمريــي للفيزيــاء
Institute of Physics  وهــي مــن املجــات العاملية واملرموقه جداً، كا 
متيــز املؤمتــر الثــاين بوجــود العديــد مــن األســاتذة املحارضين املشــاركن 
Invited Speaker  مــن دول أوربيــة، وآســيوية، وأفريقيــة، وأمريكيــة. 
تولــدت فكــرة تنظيــم املؤمتــر نتيجــة للخــرة املكتســبة من املشــاركة يف 

تنظيــم عــدد مــن املؤمتــرات العاملية مــع جامعــات عاملية،ولكــون أغلب 
هــذه املؤمتــرات رســوم املشــاركة بهــا عاليــة ورســوم النــر يف مجاتهــا 
العامليــة، أيضــاً، مكلفة ولصعوبة املشــاركه والنر للباحثن، كان الســبب 
الرئيــس يف التفكــر لتنظيــم مؤمتــر يضاهــي املؤمترات العامليــة املعروفة. 
ــافة  ــدويل األول لكش ــر ال ــات املؤمت ــت فعالي ــر ُخصص ــوم األخ ويف الي
ــام  ــر ع ــه مدي ــذي حرت ــن، ال ــن العراقي ــي للموهوب ــق العلم امللص
ــال  ــورة وص ــة الدكت ــن يف وزارة الربي ــن العراق ــة املوهوب ــة هيئ رعاي
الــدوري، إضافــة إىل عــدد مــن الطلبــة العراقيــن املقيمــن يف اإلمــارات 
ــة.  ــة، واألمريكي ــدارس الفرنســية، والريطاني ــن امل ــة املتحــدة م العربي
الفيزيــاء،  مجــال  يف  علميــة  ملصقــات  عــرض  النشــاط  وتخلــل 
ــة  ــدارس االبتدائي ــن م ــة م ــواد، مقدم ــم امل ــاء، وعل ــاء، والفض والكيمي
ــة؛ دعــاً  ــه مجاني ــت املشــاركه في ــث كان ــة، حي واملتوســطة واالعدادي
وخلــق  واملنافســة  املبــادرة  روح  وإلثــارة  للطــاب،  املؤمتــر  مــن 
اإلبــداع وتنميتــه. وقــد وزعــت بــن الطــاب املشــاركن شــهادات 
املشــاركة مــع درع املوهوبــن ومنــح درع الؤمتــر للمــدارس املشــاركة.
بــدوره، اعــرب وزيــر الربيــة اإلمــارايت عــن شــكره وتقديــره وتثمينــه 
النعقــاد مثــل هكــذا نشــاط علمــي يــرز الطــاب العــرب املوهوبــن.

قناة العراق 24 الفضائية تعرف بمنصة اريد 

جــال  الدكتــور  الفضائيــة   24 العــراق  قنــاة  اســتضافت 

ــة  ــدة للمنص ــة االستشــارية املوح ــو اللجن ــوس عض ــد نام عب

ــة . ــم املنص ــة باس ــد الناطق ــدى اري ــة ص ــر مجل ــر تحري ومدي

االســتضافة  خــال  نامــوس  عبــد  جــال  الدكتــور  وقــدم 

ــن  ــا ع ــا مفص ــاون ( رشح ــج ) داون ت ــر برنام ــت ع ــي مت الت

وريادتهــا  للباحثــن  تقدمهــا  التــي  والخدمــات  املنصــة 

خصصــت  التــي  العــامل  يف  االوىل  املنصــة  كونهــا  يف 

. كانــوا  اينــا  بالعربيــة  الناطقــن  للباحثــن  خدماتهــا 
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ملتقى كبير العضاء منصة اريد في المغرب العربي 

أريــد تعلــن نتائــج مســابقة أفضــل مدونــة عالــم 

أعلنــت منصــة أريــد للعلــاء والخــراء والباحثــن الناطقــن بالعربيــة 
عــن نتائــج أفضــل مدونــة عــامل خــال الشــهر املــايض . وقــال قســم 
ــل  ــو ح ــت عل ــد ىي ــب محم ــروين: إن الكات ــي اإلليك ــر العلم الن
باملركــز األول عــن موضــوع »كورونــا بــن الرقــب والرفــع مــن اليقظة 
والتحــي بالوعــي واالنضبــاط«، وحصــل الدكتــور يارس حســن حســن 
عــى املركــز الثــاين عــن موضــوع »ثقافــة التواصــل والتعاضــد والوفــاء 
.. أول الغيــث تواصــل!« وجــاء يف املركــز الثالــث الدكتــور رداد 
الكنــج عــن موضــوع »دور البيانــات الضخمــة يف تطويــر التعليــم«.
مســابقة  يف  واملشــاركن  الفائزيــن  جميــع  القســم،  وهنــأ 
يف  للكتابــة  الباحثــن  ودعــا  املنصــة،  يف  عــامل  مدونــة  أفضــل 
يعــد  الــذي  النافــع  العلــم  لنــر  عــامل  مبدونــة  صفحاتهــم 
صدقــة جاريــة. مؤكــًدا أن، املســابقة مســتمرة  للشــهر الجــاري 

الناطقــن  والباحثــن  والخــراء  للعلــاء  اريــد  منصــة  نظمــت 
ــرب  ــة يف املغ ــاء املنص ــروين العض ــايف االلك ــى الثق ــة امللتق بالعربي
حضــور  تؤكــد  كبــرة  علميــة  تظاهــرة  يعــد  والــذي  العــريب 
ــريب . ــرب الع ــة يف املغ ــات البحثي ــن املجتمع ــارها ب ــة وانتش املنص
وتضمــن امللتقــى الــذي شــارك فيــه اكــر مــن ) 700 ( باحــث 
ــن  ــاء محارضت ــة ، الق ــاعات متواصل ــاث س ــن ث ــر م ــتمر الك واس
االوىل القاهــا الدكتــور ســيف الســويدي الرئيــس التنفيــذي للمنصــة 
والثانيــة القتهــا الدكتــورة محجوبــة لعوينــة وتناولتــا انشــاء صفحــة 
اريــد  منصــة  يف  العلميــة  واملدونــات  باحــث  لــكل  الكرونيــة 
ــن . ــات الباحث ــرة لخدم ــز خ ــركة ومرك ــة املش ــع البحثي واملجامي
املغــرب  املنصــة يف  اعضــاء  عــدد  أن  باالشــارة  الجديــر  ومــن   
والخــراء  العلــاء  مــن  عضــوا   )  2441  ( الـــ  تجــاوز  العــريب 
االف  عــرة  اىل  العــدد  وصــول  اىل  تطمــح  وهــي  والباحثــن 
 . املغــرب  يف  املنصــة  العضــاء  االول  امللتقــى  انعقــاد  بعــد 

وســيتم اإلعــان عــن الفائزيــن الجــدد يف نهايــة هــذا الشــهر.
وكانــت املنصــة قــد أطلقــت قاعــدَة بيانــات الكفــاءات العلميــة عــى 
غــرار موســوعة الشــخصيات العلميــة التواصليــة التــي أطلقــت خال 
ــة.  ــة يف املنص ــخصيات التواصلي ــرز الش ــت أب ــرم، وضمَّ ــام املن الع
وأشــارت املنصة إىل أن )مدة التســجيل يف املوســوعة تبدأ يف األول من 
شــهر يونيــو 2020 ولغايــة 31 اكتوبــر مــن العــام نفســه، إذ ســيغلق 
التســجيل لهــذا العــام مــن أجــل تصنيــف األســاء، وتصديــر قاعــدة 
البيانــات إىل كتــاب إلكــرويّن مطبــوع ليَُعــدَّ مرجًعــا ودليــًا للكفاءات 
العلميــة الناطقــة بالعربيــة(. مؤكــدة أن )عمليــة النــر ســيعلن عنها 
خــال املحفــل العلمــّي الــدويّل الســابع الــذي ســيعقد يف  الحــادي 
ــل(، واوضحــت املنصــة أن )املوســوعة  ــن شــهر نوفمراملقب عــر م
ــد(. ــن يف  أري ــاء والخــراء والباحث ــة للعل ــنوية مطبوع ســتكون س
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للــذكاء  واســعة  لممارســة  تؤســس  اريــد 
االصطناعــي بأســبوع بحثــي مــع جامعــة عراقيــة 

اريد تستعد لالحتفاء باللغة العربية في يومها العالمي 

والباحثــن  والخــراء  للعلــاء  اريــد  منصــة  تواصــل 

احتفاليــة  لتنظيــم  اســتعداداتها  بالعربيــة  الناطقــن 

وذلــك  العربيــة  للغــة  العاملــي  يف  الكرونيــا  كبــرة 

. القــادم   2021 ديســمر  شــهر  مــن  عــر  الثامــن  يــوم 

واعــدت املنصــة برنامجــا واســعا بهــذه املناســبة الكبــرة 

ــم  ــم وتواصله ــن يف تفاعله ــن املتميزي ــم الباحث ــن تكري يتضم

البحثــي عــر املنصــة وخدماتهــا ، فضــا عــن تكريــم الباحثــن 

الذيــن حصلــوا عــى ترقيــات علميــة أو نــروا بحوثــا متميزة .

تعطــي  اريــد  منصــة  أن  باالشــارة  الجديــر  ومــن 

يف  كبــرا  حيــزا  العربيــة  باللغــة  االهتــام  موضوعــة 

وتحــرص  العــريب  البحثــي  باملحتــوى  اهتاماتهــا  دائــرة 

واملؤسســات  الجامعــات  مشــاركة  عــى  متواصــل  بنحــو 

 . العربيــة  باللغــة  املتعلقــة  فعالياتهــا  كل  يف  االكادمييــة 

والباحثــن  والخــراء  للعلــاء  اريــد  منصــة  نظمــت 
الــذكاء  اســبوع  كبــر  وبنجــاح  بالعربيــة  الناطقــن 
الصناعــي بالتعــاون مــع الجامعــة التقنيــة الشــالية يف 
ــث  ــن الثال ــدة م ــام للم ــة اي ــدى خمس ــى م ــراق وع الع
مــن ســبتمر كانــون االول وحتــى الســابع مــن الشــهر 
ــة . ــا بالعربي ــا ناطق ــن 2217 باحث ــر م ــاركة اك ــه مبش ذات

بواقــع  علميــة  محــارضات  عــرة  االســبوع  وتضمــن 
محارضتــن يف اليــوم الواحــد القاهــا خــراء متخصصــون 
بالــذكاء الصناعــي والتحــول الرقمــي ســلطت الضــوء عــى 
ــة وعــرض  ــذكاء االصطناعــي واشــكاله املختلف اساســيات ال

التقنيــات والخوارزميــات املرتبطــة بالــذكاء االصطناعــي 
وكيفيــة تقييــم املهــارات والكفــاءات املتاحــة والازمــة 
ومواضيــع  االصطناعــي  الــذكاء  مــن  املثــى  لاســتفادة 
. الكبــر  العلمــي  املجــال  بهــذا  صلــة  ذات  اخــرى 
ومــن الجديــر باالشــارة أن املنصــة صممــت هــذا االســبوع 
للباحثــن الذيــن يدركــون أن التحــول الرقمي أمــر البد منه ، 
والولئــك الذيــن يدركــون أن االبتــكار والتنميــة هــو جزء من 
مارســة االعــال ويريــدون أن يكونــوا مســتعدين للــذكاء 
االصطناعي ليحصدوا فوائده ال ســيا يف التطرق اىل مفاهيم 
التكنولوجيــا االساســية مثــل البيانــات والرمجــة الســحابية .
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منصة أريد تعزي رئيس الجامعة العراقية بوفاة والده

والباحثــن  والخــراء  للعلــاء  أريــد  منصــة  قدمــت 

الجامعــة  لرئيــس  الحــارة  تعازيهــا  بالعربيــة  الناطقــن 

حســن  صالــح  عــي  الدكتــور  األســتاذ  العراقيــة 

الجبــوري بوفــاة والــده املغفــور لــه بــإذن اللــه تعــاىل.

ــا  ــذي وامانته ــازي باســم  املنصــة ورئيســها التنفي ــل التع ونق

اللجنــة  عضــو  املوحــدة   االستشــارية  ولجنتهــا  العامــة 

مجلــة  تحريــر  مديــر  للمنصــة،  املوحــدة  االستشــارية 

ــه  ــال زيارت ــوس خ ــد نام ــال عب ــور ج ــد الدكت ــدى أري ص

لرئيــس الجامعــة العراقيــة يف مكتبــه يف رئاســة الجامعــة.

ــادرة  ــه وشــكره عــى هــذه املب ــوري عــن امتنان واعــرب الجب

الكرميــة مــن منصــة أريــد، ســائاً اللــه تعــاىل أن يوفــق 

العلــم  خدمــة  يف  النبيلــة  مهمتهــم  يف  عليهــا  القامئــن 

كانــوا. أينــا  بالعربيــة  الناطقــن  والباحثــن  والعلــاء 

وجــدد عبــد نامــوس خــال اللقــاء، اعتــزاز املنصــة وتقديرهــا 

للجامعــة العراقيــة وتفاعلهــا الطيــب مــع املنصــة ونشــاطاتها 

كافــة. املجــاالت  يف  معهــا  للتعــاون  الدائــم  وحرصهــا 

محاضرة  عن دور منصة أريد في دعم البحث العلمي 

قدمت كلية تربية ابن رشــد للعلوم اإلنســانية يف جامعة بغداد، 

محــارضة بعنــوان )دعــم منصــة أريــد للبحــث العلمــي(، ضمــن 

ــخ إســامي.  ــوراه تاري ــة الدكت ــاط الطــايب الســنوي لطلب النش

املحــارضة  أن  الطــايئ  ســعاد  الدكتــور  األســتاذ  وأوضحــت 

تضمنــت أســباب تأســيس املنصــة، وأهدافهــا، وأهــم املؤمتــرات، 

ــن  ــا فضــا ع ــي عقدته ــدوات، واملحــارضات، الت ــورش، والن وال

مــع  أبرمتهــا  التــي  العلميــة  واالتفاقيــات  أهــم مجاتهــا، 

ــة، إضافــة اىل أهــم مــا كتــب عنهــا،  جميــع الجامعــات العربي

وغرهــا. العلميــة  املنصــة  موســوعة  اىل  التطــرق  وكذلــك 

مؤكــدة أن املحــارضة القــت تفاعــل الحضــور، وأبــدوا رغبتهــم 

يف التســجيل يف منصــة أريــد ألهميتهــا يف دعــم الباحثــن.
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ندوة تعريفية بالمنصة وانشطتها في كلية التربية ابن رشد بجامعة بغداد 

صــدور عدد جديــد من مجلة اريد للعلــوم والتكنولوجيا 

صــدر العــدد الجديد مــن مجلة اريــد للعلــوم والتكنولوجيا 

العلميــة  املجــات  اهــم  مــن  واحــدة  تعــد  والتــي 

ــن . ــن الباحث ــع م ــام واس ــى بأهت ــي تح ــة الت املحكم

البحــوث  مــن  عــددا  الجديــد  العــدد  وتضمــن 

الــواح  تناولــت  بحــوث  ومنهــا  املهمــة  العلميــة 

الطاقــة الشمســية ومواضيــع علميــة اخــرى متنوعــة .

ومجلــة اريــد للعلــوم والتكنولوجيــة تحمــل رقــا دوليا هو 

009X-2662:ISSN(  ( وتخضــع البحــوث التــي تنــر فيهــا  

لعمليــة تحكيــم علميــة رصينــة عــى يــد اســاتذة بدرجــات 

علميــة رفيعــة يف مختلــف الجامعــات العربية واالســامية .

