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مل تكــن والدة منصــة أريــد للعلــاء والخــراء والباحثــن الناطقــن بالعربيــة
قبــل أكــر مــن أربــع ســنوات أمـرا ً وليــد الصدفــة بــل كان مثــرة جهــود مضنيــة
ســبقت اإلعــان عنهــا ،وهــو مــا يعنــي أن ظهورهــا كان مثــرة أنــاس يبحثــون عــن
فعــل خــر للعلــم وأهلــه مــن الناطقــن بالعربيــة ويؤسســون ملحتــوى بحثــي
عــريب يأخــذ مكانتــه التــي يســتحقها بــن املجتمعــات البحثيــة املتقدمــة عامليـاً.
ُر َّب ســائل يســأل ملــاذا الحديــث عــن هــذا االمــر يف هــذا التوقيــت بالــذات،
ونجيبهــم بقولنــا :إن مناســبته هــو أن كل مــروع وليــد لــن يكتــب لــه النجــاح
يتلــق الدعــم واملســاندة مــن كل الجهــات املســتفيدة مــن خدماتــه ،ال
إن مل َ
ســيام الجامعــات التــي هــي الحاضنــة األبــرز لهــذه املشــاريع وبالتحديــد
املنصــات العلميــة البحثيــة الرقميــة ،التــي تعــد (أريــد) منوذجــاً لهــا؛ إذ إن
واقــع الحــال يكشــف ضعف ـاً كب ـرا ً يف دعــم الجامعــات العربيــة لهــذه املنصــة
التــي تصاعــد عــدد الباحثــن املنضمــن لهــا عتبــة الســتني الــف باحــث.
إن منصــة أريــد عندمــا أطلقــت ع ـرات الخدمــات املجانيــة لخدمــة الباحثــن
ومؤسســاتهم األكادمييــة وأكــر مــن مجلــة علميــة محكمــة يف مختلــف
التخصصــات العلميــة والبحثيــة تنــر البحــوث مجان ـاً مــا كانــت تبحــث عــن
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
دون تقديــم أي حجــج علميــة مقنعــة تــرر ســلوكها غــر املنطقــي يف عــدم
االعــراف ،وهــو مــا يــرك أثــرا ً ســلبياً يف نفــوس باحثيهــا املنضويــن تحــت
خيمــة املنصــة ،ويضعهــم يف حــرة مــن أمرهــم ،وال ســيام يف اســتخدام بحوثهــم
املنشــورة يف مجــات ( أريــد ) العلميــة املحكمــة يف ترقياتهــم العلميــة.
نحــن يف هــذه االشــارة لواقــع الحــال عنــد بعــض الجامعــات العربيــة يف عــدم
تعاملهــا الصحيــح مــع املنصــة ومجالتهــا ال يعنــي أننــا نســتجدي عطــف
هــذه الجامعــات؛ فاملنصــة أثبتــت حضورهــا ،وســتواصل رســالتها العلميــة
بــكل جــدارة واســتحقاق ،لكننــا فقــط نســلط الضــوء عــى مامرســات خاطئــة
ال تصــب يف خدمــة العلــم والباحثــن فيــه ،ونتمنــى مخلصــن أن تبتعــد
هــذه الجامعــات عــن هــذا األمــر ،ليســجل لهــا التاريــخ أنهــا كانــت جــزءا ً
مــن نجــاح منصــة أريــد التــي احتلــت الريــادة يف كونهــا املنصــة العلميــة
العربيــة األوىل ،وهــي تضاهــي أقرانهــا مــن املنصــات العامليــة ،وتتفــوق عليهــا
بأنهــا تقــدم خدماتهــا مجانــاً ،وواجــب دعمهــا أمــر أخالقــي ال جــدال فيــه.
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أول محفل علمي فلسطيني يعقد عن بعد في ظل جائحة كورونا
أوىص املؤمتــر الــدويل الرابــع للصحــة النفســية الــذي عقــد يف
فلســطني بصفتــه أول محفــل علمــي يعقــد عــن بعــد يف ظــل
جائحــة كورونــا ،وتحديــا للحصــار الجائــر املفــروض عــى قطــاع غــزة
منــذ مــا يزيــد عــن عقــد مــن الزمــن ،بإنشــاء العيــادة االفرتاضيــة
لتقديــم االستشــارة أثنــاء األزمــات والطــوارئ ،وتعزيــز التواصــل،
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
تقديــم خدمــات الصحــة النفســية أثنــاء األزمــات والطــوارئ ،وتعزيــز
التواصــل وتبــادل الخـرات املهنية بــن مقدمي خدمات الصحة النفســية.
وتلخصــت محــاور املؤمتــر بالحديــث عــن خدمــات الصحــة
النفســية عــن بعــد ،والعيــادة النفســية االفرتاضيــة ،وتأثــر جائحــة
كورونــا يف املهنيــن الطبيــن ،واملــرىض واملجتمــع ،الحلــول املقرتحــة
لتقديــم خدمــات الصحــة النفســية عــن بعــد ،وتجــارب وخــرات
مهنيــة حــول تقديــم خدمــات الصحــة النفســية عــن بعــد.
واســتهل االفتتــاح رئيــس اللجنــة التحضرييــة الدكتــور خالــد
ميــاد ،الــذي تنــاول أهــم التحديــات والعواقــب التــي تواجــه
الصحــة النفســية يف فلســطني ،واإليجابيــات لفكــرة هــذا املؤمتــر
التــي رســخت مفاهيــم التغيــر ومواجهــة الصعــاب بقــوة.
بدورهــا ،قدمــت رئيــس اللجنــة التنســيقية ملنصــة أريــد يف فلســطني
األســتاذة أســاء غــراب ،نبــذة مختــرة للتعريــف باملنصــة ،والــدور
الــذي تلعبــه يف دعــم هــذه املؤمتــرات ،والجهــد الحثيــث لتعزيــز
التعــاون مــع الجامعــات والــوزارات يف فلســطني وكافــة الــدول العربيــة.
كــا شــدد رئيــس املؤمتــر الدكتــور يحيــى خــر ،عــى رضورة
تســليط الضــوء عــى خدمــات الصحــة النفســية عــن بعــد ،ودور
خدمــات الصحــة النفســية يف ظــل جائحــة كورونــا ،إضافــة إىل الــدور
الكبــر الــذي تقدمــه هــذه املؤمتــرات ،وأهميــة منصــة أريــد التــي
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تعــد جــر التواصــل مــا بــن الــوزارات واملؤسســات والباحثــن.
واســتهدف املؤمتــر أعضــاء هيئــات التدريــس بالجامعــات الفلســطينية
والعربيــة والدوليــة ،والباحثــن وطــاب الدراســات العليــا يف مجــاالت
الطــب النفــي والصحــة النفســية ،واألخصائيــن االجتامعيني والنفســيني،
الذيــن مارســوا الصحــة النفســية ،واملهتمــن مبجــال الصحــة النفســية.
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
للحاجــة املاســة إليهــا يف الظــرف الراهــن ،مثــل :تفعيــل خــط هاتــف
ســاخن مجــاين لالستشــارات والدعــم النفــي» ،مؤكديــن «أهميــة وضــع
تصــور للمنصــة الكرتونيــة للتشــخيص والدعــم النفــي كعيــادة نفســية
افرتاضيــة ،ووضــع بروتكــوالت تدخــل مهنيــة بالتعــاون مــع إخصــايئ
الصحــة النفســية يف الوطــن العــريب فضــاً عــن تســليط الضــوء عــى
أهميــة الصحــة النفســية يف ظــل جائحــة كورونــا لــدى صانعــي القـرار
لدعــم البنيــة التحتيــة للصحــة النفســية» ،ودعــا الحــارضون إىل «تعزيــز
برامــج الدعــم النفــي للطواقــم الطبيــة العاملــن يف مراكــز العــاج
الخاصــة مبــرىض كورونــا ،ودعــم برامــج التدخــل النفــي للمصابــن
بكورونــا أثنــاء التعــايف وبعــده ،واالســتجابة لتوصيــات منظمــة الصحــة
العامليــة يف مــا يخــص أهميــة الصحــة النفســية يف ظــل الجائحــة
وصياغــة ملخــص ألبحــاث املشــاركني؛ ليتــم تزويــد املختصــن بــه».
ومتيــز املؤمتــر بأنــه أول محفــل فلســطيني علمــي يعقــد عــن بعــد
يف ظــل جائحــة كورونــا يف تحــدي للحصــار الجائــر عــى قطــاع غــزة،
ومبشــاركة العديــد مــن خــراء الصحــة النفســية مــن اقطــار عربيــة
عــدة ،وعــدد مــن الباحثــن بأبحــاث جديــدة ومميــزة ســلطت الضــوء
عــى أهميــة الصحــة النفســية ،إضافــة إىل آراء الحضــور واملشــاركني
التــي اثــرت الجلســات ،وســط دعــوات لتنفيــذ أيــام علميــة ،وورش عمل
تهتــم بالصحــة النفســية مبشــاركة مــن مختلــف أقطــار الوطــن العــريب.
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وبالرغــم مــن صعوبــة التنقــل والســفر والتباعد الجغرايف بني شــقي
الوطــن ،حيــث ظلــت فــرص تنميــة الطاقــات البرشيــة محــدودة
للغايــة ،ومل يكــن بإمــكان املهنيــن العاملــن يف مجــال الصحــة
النفســية تطويــر خرباتهــم املهنيــة مــن خــال الســفر واكتســاب
الخــرات مــا شــكل عائقـاً أمــام تطويــر خدمــات الصحــة النفســية
يف قطــاع غــزة ،إضافــة إىل محدوديــة البنيــة التحتيــة الخاصــة
بالتكنولوجيــا الرقميــة ،مــا اســتدعى البحــث عــن وســيلة لتحــدي
كل هــذه الظــروف ،وفتــح نافــذة مــن األمــل لــدى املهنيــن يف

قطــاع غــزة ،فكانــت فكــرة املؤمتــر الــدويل الرابــع للصحة النفســية
عــن بعــد التــي نبعــت مــن منصــة أريــد الداعــم والرشيــك 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
ووكيــل الــوزارة املســاعد ،واملهندســة شــرين اشــتيوي ،وبجهــود
متواصلــة مــن األســتاذة أســاء غــراب واملهنــدس معــاذ العثــان
وبرعايــة الدكتــور ســيف الســويدي املديــر التنفيــذي للمنصــة .

جامعة األزهر -غزة وأريد يوقعان مذكرة تبادل الخبرات والتعاون األكاديمي
وقعــت جامعــة األزهــر -غــزة مذكــرة تفاهــم مــع منصــة
أريــد للعلــاء والخــراء والباحثــن الناطقــن بالعربيــة،
بهــدف تبــادل الخــرات واالستشــارات التعليميــة واألكادمييــة،
والتعــاون األكادميــي يف مجــاالت البحــث العلمــي.
ورأى رئيــس الجامعــة األســتاذ الدكتــور أحمــد التيــان ،توقيــع هــذه
املذكــرة خطــوة يف االتجــاه الصحيــح لزيــادة الرتابــط بــن العلــاء
والباحثــن العــرب ،وســيؤدي ذلــك إىل زيــادة إنتاجيــة جامعــات
الوطــن العــريب يف مجــال البحــث العلمــي وتطويــر منظومــات التعليــم.
مــن جانبــه ،شــدد عميــد البحــث العلمــي واملكتبــات بالجامعــة األســتاذ
الدكتــور ،عــى أهميــة تواجــد علــاء وباحثــي جامعــة األزهر-غــزة
ضمــن منصــة أريــد ،األمــر الــذي سيســهم يف زيــادة خ ـرات الباحثــن
مــن خــال التواصــل مــع نظرائهــم يف الجامعــات العربيــة والعامليــة.
وحــر مراســم التوقيــع نائــب رئيــس الجامعــة للشــؤون األكادمييــة
األســتاذ الدكتــور عمــر ميــاد ،والرئيــس التنفيــذي ملنصــة أريــد
الدكتــور ســيف الســويدي ( عــر تقنيــة التواصــل املــريئ) وعضــو
اللجنــة االستشــارية باملنصــة األســتاذ الدكتــور ماجــد تربــان،
ورئيــس اللجنــة التنســيقية باملنصــة األســتاذة أســاء غــراب.
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انعقاد المؤتمر العالمي الثاني لعلوم الفيزياء والمواد المتقدمة برعاية أريد
افتتحــت منصــة أريــد فعاليــات املؤمتــر العاملــي الثــاين لعلــوم
الفيزيــاء واملــواد املتقدمــة يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،ومبشــاركة
األكادمييــة العربيــة األوربيــة للتعليــم والتدريــب يف بلجيــكا ،وجامعــة
بغــداد وكالــة الطاقــة الذريــة اليابانيــة ونقابــة األكادمييــن العراقيــة .
وتضمنــت االفتتاحيــة كلمــة ألقاهــا رئيــس املؤمتــر ممثــا عــن منصــة
أريــد الربوفســور طــارق العمــران ،وممثــل وزيــر التعليــم العــايل
والبحــث العلمــي الدكتــور عبــد الكريــم الســامرايئ ،ونائــب رئيــس
نقابــة االكادميــن العراقيــن الربوفســور الدكتــور أحمــد كــال أحمــد .
وشــهدت جلســات املؤمتــر عــرات األبحــاث التــي قدمهــا الباحثــون
مــن مختلــف األقطــار ،التــي بلغــت نحــو  150بحثـاً كانــت مــن جميــع
التخصصــات العلميــة والهندســية الدقيقــة ،والفيزيــاء الطبيــة ،وعلــم
الفضــاء والفلــك وعلــم الجيولوجــي والتحســس النايئ ،حيث تــم االتفاق
أن يكــون النــر يف مجلــة املعهد األمريــي للفيزيــاءAIP- American ،
 Institute of Physicsوهــي مــن املجــات العاملية واملرموقه جدا ً ،كام
متيــز املؤمتــر الثــاين بوجــود العديــد مــن األســاتذة املحارضين املشــاركني
 Invited Speakerمــن 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 مجالتهــا
العامليــة ،أيضـاً ،مكلفة ولصعوبة املشــاركه والنرش للباحثني ،كان الســبب
الرئيــس يف التفكــر لتنظيــم مؤمتــر يضاهــي املؤمترات العامليــة املعروفة.
ويف اليــوم األخــر خُصصــت فعاليــات املؤمتــر الــدويل األول لكشــافة
امللصــق العلمــي للموهوبــن العراقيــن ،الــذي حرضتــه مديــر عــام
رعايــة هيئــة املوهوبــن العراقــن يف وزارة الرتبيــة الدكتــورة وصــال
الــدوري ،إضافــة إىل عــدد مــن الطلبــة العراقيــن املقيمــن يف اإلمــارات
العربيــة املتحــدة مــن املــدارس الفرنســية ،والربيطانيــة ،واألمريكيــة.
وتخلــل النشــاط عــرض ملصقــات علميــة يف مجــال الفيزيــاء،
والكيميــاء ،والفضــاء ،وعلــم املــواد ،مقدمــة مــن مــدارس االبتدائيــة
واملتوســطة واالعداديــة ،حيــث كانــت املشــاركه فيــه مجانيــة؛ دع ـاً
مــن املؤمتــر للطــاب ،وإلثــارة روح املبــادرة واملنافســة وخلــق
اإلبــداع وتنميتــه .وقــد وزعــت بــن الطــاب املشــاركني شــهادات
املشــاركة مــع درع املوهوبــن ومنــح درع الؤمتــر للمــدارس املشــاركة.
بــدوره ،اعــرب وزيــر الرتبيــة اإلمــارايت عــن شــكره وتقديــره وتثمينــه
النعقــاد مثــل هكــذا نشــاط علمــي يــرز الطــاب العــرب املوهوبــن.

