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هيئة التحرير

االفتتاحية

أكادمييــة  علميــة  مؤسســة  عــى  نعــر  أن  الصعوبــة  مــن  نجــد  قــد 
ألــف  بســتني  فــا ظنكــم  باحــث  ألــف   )40( تحــت مظلتهــا  تضــم 
ينتســب  أن  مؤسســة  أيــة  بــه  تفخــر  رقــم  شــك  بــا  إنــه  باحــث؟ 
العلميــة. التخصصــات  الباحثــني ويف جميــع  مــن  العــدد  هــذا  إليهــا 

ــي  ــا وه ــبني له ــن املنتس ــدد م ــذا الع ــاوزت ه ــد أن تج ــد بع ــة أُري ومنص
عــى أعتــاب االحتفــال بالذكــرى الخامســة لتأسيســها مثلــا ميثــل إنجــازا 
علميــا كبــرا عــى مســتوى العــامل العــريب فهــو يحمــل بــني طياتــه 
لهــؤالء  العلميــة  الخدمــات  تقديــم  تحديــات ومســؤوليات، ســواء يف 
الباحثــني والعلــاء والخــراء، الذيــن وضعــوا ثقتهــم باملنصــة، أو يف ســبل 
ــة. ــا الناطقــة باللغــة العربي ــة يف بلدانن ــة العلمي توظيفهــم لارتقــاء بالحال

لقــد كان هــذا األمــر حــارضا يف أذهــان األمانــة العامــة والهيئــة االستشــارية 
ــك  ــدويل الســابع ولذل ــع املحفــل ال ــش وقائ املوحــدة للمنصــة، وهــي تعي
ومنهــا:  املقصديــن،   هذيــن  لتحقيــق  إجرائيــة  خطــوات  اتخــذت 
مــن  ممكــن  عــدد  أكــر  مــع  علمــي  تعــاون  اتفاقيــات  توقيــع   -
الــدويل  املحفــل  خــال  بلغــت  العلميــة،  واملؤسســات  الجامعــات 
الســابع نحــو )28( اتفاقيــة؛ ألجــل تنظيــم مشــاريع علميــة تتجــاوز 
كــا  برامجهــا،  تقديــم  يف  مجتمعيــة  آفــاق  إىل  الجامعــة  حــدود 
تنفيذهــا. تجويــد  ألجــل  الجنســيات  متعــددة  خــرات  إىل  تنطلــق 

معالجــة  يف  يســهم  الــذي  البحثيــة  املجموعــات  برنامــج  اعتــاد   -
املشــاركة  تتطلــب  علميــة  منجــزات  تقديــم  أو  ومشــاكل  ظواهــر 
الجامعــات  أمــام  البــاب  وفتحــت  علمــي،  تخصــص  مــن  أكــر  فيهــا 
وموســوعات  ملشــاريع  عناويــن  لتقديــم  العلميــة  والشــخصيات 
بعضهــا. أقــّرت  وقــد  الرنامــج  هــذا  خــال  مــن  تنفــذ  علميــة 

قبــل  مــن  تنفــذ  التــي  العلميــة  األســابيع  إقامــة  يف  التوســعة   -
ممكــن  عــدد  أكــر  لتغطيــة  العلمــي،  النــر  أو  عليــم  برنامــج 
العلميــة. التخصصــات  جميــع  ويف  املهمــة  العلميــة  القضايــا  مــن 

ــني  ــة ب ــة العلمي ــز روح املنافس ــل تعزي ــة ألج ــابقات العلمي ــم املس - تنظي
الباحثــني، مــا يســهم يف تحريــك األجــواء يف بعــض األنفــس واآلفــاق. 
مــن املؤكــد أنــه ال يــزال يف جعبــة منصــة أُريــد كثــر مــن األفــكار والرامــج 
التــي تســتهدف من خالها تفعيل املنتســبني إليها، ولكــن يف املقابل، أن هذه 
املشــاريع العلميــة تعتمــد عــى همــة الباحث نفســه وحرصه عى املشــاركة 
والحضــور املتميــز وقــوة الفاعليــة، ويف امليــدان يتميــز املجــّد ويُبــان فيُعــان.

ماذا يعني 60 ألف باحث ؟
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ــة »نحــو  ــع للّدراســات اللّغوي ــّدويل الّراب ــات املؤمتــر ال اختتمــت فعالي

إبــداٍع لغــوٍي معارٍص«،الــذي اســتمر ملــدة يومــني عــن بُعــد عــر تطبيــق 

زوم  بحضــور راعــي املؤمتــر املديــر التنفيــذي لجامعــة املدينــة العامليــة، 

األســتاذ الدكتــور فضــان محمــد بــن عثــان. وخــرج الباحثــون 

املشــاركون يف املؤمتــر بتوصيــات عــدة أبرزهــا: (العمــُل 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 حیــًة وذات أھمیــة ، واالھتــاُم بإشــكالیة 

