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قــد نجــد مــن الصعوبــة أن نعــر عــى مؤسســة علميــة أكادمييــة
تضــم تحــت مظلتهــا ( )40ألــف باحــث فــا ظنكــم بســتني ألــف
باحــث؟ إنــه بــا شــك رقــم تفخــر بــه أيــة مؤسســة أن ينتســب
إليهــا هــذا العــدد مــن الباحثــن ويف جميــع التخصصــات العلميــة.
ومنصــة أُريــد بعــد أن تجــاوزت هــذا العــدد مــن املنتســبني لهــا وهــي
عــى أعتــاب االحتفــال بالذكــرى الخامســة لتأسيســها مثلــا ميثــل إنجــازا
علميــا كبــرا عــى مســتوى العــامل العــريب فهــو يحمــل بــن طياتــه
تحديــات ومســؤوليات ،ســواء يف تقديــم الخدمــات العلميــة لهــؤالء
الباحثــن والعلــاء والخــراء ،الذيــن وضعــوا ثقتهــم باملنصــة ،أو يف ســبل
توظيفهــم لالرتقــاء بالحالــة العلميــة يف بلداننــا الناطقــة باللغــة العربيــة.
لقــد كان هــذا األمــر حــارضا يف أذهــان األمانــة العامــة والهيئــة االستشــارية
املوحــدة للمنصــة ،وهــي تعيــش وقائــع املحفــل الــدويل الســابع ولذلــك
اتخــذت خطــوات إجرائيــة لتحقيــق هذيــن املقصديــن ،ومنهــا:
 توقيــع اتفاقيــات تعــاون علمــي مــع أكــر عــدد ممكــن مــنالجامعــات واملؤسســات العلميــة ،بلغــت خــال املحفــل الــدويل
الســابع نحــو ( )28اتفاقيــة؛ ألجــل تنظيــم مشــاريع علميــة تتجــاوز
حــدود الجامعــة إىل آفــاق مجتمعيــة يف تقديــم برامجهــا ،كــا
تنطلــق إىل خــرات متعــددة الجنســيات ألجــل تجويــد تنفيذهــا.
 اعتــاد برنامــج املجموعــات البحثيــة الــذي يســهم يف معالجــةظواهــر ومشــاكل أو تقديــم منجــزات علميــة تتطلــب املشــاركة
فيهــا أكــر مــن تخصــص علمــي ،وفتحــت البــاب أمــام الجامعــات
والشــخصيات العلميــة لتقديــم عناويــن ملشــاريع وموســوعات
علميــة تنفــذ مــن خــال هــذا الربنامــج وقــد أقــ ّرت بعضهــا.
 التوســعة يف إقامــة األســابيع العلميــة التــي تنفــذ مــن قبــلبرنامــج عليــم أو النــر العلمــي ،لتغطيــة أكــر عــدد ممكــن
مــن القضايــا العلميــة املهمــة ويف جميــع التخصصــات العلميــة.
 تنظيــم املســابقات العلميــة ألجــل تعزيــز روح املنافســة العلميــة بــنالباحثــن ،مــا يســهم يف تحريــك األجــواء يف بعــض األنفــس واآلفــاق.
مــن املؤكــد أنــه ال يــزال يف جعبــة منصــة أُريــد كثــر مــن األفــكار والربامــج
التــي تســتهدف من خاللها تفعيل املنتســبني إليها ،ولكــن يف املقابل ،أن هذه
املشــاريع العلميــة تعتمــد عــى همــة الباحث نفســه وحرصه عىل املشــاركة
والحضــور املتميــز وقــوة الفاعليــة ،ويف امليــدان يتميــز املجـ ّد ويُبــان ف ُيعــان.
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أخبار ونشاطات المنصة

إبداع اللغة المعرفي ..تكامل وتواصل وتجدد
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للدراسات اللّغوية
اختتمــت فعاليــات املؤمتــر ال ـ ّدويل ال ّرابــع لل ّدراســات اللّغويــة «نحــو
ـوي معارصٍ»،الــذي اســتمر ملــدة يومــن عــن بُعــد عــر تطبيــق
إبــدا ٍع لغـ ٍ
زوم بحضــور راعــي املؤمتــر املديــر التنفيــذي لجامعــة املدينــة العامليــة،
األســتاذ الدكتــور فضــان محمــد بــن عثــان .وخــرج الباحثــون
املشــاركون يف املؤمتــر بتوصيــات عــدة أبرزهــا) :العمـ ُـل عــى النھــوض
باللغــة العربیــة مــن خــال التوظیــف العمــي لھــا ،وال یقتــر االھتــام
عــى الدراســات واألبحــاث فقــط ألن اللغــة عندمــا توظــف يف مجــاالت
الحیــاة والعمــل تصبــح حیــ ًة وذات أھمیــة  ،واالھتــا ُم بإشــكالیة
تجنیــس النصــوص الرتبویــة يف األدب الرقمــي ؛ ليكــون األدب العــريب
يف تطــوره مجاريــا لــآداب الغربیــة يف شــكلھا وأســلوبھا فضــا عــن
إعطــا ُء املزیــد مــن االھتــام بألفــاظ الحدیــث النبــوي وســعة خطابــه
(تفعیــل
ُ
صــل اللــه علیــه وآلــه وصحبــه وســلم) ،مشــددين عــى
دور معاھــد الرتجمــة والتعریــب ملســاعدة الباحثیــن لالســتفادة مــن
بعــض املراجــع األجنبیــة املفیــدة واالھتــا ُم باللغــة العربیــة وربطھــا
بالتقنیــة والتكنولوجیــا والتطبیقــات للمســاعدة يف نرشهــا وتعزیــز
مكانتھــا بیــن اللغــات األخــرى ورب ـ ُط الدراســات اللغویــة بالدراســات
القرآنیــة؛ لتدبــر اآلیــات الكریمــة ،وبیــان جــال اللغــة العربیــة وأثــر
القــراءات املتواتــرة يف الداللــة عــى املعنــى وكذلــك الرتكیـ ُز عــل أدب
األزمــات والتغیــرات االجتامعیــة واللغویــة والدینیــة جــراء جائحــة
كورونــا كوفیــد ،)19ودع الباحثــون اىل (العنایـ ُة بشــعر ثــورات الربیــع
العــريب ودراسـتُه دراسـ ٍ
ـات نقدیـ ًة تشــمل جوانبــه املوضوعیـ َة والفنیـ َة
واألســلوبی َة وغیرھــا ،وإخضاعــه للدراســات النقدیــة بأشــكال النقــد
املختلفــة ،لكونــه یعـ ّـر عــن مرحلــة شــھدت أشــد التقلبــات السیاســیة
واالجتامعیــة ،اضافــة اىل تفعیـ ُـل املجمــع العــريب للغــة العربیــة لیعمــل
عــى تحدیــث اللغــة العربیــة لتكــون لغــة رقمیــة تنافــس اللغــة
وتفعیــل منھــج البنیویــة واالھتــام بــه
ُ
االنجلیزیــة يف الربمجیــات
مــن خــال الدراســات واألبحــاث املتعــددة ،واالســتفادة منــه يف شــتى
الدراســات اللســانیة اىل جانــب تعزی ـ ُز كافــة محــاور تعلیــم العربیــة
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يف املؤمتــرات القادمــة مــع بــروز فئــة جدیــدة ..تعلیــم اللغــة العربیــة
ألبنائھــا ممــن فقدوھــا يف دول اللجــوء ،وھــذه الفئــة تحتــاج ملناھــج
خاصـ ٍة مختلفـ ٍة عــا ھــو موجــود) ،مؤكديــن إن (اســتخدا ُم التّكنولوجیا
التّعلیم ّیــة يف برامــج تدریــس اللّغــة العربیــة لل ّناطقین بغیرھــا ،وتطویر
ـی يســاعد عــى تأھیـ ُـل العاملیــن
قدراتھــم املھن ّیــة وكفایاتھــم التّعلیمـ ّ
يف مجــال تعلیــم اللّغــة العرب ّیــة وتعلیمھــا ،لل ّناطقیــن بغیرھــا والســيام
الحــرص عــى التّطّويــر ال ّنوعــي والكّمــي للمبــادرات والبحــوث
ان
ُ
والدراســات املتعلقــة بتعليــم العربیّــة لل ّناطقیــن بغیرھــا يحــث
ـالیب واســراتیجیات تعلیــم اللغــة
الباحثیــن عــى االھتــام بتطویــر أسـ ِ
وخاصــة يف زمــن العوملــة التــي طغــت فیھــا برامــج وســائل التواصــل
االجتامعــي) ،ولفــت الباحثــون اىل (أهميــة مواكبـ ُة العــر يف توظيــف
التقنيــات الحديثــة لتعليــم اللغــة العربيــة ،وإعــاد ُة النظــر يف األســاليب
ٍ
دورات تدريبيــة ملــدريس اللغــة العربيــة
القدميــة مــن خــال إقام ـ ُة
للناطقــن بغريهــا لتطويــر مهاراتهــم يف توظيــف األســاليب الحديثــة
لتعليــم اللغــة العربيــة ،إعــاد ُة دراســ ِة املعاجــم اللغويــة والتوســع
يف إصــدار معاجــم العلــوم الحديثــة ،واإلفــاد ُة مــن تجــارب األمــم
الخاصــة بإعــداد املعاجــم التأريخيــة الخاصــة بلغاتهــا ،واإلفــادة مــن
اإلمكانــات الحاســوبية والتّقنيــات املعــارصة( ،كــا أوىص الباحثــون بـــ
(اشــراط الفصحــى لغـ ًة للربامــج التعليميــة والثقافيــة كافــة يف مختلــف
املنابــر اإلعالميــة والقنــوات الفضائيــة الرســمية والخاصــة ،واشــراط
اللغــة العربيــة الفصيحــة يف الدعايــة للمنتجــات يف اإلعالنــات التجاريــة
بأنواعهــا املختلفــة ،وإلــزا ُم املــدارس األجنبيــة وال ُدوليــة بتعليــم اللغــة
العربيــة الفصحــى والثقافـ ِة اإلســامية ضمــن املــواد اإلجباريــة يف جميع
املراحــل الدراســية ،مــع العنايــة بتدريبهــم عــى الكتابــة واإللقــاء باللغة
ـعي إىل التعريــب الشــامل للعلــوم التطبيقيــة
العربيــة الفصحــى ،والسـ ُ
والطبيــة تأسـ ّياً باألمــم املتقدمــة التــي تــدرس العلــوم والطــب بلغاتهــا
الوطنيــة وإنشــا ُء مراكــز متخصصــة يف تعريــب املصطلحــات عــى نحــو
ي جــا ّد ،لخلــق َم ْجمــعٍ عــريب واحــد موحــد ديناميــي يســتطيع
عمــ ٍّ
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أن يجعــل لغتنــا لغــة متطــورة ومتحركــة بتحــرك اإلبــداع والتطــور
والحضــارة ،أســو ًة باملجامــع املتواجــدة يف الــدول العربيــة كافــة تحــت
عنــوان اتحــاد املجامــع العربيــة) ،واقــرح الباحثــون (إنشــا ُء مرصــد
باســم مرصــد اللغــة العربيــة يف ماليزيــا ،يتشــكل مــن مجلــس أمنــاء
تطوعــي ،متنــوع ،أكادميــي ،إعالمــي ،ســيايس ،ثقــايف يســتخدم وســائل
التواصــل الحديثــة ،ت ُ َعاونُــه ِفــ َر ُق َرقَابــ ٍة تابعــة للمؤسســة التــي
تتبنــاه ،ترصــد كافــة الظواهــر التــي تــيء للغــة العربيــة وتوثقهــا،
يتــوىل املرصــد إصــدا َر تقاريــ َر منتظمــ ٍة خاصــة بالتصــدي ملحــاوالت
تهميــش اللغــة العربيــة التــي يقــوم بهــا الغــرب والكيــان الصهيــوين،
وذلــك مــن خــال عقــد دائــم للمؤمتــرات الحواريــة ،للنهــوض باللغــة
العربيــة فلغتنــا ترتبــط بوجودنــا القومــي وبوحدتنــا وهــي حافظــة
لرتاثنــا العــريب) ،مشــددين عــى (ال ّنشــاطات الشّ ــفويّة وإعطاؤهــا
الصـ ّـف ســا ًعا وقــراء ًة وجهــرا وتعبــرا؛ والـ ّـروي
الوقــت الــكايف يف ّ
يف االنجــراف نحــو التّقليــد واالقتبــاس مــن اللّغــات األجنب ّيــة مــن
حيــث بنيـ ُة اللّغــة وفلســفتُها وطرائِـ ُـق ت ِ
ـس لغتنــا العرب ّيــة
َدريســها ف ُنل ِبـ ُ
ـرام لخصوصيَّ ِتهــا ومــن
ال ّنظريــات واملامرســات املســتورد َة مــن دون احـ ٍ
دونِ العــود ِة إىل تاريخهــا ومــا نجـ ُد فيــه مــن بدايــات صالحــة ملواكبــة
التّط ـ ّور والتّحســن مــن حيــث تطويــر املصطلحــات وتوســيع َدالالتهــا
ِ
قواعــد
وعرصنــة مفاهي ِمهــا ومفرداتِهــا وكذلــك االعتــا ُد يف تعليــم
اللّغــة العربيّــة عــى االســتقراء واالختبــار واالكتشــاف واالســتنتاج
والتّحليــل وصــولً إىل القاعــدة مبشــاركة جميــع املتعلّمــن) ،مطالبــن
ٍ
تقليــص وتوصيــف ملــا ّدة اللّغــة العرب ّيــة
بـــ (إعــاد ُة ال ّنظــ ِر يف آخــر
يف االمتحانــات ال ّرســم ّية مــن حيــث املحتــوى والوقــت ومســتوى
الكفايــات املطلوبة،العمـ ُـل عــى إعــاد ِة الثّقـ ِة باللّغـ ِة العربيّـ ِة الفصحــى
املؤسسـ ِ
ـات عــى اختال ِفهــا يف األقطــا ِر
مــن خــا ِل اعتام ِدهــا يف جمي ـعِ ّ
ِ
العرب ّيــة اضافــة اىل تطبيــق املصالحــ ُة مــع الــذ ِ
بهــدف تخطّــي
ّات
الغُربـ ِة اللّغويّـ ِة والثّقاف ّيــة ،والعمــل عــى هــدم الحواجــز النفســية عنــد
الطــاب ،و تعزي ـ ُز رو ِح املنافســة بــن النــشء مــن خــال إرشاكهــم يف
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املســابقات اللغويــة واألدبية والشــعرية ،وتشــجي ُع األرسة عــى التحدث
مــع أطفالهــا باللغــة العربيــة الفصحــى ،وتخصيــص مكافــأة ماليــة
لــأرس املميــزة ،كــا اقــرح الباحثــون أن تبقــى قنــوات الواتســاب التــي
أنشــأتها كليــة اللغــات مفتوحــة للجميــع للتواصــل ونــر املوضوعــات
الرصينــة املتصلــة باللغــة العربيــة) .وتنــاول املؤمترالــذي جــرى تنظيمــه
مــن قبــل كليــة اللغــات بجامعــة املدينــة العامليــة ،بالتعــاون مــع
منصــة أُريــد للباحثــن والخــراء (موضــوع إبــداع اللغــة املعــريف حيــث
اســتهدف الباحثــن والطّــاب يف مجال ال ّدراســات اللغوية يف املؤسســات
التعليميــة والجامعــات ،والجمعيــات اللغويــة والثقافيــة مــن داخــل
وخــارج ماليزيــا ،وبلغــت األوراق التــي تــم عــرض ملخصاتهــا  88ورقــة
بحثيــة) .واســتمر املؤمتــر ليومــن ،مبشــاركة ووكيــي املديــر التنفيــذي
يف الجامعــة وعميــد كليــة اللغــات األســتاذ الدكتــور فليــح أحمــد
الســامرايئ ،وعــدد مــن عمــداء الكليــات ونائــب مديــر جامعــة الرتبيــة
ّ
بربونــاي دار الســام األســتاذ الدكتــور أزمــي أبانــغ ورئيــس أكادمييــة
منســوتا لتعليــم اللغــات األســتاذ الدكتــور ميــر أحمــد املــي ورئيــس
الســويدي ،واألســتاذ الدكتــور
منصــة أُريــد للباحثــن الدكتــور ســيف ّ
ـرف داخــل وخــارج
منجــد مصطفــى بهجــت وغريهــم مــن ضيــوف الـ ّ
ماليزيــا وأعضــاء اللجنــة التنظيميــة واإلعالميــة .وجــاء انعقــاد املؤمتــر
انطالقًــا مــن الــ ّدور الــذي تضطلــع بــه اللغــة وعلومهــا يف الحفــاظ
عــى هويــة األ ّمــة وثقافتهــا ،ووفــا ًء مــن جامعــة املدينــة العامليــة
بالعهــد الّــذي قطعتــه عــى نفســها ،كونهــا محرابًــا لنــر علــوم العربيــة
وال ّدراســات اللّغويــة ،وكذلــك القــراح اســراتيجيات حديثــة لتطويــر
املؤسســات التّعليمية.ويهــدف هــذا
برامــج الدراســات اللغويــة يف ّ
املؤمترالــذي يتضمــن أبحاثـاً باللغتــن العربيــة واإلنجليزيــة ،إىل الوقــوف
عــى نتائــج األبحــاث والتجــارب العرصيــة يف الدراســات اللغويــة
واألدبيــة ،وتوظيــف تجــارب الباحثــن املعــارصة يف خدمــة املجتمــع
واقــراح طــرق علميــة وعلمليــة لعرصنــة الدراســات اللغويــة واألدبيــة.
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ومن محاور املؤمتر ال ّرئيسة:
•املحور األول :تكامل العلوم اللغوية واألدبية
•املحــور الثــاين :إعجــاز لغــة القــرآن الكريــم والســنة النبويــة ودورهــا
التجديــدي للغــة
•املحور الثالث :التجديد يف الدراسات اللغوية واألدبية
•املحــور الرابــع :التعليــم اإللكتــورين وأهميتــه يف التعليــم املبــارش وغــر
املبــارش
•املحور الخامس :اللغة والتواصل
وشــهد املؤمتــر الكثــر من املشــاركات البحثيــة التي تجاوزت  90مشــاركة
لباحثــن مــن جميــع األقطار العربيــة والدوليــة ،ضمن الجلســات البحثية
املوازيــة ،كــا و تــم عقــد عــدة نــدوات عديــدة بعنــوان «نظريــة التفكري
اللغــوي الثوريــة ،للدكتــور يــارس حســن حســن الســوري ،ونــدوة بعنوان
« خواطــر خبــر يف تعليــم العربيــة للناطقــن بغريهــا ،لألســتاذ الدكتــور
كــال عبــد العزيــز ،ونــدوة بعنــوان « تفعيــل التواصــل العلمــي عــر
منصــة أُريــد للعلــاء والخ ـراء والباحثــن ،للدكتــور ســيف الســويدي.
ويف ختــام الجلســات،ناقش الحضــوراألوراق العلميــة التــي شــارك بهــا
عــدد كبــر مــن حضــور الجلســة املنتمــن ملختلــف الجهــات التعليميــة
األكادمييــة ،فضــاً عــن أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــة واملهتمــن
بقضايــا الدراســات اللغويــة مــن الباحثــن املشــاركني بفعاليــات املؤمتــر.
ومــن الفعاليــات املصاحبــة للمؤمتــر،دورة صناعــة مناهــج التعليــم
اإللكــروين وذلــك يف يومــي  19-18كانون االول املنــرم  ،قدمها خرباء يف
صناعــة املناهــج اإللكرتونية،حيــث أســهمت يف تحقيــق املحــاور التاليــة:
 اسرتاتيجيات التعليم عن بعد للتعليم اإللكرتوين. -تصميم املحتوى التعليمي اإللكرتوين.