قناة العراق  24الفضائية تعرف بمنصة اريد

اســتضافت قنــاة العــراق  24الفضائيــة الدكتــور جــال
عبــد نامــوس عضــو اللجنــة االستشــارية املوحــدة للمنصــة
ومديــر تحريــر مجلــة صــدى اريــد الناطقــة باســم املنصــة .
وقــدم الدكتــور جــال عبــد نامــوس خــال االســتضافة
التــي متــت عــر برنامــج ( داون تــاون ) رشحــا مفصــا عــن
املنصــة والخدمــات التــي تقدمهــا للباحثــن وريادتهــا
يف كونهــا املنصــة االوىل يف العــامل التــي خصصــت
خدماتهــا للباحثــن الناطقــن بالعربيــة اينــا كانــوا .
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ملتقى كبير العضاء منصة اريد في المغرب العربي
نظمــت منصــة اريــد للعلــاء والخــراء والباحثــن الناطقــن
بالعربيــة امللتقــى الثقــايف االلكــروين العضــاء املنصــة يف املغــرب
العــريب والــذي يعــد تظاهــرة علميــة كبــرة تؤكــد حضــور
املنصــة وانتشــارها بــن املجتمعــات البحثيــة يف املغــرب العــريب .
وتضمــن امللتقــى الــذي شــارك فيــه اكــر مــن (  ) 700باحــث
واســتمر الكــر مــن ثــاث ســاعات متواصلــة  ،القــاء محارضتــن
االوىل القاهــا الدكتــور ســيف الســويدي الرئيــس التنفيــذي للمنصــة
والثانيــة القتهــا الدكتــورة محجوبــة لعوينــة وتناولتــا انشــاء صفحــة
الكرتونيــة لــكل باحــث واملدونــات العلميــة يف منصــة اريــد
واملجاميــع البحثيــة املشــركة ومركــز خــرة لخدمــات الباحثــن .
ومــن الجديــر باالشــارة أن عــدد اعضــاء املنصــة يف املغــرب
العــريب تجــاوز الـــ (  ) 2441عضــوا مــن العلــاء والخــراء
والباحثــن وهــي تطمــح اىل وصــول العــدد اىل عــرة االف
بعــد انعقــاد امللتقــى االول العضــاء املنصــة يف املغــرب .

أريــد تعلــن نتائــج مســابقة أفضــل مدونــة عالــم

أعلنــت منصــة أريــد للعلــاء والخـراء والباحثــن الناطقــن بالعربيــة
عــن نتائــج أفضــل مدونــة عــامل خــال الشــهر املــايض  .وقــال قســم
النــر العلمــي اإلليكــروين :إن الكاتــب محمــد ىيــت علــو حــل
باملركــز األول عــن موضــوع «كورونــا بــن الرتقــب 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».
وهنــأ القســم ،جميــع الفائزيــن واملشــاركني يف مســابقة
أفضــل مدونــة عــامل يف املنصــة ،ودعــا الباحثــن للكتابــة يف
صفحاتهــم مبدونــة عــامل لنــر العلــم النافــع الــذي يعــد
صدقــة جاريــة .مؤكــ ًدا أن ،املســابقة مســتمرة للشــهر الجــاري
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وســيتم اإلعــان عــن الفائزيــن الجــدد يف نهايــة هــذا الشــهر.
وكانــت املنصــة قــد أطلقــت قاعــد َة بيانــات الكفــاءات العلميــة عــى
غـرار موســوعة الشــخصيات العلميــة التواصليــة التــي أطلقــت خالل
العــام املنــرم ،وض َّمــت أبــرز الشــخصيات التواصليــة يف املنصــة.
وأشــارت املنصة إىل أن (مدة التســجيل يف املوســوعة تبدأ يف األول من
شــهر يونيــو  2020ولغايــة  31اكتوبــر مــن العــام نفســه ،إذ ســيغلق
التســجيل لهــذا العــام مــن أجــل تصنيــف األســاء ،وتصديــر قاعــدة
البيانــات إىل كتــاب إلكــرو ّين مطبــوع ليُ َعـ َّد مرج ًعــا ودليـ ًـا للكفاءات
العلميــة الناطقــة بالعربيــة) .مؤكــدة أن (عمليــة النــر ســيعلن عنها
ـي الــدو ّيل الســابع الــذي ســيعقد يف الحــادي
خــال املحفــل العلمـ ّ
عــر مــن شــهر نوفمرباملقبــل) ،واوضحــت املنصــة أن (املوســوعة
ســتكون ســنوية مطبوعــة للعلــاء والخ ـراء والباحثــن يف أريــد).
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اريــد تؤســس لممارســة واســعة للــذكاء

االصطناعــي بأســبوع بحثــي مــع جامعــة عراقيــة

نظمــت منصــة اريــد للعلــاء والخــراء والباحثــن
الناطقــن بالعربيــة وبنجــاح كبــر اســبوع الــذكاء
الصناعــي بالتعــاون مــع الجامعــة التقنيــة الشــالية يف
العــراق وعــى مــدى خمســة ايــام للمــدة مــن الثالــث
مــن ســبتمرب كانــون االول وحتــى الســابع مــن الشــهر
ذاتــه مبشــاركة اكــر مــن  2217باحثــا ناطقــا بالعربيــة .
وتضمــن االســبوع عــرة محــارضات علميــة بواقــع
محارضتــن يف اليــوم الواحــد القاهــا خــراء متخصصــون
بالــذكاء الصناعــي والتحــول الرقمــي ســلطت الضــوء عــى
اساســيات الــذكاء االصطناعــي واشــكاله املختلفــة وعــرض

اريد تستعد لالحتفاء باللغة العربية في يومها العالمي

تواصــل منصــة اريــد للعلــاء والخــراء والباحثــن
الناطقــن بالعربيــة اســتعداداتها لتنظيــم احتفاليــة
كبــرة الكرتونيــا يف العاملــي للغــة العربيــة وذلــك
يــوم الثامــن عــر مــن شــهر ديســمرب  2021القــادم .
واعــدت املنصــة برنامجــا واســعا بهــذه املناســبة الكبــرة
يتضمــن تكريــم الباحثــن املتميزيــن يف تفاعلهــم وتواصلهــم
البحثــي عــر املنصــة وخدماتهــا  ،فضــا عــن تكريــم الباحثــن
الذيــن حصلــوا عــى ترقيــات علميــة أو نــروا بحوثــا متميزة .
ومــن الجديــر باالشــارة أن منصــة اريــد تعطــي
موضوعــة االهتــام باللغــة العربيــة حيــزا كبــرا يف
دائــرة اهتامماتهــا باملحتــوى البحثــي العــريب وتحــرص
بنحــو متواصــل عــى مشــاركة الجامعــات واملؤسســات
االكادمييــة يف كل فعالياتهــا املتعلقــة باللغــة العربيــة .
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التقنيــات والخوارزميــات املرتبطــة بالــذكاء االصطناعــي
وكيفيــة تقييــم املهــارات والكفــاءات املتاحــة والالزمــة
لالســتفادة املثــى مــن الــذكاء االصطناعــي ومواضيــع
اخــرى ذات صلــة بهــذا املجــال العلمــي الكبــر .
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
مامرســة االعــال ويريــدون أن يكونــوا مســتعدين للــذكاء
االصطناعي ليحصدوا فوائده ال ســيام يف التطرق اىل مفاهيم
التكنولوجيــا االساســية مثــل البيانــات والربمجــة الســحابية .
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منصة أريد تعزي رئيس الجامعة العراقية بوفاة والده

قدمــت منصــة أريــد للعلــاء والخــراء والباحثــن
الناطقــن بالعربيــة تعازيهــا الحــارة لرئيــس الجامعــة
العراقيــة األســتاذ الدكتــور عــي صالــح حســن
الجبــوري بوفــاة والــده املغفــور لــه بــإذن اللــه تعــاىل.
ونقــل التعــازي باســم املنصــة ورئيســها التنفيــذي وامانتهــا
العامــة ولجنتهــا االستشــارية املوحــدة عضــو اللجنــة
االستشــارية املوحــدة للمنصــة ،مديــر تحريــر مجلــة
صــدى أريــد الدكتــور جــال عبــد نامــوس خــال زيارتــه
لرئيــس الجامعــة العراقيــة يف مكتبــه يف رئاســة الجامعــة.
واعــرب الجبــوري عــن امتنانــه وشــكره عــى هــذه املبــادرة
الكرميــة مــن منصــة أريــد ،ســائالً اللــه تعــاىل أن يوفــق
القامئــن عليهــا يف مهمتهــم النبيلــة يف خدمــة العلــم
والعلــاء والباحثــن الناطقــن بالعربيــة أينــا كانــوا.
وجــدد عبــد نامــوس خــال اللقــاء ،اعتـزاز املنصــة وتقديرهــا
للجامعــة العراقيــة وتفاعلهــا الطيــب مــع املنصــة ونشــاطاتها
وحرصهــا الدائــم للتعــاون معهــا يف املجــاالت كافــة.

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
النشــاط الطــايب الســنوي لطلبــة الدكتــوراه تاريــخ إســامي.
وأوضحــت األســتاذ الدكتــور ســعاد الطــايئ أن املحــارضة
تضمنــت أســباب تأســيس املنصــة ،وأهدافهــا ،وأهــم املؤمتـرات،
والــورش ،والنــدوات ،واملحــارضات ،التــي عقدتهــا فضــا عــن
أهــم مجالتهــا ،واالتفاقيــات العلميــة التــي أبرمتهــا مــع
جميــع الجامعــات العربيــة ،إضافــة اىل أهــم مــا كتــب عنهــا،
وكذلــك التطــرق اىل موســوعة املنصــة العلميــة وغريهــا.
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

شــهدت كليــة الرتبيــة ابــن رشــد للعلــوم االنســانية يف جامعــة
بغــداد الثالثــاء الرابــع عــر مــن ســبتمرب كانــون االول
 ، 2020نــدوة تعريفيــة عــن منصــة اريــد للعلــاء والخــراء
والباحثــن الناطقــن بالعربيــة قدمهــا االســتاذ الدكتــور وليــد
عبــود محمــد الدليمــي التدريــس يف قســم التاريــخ يف الكليــة .
وتناولــت النــدوة التــي اســتهدفت طلبــة دراســة
الدكتــوراة يف التاريــخ الحديــث تأســيس املنصــة وأهــم
اهدافهــا والنظــام االداري فيهــا  ،واملؤمتــرات واملحافــل
والــورش والنــدوات وامللتقيــات التــي دأبــت املنصــة عــى
تنظيمهــا بنحــو متواصــل منــذ تأسيســها وحتــى اليــوم .
كــا تضمنــت النــدوة تســليط الضــوء عــى املجــات العلميــة
املحكمــة التــي تصدرهــا املنصــة  ،فضــا عــن الحديــث عــن
االتفاقيــات العلميــة التــي ابرمتهــا املنصــة مــع العديــد مــن
الجامعــات العربيــة واالســامية واملوســوعة العلميــة التــي
تضــم ســرة العديــد من العلــاء والباحثــن الناطقــن بالعربية .

صــدور عدد جديــد من مجلة اريد للعلــوم والتكنولوجيا

صــدر العــدد الجديد مــن مجلة اريــد للعلــوم والتكنولوجيا
والتــي تعــد واحــدة مــن اهــم املجــات العلميــة
املحكمــة التــي تحــى بأهتــام واســع مــن الباحثــن .
وتضمــن العــدد الجديــد عــددا مــن البحــوث
العلميــة املهمــة ومنهــا بحــوث تناولــت الــواح
الطاقــة الشمســية ومواضيــع علميــة اخــرى متنوعــة .
ومجلــة اريــد للعلــوم والتكنولوجيــة تحمــل رقــا دوليا هو
 ) )009X-2662:ISSNوتخضــع البحــوث التــي تنــر فيهــا
لعمليــة تحكيــم علميــة رصينــة عــى يــد اســاتذة بدرجــات
علميــة رفيعــة يف مختلــف الجامعــات العربية واالســامية .
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مستشفى  57357بالقاهرة أكبر مستشفى سرطان أطفال بالعالم
تقرير /د .عبداهلل الوزان
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مستشــفى رسطــان األطفــال أو مستشــفى  57357أحــد أكــر
مستشــفيات األطفــال يف العــامل يقــع يف القاهــرة مبــر ويختــص يف
عــاج رسطانــات األطفــال .ويتميــز هــذا املستشــفى بكونــه بنــي
عــن طريــق التربعــات مــع حملــة دعائ ّيــة كبــرة صاحبــت بنــاءه.
بــدأت فكــرة بنــاء أ ّول مستش ـفًى لعــاج أورام األطفــال مبــر مجانًــا
يف عــام 1999م بعــد ازديــاد نســبة األطفــال املصابــن بالرسطــان وعــدم
مقــدرة املعهــد القومــي لــأورام يف مــر عــى اســتيعاب هــذا الكــم
الهائــل مــن املــرىض ،ومــوت األطفــال املــرىض لقلّــة اإلمكانيــات لعــاج
الكثــر منهــم ،وفتــح أول حســاب مــريف رقــم  57357يف بنــك مــر
والبنــك األهــي يف كافــة الفــروع لجمــع التربعــات لهذا املــروع .وتصل
نســبة اإلصابــة األطفــال باألمــراض الرسطان ّيــة يف مــر إىل عــرة آالف
طفــل مصــاب ســنويا .وقــد فتــح املستشــفى أبوابــه يف عــام  2007م.
بــدأت الفكــرة عندمــا تـ ّ
ـوف ثالثــة عــر طفـاً مــن أصــل خمســة عــر،
يف يــوم واحــد يف معهــد األورام ،نتيجــة عجــز اإلمكانيــات ،فذهــب
الطّبيــب «رشيــف أبــو النجــا» للشــيخ «محمــد متّــويل الشّ ــعراوي «
قصــة األطّفــال ،فقــال لــه الشــيخ :ســأعطيك
ـص عليــه ّ
رحمــه اللــه  ،وقـ ّ
 ١٥٠جنيه ـاً مــدى الحيــاة ،وســيلتزم بهــا أوالدي بعــد مــايت ،لإلنفــاق
عــى األطّفــال املــرىض  ،وبــدت فكــرة التّــرع للطبيــب ،أنهــا أفضــل
مــن االعتــاد عــى ال ّدولــة ،وتطــ ّورت الفكــرة ،إلنشــاء «ج ّمعيــة
أصدقــاء معهــد األورام» ،لتخّفيــف األعبــاء املاديّــة عــن املعهــد .
عاملــي لعــاج
مستشــفى
وكان أهــ َّم فكــرة للجمعيــة ،بنــا ُء أ ّول ّ
ّ
أورام األطّفــال يف مــر .ففــي عــام  ١٩٩٩ميالديّــاً ،تــ ّم فتــح أ ّول
حســاب مــريف رقــم ، 57357يف بنــك مــر والبنــك األهــي،
ويف كافــة الفــروع لجمــع التّربعــات لهــذا املــروع .حيــث