شــهدت كليــة الربيــة ابــن رشــد للعلــوم االنســانية يف جامعــة 
االول  كانــون  مــن ســبتمر  الرابــع عــر  الثاثــاء  بغــداد 
ــراء  ــاء والخ ــد للعل ــة اري ــن منص ــة ع ــدوة تعريفي 2020 ، ن
ــة قدمهــا االســتاذ الدكتــور وليــد  والباحثــن الناطقــن بالعربي
عبــود محمــد الدليمــي التدريــس يف قســم التاريــخ يف الكليــة .
دراســة  طلبــة  اســتهدفت  التــي  النــدوة  وتناولــت 
وأهــم  املنصــة  تأســيس  الحديــث  التاريــخ  يف  الدكتــوراة 
واملحافــل  واملؤمتــرات   ، فيهــا  االداري  والنظــام  اهدافهــا 
ــى  ــة ع ــت املنص ــي دأب ــات الت ــدوات وامللتقي ــورش والن وال
تنظيمهــا بنحــو متواصــل منــذ تأسيســها وحتــى اليــوم .
كــا تضمنــت النــدوة تســليط الضــوء عــى املجــات العلميــة 
ــث عــن  ــي تصدرهــا املنصــة ، فضــا عــن الحدي ــة الت املحكم
ــن  ــد م ــع العدي ــا املنصــة م ــي ابرمته ــة الت ــات العلمي االتفاقي
ــي  ــة الت ــوعة العلمي ــامية واملوس ــة واالس ــات العربي الجامع
تضــم ســرة العديــد من العلــاء والباحثــن الناطقــن بالعربية .
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مستشفى 57357 بالقاهرة  أكبر مستشفى سرطان أطفال بالعالم 

أكــر  أحــد   57357 مستشــفى  أو  األطفــال  رسطــان  مستشــفى   

مستشــفيات األطفــال يف العــامل يقــع يف القاهــرة مبــر ويختــص يف 

عــاج رسطانــات األطفــال. ويتميــز هــذا املستشــفى بكونــه بنــي 

عــن طريــق الترعــات مــع حملــة دعائيّــة كبــرة صاحبــت بنــاءه.

ــا  بــدأت فكــرة بنــاء أّول مستشــًفى لعــاج أورام األطفــال مبــر مجانً

يف عــام 1999م بعــد ازديــاد نســبة األطفــال املصابــن بالرطــان وعــدم 

ــأورام يف مــر عــى اســتيعاب هــذا الكــم  ــد القومــي ل مقــدرة املعه

الهائــل مــن املــرىض، ومــوت األطفــال املــرىض لقلّــة اإلمكانيــات لعــاج 

ــح أول حســاب مــريف رقــم 57357 يف بنــك مــر  ــر منهــم، وفت الكث

والبنــك األهــي يف كافــة الفــروع لجمــع الترعــات لهذا املــروع. وتصل 

نســبة اإلصابــة األطفــال باألمــراض الرطانيّــة يف مــر إىل عــرة آالف 

ــام 2007 م. ــه يف ع ــح املستشــفى أبواب ــد فت ــنويا. وق ــل مصــاب س طف

بــدأت الفكــرة عندمــا تــويّف ثاثــة عــر طفــاً مــن أصــل خمســة عــر، 

ــب  ــات، فذه ــز اإلمكاني ــة عج ــد األورام، نتيج ــد يف معه ــوم واح يف ي

ــعراوي »  ــويل الّش ــد متّ ــيخ  »محم ــا« للش ــو النج ــف أب ــب »رشي الطّبي

رحمــه اللــه ، وقــّص عليــه قّصــة األطّفــال، فقــال لــه الشــيخ: ســأعطيك 

150 جنيهــاً مــدى الحيــاة، وســيلتزم بهــا أوالدي بعــد مــايت، لإلنفــاق 

ــل  ــا أفض ــب، أنه ــرع للطبي ــرة التّ ــدت فك ــرىض ، وب ــال امل ــى األطّف ع

مــن االعتــاد عــى الّدولــة، وتطــّورت الفكــرة، إلنشــاء »جّمعيــة 

أصدقــاء معهــد األورام«، لتّخفيــف األعبــاء املاديّــة عــن املعهــد . 

 وكان أهــمَّ فكــرة للجمعيــة، بنــاُء أّول مّستشــفى عاملــّي لعــاج 

أورام األطّفــال يف مــر.  ففــي عــام 1999 مياديّــاً، تــّم فتــح أّول 

األهــي،  والبنــك  مــر  بنــك  ،يف   57357 رقــم  مــريف  حســاب 

حيــث  املــروع.  لهــذا  التّرعــات  لجمــع  الفــروع  كافــة  ويف 

تّم بناء هذا الرح العماق عن طريق التّرعات. 

ــام 2007م ــو ع ــهر يولي ــن ش ــابع م ــرح يف الّس ــذا ال ــح ه ــد افتُت وق

  تقــع املّستشــفى عــى مســاحة 69 ألــف مــر مربــع ، وبلغــت 

الّنوافــذ  تكلفتــه 300 مليــون جنيــه مــري ، وقــد تــّم تصميــم 

ــاء  ــر الكهرب ــرض توف ــل، بغ ــاز خام ــى غ ــوي ع ــي تحت ــة، الت الزجاجيّ

العــامل  مــع  التّواصــل  مــن  املصابــن  األطّفــال  ولتّمكــن  والضــوء، 

الخارجــّي، لبــّث الطأّمنينــة نفســيًّا يف قلوبهــم ، كــا يضــّم املّستشــفى 

ــر  ــدم، مخت ــك ال ــاوي، بن ــعاعّي والكي ــووّي واإلش ــاج الن ــًزا للع مرك

ــادات  ــة، العي ــا الجذعيّ ــن الخاي ــات، تخزي ــل الجين ــات، معام الفروس

ــة. ــات، أقســام األشــّعة، املعامــل والصيدليّ ــة، حجــرات العمليّ الخارجيّ

يتّكون مبنى املّستشفى من جزئن:

ــذا  ــّدم ه ــث يق ــات ، حي ــة والخدم ــادات الخارجيّ ــزء األول :العي الج

ــب 6 غــرف  ــوم الواحــد، إىل جان ــا يف الي ــه ل 450 مريًض الجــزء خدمات

عمليّــات تقــّدم العــاج عــى نظــام اليــوم الواحــد، ل 150  طفــاً.

أمــا الجــزء الثــاين: فهــو يتكــون مــن 1٨0 رسيــراً، قابلــة للزيــادة 

ــار  ــاً ألع ــفى ِطبق ــيم أدوار املّستش ــّم تقس ــرا، وت ــل إىل 350 رسي لتص

ــر  ــال يف عم ــه لأطّف ــّم تخصيص ــث ت ــق الثّال ــرىض، فالطّاب ــال امل األطّف

ــة مــن خمــس إىل  ــة الُعمري ــع للمرحل ــق الّراب خمــس ســنوات، والطّاب

ــر  ــرىض األك ــال امل ــو لأطّف ــس فه ــق الخام ــا الطّاب ــنوات، أم ــر س ع

ــة ،  ــًرا مــن عــر ســنوات ، وبجــوار املّستشــفى توجــد دار الّضياف ُعم

ــال املــرىض ،وأرُسهــم خاّصــة القادمــن  وهــي معــّدة الســتضافة األطّف

مــن مناطــق نائيــة، والّذيــن يتكبّــدون معانــاة الســفر يف الوصــول 

إىل القاهــرة، للمســاهمة يف تخفيــف اآلالم النفســيّة ألرَُس املــرىض.

تقرير/ د. عبداهلل الوزان
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املحمديــة  ببلديــة  الواقــع  األعظــم  الجزائــر  جامــع  يعــد 

أكــر  وثالــث  وإفريقيــا،  الجزائــر،  يف  مســجد  أكــر  بالعاصمــة، 

ــجد  ــجد الحــرام مبكــة املكرمــة، واملس ــد املس ــامل بع ــجد يف الع مس

أطــول  الجامــع  وتعلــو  املنــورة.  املدينــة  يف  الريــف  النبــوي 

يربــع  فيــا  مــراً،   267 ارتفاعهــا  يبلــغ  إذ  العــامل؛  يف  منــارة 

هكتــاراً.  27 مــن  بأكــر  تقــدر  إجاليــة  مســاحة  عــى  املســجد 

و يضــم هــذا املعلــم ذو الطابــع املعــاري اإلســامي بخصوصيــة 

ــتقبال،  ــاء اس ــة: فض ــاحته الخارجي ــجد وس ــة إىل املس ــة، إضاف جزائري

وقاعــة للصــاة تتجــاوز مســاحتها 2 هكتــار، تتســع لـــ 120.000 

مقعــد   300 بـــ  تقــدر  اســتيعاب  بقــدرة  للقــرآن  وداراً  مصليــاً، 

كــا  إســامياً.  ثقافيــاً  ومركــزاً  التــدرج،  بعــد  ملــا  بيداغوجــي 

مقعــد   2.000 اســتيعابها  قــدرة  مكتبــة  الجزائــر  جامــع  يضــم 

ومتحــف  محــارضات،  وقاعــة  كتــاب،  مليــون   1 عــى  وتتوفــر 

الجزائــر. تاريــخ  للبحــث يف  للفــن والتاريــخ اإلســامي، ومركــزاً 

ال  مبــا  األندلــي  بالطابــع  للجامــع  الداخــي  الجــزء  تزيــن  وتــم 

عــى  العــريب  الخــط  لوحــات  مــن  كيلومــرات  ســتة  عــن  يقــل 

جامع الجزائر األعظم: صرح معماري إسالمي وثقافي بخصوصية جزائرية

األزرق  فباللــون  الســجاد  أمــا  والخشــب.  واملرمــر  الرخــام 

تقليــدي جزائــري. وفــق طابــع  مــع رســوم زهريــة،  الفــروزي 

مشــيد  ثقــايف  مركــز  عــى  أيضــا  الجامــع  ويحــوي 

يتســع  و  مربــع  مــر   ٨.000 بـــ  تقــدر  مســاحة  عــى 

لـ 3.000 شخص.

متعــددة  وســائل  عــى  تتوفــر  قاعــات  الـــَمْعلَم  يضــم  كــا 

بطاقــة  ســيارات  وحظــرة  إداريــة،  ومقــرات  الوســائط، 

مســتوين  عــى  تقــع  ســيارة   6.000 إىل  تصــل  اســتيعاب 

تجاريــة. ومحــات  خــراء  مســاحات  و  األرض،  تحــت 

ــة مســتقلة تربــع عــى مســاحة تقــدر  و يحــوي كذلــك عــى 12 بناي

مربــع. مــر   400.000 تبلــغ  خــام  مســاحة  مــع  هكتــار  بحــوايل 

ــة  ــع بفعالي ــزالزل يتمت ــاد لل ــام مض ــر بنظ ــع الجزائ ــد زود جام و ق

كبــرة قــادرة عــى امتصــاص أكــر مــن 70% مــن قــوة الهــزة األرضيــة.

وأرشفــت عــى إنجــاز هــذه الــرح »الوكالــة الوطنيــة إلنجــاز 

الشــؤون  وزارة  وصايــة  تحــت  الجزائــر«  جامــع  وتســير 

املدينــة. و  والعمــران  الســكن  ووزارة  واألوقــاف  الدينيــة 
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ــم يف  ــاع التعلي ــراً لقط ــاً كب ــة اهتام ــعوب املتقدم ــويل الش ت

ــف،  ــاء بالدراســات، والبحــوث، والتألي ــة انته ــه املختلف مراحل

والدوائــر العلميــة، وابتــداء مــن الروضــة واالبتدائيــة، وبــدون 

التعليــم تفقــدم االمــم اســس النهضــة والرقــي والتقــدم 

وتعيــش يف ظــام حالــك يســوده الفــوىض والراجــع والجرميــة، 

ــم  ــع التعلي ــا زال واق ــذي م ــراق  ال ــال يف الع ــو الح ــا ه وك

فيــه براجــع مســتمرتيجة القــرارات غــر املدروســة ويف بعــض 

ــى  ــا ع ــة وجعهلته ــرت املؤسس ــي دم ــاد الت ــان االجته االحي

ــل  ــت للمراح ــواء اكان ــط س ــاب الخط ــن غي ــا ع ــك فض املح

االوليــة أو الدراســات العليــا التــي تشــهد هــي األخــرى اهــاال 

واضحــا ومتعمــدا مــن املعنين، ويســتغرب باحثــون ومختصون 

ــول يف الدرســات  ــن عــدم وجــود اســراتيجية واضحــة للقب م

العليــا، وإرصار وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي يف 

ــة،  ــر مقنع ــج غ ــد، بحج ــعة املقاع ــدم توس ــى ع ــراق ع الع

ــراق  ــمعة الع ــم وس ــة التعلي ــودة ورصان ــل بج ــك يخ وأن ذل

بــن مصــاف الــدول، يف حــن أن الــوزارة ذاتهــا تعــادل مئــات 

الشــهادات التــي تــأيت مــن الخــارج، واقــرح املختصــون إعــادة 

النظــر بالتوســعة، وال ســيا قنــاة النفقــة الخاصــة التــي مبكــن 

مــن خالهــا اســتقطاب أكــر عــدد ممكــن مــن الطلبــة الذيــن 

يرغبــون يف الحصــول عــى الشــهادة العليــا  يف خطــوة تســاعد 

الحفــاظ عــى العملــة الصعبــة وعــدم هدرهــا  خــارج البــاد.

ــق  ــدداً لتحقي ــاً مح ــا برنامج ــا بوصفه ــات العلي ــد الدراس وتع

ــايف  ــي والثق ــور العلم ــق التط ــدف إىل تحقي ــة، ته ــاء الدول بن

لخدمــة املجتمــع وبنائــه الحضــاري ورقيــه عــى الصعــد كافــة، 

إال يف العــراق فإنهــا وجاهــة اجتاعيــة أكــر مــن حاجــة 

علميــة، بحســب مختصــون يــرون غيــاب أهــم رشط القبــول 

ــذي  ــي ال ــاص الفع ــو االختص ــا ه ــات العلي ــدم للدراس يف التق

ــا مــن  ــة، وصقله ــه امليداني ــر إمكانات يطمــح املتقــدم إىل تطوي

أجــل توظيفهــا بالشــكل اإلنســب، والشــك أن أغلــب املوظفــن 

ــب  ــادة الرات ــة زي ــهادة بغي ــى الش ــول ع ــعون إىل الحص يس

الشــهري، يف وقــت يُقــى فيــه أصحــاب االختصاصــات ممــن 

ــبوها،  ــي اكتس ــارات الت ــف امله ــن  توظي ــارب م ــون تج ميتلك

الدراسات العليا في العراق مشكلة تبحث عن حلول 
آالف الدوالرات تهدر على شهادات الخارج بسبب قلة مقاعد الدراسة 
ــذر ــي من قص
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وميكــن أن تصقــل بشــكل أكادميــي بعــد نيــل الشــهادة العليــا. 