 االختبارات يف التعليم عن بعد والتعليم اإللكرتوين. اإلختبارات اإللكرتونية ،واالختبارات الصفية. فرص التعليم مدى الحياة يف ظل جائحة كورونا.وتضمنــت ســت محــارضات ،تناولــت تصميــم املحتــوى التعليمــي
يف التعليــم اإللكــروين ،وســراتيجيات التعليــم يف التعليــم عــن بعــد،
والتقنيــات الرتبويــة يف التعليــم عــن بعــد ،والتعليــم اإللكــروين ،وتصميم
االختبــارات التحصيليــة اإللكرتونيــة يف الوحــدات التعليميــة الرقميــة
وطرائــق اســتخدامها ،واألثــر اإليجــايب لجائحــة كورونا عــى التعليم مدى
الحيــاة ،وتحســن آداء التعليــم اإللكــروين باســتخدام الــذكاء االصطناعي.
وقــال رئيــس املؤمتــر يف حفــل الختــام كلمــة األســتاذ الدكتــور فليــح
مضحــي الســامرايئ (ســاعة الحصــاد حلــت وقطــف مثــار فاكهتكــم
الناضجــة تجلــت ولنفوســنا ارست وابهجــت فكنتــم حقــا بــاذرون
بارعــون للعلــم وأهلــه متميــزون قدمتــم املبهــج وكنتــم لبضاعتنــا خــر
مــروج قطفنــا فاكهــة بألــوان اقالمكــم تــزدان وبوهــج حروفكــم تظهــر
للعيــان ويف هــذا مالنــا ومــا علينــا إال تقديــم الشــكر واالمتنــان والعرفــان
لكــم محمــا بأصــدق الدعــوات طالبــن مترضعــن للــرب املنــان أن ال
يحرمنــا لقاءكــم يف قابــل األزمــان) ،واضــاف (نختتــم فعاليــات مؤمترنــا
الــدويل الرابــع للدراســات اللغويــة  ICLS2020املوســوم إبــداع اللغــة
املعــريف ..تكامــل وتواصــل وتجــدد الــذي نظمتــه كليــة اللغــات جامعــة
املدينــة العامليــة ماليزيــا وبالتعــاون مــع منصــة أُريــد) ،ومــى اىل القــول
(ال يســعني يف هــذا املقــام الــذي اشــعر فيــه بالغبطــة إال أن أتقــدم
لكــم جميعــا بعظيــم االمتنــان عــى مــا قدمتــم مــن احســان يف علــم
البيــان وخدمــة ســيدة اللغــات التــي نطــق بهــا أرشف انســان ونقلهــا
لنــا بأقــدس بيــان وخطــت أرشف كتــب البيــان كتابنــا العظيــم القــرآن).
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أعلــن قســم النــر االلكــروين يف منصــة أُريــد للعلــاء والباحثــن
الناطقــن بالعربيــة عــن الفائزيــن بأفضــل مدونــة علميــة خــال شــهر
ديســمرب يف العــام املنــرم .وقــال القســم :إن ( الدكتــور منــر عــي عبــد
ال ـ ّرب القباطــي حصــل عــى املركــز األول عــن معــامل ومنــارات يُهتــدى
بهــا عنــد الفــن ،وجــاء يف املركــز الثــاين األســتاذة ســاح شــياع عــوده
عــن معايــر اختيــار تكنولوجيــا األلــواح الشمســية وعالقتهــا بكفــاءة
الخاليــا ،أمــا املركــز الثالــث ،فــكان للدكتــورة ربــاب فتحــي عبــد العزيــز
نجــم عــن لقــاح  19-COVIDبــن الحقيقــة والشــائعات) ،وأكــد
مــرف القســم ،يــارس طرشــاين أن (منصــة أُريــد حققــت عــدة إنجــازات
يف عــام  2020ومنهــا عقــد  12نــدوة شــهرية عــى مــدار العــام املــايض
باإلضافــة لتنظيــم احتفاليــة مبناســبة اليــوم العاملــي لغــة العربيــة،
كــا تــم اإلعــان عــن مســابقة شــهرية الختيــار أفضــل املدونــات
العلميــة وقــد فــاز  21باحثــا عــى مــدار العــام ،يف مــا بلــغ عــدد
الباحثــن الذيــن كتبــوا يف صفحاتهــم مبدونــة عــامل حتــى نهايــة شــهر
ديســمرب املايض،أكــر مــن  860باحثــا ،وقــد وصلــت عــدد املدونــات
العلميــة مبنصــة أُريــد إىل أكــر مــن  6500مدونــة علميــة يف مختلــف
التخصصــات الرشعيــة واللغويــة والرتبويــة واالجتامعيــة واإلداريــة

والطبيــة والهندســية والتقنيــة وغريهــا ميكــن للباحثــن الرجــوع إليهــا
واالســتفادة منهــا والتواصــل مــع أصحابهــا لتبــادل الخـرات) ،وتابــع :إن
(املنصــة نظمــت مســابقة بشــهر رمضــان املبــارك ،ومتــت تهنئــة الباحثني
الذيــن حصلــوا عــى درجــات علميــة يف عــام  2020األســتاذية ،أســتاذ
مشــارك ،أســتاذ مســاعد ،دكتــوراه ،ماجســتري ،وقــد بلــغ عددهــم 73
باحثــا مــن أعضــاء منصــة أُريــد) ،ودعــا طرشــاين الباحثــن إىل (املشــاركة
يف النــدوات واألنشــطة العلميــة القادمــة والكتابــة يف صفحاتهــم يف
مدونــة عــامل لنــر العلــم النافــع وتبــادل الخــرات مــع اآلخريــن).

صدى أُريد

أخبار ونشاطات المنصة

أُريد تحتفي بمناسبة اليوم العالمي لّلغة العربية
عقــدت منصــة أُريــد ال ّدول ّيــة للباحثــن العــرب وال ّناطقــن
ـي لّلغــة ،مبشــاركة
بالعربيــة احتفــالً ونــدوة مبناســبة اليــوم العاملـ ّ
املئــات مــن املختصــن باللغــة العرب ّيــة وطالبهــا واملهتمــن
بشــأنها .وخــرج املحتفلــون بتوصيــات يأملــون أن ترفــع
ألصحــاب القــرار يف الــدول العرب ّيــة واإلســام ّية حكا ًمــا ووزراء
ومســؤولني للمطالبــة مبــا ينقــص العرب ّيــة يف عرصهــا هــذا عــر
الرقمــي وحــوار اللغــات إن مل نقــل تحــدي اللغــات.
اإلعــام
ّ
واشــارت التوصيــات اىل ان (مــا ينقــص اللغــة العربيّــة يف يومهــا
ـي يف زمنهــا هــذا هــو قنــاة فضائيــة لّلغــة أو برامــج لهــا
العاملـ ّ
يف هــذه القنــوات او إذاعــة محليــة أو عامليــة لّلغــة العرب ّيــة،
وبرامــج مســموعة يف اإلذاعــات األخــرى فضــا عــن جامعــة
لّلغــة العربيّــة ،وعــدم االكتفــاء بأقســام اللغــة العربيّــة ضمــن
التخصصــات األخــرى ،أو كليــات اللغــة املعــدودة ،وأكادمييــة
عربيــة عامليــة تضاهــي األكادمييــة الفرنســية ،لتكــون مرصــ ًدا
لغويًــا فاعـ ًـا ،وعملهــا مختلــف متا ًمــا ملــا عليــه املجامــع العرب ّيــة)،
وشــدد املحتفلــون عــى (رضورة انيكــون هنــاك قانــون للغــة
العرب ّيــة ،فبعــض الــدول ليــس لديهــا قانــون لّلغــة ،وبعضهــا
لديهــا قانــون قديــم ،وال بــد مــن قوانــن لغويّــة معــارصة
وجديــدة ،أو مع ّدلــة ،أو مح ّدثــة) ،وأضافــوا ان (هــذا االمــر
يتطلــب تطبيقــا إلكرتونيّــا ذكيّــا عــايل املســتوى والجــودة يســعف
الباحثــن العــرب والناطقــن بالعربيــة يف لحظــة البحــث الفــوري،
واالستفســار اآلين ،وكذلــك زيــادة حصــص اللغــة العرب ّيــة يف
املــدارس أســوة بحصــص اللغــة يف مــدارس الــدول األخــرى،
وكذلــك تعزيزهــا يف الجامعــات بشــكل كفــايئ مــن الكفايــة
والكفــاءة  ،واعــداد مجالــس أدبيــة ،وصالونــات لغويّــة ،وروابــط
وجمعيــات واتحــادات تجمــع شــتات أهــل العرب ّيــة واملحبــن
لهــا يف كل مــكان) ،ودعــا املحتفلــون اىل (اعــداد أعمــدة ثابتــة،
ـي لربــط
وصفحــات ومالحــق يف الصحــف واملجــات بشــكل يومـ ّ
ـي
القــارئ العــر ّيب بلغتــه وتراثــه وإرثــه ومنصــات تواصــل اجتامعـ ّ
لنــر الثقافــة اللغويّــة العرب ّيــة يف أوســاط املجتمــع ،أو دعــم
املتوافــر حال ًيــا وتبينــه وتوســيعه وتطويــره ،ومنــه منصــة أُريــد).
وأوضــح رئيــس النــر اإللكــروين د .يــارس طرشــاين يف كلمتــه
االفتتاحيــة( ،أهميــة هــذه اللغــة العظيمــة ،كونهــا املفتــاح
لغــة القــرآن الكريــم وأحاديــث النبــي عليــه الصــاة والســام،
وكونهــا لغــة الثقافــة والعلــم والتعليــم) .بدورها،اكــدت ،د.
أمــرة زبــر رفاعــي َســ ْمبَس ،أن (منصــة أُريــد لهــا دور فعــال
لرفــع شــأن هــذه اللغــة ،ورضور االلتــزام بنــر البحــوث بهــا،
ملــا متيــز مــن خصائــص نــادرة يف تراكيبهــا ورصفهــا ونحوهــا
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وأدبهــا وكذلــك خيالهــا) .مــن جانبــه ،أثنــى أ.د .وليــد قصــاب
ـامي العامل ّيــة ،عــى (دور منصــة
ممث ـاً عــن رابطــة األدب اإلسـ ّ
أُريــد وســعيها الدائــم والــدؤوب يف إثــراء مكانــة هــذه اللغــة).
وشــارك يف هــذه االحتفاليــة قامــات عربيــة متميــزة ببحــوث
قيمــة؛ أَثــرتْ هــذه النــدوة العلميــة اإلفرتاضيــة بالكثــر مــن
الكنــوز اللغويــة واللفظيــة التــي متتــاز بهــا هــذه اللغــة العربيــة،
حيــث جــاء البحــث األول بعنــوان «نحــو كفايــات برامــج اللغــة
العربيــة يف مســار الســنوات التحضرييــة بالجامعــات» للباحــث أ.
ـدي ،بحثـاً
وليــد الســيد محمــد ،وقــد الباحــث د .طــه أحمــد الزيـ ّ
بعنــوان «املعاجــم العرب ّيــة وعمــق داللــة األلفــاظ القرآن ّيــة:
معجــم األلفــاظ اإلعالم ّيــة أمنوذ ًجــا ،والبحــث الثالــث تحــت
عنــوان «محوريّــة اللفظــة القرآن ّيــة قــراءة يف بالغــة العرب ّيــة
الخزرجــي ،والبحــث
للباحــث أ.د .عبدالكريــم نــارص محمــد
ّ
الرابــع بعنــوان «املجامــع العربيــة واملعاجــم اللغويــة» للباحثــة
د .فتحيــة بنــت الســيد أحمــد بديــري ،كــا شــهدت االحتفاليــة
ـري ،إضافــة
إلقــاء قصيــدة باملناســبة ،للشــاعر أ .عمــرو خالــد املـ ّ
إىل عــرض مــادة مرئيــة عــن اللغــة العربيــة برعايــة منصــة
أُريــد ،قــد أع ّدهــا وقدمهــا أ .عبــد اللــه عبــد الرحمــن النعيمــي.

صدى أُريد

أخبار ونشاطات المنصة

منصة أُريد الدولية تصدر عددها الثاني لمجلة قياسات المعلومات واالتصال العلمي
صــدر عــن منصــة أُريــد الدوليــة للباحثــن والخــراء
للناطقــن باللغــة العربيــة ،العــدد الثــاين مــن املجلــة
العلميــة (قيــاس املعلومــات واالتصــال العلمــي) لعــام .٢٠٢١
وبــن رئيــس هيئــة تحريــر املجلــة الدكتــورة رحــاب يوســف ،أن العــدد
الثــاين يشــمل ســتة أبحــاث علميــة كان مــن ضمنهــا عدد مــن العناوين
العلميــة تنوعــت بــن القياســات التــي تركــز عــى البحــث العلمــي
ومخرجاتــه ،مــن جهــة وبــن إشــكالية املصطلــح قيــاس املعلومــات
وتراجــع أســتخدامه ،مــن جهــة أخرى ،وتســهم هــذه البحــوث يف تقديم
وجبــة علميــة دســمة لــكل الباحثــن مبختلــف التخصصــات البحثيــة.
وأوضحــت د .رحــاب ،أن هيئــة التحريرســعت لتوســيع نطــاق
أبحــاث املجلــة لتضمــن االتصــال العلمــي ،وبذلــك أصبــح اســم
املجلــة الجديــد «مجلــة أُريــد الدوليــة لقياســات املعلومــات
واالتصــال العلمــي» وذلــك ونظــرا لإلقبــال املتزايــد عــى املجلــة.
ويشــار إىل أن املجلــة تصدرهــا منصــة أُريــد الدوليــة،
ويتــم إصدارهــا بشــكل نصــف ســنوي ،و تعنــى بنــر
كل مــا يتعلــق بقياســات املعلومــات واالتصــال العلمــي.

صــوت القــدس تســتضيف الرئيــس التنفيــذي لمنصــة أُريــد

أكــد الرئيــس التنفيــذي ملنصــة أُريــد للباحثــن والعلــاء والخــراء
الناطقــن بالعربيــة الدكتــور ســيف الســويدي ،أن املنصــة تســعى
إىل إزالــة التهميــش وتحقيــق تواصــل عــال بــن الباحثــن يف أرجــاء
املعمــورة .جــاء ذلــك خــال تضييــف الســويدي يف إذاعــة صــوت
إذاعــة القــدس بغــزة للتعريــف بأُريــد والحديــث عــن نشــأتها .وقــال
الســويدي :إن (املنصــة والخدمــات التــي تقــدم مــن خاللهــا تهــدف
إىل النهــوض بواقــع الباحثــن) ،مشــددا عــى (أهميــة إنشــاء املجاميــع
البحثيــة بــن جامعــة اإلرساء واملنصــة ،التــي تتيــح للباحثني يف فلســطني
أو أي مــكان آخــر ،تســهيل التواصــل العلمــي ،كإنشــاء املحافــل
واملؤمتــرات) ،وتابــع إن (التســجيل متــاح لــكل الباحثــن الناطقــن
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بالعربيــة ،الذيــن ينتمــون للحركــة العلميــة) ،ومــى يف القــول :إن
(أهــم االمتيــازات التــي تقــدم لــكل باحــث ،هــي إتاحــة صفحــة
خاصــة لهــم يضــع فيهــا أنشــطته ومعلوماتــه ومهاراتــه األكادمييــة،
إضافــة لألوســمة واملدونــات واملجاميــع البحثيــة التــي جــاءت
لتحقيــق أهــداف املنصــة وهــي إزالــة التهميــش ،وتحقيــق التواصــل
يف مــا بــن الباحثــن) .والتقــى الســويدي عــى هامــش التضييــف،
املهنــدس إيهــاب ابــو الخــر عضــو اللجنــة االستشــارية باملنصــة وعضــو
هيئــة تحريــر مجلــة صــدى أُريــد ،الــذي أوضــح أن (جامعــة اإلرساء
هــي أول جامعــة بــادرت للتعريــف باملنصــة التــي تعــد مظلــة وركنــا
للباحثــن نظــرا للــدور الــذي لعبتــه يف دعــم املنصــة وانتشــارها).

صدى أُريد
أُريــد تناقــش مــع جامعــة ماليــا مشــاريع
التعــاون المشــتركة

أُريــد وجامعــة الطاقــة الوطنيــة الماليزيــة
تبحثــان اطــاق دبلومــات مشــتركة

ناقشــت منصــة أُريــد للباحثــن والعلــاء والخــراء الناطقــن
بالعربيــة مــع جامعــة ماليــا مشــاريع التعــاون املســتقبلية
املشــركة بــن الجانبــن وســبل تطوريهــا خــال املــدة املقبلــة.
وأشــار الرئيــس التنفيــذي للمنصــة الدكتــور ســيف الســويدي
خــال زيارتــه فريــق قســم معهــد التعليــم املســتمر يف جامعــة
ماليــا ،يرافقــه عضــو اللجنــة االستشــارية الدكتــورة مريــم
قيــس واالســتاذ محمــد منصــور مــن الفريــق التقنــي للمنصــة
إىل أن (الزيــارة بحثــت آفــاق التعــاون املســتقبلية فيــا يخــص
تطويــر العالقــات بــن املنصــة والجامعــة مبــا يحقــق األهــداف
املوســومة التــي تســاهم بدعــم املشــاريع العلميــة املشــركة).