ت ّم بناء هذا الرصح العمالق عن طريق الت ّربعات.
الســابع مــن شــهر يوليــو عــام ٢٠٠٧م
وقــد افتُتــح هــذا الــرح يف ّ
املستشــفى عــى مســاحة  ٦٩ألــف مــر مربــع  ،وبلغــت
تقــع ّ
تكلفتــه  ٣٠٠مليــون جنيــه مــري  ،وقــد تــ ّم تصميــم ال ّنوافــذ
الزجاج ّيــة ،التــي تحتــوي عــى غــاز خامــل ،بغــرض توفــر الكهربــاء
والضــوء ،ولت ّمكــن األطّفــال املصابــن مــن التّواصــل مــع العــامل
املستشــفى
ـي ،لبــثّ الطّأمنينــة نفس ـيًّا يف قلوبهــم  ،كــا يض ـ ّم ّ
الخارجـ ّ
واإلشــعاعي والكيــاوي ،بنــك الــدم ،مختــر
النــووي
مركــ ًزا للعــاج
ّ
ّ
الفريوســات ،معامــل الجينــات ،تخزيــن الخاليــا الجذع ّيــة ،العيــادات
الخارجيّــة ،حجــرات العمليّــات ،أقســام األش ـ ّعة ،املعامــل والصيدليّــة.
املستشفى من جزئني:
يتكّون مبنى ّ
الجــزء األول :العيــادات الخارج ّيــة والخدمــات  ،حيــث يقــ ّدم هــذا
الجــزء خدماتــه ل  ٤٥٠مريضً ــا يف اليــوم الواحــد ،إىل جانــب  ٦غــرف
عمليّــات تقــ ّدم العــاج عــى نظــام اليــوم الواحــد ،ل  ١٥٠طفــاً.
أمــا الجــزء الثــاين :فهــو يتكــون مــن  ١٨٠رسيــرا ً ،قابلــة للزيــادة
املستشــفى ِطبقــاً ألعــار
لتصــل إىل  ٣٥٠رسيــرا ،وتــ ّم تقســيم أدوار ّ
األطّفــال املــرىض ،فالطّابــق الثّالــث تــ ّم تخصيصــه لألطّفــال يف عمــر
خمــس ســنوات ،والطّابــق ال ّرابــع للمرحلــة ال ُعمريــة مــن خمــس إىل
عــر ســنوات ،أمــا الطّابــق الخامــس فهــو لألطّفــال املــرىض األكــر
املستشــفى توجــد دار الضّ يافــة ،
ُعم ـ ًرا مــن عــر ســنوات  ،وبجــوار ّ
خاصــة القادمــن
وهــي مع ـ ّدة الســتضافة األطّفــال املــرىض ،وأُرسهــم ّ
مــن مناطــق نائيــة ،والّذيــن يتكبّــدون معانــاة الســفر يف الوصــول
إىل القاهــرة ،للمســاهمة يف تخفيــف اآلالم النفســيّة ألُ َس املــرىض.
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تقارير

جامع الجزائر األعظم :صرح معماري إسالمي وثقافي بخصوصية جزائرية

يعــد جامــع الجزائــر األعظــم الواقــع ببلديــة املحمديــة
بالعاصمــة ،أكــر مســجد يف الجزائــر ،وإفريقيــا ،وثالــث أكــر
مســجد يف العــامل بعــد املســجد الحــرام مبكــة املكرمــة ،واملســجد
النبــوي الرشيــف يف املدينــة املنــورة .وتعلــو الجامــع أطــول
منــارة يف العــامل؛ إذ يبلــغ ارتفاعهــا  267مــرا ً ،فيــا يرتبــع
املســجد عــى مســاحة إجامليــة تقــدر بأكــر مــن  27هكتــارا ً.
و يضــم هــذا املعلــم ذو الطابــع املعــاري اإلســامي بخصوصيــة
جزائريــة ،إضافــة إىل املســجد وســاحته الخارجيــة :فضــاء اســتقبال،
وقاعــة للصــاة تتجــاوز مســاحتها  2هكتــار ،تتســع لـــ 120.000
مصليــاً ،ودارا ً للقــرآن بقــدرة اســتيعاب تقــدر بـــ  300مقعــد
بيداغوجــي ملــا بعــد التــدرج ،ومركــزا ً ثقافيــاً إســامياً .كــا
يضــم جامــع الجزائــر مكتبــة قــدرة اســتيعابها  2.000مقعــد
وتتوفــر عــى  1مليــون كتــاب ،وقاعــة محــارضات ،ومتحــف
للفــن والتاريــخ اإلســامي ،ومركــزا ً للبحــث يف تاريــخ الجزائــر.
وتــم تزيــن الجــزء الداخــي للجامــع بالطابــع األندلــي مبــا ال
يقــل عــن ســتة كيلومــرات مــن لوحــات الخــط العــريب عــى
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الرخــام واملرمــر والخشــب .أمــا الســجاد فباللــون األزرق
الفــروزي مــع رســوم زهريــة ،وفــق طابــع تقليــدي جزائــري.
ويحــوي الجامــع أيضــا عــى مركــز ثقــايف مشــيد
عــى مســاحة تقــدر بـــ  8.000مــر مربــع و يتســع
لـ  3.000شخص.
كــا يضــم الـــ َم ْعلَم قاعــات تتوفــر عــى وســائل متعــددة
الوســائط ،ومقــرات إداريــة ،وحظــرة ســيارات بطاقــة
اســتيعاب تصــل إىل  6.000ســيارة تقــع عــى مســتويني
تحــت األرض ،و مســاحات خــراء ومحــات تجاريــة.
و يحــوي كذلــك عــى  12بنايــة مســتقلة ترتبــع عــى مســاحة تقــدر
بحــوايل هكتــار مــع مســاحة خــام تبلــغ  400.000مــر مربــع.
و قــد زود جامــع الجزائــر بنظــام مضــاد للــزالزل يتمتــع بفعاليــة
كبــرة قــادرة عــى امتصــاص أكــر مــن  %70مــن قــوة الهــزة األرضيــة.
وأرشفــت عــى إنجــاز هــذه الــرح «الوكالــة الوطنيــة إلنجــاز
وتســيري جامــع الجزائــر» تحــت وصايــة وزارة الشــؤون
الدينيــة واألوقــاف ووزارة الســكن والعمــران و املدينــة.
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مقاالت

الدراسات العليا في العراق مشكلة تبحث عن حلول
آالف الدوالرات تهدر على شهادات الخارج بسبب قلة مقاعد الدراسة

قصــي منــذر

تــويل الشــعوب املتقدمــة اهتاممــاً كبــرا ً لقطــاع التعليــم يف
مراحلــه املختلفــة انتهــاء بالدراســات ،والبحــوث ،والتأليــف،
والدوائــر العلميــة ،وابتــداء مــن الروضــة واالبتدائيــة ،وبــدون
التعليــم تفقــدم االمــم اســس النهضــة والرقــي والتقــدم
وتعيــش يف ظــام حالــك يســوده الفــوىض والرتاجــع والجرميــة،
وكــا هــو الحــال يف العــراق الــذي مــا زال واقــع التعليــم
فيــه برتاجــع مســتمرتيجة القــرارات غــر املدروســة ويف بعــض
االحيــان االجتهــاد التــي دمــرت املؤسســة وجعهلتهــا عــى
املحــك فضــا عــن غيــاب الخطــط ســواء اكانــت للمراحــل
االوليــة أو الدراســات العليــا التــي تشــهد هــي األخــرى اهــاال
واضحــا ومتعمــدا مــن املعنيني ،ويســتغرب باحثــون ومختصون
مــن عــدم وجــود اســراتيجية واضحــة للقبــول يف الدرســات
العليــا ،وإرصار وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي يف
العــراق عــى عــدم توســعة املقاعــد ،بحجــج غــر مقنعــة،
وأن ذلــك يخــل بجــودة ورصانــة التعليــم وســمعة العــراق
بــن مصــاف الــدول ،يف حــن أن الــوزارة ذاتهــا تعــادل مئــات
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الشــهادات التــي تــأيت مــن الخــارج ،واقــرح املختصــون إعــادة
النظــر بالتوســعة ،وال ســيام قنــاة النفقــة الخاصــة التــي مبكــن
مــن خاللهــا اســتقطاب أكــر عــدد ممكــن مــن الطلبــة الذيــن
يرغبــون يف الحصــول عــى الشــهادة العليــا يف خطــوة تســاعد
الحفــاظ عــى العملــة الصعبــة وعــدم هدرهــا خــارج البــاد.
وتعــد الدراســات العليــا بوصفهــا برنامجــاً محــددا ً لتحقيــق
بنــاء الدولــة ،تهــدف إىل تحقيــق التطــور العلمــي والثقــايف
لخدمــة املجتمــع وبنائــه الحضــاري ورقيــه عــى الصعــد كافــة،
إال يف العــراق فإنهــا وجاهــة اجتامعيــة أكــر مــن حاجــة
علميــة ،بحســب مختصــون يــرون غيــاب أهــم رشط القبــول
يف التقــدم للدراســات العليــا هــو االختصــاص الفعــي الــذي
يطمــح املتقــدم إىل تطويــر إمكاناتــه امليدانيــة ،وصقلهــا مــن
أجــل توظيفهــا بالشــكل اإلنســب ،والشــك أن أغلــب املوظفــن
يســعون إىل الحصــول عــى الشــهادة بغيــة زيــادة الراتــب
الشــهري ،يف وقــت يُقــى فيــه أصحــاب االختصاصــات ممــن
ميتلكــون تجــارب مــن توظيــف املهــارات التــي اكتســبوها،
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وميكــن أن تصقــل بشــكل أكادميــي بعــد نيــل الشــهادة العليــا.
وبالرغــم مــن املناشــدات واملطالبــات املســتمرة لحــل هــذه
امللــف أو املشــكلة التــي تتفاقــم إثــر اجتهــادات وسياســات
مترسعــة غــر املدروســة بشــكل جيــد يف اإلدارات املتعاقبــة
يف التعليــم العــايل ،والبحــث العلمــي ،وخضــوع الــوزارة
شــأنها شــأن الــوزارات األخــرى إىل الضغــوط السياســية مــن
املتنفذيــن يف الدولــة ،ومامرســات األحــزاب املشــاركة يف
الســلطة تلــك املامرســات ،التــي أقــل مــا يقــال عنهــا ،إنهــا
مامرســات غــر مســؤولة وغــر منصفــة بحــق العــراق والتعليم
العــايل ،مــا دفــع بعــض املتقدمــن للدراســات العليــا ممــن
مل يحصــل عــى فرصــة داخــل بلــده إىل الســفر خــارج البــاد
للحصــول عــى الشــهادة ،وســط تســاؤالت يطرحهــا خــراء
(إذا كانــت الــوزارة تعــرف بالشــهادات العليــا التــي يحصــل
عليهــا الطالــب مــن الخــارج ،فلــاذا ال يتــم توســعة املقاعــد
داخــل البــاد واالســتفادة مــن األمــوال التــي تنفــق عــى
اإلقامــة وغريهــا ،يف وقــت نعــاين مــن ضائقــة ماليــة خانقــة؟).
وبحســب االحصــاءات املســجلة يف منظومــة التقديــم ،فــإن
أعــداد املتقدمــن وصلــت إىل أكــر مــن  40ألــف متقــدم
ومتقدمــة ،تنافســوا عــى حجــز ( 11الــف) مقعــد درايس
للعــام الــدرايس  ،2020-2021كــا تقــدم مــن موظفــي وزارة
الرتبيــة ( ،)5300وعــدد املتقدمــن مــن أصحــاب االمتيــاز
املشــمولني بقانــوين الســجناء السياســيني والشــهداء وقانــون
ذوي االحتياجــات الخاصــة بلــغ ( .)6480وقياســا بعــدد املقاعد
املعلنــة يف الســنة املاضيــة تكــون قليلــة بعــض الــيء ،فقــد
بلــغ ( )11535مقعــدا دراســيا يف الدراســات العليا لســنة 2019
–  ،2020مبختلــف التخصصــات االنســانية والعلميــة ،توزعــت
بواقــع  1683مقعــدا للدبلــوم العايل 6954 ،للامجســتري ،و2898
مقعــدا للدكتــوراه ،فيــا بلغ عــدد املقبولــن بالدراســات العليا
 ،)10400( ،2019 - 2018ومــن الرتاكــات الســلبية املبنيــة
عــى القــرارات غــر املدروســة هــو قــرار وزيــر التعليــم العــايل
الســابق قــي الســهيل واملوافقــة بتوســعة خطــة القبــول
للدراســات العليــا للعــام  ،2019 – 2018بواقــع مقعــد واحــد
لقنــاة القبــول العــام ومقعــد واحــد لقنــاة النفقــة الخاصــة
لــكل التخصصــات والشــهادات ،وتــم تأجيلهــم للعــام الــدرايس
املقبــل  ،٢٠٢٠-٢٠١٩وهــذه الزيادة والنقصــان يف اعداد الطلبة
مل تكــون وفــق خطــة دراســية ناجعــة مــا أدى اىل مشــاكل
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مقاالت

كثــرة تحمــل وزرهــا خريجــي الدراســات العليــا ،بحســب
محللــن .وأعلــن عبــد الــرزاق العيــى وزيــر التعليــم األســبق
يف حكومــة رئيــس الــوزراء حيــدر العبــادي ،بنــاء عــى مســودة
القانــون املعــدل التــي قدمتهــا الــوزارة التــي صــوت عليهــا
مجلــس النــواب عــام  2016الســاح للكليــات االهليــة بافتتــاح
الدراســات العليــا فيهــا بنــاء عــى أســس علميــة ال تختلــف عن
نظرياتهــا الحكوميــة ،وأبرزهــا توفــر املختــرات واملســتلزمات
الدراســية والعلميــة ،وكذلك املالك التدريــي املتخصص متمثال
باأللقــاب العلميــة للتدريســيني واملرشفــن ،إىل جانــب حاجــة
البــاد لــكل تخصــص ،وال ســيام 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
معيقــة بذلــك عجلــة البنــاء والتنميــة بعــد أن تسلســلت إىل
املســار املقــدس لــرح العمليــة التعليميــة بشــكل يســاعد
يف إنتــاج أجيــال تتمــرس خلــف ترســانة كبــرة مــن أســباب
الخــاف والــراع الســيايس والعقــدي ،لكــن الربملــان فاجــىء
الجميــع بإقــرار أســس معادلــة الشــهادات العليــا الصــادرة
مــن خــارج العــراق ،حيــث واجــه الترشيــع حمــات رفــض
وانتقــادات واســعة بــن األكادمييــن يف الجامعــات العراقيــة،
والجمعيــات الرتبويــة املختصــة بالشــؤون االكادمييــة
ورؤســاء الجامعــات ،وعــده بعضهــم خروجــاً عــن التقاليــد
العلميــة ،التــي يتمتــع بهــا العــراق مبــا ميلكــه مــن ســمعة
دوليــة ورصانــة علميــة ،جعلتــه مــن الــدول التــي متلــك
مواقــع متقدمــة يف التصنيــف الخــاص بالجامعــات العامليــة،
فلــاذا اتخــذ هــذا القــرار اآلن ،ومــا رس اعــراض وزارة
التعليــم العــايل واألكادمييــن عليــه ،ومــن املســتفيد منــه؟
وذكَـ َر املرشعــون ،يف األســباب املوجبــة لترشيــع أســس معادلــة
الشــهادات ،تشــجيعاً للبحــث العلمــي لألغــراض الســلمية ،مبــا
يخــدم االنســانية ،ورعايــة املتفوقــن واملبدعــن واملبتكريــن،
والحــث عــى الحصــول عــى الشــهادات العليــا ،والحفــاظ عــى
الرصانــة العلميــة ،وتبســيط اجــراءات معادلــة الشــهادات
شع هــذا القانــون .ويبــدو أن هــذا
وتقييمهــا ،لذلــكِّ ُ ،
التصويــت أدى إىل انقســام الوســط األكادميــي يف العــراق إىل
قســمني :أحدهــا معــارض ،واآلخــر موافــق ،فقــد وصــل حــد
االتهامــات املتبادلــة بينهــم إىل الشــتائم  ..وكل يغني عىل لياله.