ــات املســتمرة لحــل هــذه  ــن املناشــدات واملطالب ــم م وبالرغ

ــات  ــادات وسياس ــر اجته ــم إث ــي تتفاق ــكلة الت ــف أو املش املل

ــة  ــد يف اإلدارات املتعاقب ــكل جي ــة بش ــر املدروس ــة غ مترع

الــوزارة  العلمــي، وخضــوع  والبحــث  العــايل،  التعليــم  يف 

ــوزارات األخــرى إىل الضغــوط السياســية مــن  شــأنها شــأن ال

املشــاركة يف  األحــزاب  الدولــة، ومارســات  املتنفذيــن يف 

ــا  ــا، إنه ــال عنه ــا يق ــل م ــي أق ــات، الت ــك املارس ــلطة تل الس

مارســات غــر مســؤولة وغــر منصفــة بحــق العــراق والتعليم 

ــا ممــن  ــن للدراســات العلي ــع بعــض املتقدم ــا دف ــايل، م الع

مل يحصــل عــى فرصــة داخــل بلــده إىل الســفر خــارج البــاد 

ــراء  ــا خ ــاؤالت يطرحه ــط تس ــهادة، وس ــى الش ــول ع للحص

ــا التــي يحصــل  ــوزارة تعــرف بالشــهادات العلي )إذا كانــت ال

عليهــا الطالــب مــن الخــارج، فلــاذا ال يتــم توســعة املقاعــد 

داخــل البــاد واالســتفادة مــن األمــوال التــي تنفــق عــى 

اإلقامــة وغرهــا، يف وقــت نعــاين مــن ضائقــة ماليــة خانقــة؟(.

ــإن  ــم، ف ــة التقدي ــجلة يف منظوم ــاءات املس ــب االحص وبحس

أعــداد املتقدمــن وصلــت إىل أكــر مــن 40 ألــف متقــدم 

ومتقدمــة، تنافســوا عــى حجــز )11 الــف( مقعــد درايس 

للعــام الــدرايس 2021-2020، كــا تقــدم مــن موظفــي وزارة 

الربيــة )5300(، وعــدد املتقدمــن مــن أصحــاب االمتيــاز 

ــون  ــهداء وقان ــين والش ــجناء السياس ــوين الس ــمولن بقان املش

ذوي االحتياجــات الخاصــة بلــغ )64٨0(. وقياســا بعــدد املقاعد 

ــد  ــيء، فق ــة بعــض ال ــة تكــون قليل ــة يف الســنة املاضي املعلن

بلــغ  )11535( مقعــدا دراســيا يف الدراســات العليا لســنة 2019 

– 2020، مبختلــف التخصصــات االنســانية والعلميــة، توزعــت 

بواقــع 16٨3 مقعــدا للدبلــوم العايل، 6954 للاجســتر، و2٨9٨ 

مقعــدا للدكتــوراه، فيــا بلغ عــدد املقبولــن بالدراســات العليا 

201٨ - 2019، )10400(، ومــن الراكــات الســلبية املبنيــة 

عــى القــرارات غــر املدروســة هــو قــرار وزيــر التعليــم العــايل 

الســابق قــي الســهيل واملوافقــة بتوســعة خطــة القبــول 

للدراســات العليــا للعــام 201٨ – 2019، بواقــع مقعــد واحــد 

ــة  ــة الخاص ــاة النفق ــد لقن ــد واح ــام ومقع ــول الع ــاة القب لقن

لــكل التخصصــات والشــهادات، وتــم تأجيلهــم للعــام الــدرايس 

املقبــل 2019-2020، وهــذه الزيادة والنقصــان يف اعداد الطلبة 

ــاكل  ــا أدى اىل مش ــة م ــية ناجع ــة دراس ــق خط ــون وف مل تك

ــب  ــا، بحس ــات العلي ــي الدراس ــا خريج ــل وزره ــرة تحم كث

محللــن. وأعلــن عبــد الــرزاق العيــى وزيــر التعليــم األســبق 

يف حكومــة رئيــس الــوزراء حيــدر العبــادي، بنــاء عــى مســودة 

ــا  ــوت عليه ــي ص ــوزارة الت ــا ال ــي قدمته ــدل الت ــون املع القان

مجلــس النــواب عــام 2016 الســاح للكليــات االهليــة بافتتــاح 

الدراســات العليــا فيهــا بنــاء عــى أســس علميــة ال تختلــف عن

نظراتهــا الحكوميــة، وأبرزهــا توفــر املختــرات واملســتلزمات 

الدراســية والعلميــة، وكذلك املاك التدريــي املتخصص متمثا 

باأللقــاب العلميــة للتدريســين واملرفــن، إىل جانــب حاجــة 

البــاد لــكل تخصــص، وال ســيا تلــك املرتبطــة بســوق العمــل. 

وبالرغــم مــن ذلــك، فــا يــزال القانــون معطــا بســبب 

زج التعليــم ألهــواء ورغبــات تســييس العمليــة التعليميــة 

وانعكســت هــذه املعضلــة بشــكل واضــح يف فشــل املخرجــات 

ــة بعــد أن تسلســلت إىل  ــاء والتنمي ــة البن ــك عجل ــة بذل معيق

ــاعد  ــكل يس ــة بش ــة التعليمي ــرح العملي ــدس ل ــار املق املس

ــال تتمــرس خلــف ترســانة كبــرة مــن أســباب  ــاج أجي يف إنت

الخــاف والــراع الســيايس والعقــدي، لكــن الرملــان فاجــىء 

ــادرة  ــا الص ــهادات العلي ــة الش ــس معادل ــرار أس ــع بإق الجمي

ــض  ــات رف ــع حم ــه التري ــث واج ــراق، حي ــارج الع ــن خ م

ــة،  ــات العراقي ــن يف الجامع ــن األكادميي ــعة ب ــادات واس وانتق

االكادمييــة  بالشــؤون  املختصــة  الربويــة  والجمعيــات 

ــد  ــن التقالي ــاً ع ــم خروج ــده بعضه ــات، وع ــاء الجامع ورؤس

ــمعة  ــن س ــه م ــا ميلك ــراق مب ــا الع ــع به ــي يتمت ــة، الت العلمي

دوليــة ورصانــة علميــة، جعلتــه مــن الــدول  التــي متلــك 

ــة،  ــات العاملي ــاص بالجامع ــف الخ ــة يف التصني ــع متقدم مواق

اعــراض وزارة  القــرار اآلن، ومــا رس  اتخــذ هــذا  فلــاذا 

التعليــم العــايل واألكادمييــن عليــه، ومــن املســتفيد منــه؟ 

وذكَــَر املرعــون، يف األســباب املوجبــة لتريــع أســس معادلــة 

الشــهادات، تشــجيعاً للبحــث العلمــي لأغــراض الســلمية، مبــا 

ــن،  ــن واملبتكري ــن واملبدع ــة املتفوق ــانية، ورعاي ــدم االنس يخ

والحــث عــى الحصــول عــى الشــهادات العليــا، والحفــاظ عــى 

الرصانــة العلميــة، وتبســيط اجــراءات معادلــة الشــهادات 

هــذا  أن  ويبــدو  القانــون.  هــذا  ع  رُشِّ لذلــك،  وتقييمهــا، 

ــراق إىل  ــي يف الع ــط األكادمي ــام الوس ــت أدى إىل انقس التصوي

قســمن: أحدهــا معــارض، واآلخــر موافــق، فقــد وصــل حــد 

االتهامــات املتبادلــة بينهــم إىل الشــتائم .. وكل يغني عى لياه.
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تحديــاً،  اآلخــر  وبعُضهــم  مجازفــًة،  بعُضهــم  ســاها 
وبعضهــم رأهــا إعجــاًزا، لكــن عندمــا تعــرف مــدى رونــق 
ــو  ــاِس نح ــوَد الح ــتقود مق ــا، س ــاح وجاله ــة النج كلم
اإلرصار، وســتتابُع إىل محطــة التفوق، ذلك أن القطار دامئًا 
يســر نحــو األمــام، ال ميكــن لــه أن يَرجــَع نحــو الخلــِف! 
ــاء  ــرؤى لبن تشــكلت اللجــان وراحــت تضــع األســس وال
املحفــل العلمــي الــدويل الّســادس، تتالــت اإلعانــات، 
ــات مــع الجامعــات  وتكاثفــت الجهــود وأُبرمــت االتفاقي
الباحثــن  جمــوع  واحتشــدْت  واملســاندة،  الراعيــة 
لســائلِه  يتيــح  الــذي  الكبــر  الــرح  بهــذا  لالتحــاق 
ــون  ــا يقول ــة، ولكــن ك ــٍم وثقاف ــن عل ــذَّ وطــاَب م ــا ل م
تجــري الريــاُح مبــا ال تشــتهي الســفن، ليظهــَر مــا مل يكــْن 
بالُحســبان وهــو )وبــاء كورونــا كوفيــد 19( الــذي تفاقــم 
ليغــدو جائحــة تصفــد أقــدام الدنيــا، بحيــث أُغلقــت 
كّل مناحــي الحيــاة التــي تفتــُح نحــو اآلفــاق، ولكــن 
ــب،  ــرار الصائ ــاذ الق ــّم اتخ ــة ت ــة والعزمي ــاإلرادة القوي ب
قــراًرا كان لكثــر مــن اآلخريــن مجازفــًة، وتهــوًرا! ليظهــَر 
ــر  ــدٍة غ ــٍة جدي ــدويل ِبطَل ــي ال ــل العلم ــد املحف ــا بع في
ــة،  ــات اإللكروني ــر القاع ــن من ــرة م ــذه امل ــاد، فه املعت
ــّم  ــى ت ــت، حت ــامل اإلنرن ــن ع ــات، م ــِف الشاش ــن خل م
ــات  ــد تجــاوز الصعوب ــة بع الوصــول إىل اللحظــة العظيم
والتحديــات الكبــرة، ولكــن ســاعات متتاليــة مــن الجهــد 
واملثابــرة والتعــب ال تُقــاَرن بدقيقــٍة مــن النجــاح، وكــا 
يف  يصنعــون  ال  األبطــال   »: كاي  عــي  محمــد  يقــول 
صالــة التدريــب، األبطــال يصنعــون مــن أشــياء عميقــة يف 
داخلهــم، هــي اإلرادة والرؤيــة والحلــم«، وهكــذا نشــأْت 
ــن  ــادس ع ــدويل الّس ــي ال ــل العلم ــاد املحف ــرُة انعق فك

ــة،  ــوات وذات الوجه ــذات الخط ــابع ب ــر الّس ــد، ليس بُع
فجائحــة كورنــا التــي جعلــْت جميــع األعــال والفعاليــات 
تســُر عــى كــريس متحــرك، كانــت بالنســبة ملنصــة أُريــد 
بدايــة التحــدي والتفــوق، أدركــْت أنــه ال ميكــن أن يكــون 
ــدًة  ــُك أجن ــْت متل ــتحيل«، مادام ــمه »مس ــاك يشء اس هن
تعــرُف أرساَر النجــاِح، وتعــرُف كيــف يكــون العمــل 
ــرد  ــن، فمج ــر املُتق ــح والتحض ــط الصحي ــاد والتخطي الج
ــاٌح  ــه نج ــدِّ ذات ــو بح ــات ه ــتوى التوقُّع ــك إىل مس ارتقائ
كبــٌر كــا يقولــون، وال يخفــى عــى أحــٍد وجــود الكثــر 
مــن العــرات، ولكــن عــى الرغــم مــن ذلــك أثبتــْت منصُة 
أُريــد عــى محدوديــة إمكانياتهــا الضئيلــة؛ كونهــا منصــة 
مجانيــة غــر ربحيــة، قدرتهــا عــى قيــادة أعظــم املحافــل 
كّل صغــرة  وتابعــْت  فحاولــْت  الدوليــة،  واملؤمتــرات 
وكبــرة حتــى وصلــت للهــدف املنشــود يف إنجــاح هــذه 
ــا، وكــا يقــول )كونفوشــيوس  املحافــل املُْنعقــدة إلكرونيً
- الفيلســوف الصينــي(:« الحجــر الكريــم ال ميكــُن تلميعــُه 
دون احتــكاٍك، ال تجــُد رجــًا ينجــُح بدون محــاوالٍت منه« 
فلــم تكــْن خطــوة جنوبيــة، كــا ظنهــا بعُضهــم، ولكنهــا 
ــا  ــت إدارته ــي مت ــرة الت ــوات الصغ ــن الخط ــة م مجموع
مــن قبــل لجــان قديــرة، َحِرصــْت وســهِرت، حتــى خــرَج 
ــز.  ــاِح والتمي ــاِج الّنج ــًا بت ــدويل مكل ــي ال ــل العلم املحف
ــتار بنجــاٍح عــى فعاليــات  ويف كّل مــرة يتــم إســدال الّس
عــى  تســدْل  مل  ولكنهــا  الــدويل،  العلمــي  املحفــل 
كّل  إىل  طعمهــا  ســحر  انتقــل  التــي  الناضجــة  مثــاره 
ــِة  ــوم مبثاب ــي تُلقــى كّل ي ــواُد الت ــت امل ــد كان باحــث، فق
راســخًة  ســتظُل  جّمــة،  فائــدة  ذات  دســمًة،  وجبــًة 
يف رشيــان عقولنــا، مــا ُدمنــا ننهــُل مــن دالِء َشــذاها.

مها محمد علي شرف
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المرحومــة )) عيــب((

د. محمود الجزار

ــآء  ــن االب ــدة يف زم ــدة ورائ ــت قائ ــب( كان ــة )عي املرحوم
ووضعــت  بالــذوق،  العاقــات  حكمــت  واألجــداد، 
ــك  ــايت لتل ــليمة، تحي ــة الس ــول الربي ــاس ألص ــر األس حج
الكلمــة التــي عرفناهــا مــن أفــواه األمهــات واالبــآء، 
تقبلناهــا بحــب وتعلمنــا أنهــا مــا قيلــت إال لتعديــل 
أحــرف. يف  مختزلــة  مدرســة  فاعترناهــا  ســلوكنا 

تحيــايت ألكادمييــة )عيــب( التــي خّرجــت زوجــات صابرات، 
صنعــن مجتمعــات الــذوق واالحــرام، وتخــرج منهــا رجــال 
مبعنــى الكلمــة كانــوا قــادة يف الشــهامة والرجولــة !!!

وحروفهــا  ذاتهــا،  بحــد  جامعــة  )عيــب(  أبجديــات 
بحروفــك  التكاليــف  مدفوعــة  دورة  بألــف  املجانيــة 
ر الصغــر الكبــر، واحــرم الجــار  يــا كلمــة عيــب قــدَّ
وشــوق. مبحبــة  األرحــام  صلــة  وتداولنــا  جــاره، 

كان األب يقــف ويقــول عيــب: عمــك، خالــك، جارك، َســلِّم، 
ســامح، كان يقــال للبنــت: )عيــب(  ال ترفعــي صوتــك، 
عيــب ال تلبــي كــذا، فربــت البنــات عــى الحشــمة 
والســر واألدب، وتــرىب الشــباب عــى غــض البــر، عيــب 
ــزأ  ــتاذك الته ــه اس ــك بوج ــع صوت ــآء. الترف ــر للنس ال تنظ

مــن املســن ، وتــرىب الصغــار عــى عيــب ال تنقلــوا رس الجار 
ــك. ــك ماطائفت ــا دين ــك م ــأل صديق ــب التس ــدار، عي وال

) عيــب ( كانــت منــراً وخطبــًة يرددهــا األهــايل بثقافتهــم  

ــا  ــن، وإمن ــاة أو ُمفت ــآء وال دع ــوا خطب ــيطة، مل يكون البس

ــب(  ــة )عي ــة كلم ــة وذم رذيل ــاء فضيل ــم إلحي هــي كلمته

ــل  ــب قب ــا العي ــا َعلَُّمون ــا قلن ــوم عندم ــا ذات ي ــا عليه ثُرن

ــل  ــنعلم الجي ــا س ــا أنن ــاً من ــا ظن ــا عليه ــرام( ومتردن )الح

بطريقــة أفضــل. فأخذنــا الحــرام ســيفا بــدون عيــب.