بحــث الرئيــس التنفيــذي ملنصــة أُريــد للباحثــن والعلــاء والخــراء
الناطقــن بالعربيــة الدكتــور ســيف الســويدي مــع رئيــس جامعــة
الطاقــة الوطنيــة املاليزيــة أ.د .كــال نــر الديــن مصطفــى،
فعاليــات املحفــل العلمــي والتعــاون مبوضــوع اطــاق دبلومــات
مشــركة داخــل املنصــة .وتطــرق الجانبــان خــال اللقــاء الــذي
حــره عضــو اللجنــة االستشــارية الدكتــورة مريــم قيــس واالســتاذ
محمــد منصــور مــن الفريــق التقنــي للمنصــة إىل (توســيع التعــاون
بــن أُريــد والجامعــة ،كــا تــم التباحــث بشــأن فعاليــات املحفــل
العلمــي الــدويل ،وتصنيــف الجامعــات داخــل املنصــة ،والتعــاون
مبوضــوع الدبلومــات ،وإطــاق دبلومــات مشــركة داخــل املنصــة).

أُريــد تنظــم محاضــرة عــن أهميــة المنصــات فــي
دعــم البحــث العلمــي

نظمــت منصــة أُريــد للباحثــن والعلــاء والخــراء الناطقــن
بالعربيــة محــارضة علميــة عــن (أهميــة املنصــات األكادمييــة يف
دعــم البحــث العلمــي ،منصــه أُريــد منوذجــا) .وألقــت أ.د .ســعاد
الطــايئ (املحــارضة العلميــة التــي جــاءت ضمــن النشــاط االســبوعي
لجمعيــة املشــكاة الثقافيــه التابعــة لــوزارة التعليــم العــايل
والبحــث العلمــي العراقيــة ،وتناولــت أهميــة املنصــات األكادمييــة
يف دعــم البحــث العلمــي ،منصــه أُريــد منوذجــا) ،وأضافــت :إن
(املحــارضة أوضحــت أهميــة املنصــة وأســباب تأسيســها ،وأهــم
مجالتهــا ،واملؤمتــرات والنــدوات واملحــارضات التــي عقدتهــا ،وأبــرز
االتفاقيــات التــي تــم عقدهــا مــع مختلــف الجامعــات ،وكل مــا
يتعلــق باملنصــة) ،مشــر ًة إىل أن (جميــع املشــاركني أعربــوا عــى
حرصهــم يف التســجيل باملنصــة ألهميتهــا يف دعــم البحــث العلمــي).
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أخبار ونشاطات المنصة

صدى أُريد

أخبار ونشاطات المنصة

ملتقى العلماء يدين اإلساءة للرموز الدينية ّ
وبث الكراهية واالقصاء

األعالن عن ميثاق علمي والتزام أخالقي لحفظ حقوق االنبياء والمرسلين

نظَّمــت منصــة أُريــد للعلــاء والخــراء والباحثــن الناطقــن باللغــة
العربيــة ُملت ًقــى علم ًّيــا دول ًّيــا إلكرتون ًّيــا (عــن بُعــد) بعنــوان « ُملتقــى
ال ُعلــا ِء ل ُنــر ِة خاتــمِ األنبيــا ِء» هدفــه تســليط الضــوء عــى حقــوق
النبــي صــل اللــه عليــه وســلم عــى العلــاء والخــراء والباحثــن.يف
أجــوا ٍء علمي ـ ٍة وثقافي ـ ٍة،و نبعــت فكــرة عقــد امللتقــى مــن استشــعار
املســؤولية العلميــة بعــد اإلســاءات املتكــررة بحــق رســول االنســانية،
فتمــت موافقــة األمانــة العامــة واللجنــة االستشــارية املوحــدة
للمنصــة عــى تنظيــم هــذا امللتقــى ،وتجلــت أهدافــه يف تســليط
الضــوء عــى حقــوق النبــي عــى العلــاء والخــراء والباحثــن يف أُريــد،
ومنهــا:
 إصــدا ُر دليــلٍ باللغ ـ ِة العربي ـ ِة عــن دو ِر العلــاء يف نُــرة الرســول صــى اللــه عليــه وســلم. زيــاد ُة الوعــي بأهميــ ِة توضيــح ُحقــوق النبــي -صــى اللــه عليــهوســلم -عــى العلــاء والباحثــن.
 إصــدا ُر ميثــاقٍأخالقــي لحفــظ حقــوق األنبيــاء
والتــزام
علمــي،
ٍ
ٍّ
ٍّ
واملرســلني مــن قبــل العلــاء والباحثــن واألدبــاء.
ـي مبختلــف أشــكاله عــن حقــوق النبــي
 الحــثُّ عــى اإلنتــاج العلمـ ّصــى اللــه عليــه وســلم -عــى العلــاء والباحثــن وبيــان ســرتهالنبويــة العطــرة.
وأفتتــح امللتقــى بكلمــة الرئيــس التنفيــذي للمنصــة ،الدكتــور ســيف
ـب يل باألصالــة عــن نفــي ونيابــة عــن
الســويدي جــاء فيهــا( ،يُطيـ ُ
إدارة ومنتســبي منصــة أُريــد الرتحيــب بالحضــور الكــرام يف ملتقــى
العلــاء لنــرة خاتــم األنبيــاء؛ الــذي عقــد عــن بُعــد وضـ ّم دراســات
علميــة تخصصيــة يف اليــوم األول واإلعــان عــن نتائــج مســابقة امللتقى
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العلميــة يف اليــوم الثــاين مــع اســتضافة للفائزيــن) ،واضــاف ان (فكــرة
امل ُلتقــى جــاءت بعــد اإلســاءة لرســول اإلنســانية صــل اللــه عليــه
وســلم ،فتمــت موافقــة األمانــة العامــة واللجنــة االستشــارية املوحــدة
للمنصــة عــى تنظيــم وعقــد امللتقــى ،وشُ ـكّلت لجن ـ ًة فرعيــة إلدارة
ووضعــت أهدافًــا لهــذا امللتقــى املبــارك ؛ لتســليط
هــذا الحــدث،
ْ
ُ
الضــوء عــى حقــوق النبــي عــى العلــاء والخــراء والباحثــن يف أريــد،
وإصــدار دليــل عــن دور العلــاء يف نــرة الرســول ،وإصــدار ميثــاق
علمــي والتــزام أخالقــي لحفــظ حقــوق األنبيــاء واملرســلني وحقهــم
عــى العلــاء والباحثــن واألدبــاء ،والحــث عــى اإلنتــاج العلمــي
مبختلــف أشــكاله) ،وقــدم الســويدي (الشــكر والعرفــان للمتحدثــن
الرئيســن الذيــن اســتجابوا لدعــوة املشــاركة وتقديــم مشــاركات
علميــة نافعــة وهــم األســتاذ الدكتــور عبــد الرحمــن العشــاوي
الــذي قــدم محــارضة علميــة بعنــوان «دو ُر الباحثــن والشــعرا ِء
النبــي صــل اللــه عليــه وســلم ،وســبلِ
واألدبــا ِء يف بيــانِ ُحقــوقِ
ِّ
نرصتــه ،والدكتــور خريئيــل حســيني الــذي قــدم محــارضة علميــة
ـي وســنته ،واألســتاذ الدكتــور
لدراســاتُ امل ُســترشقني عــن ســر ِة النبـ ِّ
ـوق اإلنســانِ
عبــد الحكيــم األنيــس الــذي كانــت محارضتــه عــن حقـ ُ
ـوي مــع قــراء ٍة لكتــاب أربعــون حديثًــا يف اصطنــا ِع
يف الخطـ ِ
ـاب النبـ ِّ
املعــروف) ،مضيفــا (وال يفوتنــا تقديــم الشــكر لألســتاذ الدكتــور عبــد
العلمــي يف الســن ِة
اللــه املصلــح الــذي قــدم بحثــا بعنــوان اإلعجــا ُز
ُّ
النبوي ـ ِة) ،وتابــع ان (امللتقــى شــهد مداخــات علميــة قيمــة متثلــت
بالدكتــور أكــرم كســاب بعنــوان محمــ ٌد  -صــل اللــه عليــه وســلم
ُ
اإلســام والســام والكتــور مصطفــى عطيــة جمعــة عــن
رســول
ِ
تفنيــد شــبهات املســترشقني بشــأن شــخصية الرســول والــرد عليهــا
واالســتاذ الدكتــور عبــد القــادر املحمــدي بعنــوان جهــود العلــاء يف

صدى أُريد
نــرة الحديــث النبــوي) ،أشــاد الســويدي (بــدور جميــع املشــاركني
يف املســابقة العلميــة التــي عقــدت عــى هامــش امللتقــى بعــد اســتالم
 77مشــاركة ،وتــم تشــكيل أربعــة لجــان لــكل محــور تــم اعتــاده يف
املســابقة و ســيعلن رئيــس كل لجنــة عــن الفائزيــن مــع الجوائــز).
وتضمــن امللتقى فعاليتني:
األوىل عقــد جلســات علميــة تخصصيــة ضمــن َمحــاور امللتقــى ،وهــي:
محــارضة علميــة بعنــوان ،دو ُر الباحثــن والشــعرا ِء واألدبــا ِء يف
ـي -صــل اللــه عليــه وســلم ،وســبلِ نرصتــه ،قدمهــا
بيــانِ ُحقــوقِ النبـ ِّ
األســتاذ الدكتــور عبــد الرحمــن بــن صالــح العشــاوي ومحــارضة
النبــي ،للدكتــور
علميــة بعنــوان ،دراســاتُ امل ُســترشقني عــن ســر ِة
ِّ
ُ
حقــوق اإلنســانِ يف
خريئيــل حســيني ومحــارضة علميــة بعنــوان :
النبــوي مــع قــراء ٍة لكتــاب أربعــون حديثًــا يف اصطنــا ِع
الخطــاب
ِ
ِّ
ِ
املعــروف) ،قدمهــا األســتاذ الدكتــور عبــد الحكيــم األنيــس .كــا
تضمنــت الفعاليــات ثــاث مداخــات علميــة قيمــة :االوىل :للدكتــور
د .مصطفــى عطيــة جمعــة عــن تفنيــد شــبهات املســترشقني حــول
شــخصية الرســول والــرد عليهــا .والثانيــة :للدكتــور أكــرم كســاب،
بعنــوان( :محمـ ٌد  -صــل اللــه عليــه وســلم -رسـ ُ
ـام والســام)،
ـول اإلسـ ِ
و املداخلــة الثالثــة ،فكانــت لألســتاذ الدكتــور عبــد القــادر املحمــدي
بعنــوان( :جهــود العلــاء يف نــرة الحديــث النبــوي) .وأمــا الفعاليــة
الثانيــة للملتقــى ،فتضمنــت إقامــة ُمســابقة علميــة تنســجم مــع
أهــداف امللتقــى ومحــاوره.
وتــم اســتالم ســبعٍ وســبعني مشــاركة ،وشُ ــكلت ثــاث لجــان تحكيميــة
إلعــان الفائزيــن ضمــن املحــاور اآلتيــة:
أوال  :محــور الكتــب والكتيبــات ،تألفــت مــن أ.د .طــه احمــد حميــد
الزيــدي رئيســا ،وعضويــة أ.د .اســاعيل عبــد عبــاس الجميــي ،وأ.د.
محمــد عــي مطــر ،حيــث كانــت قيمــة الجائــزة األوىل ألــف دوالر،
مناصفــة بــن الدكتــور أحمــد عامــر الدليمــي عــن كتابــه (املــروع
النبــوي يف املواطنــة وبنــاء مجتمــع الســلم) ،والدكتــور مصطفــى عطية
جمعــة عــن كتابــه (صــورة الرســول -صــى اللــه عليــه وســلم -يف
الوجــدان الغــريب أبعــاد التجنــي وبراهــن التفنيــد) ،والجائــزة الثانيــة
كانــت قيمتهــا  200دوالر رصيــد يف منصــة أُريــد ،وفــاز بهــا االســتاذ
والتعصـــب وجهــود املســترشقني
محمـــد تـنـــاح عــن كتابــه (اإلســاَم
ّ
يف التعريــف بالنبــي محمــد صــى اللــه عليــه وســلم وســنته) ،وحصــل
عــى الجائــز الثالثــة التــي كانــت قيمتهــا مائــة دوالر ،الدكتــور
كــال حامــد أحمــد املــري عــن كتابــه ( الرســول الحــق مــن جــاء
بالحقــوق) .بينــا تألفــت لجنــة التحكيــم ملحــور األبحــاث العلميــة
كل مــن الدكتــورة
مــن الدكتــور يــارس طرشــاين رئيســا ،وعضويــة ٍّ
ابتســام الحــايل والدكتــور أحمــد كســار الجنــايب والدكتــور خــرة
حديــدان) ،وفــاز بالجوائــز األوىل قيمتهــا  500دوالر الدكتــورة أمــل
صالــح ســعد راجــح بحثهــا املوســوم( :دراســة جهــود املســترشقني يف
التعريــف بالنبــي محمــد صــل اللــه عليــه وســلم وســنته) ،والجائــزة
الثانيــة التــي تبلــغ قيمتهــا  200دوالر رصيــد يف املنصــة كانــت
مــن نصيــب الدكتــورة ازهــار محمــد محمــد عبــد الــر عــن بحثهــا
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أخبار ونشاطات المنصة

املوســوم( :الســات الشــخصية للنبــي محمــد وعالقتهــا بالقيــم
األخالقيــة) ،وحصــد الجائــزة الثالثــة البالغــة قيمتهــا مائــة دوالر
الدكتــور عبــد املحمــود يوســف الصــايف عــن بحثــه املوســوم( :دور
العلــاء والباحثــن يف نــرة النبــي محمــد صــى اللــه عليــه وســلم).
ويف محــور الشــعر الفصيــح ،تألفــت لجنــة التحكيــم مــن الدكتــورة
كل مــن الدكتــورة إنصــاف
أمــرة زبــر ســمبس رئيســا ،وعضويــة ٍّ
عــي بخــاري ،والدكتــور عبــد اللــه صالــح الرشيــف ،وفــاز بالجوائــز
كل مــن الدكتــور عبــد اللــه عبــد املجيــد محمــد عــن
الثالثــة األوىل ٌّ
ـمس هــذا املصطفــى طلعــا) ،والجائــزة الثانيــة
قصيدتــه (إليــك يــا شـ ُ
ُ
قيمتهــا  200دوالر رصيــد يف أريــد ،فــاز بهــا الدكتــور مصطفــى عبــد
الفتــاح عــن قصيدتــه (مشــكاة الكــون) ،والجائــزة الثالثــة البالغــة
قيمتهــا مائــة دوالر مــن نصيــب الشــاعر يــارس الســعيد الششــتاوي
عــن قصيدتــه (فرحــة الوجــود).
ويف ختام امللتقى خرج املشــاركون بعدد من التوصيات أبرزها :
أوال :إصدا ُر ميثاقٍ
علمي بشــأن حفظ مكانة األنبياء واملرســلني
ٍّ
ثانيــا :تكويــن فريــق مــن العلــاء واألدبــاء واملفكريــن ،لجمــع مــا
كُتــب يف بيــان حقــوق النبــي صــى اللــه عليــه وســلم ونرصتــه شــعرا ً
ونــرًا ،تحــت عنــوان (موســوعة حقــوق النبــي صــى اللــه عليــه
وســلم ونرصتــه).
ثالثــا :اعتــاد املوضوعيــة واملنهجيــة العلميــة يف نقــد دراســات
املســترشقني يف مجــال الســرة والســنة النبويــة ،وبيــان خطرهــا عــى
الفكــر العــريب املعــارص.
رابعــا :االهتــام بوضــع مؤلفــات تجمــع األحاديــث النبويــة املتعلقــة
بحقــوق اإلنســان ،وترجمتهــا إىل اللغــات الحيــة.
خامســا :االهتــام بدراســة الســرة النبويــة ،وقــراءة أحداثهــا يف
ضــوء مجــاالت الحيــاة املعــارصة (السياســية واالقتصاديــة واإلعالميــة
والرتبويــة).
سادســا :اعتــاد ملتقــى العلــاء لنــرة خاتــم االنبيــاء كفعاليــة
ســنوية تنظمهــا منصــة أُريــد بالتعــاون مــع املؤسســات العلميــة
والدعويــة.