صدى أُريد
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محافــل «أُريــد» العلميــة نجاحــاتٌ متواليــة
مها محمد علي شرف

ســاها بعضُ هــم مجازفــ ًة ،وبعضُ هــم اآلخــر تحديــاً،
وبعضهــم رأهــا إعجــازًا ،لكــن عندمــا تعــرف مــدى رونــق
ِ
الحــاس نحــو
كلمــة النجــاح وجاملهــا ،ســتقود مقــو َد
اإلرصار ،وســتتاب ُع إىل محطــة التفوق ،ذلك أن القطار دامئًا
يســر نحــو األمــام ،ال ميكــن لــه أن يَرج ـ َع نحــو الخلـ ِ
ـف!
تشــكلت اللجــان وراحــت تضــع األســس والــرؤى لبنــاء
الســادس ،تتالــت اإلعالنــات،
املحفــل العلمــي الــدويل ّ
وتكاثفــت الجهــود وأُبرمــت االتفاقيــات مــع الجامعــات
الراعيــة واملســاندة ،واحتشــدتْ جمــوع الباحثــن
لاللتحــاق بهــذا الــرح الكبــر الــذي يتيــح لســائل ِه
ـاب مــن علـ ٍـم وثقافــة ،ولكــن كــا يقولــون
مــا ل ـ َّذ وطـ َ
ـاح مبــا ال تشــتهي الســفن ،ليظهـ َر مــا مل يكـ ْن
تجــري الريـ ُ
بال ُحســبان وهــو (وبــاء كورونــا كوفيــد  )19الــذي تفاقــم
ليغــدو جائحــة تصفــد أقــدام الدنيــا ،بحيــث أُغلقــت
تفتــح نحــو اآلفــاق ،ولكــن
كل مناحــي الحيــاة التــي
ّ
ُ
بــاإلرادة القويــة والعزميــة تــ ّم اتخــاذ القــرار الصائــب،
قــرا ًرا كان لكثــر مــن اآلخريــن مجازفـ ًة ،وتهــو ًرا! ليظهـ َر
فيــا بعــد املحفــل العلمــي الــدويل ِبطَل ـ ٍة جديــد ٍة غــر
املعتــاد ،فهــذه املــرة مــن منــر القاعــات اإللكرتونيــة،
ِ
خلــف الشاشــات ،مــن عــامل اإلنرتنــت ،حتــى تــ ّم
مــن
الوصــول إىل اللحظــة العظيمــة بعــد تجــاوز الصعوبــات
والتحديــات الكبــرة ،ولكــن ســاعات متتاليــة مــن الجهــد
واملثابــرة والتعــب ال تُقــا َرن بدقيق ـ ٍة مــن النجــاح ،وكــا
يقــول محمــد عــي كالي  »:األبطــال ال يصنعــون يف
صالــة التدريــب ،األبطــال يصنعــون مــن أشــياء عميقــة يف
داخلهــم ،هــي اإلرادة والرؤيــة والحلــم» ،وهكــذا نشــأتْ
الســادس عــن
فكــر ُة انعقــاد املحفــل العلمــي الــدويل ّ
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الســابع بــذات الخطــوات وذات الوجهــة،
بُعــد ،ليســر ّ
ـت جميــع األعــال والفعاليــات
فجائحــة كورنــا التــي جعلـ ْ
تس ـ ُر عــى كــريس متحــرك ،كانــت بالنســبة ملنصــة أُريــد
ـت أنــه ال ميكــن أن يكــون
بدايــة التحــدي والتفــوق ،أدركـ ْ
مادامــت ُ
متلــك أجنــد ًة
هنــاك يشء اســمه «مســتحيل»،
ْ
ُ
ُ
وتعــرف كيــف يكــون العمــل
تعــرف أرسا َر النجــا ِح،
الجــاد والتخطيــط الصحيــح والتحضــر امل ُتقــن ،فمجــرد
نجــاح
ارتقائــك إىل مســتوى التوقُّعــات هــو بحــ ِّد ذاتــه
ٌ
كب ـ ٌر كــا يقولــون ،وال يخفــى عــى أحـ ٍـد وجــود الكثــر
ـت منص ُة
مــن العــرات ،ولكــن عــى الرغــم مــن ذلــك أثبتـ ْ
أُريــد عــى محدوديــة إمكانياتهــا الضئيلــة؛ كونهــا منصــة
مجانيــة غــر ربحيــة ،قدرتهــا عــى قيــادة أعظــم املحافــل
كل صغــرة
وتابعــت ّ
فحاولــت
واملؤمتــرات الدوليــة،
ْ
ْ
وكبــرة حتــى وصلــت للهــدف املنشــود يف إنجــاح هــذه
املحافــل امل ُ ْنعقــدة إلكرتون ًيــا ،وكــا يقــول (كونفوشــيوس
 الفيلســوف الصينــي) »:الحجــر الكريــم ال ميكـ ُن تلميعـ ُهدون احتـ ٍ
ـح بدون محـ ٍ
ـاوالت منه»
ـكاك ،ال تجـ ُد رجـ ًـا ينجـ ُ
فلــم تك ـ ْن خطــوة جنوبيــة ،كــا ظنهــا بعضُ هــم ،ولكنهــا
مجموعــة مــن الخطــوات الصغــرة التــي متــت إدارتهــا
ـرج
مــن قبــل لجــان قديــرةَ ،حرِصـ ْ
ـت وســهرِت ،حتــى خـ َ
مكلــا بتــا ِج ال ّنجــا ِح والتميــز.
ً
املحفــل العلمــي الــدويل
الســتار بنجــا ٍح عــى فعاليــات
ويف ّ
كل مــرة يتــم إســدال ّ
ْ
تســدل عــى
املحفــل العلمــي الــدويل ،ولكنهــا مل
كل
مثــاره الناضجــة التــي انتقــل ســحر طعمهــا إىل ّ
كل يــوم مبثاب ـ ِة
باحــث ،فقــد كانــت املــوا ُد التــي تُلقــى ّ
ســتظل راســخ ًة
ُ
وجبــ ًة دســم ًة ،ذات فائــدة ج ّمــة،
ننهــل مــن دال ِء شَ ــذاها.
ُ
يف رشيــان عقولنــا ،مــا ُدمنــا

صدى أُريد
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المرحومــة (( عيــب))

د .محمود الجزار

املرحومــة (عيــب) كانــت قائــدة ورائــدة يف زمــن االبــآء
واألجــداد ،حكمــت العالقــات بالــذوق ،ووضعــت
حجــر األســاس ألصــول الرتبيــة الســليمة ،تحيــايت لتلــك
الكلمــة التــي عرفناهــا مــن أفــواه األمهــات واالبــآء،
تقبلناهــا بحــب وتعلمنــا أنهــا مــا قيلــت إال لتعديــل
ســلوكنا فاعتربناهــا مدرســة مختزلــة يف أحــرف.
تحيــايت ألكادمييــة (عيــب) التــي خ ّرجــت زوجــات صابرات،
صنعــن مجتمعــات الــذوق واالحــرام ،وتخــرج منهــا رجــال
مبعنــى الكلمــة كانــوا قــادة يف الشــهامة والرجولــة !!!
أبجديــات (عيــب) جامعــة بحــد ذاتهــا ،وحروفهــا
املجانيــة بألــف دورة مدفوعــة التكاليــف بحروفــك
يــا كلمــة عيــب قــ َّدر الصغــر الكبــر ،واحــرم الجــار
جــاره ،وتداولنــا صلــة األرحــام مبحبــة وشــوق.
كان األب يقــف ويقــول عيــب :عمــك ،خالــك ،جاركَ ،سـلِّم،
ســامح ،كان يقــال للبنــت( :عيــب) ال ترفعــي صوتــك،
عيــب ال تلبــي كــذا ،فرتبــت البنــات عــى الحشــمة
والســر واألدب ،وتــرىب الشــباب عــى غــض البــر ،عيــب
ال تنظــر للنســآء .الترفــع صوتــك بوجــه اســتاذك التهــزأ
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مــن املســن  ،وتــرىب الصغــار عــى عيــب ال تنقلــوا رس الجار
والــدار ،عيــب التســأل صديقــك مــا دينــك ماطائفتــك.
( عيــب ) كانــت منــرا ً وخطبـ ًة يرددهــا األهــايل بثقافتهــم
البســيطة ،مل يكونــوا خطبــآء وال دعــاة أو ُمفتــن ،وإمنــا
هــي كلمتهــم إلحيــاء فضيلــة وذم رذيلــة كلمــة (عيــب)
ث ُرنــا عليهــا ذات يــوم عندمــا قلنــا َعلَّ ُمونــا العيــب قبــل
(الحــرام) ومتردنــا عليهــا ظنــاً منــا أننــا ســنعلم الجيــل
بطريقــة أفضــل .فأخذنــا الحــرام ســيفا بــدون عيــب.
فنشــأ جيــل جديــد مل نفلــح يف غــرس كلمــة «عيــب» وال
شــقيقتها الكــرى «حــرام» يف التفاهــم مع ســلوكياته أو مع
التطويــر والتزويــر املســتمر يف العــر واملفاهيــم والقيــم
حتــى ماتــت كلمــة عيــب وانتهــت مــن قامــوس الرتبيــة.
إنا لله و إنا إليه راجعون.
تحيــايت مــن القلب للمرحومــة كلمة (عيب) ولــكل األجداد
واالبــآء الذيــن اســتطاعوا أن يجــدوا كلمــة واحــدة يبنــوا
بهــا أجيــاالً تعــرف األدب والتقديــر واالحــرام يف الوقــت
الــذي أخفقــت محاوالتنا بــكل أبجديــات الرتبيــة املتطورة.

صدى أُريد

مقاالت

لغويــات قرآنيــة
الحلقة ()1

قــررت الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف العــام  ،1973اعتبــار
يــوم  /18كانــون األول ،مــن كل عــام اليــوم العاملــي للغــة العربيــة،
وأصبحــت فيــه اللغــة العربيــة ،لغــة رســمية داخــل أروقــة
األمــم املتحــدة ،ومنظامتهــا ،وإذا كان العــامل يحتفــل يف هــذا
اليــوم باللغــة العربيــة ،فــإ َّن شُ ــدا َة اللغــ ِة العربيــة وعشّ ــاقها،
ِ
تكــف لهــم األيــام
يحتفلــون بهــا يف كل وقــت وحــن ،ورمبــا مل
لفهــم أرسارهــا ،والتعــرف عــن قــرب عــى نظامهــا القويــم؛ إذ
توجــد هندســة للغــة العربيــة ،كلــا دققنــا يف فهــم خفاياهــا،
زادت جوارحنــا خشــوعاً ،وتعمقــت نظراتنــا نحــو الحيــاة ،ورأينــا
جــال اللغــة يف كل يشء خلقــه اللــه ،كيــف ال؟ واللغــة العربيــة
هــي لغــة القــرآن الكريــم ،مــن هنــا ،فإننــا يف مجلــة (صــدى
أريــد) كان لنــا احتفـ ٌ
ـال خــاص يف هــذه اللغــة ،التــي وصفهــا اللــه
بأنهــا لغــة بيــان ،فقــال عــز وجــلِ { :بلِ َســانٍ َع ـ َر ِ ٍّب ُم ِب ـ ٍن (})195
[الشــعراء ،]195 :ومدحهــا الشــاعر جــاك صــري شــاس ،بقولــه:
لغـــة حباهــا اللـ ُه حرفـاً خــــــالدا ً **فتضوعــت عبقـاً عــى األكــوان
ونعــود إىل تبيــان طريقــة احتفالنــا ،يف هــذه اللغــة العظيمــة ،إذ
إننــا سـ ُنخصص يف كل عــدد مــن أعــداد هــذه املجلــة الرائــدة ،بتدبر
وقفــة لغويــة قرآنيــة ،نــرح فيهــا أهــم مزاياهــا ،ونحــاول ،قــدر
اإلمــكان ،أن يكــون رشحنــا ســهالً ،واســهابنا قصــرا ً ،دون إهــال
أو إغفــال لقواعــد اللغــة العربيــة ،والتفســر القــرآين ،أو تعســف
يف الــرأي ،أو التعمــق يف املصطلحــات التخصصيــة ،وبذلــك ،نحقــق
هدفـاً نرنــو إليــه ،أال وهــو إعادة بــثِّ روح الجامل يف نفــوس القارئ
الكريــم ،ونخــدم هــذه اللغــة العظيمــة ،لغــة القــرآن الكريــم.
وســنعرض مقالنــا ،بعــد أن نعــود إىل آراء أمئــة التفســر ،وعلــاء
اللغــة ،ومــا يوحيــه النــص القــرآين ،ومــا تعنيــه ظاللــه القرآنيــة،
ذلــك كلــه ،يف محاولــة ،نرجــو مــن اللــه قبولهــا ،تعــود بالنفــع
عــى اللغــة العربيــة ،والقــارئ الكريــم ،وعــى اللــه قصـ ُد الســبيل.
نبدأ عىل بركة الله ،يف الوقفة األوىل:
نقــرأ يف اليــوم الواحــد ســورة الفاتحــة عـرات املـرات ،وهي ســورة
عظيمــة ،افتتــح اللــه بها كتابه الذي ال يأتيــه الباطل من بني يديه وال
مــن خلفــه ،وفيها مــن األرسار الربانيــة ،والخفايا اللغوية ،واإلشــارات
البالغيــة ،مــا تعجــز عــن وصفــه أقــام األدبــاء ،وكُتــب املفرسيــن.
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*ملحوظة ،ميكن االستزادة ،والتفصيل ،بالعودة إىل املراجع اآلتية:
ابن القيم الجوزية:مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني 35 /1 .وما بعدها.
الزمخرشي :الكشاف 16/1 .وما بعدها.
الرازي :مفاتيح الغيب 164/1 .وما بعدها.