ــح يف غــرس كلمــة »عيــب« وال  ــد مل نفل ــل جدي فنشــأ جي

شــقيقتها الكــرى »حــرام« يف التفاهــم مع ســلوكياته أو مع 

التطويــر والتزويــر املســتمر يف العــر واملفاهيــم والقيــم 

ــة. حتــى ماتــت كلمــة عيــب وانتهــت مــن قامــوس الربي

إنا لله و إنا إليه راجعون.

تحيــايت مــن القلب للمرحومــة كلمة )عيب( ولــكل األجداد 

واالبــآء  الذيــن اســتطاعوا أن يجــدوا كلمــة واحــدة يبنــوا 

ــر واالحــرام يف الوقــت  ــاالً تعــرف األدب والتقدي بهــا أجي

الــذي أخفقــت محاوالتنا بــكل أبجديــات الربيــة املتطورة.
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لغويــات قرآنيــة
الحلقة )1(

د.بسام مصباح األغبر
ــار  ــام 1973، اعتب ــدة يف الع ــم املتح ــة لأم ــة العام ــررت الجمعي ق

يــوم 1٨/ كانــون األول، مــن كل عــام اليــوم العاملــي للغــة العربيــة، 

أروقــة  لغــة رســمية داخــل  العربيــة،  اللغــة  فيــه  وأصبحــت 

األمــم املتحــدة، ومنظاتهــا، وإذا كان العــامل يحتفــل يف هــذا 

اليــوم باللغــة العربيــة، فــإنَّ ُشــداَة اللغــِة العربيــة وعّشــاقها، 

ــام  ــم األي ــِف له ــا مل تك ــن، ورمب ــت وح ــا يف كل وق ــون به يحتفل

ــم؛ إذ  ــا القوي ــى نظامه ــرب ع ــن ق ــرف ع ــا، والتع ــم أرساره لفه

ــا،  ــم خفاياه ــا يف فه ــا دققن ــة، كل ــة العربي ــة للغ ــد هندس توج

ــا  ــاة، ورأين ــا نحــو الحي ــا خشــوعاً، وتعمقــت نظراتن زادت جوارحن

ــة  ــة العربي ــف ال؟ واللغ ــه، كي ــه الل ــة يف كل يشء خلق جــال اللغ

هــي لغــة القــرآن الكريــم، مــن هنــا، فإننــا يف مجلــة )صــدى 

أريــد( كان لنــا احتفــاٌل خــاص يف هــذه اللغــة، التــي وصفهــا اللــه 

ــٍن )195({  ــَريِبٍّ ُمِب ــاٍن َع ــز وجــل: }ِبلَِس ــال ع ــان، فق ــة بي ــا لغ بأنه

ــه:  ــا الشــاعر جــاك صــري شــاس، بقول ]الشــعراء: 195[، ومدحه

لغـــة حباهــا اللــُه حرفــاً خــــــالداً **فتضوعــت عبقــاً عــى األكــوان

ــة، إذ  ــة العظيم ــا، يف هــذه اللغ ــة احتفالن ــان طريق ــود إىل تبي ونع

إننــا ســُنخصص يف كل عــدد مــن أعــداد هــذه املجلــة الرائــدة، بتدبر 

ــا أهــم مزاياهــا، ونحــاول، قــدر  ــة، نــرح فيه ــة قرآني وقفــة لغوي

ــال  ــراً، دون إه ــهابنا قص ــهاً، واس ــا س ــون رشحن ــكان، أن يك اإلم

ــرآين، أو تعســف  ــة، والتفســر الق ــة العربي ــد اللغ ــال لقواع أو إغف

يف الــرأي، أو التعمــق يف املصطلحــات التخصصيــة، وبذلــك، نحقــق 

هدفــاً نرنــو إليــه، أال وهــو إعادة بــثِّ روح الجال يف نفــوس القارئ 

ــم. ــرآن الكري ــة الق ــة، لغ ــة العظيم ــذه اللغ ــدم ه ــم، ونخ الكري

ــاء  ــر، وعل ــة التفس ــود إىل آراء أمئ ــد أن نع ــا، بع ــنعرض مقالن وس

ــة،  ــه القرآني ــه ظال ــا تعني ــرآين، وم ــص الق ــه الن ــا يوحي ــة، وم اللغ

ــع  ــود بالنف ــا، تع ــه قبوله ــن الل ــو م ــة، نرج ــه، يف محاول ــك كل ذل

عــى اللغــة العربيــة، والقــارئ الكريــم، وعــى اللــه قصــُد الســبيل.

نبدأ عى بركة الله، يف الوقفة األوىل:

نقــرأ يف اليــوم الواحــد ســورة الفاتحــة عــرات املــرات، وهي ســورة 

عظيمــة، افتتــح اللــه بها كتابه الذي ال يأتيــه الباطل من بن يديه وال 

مــن خلفــه، وفيها مــن األرسار الربانيــة، والخفايا اللغوية، واإلشــارات 

الباغيــة، مــا تعجــز عــن وصفــه أقــام األدبــاء، وكُتــب املفريــن.

تعــاىل: قولــه  يف  واحــد  لغــوي  ملمــح  أمــام  اليــوم  نقــف 

الِّــَن  }رِصَاَط الَِّذيــَن أَنَْعْمــَت َعلَيِْهــْم َغــْرِ الَْمْغُضــوِب َعلَيِْهــْم َواَل الضَّ

)7( { ]الفاتحــة: 7[

فلــاذا ذُكــر الفاعــل: )أَنَْعْمــَت َعلَيِْهــْم(، يف حــن جــاء )الَْمْغُضــوِب 

َعلَيِْهــْم( باالســم، دون ذكــٍر للفاعــل أو مــن أنــزل عليهــم الغضــب؟

1. الفاعــل يف اآليــة الســابقة، هــو الضمــر )َت( الــذي يعــود 

عــى  يــدل  بفعــل  متصــاً  وجــاء  عــاه،  يف  عــز  اللــه  عــى 

لفــظ  يــدل  حــن  يف  عبــاده،  بــن  الرحمــة  ونــر  النعمــة 

ــه،  ــبق غضب ــه تس ــة الل ــام، ورحم ــذاب واالنتق ــى الع ــب ع الغض

َوأَقَْواُهــَا. َوأَْســبََقُهَا  اأْلَْمَريْــِن،  أَكَْمــَل  نَْفِســِه  إِىَل  فَأََضــاَف 

ــة، والتحقــر، وتصغــر  ــدل عــى اإلهان ــر الفاعــل ي 2. إنَّ عــدم ِذك

الشــأن للمغضــوب عليهــم، فهنالــك فــرق بــن القولــن: )َهــَذا 

األول  فالقــول  أُكْــرَِم(،  ـِذي  الَـّ و)َهــَذا  الرئيــس(،  أَكْرََمــُه  ـِذي  الَـّ

أَبْلَــغ يِف الثََّنــاِء َوالتَّْعِظيــِم، ورفعــة املنزلــة ِمــْن القــول الثــاين.

ــُن اإْلِنَْعــاَم َعلَيِْهــم أمريــن؛ هــا العمــل والجــزاء: فالهدايــة  3. يَتََضمَّ

إىل العمــل الصالــح، والعلــم النافع، يصــل بصاحبه إىل ُحســن الجزاء، 

وهــو الجنــة، فاللــه هــو الــذي تفضل عــى عبــاده بالهدايــة.يف حن، 

ُحكــم عــى )املغضــوب عليهــم( ودخلــوا يف دائــرة الغضــب بســبب 

ــه  ــى أن ســبب غضب ــم؛ مبعن ــه عليه ــت عذاب ــي أوجب ــم الت أفعاله

عليهــم يعــود إىل أعالهــم الســيئة التــي قامــوا بهــا، وتركهــم لطريق 

ــع عليهــم وعــى أفعالهــم الغضــب والعــذاب والهــوان؛  ــه، فوق الل

فلــم يصلــوا إىل هــذه الفئــة إال بعــد أن بـَـَدر منهــم العمــل الــيء. 

ــة،  ــال الصالح ــة األع ــه، وبداي ــق الل ــببه توفي ــون س ــام يك فاإلنع

والغضــب يكــون ســببه البعــد عــن اللــه، واختيــار األعــال الطالحة.

ــة عــى  ــة )أنعمــت عليهــم( دالل ــة الفعلي 4. إن يف توظيــف الجمل

ــم،  ــك حايته ــاده، ويشــمل ذل ــى عب ــه ع ــن الل ــام م تجــدد اإلنع

ــدل  ــل، ي ــه، يف املقاب ــون ب ــا يقوم ــم، يف كل م ــم، وتوفيقه وهدايته

ــال  ــى دوام ح ــم( ع ــوب عليه ــمية )املغض ــة االس ــف الجمل توظي

غضــب اللــه عــى هــذه الفئــة، وعــدم التوفيــق يف الدنيــا واآلخــرة.

عليهــم،  أنعــم  ممــن  نكــون  أن  تعــاىل  اللــه  نســأل 

واآلخــرة. الدنيــا  يف  املســتقيم،  رصاطــه  إىل  وهداهــم 

والله تعاىل أعى وأعلم

*ملحوظة، ميكن االستزادة، والتفصيل، بالعودة إىل املراجع اآلتية:

ابن القيم الجوزية:مدارج السالكن بن منازل إياك نعبد وإياك نستعن. 1/ 35 وما بعدها.

الزمخري: الكشاف. 16/1 وما بعدها.

الرازي: مفاتيح الغيب. 164/1 وما بعدها.
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" هــــــــــال بالكتاب" .... !
) الكتاب غذاء العقل، خالصة نكهات المعارف وصانع للحياة(

د. أشواق غازي الياسري

انطلقــت يف بغــداد األســبوع املــايض فعاليــات املعــرض الــدويل للكتــاب »  

دورة )مظفــر النــواب(، وهــو مــن تنظيم وأرشاف مؤسســة املــدى  للثقافة 

والفنــون ومعــرض العــراق الــدويل للكتــاب،  للفــرة مــن 9ــــ 19 كانــون 

ــة  ــات مغري ــابقات وخصوم ــة ومس ــج ترفيهي ــه برام األول/ 2020،  تخلل

عــى أســعارالكتب فضاعــن تضافــر الجهــود وتنســيق أدارة املعــرض مــع 

الــركات املخصصــة لنقــل الــركاب مــن مختلــف املحافظــات العراقيــة من 

املعــرض وإليــه، مبشــاركة دور نــر مــن مختلف بلــدان العــامل. وليس هذا 

هــو املوضــوع أمنــا شــعار املعــرض املثــر للتســاؤل  والجــدل، فكــا هــو 

واضــح أن امليديــا اليــوم تلقــي بظالهــا عــى الشــارع، فبعــد أن كان العــامل 

خارطــة مقطعــة األوصــال بعثت فيــه تكنولوجيــا املعلومــات روح التواصل 

وااللتقــاء والتاقــح عــى نحــو يجعــل أحــام اليقظــة جــزءا متمــا للواقــع.  

لكــن اســتعارة بعــض املفــردات الرائجــة يف صفحــات التواصــل قــد جــاء 

محاكيــاً النســحاب الوعــي املقــام للثقافــة يف ذهــن اإلفــراد عامــة.  فلــو 

ــيط  ــارئ البس ــة الق ــوة ملخاطب ــو دع ــا ه ــعار رمب ــذا الش ــأن ه ــلمنا ب س

كجــزء  املجتمــع.  يف  األكــر  الريحــة  وهــم  الانوعــي،  العــادي  أو 

مــن اســتعادة االهتــام بهــذا الضيــف الــذي بــدأ اليــوم يف مرتبــة 

ــا  ــا التكنولوجي ــاءت به ــي ج ــرى الت ــال األخ ــائل االتص ــد وس ــة، بع تالي

ــدين  ــة وت ــو ضحال ــر وه ــق آخ ــام عائ ــنا أم ــد أنفس ــا نج ــة. فإنن الحديث

ــاء املجتمــع الواحــد.  الرؤيــة لهــذا النــوع مــن التواصــل الخــاق بــن أبن

)نقــرأ  املعــارض  شــعارات  بعــض  إىل  رسيعــة  نظــرة  ذلــك  ويعــزز 

لنتنفــس، الكتــاب نبــض الحيــاة، الكتــاب صديــق دائــم( نجدهــا ترتبــط 

ــاة    ــة للحي ــارص املكمل ــة بالعن ــر دق ــو أك ــى نح ــاة أو ع ــات الحي مبقوم

»نبــض، هــواء، رفقــة«. ولــي ال نبتعــد كثــراً عــن هــذه املضامــن نجــد 

ــان  ــق باإلع ــر يتعل ــدى أخ ــارض ص ــذه املع ــة له ــعارات املرافق أن للش

ــات  ــن الجه ــروض، فضــا ع ــوع وحجــم املع ــق ون ــادة تســويقية تتف ك

املمولــة لــه ودورهــا الخدمــي الــذي قــد يكــون منطيــاً أو ربحيــاً أو 

محاكيــاً ألصــداء معــارض عامليــة. ففــي نظــرة بســيطة لشــعارات معــارض 

ــة مــر  ــال، يف جمهوري ــي أقيمــت، عــى ســبيل املث ــدويل الت ــاب ال الكت

العربيــة، نجدهــا ال تخــرج عــن ســياقات الواقــع االجتاعــي الــذي 

تنتظــم فيــه أو تــأيت معــرة عــن الرمــوز الثقافيــة ومجســدة للفكــر 

تأكيــد  الــذي ولــدت مــن خالــه مــع  اإلطــار  املجتمعــي بحســب 

واضــح عــى ضيــوف الــرف وموقعهــم يف تعزيــز تلــك الثقافــات. 

ولعلنــا ال نذهــب بعيــداً مــن ذلــك إذا مــا نظرنــا إىل تلــك املعــارض 

املحليــة اليــوم،  مــع كميــة الدعــم الــذي  تتلقــاه، ال ســيا يف الســنوات 

الســوق.  يف  الطلــب  وحجــم  يتفــق  ال  ضعيفــا  فنجــده  األخــرة، 

إن مايعانيــه القــارئ اليــوم وهــو يتنقــل بــن املواقــع االلكرونيــة للحصول 

ــاً. بســبب البعــد  ــا ورقي ــي تعــذر الحصــول عليه ــب الت عــى بعــض الكت

الجغــرايف ورشوط النــر أو الحقــوق الفكريــة، ونفــاد الطبعــات القدميــة، 

وانحســار بعضها بســبب سياســات الرقابــة املجتمعية يف بعــض الدول دون 

أخــرى، يؤكــد دور امليديــا يف تقليــص تلــك املســافة وبروزهــا عاجــا ناجعــا 

لتلــك املشــكات. لكــن، هــل هــذا يعنــي توظيــف مفرداتها كــادة أعانية 

مــن دون النظــر للســياق الــذي انتزعــت منــه؟ بالرغــم مــن كــون الكتــاب 

ــة  ــة املثقف ــن النخب ــا م ــاة رواده ــة منتق ــه بضاع ــا زال يف كل معارض وم

التــي تعــي متامــا أهميــة الفكــر أكــر مــن الطعــام والســينا والتســوق.