صدى أُريد

مقاالت

جيلنــا وجيليكــم

د .محمود الجزار

إن فجــوة األجيــال ستســتمر ،وال ميكــن إيقــاف عجلــة
التطــور والتقــدم ولكــن يجــب مســايرة كل ذلــك بـ(وانــك
لعــى خلــق عظيــم).
يف جيلنــا ىف الخمســينيات تظهــر نظافــة املــرأة مــن مالبــس
الرجــل ويف مالبــس املــرأة تظهــر رجولــة الرجــل ،ويف
مالبــس البنــات تظهــر أخــاق األم.
نحن جيل نشأنا وتربينا عىل الحب !!...
والتسامح ،والوفاء ،واالحرتام ،وكل القيم النبيلة !!...
عارصنــا رجــاالً ونســاء مل يعرفــوا القــراءة والكتابــة،
ولكنهــم أتقنــوا علــم الــكالم!!..
مل يدرسوا األدب ،ولكنهم علمونا األدب!!..
مل يدرســوا قوانــن الطبيعــة وعلــوم األحيــاء ،ولكنهــم
علمونــا فــن الحيــاء!!..
مل يقــرؤا كتابــا واحــدا عــن العالقــات ،ولكنهــم علمونــا
حســن املعاملــة واالحــرام!!..
مل يدرسوا الدين ،ولكنهم علمونا معنى اإلميان!!..
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مل يدرسوا التخطيط ،ولكنهم علمونا بُعد النظر!!..
مل يجرؤ أحد منا عىل الكالم بصوت عال يف البيت !!...
نحــن جيــل كنــا ننــام عنــد انطفــاء الكهربــاء يف فنــاء
املنــازل!!...
كنــا نتحــدث» مــع» بعــض ...وال نتحــدث «عــن» بعــض
!!...
فحبــي وتقديــري ملــن علمونــا أن لألهــل هيبــة  ...للمعلــم
هيبــة !!...
و للعرشة هيبة  ..وكنا نحرتم سابع جار !!...
و نتقاســم مــع األخ والصديــق املــروف واللقمــة واألرسار
!!...
إهداء ملن عاش تلك اللحظات الجميلة !!...
وإىل الجيــل الــذي ربانــا وهذبنــا أقــول :حفــظ اللــه مــن
كان منكــم حي ـاً ،والرحمــة واملغفــرة ملــن غادرنــا.
فهــل يف جيليكــم ىف عرصنــا الحديــث والتقنيــة الهائلــة
مــن عنــده كل هــذه األمــور مجتمعــه؟

صدى أُريد

مقاالت

مصداقيــة كورونــا فى مواقع التواصل االجتماعي لــدى الرأى العام العربى
د .عبداهلل الوزان

تعــد جائحــة كورونــا حديــث الســاعة اآلن  ،فــكل العــامل يتحــدث عــن
هــذا الوبــاء الخطــر الــذى أصــاب العــامل ىف نهايــة عــام 2019م حتــى
وقتنــا هــذا مــن شــهر ينايــر عــام  2021م  ،فقــد بــدأت هــذه الجائحــة
بالصــن وطوقتهــا  ،ثــم مالبثــت أن طوقــت العــامل كلــه خاصــة قــارة أوربــا
مــرورا بالــرق األوســط ودول عاملنــا العــرىب الــذى نعيــش ىف كنفــه.
ولقــد أصبــح الوبــاء اآلن هــو الذعــر الحقيقــى لــكل انســان عــى وجــه
البســيطة  ،فهــو مبثابــة الرعــب املســيطر عــى الكــرة األرضيــة برمتهــا ،
فهــذا املــرض ال يفــرق بــن انســان وآخــر وبــن ذكروأنثــى أوبــن  طفــل و
رجــل مســن  ،ولقــد أصبــح عــام 2020م رمـزا لجائحــة كورونــا وعنوانهــا
الــذى يتميــز بــه  ،فقــد امتــأت املستشــفيات ىف كل دول العــامل بالحــاالت
املشــتبه بهــا وبالحــاالت املتوفــاة والحــاالت املحتجــزة بالعنايــة الفائقــة
 ،وأخــرى محتجــزة بالحجــر الصحــى داخــل املستشــفيات وداخــل
املنــازل  ،نســتمع ونشــاهد كل ذلــك عــى شاشــات التلفــزة وعــى مواقــع
التواصــل االجتامعــى التــى تحــى األحــداث تباعــا بالدقائــق والثــواىن
 ،فهــذه املواقــع خاصــة (الفيــس بــوك – توتــر – اليوتيــوب) أحدثــت
ثــورة معلوماتيــة ضخمــة ىف املتابعــة وتتبــع األخبــار أوال بــأول  ،لكــن
هــل تكــون األخبــار فيهــا مبصداقيــة عاليــة أم أنهــا مجــرد أقاويــل
ال تغنــى عــن الحقيقــة شــيئا؟  ،خاصــة فيــا يتعلــق بجائحــة كورونــا
(كوفيــد  )19-حديــث النــاس حتــى اآلن  ،وهــل تتوافــر يف هــذه املواقــع
املصداقيــة إزاء مــا ينــر فيهــا حــول جائحــة كورونــا مــن صــور وأخبــار
وفيديوهــات ورســومات وتعليقــات  ،أم مــا ينــر فيهــا أكاذيــب ؟ .
فاملصداقيــة تلعــب دورا تنويريــا مهــا ىف الــرأى العــام العــرىب والجمهــور
 ،ومواقــع التواصــل االجتامعــى ىف معظــم أنحــاء العــامل تــكاد تســيطر عــى
مقاليــد األمــور اإلخباريــة ىف البــاد فهــى تنــر الحقيقــة واألكاذيــب معــا
خاصــة فيــا يتعلــق بجائحــة كورونــا  ،فنجــد ىف هــذه املواقــع تنــر
وتذيــع للــرأى العــام العــرىب كل مــا يتعلــق بهــذا الوبــاء الخطــر مــن
صــور وفيديوهــات ورســوم ورســائل كتابيــة ومســموعة  ،وعليــه فــإن
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هنــاك مــن الجمهــور مــن يتفاعلــون ويصدقــون مــا يبــث ،وآخــرون
يشــاهدون وال يصدقــون كل مــا يقــال إال إذا كان مفعــا باألدلــة واملصادر،
وصنــف ثالــث يشــاهد وال يتفاعــل وال يصــدق وال يكــذب فهــو محايــد
 ،فالــرأى العــام ىف أى بلــد هوعــاد األمــم ومعينهــا الــذى ال ينضــب
أبــدا  ،وبوعــى الجمهــور وثقافتهــم يقــاس نهضــة األمــم وتقدمهــا .
لكــن هــل فــروس كورونــا هــذا مصطنــع أم طبيعــى ؟
أم هــو حقيقــى الوجــود أم مجــرد خزعبــات وأكاذيــب؟
وهــل هــو بالفعــل مــرض معــدى أمــا أنهــا أوهــام
وخيــاالت؟ وهــل نعيــش وبــاءا حقيقيــا أم مفتعــا ؟
كل هذه التســاؤالت تنرش ىف مواقع التواصل االجتامعى  ،فهل عندما تنرش
مثــل هــذه التســاؤالت أيجــب علينــا كرأى عــام عــرىب التصديق بهــا أم ال ؟
فاملشــكلة تكمــن يف مــدى مصداقيــة هــذه املواقــع  ،فالكثريأكــدوا
وجــود الفــروس وأنــه مــرض معــد لآلخريــن  ،والبعــض اآلخــر
أكــد أنــه ال يوجــد مــرض وإن وجــد فانــه ليــس معديــا ؟
وقــد قمــت مؤخــرا ىف يوليــو املــاىض عــام 2020م بعمــل بحــث عــن
مصداقيــة كورونــا فحصلــت عــى بعــض النتائــج أهمهــا  :أن أكــر مواقــع
التواصــل االجتامعــي مصداقيــة يف نقــل األخبــار واملعلومــات حــول جائحة
كورونــا هــو موقــع الفيــس بــوك بنســبة  %71,9ىف املرتبــة األوىل ثــم يــأىت
موقــع اليوتيــوب ىف املرتبــة الثانيــة بنســبة  %18بينــا يأىت توتــر  ىف املرتبة
الثالثــة واألخــرة بنســبة  ، %10,1أي أن الــرأى العــام يصدقــون مــا ينــر
ومــا يبــث يف مواقــع التواصــل االجتامعــي لكــن درجــات الصــدق تختلــف
مــن موقــع آلخــر  ،وأن الثقــة ىف مصداقيــة مواقــع التواصــل االجتامعــي
بالنســبة للــرأى العــام العــرىب موجــودة وبقــوة لكــن ليســت مصداقيــة
مطلقــة  ،فنجــد أن نســبة  %57,3منهــم لديــه الثقــة ىف مصداقيــة موقــع
الفيــس بــوك عــن املواقــع األخــرى مثــل اليوتيــوب ونســبته  %14,4وتوتــر
بنســبة  ، %7,3أمــا عــدم الثقــة ىف املصداقيــة بالنســبة للمواقــع الثــاث
الســابقة مجتمعــة تكــون بنســبة . %12,9
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لغويــات قرآنيــة
الحلقة ()2

نقــف أمــام قولــه تعاىلَ {:و َعــ َد اللَّــ ُه الْ ُم ْؤ ِم ِنــ َن َوالْ ُم ْؤ ِم َن ِ
ــات
َج َّنـ ٍ
ـات ت َ ْج ـرِي ِم ـ ْن تَ ْح ِت َهــا الْ َنْ َهــا ُر َخالِ ِدي ـ َن ِفي َهــا َو َم َســاكِ َن
طَيِّبَ ـ ًة ِف َج َّنـ ِ
ـر َذلِـ َـك ُه ـ َو
ـات َع ـ ْدنٍ َو ِرضْ ـ َوا ٌن ِم ـ َن اللَّ ـ ِه أَكْـ َ ُ
الْفَــ ْو ُز الْ َع ِظيــ ُم} [التوبــة]72 :
لنبحــث ســبب مجــيء كلمــة {رضــوا ٌن} نكــرة ،وأمــور أخــرى
تتصــل بالســياق املقامــي املقــايل القــرآين:
أوالً -التنكري:
للتنكــر يف اللغــة العربيــة معــاين متعــددة؛ منهــا ،كــا قــال
ســيبويه ،مــا يــأيت إلرادة الوحــدة ،مثــل قــول أحدهــم( :أتــاين
رجـ ٌـل) يقصــد واحــدا ً يف العــدد ،ال اثنــن .أو لتبيــان الجنــس؛
أي( :أتــاين رجـ ٌـل ال امــرأة) ،وغــر ذلــك مــن املعــاين النحويــة
التــي ال يتســع املقــام ،هنــا ،لرشحهــا.
ويف هــذه اآليــة الكرميــة ،جــاءت كلمــة {رضــوا ٌن} نكــرة،
فلــم ِ
يــأت التعبــر القــرآين ،عــى ســبيل املثــال( :ورضــوا ُن
اللــه أكــر) ،وســبب ذلــك ،أ َّن توظيــف التنكــر يف{ :رضــوا ٌن}
أفــاد أ َّن القليــل مــن رضــوان اللــه تعــاىل ،أكــر مــن النعــم
املاديــة التــي ســبقت ذلــك كلــه ،مــن جنــات وقصــور ،وأنهــار؛
أل َّن رضــا اللــه ســبحانه وتعــاىل ،كــا قــال الزمخــري« :هــو
ســبب كل فــوز وســعادة ،وألنهــم ينالــون برضــاه عنهــم
تعظيمــه وكرامتــه ،والكرامــة أكــر أصنــاف الثــواب ،وقــال
أحــد العارفــن يف اللــه :ال تطمــح عينــي ،وال تنــازع نفــي
إىل يشء مــا وعــد اللــه يف دار الكرامــة ،كــا تطمــح وتنــازع
إىل رضــاه عنــى».
أضــف إىل ذلــك ،فــإ َّن الجنــة ،وأنهارهــا ،وقصورهــا ،كلهــا
أمــور ماديــة ،تســعد النفــس بهــا ،ولكـ َّن الســعادة الحقيقيــة،
هــي الســعادة الروحانيــة ،وهــي أعــى وأرشف مــن الســعادة
املاديــة ال ُجســانية ،فــإذا اجتمعــت الســعادة املاديــة،
والراحــة النفســية ،فقــد حصــل العبــد عــى أعــى مراتــب
الفــوز.
*وقفــة مع علم األصواتِ { :رضْ َوا ٌن ِم َن}
تتكــون هاتــان الكلمتــان مــن عــدد مــن املقاطــع الصوتيــة،
والكتابــة الصوتيــة اآلتيــة ،تُظهــر ذلــك:
rid/waa/nun+min
ونجــد أن تنويــن التنكــر ،ســاعد يف بنــاء مقطــع صــويت
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متوســط مغلــق
(،)nun)، (cvc
وهــو مــن املقاطــع الصوتيــة املفضلــة يف اللغــة العربيــة،
وعندمــا جــاء هــذا الصــوت ســاكناً يف نهايــة مقطــع ،كان
ضعيفــاً لســببني :لســكونه ،وموقعــه ،مــا جعلــه ُعرضــة
ألن يتأثــر يف الصــوت الــذي يــأيت بعــده ،ونعنــي بــه ،هنــا،
صــوت امليــم ( )miالقــوي يف صفاتــه ،وموقعــه ،مــا م ّكــن
صــوت امليــم الــذي يشــرك مــع ســابقه ،صــوت النــون ،بعــدد
مــن الخصائــص ،مــن أبرزهــا الوضــوح الســمعي ،والجهــر،
والغنــة ،ذلــك كلــه جعــل حــدوث االنســجام الصــويت أمــرا ً
حتميــاً ،وهــو مــا يُســمى ،يف علــم األصــوات:
(التأثــر الرجعي الكيل )Total Regres
()num+min
نتــج عــن هــذا االنســجام ،إدغــام قــوي حســن ســهل النطــق،
جــذب إليــه صــوت النــون الســاكن ،وهــو مــا يُطلــق عليــه
يف علــم التجويــد (اإلدغــام بغنــة)؛ وكأ َّن الســياق الصــويت
النطقــي القــرآين ،بعــد حــدوث االنســجام الصــويت ،يريــد أن
يأخذنــا مبــارش ًة إىل املتفضــل عــى عبــاده يف الرضــوان ،وهــو
اللــه العزيــز ،ذو الفضــل العظيــم.
ثانياً -اســتعامل اسم التفضيل (أكرب):
أي أ َّن رضــوان اللــه تعــاىل أكــر مــن الجنــان ونعيمهــا ،ويف
الســكّايك ،يف مفتــاح العلــوم ،إ َّن قــدرا ً «يســر
ذلــك ،يقــول َّ
مــن رضوانــه خــر مــن ذلــك كلــه؛ ألن رضــاه ســبب كل
ســعادة وفــاح».
وهنــا ،نتذكــر حديــثَ رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم،
الــذي رواه البخــاري:
ُ
ــل
يقــول أل ْهــلِ ال َج َّنــ ِة :يــا أ ْه َ
َعــال
( أ َّن اللَّــ َه ت َبــا َر َك وت َ
وســ ْع َديْ َك ،ف َي ُ
ال َج َّنــ ِة؟ ف َيقولــو َن :لَ َّب ْي َ
هــل
قــولْ :
ــك َربَّنــا َ
َر ِضيتُ ـ ْم؟ فيَقولــو َن :ومــا لنــا ال نَـ ْر َض وق ـ ْد أ ْعطَيْتَنــا مــا لَ ـ ْم
تُ ْعـ ِ
ـط أ َح ـ ًدا ِمــن َخلْ ِقـ َـك ،ف َيقـ ُ
ـول :أنــا أُ ْع ِطي ُك ـ ْم أفْضَ ـ َـل ِمــن
ذلــك؟ فيَ ُ
ــل ِمــن َ
َ
قــول:
ذلــك ،قالــوا :يــا َر ِّب ،وأَ ُّي يش ٍء أفْضَ ُ
ــوان ،فــا ْأســ َخ ُط علَ ْيكُــم بَ ْعــ َد ُه أبَــ ًدا).
أُ ِح ُّ
ــل علَ ْيكُــم ِرضْ ِ
اللهــم اجعلنا ممن تــرىض عنهم ،وتدخلنا يف رحمتك.
والله تعاىل أعىل وأعلم.
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َ
األطفــال
مخاطــر اإلنترنِــت علــى
د /محمد توفيق عبدالرحيم
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الشــك أن االنرتنــت أو الشــكبة العنكبوتيــة تُعــ ُّد مــن
أهــم املوضوعــات املطروحــة عــى الســاحة ،ومتثــل
أهميــة كبــرة يف حياتنــا اليوميــة وتؤثــر تأثــرا كبــرا
فيهــا؛ إذ ح ّولــت العــامل إىل قريــة صغــرة ،رغــم وجــود
الحــدود ،والفواصــل املكانيــة والزمانيــة ،عــن طريــق
إتاحــة إمكانيــة تبــادل الرســائل ،والصــور ،والفيديوهــات
عــر مواقــع التواصــل االجتامعــي ،مــا ســاهم يف زيــادة
الرتابــط االجتامعــي ،وســ ّهل عمليــة التعــارف عــى
الحضــارات الجديــدة ،واألماكــن ،واألشــخاص ،إال أنّــه
يجــب األخــذ بعــن االعتبــار أ ّن االســتخدام الخاطــئ لــه
ر باألفــراد يف مختلــف األعــار وخاصــة األطفــال،
يــ ّ
وبالتــايل تتأثــر بــه الشــعوب ككل يف مختلــف املجتمعــات
برغــم الثقافــات املتعــددة.
قبــل غــزو التكنولوجيــا لعاملنــا كانــت مخاوفنــا عــى
أطفالنــا تقتــر عــى أمــور بســيطة يشــرك بهــا معظــم
األهــايل ،إلّ أ َّن األمــور ال تبقــى عــى حالهــا والعــامل يف
تقــ ّدم مســتمر ،فبعــد دخــول شــبكة اإلنرتنــت لعاملنــا
أي شــخص كبــر أو
أي بيــت منهــا وال ّ
بــات ال يخلــو ّ
صغــر إلّ قــد اســتخدمها ،وأصبــح عاملنــا أكــر خطــرا ً
حيــث ســيطر اإلنرتنــت عــى جوانــب كبــرة مــن حياتنــا،
رصفاتنــا.
وانعكــس ذلــك عــى أفكارنــا و ِق َي ِمنــا وت ّ
وقبــل أن نخــوض يف ســلبيات الشــبكة العنكبوتيــة البــد
أن نســلط الضــوء عــى ايجابياتهــا كنــوع مــن التقييــم
املوضوعــي فمــن ُمميــزات اإلنرتنــت:
املناقشــة الفعالــة والبنــاءة ملواضيــع مختلفــة مــن شــأنها
رفــع مكانــة الثقافــة والعلــم وهــذا مــن خــال اســتعامل
غــرف الدردشــة واملجــات االلكرتونيــة املجانيــة والتــي
تحــوي عــى الكثــر مــن األبحــاث العلميةالتــي تســاعد
يف كتابــة األبحــاث واملقــاالت العديــدة كــا أن محــركات
البحــث تســاعدنا يف الوصــول ألمــور كانــت يف الســابق
شــبه مســتحيلة وكذلــك الحصــول عــى املعلومــة برسعــة
كبــرة مــا ســاهم يف رفــع الثقافــة والعلــم .والبــد كذلــك
مــن االشــارة اىل أثــر االنرتنــت عــى التعلــم األكادميــي
فالكثــر مــن املؤسســات التعليميــة واألكادمييــة تتبــع
أســلوب التعلــم عــن بعــد ،كــا ميكــن الحصــول عــى
ألقــاب جامعيــة كاللقــب الثــاين والثالــث بهــذه الطريقــة
مــا يوفــر علينــا الوقــت واملــال.