ــة يف األدب الرقمــي ؛ ليكــون األدب العــريب  ــس النصــوص الرتبوی تجنی

ــن  ــا ع ــلوبھا فض ــكلھا وأس ــة يف ش ــآداب الغربی ــا ل ــوره مجاري يف تط

إعطــاُء املزیــد مــن االھتــام بألفــاظ الحدیــث النبــوي وســعة خطابــه 

صــل اللــه علیــه وآلــه وصحبــه وســلم(، مشــددين عــى )تفعیــُل 

ــن لاســتفادة مــن  ــب ملســاعدة الباحثی دور معاھــد الرتجمــة والتعری

ــة املفیــدة واالھتــاُم باللغــة العربیــة وربطھــا  بعــض املراجــع األجنبی

بالتقنیــة والتكنولوجیــا والتطبیقــات للمســاعدة يف نرهــا وتعزیــز 

مكانتھــا بیــن اللغــات األخــرى وربــُط الدراســات اللغویــة بالدراســات 

القرآنیــة؛ لتدبــر اآلیــات الكریمــة، وبیــان جــال اللغــة العربیــة وأثــر 

القــراءات املتواتــرة يف الداللــة عــى املعنــى  وكذلــك الرتكیــُز عــل أدب 

ــة  ــراء جائح ــة ج ــة والدینی ــة واللغوی ــرات االجتاعی ــات والتغی األزم

كورونــا كوفیــد19(،  ودع الباحثــون اىل )العنایــُة بشــعر ثــورات الربیــع 

العــريب ودراســتُه دراســاٍت نقدیــًة تشــمل جوانبــه املوضوعیــَة والفنیــَة 

ــد  ــكال النق ــة بأش ــات النقدی ــه للدراس ــا، وإخضاع ــلوبیَة وغیرھ واألس

املختلفــة، لكونــه یعــّر عــن مرحلــة شــھدت أشــد التقلبــات السیاســیة 

واالجتاعیــة، اضافــة اىل تفعیــُل املجمــع العــريب للغــة العربیــة لیعمــل 

عــى تحدیــث اللغــة العربیــة لتكــون لغــة رقمیــة تنافــس اللغــة 

االنجلیزیــة يف الرمجیــات وتفعیــُل منھــج البنیویــة واالھتــام بــه 

مــن خــال الدراســات واألبحــاث املتعــددة، واالســتفادة منــه يف شــتى 

ــة  ــم العربی ــُز كافــة محــاور تعلی الدراســات اللســانیة  اىل جانــب تعزی

إبداع اللغة المعرفي.. تكامل وتواصل وتجدد 
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للدراسات الّلغوية 

يف املؤمتــرات القادمــة مــع بــروز فئــة جدیــدة.. تعلیــم اللغــة العربیــة 

ألبنائھــا ممــن فقدوھــا يف دول اللجــوء، وھــذه الفئــة تحتــاج ملناھــج 

خاصــٍة مختلفــٍة عــا ھــو موجــود(، مؤكديــن إن )اســتخداُم التّكنولوجیا 

التّعلیمیّــة يف برامــج تدریــس اللّغــة العربیــة للّناطقین بغیرھــا، وتطویر 

قدراتھــم املھنیّــة وكفایاتھــم التّعلیمــّی   يســاعد عــى تأھیــُل العاملیــن 

يف مجــال تعلیــم اللّغــة العربیّــة وتعلیمھــا، للّناطقیــن بغیرھــا  والســيا 

ان الحــرُص عــى التّطّويــر الّنوعــي والّكمــي للمبــادرات والبحــوث 

يحــث  بغیرھــا  للّناطقیــن  العربیّــة  بتعليــم  املتعلقــة  والدراســات 

الباحثیــن عــى االھتــام بتطویــر أســالیِب واســرتاتیجیات تعلیــم اللغــة 

وخاصــة يف زمــن العوملــة التــي طغــت فیھــا برامــج وســائل التواصــل 

االجتاعــي(، ولفــت الباحثــون اىل )أهميــة مواكبــُة العــر يف توظيــف 

التقنيــات الحديثــة لتعليــم اللغــة العربيــة، وإعــادُة النظــر يف األســاليب 

ــة  ــة العربي ــدريس اللغ ــة مل ــُة دوراٍت تدريبي ــال إقام ــن خ ــة  م القدمي

ــة  ــاليب الحديث ــف األس ــم يف توظي ــر مهاراته ــا لتطوي ــني بغره للناطق

ــع  ــة والتوس ــم اللغوي ــِة املعاج ــادُة دراس ــة، إع ــة العربي ــم اللغ لتعلي

يف إصــدار معاجــم العلــوم الحديثــة، واإلفــادُة مــن تجــارب األمــم 

ــن  ــادة م ــا، واإلف ــة بلغاته ــة الخاص ــم التأريخي ــداد املعاج ــة بإع الخاص

اإلمكانــات الحاســوبية والتّقنيــات املعــارصة)، كــا أوىص الباحثــون بـــ 

)اشــرتاط الفصحــى لغــًة للرامــج التعليميــة والثقافيــة كافــة يف مختلــف 

ــرتاط  ــة، واش ــمية والخاص ــة الرس ــوات الفضائي ــة والقن ــر اإلعامي املناب