إن متعــة العقــول وترفهــا تنحــر بالوعــي واملعرفــة، وكلهــا ضمــن التعلــم 

والقــراءة، ولــن تكــون بإثارة لذة يبدو فيها الكتاب عى حســاب اإلحســاس 

بــه كجســد، فهــو عامــة فارقــة يف تطــور الشــعوب وليــس انحطاطهــا أو 

تراجعهــا، وهــو وفــق هذا الوصف غــذاء للعقل وخاصة لنكهــات املعارف.
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ــون كتابــه  ــالته، وص ــظ رس ــاىل بحف ــل اللــه تع لقــد تكف

الــذي أنزلــه عــى هــذه األمــة، مــن كل اعتــداء يريــد 

أصحابــه التشــويه أو التحريــف يف آياتــه لــرف النــاس عن 

الحــق الــذي جــاء بــه، بقطــع االتصــال كليــا أو جزئيــا ملنــع 

ــر  ــى التغي ــل ع ــالة، أو بالعم ــتقبال الرس ــن اس ــي ع املتلق

يف معنــى الرســالة أو قــد يكــون بســبب عــدم فهمهــا مــن 

ــد  ــة أن يفق ــون النتيج ــا، وتك ــا صحيح ــي فه ــل املتلق قب

ــا  نَّ ــاىل: )إِ ــال تع ــه، ق ــق أهداف ــه، وال يحق ــال فعاليت االتص

نَّــا لـَـُه لََحاِفظـُـوَن( )ســورة الحجــر: 9(. كْــَر َوإِ لَْنــا الذِّ نَْحــُن نَزَّ

القــرآن  ســبق  الــذي  فالتشــويش  ذلــك  ضــوء  وعــى   

نوعــان:  معالجتــه  اىل  الكريــم 

خــال  مــن  الرســالة،  نقــل  بواســطة  يتعلــق  أحدهــا: 

َذا  التأثــر يف ســر نقلهــا، مــن شــياطن اإلنــس والجــن، )َوإِ

يُْؤِمُنــوَن  اَل  الَِّذيــَن  َوبَــْنَ  بَيَْنــَك  َجَعلَْنــا  الُْقــْرآَن  قَــَرأَْت 

قُلُوِبِهــْم  َعــَى  َوَجَعلَْنــا   )45( َمْســتُوًرا  ِحَجابًــا  ِباآْلِخــَرِة 

ـَك  َذا َذكَــْرَت َربَـّ أَكِنَّــًة أَْن يَْفَقُهــوُه َويِف آَذانِِهــْم َوقْــًرا َوإِ

 )46( نُُفــوًرا  أَْدبَاِرِهــْم  َعــَى  ـْوا  َولَـّ َوْحــَدُه  الُْقــْرآِن  يِف 

ْذ  ــَك َوإِ لَيْ ــتَِمُعوَن إِ ْذ يَْس ــِه إِ ــتَِمُعوَن ِب ــا يَْس ــُم مِبَ ــُن أَْعلَ نَْح

َرُجــًا  إِالَّ  تَتَِّبُعــوَن  ْن  إِ الظَّالُِمــوَن  يَُقــوُل  ْذ  إِ نَْجــَوى  ُهــْم 

ــَاَء  ـا لََمْســَنا السَّ َمْســُحوًرا )47((.)ســورة اإلرساء(، )َوأَنَـّ

ـا كُنَّــا  فََوَجْدنَاَهــا ُملِئَــْت َحَرًســا َشــِديًدا َوُشــُهبًا )٨( َوأَنَـّ

ــُه  ــْد لَ ــتَِمعِ اآْلَن يَِج ــْن يَْس ــْمعِ فََم ــَد لِلسَّ ــا َمَقاِع ــُد ِمْنَه نَْقُع

ــًدا )9((  )ســورة الجــن(، ومتثــل هــذه اآليــات  ــَهابًا َرَص ِش

القنــوات  الــذي تتبعــه بعــض  التشــفر  ســبقا يف تقنيــة 

موجاتهــا  حايــة  يف  االلكرونيــة  واملواقــع  الفضائيــة، 

مــن االخــراق، فهــو صــورة معــارصة للحجــاب الــذي 

ــرآن. ــظ رســالة الق ــة يف حف ــات القرآني ــه اآلي أشــارت الي

الكتــب  الســاوي عــن  القدســية والبعــد  ونــزع صفــة 

التحريــف  بســبب  املرســلن  عبــاده  عــى  أنزلهــا  التــي 

الــذي أصابهــا، وهــو بذلــك يضــع قاعــدة إعاميــة: أن 

ــا ســلبية  ــتجابة له ــا، واالس ــة له ــة ال قيم ــالة املحرف الرس

مــن  تقبلهــا  بســبب  ايجابيــة  أنهــا  أصحابهــا  ظــن  وإن 

لََفِريًقــا  ِمْنُهــْم  )َوإِنَّ  تعــاىل:  اللــه  قــال  املتلقــن،  بعــض 

يَلْــُووَن أَلِْســَنتَُهْم ِبالِْكتَــاِب لِتَْحَســبُوُه ِمــَن الِْكتَــاِب َوَمــا 

ـِه َوَمــا  ُهــَو ِمــَن الِْكتَــاِب َويَُقولُــوَن ُهــَو ِمــْن ِعْنــِد اللَـّ

ــْم  ــِذَب َوُه ــِه الَْك ــَى اللَّ ــوَن َع ــِه َويَُقولُ ــِد اللَّ ــْن ِعْن ــَو ِم ُه

نَْقِضِهــْم  )فَِبــَا   ،)7٨ عمــران:  آل  )ســورة  يَْعلَُمــوَن( 

ــَم  ــوَن الَْكلِ فُ ــْم قَاِســيًَة يَُحرِّ ــا قُلُوبَُه ــْم لََعنَّاُهــْم َوَجَعلَْن ِميثَاقَُه

ـُروا ِبــِه َواَل تَــَزاُل  ـا ِمــاَّ ُذكّـِ َعــْن َمَواِضِعــِه َونَُســوا َحظّـً

ــْم  ــُف َعْنُه ــْم فَاْع ــًا ِمْنُه ــْم إِالَّ قَلِي ــٍة ِمْنُه ــَى َخائَِن ــُع َع تَطَّلِ

ــَه يُِحــبُّ الُْمْحِســِنَن( )ســورة املائــدة: 13(. ــْح إِنَّ اللَّ َواْصَف

الشــخصيات  مــن  كثــراً  نجــد  الحديــث  عرنــا  ويف 

اســمها  تنتحــل  ملواقــع  تكذيبهــا  تعلــن  واملؤسســات 

تصديقهــا،  مــن  وتحــذر  باســمها،  تــزور  وبيانــات 

فضــا عــن حرصهــا يف اقامــة دعــاوى قضائيــة بحقهــا، 

لرســالتها.  وتحريفــا  اليهــا،  اســاءة  مــن  تســببه  ملــا 

والثــاين: التشــويش باملعنــى، وهــو تشــويش قــد يكــون 

ــالة  ــر الرس ــى تفس ــي ع ــدرة املتلق ــدم ق ــببه ع ــاً س داخلي

ــد يكــون  ــاً، وق ــا فهــاً خاطئ ــد يفهمه تفســراً صحيحــاً، وق

ــالة  ــوص الرس ــل نص ــخاص بتأوي ــن أش ــاً م ــاً موجه خارجي

تأويــات ســقيمة فاســدة وبثهــا بــن املتلقــن، وقــد عالــج 

ــرآن  ــال الق ــن خ ــويش، م ــن التش ــوع م ــذا الن ــرآن ه الق

واألحــكام،  والقصــص  املعــاين  بعــض  بتكــرار  نفســه 

واســتعال املحكــم مــن اآليــات يف التريــع، مــع تنــوع يف 

أســاليب العــرض وتنــوع يف اســتخدام االلفــاظ، واالختصــار 

ــاٌت  ــُه آيَ ــاَب ِمْن ــَك الِْكتَ ــَزَل َعلَيْ ــِذي أَنْ ــَو الَّ والتوســعة، )ُه
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ــَن  ــا الَِّذي ــاِبَهاٌت فَأَمَّ ــُر ُمتََش ــاِب َوأَُخ ــَاٌت ُهــنَّ أُمُّ الِْكتَ ُمْحَك

ــِة  ــاَء الِْفتَْن ــُه ابِْتَغ ــابََه ِمْن ــا تََش ــوَن َم ــٌغ فَيَتَِّبُع ــْم َزيْ يِف قُلُوِبِه

ــُخوَن  اِس ــُه َوالرَّ ــُه إِالَّ اللَّ ــُم تَأِْويلَ ــا يَْعلَ ــِه َوَم ــاَء تَأِْويلِ َوابِْتَغ

ــُر  كَّ ــا يَذَّ ــا َوَم ــِد َربَِّن ــِه كُلٌّ ِمــْن ِعْن ــا ِب ــوَن آَمنَّ ــِم يَُقولُ يِف الِْعلْ

فاملحكــم   ،)7 عمــران:  آل  )ســورة  اأْلَلْبَــاِب(  أُولُــو  إِالَّ 

ــه، إمــا بالظهــور  عــى القــول األشــهر مــا عــرف املــراد من

بعلمــه. اللــه  اســتأثر  مــا  واملتشــابه:  بالتأويــل،  وإمــا 

ــوق  ــن املوث أو تكــون املعالجــة باإلرشــاد اىل مصــادر التبي

بهــا، وهــم عــادة املرســلون أو القامئــون باإلعــام والتبليــغ، 

مــع تكليفهــم ابتــداء بتبيــن معــاين الرســالة للمتلقــن، 

قــال اللــه تعــاىل:  )َوَمــا أَْرَســلَْنا ِمــْن قَبْلِــَك إِالَّ ِرَجــااًل 

ــوَن  ــْم اَل تَْعلَُم ــِر إِْن كُْنتُ كْ ــَل الذِّ ــأَلُوا أَْه ــْم فَاْس لَيِْه ــي إِ نُوِح

ــاِس  َ لِلنَّ ــنِّ ــَر لِتُبَ كْ ــَك الذِّ لَيْ ــا إِ ــِر َوأَنَْزلَْن بُ ــاِت َوالزُّ )43( ِبالْبَيَِّن

ــُروَن )44(( )ســورة النحــل(،  لَيِْهــْم َولََعلَُّهــْم يَتََفكَّ َل إِ َمــا نُــزِّ

ــوا  ــِذي اْختَلَُف ــُم الَّ َ لَُه ــنِّ ــاَب إِالَّ لِتُبَ ــَك الِْكتَ ــا َعلَيْ ــا أَنَْزلَْن )َوَم

ِفيــِه َوُهــًدى َوَرْحَمــًة لَِقــْوٍم يُْؤِمُنــوَن( )ســورة النحــل: 64(.

كــا ســبق القــرآن يف تريــع أحــكام لــردع االعتــداء 

عليهــا،  الحفــاظ  أجــل  مــن  الرســالة،  محتــوى  عــى 

الســليم،  مســارها  عــن  أصحابهــا  بهــا  ينحــرف  وال 

اللــه  رتــب  ولــذا  لعبــاده،  تعــاىل  اللــه  رســمه  الــذي 

تعــاىل عــى هــذا االعتــداء عقابــا شــديدا، قــال تعــاىل:

ــا  مْثً ــِه إِ ــى ِب ــِذَب َوكََف ــِه الَْك ــَى اللَّ ــَرُوَن َع ــَف يَْف ــْر كَيْ )انْظُ

ُمِبيًنــا( )ســورة النســاء: 50(، ويقــول عــز وجــل: )قُــْل 

ـِه الَْكــِذَب اَل يُْفلُِحــوَن )69(  إِنَّ الَِّذيــَن يَْفــَرُوَن َعــَى اللَـّ

ــَذاَب  ــُم الَْع ــمَّ نُِذيُقُه ــْم ثُ ــا َمْرِجُعُه لَيَْن ــمَّ إِ ــا ثُ نْيَ ــاٌع يِف الدُّ َمتَ

يونــس(. )ســورة   )70( يَْكُفــُروَن  كَانُــوا  مِبَــا  ــِديَد  الشَّ

ــورة  ــى خط ــه ع ــرآن يف التنبي ــبق الق ــد س ــراً، فق وأخ

وجعــل  اإلعاميــة،  الرســالة  تحريــف  يف  التشــويش 

التشــويش  إزالــة  وحايتهــا  حفظهــا  لــوازم  مــن 

بذلــك مــن ســوء عملهــم،  القامئــن  عنهــا، وتحذيــر 

قــال تعــاىل: )َوقَــاَل الَِّذيــَن كََفــُروا اَل تَْســَمُعوا لَِهــَذا 

ــنَّ  ــوَن )26( فَلَُنِذيَق ــْم تَْغلِبُ ــِه لََعلَُّك ــْوا ِفي ــْرآِن َوالَْغ الُْق

أَْســَوأَ  َولََنْجِزيَنَُّهــْم  َشــِديًدا  َعَذابًــا  كََفــُروا  الَِّذيــَن 

فصلــت(،  )ســورة   ))27( يَْعَملُــوَن  كَانُــوا  ـِذي  الَـّ

ظاهــرة  بيــان  يف  اإلعامــي  اإلعجــاز  مــن  وهــذا 

إعاميــة، مل يتنبــه إليهــا خــراء اإلعــام إال مؤخــراً.
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ضعــف التعليــم اإللكتروني في الوطــن العربي

ــرؤى،  ــٌر مــن الطموحــات وال ــراءى يف أنظــار املختصــن كث ت

التــي يســعى أصحابهــا إىل تحقيــق أحــام مســتقبلية، تتمثــل 

عاتقهــا  عــى  تأخــذ  وعلميــة  تعليميــة  منصــات  بإنشــاء 

ــريب  ــامل الع ــم يف الع ــي العل ــي لطالب ــتوى التعليم ــع املس رف

اإللكــروين. التعليــم  أو  بعــد  عــن  التعليــم  طريــق  عــن 

نظــرة يســودها عــدم  االهتــام وفيهــا يشء مــن الدونيــة ملــن 

كانــت شــهادته عــن طريــق التعليــم عــن بعــد، بســبب عــدم 

اعــراف كثــر مــن الــدول العربية بشــهاداتهم، من دون ســبب 

وجيــه، يف وقــت أجــرت جائحة كورونــا عى التعامــل مع هذا 

النظــام بــدءأً من الدراســات االبتدائية حتى الدراســات العليا...

ــم  ــي الضــوء عــى أســباب ضعــف التعلي ــا هــذا نلق يف مقالن

ظــل  يف  وصــل  أيــن  وإىل  العــريب،  الوطــن  يف  اإللكــروين 

الظــروف الحاليــة؟

ــة  ــت 13٨ دول ــي  أحص ــكو الت ــة اليونيس ــن منظم ــدأ م  نب

اتخــذت قــراراً بإغــاق تــام أو جــزيئ للمــدارس واملجموعــات، 

العــامل  عــر  وطالــب  تلميــذ  مليــار   1.37 أن  يعنــي  مــا 

ــروا  ــة تأث ــال، ثاث ــة أطف ــن كل أربع ــه ب ــلباً، أي أن ــروا س تأث

ــاء  ــبقاً إلغ ــت مس ــد دول أعلن ــا توج ــراءات. ك ــذه اإلج به

ــم عــن بعــد  ــا أن التعلي ــة القتناعه ــارات النهائي بعــض االختب

مــن الصعــب أن يّوفــر بديــا لهــا كــا فعلــت فرنســا.

ــة  ــدول  العربي ــن ال ــر م ــن كث ــداً ع ــن بعي ــر مل يك ــذا األم ه

عــى  قدرتهــا  عــدم  او  جاهزيتهــا،  عــدم  اعلنــت  التــي 

إدارة مثــل هكــذا نظــام يعــد جديــدا كليــا ويحتــاج إىل 

ــرة  ــة املاه ــوارد البري ــن امل ــا ع ــرة فض ــة كب ــوارد مالي م

والعوامــل املســاعدة مثــل اإلنــر نــت والحواســيب وغرهــا.