أمــا عــى الصعيــد الشــخيص وبنــاء العالقــات فقــد ســاهم
االنرتنــت يف التعــرف عــى أصدقــاء جــدد وتبــادل اآلراء
فيــا بينهــم ومســاعدة بعضهــم البعــض .والتعــرف
عــى حضــارات الشــعوب كــا أن االنرتنــت يســاعد يف
التســلية وقضــاء أوقــات الفــراغ بأشــياء مفيــدة ومســلية
مــا يحويــه مــن العــاب وموســيقى والكتــب التعليميــة
والرتفيهيــة املختلفــة.
وال يخفــى علينــا جميعــا دور الربيــد االلكــروين يف نقــل
الرســائل وامللفــات برسعــة كبــرة وبــدون تكلفــة يف كل
مــكان وبــأي وقــت واخــذ الــرد خــال ثــوان معــودات.
وكذلــك التجــارة االلكرتونيةفالشــبكة ســاعدت عــى
التعــرف عــى ســلع كثــرة وذات مواصفــات مختلفــة
وأســعار مقبولــة وهــذا بســب التنافــس وكشــف
املنتوجــات بطريقــة الكرتونيــة وطلــب املنتــج عــن
طريــق االنرتنــت.
أيهــا الســادة ،االنرتنــت حــول العــامل إىل قريــة الكرتونيــة
صغــرة عدميــة الحــدود ومفتوحــة لجميــع البــر.
هــذا الــيء يســاعد يف التعــرف عــى ثقافــات أخــرى
وتعلــم لغــات أجنبيــة وكل ذلــك يســاعد يف اثــراء العلــم
واملعرفــة.
وبرغــم مــن تلــك املحاســن واملكاســب إال أن لالنرتنــت
مخاطــر وســلبيات كثــرة تدعونــا إىل أخــذ الحيطــة
والحــذر واتخــاذ كافــة االجــراءات لحاميــة أنفســنا
وأطفالنــا وأرسنــا ومجتمعاتنــا ،وإال ســيكون االنهيــار هــو
النتيجــة املحتومــة التــي نواجههــا والتــي بدأنــا نشــعر
بهــا عــى كل املســتويات واليكــم بعــض هــذه الكــوارث
التهديد واملضايقة واالبتزاز:
 قــد يتعــرض األطفــال إىل محتويــات مزعجــة ،مذلّــة،مهينــةُ ،محرجــة أو عدوانيــة يف رســائل الربيــد اإللكــروين
أو الدر َدشــة ،وتتحــول غــرف الدردشــة إىل أماكــن خطــرة
إذ ال ميكــن أن نعــرف هويــة جميع املشــاركني يف املحادثة،
لــذا ،فمــن الســهل ابتــزاز شــخص مــا أو مضايقتــه ،فــإذا
تجــاوز األمــر حــده ينبغــي إبــاغ الرشطــة.
و ليــس مــن الــروري أن يكــون ِ
الطفــل هــو الضَ حيــة
دامئــاً بــل ميكــن أن يكــون هــو مــن يقــوم بإرســال
التهديــدات لــذا عليــه أن يعــرف بــأن هــذا الفعــل غــر
مقبــول و يعــرض فاعلـ ُه لل ُمالحقــة القانونِيــة ،وإن حــا َول
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إخفــاء هويتُــه الحقيقيَــة فتوجــد طرائــق عديــدة لتعقــب
الفاعــل والكشــف عــن ِقناعــه
التعصب الديني وال ِعرقي والتَشــجيع عىل ال ُعنف:
ُ
إن مف ُهــوم التلــوث الثَقــايف يعنــي إضعــاف القيــم،تصارعهــا أو غيابهــا مــن خــال تقديــم معلومــات غــر
صحيحــة ومشــككة .و يشــمل جملــة مــن التَهديــدات
التعصــب الدينــي ،وال ِعرقــي،
لل ُمعتقــداتِ ،مــن ِخــال
ُ
إىل جانِــب التَهديــد األخالقــي ،امل ُتم ِثــل يف انهيــار ال ُنظُــم
األخال ِقيــة ،الّتــي تُشــ ِكل َدعامــة ال ُنظُــم اإلجتام ِعيــة
ُخصوصــاً و أن شــبكة اإلنرتنِــت ت َ ِعــج بِاملوا ِقــع غــر
ِ
اإلباحيــة.
األخال ِقيــة و
لســلة ُم ِ
يتعــرض األطفــال إىل ِس ِ
تواصلــة مــن ال ُعنــف
و
ُ
ِبــدءا ً ِمــن املوا ِقــع عــى اإلنرتنِــت مــع ال ّنــكات ِ
القاســية
نصيــة يف كثــرٍ مــن األحيــان ،إىل أفــام ِ
إباح ّيــة
وال ُع ُ
وصــور و ُرســوم ُمتحرِكــة بأســلوب
وألعــاب فيديــوُ ،
عنــري ،ومشــاهد ُعنــف مــن واقــع الحيــاة عــى موا ِقــع
ِمثــل يوتيــوبُ ،وصــوالً إىل ُصــور ِ
بشــعة عــى موا ِقــع
أخــرى.
ال َبيــع غــر امل َــروع لألســلِحة والبضائِــع املرسوقَــة و
امل ُخــدرات وامل َــواد املمنو َعــة:
ُيكــن الضغــط عــى عنــوان الويــب األســود يف املتصفــح
ولــن يظهــر يشء .ولكــن عــن طريــق تحميــل برنامــج
خــاص ُمتــاح ِب ُحريــة عــى شــبكة اإلنرتنِــتُ ،يكــن
للشــخص ال ُوصــول عــر العنــوان نفســه إىل عــامل مجهــول
مــيء ّبالــرور ومــن دون الخــوف مــن الوقــوع أو
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اإل ِمســاك ِبــه .فامل ُخــدرات واألس ـلِحة واإلرهــاب واملــواد
ِ
اإلباح ّيــة وال ّنصائــح امل ُقــززة ليســت بعيــدة عــن الطفــل
ســوى بِكبســة زِر ِ
واحــدة.
ال ِتجارة اإللكرتونِية:
 إغــراق الســوق هــذه األيــام بالهواتِــف الذَكيــة يجعــلِ
الطفــل ُمرتبطــاً بهــا فيتخــى عــن املحمــول مــا يــؤدي
إىل ُصعوبــة امل ُراقبــة عنــد اســتعامله لإلنرتنِــت ويزيــد
مــن تطــور ال ِتجــارة اإللكرتونِيــة .فُيم ِكــن بالتــايل ِ
للطفــل
يشــري أي برنا ِمــج أو تَطبيــق مــن اإلنرتنِــت بــكُل
أن
َ
ُســهولة ِمــن طَريــق ال ُدخــول ع ـ َر كل َمــة املُــرور فقــط.
اإلسـ ِتغالل و التّح ُرش الجِنيس باألطفال:
 أثنــاء تصفُــح اإلنرتنِــت ،يقــوم األطفــال بتكويــنصداقــات و التعــ ُرف إىل أشــخاص ُجــ ّدد مــن ِخــال
الشــبكات اإلجتام ِعيــة مثــل الفيســبوك و ُغــرف الدردشــة
و امل ِ
ُراســل الفــوري ،و أحيانـاً ي ِتــم اغراؤهــم بااللتقــاء .و
ُيكــن للقــاءات ِمــن هــذا ال ُنــوع أن تُهــدد ســامة ِ
الطفــل.
ويســتخدم ُمرتكبــو الجرائِــم الجِنســية وامل ُتحرشــون
باألطفــال ،بشــكل خــاص ،غُــرف الدردشــة وامل ُنتديــات
وبرامــج امل ُراســلة الفوريــة لِكســب ثِقــة الطفــل
ولرتتيــب لِقــاء وجه ـاً لوجــه بهــدف اإلس ـ ِتغالل الجِنــي.
كــا يــؤدي هــذا الفعــل اىل التعنيــف الجِنــي وهــو
عبــارة عــن عمليــة تهديــد أو ابتــزاز يقــوم بهــا الفاعــل
و يطلــب مــن الضحيــة ارســال صــور و ِ
مقاطــع فيديــو
إباحيــة لــه ُمهــددا ً ايــاه بنــر محتــوى معــن يف حــال
مل يســتجب لِتهديداتــه ،لــذا فــإن أخــذ صــور أو لقطــات
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حميميــة يجعــل مــن الفا ِعــل فريســة ســهلة لل ُمحتالــن و
لل ُمتحرِشــن.
وال بــد أن نشــر اىل العوا ِقــب ِ
النفســية لهــذه األمــور
الســمعة ،التشــهري ،الشُ ــعور باإلحـراج،
نذكــر منهــا تشــوية ُ
ال ُعزلــة اإلجتامعيــة ،...ال ســيام يف حــال تــم نــر هــذه
امللفــات عــى الشــبكة او تــم ارســالها اىل األصدقــاء،
املعــارِف أو األقــارِب و يعــود الســبب يف أكــر مــن
األحيــان اىل الرغبــة يف اإلنتقــام بعــد فَســخ عالقــة غرا ِميــة
أو انتهــاء عالقــة ِ
أصدقــاء.
والبــد أن نشــر كذلــك إىل الفريوســات وهــي برامــج
ُمخصصــة للتســلل إىل نظــام الحاســوب ،بِهــدف تدمــره أو
تعطيــل آدائــه مــن دون رضــا املالِــك .و مــا إن تــم تثبيــت
الربمجيــة الخبيثــة فــإن مــن الصعــب جــدا ً ازالتهــا .و
يــراوح أذاهــا حســب در َجــة الربمجيــة مــن ازعــاج بســيط
( بعــض النوافــذ اإلعالنيــة غــر املرغــوب بهــا مــن خــال
عمــل امل ُســتخدم عــى الحاســوب ســواء أكان ُمتصــاً
بالشــبكة أم غــر ُمتصــل بهــا ) إىل أذى غــر قابــل لإلصــاح
الصلــب عــى ســبيل املِثــال.
يتطلــب إعــادة تهيئــة القــرص ّ
واألطفــال أكــر عرضــة للتعــرض اىل تلــك الربامــج الخبيثــة
لقلــة خربتهــم بهــا والوقايــة منهــا .وهنــاك أمــر غايــة
يف األهميــة وهــو القُــار و لِعــب امليــر عــر الشّ ــبكة
ف ُهنــاك العديــد ِمــن مواقــع امل ُقا َمــرة عــى اإلنرتنِــت
وعــى ال ّجــوالُ ،يكــن ألي شــخص لديــه بِطاقــة إئتــان
أن يُشــارِك بامل ُقا َمــرة .و عــى األطفــال أن يُدركــوا أنّــه مــن
غــر القانــوين ِ
للقاصيــن أن يُشــارِكوا يف امل ُقا ِمرة.وعــى
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اآلبــاء االنتبــاه جيــدا لهــذا األمــر.
عزيــزي القــارئ ،بعــد أن اســتعرضت معــك مخاطــر
اســتخدام االنرتنــت ،هــل نــرك أوالدنــا فريســة ســهلة
بــدون توعيــة أو حاميــة؟ بالطبــع ال ،فأوالدنــا هــم أغــى
مــا منلــك ووجــب علينــا أن ننتبــه لهــم ونحميهــم ،ولكــن
كيــف نســتطيع ذلــك يف ظــل هــذا العــامل املتســارع وتلــك
التكنولوجيــا التــي تذهــب بعقــل الكبــر قبــل الصغــر؟
وهنــا إليكم بعــض النصائح التي يجب األخذ بها.
علينــا أن نصــادق أبناءنــا وأن نتقــرب منهــم ونناقشــهم
ونتحــاور معهــم وأن نوضــح لهــم تلــك املخاطــر التــي
تعصــف بالجميــع ويكــون ذلــك بطريقــة مبســطة حتــى
يســتوعب أطفالنــا مــدى الــرر الــذي يلحــق بهــم،
أمــا الخطورةالتاليــة فهــي أن نكــون جــزءا مــن شــبكة
العالقــات التــي هــم جــزء منهــا حتــى نتعــرف عــى
أصدقائهــم وعــى املواقــع التــي يدخلــون إليهــا ناهيــك
عــن برامــج الحاميــة التــي بــدأت يف االنتشــار وميكــن
مــن خاللهــا تحديــد املواقــع التــي ميكــن دخــول األطفــال
اليهــا والتــي تحظــر كافــة املــواد التــي ال تتناســب مــع
الطفولة.والبــد كذلــك مــن تحديــد ســاعات اســتخدام
األجهــزة االلكرتونيــة وال نــرك األمــر حســب رغبــة الطفــل
أي أن األب يضــع نظامــا مقننــا لهــذا االســتخدام وأن
يقــوم بفصــل االنرتنــت يف ســاعة محددة.عــى اآلبــاء عــدم
االهــال أو الرتاخــي يف اتخــاذ تلــك االجــراءات فاألمــر
خطــر يســتدعي االنتبــاه والحذر..حفــظ اللــه أبناءنــا
جميعــا وحفــظ مجتمعاتنــا مــن كل ســوء.
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طــور باحثون ماليزيــون طريقة لتحويــل األلياف املوجودة
يف أوراق األنانــاس التي يتم التخلص منها عادة لصنع مادة
قويــة ميكــن اســتخدامها لبنــاء هيــاكل الطائــرات املســرة.
ويحــاول املــروع ،الــذي يرأســه الربوفيســور
(محمــد ثريــق حميــد ســلطان) Mohamed Thariq
 Hameed Sultanيف جامعــة بوتــرا املاليزيــة،
إيجــاد اســتخدامات مســتدامة ملخلفــات األنانــاس
الناتجــة عــن املزارعــن يف  ،Hulu Langatوهــي
منطقــة تبعــد نحــو  65كيلومــر عــن كواالملبــور.
وقــال الربوفيســور لوكالــة رويــرز يف ورشــة عمــل:
نحــول ورقــة األنانــاس إىل أليــاف ميكــن اســتخدامها يف
تطبيقــات الفضــاء ،وذلــك عــر اخــراع طائــرة مســرة.
وأوضــح أن الطائــرات املســرة املصنوعــة مــن املــواد
املركبــة الحيويــة متتــاز بنســبة قــوة إىل وزن أعــى
مــن تلــك املصنوعــة مــن األليــاف االصطناعيــة ،كــا
أنهــا أرخــص وأخــف وزنًــا وأســهل يف التخلــص منهــا.
وقــال :إذا تعرضــت الطائــرة املســرة ألرضار ،فمن املمكن
دفــن اإلطــار يف األرض ليتحلــل يف غضــون أســبوعني.
وأضــاف :إن النمــوذج األويل للطائــرات املســرة
متكــن مــن الطــران عــى ارتفــاع نحــو 1000
مــر والبقــاء يف الهــواء ملــدة  20دقيقــة تقريبًــا.
ويأمــل فريــق البحــث يف إنشــاء طائــرة مســرة أكــر
الســتيعاب الحمــوالت األكــر ،مبــا يف ذلك أجهزة استشــعار
الصــور ،لألغــراض الزراعيــة وعمليــات التفتيــش الجويــة.

وقــال (ويليــام روبــرت ألفيــس) William Robert
 ،Alvisseمــن جمعيــة ناشــطي الطائــرات املســرة
املاليزيــة ،وهــي مجموعــة غــر حكومية تســاعد يف تصميم
الطائــرة املســرة وتقديــم املشــورة بشــأن املــروع:
يتمثــل دورنــا هنــا يف مســاعدة الصناعــة والزراعــة
عــى زيــادة العائــدات وجعــل الوظائــف أســهل كثــ ًرا.
وقبــل إطــاق املــروع يف عــام  ،2017كان
املزارعــون يتخلصــون مــن أوراق األنانــاس أو
يحرقونهــا بعــد الحصــاد ،مــا يســبب تلوث ًــا هوائيًــا.
ويأمل املزارعون اآلن أن يشجع مرشوع الطائرات املسرية
عــى املزيــد مــن االبتــكار إليجــاد اســتخدامات للنفايــات،
وزيــادة الدخــل عــن طريــق بيــع املخلفــات الزراعيــة.
وقــال مــزارع األنانــاس (إروان إســاعيل)
 :Irwan Ismailفيــا يتعلــق بالقضيــة الصحيــة،
ومشــكلة االقتصــاد بســبب فــروس كورونــا ،فــإن
املجتمــع يائــس وال يوجــد بديــل لزيــادة الدخــل.
ويأمــل الباحثــون أن يشــجع املــروع – الــذي
تــم إطالقــه يف عــام  – 2017العلــاء اآلخريــن يف
ماليزيــا عــى االســتفادة بشــكل جيــد مــن النفايــات.
وقــال مــزارع األنانــاس :قــد تكــون ثالثة أفدنــة من األرض
قــادرة عــى إنتــاج  5أو  10أطنــان مــن هــذه النفايــات،
التــي ميكــن بيعهــا مقابــل  0.25دوالر للكيلوغــرام
الواحــد ،مــا يعنــي أن النفايــات تعطــي تأثـ ًرا مال ًيــا كب ًريا
عــى املجتمــع ،وخاصــة املجموعــات الزراعيــة الصغــرة.
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حينــا يلقــى اإلنســان مــن مجتمعــه النكــران والجحــود
لقدراتــه ،وإمكانياتــه ،ويجــد النظــرة الدونيــة لقيمتــه
ومكانتــه ....
أصــل املثــل أن زمــارا نبــغ يف العــزف عــى مزمــاره،
ولكــن مل يكــن أهــل بلدتــه يعريونــه أي اهتــام عــى
الرغــم مــن موهبتــه الفــذة ،فــكان أن َّمــر بــه َر ُجــل
مــ ْن بلــد ٍة أخــرى فأعجــب بقدرتــه وطلــب منــه أن
يصحبــ ُه إىل بلدتــ ِه ،وهنــاك َع َ
ــزف مبزمــاره مبدعــا
ْ
كعادتــ ِه فنــال إعجــاب النــاس وأغدقــوا عليــه الهدايــا،
ثــم إنــه بعــد مــدة طويلــة قــرر العــودة إىل قريتــه
ورافقــه صاحبــه الــذي تعــرف عليــه ،فاجتمــع أهــل
البلــدة وأعجبــوا بعزفــه قبــل أن يعلمــوا أنــه َص ِ
احب ُه ـ ْم،
يبــق حولــه إال
فلــا علمــوا بذلــك انرصفــوا ومل
َّ
صاح ّبــه .فقــال لــه صاحبــه املقولــة التــي ذهبــت مثــا
«زامر الحي ال يطرب».
والوقائــع عــى مــر التاريــخ تــدل عــى صــدق هــذا
املثــل؛ فمــا يــروى أن والــدة اإلمــام أيب حنيفــة
النعــان حلفــت ميينــا فحنثــت فاســتفتت أبــا حنيفــة
تــرض وقالــت :ال أرىض إال مبــا يقولــه
فأفتاهــا ،فلــم
َّ
زرعــة القــاص فجــاء بهــا أبــو حنيفــة إىل زرعــة فقــال:
زرعــة مخاطبــا والــدة أيب حنيفــة ،أأفتيــك ومعــك
فقيــه الكوفــة؟ فقــال أبــو حنيفــة :أفتهــا بكــذا وكــذا.
فأفتاهــا فرضيــت! ومــا ذاك إال ألن األم ال تــرى يف
ولدهــا مهــا كــر يف الســن إال ذلــك الصغــر الــذي