د.بسام مصباح األغبر

نقــف اليــوم أمــام ملمــح لغــوي واحــد يف قولــه تعــاىل:
ـت َعلَ ْي ِهـ ْم َغـ ْ ِ
ـوب َعلَ ْي ِهـ ْم َولَ الضَّ الِّـ َن
ـر الْ َمغْضُ ـ ِ
{صا َط ال َِّذيـ َن أَنْ َع ْمـ َ
ِ َ
([ } )7الفاتحــة]7 :
ـوب
ـت َعلَ ْي ِهـ ْم) ،يف حــن جــاء (الْ َمغْضُ ـ ِ
فلــاذا ذُكــر الفاعــل( :أَنْ َع ْمـ َ
َعلَيْ ِهـ ْم) باالســم ،دون ذكـ ٍر للفاعــل أو مــن أنــزل عليهــم الغضــب؟
 .1الفاعــل يف اآليــة الســابقة ،هــو الضمــر (تَ ) الــذي يعــود
عــى اللــه عــز يف عــاه ،وجــاء متصــاً بفعــل يــدل عــى
النعمــة ونــر الرحمــة بــن عبــاده ،يف حــن يــدل لفــظ
الغضــب عــى العــذاب واالنتقــام ،ورحمــة اللــه تســبق غضبــه،
فَأَضَ َ
ــا.
ــاف إِ َل نَف ِْســ ِه أَكْ َم َ
ــل الْ َ ْم َريْــنِ َ ،وأَ ْســ َب َق ُه َم َوأَقْ َوا ُه َ
 .2إ َّن عــدم ِذكــر الفاعــل يــدل عــى اإلهانــة ،والتحقــر ،وتصغــر
الشــأن للمغضــوب عليهــم ،فهنالــك فــرق بــن القولــنَ ( :هــذَا
َّــذي أَكْ َر َمــ ُه الرئيــس) ،و( َهــذَا ال ِ
ال ِ
َّــذي أُكْــ ِر َم) ،فالقــول األول
يــم ،ورفعــة املنزلــة ِمــ ْن القــول الثــاين.
أَبْلَــغ ِف الثَّ َنــا ِء َوالتَّ ْع ِظ ِ
 .3يَتَضَ َّمـ ُن الْ ِنْ َعــا َم َعلَيْ ِهــم أمريــن؛ هــا العمــل والجـزاء :فالهدايــة
إىل العمــل الصالــح ،والعلــم النافع ،يصــل بصاحبه إىل ُحســن الجزاء،
وهــو الجنــة ،فاللــه هــو الــذي تفضل عــى عبــاده بالهدايــة.يف حني،
ُحكــم عــى (املغضــوب عليهــم) ودخلــوا يف دائــرة الغضــب بســبب
أفعالهــم التــي أوجبــت عذابــه عليهــم؛ مبعنــى أن ســبب غضبــه
عليهــم يعــود إىل أعاملهــم الســيئة التــي قامــوا بهــا ،وتركهــم لطريق
اللــه ،فوقــع عليهــم وعــى أفعالهــم الغضــب والعــذاب والهــوان؛
فلــم يصلــوا إىل هــذه الفئــة إال بعــد أن بَـ َدر منهــم العمــل الــيء.
فاإلنعــام يكــون ســببه توفيــق اللــه ،وبدايــة األعــال الصالحــة،
والغضــب يكــون ســببه البعــد عــن اللــه ،واختيــار األعــال الطالحة.
 .4إن يف توظيــف الجملــة الفعليــة (أنعمــت عليهــم) داللــة عــى
تجــدد اإلنعــام مــن اللــه عــى عبــاده ،ويشــمل ذلــك حاميتهــم،
وهدايتهــم ،وتوفيقهــم ،يف كل مــا يقومــون بــه ،يف املقابــل ،يــدل
توظيــف الجملــة االســمية (املغضــوب عليهــم) عــى دوام حــال
غضــب اللــه عــى هــذه الفئــة ،وعــدم التوفيــق يف الدنيــا واآلخــرة.
نســأل اللــه تعــاىل أن نكــون ممــن أنعــم عليهــم،
وهداهــم إىل رصاطــه املســتقيم ،يف الدنيــا واآلخــرة.
والله تعاىل أعىل وأعلم

صدى أُريد

مقاالت

" هــــــــــال بالكتاب" ! ....
( الكتاب غذاء العقل ،خالصة نكهات المعارف وصانع للحياة)
د .أشواق غازي الياسري
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انطلقــت يف بغــداد األســبوع املــايض فعاليــات املعــرض الــدويل للكتــاب «
دورة (مظفــر النــواب) ،وهــو مــن تنظيم وأرشاف مؤسســة املــدى للثقافة
والفنــون ومعــرض الع ـراق الــدويل للكتــاب ،للفــرة مــن 9ــــ  19كانــون
األول ،2020 /تخللــه برامــج ترفيهيــة ومســابقات وخصومــات مغريــة
عــى أســعارالكتب فضالعــن 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 بظاللهــا عــى الشــارع ،فبعــد أن كان العــامل
خارطــة مقطعــة األوصــال بعثت فيــه تكنولوجيــا املعلومــات روح التواصل
وااللتقــاء والتالقــح عــى نحــو يجعــل أحــام اليقظــة جــزءا متمــا للواقــع.
لكــن اســتعارة بعــض املفــردات الرائجــة يف صفحــات التواصــل قــد جــاء
محاكي ـاً النســحاب الوعــي املقــام للثقافــة يف ذهــن اإلف ـراد عامــة .فلــو
ســلمنا بــأن هــذا الشــعار رمبــا هــو دعــوة ملخاطبــة القــارئ البســيط
أو العــادي الالنوعــي ،وهــم الرشيحــة األكــر يف املجتمــع .كجــزء
مــن اســتعادة االهتــام بهــذا الضيــف الــذي بــدأ اليــوم يف مرتبــة
تاليــة ،بعــد وســائل االتصــال األخــرى التــي جــاءت بهــا التكنولوجيــا
الحديثــة .فإننــا نجــد أنفســنا أمــام عائــق آخــر وهــو ضحالــة وتــدين
الرؤيــة لهــذا النــوع مــن التواصــل الخــاق بــن أبنــاء املجتمــع الواحــد.
ويعــزز ذلــك نظــرة رسيعــة إىل بعــض شــعارات املعــارض (نقــرأ
لنتنفــس ،الكتــاب نبــض الحيــاة ،الكتــاب صديــق دائــم) نجدهــا ترتبــط
مبقومــات الحيــاة أو عــى نحــو أكــر دقــة بالعنــارص املكملــة للحيــاة
«نبــض ،هــواء ،رفقــة» .ولــي ال نبتعــد كث ـرا ً عــن هــذه املضامــن نجــد
أن للشــعارات املرافقــة لهــذه املعــارض صــدى أخــر يتعلــق باإلعــان

كــادة تســويقية تتفــق ونــوع وحجــم املعــروض ،فضــا عــن الجهــات
املمولــة لــه ودورهــا الخدمــي الــذي قــد يكــون منطيــاً أو ربحيــاً أو
محاكيـاً ألصــداء معــارض عامليــة .ففــي نظــرة بســيطة لشــعارات معــارض
الكتــاب الــدويل التــي أقيمــت ،عــى ســبيل املثــال ،يف جمهوريــة مــر
العربيــة ،نجدهــا ال تخــرج عــن ســياقات الواقــع االجتامعــي الــذي
تنتظــم فيــه أو تــأيت معــرة عــن الرمــوز الثقافيــة ومجســدة للفكــر
املجتمعــي بحســب اإلطــار الــذي ولــدت مــن خاللــه مــع تأكيــد
واضــح عــى ضيــوف الــرف وموقعهــم يف تعزيــز تلــك الثقافــات.
ولعلنــا ال نذهــب بعيــدا ً مــن ذلــك إذا مــا نظرنــا إىل تلــك املعــارض
املحليــة اليــوم ،مــع كميــة الدعــم الــذي تتلقــاه ،ال ســيام يف الســنوات
األخــرة ،فنجــده ضعيفــا ال يتفــق وحجــم الطلــب يف الســوق.
إن مايعانيــه القــارئ اليــوم وهــو يتنقــل بــن املواقــع االلكرتونيــة للحصول
عــى بعــض الكتــب التــي تعــذر الحصــول عليهــا ورقي ـاً .بســبب البعــد
الجغـرايف 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 عالجــا ناجعــا
لتلــك املشــكالت .لكــن ،هــل هــذا يعنــي توظيــف مفرداتها كــادة أعالنية
مــن دون النظــر للســياق الــذي انتزعــت منــه؟ بالرغــم مــن كــون الكتــاب
ومــا زال يف كل معارضــه بضاعــة منتقــاة روادهــا مــن النخبــة املثقفــة
التــي تعــي متامــا أهميــة الفكــر أكــر مــن الطعــام والســينام والتســوق.
إن متعــة العقــول وترفهــا تنحــر بالوعــي واملعرفــة ،وكلهــا ضمــن التعلــم
والقـراءة ،ولــن تكــون بإثارة لذة يبدو فيها الكتاب عىل حســاب اإلحســاس
بــه كجســد ،فهــو عالمــة فارقــة يف تطــور الشــعوب وليــس انحطاطهــا أو
تراجعهــا ،وهــو وفــق هذا الوصف غــذاء للعقل وخالصة لنكهــات املعارف.
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تأمالت اعالمية

حماية المعلومات وحفظها من االعتداء والتشويش

د .طه احمد الزيدي

لقــد تكفــل اللــه تعــاىل بحفــظ رســالته ،وصــون كتابــه
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
املتلقــي عــن اســتقبال الرســالة ،أو بالعمــل عــى التغيــر
يف معنــى الرســالة أو قــد يكــون بســبب عــدم فهمهــا مــن
قبــل املتلقــي فهــا صحيحــا ،وتكــون النتيجــة أن يفقــد
االتصــال فعاليتــه ،وال يحقــق أهدافــه ،قــال تعــاىل ( :إِ نَّــا
نَ ْحـ ُن نَ َّز لْ َنــا ال ِّذ كْـ َر َو إِ نَّــا لَـ ُه لَ َحا ِفظُــو َن ) (ســورة الحجــر.)9 :
وعــى ضــوء ذلــك فالتشــويش الــذي ســبق القــرآن
الكريــم اىل معالجتــه نوعــان:
أحدهــا :يتعلــق بواســطة نقــل الرســالة ،مــن خــال
التأثــر يف ســر نقلهــا ،مــن شــياطني اإلنــس والجــنَ ( ،و إِ ذَا
قَــ َرأْتَ الْقُــ ْرآ َن َج َعلْ َنــا بَيْ َن َ
ــن ال َِّذ يــ َن لَ يُ ْؤ ِم ُنــو َن
ــك َو بَ ْ َ
ــى قُلُو ِبهِــ ْم
ب ِْال ِخــ َر ِة ِح َجا بًــا َم ْســتُو ًر ا (َ )45و َج َعلْ َنــا َع َ
أَكِ َّنــ ًة أَ ْن يَ ْف َق ُهــو ُه َو ِف آ ذَا نِهِــ ْم َو قْــ ًر ا َوإِ ذَا َذ كَــ ْر تَ َر بَّ َ
ــك
ــى أَ ْد بَا ِر ِهــ ْم نُفُــو ًر ا ()46
ِف الْقُــ ْرآنِ َو ْحــ َد ُه َولَّــ ْو ا َع َ
نَ ْحــ ُن أَ ْعلَــ ُم بِ َــا يَ ْســتَ ِم ُعو َن بِــ ِه إِ ْذ يَ ْســتَ ِم ُعو َن إِ لَيْ َ
ــك َو إِ ْذ
ُهــ ْم نَ ْجــ َو ى إِ ْذ يَق ُ
ــا
ُــول الظَّالِ ُمــو َن إِ ْن تَتَّ ِب ُعــو َن إِ لَّ َر ُج ً
ــا َء
الس َ
َم ْســ ُحو ًر ا ((.))47ســورة اإلرساء)َ ( ،و أَنَّــا لَ َم ْســ َنا َّ
ــت َح َر ًســا شَ ِ
ــد ي ًد ا َو شُ ــ ُهبًا (َ )8و أَنَّــا كُ َّنــا
فَ َو َج ْد نَا َهــا ُملِئَ ْ
لســ ْمعِ فَ َمــ ْن يَ ْســتَ ِمعِ ْال َن يَجِــ ْد لَــ ُه
نَ ْق ُعــ ُد ِم ْن َهــا َمقَا ِعــ َد لِ َّ
ِش ـ َها بًا َر َص ـ ًد ا (( ))9ســورة الجــن) ،ومتثــل هــذه اآليــات
ســبقا يف تقنيــة التشــفري الــذي تتبعــه بعــض القنــوات
الفضائيــة ،واملواقــع االلكرتونيــة يف حاميــة موجاتهــا
مــن االخــراق ،فهــو صــورة معــارصة للحجــاب الــذي
أشــارت اليــه اآليــات القرآنيــة يف حفــظ رســالة القــرآن.
ونــزع صفــة القدســية والبعــد الســاوي عــن الكتــب
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التــي أنزلهــا عــى عبــاده املرســلني بســبب التحريــف
الــذي أصابهــا ،وهــو بذلــك يضــع قاعــدة إعالميــة :أن
الرســالة املحرفــة ال قيمــة لهــا ،واالســتجابة لهــا ســلبية
وإن ظــن أصحابهــا أنهــا ايجابيــة بســبب تقبلهــا مــن
بعــض املتلقــن ،قــال اللــه تعــاىلَ ( :وإِ َّن ِم ْن ُهــ ْم لَ َفرِيقًــا
ــاب َو َمــا
ــاب لِتَ ْح َســبُو ُه ِمــ َن الْ ِكتَ ِ
يَلْــ ُو و َن أَل ِْســ َنتَ ُه ْم بِالْ ِكتَ ِ
ــاب َو يَقُولُــو َن ُهــ َو ِمــ ْن ِع ْن ِ
ــد اللَّــ ِه َو َمــا
ُهــ َو ِمــ َن الْ ِكتَ ِ
ــى اللَّــ ِه الْك ِ
ُهــ َو ِمــ ْن ِع ْن ِ
َــذ َب َو ُهــ ْم
ــد اللَّــ ِه َو يَقُولُــو َن َع َ
ِــا نَق ِْضهِــ ْم
يَ ْعلَ ُمــو َن ) (ســورة آل عمــران ( ،)٧٨ :فَب َ
ِميثَاقَ ُه ـ ْم لَ َع َّنا ُه ـ ْم َو َج َعلْ َنــا قُلُوبَ ُه ـ ْم ق َِاس ـيَ ًة يُ َح ِّرفُــو َن الْ َكلِ ـ َم
ــا ُذكِّــ ُر وا بِــ ِه َو لَ تَــ َز ُال
َعــ ْن َم َو ِاض ِعــ ِه َو ن َُســوا َحظًّــا ِم َّ
ــف َع ْن ُهــ ْم
ــى َخائِ َنــ ٍة ِم ْن ُهــ ْم إِلَّ قَلِ ً
تَطَّلِــ ُع َع َ
يــا ِم ْن ُهــ ْم فَا ْع ُ
ـب الْ ُم ْح ِس ـ ِن َني ) (ســورة املائــدة.)١٣ :
َو ْ
اص َفـ ْ
ـح إِ َّن اللَّ ـ َه يُ ِحـ ُّ
ويف عرصنــا الحديــث نجــد كثــر ا ً مــن الشــخصيات
واملؤسســات تعلــن تكذيبهــا ملواقــع تنتحــل اســمها
وبيانــات تــزور باســمها ،وتحــذر مــن تصديقهــا،
فضــا عــن حرصهــا يف اقامــة دعــاوى قضائيــة بحقهــا،
ملــا تســببه مــن اســاءة اليهــا ،وتحريفــا لرســالتها.
والثــاين :التشــويش باملعنــى ،وهــو تشــويش قــد يكــون
داخليــاً ســببه عــدم قــدرة املتلقــي عــى تفســر الرســالة
تفســر ا ً صحيح ـاً ،وقــد يفهمهــا فه ـاً خاطئ ـاً ،وقــد يكــون
خارجيــاً موجهــاً مــن أشــخاص بتأويــل نصــوص الرســالة
تأويــات ســقيمة فاســدة وبثهــا بــن املتلقــن ،وقــد عالــج
القــرآن هــذا النــوع مــن التشــويش ،مــن خــال القــرآن
نفســه بتكــرار بعــض املعــاين والقصــص واألحــكام،
واســتعامل املحكــم مــن اآليــات يف الترشيــع ،مــع تنــوع يف
أســاليب العــرض وتنــوع يف اســتخدام االلفــاظ ،واالختصــار
ـاب ِم ْن ـ ُه آ يَــاتٌ
والتوســعةُ ( ،ه ـ َو الَّـ ِـذ ي أَنْ ـ َز َل َعلَيْـ َـك الْ ِكتَـ َ
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ـاب َو أُ َخ ـ ُر ُمتَشَ ــا ِب َهاتٌ فَأَ َّمــا ال َِّذي ـ َن
ُم ْح َكـ َـاتٌ ُه ـ َّن أُ ُّم الْ ِكتَـ ِ
ِف قُلُو ِبهِــ ْم َز يْــ ٌغ فَ َيتَّ ِب ُعــو َن َمــا تَشَ ــا بَ َه ِم ْنــ ُه ا بْ ِتغَــا َء الْ ِفتْ َنــ ِة
َو ا بْ ِتغَــا َء تَأْ ِو يلِــ ِه َو َمــا يَ ْعلَــ ُم تَأْ ِو يلَــ ُه إِ َّل اللَّــ ُه َو ال َّر ِاســ ُخو َن
ِف الْ ِعلْـ ِـم يَقُولُــو َن آ َم َّنــا ِب ـ ِه ك ٌُّل ِم ـ ْن ِع ْنـ ِـد َر بِّ َنــا َو َمــا يَ َّذ كَّ ـ ُر
ــاب ) (ســورة آل عمــران ،)٧ :فاملحكــم
إِلَّ أُولُــو ْالَلْ َب ِ
عــى القــول األشــهر مــا عــرف املــراد منــه ،إمــا بالظهــور
وإمــا بالتأويــل ،واملتشــابه :مــا اســتأثر اللــه بعلمــه.
أو تكــون املعالجــة باإلرشــاد اىل مصــادر التبيــن املوثــوق
بهــا ،وهــم عــادة املرســلون أو القامئــون باإلعــام والتبليــغ،
مــع تكليفهــم ابتــداء بتبيــن معــاين الرســالة للمتلقــن،
قــال اللــه تعــاىلَ ( :و َمــا أَ ْر َســلْ َنا ِمــ ْن قَ ْبلِ َ
ــال
ــك إِ َّل ِر َج ً
ن ِ
ــل ال ِّذكْــ ِر إِ ْن كُ ْنتُــ ْم لَ ت َ ْعلَ ُمــو َن
ُوحــي إِلَ ْيهِــ ْم ف َْاســأَلُوا أَ ْه َ
( )43بِالْ َب ِّي َنـ ِ
ـن لِل َّنـ ِ
ـاس
ـات َو ال ُّز بُ ـ ِر َو أَنْ َز لْ َنــا إِ لَ ْيـ َـك ال ِّذ كْ ـ َر لِتُ َبـ ِّ َ
َمــا نُـ ِّز َل إِ لَ ْي ِهـ ْم َو لَ َعلَّ ُهـ ْم يَتَ َف َّكـ ُر و َن (( ))44ســورة النحــل)،
ـن لَ ُه ـ ُم الَّـ ِـذ ي ا ْختَلَ ُفــوا
ـاب إِ َّل لِتُ َبـ ِّ َ
( َو َمــا أَنْ َز لْ َنــا َعلَ ْيـ َـك الْ ِكتَـ َ
ِفيـ ِه َو ُهـ ًد ى َو َر ْح َمـ ًة لِ َقـ ْو ٍم يُ ْؤ ِم ُنــو َن ) (ســورة النحــل.)٦٤ :
كــا ســبق القــرآن يف ترشيــع أحــكام لــردع االعتــداء
عــى محتــوى الرســالة ،مــن أجــل الحفــاظ عليهــا،
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وال ينحــرف بهــا أصحابهــا عــن مســارها الســليم،
الــذي رســمه اللــه تعــاىل لعبــاده ،ولــذا رتــب اللــه
تعــاىل عــى هــذا االعتــداء عقابــا شــديدا ،قــال تعــاىل:
ـرو َن َعـ َـى اللَّ ـ ِه الْ َكـ ِـذ َب َو كَ َفــى ِب ـ ِه إِثْ ًــا
(ا نْظُ ـ ْر كَ ْيـ َـف يَ ْفـ َ ُ
ُــل
ُمبِي ًنــا) (ســورة النســاء ،)٥٠ :ويقــول عــز وجــل ( :ق ْ
ــى اللَّــ ِه الْك ِ
َــذ َب لَ يُ ْفلِ ُحــو َن ()69
ْــرو َن َع َ
إِ َّن ال َِّذ يــ َن يَف َ ُ
اب
َمتَــا ٌع ِف ال ُّدنْ َيــا ث ُ ـ َّم إِلَ ْي َنــا َم ْر ِج ُع ُه ـ ْم ث ُ ـ َّم ن ُِذ ي ُق ُه ـ ُم الْ َع ـ َذ َ
الشَّ ِ
ــدي َد بِ َــا كَا نُــوا يَ ْكفُــ ُرو َن (( )70ســورة يونــس).