أســتاذ النقــد واألدب يف جامعــة قنــاة الســويس الدكتــور 

عبدالرحيــم الكــردي مــن مــر كان لــه كلمــة يف هــذا 

ــريب  ــن الع ــروين يف الوط ــم اإللك ــف التعلي ــوع، إذ وص املوض

باملشــكلة الكبــرة، مضيفــاً أن كل تقنيــة جديــدة تظهــر 

نتيجــة للتطــور العلمــي يف أي ركــن مــن أركان العــامل ال 

تكــون منفصلــة عــن املنظومــة املعرفيــة والثقافيــة التــي 

ــا  ــة، وغالب ــذه التقني ــه ه ــرت في ــذي ظه ــع ال ــود املجتم تس

مــا تحــدث إشــكاالت يف هــذا التطــور فيــؤدي إىل تقــدم 

منقــوص أو مشــوه، مــن خــال حصــول بلــد مــا عــى تقنيــة 

متطــور مــا دون االفــادة منهــا بالشــكل الكامــل، إذ ال تتعــدى 

نســبة اســتعالها عــرة باأللــف او أكــر، وهــذا مــا موجــود 

ــريب. ــن الع ــدان الوط ــا بل ــة ومنه ــاد النامي ــن الب ــر م يف كث

الكــردي ردَّ الســبب يف عــدم االفــادة مــن التعليــم اإللكــروين 

ــن  ــوع م ــذا الن ــريب إىل أن ه ــن الع ــه يف الوط ــدم نجاح أو ع

التعليــم ناتــج مــن مجتمــع يســمى حديثــا ِبـــ »مجتمــع 

املعرفــة«، وهــو املجتمــع املتكامــل، وال ينبغــي أن نأخــذ منــه 

جــزءا ونــرك األجــزاء األخــرى، والســبب اآلخــر، يعــود إىل أن 

املخططــن للتعليــم يف الوطــن العــريب والواضعــن للسياســات 

التعليميــة ال يعرفــون بالواقــع، الــذي ينبغــي أن يبــدأوا بــه 

ــع  ــح املجتم ــك، أصب ــه، لذل ــك، يطورون ــد ذل ــوه، وبع ويدرس

ــي  ــة الت ــورة والراق ــة املتط ــل الفئ ــة متث ــن: طبق ــه طبقت ب

لديهــا جميــع وســائل التعليــم، ومنهــا اإللكــروين، إال أنهــا ال 

تريــد التعلــم، وطبقــة فقــرة ال تتوافــر لهــا أبســط مقومــات 

التعليــم؛ كاالنرنــت مثــاً، كــا يف بعــض القــرى النائيــة، فهــذه 

الطبقــة ترغــب بالتعلــم إال أنهــا ال تســتطيع بســبب ظروفهــا 

املاديــة،  ويف هــذه الحالــة، يجــب عــى املســؤولن عــى 

التعليــم أن يبــدأوا بتوفــر الحاجــات الروريــة البســيطة 

ــدون يف رفــع  يف التعليــم التقليــدي ثــم بعــد ذلــك، يصعِّ

ــرم. ــة نحــو رأس اله ــة التعليمي ــاء يف املنظوم مســتوى االرتق

وأردف الكــردي قائــاً: هنــاك مشــكلة أخــرى تخــص املعلــم 

أو ال يحســنون  يتدربــوا  املعلمــن مل  مــن  نفســه، فكثــر 

ــة  ــا العملي ــوم عليه ــي تق ــة الت ــائل اإللكروني ــتعال الوس اس

التعليميــة اإللكرونيــة، مؤكــدا أن املشــكات كثــرة يف مســألة 

التعليــم اإللكــروين وينبغــي ان تحــر هــذه املشــكات مــن 

خــال دراســات علميــة واقعيــة تُخِضــع هــذه املشــكات إىل 

ــا. ــبة له ــول املناس ــم وضــع الحل ــن ث ــل وم ــة والتحلي الدراس

عــى صعيــد متصــل كتــب االســتاذ والباحــث بقســم العلــوم 

عبدالرزاق سعود
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السياســية و االعــام بجامعــة بســكرة فــؤاد جدو مقــاالً تحدث 

ــات  ــر املنص ــم ع ــأن التعلي ــة بش ــات الحالي ــن املعطي ــه ع في

بأنــه ســيصبح لــه شــأن كبــر بــل ســيصبح أحــد الركائــز التــي 

تقــوم عليهــا العمليــة التعليميــة ألنــه يوفــر مزايــا كثــرة ألنــه 

يوفــر الوقــت والجهــد واملــال ويســهل التعليــم عــر التفاعــل 

بــن املتعلــم واملعلــم وميكــن مــن تجــاوز عقبــات عــدم توفــر 

املــدارس والتكلفــة لبنــاء مؤسســات تعليميــة فاألمــر يحتاج إىل 

كمبيوتــر وإنرنــت، ولكــن هــذا ال يلغــي التعليــم الحضــوري، 

ــة،  ــن التخصصــات التقني ــد م ــه، خاصــة يف العدي ــي عن وال غن

والطبيــة، التــي تحتــاج إىل مارســة التطبيــق والتجريــب مــن 

طــرف املتعلــم. مؤكــداً رضورة اســتمرار العلــم والتعلــم ســواء 

عــر الطريقــة الكاســيكية أو اإللكرونية ألداء الرســالة العلمية 

ــة.. ــات واملعرف ــادل املعلوم ــى تب ــاس ع ــوم يف األس ــي تق الت

أمــا االســتاذ الدكتــور خالــد خليــل هويــدي التدريــي يف 

ــم  ــال: إّن التعلي ــداد فق ــة بغ ــد- جامع ــن رش ــة ب ــة الربي كلي

ــع  ــى جمي ــر ع ــع وكب ــكل واس ــه بش ــرض نفس ــروين ف اإللك

ام  ابتدائيــة  أكانــت  ســواء  والتعليميــة،  العلميــة  املرافــق 

ــا،  اعداديــة ام جامعيــة بــل حتــى مــع طلبــة الدراســات العلي

ــا عــى املجتمعــات  ــه كورون ــا فرضت ــوم م والســبب كــا معل

يف جميــع انحــاء العــامل، وال شــك أن هــذا الخيــار خيــار 

التعليــم اإللكــروين هــو خيــار مفــروض وال يوجــد ســبيل 

آخــر ســواه لــي تواصــل املؤسســات التعليميــة إمتــام رســالتها.

إيجابيــات  بعــض  إىل  كامــه  معــرض  يف  هويــدي  وأشــار 

ــم  ــن التعلي ــل ع ــح البدي ــه أصب ــا: أن ــروين، منه ــم اإللك التعلي

املنــازل  يف  الجلــوس  بــدل  بديــا،  بــه  ويكفــي  الواقعــي 

وتوقــف عجلــة العلــم والتعلــم والبحــث، وعــى الرغــم 

بالتعليــم  نقارنــه  أن  لنــا  ميكــن  ال  أننــا  إال  ذلــك  مــن 

الواقعــي، وهــو يُعــدُّ أخــف الرريــن إن صــح التعبــر.

ثــم تطرق إىل الســلبيات قائا: إن مــن عوائق التعليم اإللكروين 

يف العــراق أن بعــض العوائــل محــدودة الدخــل مــن الصعــب 

عليهــا تحمــل تكاليــف رشاء اللــوازم أو خدمــة االنرنــت، 

ــت يف  ــة االنرن ــاء أو ضعــف خدم ــن انقطــاع الكهرب فضــاً ع

بعــض القــرى واملناطــق النائيــة، هــذا مــن جهــة ومــن جهــة 

ــتاذ  ــرة األس ــة خ ــة أو قل ــدم معرف ــة ع ــا بعقب ــرى صدمن أخ

أو الطالــب بكيفيــة اســتعال التطبيقــات الخاصــة بــإدارة 

ــة، إال أن هــذه املشــكلة كانــت  ــة اإللكروني ــة التعليمي العملي

ــة حــدوث األزمــة ورسعــان مــا تجاوزناهــا مــن  ــة يف بداي آني

خــال تكيــف املســتخدمن مــع هــذه الرامــج والتــدرب عليها.

ــد: أن  ــور خال ــا الدكت ــي ذكره ــرى الت ــكات األخ ــن املش وم

اســتعال التعليــم اإللكــروين يف جامعــات العــراق خــال 

االمتحانــات ألجــأت كثــراً مــن الدارســن للغــش مــا أثــر ســلباً 

يف نتائــج الطــاب ومســتوياتهم التــي ارتفعت بشــكل ملحوض 

قياســا مبــا كانــت عليــه قبــل أزمــة كورونــا، مؤكــداً أن املشــكلة 

ــد  ــج تح ــات وبرام ــتعال طبيق ــال اس ــن خ ــتها م ــم دراس تت

ــاً ومجــاراًة للمعايشــة  ــاك تأقل مــن هــذه الظاهــرة، وأن هن

مــع هــذا الواقــع وتطويــع الصعــاب، وحــل جميــع املشــكات.

أمــا االســتاذ إبراهيــم عبــد اللــه الهجــري، مــن جامعــة 

صنعــاء، فقــد ذكــر أن التعليــم اإللكــروين يف الــدول العربيــة 

يصطــدم عــى أرض الواقــع بالعديــد مــن املعوقــات، كــا 

ــزال  ــا ت ــة يف هــذا املجــال م ــدول العربي أن تجــارب بعــض ال

ضعــف التعليــم اإللكتروني في الوطــن العربي
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حديثــة العهــد ومحتشــمة، فضــاً عــن معوقــات تواجــه 

التعليــم، والبحــث العلمـــي والتطــور التكنولوجــي يف الوطــن 

وماليــة،  وإداريــة،  سياســية،  )معوقــات  ومنهـــا  العــريب 

مراكــز  إنشــاء  إىل  داعيــاً  وعامــة(،  وثقافيــة،  واجتاعيــة، 

ــالكوادر  ــة وتطويرهــا مــن خــال مدهــا بـ ــوث العلمي للبحــ

ــراء  ــة إلجـ ــغ كافي ــد مبال ــص، ورص ــق التخص ــؤة، ووفـ الكفـ

البحـــوث وتطويرهـــا وتجهيزهــــا بـــشبكة  مـــن املعلوماتيــة.

وأكد الهجري أن التقدم العلمــــي والتكنولوجي يفرض نفســـه 

عــى املجتمــع، لــذا، يجب مســايرة التطــور والتغير يف أســاليب 

التعليــم، والبحــث العلمــي، والتقدم التكنولوجي، يف املجتمــــع 

الراقــي ومنهـــا املجتمــع العــريب، مع مراعــاة رضورة التنسيـــق 

والتعـــاون بــن أقطــار الوطــن العــريب يف مــا بينهــم مبجـــاالت 

التعليــم والبحـــث العلمــي والتطــور التكنولوجــي، واالهتــام 

بــرورة الحــد مــن هجــرة االدمغــة البحثيــة والتكنولوجيــــة 

ــجيعها . ــا وتش ــرورة توطينه ــريب وضـ ــن الع ــارج الوط إىل خ

يف هــذا الســياق، يقــول مصطفــى تــاج، املــرف الربــوي 

يف املغــرب: إن التعليــم عــن بعــد كان لينجــح أكــر عــى 

الصعيــد املغــريب لــو توفــرت الــروط إلنجاحــه، ومنهــا 

مجــال  يف  التدريــس  هيئــة  لــدى  مســبق  تكويــن  توفــر 

ــل  ــذ وتهيئتهــم ملث ــم عــن بعــد، وكــذا اســتعداد التامي التعلي

ــن  ــم ع ــات التعلي ــاً أن تحدي ــم، مضيف ــن التعل ــوع م ــذا الن ه

بعــد جــاءت لتضــاف إىل تحديــات أخــرى تعيشــها النظــم 

ــهداً  ــا، مستش ــال إفريقي ــط وش ــرق األوس ــة يف ال التعليمي

بتقريــر للبنــك الــدويل الــذي يؤكــد أن نظــم التعليــم يف هــذه 

ــا  ــدة مشــاكل منه ــاين ع ــر«، وتع ــدة بشــكل كب ــدول »جام ال

الركيــز عــى الشــهادات أكــر مــن املهــارات، والحــرص الزائــد 

ــلبي. ــم الس ــظ والتعل ــؤدي إىل التحفي ــا ي ــاط مب ــى االنضب ع

وأشــار مصطفــى تــاج، أيضــاً، إىل مشــكلة أخــرى تخــّص التخبط 

الــذي تعرفــه السياســة التعليميــة يف أكــر مــن بلــد وأثــر ذلــك 

يف إنجــاح أّي مــروع للتعليــم. ويعطــي املثــال عــى ذلــك مــن 

ــة يف  ــرة، خاص ــة ومتغ ــرارات مرتجل ــهد ق ــذي ش ــرب ال املغ

طريقــة انتقــاء األســاتذة وتشــغيلهم، فهنــاك منهــم مــن حصلوا 

ــم الســنة،  ــن مل يتجــاوز تكوينه ــن لســنتن، وآخري ــى تكوي ع

وهنــاك مــن بــدأ العمــل بتكويــن رسيع مل يتعــّد بضعة أســابيع.

املحــارض  الجنــايّب  أحمــد  الدكتــور  مــع  حديثنــا  ونختــم 

املنتــدب يف كليــة املجتمــع يف قطــر، الــذي قــال: إن واقــع 

ــد إىل  ــن بل ــف م ــريّب يختل ــن الع ــروين يف الوط ــم اإللك التعلي

آخــر، فبعضهــم، لأســف، ال يعــرف عنــه يشء، وقــد اضطرتــه 

األزمــة الصحيــة الحاليــة إىل اللجــوء إليــه، وحينئــذ فهــو 

مبتــدئ جديــد يف التعليــم اإللكــروين، وقــد قــرأت خــًرا قبــل 

ــاح  ــل بافتت ــريّب تحتف ــد ع ــة ببل ــة الفاني ــا أن الجامع كورون

اإللكرونيــة  القاعــات  أن  حــن  يف  إلكرونيــة،  قاعــة  أول 

إلكرونيــة، فهــي دول متقدمــة يف  يف دول خليجيــة كلهــا 

ــن  ــال ب ــب ع ــى ترتي ــك تحصــل ع ــروين، ولذل ــم اإللك التعلي

مرتفعــة. مســتويات  ضمــن  وتصّنــف  العــامل،  جامعــات 

ــع يف  ــة املجتم ــه بكلي ــد التحاق ــه عن ــة ل ــايب تجرب ــر الجن وذك

قطــر محــارضاً عــام 201٨، فقبــل ثــاث ســنوات ومــا زال 

يتعامــل مــع الطلبــة  عــر املنّصــة اإللكرونيــة، فالطالــب 

أو الطالبــة يرســلون واجباتهــم يف أي وقــت مــن ليــل أو 

نهــار، ويــأيت إشــعار ملــدرس املــادة بــكل جديــد، منوهــاً 

مل  الصحيــة  األزمــة  يف  اإللكــروين  للتعليــم  االنتقــال  بــأن 

قائــا:  وتطبيقــات،  وأجهــزة ومنصــات  برامــج  إىل  تحتــج 

ــا،  ــر مفاجئً ــن التغي ــك مل يك ــا، ولذل ــن قبله ــا جاهزي ــد كن لق

ــتاذ،  ــى األس ــب، وال ع ــى الطال ــة ال ع ــتجدات صعب وال املس

ويعتقــد الجنــايب أن التعليــم اإللكــروين هــو املســتقبل، لذلــك 

بــأول. أواًل  األهميــة مواكبتــه، ومتابعــة مســتجداته  مــن 
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في رحاب الجامعات
سليمان مهدي