يحبــو حولهــا! ومــا يــروى عــن ابــن الجــوزي قولــه:
عذيــري من فتية بالعراق
قلوبهم بالجفا قلب
يــرون العجيب كالم الغريب
وقــول القريب فال يعجب
وعذرهــم ،عنــد توبيخهــم مغنيــة الحــي مــا تطــرب إن
مــا يلمــس واضحــا يف كثــر مــن الــركات والقطاعــات
الزهــد يف توظيــف املواطــن الخبــر وعــدم تقديــر قدراتــه
وإمكاناتــه ،وعــى خــاف ذلــك يعطــى الخبــر األجنبــي
التقديــر واالهتــام واالمتيــازات عــى خــاف الخبــر
املحــي ،وقــد تكــون بضاعتــه الــكالم ،والدليــل أن كثــرا ً
مــن دور االستشــارات اإلجنبيــة تلجــأ إىل الجامعــات
واملختصــن طالبــة منهــم إبــداء الــرأي فيــا يطلــب منهــا!
إننــا يف حاجــة ماســة وعاجلة إىل اســتعادة الثقــة بعلامئنا،
وخربائنــا ،وطاقاتنــا ،وكفاءاتنــا املحليــة الوطنيــة .ورحــم
اللــه القائل:
كــم حكمة يل فيكم لو رميت بها
لقعــر بحر لجاءتني جواهره
ال عيــب يل غري اين يف دياري
وزامــر الحي ال تطرب مزامره
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تأمالت اعالمية

االتصال األول مع وحي السماء
د .طه احمد الزيدي

ورد يف الصحيحــن عــن الســيدة عائشــة ريض اللــه عنهــا ،أنهــا
قالــت :أول مــا بــدئ بــه رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم
مــن الوحــي الرؤيــا الصالحــة يف النــوم ،فــكان ال يــرى رؤيــا إال
جــاءت مثــل فلــق الصبــح ،ثــم حبــب إليــه الخــاء ،وكان يخلــو
بغــار حــراء فيتحنــث فيــه  -وهــو التعبــد  -الليــايل ذوات العــدد..،
حتــى جــاءه الحــق وهــو يف غــار حــراء ،فجــاءه امللــك فقــال :اقــرأ:
فقلــت :مــا أنــا بقــارئ ،قــال :فأخــذين فغطنــي حتــى بلــغ منــي
الجهــد ،ثــم أرســلني فقــال :اقــرأ ،فقلــت :مــا أنــا بقــارئ ،فأخــذين
فغطنــي الثالثــة ،ثــم أرســلني فقــال( :اقْـ َرأْ ب ِْاسـ ِـم َربِّـ َـك الَّـ ِـذي َخلَـ َـق
(َ )1خلَـ َـق الْ ِن َْســا َن ِم ـ ْن َعلَــقٍ ( )2اقْ ـ َرأْ َو َربُّـ َـك الْ َكْ ـ َر ُم ( )3الَّـ ِـذي
َــم (َ )4علَّــ َم الْ ِن َْســا َن َمــا لَــ ْم يَ ْعلَــ ْم ( ))5فرجــع بهــا
َعلَّــ َم بِالْ َقل ِ
رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم يرجــف فــؤاده ،فدخــل عــى
خديجــة بنــت خويلــد ريض اللــه عنهــا فقــال :زملــوين زملــوين،
فزملــوه حتــى ذهــب عنــه الــروع ،فقــال لخديجــة وأخربهــا
الخــر« :لقــد خشــيت عــى نفــي» فقالــت خديجــة :كال واللــه مــا
يخزيــك اللــه أبــدا ،إنــك لتصــل الرحــم ،وتحمــل الــكل ،وتكســب
املعــدوم ،وتقــري الضيــف ،وتعــن عــى نوائــب الحــق ،فانطلقــت
بــه خديجــة حتــى أتــت بــه ورقــة بــن نوفــل ابــن عــم خديجــة-
وكان امــرآ تنــر يف الجاهليــة ،فقالــت لــه خديجــة :يــا ابــن عــم!
اســمع مــن ابــن أخيــك ،فقــال لــه ورقــة :يــا ابــن أخــي مــاذا تــرى؟
فأخــره رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم خــر مــا رأى ،فقــال
لــه ورقــة :هــذا النامــوس الــذي نزلــه اللــه عــى مــوىس ،يــا ليتنــي
فيهــا جذعــا ،ليتنــي أكــون حيــا إذ يخرجــك قومــك فقــال رســول
اللــه صــى اللــه عليــه وســلم أو مخرجــي هــم؟ قــال :نعــم ،مل يــأت
رجــل قــط مبثــل مــا جئــت بــه إال عــودي ،وإن يدركنــي يومــك
أنــرك نــرا مــؤزرا ،ثــم مل ينشــب ورقــة أن تــويف وفــر الوحــي.
فهــذه الواقعــة تتضمــن الفوائــد اإلعالميــة االتيــة:
التــدرج النفــي والذهنــي للمرســل قبــل االتصــال :بــدأت مراحــل
االتصــال مــع وحــي الســاء بصــورة متدرجــة ،لثقــل هــذا االتصال،
وألن طرفــاه ليســا مــن جنــس واحــد (املالئكيــة -البرشيــة)،
فكانــت الصــورة االوىل للوحــي هــي الرؤيــا ،فــكان النبــي املرســل
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صــى اللــه عليــه وســلم ال يــرى رؤيــا إال جــاءت مثــل فلــق
الصبــح ،واســتمرت مــدة الرؤيــا الصادقــة ســتة أشــهر ،والفائــدة
اإلعالميــة مــن هــذه املــدة هــي للتــدرج يف االعــداد الذهنــي
والنفــي للمرســل ،واالبتــداء بأيــر صــور االتصــال بــن املصــدر
واملرســل ،للتخفيــف والتمهيــد والتــدرج يف التلقــي العمــي ،ومــن
خاللــه بــدأ املرســل يستشــعر ارتباطــا خاصــا باملصــدر يف الســاء.
اختبــار الصــدق والثبــات قبــل عرض الرســالة :أمــا اختبــار الصدق:
فقــد طلــب الوحــي مــن املرســل القــراءة (اقــرأ) :لتمييــز الصــادق
مــن الدعــي الــذي يدعــي علــم مــا مل يعلــم أو يتقــن ،أو ليقيــس
بــه هــذه الصفــة وال يقيــس صفــة بديلــة أو مشــابهة لهــا ،فــكان
الجــواب( :مــا أنــا بقــارئ) ،وأمــا اختبــار الثبــات :فــكان باســتعامل
طريقــة إعــادة االختبــار  ،يف ظــروف متشــابهة قــدر االمــكان،
وتراعــى مــدة اختبــار الثبــات علميــا بحســب نــوع االختبــار ،فقــد
كــرر الوحــي طلــب القــراءة ثــاث مــرات مــع التعامــل بشــدة يف
إثــر كل جــواب يتضمــن النفــي ،والغايــة مــن ذلــك اختبــار ثبــات
املرســل عــى موقفــه عــى الرغــم مــن الشــدة التــي يعانيهــا
بعــد نفــي القــراءة ،بقصــد التوثــق مــن دقــة القيــاس والتقويــم .
واليــوم خــراء مناهــج البحــث العلمــي يف علــوم االتصــال وغريهــا،
يؤكــدون عــى اخضــاع أداة البحــث مــن اســتبانة أو اختبــار
تحريــري إىل خطوتــن هــا :الصــدق والثبــات قبــل اعتامدهــا؛
ألن اســتقرار نتائــج البحــث ســتعتمد كليــا عــى هــذه األداة،
واملــراد بالصــدق معرفــة الدرجــة التــي يقيــس بهــا االختبــار
الــيء املــراد قياســه مــن صفــة أو غريهــا ،واملــراد بالثبــات
أنــه لــو اعيــد تطبيقــه عــى نفــس األفــراد فإنــه يعطــي نفــس
النتائــج أو نتائــج متقاربــة مــا يــؤدي إىل االســتقرار يف النتائــج.
مراجعــة أهــل االختصــاص والتجــرد لتفســر الحــوادث الجديــدة:
إن الحــدث مــن املــواد االســاس للعمليــة اإلعالميــة االخباريــة،
والقصــة االخباريــة تقــوم عــى وصــف الحــدث وتفســره وتحليله،
وحتــى تكــون هــذه العمليــة متقنــة ال بــد مــن الرجــوع إىل أهــل
االختصــاص والتجــرد ليكــون تحليلهــم للمعلومــات وتفســرهم
للنتائــج مســتندا إىل علــم ومعرفــة ،ومقصدهــم بيــان الحقيقــة
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بتجــرد وموضوعيــة ،فمــع اتبــاع الخبــر لديــن النصــارى ونبيهــم
هــو عيــى عليــه الســام ،إال أنــه أكــد أنــه النامــوس الــذي نــزل
عــى مــوىس عليــه الســام ،لعلمــه أن اليهــود تضمــر عــداوة
لجربيــل ،وســتنكره بعــد ظهــوره وبعثتــه ،فــأراد ترســيخه لديــه
منــذ وقــت مبكــر ،كــا أقــر اصطفــاء محمــد صــى اللــه عليــه
وســلم بالرســالة ومل يحســده عليهــا أو يؤثــر نفســه عليــه ،كــا
تضمنــت اجابــات ورقــة التأكيــد عــى صــدق الدعــوة بشــواهد
مــن التاريــخ والحــارض واملســتقبل  ،واســتند التحليــل عــى عمــق
االرتبــاط بالحــوادث الســابقة وعمــق الرؤيــة املســتقبلية لهــذه
الواقعــة ،أي مــا قبــل الحــدث ومــا وراءه أو بعــده بلغــة اإلعالميني.
وزيــادة يف ثقــة الخبــر أو املحلــل املختــص مبــا توصــل إليــه :اعالنــه
عــن اســتعداده التــام للقيــام بواجــب نــرة املرســل ورســالته
التــي ســتظهر يف املســتقبل ،وهــذا تحفيــز للمرســل وتأكيــد عــى
صــدق دعــواه وإقــرار لجديــة الوحــي واثبــات واســطته بــن
املصــدر واملرســل ســابقا والحقــا ،وإخبــار باملهمــة القادمــة وبعــض
تحدياتهــا كالتهجــر وااليــذاء والعــداوة ،والحاجــة إىل النــرة.
الكلــات التحفيزيــة املشــجعة :املرســل أحــوج مــا يكــون
إىل الكلــات املحفــزة املشــجعة يف مرحلــة االختبــار أو
مبتــدأ التكليــف بوظيفــة اإلعــام والتبليــغ ،وال ســيام إن
صــدرت مــن شــخصيات مقربــة أو مختصــة بــل ومــن طــرف
االختبــار نفســه ،وكلهــا بقصــد التشــجيع والتثبيــت والتأكيــد.
فحينــا قــال الرســول صــى اللــه عليــه وســلم لزوجتــه خديجــة:
لقــد خشــيت عــى نفــي ،فقالــت خديجــة :كال ،واللــه مــا يخزيــك
اللــه أبــدا ،ثــم ذكــرت فضائلــه ،وقالــت لــه بعــد أن ذهــب عنــه
الــروع :أبــر يــا ابــن عــم ،واثبــت ،فوالــذي نفــس خديجــة
بيــده إين ألرجــو أن تكــون نبــي هــذه األمــة ،فهــذه كلــات
تحمــل معــاين الجديــة والعمــق والثقــة باملصــدر واملرســل :فقــد
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تأمالت اعالمية

اثبتــت املصــدر وعدلــه ،وذكــرت خصائــص املرســل وفضائلــه
التــي تشــفع لــه يف دفــع مــا يخشــاه ،وأخــرا البشــارة بالنبــوة.
كــا جــاءت كلــات ورقــة بــن نوفــل لتعــزز هــذه املعــاين:
وإن يدركنــي يومــك أنــرك نــرا مــؤزرا ،ويف روايــة قــال
لــه مبــرا ومؤكــدا :والــذي نفــي بيــده ،إنــك لنبــي هــذه
األمــة ،ولقــد جــاءك النامــوس األكــر الــذي جــاء مــوىس.

دالالت إعالمية يف تحليل محتوى أول رسالة:

تحدثــت اآليــات التــي تليــت يف الغــراء عــن أول أمــر تكليفــي
صــدر مــن املصــدر ســبحانه إىل املرســل الــذي ســيكلف فيــا
بعــد بتبليــغ الرســالة ،وهــو يتعلــق بوســيلة إعالميــة تعــد مــن
أقــدم وســائل اإلعــام بعــد االتصــال الوجاهــي هــي القــراءة،
فالرســائل املقــروءة هــي التــي تعتمــد عــى حاســة البــر لتلقــي
املعلومــة ،وقــد جــاء التكليــف بواســطة االتصــال الوجاهــي.
وعادة تكون الرســائل املقروءة يف اللقاءات املبارشة األوىل أرســخ يف
تبليغ الرسالة وهي املعتمدة يف دقة املعلومة وال سيام غري املألوفة.
كــا ضمــت هــذه اآليــات -األوىل يف التنزيــل -عنــارص العمليــة
اإلعالميــة االتصاليــة ،فقــد حــددت املصــدر (باســم ربــك)،
وحــددت املتلقــي (اإلنســان) ،وحــددت الوســيلة (القلــم) الــذي
يعــر عــن الوســائل املقــروءة التــي تســتند إىل الكتابــة ،وأمــا
الرســالة فتمثــل بيــان حقيقــة ربوبيــة املصــدر ســبحانه يف الخلــق
والعلــم الوهبــي ،والتكليــف بالقــراءة ألجــل العلــم واملعرفــة.
ومل تذكــر هــذه اآليــات االســتجابة والتأثــر لســببني :افتتاحهــا
بأمــر تكليفــي غايتــه اإلعــام واختبــار املرســل ،وليــس التكليــف
ألنــه ال ميلــك أداتــه والقــدرة عليــه آنــذاك ،وإ ّن املقصــد مــن
الخطــاب التمهيــدي تهيئــة املتلقــي ألمــر ســيأيت بعــد حــن ،وعــادة
تكــون هــذه التهيئــة نفســية وشــعورية ال تكليــف عمــي فيهــا.
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أدب وشعر
إعداد :د.أميرة سمبس

لغتــى
شعر :د .عامر خليل الجرّاح

تبكــي فأســــألها :ومــن أبــكاكِ؟!
يــا محــض أعمــار القلــوب ونورَهــا
تلــك الخــدود الســمر أيــن نَضارهــا؟
وجــــدائل
ظفــــائر
أمْ أيــن مــوج
ٍ
ٍ
الجمـــال وشـــع ِرهِ
يــا أمَّ قافـــيةِ
ِ
ُ
نابـــغة القصـــيدِ مــرددًا
وأتــاكِ
يــا طيــفَ أصــواتٍ تحــوم بفكرنــا
عـــودي إلــى أرواحنــا تحــــيا إ ًذا
يــا أنــتِ رَجــعَ الحــبّ بيــن صدورنــا
ّ
فــإن غربتنــا غــدتْ
بعــضَ الحنيــن
ً
غريـــبة
يــا لحــنَ أغنيــة الغريــب
قولــي متــى ألقــاكِ فــي ليــل السّــرى؟
ً
فراشــة
وأراكِ كالحلــم الجمــــيل
ً
ومدينــة ضــاء الصّبــاح دروبهــا
ً
ســامة
لغتــي أيــا وطنــي الجريــح
كرمــى لعينــكِ ال أرى مــن دمعــةٍ
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العيـــنين أيـــنَ بهــاكِ؟
يــا حلــوة
ِ
ُ
تشتــــاقكِ األيــام ْ
أن تلقـــاكِ
أيـــن ابتســامٌ مــا يفــــارق فــاكِ؟
هامــت بهــا األرواح؟ أيــن نــداكِ؟
ّ
إن امــرأ القيــس الضّليــل أتــاكِ
َ
ميــة هــل عفــتْ ذكــراكِ
يــا دارَ
وتجــــوب أكــوان الخيــال رؤاكِ
وتطــوف نجمًــا فــي مــدى األفــاكِ
بعــضَ الحنــان فنحــن مــن قتــاكِ
ْ
بــأن نحــــياكِ
وطـــــن ًا وسلـــوانا
يــا زهــــر ًة فــي معــــرك األشـــواكِ
نمشــي ونحــو الفجــر أيــن يــداكِ؟
ً
وحمــــامة نقـــرتْ علــى شــباكي
ً
عشــقا ومــا انبلــج الضّحــى لــوالكِ
قومــي انهضـــي يــا حلوتــي عافــاكِ
عينــــاكِ ســرُّ نهوضنــا عينــاكِ...

صدى أُريد

لقاء العدد

أضــواء علــى إنجــازات اللجنــة اإلستشــارية
الموحــدة خــال العــام المنصــرم
العاني :نطمح االرتقاء بمنصة أُريد إلى أعلى درجات التميز

غــرت أمنــاط حيــاة البــر ،ومنهــا التحــول اإلجبــاري إىل النشــاط الرقمــي اإلفــرايض الــذي عــم أرجــاء
ال شــك أن جائحــة كورونــاّ ،
العــامل ،حيــث يعــد هــذا التعليــم واحــد مــن اآلثــار األيجابيــة للجائحــة يف املجتمــع ،إذ أســهمت منصــة أُريــد خــال العــام املنــرم
يف خدمــة الباحثــن واألكادميــن والطلبــة ومختلــف رشائــح املجتمــع األخــرى يف إقامــة املحــارضات العلميــة التثقيفيــة يف مختلــف
العلــوم ،وكان للجنــة االستشــارية العليــا يف املنصــة التــي تعــد أحــد االعمــدة االساســية لنشــاطات وفعاليــات دور فاعــل وكبــر يف نجــاح
الكــر مــن النشــاطات والنــدوات العلميــة ،ويقــول رئيــس اللجنــة أ.د ســلوان كــال جميــل العــاين« :إن أعضــاء اللجنــة كان لهــم دور
فعــال ومتميــز خــال عملهــم الــدؤوب طــوال العــام الــذي انعكــس عــى انجــازات املنصــة ودورهــا الريــادي يف نــر ثقافــة البحــث
العلمــي بــن الناطقــن بالعربيــة ،واالرتقــاء باملنصــة إىل أعــى درجــات االبــداع والتميــز» ،مشــرا ً إىل أ َّن «اللجنــة أســهمت يف الكثــر مــن
األعــال والنشــاطات العلميــة منــذ تأسيســها وحتــى اآلن ،إضافــة إىل أنهــا قدمــت الكثــر مــن املقرتحــات التــي أســهمت يف النهــوض
بواقــع املنصــة التــي تســعى لخدمــة الباحثــن واألكادميــن والطلبــة ومختلــف رشائــح املجتمــع األخــرى» .وفيــا يــأيت نــص الحــوار :
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• ما دور اللجنة االستشارية الموحدة في المنصة ؟

• هل كان للجائحة أثر في تغيير انماط الحياة
والتحول الى النشاط الرقمي؟

اســتحدثت اللجنــة يف العــام  2019بحســب نظــام منصــة العــام،
وتتألــف مــن الشــخصيات التواصلية العلمية يف املنصــة ممن حصلوا
عــى وســام باحــث مبــادر ،ومــن الباحثــن ،وأعضــاء هيئــة التدريس
الفاعلــن يف جامعاتهــم واملؤسســات البحثيــة ،إذ يبلــغ عــدد أعضــاء
اللجنــة نحــو (  ) 51عضــوا مــن بلــدان العـراق ومــر والســعودية
وعــان والجزائــر وفلســطني واملغــرب واألردن واالمــارات والســودان
واليمــن وليبيــا وماليزيــا وســوريا .وبلــغ عــدد أعضــاء اللجنــة ممــن
يحملــون لقــب االســتاذية  ،15ومــن هــم بلقــب أســتاذ مشــارك ،8
ولقــب أســتاذ مســاعد  ،8إضافــة إىل  20عضــوا ً بتخصصــات مختلفة.