وأخــر ا ً ،فقــد ســبق القــرآن يف التنبيــه عــى خطــورة
التشــويش يف تحريــف الرســالة اإلعالميــة ،وجعــل
مــن لــوازم حفظهــا وحاميتهــا إزالــة التشــويش
عنهــا ،وتحذيــر القامئــن بذلــك مــن ســوء عملهــم،
قــال تعــاىلَ ( :و ق َ
َــال ال َِّذ يــ َن كَفَــ ُر وا لَ ت َْســ َم ُعوا لِ َهــ َذ ا
الْقُــ ْرآنِ َو الْغَــ ْو ا ِفيــ ِه لَ َعلَّكُــ ْم تَ ْغلِ ُبــو َن ( )26فَلَ ُن ِذ يقَــ َّن
ــدي ًد ا َولَ َن ْج ِز يَ َّن ُهــ ْم أَ ْســ َو أَ
ال َِّذ يــ َن كَفَــ ُر وا َع َذ ا بًــا شَ ِ
ال ِ
َّــذ ي كَا نُــوا يَ ْع َملُــو َن (( ))27ســورة فصلــت)،
وهــذا مــن اإلعجــاز اإلعالمــي يف بيــان ظاهــرة
إعالميــة ،مل يتنبــه إليهــا خــراء اإلعــام إال مؤخــر ا ً.
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تــراءى يف أنظــار املختصــن كث ـ ٌر مــن الطموحــات والــرؤى،
التــي يســعى أصحابهــا إىل تحقيــق أحــام مســتقبلية ،تتمثــل
بإنشــاء منصــات تعليميــة وعلميــة تأخــذ عــى عاتقهــا
رفــع املســتوى التعليمــي لطالبــي العلــم يف العــامل العــريب
عــن طريــق التعليــم عــن بعــد أو التعليــم اإللكــروين.
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 عىل التعامــل مع هذا
النظــام بــدءأً من الدراســات االبتدائية حتى الدراســات العليا...
يف مقالنــا هــذا نلقــي الضــوء عــى أســباب ضعــف التعليــم
اإللكــروين يف الوطــن العــريب ،وإىل أيــن وصــل يف ظــل
الظــروف الحاليــة؟
نبــدأ مــن منظمــة اليونيســكو التــي أحصــت  138دولــة
اتخــذت قــرارا ً بإغــاق تــام أو جــزيئ للمــدارس واملجموعــات،
مــا يعنــي أن  1.37مليــار تلميــذ وطالــب عــر العــامل
تأثــروا ســلباً ،أي أنــه بــن كل أربعــة أطفــال ،ثالثــة تأثــروا
بهــذه اإلجــراءات .كــا توجــد دول أعلنــت مســبقاً إلغــاء
بعــض االختبــارات النهائيــة القتناعهــا أن التعليــم عــن بعــد
مــن الصعــب أن ي ّوفــر بديــا لهــا كــا فعلــت فرنســا.
هــذا األمــر مل يكــن بعيــدا ً عــن كثــر مــن الــدول العربيــة
التــي اعلنــت عــدم جاهزيتهــا ،او عــدم قدرتهــا عــى
إدارة مثــل هكــذا نظــام يعــد جديــدا كليــا ويحتــاج إىل
مــوارد ماليــة كبــرة فضــا عــن املــوارد البرشيــة املاهــرة
والعوامــل املســاعدة مثــل اإلنــر نــت والحواســيب وغريهــا.
أســتاذ النقــد واألدب يف جامعــة قنــاة الســويس الدكتــور
عبدالرحيــم الكــردي مــن مــر كان لــه كلمــة يف هــذا
املوضــوع ،إذ وصــف التعليــم اإللكــروين يف الوطــن العــريب
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

تســود املجتمــع الــذي ظهــرت فيــه هــذه التقنيــة ،وغالبــا
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 اســتعاملها عــرة باأللــف او أكــر ،وهــذا مــا موجــود
يف كثــر مــن البــاد الناميــة ومنهــا بلــدان الوطــن العــريب.
الكــردي ر َّد الســبب يف عــدم االفــادة مــن التعليــم اإللكــروين
أو عــدم نجاحــه يف الوطــن العــريب إىل أن هــذا النــوع مــن
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 يعرتفــون بالواقــع ،الــذي ينبغــي أن يبــدأوا بــه
ويدرســوه ،وبعــد ذلــك ،يطورونــه ،لذلــك ،أصبــح املجتمــع
بــه طبقتــن :طبقــة متثــل الفئــة املتطــورة والرباقــة التــي
لديهــا جميــع وســائل التعليــم ،ومنهــا اإللكــروين ،إال أنهــا ال
تريــد التعلــم ،وطبقــة فقــرة ال تتوافــر لهــا أبســط مقومــات
التعليــم؛ كاالنرتنــت مثـاً ،كــا يف بعــض القــرى النائيــة ،فهــذه
الطبقــة ترغــب بالتعلــم إال أنهــا ال تســتطيع بســبب ظروفهــا
املاديــة ،ويف هــذه الحالــة ،يجــب عــى املســؤولني عــى
التعليــم أن يبــدأوا بتوفــر الحاجــات الرضوريــة البســيطة
يف التعليــم التقليــدي ثــم بعــد ذلــك ،يص ِّعــدون يف رفــع
مســتوى االرتقــاء يف املنظومــة التعليميــة نحــو رأس الهــرم.
وأردف الكــردي قائ ـاً :هنــاك مشــكلة أخــرى تخــص املعلــم
نفســه ،فكثــر مــن املعلمــن مل يتدربــوا أو ال يحســنون
اســتعامل الوســائل اإللكرتونيــة التــي تقــوم عليهــا العمليــة
التعليميــة اإللكرتونيــة ،مؤكــدا أن املشــكالت كثــرة يف مســألة
التعليــم اإللكــروين وينبغــي ان تحــر هــذه املشــكالت مــن
خــال دراســات علميــة واقعيــة ت ِ
ُخضــع هــذه املشــكالت إىل
الدراســة والتحليــل ومــن ثــم وضــع الحلــول املناســبة لهــا.
عــى صعيــد متصــل كتــب االســتاذ والباحــث بقســم العلــوم
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السياســية و االعــام بجامعــة بســكرة فــؤاد جدو مقــاالً تحدث
فيــه عــن املعطيــات الحاليــة بشــأن التعليــم عــر املنصــات
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 وإنرتنــت ،ولكــن هــذا ال يلغــي التعليــم الحضــوري،
وال غنــي عنــه ،خاصــة يف العديــد مــن التخصصــات التقنيــة،
والطبيــة ،التــي تحتــاج إىل مامرســة التطبيــق والتجريــب مــن
طــرف املتعلــم .مؤكــدا ً رضورة اســتمرار العلــم والتعلــم ســواء
عــر الطريقــة الكالســيكية أو اإللكرتونية ألداء الرســالة العلمية
التــي تقــوم يف األســاس عــى تبــادل املعلومــات واملعرفــة..
أمــا االســتاذ الدكتــور خالــد خليــل هويــدي التدريــي يف
كليــة الرتبيــة بــن رشــد -جامعــة بغــداد فقــال :إ ّن التعليــم
اإللكــروين فــرض نفســه بشــكل واســع وكبــر عــى جميــع
املرافــق العلميــة والتعليميــة ،ســواء أكانــت ابتدائيــة ام
اعداديــة ام جامعيــة بــل حتــى مــع طلبــة الدراســات العليــا،
والســبب كــا معلــوم مــا فرضتــه كورونــا عــى املجتمعــات
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.
وأشــار هويــدي يف معــرض كالمــه إىل بعــض إيجابيــات
التعليــم اإللكــروين ،منهــا :أنــه أصبــح البديــل عــن التعليــم
الواقعــي ويكفــي بــه بديــا ،بــدل الجلــوس يف املنــازل
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وتوقــف عجلــة العلــم والتعلــم والبحــث ،وعــى الرغــم
مــن ذلــك إال أننــا ال ميكــن لنــا أن نقارنــه بالتعليــم
الواقعــي ،وهــو يُعــ ُّد أخــف الرضريــن إن صــح التعبــر.
ثــم تطرق إىل الســلبيات قائال :إن مــن عوائق التعليم اإللكرتوين
يف العــراق أن بعــض العوائــل محــدودة الدخــل مــن الصعــب
عليهــا تحمــل تكاليــف رشاء اللــوازم أو خدمــة االنرتنــت،
فض ـاً عــن انقطــاع الكهربــاء أو ضعــف خدمــة االنرتنــت يف
بعــض القــرى واملناطــق النائيــة ،هــذا مــن جهــة ومــن جهــة
أخــرى صدمنــا بعقبــة عــدم معرفــة أو قلــة خــرة األســتاذ
أو الطالــب بكيفيــة اســتعامل التطبيقــات الخاصــة بــإدارة
العمليــة التعليميــة اإللكرتونيــة ،إال أن هــذه املشــكلة كانــت
آنيــة يف بدايــة حــدوث األزمــة ورسعــان مــا تجاوزناهــا مــن
خــال تكيــف املســتخدمني مــع هــذه الربامــج والتــدرب عليها.
ومــن املشــكالت األخــرى التــي ذكرهــا الدكتــور خالــد :أن
اســتعامل التعليــم اإللكــروين يف جامعــات العــراق خــال
االمتحانــات ألجــأت كثــرا ً مــن الدارســن للغــش مــا أثــر ســلباً
يف نتائــج الطــاب ومســتوياتهم التــي ارتفعت بشــكل ملحوض
قياســا مبــا كانــت عليــه قبــل أزمــة كورونــا ،مؤكــدا ً أن املشــكلة
تتــم دراســتها مــن خــال اســتعامل طبيقــات وبرامــج تحــد
مــن هــذه الظاهــرة ،وأن هنــاك تأقل ـاً ومجــارا ًة للمعايشــة
مــع هــذا الواقــع وتطويــع الصعــاب ،وحــل جميــع املشــكالت.
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
أن تجــارب بعــض الــدول العربيــة يف هــذا املجــال مــا تــزال