جامعة بغداد...
أم الجامعات العراقية وأكثرها تألقا

نشأتها وتصميمها
أكــر  وثــاين  العــراق  يف  جامعــة  أكــر  بغــداد  جامعــة  تعــد 

جامعــة يف الوطــن العــريب بعــد جامعــة القاهــرة يف مــر والتــي 

ــداد  ــة بغ ــط مدين ــة يف وس ــع الجامع ــام 1٨16م، تق ــت ع تأسس

العاصمــة قــرب نهــر دجلــة، ويبلــغ عــدد الطلبــة فيهــا أكــر مــن 

ــة ظهــور  ــل بداي ــف املجــاالت، و متث ــب يف مختل ــف طال ــن أل مثان

التعليــم العــايل ودراســات البحــوث العلميــة يف العــراق منــذ 

خمســينيات القــرن املــايض، وتشــكل، أيضــاً، الركيــزة األوىل التــي 

ــة،  ــية، واإلداري ــرى التدريس ــوادر األخ ــع الك ــا جمي ــت منه انبثق

ــذه  ــح ه ــتوى، لتصب ــع املس ــا رفي ــت تدريبً ــي تدرب ــة، الت والفني

ــاهمت  الكــوادر فيــا بعــد القــوى العاملــة التــي أسســت وس

ــيدت  ــت وش ــد أسس ــراق، فق ــرى يف الع ــات األخ ــاء الجامع يف بن

ــينيات،  ــد الخمس ــر عق ــة يف أواخ ــة العراقي ــن الحكوم ــل م بتموي

ــدأ بالخطــة  ــث ب ــس حي ــر كروبي ــد وال ــا عــى ي وصممــت أبنيته

الرئيســية يف عقــد الســتينيات لبنــاء الحــرم الجامعــي لكليــات 

الهندســة، والعلــوم، والفنــون املعــارصة؛ ملــا يكفــي حــوايل ٨00.6 

مــن الطــاب، ووســع الحــرم الجامعــي يف ســنة 19٨2 ملــا يكفــي 

20.000 مــن الطــاب مــع إضافــة التســهيات األخــرى، ولقــد طــور 

ــرت  ــيد روب ــكوري  والس ــام أش ــاري هش ــدس املع ــن املهن كل م

أويــن الرنامــج املتعلــق بالحــرم الجامعــي ملســاحة ـــكر مــا كان 

ــداد،  ــة بغ ــس لجامع ــن أول رئي ــام 1957 ع ــابقاً، ويف ع ــا س عليه

ومجلــس تأســيي للجامعــة؛ ليقــوم مبهمــة دراســة واقــع الكليــات 

واملعاهــد القامئــة حينــذاك وإجــراء التغيــرات الازمــة يف كيانهــا.
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حقائق وأرقام عن الجامعة

الخريجون المتميزون

لقــد صنفــت جامعــة بغــداد  باملرتبــة 17 عربيــا مــن بــن اكــر 

اصــل  مــن  عامليــاً   2119 وباملركــز  عربيــة  جامعــة   1100 مــن 

بــراءة   360 مــن  اكــر  ســجلت  و  العــامل  حــول  جامعــة   1199٨

بحثيــة و 36 مجلــة  مراكــز  انهــا تضــم 10  عــن  اخــراع فضــاً 

واالنســانية. العلميــة  املجــات  مختلــف  يف  متنوعــة  علميــة  

تخــرج  يف جامعــة بغــداد أكــر عدد مــن الطلبــة يف دولة العــراق حيث 

ــل  ــها قب ــذ تأسيس ــة من ــرة متعاقب ــال كث ــداد أجي ــة بغ درس يف جامع

أكــر مــن قــرن مــن الزمــن، وكثــر مــن الخريجــن يحتلــون مناصــب 

ــوزارات  ــة وال ــال والصناع ــي وإدارة األع ــال األكادمي ــة يف املج مرموق

ــة  ــك الجامع ــن درس يف تل ــر مم ــح الكث ــة، وأصب ــات الحكومي والهيئ

وتخــرج فيهــا مــن املشــاهر والفاعلــن الكبــار يف شــتى املجــاالت 

السياســية واألدبيــة واالقتصاديــة وغرهــا فمــن ضمنهــم الشــاعر بــدر 

ــازك املائكــة حيــث يعــدون مــن أشــهر  شــاكر الســياب، والشــاعرة ن

الشــعراء العــرب يف العــر الحديــث؛ فهــم األوائــل يف  كتابــة الشــعر 

ــة يف العــر الحديــث. الحــر أو شــعر التفعيل

وعــامل االجتــاع العراقــي الشــهر عــي الــوردي  أحــد خريجــي جامعــة 

بغــداد مــؤرخ ومفكــر وأســتاذ لــه بــاع يف األدب والتاريــخ.

تعــد األمانــة العامــه للمكتبــه املركزيــه يف جامعــة بـــغداد مــن 
أوائــل املكتبــات الرئيســية يف العــراق، وقـــد حرصــت عــى 
خدمــة البحــث العلمــي، وتقديــم الخدمــات للمســتفيدين 
بفئاتهــم كافــة، وعملــت جنبــاً إىل جنــب مــع املكتبــات الكبــرة 
األخــرى يف العــراق،  ومنهــا املكتبــة الوطنيــة ومكتبــة االوقــاف 
العامــة ومكتـــبة املتحــف العراقــي، وتســعى جامعــة بغــداد إىل 
ــة  ــة ومعلوماتي ــات فني ــم خدم ــدة يف تقدي ــة رائ ــل املكتب جع
ذات جــودة عاليــة  باســتخدام التكنلوجيــا، والتقنيــات الحديثــة، 
والنشـــراإللكروين،  والتطويــر،  البحــث  ملجــاالت  ومواكبتهــا 
تســهيل  وتنظيمهـــا  املعلومــات  مصــادر  مختلــف  واقتنــاء 

المكتبة المركزية

ــة إىل املســتفيدين  ــا، وتقديــم  الخدمــات املعلوماتي استخدامهـ
ــبة  ــة مناس ــأة بيئ ــة وتهي ــة والعلمي ــم البحثي ــة احتياجاته وتلبي
ــي  ــي والعامل ــاق املح ــى النط ــا ع ــيع خدماته ــا وتوس لرواده
ــة  ــات دولي ــاون واتفاقي ــات تع ــاء رشاكات وآلي ــال بن ــن خ م
ترفــع مــن مســتوى الجامعــة يف التصنيفــات العامليــة، وتشــتمل 
املكتبــة الرئيســية حاليــاً عــى أكــر مــن 50 ألــف وعــاء باللغــة 
العربيــة واإلنجليزيــة وتشــتمل عــى الكتــب، والدوريــات، 
ــا،  ــا وحداثته ــز بتنوعه ــع، وتتمي ــة، واملراج ــائل الجامعي والرس
ــن  ــر م ــك أك ــة ومتتل ــة اإللكروني ــرات املكتب ــة إىل مخت إضاف
40.000 وعــاء الكــروين تشــمل  كتبــاً ودورس فيديــو ويس دي.
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تتــوزع الكليــات واملراكــز واملعاهــد التابعــة لجامعــة بغــداد عــى 

ــي : ــا، وه ــق به ــي امللح ــفى التعليم ــة إىل املش ــات إضاف 4 مجمع

1( مجمع الجادرية:

الخوارزمــي،  الهندســة  وكليــة  الهندســة،  كليــة  الكليــات: 

العلــوم  وكليــة  للبنــات،  العلــوم  وكليــة  العلــوم،  وكليــة 

للبنــات،  الربيــة  الرياضيــة، وكليــة  الربيــة  السياســية، وكليــة 

البيطــري. الطــب  وكليــة  الزراعــة،  وكليــة  اإلعــام،  وكليــة 

املعاهــد: معهــد الليــزر والبازمــا للدراســات العليــا، واملعهــد 

العليــا،  للدراســات  واإلقليمــي  الحــري  للتخطيــط  العــايل 

للدراســات  االحيائيــة  والتقنيــة  الوراثيــة  الهندســة  ومعهــد 

واملاليــة. املحاســبية  للدراســات  العــايل  واملعهــد  العليــا، 

العــريب، ومركــز  العلمــي  الــراث  املراكزالبحثيــة: مركــز إحيــاء 

ــز  ــة والنفســية، ومرك ــز البحــوث الربوي ــة، ومرك الدراســات الدولي

بغــداد. وثائــق  ومركــز  املســتهلك،  وحايــة  الســوق  بحــوث 

مركــز  اإللكرونيــة،  الحاســبة  مركــز  الخدميــة:  املراكــز 

للمكتبــة  العامــة  األمانــة  املســتمر،  والتعليــم  التطويــر 

أســس متحــف جامعــة بغــداد عــام 2007، ويضــم املتحــف 

التاريخيــة  املراحــل  متثــل  صــورة   )300( مــن  أكــر  حاليــاً 

هــذا،  يومنــا  حتــى   1957 عــام  تأسيســها  منــذ  للجامعــة 

ــا  ــا ومراكزه ــا ومعاهده ــيس كلياته ــنن تأس ــب س ــة بحس مرتب

التــذكارات  مــن  كبــراً  عــدداً  كذلــك،  املتحــف  ويضــم 

حياتهــا  مــن  مختلفــة  مراحــل  متثــل  للجامعــة،  التأريخيــة 

املختلفــة. الصعــد  عــى   العلميــة  باالنجــازات  الزاخــرة 

ــة )  ــن شاش ــارة ع ــاً عب ــاً الكروني ــاً متحف ــف، أيض ــم املتح ويض

المجمعات الخاصة

متحف جامعة بغداد 

النشــاط  وقســم  والثقــايف  الفنــي  النشــاط  قســم  املركزيــة، 

البحــوث  ومركــز  الفلســطينية،  الدراســات  مركــز  الريــايض، 

والنفســية. الربويــة  البحــوث  ومركــز  والنفســية،  الربويــة 

2( مجمع باب املعظم:

ــة،  ــة الصيدل ــنان، وكلي ــب األس ــة ط ــب، وكلي ــة الط ــات: كلي الكلي

ــن  ــة اب ــة الربي ــابقا( وكلي ــض س ــري )التمري ــب الري ــة الط وكلي

ــامية. ــوم اإلس ــة العل ــات، وكلي ــة اللغ ــة اآلداب، وكلي ــد، وكلي رش

 املراكز:

 مركــز بحــوث ومتحــف التاريــخ الطبيعــي، واملكتبــة املركزيــة 

ــة. الثاني

3( منطقــة الوزيريــة: كليــة الفنــون الجميلــة، وكليــة الربيــة 

واالقتصــاد. اإلدارة  وكليــة  القانــون،  وكليــة  للبنــات،  الرياضيــة 

4( منطقة األعظمية: كلية الربية ابن الهيثم.

ــي  ــدي واملستشــفى التعليم ــة طــب الكن ــة النهضــة: كلي 5( منطق

ــدي(. ــا )مستشــفى الكن امللحــق به

ــة  ــجيات الوثائقي ــرض التس ــاطته ع ــم بوس ــدد )2( يت LED( ع

املتعلقــة بجامعــة بغــداد، وعــرض الصــور التاريخــة، التــي ال 

ــم التحكــم باملتحــف  ميكــن عرضهــا داخــل أروقــة املتحــف، ويت

اإللكــروين مــن غرفــة مديــر املتحــف عــر حاســبة أعــدت لهــذا 

الغــرض، وزود املتحــف باالنرنــت الــذي يتــم أســتخدامه لغــرض 

والتســجيات  بغــداد  جامعــة  عــن  الوثائقيــة  الصــور  جمــع 

الخاصــة بهــا وكل مايتعلــق بجامعــة بغــداد واملتحــف ســائر عــى 

ــا. ــداد وتأريخه ــة بغ ــراث جامع ــق ب ــا يتعل ــع كل م ــق جم طري
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صناعُة الهوية العلمية للعلماء والخبراء والباحثين 
تأليف : د.سيف السويدي ـــ   أ.طارق برغاني

يعــد هــذا الكتــاب واحــدا مــن أهــم املؤلفــات 

متكاملــة  تقــدم خريطــة طريــق  التــي  العلميــة 

للعلــاء والخــراء والباحثــن الناطقــن بالعربيــة 

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

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

أقرانهــم يف مختلــف أرجــاء املعمــورة، ال ســيا 

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

ــة  ــانية والتطبيقي ــة االنس ــاالت العلمي ــف املج مختل

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

هــذا الكتــاب للجميــع ســتقدمه عــى أجــزاء، وهــي 

تقــدم شــكرها وثنائهــا ملؤلفــي الكتــاب د.ســيف 

موافقتهــا  عــى  برغــايت  طــارق  أ.  و  الســويدي 

عــى نــره مــن بــاب ) زكاة العلــم نــره ( نســأل 

ــزان حســناتهم . ــه أن يجعــل هــذا العمــل يف مي الل

التنمية البشرية وتطوير الذات

احتــل مجــال التنميــة البرشيــة وتطويــر الــذات، منــذ ظهــوره 

عقــب الحــرب العامليــة الثانيــة إىل يومنــا هــذا، أهميــة كــرى 

ــم  ــاف أعامره ــى اخت ــاس ع ــن الن ــة م ــح عريض ــاط رشائ يف أوس

ــه  ــك أن ــايف، ذل ــتواهم الثق ــة ومس ــم االجتامعي ــهم ومكانته وجنس

ــق لحــل  ــة التطبي ــة واملمكن ــول العملي ــن الحل ــة م ــدم مجموع يق

مجموعــة مــن املشــاكل منهــا النفســية، االجتامعيــة، التواصليــة، 

ــر  ــد تواجــه الفــرد، كــام يوف ــي ق ــة الت ــة، أو البدني ــة، املهني املعرفي

طرًقــا وأســاليب كثــرة للمســاعدة عــى تغيــر األفــكار والترصفــات 

الحيــاة. مناحــي  شــتى  يف  البــرشي  العنــرص  وتطويــر  وتنميــة 

ــة يعتمــد يف إطــاره املرجعــي عــى  ــة البرشي وإن كان مجــال التنمي

نظريــات وأبحــاث علــم النفس بشــكل عام، إال أنه اســتطاع أن يصبح 

مــع الوقــت علــام قامئــا بذاتــه له فروعــه وخــراؤه واملتخصصــن فيه. 

ــذات يشــكل حقــا  ــر ال ــة وتطوي ــة البرشي ــه فــإن مجــال التنمي ومن

خصبــا للنهــل مــن مبادئــه ورافدا مهــام لاســتفادة من معينــه يف بناء 

العامــة )املاركــة( الشــخصية، ألن كتــب التنميــة البرشيــة تناولــت 

مواضيــع كثــرة حــول خطــوات التميــز واإلبــداع وأســاليب تعزيــز 

وتقديــر الــذات، وتقنيــات تطويــر وإبــراز املهــارات الشــخصية، كــام 

اســتعرضت أمثلــة ومنــاذج ال حــرص لهــا ألشــخاص ناجحــن اســتطاعوا 

ــدر  ــكل مص ــا تش ــاح، كله ــلم النج ــلقوا س ــز ويتس ــوا التمي أن يخلق

إلهــام يخــدم بشــكل مــن األشــكال مــرشوع بنــاء ماركــة شــخصية.