مــا ال شــك فيــه ،فــإن جائحــة كورونــا (كوفيــد  )19-غـ ّـرت أمنــاط
حيــاة البــر ،ومنهــا التحول االجباري إىل النشــاط الرقمــي األفرتايض
الــذي عــم أرجــاء العــامل ،حيــث يعــد هــذا التعليــم أحــد اآلثــار
األيجابيــة لجائحــة كورونــا يف املجتمــع .وأســهمت املنصــة خــال
العــام املنــرم يف خدمــة الباحثــن واألكادميــن والطلبــة ومختلــف
رشائــح املجتمــع األخــرى يف اقامــة املحــارضات العلميــة التثقيفيــة
يف مختلــف العلــوم ،حيــث كانــت أُريــد ســباقة يف إقامــة فعاليــات
علميــة أفرتاضيــة خــال كورونــا ومنهــا املحفــل الــدويل العلمــي
الســادس الــذي تضمــن  7مؤمت ـرات يف تخصصــات مختلفــة ،فضــا
عــن  30محــارضة ودورة ونــدوة أقيمــت عــى هامــش املحفــل،
فقــد كانــت خطــوة جريئــة وتكللــت بالنجــاح الكبــر بفضــل
اللــه تعــاىل ومــن بعــده إدارة املنصــة ومشــاركة الباحثــن مــن
عــدة جامعــات ،وشــخصيات قياديــة يف التعليــم والتعليــم العــايل.

صدى أُريد

لقاء العدد

• ما أبرز نشاطات اللجنة خالل المدة الماضية؟
شــارك أعضــاء اللجنــة اإلستشــارية املوحــدة يف جميــع أنشــطة
وفعاليــات املنصــة التــي تتطلــب التنســيق مــع املؤسســات
االكادمييــة والبحثيــة يف الــدول التــي يعملــون وكانــت هنــاك
مشــاركة كــرى يف فعاليــات املحفــل العلمــي الــدويل الســادس
املنعقــد (عــن بُعــد) خــال املــدة مــا بــن  22-18أبريــل/
نيســان ،وفعاليــات املحفــل العلمــي الــدويل الســابع املنعقــد
(عــن بُعــد) يف املــدة مــا بــن  15 – 11نوفمــر بالتعــاون
بــن جامعــة الســلطان زيــن العابديــن – ماليزيــا والجامعــة
العراقيــة – العــراق وجامعــة العــريب التبــي – الجزائــر مــع

منصــة أُريــد للعلــاء والخــراء والباحثــن الناطقــن بالعربيــة،
وكان مهــام اللجنــة إمــا رئاســة أحــد املؤمتــرات العلميــة ،أو
إلقــاء بحــث أو الحضــور أو متحــدث رئيــس أوإلقــاء كلمــة أو
رئاســة جلســة بحثيــة ،وكذلــك العمــل يف اللجــان التحضرييــة
والتنظيميــة للمحفــل إضافــة اىل اخضــاع البحــوث املشــاركة يف
مؤمتــرات املحفــل الــدويل للتحكيــم والنــر يف مجــات أُريــد
الدوليــة املحكمــة و مراجعــة وتصويــب امللخصــات املشــاركة
يف املحفــل الــدويل ،والتدقيــق اللغــوي والعلمــي واإلرشاف
عــى كتــاب ملخصــات ابحــاث املحفــل العلمــي الــدويل.

• هل ألعضاء اللجنة دور أو مشاركة في توقيع
مذكرات التعاون العلمي مع الجامعات؟
تضــم اللجنــة يف عضويتهــا أ.د محمــد عاشــور الكثــري رئيــس جامعــة
ســيئون بالجمهوريــة اليمنيــة ،وأ.د أبكــر عبــد البنــات آدم ابراهيــم
مديــر جامعــة القــرآن الكريــم وتأصيــل العلــوم بجمهوريــة الســودان
اللــذان ســاهام بتوقيــع مذكــرات تفاهــم مــع منصــة أُريــد ،وإبــراز
هــذه املذكــرات يف إعــام الجامعــة املختلفــة ،وإبــراز عالقــة املنصــة
بالجامعــة يف صحيفــة آفــاق الجامعــة التــى ســتصدر مــع حفــل التخــرج
بالجامعــة ،ولهــم دور رئيــس يف اســتقطاب أعضــاء هيئــة التدريــس
والباحثــن للمنصــة ،وكذلــك املســاهمة يف تأهيــل ثالثــة مــن أعضــاء
الهيئــة التدريســية يف جامعــة ســيئون وحصولهــم عــى شــهادات
تأهيليــة لتدريــس اللغــة العربيــة الناطقــن بغريهــا ،والتنســيق يف
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عقــد مؤمتــرات علميــة متخصصــة بالتعــاون مــع منصــة أُريــد مثــل
مؤمتــر الصحــة النفســية التابعــة لــوزارة الصحــة الفلســطينية املنعقــد
بتاريــخ  21نوفمــر الــذي كان بعنــوان الصحــة النفســية عــن بعــد يف
ظــل جائحــة كورونــا ،كان الهــدف منــه الرتويــج والتعريــف باملنصــة
وزيــادة اإلنتســاب إليهــا ،وتوســيع دائــرة العالقــات مــع الــوزرات
املختلفــة ،وعقــد نــدوة ( آلفــاق البحــث العلمــي والتعــاون بــن
الجامعــات ) بالتعــاون بــن قســم علــوم الحيــاة يف كليــة العلــوم ومنصــة
أُريــد ،واملؤمتــر العلمــي الــدويل الســادس لالعــام «اإلعــام واالمــن
املجتمعــي -رؤيــة واقعيــة واســترشافية» الــذي عقــده مركــز البصــرة
بالتعــاون مــع منصــة أُريــد يف اربيــل للمــدة مــن  7-6شــباط  /فربايــر.

صدى أُريد

لقاء العدد

• هل شاركت اللجنة في اعمال اخرى؟
ســاهمت اللجنــة يف تحكيــم األعــال واألبحــاث املقدمــة مل ُســابقة
ـي هـ ٍ
ـادف يف شــهر رمضــان
منصــة «أُريــد» لصناعــة محت ـ ًوى علمـ ٍّ
1441هجريــة ،التــي وصــل عددهــا اىل  25عمــل علمــي وبحثــي،
وحصلــت د .هنــد حســن عبيــد  /عضــوة اللجنــة عــى املركــز األول
عــن بحثهــا العلمــي الــذي شــاركت فيــه ،و أ.د خالــد عبــد القــادر
منصــور التومــي  /عضــو اللجنــة حصــل عــى املركــز الثــاين الفضــل
محتــوى تفاعــي يف مواقــع التواصــل االجتامعــي ،والبعــض االخــر
كانــت ابحاثهــم مــن ضمــن البحــوث املميــزة ،وكذلــك مشــاركة
أ.د طــه الزيــدي يف رئاســة لجنــة تحكيــم مســابقة ملتقــى العلــاء
لنــرة خاتــم االنبيــاء ،كــا اقدمــت اللجنــة عــى كتابــة بعــض
منشــورات املنصــة مثــل صناعــة الهويــة العلميــة للعلــاء والخــراء
والباحثــن ،وموســوعة الكفــاءات العلميــة العربيــة ،وصناعــة
املحافــل العلميــة ،وموســوعة الشــخصيات العلميــة التواصليــة يف
املنصــة ،ورئاســة تحريــر مجــات أُريــد الدوليــة مــن قبــل االعضــاء
أ.د عبــد الــرازق مختــار ،و أ.د ســعاد الطــايئ و أ.د ســعد ســلامن
املشــهداين ،ود .مريــم قيــس مديــر تحريــر ،ورئيــس اللجنــة
االستشــارية العليــا ،واصــدار عدديــن لــكل مجلــة وعــدد اضــايف

خــاص ألبحــاث فايروس كورونــا ( كوفيد  .)19 -وكذلك املســاهمة
يف نــر وتحكيــم أبحــاث علميــة وانســانية حيــث ح ّكــم األبحــاث
أ.د طــه الزيــدي ،وأ.د خالــد عبــد القــادر منصــور التومــي ،و أ.د
ســعد ســلامن املشــهداين ،وأ.د ســحر خليفــة جاســم ،ود .فاطمــة
محمــد البــدراين ،ود .فتحيــة بنــت الســيد أحمــد بديــري ،ود.عصام
عبــد ربــه ومحمــد مشــاحيت ،ود .ابتســام حــايل للنــر يف مجلــة
أُريــد الدوليــة للعلــوم االنســانية واالجتامعيــة ،إضافــة إىل التدقيــق
اللغــوي يف أبحــاث مجــات أُريــد املحكمــة مــن قبــل د .امــرة زبــر
ســمبس  /نائــب رئيــس اللجنــة االستشــارية العليــا لرئاســة قســم
التدقيــق اللغــوي باللغــة العربيــة،و د .منى أحمد الشــاوي للتدقيق
اللغــوي باللغــة االنجليزيــة وحصــول االعضــاء عــى عــرات كتــب
شــكر وتقديــر مــن إدارة املنصــة واملؤسســات االكادمييــة والبحثيــة،
واملســاهمة يف نــر نشــاطات املنصــة والرتويــج لهــا عــر العالقــات
العامــة ووســائل االعــام ،ومواقــع التواصــل الرقمــي يف عــدة
دول (فلســطني والجزائــر وليبيــا ،)...وعــى الصفحــات الشــخصية
يف منصــة الـــ  ،Linkedinإضافــة للرتويــج لفعاليــات املنصــة يف
كافــة مجاميــع الواتــس أب وحــث الباحثــن عــى املشــاركة فيهــا.

• هل تم استحداث نظام تعليمي تابع للمنصة ؟
كان للجنــة دور يف الــرد عــى استفســارات األعضــاء يف كل مــا يخص
ســواء االنتســاب للمنصــة أواملشــاركات يف األنشــطة أو خدمــات
املنصــة ،حيــث جــرى تســجيل مــن خــال الصفحــات الشــخصية
مئــات الباحثــن الجــدد يف املنصــة مــن دول عربيــة واجنبيــة
واســتحداث نظــام فعــال للتعليــم األلكــروين تابــع للمنصــة بإرشاف
أ .معــد الحاكــم -عضــو اللجنــة االستشــارية العليــا حيــث عقــد 11
اســبوعاً علميـاً ،و 35محــارضة منوعــة مــن قبــل متحدثــن مختصــن
و ادارة عضــوات اللجنــة د .هنــد حســن عبيــد للجنــة التنســيقية يف
الع ـراق و أ.أســاء الغ ـراب للجنــة يف فلســطني ،والقــاء كلــات يف
املؤمتـرات ،واالحتفــاالت الســنوية النطــاق منصة أُريــد يف  25ابريل
والتعريــف بهــا وبخدماتهــا املختلفــة فضــا عــن اســتحداث قســم
النــر العلمــي االلكــروين يف املنصــة برئاســة د .يــارس الطرشــاين
وعقــد  12نــدوة شــهرية باإلضافــة لتنظيــم احتفاليــة مبناســبة اليــوم
العاملــي للغــة العربيــة بتاريــخ  18كانــون أول  /ديســمرب ،تضمنــت
مشــاركة عــدد مــن اعضــاء اللجنــة وشــخصيات علميــة بــارزة
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كمحارضيــن ،والقــاء كلــات افتتاحيــة مــن قبــل املديرالتنفيــذي
ومؤســس منصــة أُريــد ،ورئيــس اللجنــة اإلستشــارية العليــا ،ورئيــس
هيئــة تحريــر مجلــة أُريــد الدوليــة للعلــوم والتكنولوجيــا ،ومــرف
قســم النــر العلمــي االلكــروين ،ورئاســة جلســات علميــة ،كــا
اطلــق مســابقة شــهرية الختيــار أفضــل املدونــات العلميــة التــي
فــاز بهــا  21باحثــا وعضــو اللجنــة االستشــارية ،حيــث حصــل أ.د
طــه الزيــدي عــى املرتبــة االوىل وأ.د ســعاد الطــايئ باملرتبــة الثانيــة
يف مســابقة افضــل مدونــة ،وقــد بلــغ عــدد الباحثــن الذيــن كتبــوا
يف صفحاتهــم مبدونــة عــامل حتــى نهايــة عــام  2020أكــر مــن 860
باحثــا ،و عــدد املدونــات العلميــة باملنصــة وصلــت إىل أكــر مــن
6500مدونــة علميــة يف مختلــف التخصصــات الرشعيــة واللغويــة
والرتبويــة واالجتامعيــة واإلداريــة والطبيــة والهندســية والتقنيــة،..
وقــام القســم بتهنئــة الباحثــن الذيــن حصلــوا عــى درجــات علميــة
يف عام  ( 2020األســتاذية  -أســتاذ مشــارك  -أستاذ مساعد -دكتوراه-
ماجســتري) وقــد بلــغ عددهــم  73باحثــا مــن أعضــاء منصــة أُريــد.

صدى أُريد

لقاء العدد

• ما االلقاب او االوسمة التي حصل عليها اعضاء اللجنة خالل المرحلة الحالية؟
 لقــد حصــل عــدد مــن األعضــاء عــى وســام مستشــار ،وســاممحكــم ،وســام ناشــط يف فعاليــات منصــة أُريــد لعــام 2020م،
وســام نــارش متميــز ،وســام ُمحكــم ،وســام «مــروع عــامل»
وأوســمة اخــرى ،واســتمرار العمــل يف تســجيل وتوجيــه الدعــوة
للباحثــن لالنتســاب إىل املنصــة مــن البلــدان العربيــة الشــقيقة
والبلــدان املقيمــن فيهــا والــدول االســامية وكذلــك املواظبــة
عــى حضــور االجتامعــات الدوريــة للجنــة ومناقشــة نشــاطات
املنصــة وعملنــا عــى تطويــر اللوائــح التنظيميــة للمنصــة وتكليــف
لجنــة برئاســة أ.د طــه أحمــد الزيــدي وعضويــة أ.د ابكــر عبــد
البنــات آدم ابراهيــم ،أ.د ســعيد الظفــري العــادة صياغــة

النظــام الداخــي لعمــل اللجنــة االستشــارية العليــا واملوحــدة
وإقامــة ورش تعريفيــة باملنصــة ،وإلقــاء محــارضات للباحثــن
الشــباب والــرواد يف جامعــات ودول عــدة ..تناولــت تأســيس
املنصــة ،وأهدافهــا ،والنظــام اإلداري فيهــا ،واملؤمتــرات واملحافــل
العلميــة الدوليــة ،والــورش ،والنــدوات ،وامللتقيــات ،ومجالتهــا
املحكمــة ،واالتفاقيــات العلميــة للمنصــة ،واملوســوعة العلميــة
وعقــد ورشــة طبيــة عــن (األمــراض الجلديــة ..أرسار وخفايــا..
األعــراض ،التشــخيص ،العــاج) ،بالتعــاون مــع د .صبيــح عبــاس
املشــهداين /كليــة الطــب بجامعــة بغــداد ،التــي تعــد مبثابــة عيــادة
الكرتونيــة و الزالــت تقــدم الخدمــات ملــن يطلبهــا حتــى تاريخــه.

• هل كان ألعضاء اللجنة دور بعد استحداث مجلة صدى المنصة الدورية؟
بالطبــع كان العضــاء اللجنــة دور كبــر يف اعــداد املجلــة الدوريــة
التــي صــدر عنهــا  7اعــداد دوريــة ،اذ يــرأس مجلــس اإلدارة وهيئــة
تحريــر فيهــا د .ســيف الســويدي  /املديــر التنفيــذي للمنصــة،
ومديــر التحريــر د .جــال عبــد نامــوس /عضــو اللجنــة االستشــارية
املوحــدة ،وأجــرت اللجنــة لقــاءات اعالميــة عــن املنصــة ونــر
مقــاالت اىل جانــب نــر مســاهامت علميــة وفكريــة يف املجلــة
ومجــات وصحــف عربيــة اخــرى وكذلــك اج ـراء حــوار وتســجيل
فيديــوي مــع رئيــس واعضــاء اللجنــة االستشــارية العليــا واملوحــدة
يف لقــاء « عــامل فــوق املنصــة» .واملســاهمة يف تصميــم وتنفيــذ
بروتوكــول تنفيــذي لنظــام عليــم ونظــام النــر االلكــروين

واملشــاركة ضمــن مركــز خــرة لخدمــة الباحثــن ،وإنجــاز عــدد
مــن الخدمــات واملشــاريع التــي تــم طلبهــا مــن قبــل باحثــن يف
املنصــة .وحضــور اجتــاع رؤســاء التحريــر ملجــات أُريــد الدوليــة
لتطويــر نظــام ادارة املجــات يف منصــة أُريــد وتقديــم الدعــم
املــادي لفعاليــات ومســابقات املنصــة واالعــداد واالرشاف عــى
النســخة الجديــدة لنشــيد املنصــة لهــذا العــام مــن قبــل د .أمــرة
زبــر ســمبس  /نائــب رئيــس اللجنــة االستشــارية العليــا ،إضافــة إىل
املشــاركة يف إدارة تحريــر مجــات أُريــد الدوليــة امل ّحكمــة ،ومجلــة
صــدى أُريــد ،واملشــاركة يف الــدورات والنــدوات والــورش التدريبيــة
للمنصــة وســداد رســوم شــهاداتها دعــاً الســتدامة املنصــة.