حديثــة العهــد ومحتشــمة ،فضــاً عــن معوقــات تواجــه
التعليــم ،والبحــث العلمـــي والتطــور التكنولوجــي يف الوطــن
العــريب ومنهـــا (معوقــات سياســية ،وإداريــة ،وماليــة،
واجتامعيــة ،وثقافيــة ،وعامــة) ،داعيــاً إىل إنشــاء مراكــز
للبحــــوث العلميــة وتطويرهــا مــن خــال مدهــا بـــالكوادر
الكفـــؤة ،ووفـــق التخصــص ،ورصــد مبالــغ كافيــة إلجـــراء
البحـــوث وتطويرهـــا وتجهيزهــــا بـــشبكة مـــن املعلوماتيــة.
وأكد الهجري أن التقدم العلمــــي والتكنولوجي يفرض نفســـه
عــى املجتمــع ،لــذا ،يجب مســايرة التطــور والتغيري 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
إىل خــارج الوطــن العــريب وضـــرورة توطينهــا وتشــجيعها .
يف هــذا الســياق ،يقــول مصطفــى تــاج ،املــرف الرتبــوي
يف املغــرب :إن التعليــم عــن بعــد كان لينجــح أكــر عــى
الصعيــد املغــريب لــو توفــرت الــروط إلنجاحــه ،ومنهــا
توفــر تكويــن مســبق لــدى هيئــة التدريــس يف مجــال
التعليــم عــن بعــد ،وكــذا اســتعداد التالميــذ وتهيئتهــم ملثــل
هــذا النــوع مــن التعلــم ،مضيفــاً أن تحديــات التعليــم عــن
بعــد جــاءت لتضــاف إىل تحديــات أخــرى تعيشــها النظــم
التعليميــة يف الــرق األوســط وشــال إفريقيــا ،مستشــهدا ً
بتقريــر للبنــك الــدويل الــذي يؤكــد أن نظــم التعليــم يف هــذه
الــدول «جامــدة بشــكل كبــر» ،وتعــاين عــدة مشــاكل منهــا
الرتكيــز عــى الشــهادات أكــر مــن املهــارات ،والحــرص الزائــد
عــى االنضبــاط مبــا يــؤدي إىل التحفيــظ والتعلــم الســلبي.
ـص التخبط
وأشــار مصطفــى تــاج ،أيضـاً ،إىل مشــكلة أخــرى تخـ ّ
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الــذي تعرفــه السياســة التعليميــة يف أكــر مــن بلــد وأثــر ذلــك
أي مــروع للتعليــم .ويعطــي املثــال عــى ذلــك مــن
يف إنجــاح ّ
املغــرب الــذي شــهد قــرارات مرتجلــة ومتغــرة ،خاصــة يف
طريقــة انتقــاء األســاتذة وتشــغيلهم ،فهنــاك منهــم مــن حصلوا
عــى تكويــن لســنتني ،وآخريــن مل يتجــاوز تكوينهــم الســنة،
وهنــاك مــن بــدأ العمــل بتكويــن رسيع مل يتعـ ّد بضعة أســابيع.
ونختــم حديثنــا مــع الدكتــور أحمــد الجنــا ّيب املحــارض
املنتــدب يف كليــة املجتمــع يف قطــر ،الــذي قــال :إن واقــع
التعليــم اإللكــروين يف الوطــن العــر ّيب يختلــف مــن بلــد إىل
آخــر ،فبعضهــم ،لألســف ،ال يعــرف عنــه يشء ،وقــد اضطرتــه
األزمــة الصحيــة الحاليــة إىل اللجــوء إليــه ،وحينئــذ فهــو
مبتــدئ جديــد يف التعليــم اإللكــروين ،وقــد قــرأت خـ ًرا قبــل
كورونــا أن الجامعــة الفالنيــة ببلــد عــر ّيب تحتفــل بافتتــاح
أول قاعــة إلكرتونيــة ،يف حــن أن القاعــات اإللكرتونيــة
يف دول خليجيــة كلهــا إلكرتونيــة ،فهــي دول متقدمــة يف
التعليــم اإللكــروين ،ولذلــك تحصــل عــى ترتيــب عــال بــن
جامعــات العــامل ،وتص ّنــف ضمــن مســتويات مرتفعــة.
وذكــر الجنــايب تجربــة لــه عنــد التحاقــه بكليــة املجتمــع يف
قطــر محــارضا ً عــام  ،2018فقبــل ثــاث ســنوات ومــا زال
املنصــة اإللكرتونيــة ،فالطالــب
يتعامــل مــع الطلبــة عــر ّ
أو الطالبــة يرســلون واجباتهــم يف أي وقــت مــن ليــل أو
نهــار ،ويــأيت إشــعار ملــدرس املــادة بــكل جديــد ،منوهــاً
بــأن االنتقــال للتعليــم اإللكــروين يف األزمــة الصحيــة مل
تحتــج إىل برامــج وأجهــزة ومنصــات وتطبيقــات ،قائــا:
لقــد كنــا جاهزيــن قبلهــا ،ولذلــك مل يكــن التغيــر مفاجئًــا،
وال املســتجدات صعبــة ال عــى الطالــب ،وال عــى األســتاذ،
ويعتقــد الجنــايب أن التعليــم اإللكــروين هــو املســتقبل ،لذلــك
أول بــأول.
مــن األهميــة مواكبتــه ،ومتابعــة مســتجداته ً

في رحاب الجامعات
سليمان مهدي

جامعة بغداد...
أم الجامعات العراقية وأكثرها تألقا

نشأتها وتصميمها
تعــد جامعــة بغــداد أكــر جامعــة يف العــراق وثــاين أكــر
جامعــة يف الوطــن العــريب بعــد جامعــة القاهــرة يف مــر والتــي
تأسســت عــام 1816م ،تقــع الجامعــة يف وســط مدينــة بغــداد
العاصمــة قــرب نهــر دجلــة ،ويبلــغ عــدد الطلبــة فيهــا أكــر مــن
مثانــن ألــف طالــب يف مختلــف املجــاالت ،و متثــل بدايــة ظهــور
التعليــم العــايل ودراســات البحــوث العلميــة يف العــراق منــذ
خمســينيات القــرن املــايض ،وتشــكل ،أيض ـاً ،الركيــزة األوىل التــي
انبثقــت منهــا جميــع الكــوادر األخــرى التدريســية ،واإلداريــة،
والفنيــة ،التــي تدربــت تدريبًــا رفيــع املســتوى ،لتصبــح هــذه
الكــوادر فيــا بعــد القــوى العاملــة التــي أسســت وســاهمت
يف بنــاء الجامعــات األخــرى يف العــراق ،فقــد أسســت وشــيدت
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بتمويــل مــن الحكومــة العراقيــة يف أواخــر عقــد الخمســينيات،
وصممــت أبنيتهــا عــى يــد والــر كروبيــس حيــث بــدأ بالخطــة
الرئيســية يف عقــد الســتينيات لبنــاء الحــرم الجامعــي لكليــات
الهندســة ،والعلــوم ،والفنــون املعــارصة؛ ملــا يكفــي حــوايل 6.800
مــن الطــاب ،ووســع الحــرم الجامعــي يف ســنة  1982ملــا يكفــي
 20.000مــن الطــاب مــع إضافــة التســهيالت األخــرى ،ولقــد طــور
كل مــن املهنــدس املعــاري هشــام أشــكوري والســيد روبــرت
أويــن الربنامــج املتعلــق بالحــرم الجامعــي ملســاحة ـــكرب مــا كان
عليهــا ســابقاً ،ويف عــام  1957عــن أول رئيــس لجامعــة بغــداد،
ومجلــس تأســييس للجامعــة؛ ليقــوم مبهمــة دراســة واقــع الكليــات
واملعاهــد القامئــة حينــذاك وإجــراء التغيــرات الالزمــة يف كيانهــا.

حقائق وأرقام عن الجامعة
لقــد صنفــت جامعــة بغــداد باملرتبــة  17عربيــا مــن بــن اكــر
مــن  1100جامعــة عربيــة وباملركــز  2119عامليــاً مــن اصــل
 11998جامعــة حــول العــامل و ســجلت اكــر مــن  360بــراءة
اخــراع فضــاً عــن انهــا تضــم  10مراكــز بحثيــة و  36مجلــة
علميــة متنوعــة يف مختلــف املجــات العلميــة واالنســانية.

الخريجون المتميزون
تخــرج يف جامعــة بغــداد أكــر عدد مــن الطلبــة يف دولة العـراق حيث
درس يف جامعــة بغــداد أجيــال كثــرة متعاقبــة منــذ تأسيســها قبــل
أكــر مــن قــرن مــن الزمــن ،وكثــر مــن الخريجــن يحتلــون مناصــب
مرموقــة يف املجــال األكادميــي وإدارة األعــال والصناعــة والــوزارات
والهيئــات الحكوميــة ،وأصبــح الكثــر ممــن درس يف تلــك الجامعــة
وتخــرج فيهــا مــن املشــاهري والفاعلــن الكبــار يف شــتى املجــاالت
السياســية واألدبيــة واالقتصاديــة وغريهــا فمــن ضمنهــم الشــاعر بــدر
شــاكر الســياب ،والشــاعرة نــازك املالئكــة حيــث يعــدون مــن أشــهر
الشــعراء العــرب يف العــر الحديــث؛ فهــم األوائــل يف كتابــة الشــعر
الحــر أو شــعر التفعيلــة يف العــر الحديــث.
وعــامل االجتــاع العراقــي الشــهري عــي الــوردي أحــد خريجــي جامعــة
بغــداد مــؤرخ ومفكــر وأســتاذ لــه بــاع يف األدب والتاريــخ.

المكتبة المركزية
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 جنبـاً إىل جنــب مــع املكتبــات الكبــرة
األخــرى يف العـراق ،ومنهــا املكتبــة الوطنيــة ومكتبــة االوقــاف
العامــة ومكتـــبة املتحــف العراقــي ،وتســعى جامعــة بغــداد إىل
جعــل املكتبــة رائــدة يف تقديــم خدمــات فنيــة ومعلوماتيــة
ذات جــودة عاليــة باســتخدام التكنلوجيــا ،والتقنيــات الحديثــة،
ومواكبتهــا ملجــاالت البحــث والتطويــر ،والنشـــراإللكرتوين،
واقتنــاء مختلــف مصــادر املعلومــات وتنظيمهـــا تســهيل
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استخدامهـــا ،وتقديــم الخدمــات املعلوماتيــة إىل املســتفيدين
وتلبيــة احتياجاتهــم البحثيــة والعلميــة وتهيــأة بيئــة مناســبة
لروادهــا وتوســيع خدماتهــا عــى النطــاق املحــي والعاملــي
مــن خــال بنــاء رشاكات وآليــات تعــاون واتفاقيــات دوليــة
ترفــع مــن مســتوى الجامعــة يف التصنيفــات العامليــة ،وتشــتمل
املكتبــة الرئيســية حاليـاً عــى أكــر مــن  50ألــف وعــاء باللغــة
العربيــة واإلنجليزيــة وتشــتمل عــى الكتــب ،والدوريــات،
والرســائل الجامعيــة ،واملراجــع ،وتتميــز بتنوعهــا وحداثتهــا،
إضافــة إىل مختــرات املكتبــة اإللكرتونيــة ومتتلــك أكــر مــن
 40.000وعــاء الكــروين تشــمل كتب ـاً ودورس فيديــو ويس دي.

المجمعات الخاصة
تتــوزع الكليــات واملراكــز واملعاهــد التابعــة لجامعــة بغــداد عــى
 4مجمعــات إضافــة إىل املشــفى التعليمــي امللحــق بهــا ،وهــي :
 )1مجمع الجادرية:
الكليــات :كليــة الهندســة ،وكليــة الهندســة الخوارزمــي،
وكليــة العلــوم ،وكليــة العلــوم للبنــات ،وكليــة العلــوم
السياســية ،وكليــة الرتبيــة الرياضيــة ،وكليــة الرتبيــة للبنــات،
وكليــة اإلعــام ،وكليــة الزراعــة ،وكليــة الطــب البيطــري.
املعاهــد :معهــد الليــزر والبالزمــا للدراســات العليــا ،واملعهــد
العــايل للتخطيــط الحــري واإلقليمــي للدراســات العليــا،
ومعهــد الهندســة الوراثيــة والتقنيــة االحيائيــة للدراســات
العليــا ،واملعهــد العــايل للدراســات املحاســبية واملاليــة.
املراكزالبحثيــة :مركــز إحيــاء الــراث العلمــي العــريب ،ومركــز
الدراســات الدوليــة ،ومركــز البحــوث الرتبويــة والنفســية ،ومركــز
بحــوث الســوق وحاميــة املســتهلك ،ومركــز وثائــق بغــداد.
املراكــز الخدميــة :مركــز الحاســبة اإللكرتونيــة ،مركــز
التطويــر والتعليــم املســتمر ،األمانــة العامــة للمكتبــة

املركزيــة ،قســم النشــاط الفنــي والثقــايف وقســم النشــاط
الريــايض ،مركــز الدراســات الفلســطينية ،ومركــز البحــوث
الرتبويــة والنفســية ،ومركــز البحــوث الرتبويــة والنفســية.
 )2مجمع باب املعظم:
الكليــات :كليــة الطــب ،وكليــة طــب األســنان ،وكليــة الصيدلــة،
وكليــة الطــب الرسيــري (التمريــض ســابقا) وكليــة الرتبيــة ابــن
رشــد ،وكليــة اآلداب ،وكليــة اللغــات ،وكليــة العلــوم اإلســامية.
املراكز:
مركــز بحــوث ومتحــف التاريــخ الطبيعــي ،واملكتبــة املركزيــة
الثانيــة.
 )3منطقــة الوزيريــة :كليــة الفنــون الجميلــة ،وكليــة الرتبيــة
الرياضيــة للبنــات ،وكليــة القانــون ،وكليــة اإلدارة واالقتصــاد.
 )4منطقة األعظمية :كلية الرتبية ابن الهيثم.
 )5منطقــة النهضــة :كليــة طــب الكنــدي واملستشــفى التعليمــي
امللحــق بهــا (مستشــفى الكنــدي).

متحف جامعة بغداد
أســس متحــف جامعــة بغــداد عــام  ،2007ويضــم املتحــف
حاليــاً أكــر مــن ( )300صــورة متثــل املراحــل التاريخيــة
للجامعــة منــذ تأسيســها عــام  1957حتــى يومنــا هــذا،
مرتبــة بحســب ســنني تأســيس كلياتهــا ومعاهدهــا ومراكزهــا
ويضــم املتحــف كذلــك ،عــددا ً كبــرا ً مــن التــذكارات
التأريخيــة للجامعــة ،متثــل مراحــل مختلفــة مــن حياتهــا
الزاخــرة باالنجــازات العلميــة عــى الصعــد املختلفــة.
ويضــم املتحــف ،أيضــاً متحفــاً الكرتونيــاً عبــارة عــن شاشــة (
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 )LEDعــدد ( )2يتــم بوســاطته عــرض التســجيالت الوثائقيــة
املتعلقــة بجامعــة بغــداد ،وعــرض الصــور التاريخــة ،التــي ال
ميكــن عرضهــا داخــل أروقــة املتحــف ،ويتــم التحكــم باملتحــف
اإللكــروين مــن غرفــة مديــر املتحــف عــر حاســبة أعــدت لهــذا
الغــرض ،وزود املتحــف باالنرتنــت الــذي يتــم أســتخدامه لغــرض
جمــع الصــور الوثائقيــة عــن جامعــة بغــداد والتســجيالت
الخاصــة بهــا وكل مايتعلــق بجامعــة بغــداد واملتحــف ســائر عــى
طريــق جمــع كل مــا يتعلــق بــراث جامعــة بغــداد وتأريخهــا.

صدى أُريد

قراءة في كتاب
( الجزء السابع )

ُ
صناعة الهوية العلمية للعلماء والخبراء والباحثين
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 .