) الجزء السابع ( 
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الثقة في النفس

التحفيز

ــاق  ــة انط ــا نقط ــا أنه ــل، ك ــروع أو عم ــاح كل م ــاس نج ــي أس وه

ودافــع قــوي نحــو النجــاح والتغيــر، والثقــة يف النفــس تتطلــب جلوســا 

مــع الــذات وحــوارا رصيحــا مــع النفــس، وإدراكا حســيا ومعنويــا لقيمــة 

الشــخص ونقــاط قوتــه وخصائــص متيــزه، وهــي الســبيل لــرد كل تخــوف 

ــادرة، مــع  ــة واألخــذ بزمــام املب ــردد واإلقــدام عــى املحاول ودفــع كل ت

ــون  ــجاعة لتك ــك الش ــذ، »امتل ــرة يف التنفي ــر والبص ــة يف التدب الحكم

مختلفــا، ولكــن ال تكــن مناقضــا أو متباهيــا باســتقالك. إن الصفــة التــي 

تجــذب األنظــار إلينــا وتجعــل منــا شــخصيات مميــزة هــي شــجاعتنا يف 

أن نكــون صادقــن مــع أنفســنا« .

والكتساب الثقة يف النفس خطوات ووسائل:

ــاع  ــاح، »إن إقن ــداف بنج ــق األه ــى تحقي ــدرة ع ــس بالق ــاع النف -إقن

ــدف« . ــوغ أي ه ــة لبل ــوة هام ــد أول خط ــك يع ــك بقدرت نفس

-اإلميان القوي بالقدرات الذاتية، واملهارات الشخصية.

-القيــام باختبــار التقييــم الــذايت، وهــو عبــارة عــن مجموعــة من األســئلة 

حــول العمــل واملســتقبل الوظيفــي، األرسة والعاقــات الشــخصية، 

الراحــة واالســتجام... تهــدف إىل التعــرف عــى الــذات، وتحديــد 

التحفــر هــو شــحن الــذات بطاقــة معنويــة إيجابيــة تســاعد عــى 

االســتمرار يف اإلنجــاز والتقــدم إىل األمــام، وهــو أيضا اســتثارة وتنبيه 

العقــل مبعــزز يــرع نشــاطا أو تجاوبــا نفســيا أو عضويــا، وهنــاك 

طــرق كثــرة لتحفيــز النفــس عــى التطويــر والنجــاح تحدثــت عنهــا 

ــه  ــا ضمن ــا م ــن بينه ــتفيض م ــكل مس ــة بش ــة الذاتي ــب التنمي كت

ســتيف تشــاندلر يف كتابــه »مائــة طريقــة لتحفيــز نفســك« هــذه 

بعــض منهــا:

-البقاء متعطشا لعيش الصورة ذهنية عى الواقع.

-رفع مستوى املعرفة والتجربة إىل أبعد ما هو متوقع.

-تجنب التشتت والركيز عى يشء واحد.

-الوعي باإلمكانات اإلبداعية للغة.

ــا. ــازم تغيره ــب ال الجوان

-التغلــب عــى الخــوف مــن التغيــر ومــن الفشــل ووضــع االحتــاالت 

والبدائــل املمكنــة.

-إعادة النظر يف القيم واملبادئ.

-التخلص من املايض والعيش يف املستقبل.

ــاء  ــا: أصدق ــلبية منه ــن الس ــاد ع ــة واالبتع ــرات اإليجابي ــار املؤث -اختي

ــة،  ــدات خاطئ ــكار ومعتق ــلبية، أف ــارب س ــون، تج ــون واالنهزامي مثبط

ــيئة. ــادات س ع

-التعلم من التجربة ومن الفشل.

-التفكر والركيز عى ما هو إيجايب.

ويذكــر الدكتــور إبراهيــم الفقــي طائفــة مــن الوســائل لكســب مزيــدا 

ــادرة  ــن، املب ــع اآلخري ــم التعاطــف م ــا: تعل ــس منه ــة يف النف ــن الثق م

ــي  ــف الت ــب املواق ــة، تجن ــرم يف املجامل ــر، الك ــع الغ ــوار م ــح الح بفت

تنطــوي عــى الضغــط، أخــذ وقــت للراحــة، التحــي بالواقعيــة، املخاطــرة 

بشــكل مــدروس، تعلــم الجديــد، التفكــر قبــل الحديــث، العنايــة 

ــمية ... ــة الجس ــدام والصح بالهن

-تحفيــز النفــس بإعطــاء شــخص آخــر األفــكار الروريــة للتحفيــز 

ــذايت. ال

-خوض التحديات.

-قراءة الكتب واالستاع ومشاهدة الرامج التحفيزية .

-تذوق طعم النجاح.

-االطاع عى تجارب  األشخاص الناجحن وسرهم ...

وعــادة مــا ميــر التحفيــز بخطــوات أربــع، فيبــدأ بالرغبــة املشــتعلة، 

ــم  ــة، ث ــت هــذه الرغب ــراء وتثبي ــن أجــل إث ــال م ــال الخي ــم إع ث

حديــث النفــس الــذي يكــون بــن املــرء وذاتــه، فيعلــن فيهــا 

ــق  ــن أجــل تحقي ــا إبطــاء م ــا وب ــه املــي قدم لنفســه عــن عزم

ــل...   ــون الفع ــم أخــرا يك ــه، ث ــه وهدف غايت
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لقــد تعــددت التعريفــات املحــددة ملفهــوم الرمجــة اللغويــة العصبيــة، 

فهنــاك مــن عرفهــا بـــ »دليــل اســتخدام العقــل«، أو »دراســة التجريــب 

املوضوعــي«، وهنــاك مــن قــال »برامــج تشــغيل العقــل«، أمــا ســتيف 

أندريــاس مؤلــف كتــاب »الرمجــة اللغويــة العصبيــة هــي التكنولوجيــا 

الجديــدة لإلنجــاز«، فيقــول إن »الرمجــة اللغويــة العصبيــة هــي 

قصــارى  بــذل  عــى  القــدرة  وهــي  اإلنســاين...،  التفــوق  دراســة 

ــؤدي  ــي ت ــة الت ــارة والعملي ــة الجب ــي الطريق ــر فأكر...وه ــدك أك جه

. الجديــدة...«  اإلنجــاز  تكنولوجيــا  الشــخي...، وهــي  التغيــر  إىل 

إن بإمــكان الرمجــة اللغويــة العصبيــة أن تقــدم رصيًدا نظريا ال يســتهان 

بــه إذا أحســن اســتخدامه يف االتجــاه الصحيــح خدمــة لأهــداف املــراد 

بلوغهــا، »فبإمكانــك التحكــم يف بيئتــك أكــر بكثــر مــا تتوقــع حيــث 

تستطيع البدء يف برمجة نفسك بوعي، لي تصبح أكر تركيزا وتحفيزا« .

إضافــة إىل ذلــك فإنهــا توفــر مترينــات تطبيقيــة لتوجيــه التفكــر وتركيــز 

اهتــام العقــل عــى التنفيــذ الناجــح ملا هــو مخطط لــه، »العقل ســيقبل 

ــا هــذه  ــإذا كررن ــارة بشــكل كاف...ف ــا العب ــه إذا كررن ــه ل ــا نقول كل م

الكلــات بشــكل كاف، ســنؤمن بهــا يف النهايــة...إذا نظــرت إىل صورتــك 

يف املــرآة كل يــوم ملــدة ثاثــن يومــا، وكــررت بصــوت عال خمســن مرة 

باقتنــاع: »أنــا بائــع ماهــر« أو »ســأكون األول يف هذه الدورة«، فســيقبل 

تعــدُّ مســألة القيــادة مــن طبــاع النفــس البريــة فــكل شــخص 

منــا لــه تطلعــات ضمنيــة أو رصيحــة بــأن يكــون قائــدا ويســعى 

ــف  ــة يف مواق ــذه الرغبــة الفطري ــار ه ــكال إىل إظه ــن األش ــكل م بش

حــب  النفــس  مكنونــات  أعمــق  مــن  »إن  الحيــاة،  مــن  متعــددة 

مــن  ومــا  قياديــة،  تطلعــات  ولــه  إال  إنســان  مــن  ومــا  القيــادة، 

ــب،  ــع الطال ــم م ــادة: فاملعل ــواع القي ــن أن ــا م ــارس نوع ــان إال ومي إنس

ــراده...« . ــع أف ــر م ــاء، واملدي ــع األبن ــك م ــه، وكذل ــع زوجت ــزوج م وال

ومفهــوم القيــادة يتضمــن مجموعــة مــن املعــاين والــدالالت مــن قبيــل 

القــدرة عــى التأثــر، اكتســاب الخــرة، الثقــة يف النفــس وغرهــا، »عندمــا 

نســمع كلمــة قائــد، مــا هــي الصفــات التــي تتبــادر إىل أذهاننــا؟ الكلمــة 

ــة،  ــرة والثق ــر، الخ ــاين، التأث ــل التف ــدة مث ــان ع ــن مع ــن أن تتضم ميك

ــعور  ــن الش ــال م ــدر ع ــع بق ــخص يتمت ــو ش ــد ه ــر، القائ ــى آخ مبعن

ــادة إال  ــوم القي ــات ملفه ــددت التعريف ــد تع ــذات...«  ، وق ــي بال الواع

ــة  ــي عملي ــي: »ه ــا االصطاح ــث معناه ــن حي ــا م ــن تعريفه ــه ميك أن

ــارص  ــة عن ــه فهــي تتشــكل مــن ثاث ــاس نحــو الهــدف، ومن ــك الن تحري

أساســية: وجــود هــدف يحــرك النــاس إليــه، وجــود مجموعــة مــن 

ــة ــة العصبي ــة اللغوي البرمج
ــو كان حقيقــة واقعــة، وســوف تــزداد ثقتــك  ــه كــا ل عقلــك مــا تقول

بنفســك، وتشــتد رغبتــك يف أداء األمــور التــي تعــد الزمــة للنجــاح...« . 

واألهــم مــن ذلــك كلــه هــو مــا تقدمــه دراســة منهــج الرمجــة اللغويــة 

العصبيــة وفهمــه وتطبيقــه مــن مزايا يف بنــاء وتطوير املاركة الشــخصية.

-بناء عاقات شخصية طيبة.

-تنمية املهارات والقدرات اإلقناعية.

-اتخاذ توجه عقي إيجايب.

-تدعيم تقدير النفس.

-التغلب عى تأثرات التجارب السلبية املاضية.

-رفع مستويات األداء.

-السيطرة عى املشاعر.

-نســج القيــم واملعتقــدات يف نســيج واحــد يتــاىش مــع مــا هــو 

إنجــازه. مرغــوب 

-إمكانية إنجاز أهداف كانت تعتر مستحيلة.

-تدعيم التقارب مع العماء والزماء يف العمل.

-إيجاد طرق خاقة لحل املشكات.

-االستفادة من الوقت بشكل أكر كفاءة.

-تقوية الشعور مبعنى الحياة .

القيادة
األفــراد، وجــود قائــد يجعــل ذلــك يف قوالــب عمليــة تؤثــر يف النــاس« .

القيــادة الناجحــة لهــا أركان والقائــد الفعــال لــه ســات خاصــة، 

ــاع املخلصــون وأخــرا  ــم األتب ــة املســتقبلية ث ــي: الرؤي ــا األركان فه فأم

التشــجيع والتحفيــز، يف حــن أن الصفــات املميــزة للقائــد الفعــال تكمــن 

يف: التخطيــط، التنظيــم، اتخــاذ القــرار، الــذكاء االجتاعــي، والتفويــض. 

ــذ  ــل أخ ــن أج ــاعدة م ــؤرشات املس ــن امل ــة م ــاك مجموع ــا أن هن ك

ــه  ــة يف قيادت ــص كافي ــع الشــخص بخصائ ــام حــول درجــة متت تصــور ع

ــي  ــال، إن الوع ــذا املج ــه يف ه ــم نفس ــة لتقيي ــة راجع ــه تغذي وتعطي

الــذايت هــو خاصيــة مهمــة لتحويــل الشــخص مــن قائــد حســن 

إىل قائــد اســتثنايئ، ألنــه يخلــق حضــورا قويــا للاركــة الشــخصية، 

ذلــك: تحقــق  درجــة  ملعرفــة  التوجيهــات  مــن  مجموعــة  هــذه 

-هل تبدي نوعا من التعاطف تجاه فريقك؟

-هل مجرد حضورك يفرض معنى القيادة بغض النظر عن لقبك؟

-هل تأخذ الوقت الكايف ملراجعة واختبار نفسك؟

-هل تطلب من جمهورك تعليقات عنك أو ردود أفعال اتجاهك؟

-هل أنت قائد صادق؟ 

 يتبع...
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من يف القدس ؟!
يا قدس األقداس
يا مدينة االرساء.
والطهر والنراس

وعتبة االرض اىل الساء
معشوقة االنبياء

الصاة فيك ليست كغرها.
وكذا الدعاء وقت الباء

تهوى اليك األنوار واألسحار.
وتتجى فيك املشاهد .

للكنائس واملساجد
وسائر الزوايا واملعابد

وسور يحمي القدس من املكائد
من حجارتك العتيقة
املزخرفة والدقيقة.
وأسواقك القدمية.
منذ بدء الخليقة.

يأرسنا سوق القطانن بعراقته.
وأقواسه الفخمة

وحجارته الضخمة.
وخان الزيت فيك حياة
ملؤها التوابل والبخور

نشتم فيك رائحة كنعان.
حيث املنابت والجذور.
فيتجدد االنتاء للمكان.

ويف باب العامود
يجتمع الناس واإلحساس.

كل يدافع عن الوجود.
أما يف باب االسباط.

تتجى كل اشكال الرباط.
ويقهرون امللل واألنجاس.

وكذا  يِف باب الرحمة.
تنغمس االلفة بالزحمة.
ليقولون لباب املغاربة.
إن الراق بداية وخامتة.

وليس بكائهم  اال وسواس.
أمل يعرفوا ان حجارة الحائط.

ال تسمع منهم الغية.
ويِف باب الخليل حيث االمل طويل.

ليعانق باب حطة.
ويتكامل املشهد الجميل.

يف ايلياء... يا ترابنا املقدس  ..
يا ام البدايات

أنبت زرعا يانعا اخر.
فهل لكعك القدس غر  زعر .

شعر أ.د. يوسف ذياب عواد

إعداد: د.أميرة سمبس

؟! القــدس  فــي  مــن 

ورائحة تفوح بشذاها عنر.
هنا تجلس بائعة النعنع.

كأسد رابض يربع.
يكاد يغلبها النعاس

والسوق يؤمه الناس
من جميع االجناس.

هذا يلبس كوفية.
وآخر طاقية ليست برقية.

مختلف السحنة والرأس.
وهذه متي مطرزة الثياب .
واخرى عارية أو شبه رساب.
وهناك تسمع لغة عشقناها.
واخرى تنعق كا  الغراب.

وهذا اسمر الزند عنيد.
يك يقهر الجاد  باملخرز
ويكر انتاءه  ويتعزز.

وذاك  اصفر  البرة
يّسء الهيئة والنظرة

مغر  ومعر  و وزوز.

مدجج بساح او اكر.
هنا تستيقظ الهمة

وتتكأ  عى حجر  مفجر .
بجانب حجر طبزي.

له معنى رمزي.
فيه جحر يرب منه الطر.

وماء سبيل ينر الخر
تفكر البائعة بالناس وحاالتها

وتحايك ذاتها مبفرداتها.
ثم تقول بقرارة نفسها.

إن العمل عبادة.
وان الصمود اراده.

وها جوهر الحقيقة.
يف القدس العتيقة

تألف الناس بعضها
وتأىس ما ميتعضها

كأنهم أفراد ارسة
تجمعهم املرة

يأكلون معا
ويجوعون سوى.

ويفرحون ويحزنون
بذات الطريقة.

ويك تبقى يف القدس كل الوقت.
شامخا كا كنت

يا مقديس أجب إذا ما سئلت:
هل يف القدس إال أنت ؟