• ما المقترحات العلمية التي قدمتها اللجنة بشأن البحوث؟
إن اللجنــة ســباقة يف تقديــم املقرتحــات العلميــة ،أبرزهــا كانــت
اقــراح تأســيس املجموعــات البحثيــة يف منصــة أُريد،وتقديــم
عــروض يف نــدوة التعــاون مــع الجامعــات عــن اســتحداث مجموعة
بحثيــة يف منصــة أُريــد بتخصصــات الفيزيــاء والليــزر مــن قبــل
رئيــس اللجنــة اإلستشــارية ،د .نــارص الـراوي يف  13ترشيــن الثــاين /
نوفمــر .والتنظيــم والتنســيق ألعــداد فيديــوات تثقيفيــة وتوعويــة
عــن تأســيس املنصــة وخدماتهــا ومشــاريعها ونشــاطاتها التعريــف
باعضــاء اللجنــة األستشــارية التــي تُبــث يف بدايــة الفعاليــات
التــي تقيمهــا املنصــة ،وعــن جائحــة كورونــا تحــت عنــوان (
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فايــروس كورونــا املســتجد) ،بالتعــاون مــع أعضــاء هيئــة التدريــس
املختصــن يف جامعــة بغــداد ،وإجـراء لقــاءات مــع رؤســاء جامعــات
وشــخصيات علميــة يف جامعــات مرموقــة للتنســيق والتعــاون يف
الربامــج التعليميــة والبحثيــة مــع منصــة أُريــد .لذلــك تعــد اللجنــة
أحــد األعمدة األساســية لنشــاطات وفعاليــات منصة أُريد وتســتحق
الشــكر ألعضائهــا والتقديــر لالعضــاء املميزيــن فيهــا لعملهــم
الــدؤوب طــوال العــام مــا انعكــس عــى انجــازات املنصــة ودورهــا
الريــادي يف نــر ثقافــة البحــث البحــث العلمــي بــن الباحثــن
الناطقــن بالعربيــة ،واالرتقــاء باملنصــة إىل أعــى درجــات التميــز.

صدى أُريد

قراءة في كتاب
( الجزء الثامن )

ُ
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 .

اإلصرار والتحدي
مــن الطبيعــي أن يواجــه الشــخص مجموعــة مــن العراقيــل،
وأن يفشــل يف عــدد مــن املحطــات ،لكــن الناجــح هــو
الــذي يتخــذ مــن هــذه العراقيــل تحديــا ،ويحــول مواقــف
الفشــل تلــك إىل بدايــات للنجــاح ،فالتعلــم مــن الخطــأ صــار
إطــارا نظريــا يف التعليــم الحديــث ،بــل أصبــح دافعــا نحــو
اإلرصار عــى إثبــات الــذات ،فكــم مــن موقــف قــد يتعــرض
فيــه الشــخص بنــوع مــن اإلحــراج أمــام النــاس بســبب
تقديــر خاطــئ أو رد متــرع أو هفــوة يف الكالم...فيتــوارى
عــن األنظــار ويصــاب باإلحبــاط ويســيطر عليــه اليــأس.
لكــن الشــخص املتميــز هــو الــذي ال يرتك لهــذه املواقــف مجاال
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للتأثــر الســلبي يف مســاره نحــو التفوق ،بل إن إدراكــه واقتناعه
أن كل شــخص معــرض للخطــأ وأن طريــق النجــاح ليســت
مفروشــة بالــورود ،وأن التميز يحتــاج إىل صرب وتضحية وإرصار.
كل هــذه القناعــات توجهــه يف املســار الصحيــح وتكســبه طاقــة
مــن أجــل الصمــود والتحــدي مــن أجــل الرفــع مــن مســتواه،
واكتســاب مهــارات جديــدة وإبــراز قــدرات أعــى يف مواقــف
مســتقبلية« ،ليــس هنــاك شــيفرة جينيــة داخلــك تحــدد
مــن ســتكون ،وإمنــا أنــت املفكــر الــذي تحــدد مــن ســتكون،
فأســلوب ترصفــك هــو مــن ســتصبح...وعندما تتمثل الشــخصية
التــي تريــد أن تلعبهــا فســتحصل عــى الطاقــة واإللهــام. »...

صدى أُريد

قراءة في كتاب

انتشار التقنيات الحديثة

التواصل
يتضمــن التواصــل مجموعــة مــن املقومــات والعنــارص
والــروط التــي يجــب توافرهــا يف الباحــث حتــى يضمــن
تفاهــا واتصــاال دامئــا وفعــاال مــع جمهــوره ســواء عــى الواقــع
أم يف العــامل االفــرايض.
«..نجاحــك يف الحيــاة يعتمــد عــى تــرك انطبــاع إيجــايب و
فــوري لــدى اآلخريــن (حتــى عندمــا يكونــوا مشــغويل أو
مشــتتي الرتكيــز) عليــك التواصــل معهــم بقــوة وأن تكــون
مقنعــا وقــادرا عــى طبــع صورتــك يف األذهــان. »...
كــا أن اكتســاب الباحــث تقنيــات التواصــل الفعــال يدخــل
يف أساســيات القــدرة يف التأثــر عــى النــاس وكســب ثقتهــم
واهتاممهــم ،لذلــك فــإن هــذا العلــم يعــ ُّد مجــاال خصبــا
لألخــذ منــه واالســتعانة مببادئــه ونظرياتــه يف تعزيــز بنــاء
العالمــة (املاركــة) الشــخصية ،نظــرا الرتباطــه الوثيــق بجميــع
عنارصهــا ولتكاملــه مــع باقــي املجــاالت األخــرى التــي تدعــم
نفــس الهــدف ،علــم النفــس ،علــم االجتــاع ،التنميــة الذاتيــة،
التســويق واإلدارة ،اإلعــام والدعايــة وغريهــا...
يُعــرف التواصــل عــى أنــه «ســلوك أفضــل الســبل والوســائل
لنقــل املعلومــات واملعــاين واألحاســيس واآلراء إىل أشــخاص
آخريــن ،والتأثــر يف أفكارهــم وإقناعهــم مبــا تريــد ســواء كان
ذلــك بطريقــة لغويــة أو غــر لغويــة» .

تعيــش املجتمعــات يف القــرن الحــادي والعرشيــن يف ظــل ثــورة
علميــة ومعلوماتيــة كبــرة .وقــد أثــرت تلــك الثــورة العلميــة
واملعلوماتيــة يف جميــع أوجــه الحيــاة ،حتــى أصبحــت الرسعــة
والكفــاءة هــا الســمة املســيطرة عــى إيقــاع العــر.
ويُعــد اإلنرتنــت أحــد أبــرز أوجــه الثــورة املعلوماتيــة التــي
أســهمت يف نقلــة نوعيــة يف شــتى مناحــي الحيــاة .
وقــد ســاعد التطــور املتســارع يف اســتخدام التقنيــات الحديثــة
والولــوج إىل شــبكة اإلنرتنــت يف تطويــر عمليــة البحــث
العلمــي والوصــول إىل املعلومــة واختصــار املســافة ،وتوفــر
الجهــد وربــح الوقــت.
وكلهــا ميــزة مفيــدة تخــدم الباحــث األكادميــي يف تقويــة
حضــوره ودعــم تواجــده عــى الشــبكة.
وإن الكــم الهائــل ملواقــع اإلنرتنــت الــذي يتجــاوز  50مليــون
موقــع لدليـ ٌـل عــى فائــدة هــذه التقنيــة وأهميتهــا يف توصيــل
املعلومــات ،وســهولة الوصــول إليهــا مــن شــتى أقطــار العــامل،
يف أقــر وقــت ميضيــه اإلنســان عــر التاريــخ يف البحــث عــن
املعلومــات الجديــدة والبعيــدة عــن موقــع الباحــث .

حسن اغتنام الفرص
الفرصــة قــد تتــاح مــرة واحــدة وال تعــود ،حتــى إذا ضاعــت وأدرك
الشــخص قيمتهــا فيــا بعــد ،متلكــه النــدم والحــرة وأصابــه اليــأس
والخــذالن« ،الفرصــة هــي ذهــب الحيــاة ،وهــي كل مــا تحتاجــه...
فهــي الحقــل الخصــب الــذي تنمــو فيــه كشــخص ،والفــرص مثلهــا
كمثــل تلــك الجزئيــات الكميــة دون الذريــة التــي ال تــرز إىل الوجــود
إال حينــا يراهــا مالحــظ  ،ولهــذا فــإن فرصتــك ســتتضاعف لــو أنــك
اخــرت أن تراهــا» .
والفرصــة تقتــي النظــر بعــن الحكمــة والبصــرة وتقديــر الفائــدة منها
مبيــزان الربــح والخســارة ،وبحســاب احتــاالت اإلصابــة والخطــأ قبــل
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اإلقــدام عليهــا ومــن التوجيهــات الــازم العلــم بهــا يف هــذا البــاب:
 رسعــة البديهــة يف دراســة الفرصــة وتحليلهــا والحكمــة يف أخــذالقــرار املناســب.
 التحيل باملبادرة والتغلب عىل الرتدد والتخوف والتسويف. أخذ املشورة من أهل التجربة والتخصص. الشجاعة والحزم مع وضع احتامل املخاطرة يف الحسبان. التفاؤل بالنجاح مع تغليب احتامل الربح عىل احتامل الخسارة. العــزم عــى إحــداث التغيــر والخــروج مــن النمطيــة والرتابــة يفالحيــاة.

صدى أُريد

قراءة في كتاب

شبكات التواصل
وتشــمل جميــع املنصــات واملواقــع واملدونــات والخدمــات
والربامــج والتطبيقــات املتاحــة عــى شــبكة األنرتنــت ،بهــدف
التواصــل وتبــادل املعلومــات ،ونــر األخبــار واملســتجدات
وتحميــل الكتــب والوثائــق والبحــوث والدراســات ،وتقديــم
عــروض العمــل واملشــاريع وتطويــر املهــارات والقــدرات
وتعزيــز الظهــور وتقويــة التواجــد عــى الشــبكة وبنــاء شــبكة
عالقــات مــع أشــخاص...والعديد مــن الوظائف واالســتخدامات
األخــرى التــي ميكــن للشــخص االســتفادة منهــا وتوظيفهــا يف
االتجــاه الصحيــح الــذي يخــدم خطتــه ويحقــق أهدافــه.
«وقــد أدى التســارع الكبــر يف تطــور اســتخدامات (الحواســيب
 ،املعــدات االلكرتونيــة) إىل زيــادة قــدرات األجهــزة ،وربطهــا
بعضهــا مــع بعــض لتك ـ ّون شــبكة واســعة (األنرتنــت) ،ميكــن
مــن خاللهــا تبــادل امللفــات والتقاريــر ،والربامــج والتطبيقــات،
والبيانــات واملعلومــات .كــا ميكــن أيضــا مــن خاللهــا التواصــل
الحــر ،بصنفيــه املتزامــن وغــر املتزامــن ،الــذي ســاعد يف إلغــاء

تعلم المزيد والجديد
وهــو ســبيل لتطويــر الــذات وتنميــة املهــارات وتقويــة
القــدرات وتوســيع املعــارف والكفايــات ،فكلــا تعلَّم الشــخص
أكــر كلــا كان أكــر تأثــرا ،وأرقــى تفكــرا ،وأحكــم تدبــرا،
وأرسع يف تقديــر األمــور ،وأنجــع يف حــل املشــكالت ،وحظــي
باحــرام العامــة وبتقديــر الخاصــة ،وســلك مســالك العظــاء
وارتقــى يف مــدارج الفضــاء.
فالعلــم املســتمر مفتــاح النجــاح ورس الفــاح ،وهــو بــاب
الحكمــة ،وعــن العقــل ،وروح البصــرة.
فــا يجحــد فضلــه إال جاهــل وال ينكــر قيمتــه إال غافــل ،فكــم
مــن شــخص اســتطاع بلــوغ املجــد بــرف العلــم وكــم مــن
فــرد متكــن مــن تحصيــل املكانــة والقــدر بفضــل العلــم.
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الفــوارق املكانيــة والزمانيــة ،أو تقليصهــا عــى حــد ســواء» .
مــع كل هــذه الفوائــد والخدمــات الفعالــة يســتطيع كل
مســتخدم طمــوح ولديــه الرغبــة واإلرادة أن يوظفهــا يف بنــاء
ماركتــه الشــخصية.
« إن تطويــر وإدارة وجــودك عــى اإلنرتنــت يجــب أن
يكــون جــزءا هامــا مــن اســراتيجيتك الخاصــة لبنــاء عالمتــك
الشــخصية .إذا كنــت تريــد أن تطَّلــع عــا يبحــث عنــه
اآلخــرون بخصوصــك ومــا يرغبــون معرفتــه عنــك مــا عليــك
إال أن تضــع اســمك عــى محــرك البحــث غوغــل مــن وقــت
آلخــر.
ميكنــك أيضــا محاولــة البحــث عــن الكلــات الرئيســية ذات
الصلــة باألعــال والبحــوث الخاصــة بــك عــى املواقــع الهامــة
مثــل غوغــل وقواعــد البيانــات األكادمييــة. »...
ســيأيت تفصيــل الحديــث حــول دور شــبكات التواصــل
االجتامعــي يف بنــاء املاركــة الشــخصية يف الفصــول القادمــة.

صدى أُريد

قراءة في كتاب

مهارات الحوار واإلقناع
تعــ ُّد هــذه املهــارات جــزءا ال يتجــزأ مــن البنيــة التواصليــة
العامــة كــا تدخــل ضمــن تقنيــات وأســاليب اإللقــاء والتأثــر
عــى الجمهــور ،وتحتــاج مــن الباحــث إىل تنميــة مجموعــة
مــن القــدرات مــن قبيــل:
إبــداء االهتــام وحســن اإلنصــات أثنــاء حديــث امل ُحــاور...« ،
لقــد أصبــح املســتمعون الجيــدون عملــة نــادرة هــذه األيــام
وعــى الرغــم مــن إمكانيــة اكتســاب املــرء للمهــارات ،فــإن
وضعهــا محــل التطبيــق الفعــي عــى أرض الواقــع يشــكل
تحديــا حقيقيــا ،إال أن الثــار الهائلــة التــي ســتجنيها مــن
ورائهــا تســتحق العنــاء. »...
القــوة يف اإلقنــاع بالحجــج والرباهــن...« ،فكــر يف جميــع
الزعــاء التاريخيــن العظــاء ،لقــد كانــت تجمعهــم صفــة
واحــدة مشــركة مــن «جانكيــز خــان» إىل «غانــدي» أال
وهــي القــدرة عــى جعــل اآلخريــن يســرون يف ركابهــم وأن
يتبعوهــم ،قــد ال تطمــح يف التمتــع بهــذا القــدر مــن التأثــر
العاملــي ،لكنــك يف حاجــة بالتأكيــد ألن تتمتــع بنفــس هــذا
النــوع مــن التأثــر عــى العــامل الــذي تتحــرك بــن جنباتــه ،إنــك
حتــا قــادر عــى أن تفعــل ذلــك وحــدك ولكنــك بحاجــة إىل
إقنــاع اآلخريــن بالســر عــى ُهــداك» .
مواجهــة الجمهــور« ،اعمــل عــى جمــع معلومــات عــن
الجمهــور مــع ُمراعــاة التــايل :ال تشــكل انطباعــا مســبقا عــن
الجمهــور ...ال يوجــد جمهــوران متشــابهان لذلــك عــدل
خطبتــك حســب الجمهور...شــكل حديثــك حســب جمهــورك...
إذا كان جمهــورك مخالفــا لرأيــك فحــدد مــدى اختالفهــم
وابــدأ بنقــاط االتفاق...اعــرف مــا الــذي يضايــق الجمهــور
وعالجــه بحــذر...راع جمهــورك يف األمثلــة التــي ســتعرضها
(محــارضة لألشــخاص املهتمــن بالتدريــب ســتختلف يف أمثلتهــا
إذا ألقيــت عــى أشــخاص اهتامماتهــم ماليــة. »...
املرونــة يف التعاطــي مــع ردود األفعــال ووقائــع املواقــف« ،إذا
مــا أخطــأ محدثــك ،فحــاول أن تفــرق بــن الخطــأ والشــخص
املخطــئ ،هاجــم الخطــأ وال تهاجــم املخطئ...بعــد أن ينتهــي
محدثــك مــن حديثــه ،لخــص كالمــه بصياغتــه الشــخصية،
واعــده عليه...كــن شــخصا إيجابيــا إذا مــا كان هنــاك مشــكلة،
فابحــث عــن الحــل ،إذا مــا تحــدث اآلخريــن عــن العقبــات
تحــدث أنــت عــن اإليجابيــات. »...
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الوضــوح يف الــرح ويف إيصــال الرســالة « ،اســتخدام الكلــات
ذات املعنــى الواضــح املحــدد ،تأكيــد املعنــى بكلــات أخــرى،
فالتكــرار قــد يســاعد عــى الوضــوح باإلضافــة إىل تأكيــد
املعنــى  ،...تقديــم األمثلــة التــي توضــح املعنــى للمرســل،
اســتخدام املقارنــات التــي تســاعد عــى الوضــوح فاألشــياء
تتميــز بأضدادهــا ،اســتخدام النقــاط فهــذا يســاعد عــى رسعــة
الفهــم واإلملــام مبحتويــات الرســالة كــا يســاعد عــى تذكــر
عنــارص الرســالة» .
الفصاحــة والبيــان يف الخطــاب« ،انتقــاء الكلــات البليغــة
املؤثــرة لــه أبلــغ األثــر يف إيصــال املعــاين لل ُمســتقبِل...الوضوح
والبيــان يف الــكالم مــن أهــم أســباب تفاعــل الطــرف اآلخــر
مــع الكالم...اإلملــام مبصطلحــات املوضــوع الــذي تتحــدث فيــه
لــه دور كبــر يف قبــول رســالتك واحــرام حديثــك وبخاصــة
مــن قبــل املتخصصــن. »...
ضبــط نــرة ومســتوى الصــوت حســب املواقــف وحــال
املســتقبل...« ،نــرات الصــوت وتفاعلهــا مــع معــاين الكلــات
مــن أهــم الوســائل يف إيصــال الرســالة إىل اآلخريــن ...ثــم حدد
الزمــن املناســب الــذي تريــد أن تتحــدث فيــه ،إذ قــد يكــون
ســوء اختيــار الوقــت ســببا يف عــدم قبــول اآلخــر لكالمــك،
واعلــم أن لــكل مقــام مقــاال ولــكل حــال أســلوبا يختلــف عــن
أســلوب حــال آخــر. »...
يتبع...