التنمية البشرية وتطوير الذات
احتــل مجــال التنميــة البرشيــة وتطويــر الــذات ،منــذ ظهــوره
عقــب الحــرب العامليــة الثانيــة إىل يومنــا هــذا ،أهميــة كــرى
يف أوســاط رشائــح عريضــة مــن النــاس عــى اختــاف أعامرهــم
وجنســهم ومكانتهــم االجتامعيــة ومســتواهم الثقــايف ،ذلــك أنــه
يقــدم مجموعــة مــن الحلــول العمليــة واملمكنــة التطبيــق لحــل
مجموعــة مــن املشــاكل منهــا النفســية ،االجتامعيــة ،التواصليــة،
املعرفيــة ،املهنيــة ،أو البدنيــة التــي قــد تواجــه الفــرد ،كــا يوفــر
طر ًقــا وأســاليب كثــرة للمســاعدة عــى تغيــر األفــكار والترصفــات
وتنميــة وتطويــر العنــر البــري يف شــتى مناحــي الحيــاة.
وإن كان مجــال التنميــة البرشيــة يعتمــد يف إطــاره املرجعــي عــى
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نظريــات وأبحــاث علــم النفس بشــكل عام ،إال أنه اســتطاع أن يصبح
مــع الوقــت علــا قامئــا بذاتــه له فروعــه وخــراؤه واملتخصصــن فيه.
ومنــه فــإن مجــال التنميــة البرشيــة وتطويــر الــذات يشــكل حقــا
خصبــا للنهــل مــن مبادئــه ورافدا مهــا لالســتفادة من معينــه يف بناء
العالمــة (املاركــة) الشــخصية ،ألن كتــب التنميــة البرشيــة تناولــت
مواضيــع كثــرة حــول خطــوات التميــز واإلبــداع وأســاليب تعزيــز
وتقديــر الــذات ،وتقنيــات تطويــر وإبــراز املهــارات الشــخصية ،كــا
اســتعرضت أمثلــة ومنــاذج ال حــر لهــا ألشــخاص ناجحــن اســتطاعوا
أن يخلقــوا التميــز ويتســلقوا ســلم النجــاح ،كلهــا تشــكل مصــدر
إلهــام يخــدم بشــكل مــن األشــكال مــروع بنــاء ماركــة شــخصية.

صدى أُريد

قراءة في كتاب

الثقة في النفس
وهــي أســاس نجــاح كل مــروع أو عمــل ،كــا أنهــا نقطــة انطــاق
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
ودفــع كل تــردد واإلقــدام عــى املحاولــة واألخــذ بزمــام املبــادرة ،مــع
الحكمــة يف التدبــر والبصــرة يف التنفيــذ« ،امتلــك الشــجاعة لتكــون
مختلفــا ،ولكــن ال تكــن مناقضــا أو متباهيــا باســتقاللك .إن الصفــة التــي
تجــذب األنظــار إلينــا وتجعــل منــا شــخصيات مميــزة هــي شــجاعتنا يف
أن نكــون صادقــن مــع أنفســنا» .
والكتساب الثقة يف النفس خطوات ووسائل:
إقنــاع النفــس بالقــدرة عــى تحقيــق األهــداف بنجــاح« ،إن إقنــاعنفســك بقدرتــك يعــد أول خطــوة هامــة لبلــوغ أي هــدف» .
اإلميان القوي بالقدرات الذاتية ،واملهارات الشخصية.القيــام باختبــار التقييــم الــذايت ،وهــو عبــارة عــن مجموعــة من األســئلةحــول العمــل واملســتقبل الوظيفــي ،األرسة والعالقــات الشــخصية،
الراحــة واالســتجامم ...تهــدف إىل التعــرف عــى الــذات ،وتحديــد

الجوانــب الــازم تغيريهــا.
التغلــب عــى الخــوف مــن التغيــر ومــن الفشــل ووضــع االحتــاالتوالبدائــل املمكنــة.
إعادة النظر يف القيم واملبادئ.التخلص من املايض والعيش يف املستقبل.اختيــار املؤثــرات اإليجابيــة واالبتعــاد عــن الســلبية منهــا :أصدقــاءمثبطــون واالنهزاميــون ،تجــارب ســلبية ،أفــكار ومعتقــدات خاطئــة،
عــادات ســيئة.
التعلم من التجربة ومن الفشل.التفكري والرتكيز عىل ما هو إيجايب.ويذكــر الدكتــور إبراهيــم الفقــي طائفــة مــن الوســائل لكســب مزيــدا
مــن الثقــة يف النفــس منهــا :تعلــم التعاطــف مــع اآلخريــن ،املبــادرة
بفتــح الحــوار مــع الغــر ،الكــرم يف املجاملــة ،تجنــب املواقــف التــي
تنطــوي عــى الضغــط ،أخــذ وقــت للراحــة ،التحــي بالواقعيــة ،املخاطــرة
بشــكل مــدروس ،تعلــم الجديــد ،التفكــر قبــل الحديــث ،العنايــة
بالهنــدام والصحــة الجســمية ...

التحفيز
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
كتــب التنميــة الذاتيــة بشــكل مســتفيض مــن بينهــا مــا ضمنــه
ســتيف تشــاندلر يف كتابــه «مائــة طريقــة لتحفيــز نفســك» هــذه
بعــض منهــا:
البقاء متعطشا لعيش الصورة ذهنية عىل الواقع.رفع مستوى املعرفة والتجربة إىل أبعد ما هو متوقع.تجنب التشتت والرتكيز عىل يشء واحد.-الوعي باإلمكانات اإلبداعية للغة.
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تحفيــز النفــس بإعطــاء شــخص آخــر األفــكار الرضوريــة للتحفيــزالــذايت.
خوض التحديات.قراءة الكتب واالستامع ومشاهدة الربامج التحفيزية .تذوق طعم النجاح.االطالع عىل تجارب األشخاص الناجحني وسريهم ...وعــادة مــا ميــر التحفيــز بخطــوات أربــع ،فيبــدأ بالرغبــة املشــتعلة،
ثــم إعــال الخيــال مــن أجــل إث ـراء وتثبيــت هــذه الرغبــة ،ثــم
حديــث النفــس الــذي يكــون بــن املــرء وذاتــه ،فيعلــن فيهــا
لنفســه عــن عزمــه املــي قدمــا وبــا إبطــاء مــن أجــل تحقيــق
غايتــه وهدفــه ،ثــم أخ ـرا يكــون الفعــل...

صدى أُريد

قراءة في كتاب

البرمجــة اللغويــة العصبيــة
لقــد تعــددت التعريفــات املحــددة ملفهــوم الربمجــة اللغويــة العصبيــة،
فهنــاك مــن عرفهــا بـــ «دليــل اســتخدام العقــل» ،أو «دراســة التجريــب
املوضوعــي» ،وهنــاك مــن قــال «برامــج تشــغيل العقــل» ،أمــا ســتيف
أندريــاس مؤلــف كتــاب «الربمجــة اللغويــة العصبيــة هــي التكنولوجيــا
الجديــدة لإلنجــاز» ،فيقــول إن «الربمجــة اللغويــة العصبيــة هــي
دراســة التفــوق اإلنســاين ،...وهــي القــدرة عــى بــذل قصــارى
جهــدك أكــر فأكرث...وهــي الطريقــة الجبــارة والعمليــة التــي تــؤدي
إىل التغيــر الشــخيص ،...وهــي تكنولوجيــا اإلنجــاز الجديــدة. »...
إن بإمــكان الربمجــة اللغويــة العصبيــة أن تقــدم رصي ًدا نظريا ال يســتهان
بــه إذا أحســن اســتخدامه يف االتجــاه الصحيــح خدمــة لألهــداف املــراد
بلوغهــا« ،فبإمكانــك التحكــم يف بيئتــك أكــر بكثــر مــا تتوقــع حيــث
تستطيع البدء يف برمجة نفسك بوعي ،ليك تصبح أكرث تركيزا وتحفيزا» .
إضافــة إىل ذلــك فإنهــا توفــر مترينــات تطبيقيــة لتوجيــه التفكــر وتركيــز
اهتــام العقــل عــى التنفيــذ الناجــح ملا هــو مخطط لــه« ،العقل ســيقبل
كل مــا نقولــه لــه إذا كررنــا العبــارة بشــكل كاف...فــإذا كررنــا هــذه
الكلــات بشــكل كاف ،ســنؤمن بهــا يف النهايــة...إذا نظــرت إىل صورتــك
يف املــرآة كل يــوم ملــدة ثالثــن يومــا ،وكــررت بصــوت عال خمســن مرة
باقتنــاع« :أنــا بائــع ماهــر» أو «ســأكون األول يف هذه الدورة» ،فســيقبل

عقلــك مــا تقولــه كــا لــو كان حقيقــة واقعــة ،وســوف تــزداد ثقتــك
بنفســك ،وتشــتد رغبتــك يف أداء األمــور التــي تعــد الزمــة للنجــاح. »...
واألهــم مــن ذلــك كلــه هــو مــا تقدمــه دراســة منهــج الربمجــة اللغويــة
العصبيــة وفهمــه وتطبيقــه مــن مزايا يف بنــاء وتطوير املاركة الشــخصية.
بناء عالقات شخصية طيبة.تنمية املهارات والقدرات اإلقناعية.اتخاذ توجه عقيل إيجايب.تدعيم تقدير النفس.التغلب عىل تأثريات التجارب السلبية املاضية.رفع مستويات األداء.السيطرة عىل املشاعر.نســج القيــم واملعتقــدات يف نســيج واحــد يتــاىش مــع مــا هــومرغــوب إنجــازه.
إمكانية إنجاز أهداف كانت تعترب مستحيلة.تدعيم التقارب مع العمالء والزمالء يف العمل.إيجاد طرق خالقة لحل املشكالت.االستفادة من الوقت بشكل أكرث كفاءة.-تقوية الشعور مبعنى الحياة .

القيادة
تعــ ُّد مســألة القيــادة مــن طبــاع النفــس البرشيــة فــكل شــخص
منــا لــه تطلعــات ضمنيــة أو رصيحــة بــأن يكــون قائــدا ويســعى
بشــكل مــن األشــكال إىل إظهــار هــذه الرغبــة الفطريــة يف مواقــف
متعــددة مــن الحيــاة« ،إن مــن أعمــق مكنونــات النفــس حــب
القيــادة ،ومــا مــن إنســان إال ولــه تطلعــات قياديــة ،ومــا مــن
إنســان إال وميــارس نوعــا مــن أنــواع القيــادة :فاملعلــم مــع الطالــب،
والــزوج مــع زوجتــه ،وكذلــك مــع األبنــاء ،واملديــر مــع أفــراده. »...
ومفهــوم القيــادة يتضمــن مجموعــة مــن املعــاين والــدالالت مــن قبيــل
القــدرة عــى التأثــر ،اكتســاب الخــرة ،الثقــة يف النفــس وغريهــا« ،عندمــا
نســمع كلمــة قائــد ،مــا هــي الصفــات التــي تتبــادر إىل أذهاننــا؟ الكلمــة
ميكــن أن تتضمــن معــان عــدة مثــل التفــاين ،التأثــر ،الخــرة والثقــة،
مبعنــى آخــر ،القائــد هــو شــخص يتمتــع بقــدر عــال مــن الشــعور
الواعــي بالــذات ، »...وقــد تعــددت التعريفــات ملفهــوم القيــادة إال
أنــه ميكــن تعريفهــا مــن حيــث معناهــا االصطالحــي« :هــي عمليــة
تحريــك النــاس نحــو الهــدف ،ومنــه فهــي تتشــكل مــن ثالثــة عنــارص
أساســية :وجــود هــدف يحــرك النــاس إليــه ،وجــود مجموعــة مــن
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األفـراد ،وجــود قائــد يجعــل ذلــك يف قوالــب عمليــة تؤثــر يف النــاس» .
القيــادة الناجحــة لهــا أركان والقائــد الفعــال لــه ســات خاصــة،
فأمــا األركان فهــي :الرؤيــة املســتقبلية ثــم األتبــاع املخلصــون وأخ ـرا
التشــجيع والتحفيــز ،يف حــن أن الصفــات املميــزة للقائــد الفعــال تكمــن
يف :التخطيــط ،التنظيــم ،اتخــاذ الق ـرار ،الــذكاء االجتامعــي ،والتفويــض.
كــا أن هنــاك مجموعــة مــن املــؤرشات املســاعدة مــن أجــل أخــذ
تصــور عــام حــول درجــة متتــع الشــخص بخصائــص كافيــة يف قيادتــه
وتعطيــه تغذيــة راجعــة لتقييــم نفســه يف هــذا املجــال ،إن الوعــي
الــذايت هــو خاصيــة مهمــة لتحويــل الشــخص مــن قائــد حســن
إىل قائــد اســتثنايئ ،ألنــه يخلــق حضــورا قويــا للامركــة الشــخصية،
هــذه مجموعــة مــن التوجيهــات ملعرفــة درجــة تحقــق ذلــك:
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...

صدى أُريد

أدب وشعر
إعداد :د.أميرة سمبس

مــن فــي القــدس ؟!
شعر أ.د .يوسف ذياب عواد
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من يف القدس ؟!
يا قدس األقداس
يا مدينة االرساء.
والطهر والنرباس
وعتبة االرض اىل السامء
معشوقة االنبياء
الصالة فيك ليست كغريها.
وكذا الدعاء وقت البالء
تهوى اليك األنوار واألسحار.
وتتجىل فيك املشاهد .
للكنائس واملساجد
وسائر الزوايا واملعابد
وسور يحمي القدس من املكائد
من حجارتك العتيقة
املزخرفة والدقيقة.
وأسواقك القدمية.
منذ بدء الخليقة.
يأرسنا سوق القطانني بعراقته.
وأقواسه الفخمة
وحجارته الضخمة.
وخان الزيت فيك حياة
ملؤها التوابل والبخور
نشتم فيك رائحة كنعان.
حيث املنابت والجذور.
فيتجدد االنتامء للمكان.
ويف باب العامود
يجتمع الناس واإلحساس.
كل يدافع عن الوجود.
أما يف باب االسباط.
تتجىل كل اشكال الرباط.
ويقهرون امللل واألنجاس.
وكذا ِف باب الرحمة.
تنغمس االلفة بالزحمة.
ليقولون لباب املغاربة.
إن الرباق بداية وخامتة.
وليس بكائهم اال وسواس.
أمل يعرفوا ان حجارة الحائط.
ال تسمع منهم الغية.
وف باب الخليل حيث االمل طويل.
ِ
ليعانق باب حطة.
ويتكامل املشهد الجميل.
يف ايلياء ...يا ترابنا املقدس ..
يا ام البدايات
أنبت زرعا يانعا اخرض.
فهل لكعك القدس غري زعرت .

ورائحة تفوح بشذاها عنرب.
هنا تجلس بائعة النعنع.
كأسد رابض يرتبع.
يكاد يغلبها النعاس
والسوق يؤمه الناس
من جميع االجناس.
هذا يلبس كوفية.
وآخر طاقية ليست برشقية.
مختلف السحنة والرأس.
وهذه متيش مطرزة الثياب .
واخرى عارية أو شبه رساب.
وهناك تسمع لغة عشقناها.
واخرى تنعق كام الغراب.
وهذا اسمر الزند عنيد.
يك يقهر الجالد باملخرز
ويكرب انتامءه ويتعزز.
وذاك اصفر البرشة
يسء الهيئة والنظرة
ّ
مغرت ومعرت و وزوز.
مدجج بسالح او اكرث.
هنا تستيقظ الهمة
وتتكأ عىل حجر مفجر .
بجانب حجر طبزي.
له معنى رمزي.
فيه جحر يرشب منه الطري.
وماء سبيل ينرث الخري
تفكر البائعة بالناس وحاالتها
وتحايك ذاتها مبفرداتها.
ثم تقول بقرارة نفسها.
إن العمل عبادة.
وان الصمود اراده.
وهام جوهر الحقيقة.
يف القدس العتيقة
تألف الناس بعضها
وتأىس مام ميتعضها
كأنهم أفراد ارسة
تجمعهم املرسة
يأكلون معا
ويجوعون سوى.
ويفرحون ويحزنون
بذات الطريقة.
ويك تبقى يف القدس كل الوقت.
شامخا كام كنت
يا مقديس أجب إذا ما سئلت:
هل يف القدس إال أنت ؟