اللغــة العربيــة الفصيحــة يف الدعايــة للمنتجــات يف اإلعانــات التجاريــة 

بأنواعهــا املختلفــة، وإلــزاُم املــدارس األجنبيــة والُدوليــة بتعليــم اللغــة 

العربيــة الفصحــى والثقافــِة اإلســامية ضمــن املــواد اإلجباريــة يف جميع 

املراحــل الدراســية، مــع العنايــة بتدريبهــم عــى الكتابــة واإللقــاء باللغة 

العربيــة الفصحــى، والســعُي إىل التعريــب الشــامل للعلــوم التطبيقيــة 

والطبيــة تأســيّاً باألمــم املتقدمــة التــي تــدرس العلــوم والطــب بلغاتهــا 

الوطنيــة وإنشــاُء مراكــز متخصصــة يف تعريــب املصطلحــات عــى نحــو 

ــتطيع  ــي يس ــد دينامي ــد موح ــريب واح ــعٍ ع ــق َمْجم ــاّد، لخل ــيٍّ ج عم



5

أخبار ونشاطات المنصةصدى ُأريد

ــور  ــداع والتط ــرك اإلب ــة بتح ــورة ومتحرك ــة متط ــا لغ ــل لغتن أن يجع

والحضــارة، أســوًة باملجامــع املتواجــدة يف الــدول العربيــة كافــة تحــت 

ــد  ــاُء مرص ــون )إنش ــرتح الباحث ــة(، واق ــع العربي ــاد املجام ــوان اتح عن

ــاء  ــس أمن ــا، يتشــكل مــن مجل ــة يف ماليزي باســم مرصــد اللغــة العربي

تطوعــي، متنــوع، أكادميــي، إعامــي، ســيايس، ثقــايف  يســتخدم وســائل 

التواصــل الحديثــة، تَُعاونُــه ِفــَرُق َرقَابــٍة تابعــة للمؤسســة التــي 

ــا،  ــة وتوثقه ــة العربي ــيء للغ ــي ت ــر الت ــة الظواه ــد كاف ــاه، ترص تتبن

ــاوالت  ــدي ملح ــة بالتص ــٍة خاص ــَر منتظم ــداَر تقاري ــد إص ــوىل املرص يت

ــوين،  ــان الصهي ــا الغــرب والكي ــي يقــوم به ــة الت ــش اللغــة العربي تهمي

وذلــك مــن خــال عقــد دائــم للمؤمتــرات الحواريــة، للنهــوض باللغــة 

ــة  ــي حافظ ــا وه ــي وبوحدتن ــا القوم ــط بوجودن ــا ترتب ــة فلغتن العربي

لرتاثنــا العــريب(، مشــددين عــى )الّنشــاطات الّشــفويّة وإعطاؤهــا 

ــرّتوي  ــرا؛  وال ــرا وتعب ــراءًة وجه ــّف ســاًعا وق ــكايف يف الّص ــت ال الوق

يف االنجــراف نحــو التّقليــد واالقتبــاس مــن اللّغــات األجنبيّــة مــن 

حيــث بنيــُة اللّغــة وفلســفتُها وطرائـِـُق تَدريِســها فُنلِبــُس لغتنــا العربيّــة 

الّنظريــات واملارســات املســتوردَة مــن دون احــرتاٍم لخصوصيَِّتهــا ومــن 

دوِن العــودِة إىل تاريخهــا ومــا نجــُد فيــه مــن بدايــات صالحــة ملواكبــة 

التّطــّور والتّحســني مــن حيــث تطويــر املصطلحــات وتوســيع َدالالتهــا 

ــِد  ــم قواع ــاُد يف تعلي ــك االعت ــا وكذل ــا ومفرداتِه ــة مفاهيِمه وعرن

اللّغــة العربيّــة عــى االســتقراء واالختبــار واالكتشــاف واالســتنتاج 

ــع املتعلّمــني(،  مطالبــني  والتّحليــل وصــواًل إىل القاعــدة مبشــاركة جمي

ــة  ــة العربيّ ــاّدة اللّغ ــف مل ــٍص وتوصي ــر تقلي ــِر يف آخ ــادُة الّنظ بـــ )إع

يف االمتحانــات الّرســميّة مــن حيــث املحتــوى والوقــت ومســتوى 

الكفايــات املطلوبة،العمــُل عــى إعــادِة الثّقــِة باللّغــِة العربيّــِة الفصحــى 

مــن خــاِل اعتاِدهــا يف جميــعِ املؤّسســاِت عــى اختاِفهــا يف األقطــاِر 

العربيّــة اضافــة اىل تطبيــق املصالحــُة مــع الــّذاِت بهــدِف تخطّــي 

الُغربــِة اللّغويـّـِة والثّقافيّــة، والعمــل عــى هــدم الحواجــز النفســية عنــد 

الطــاب، و تعزيــُز روِح املنافســة بــني النــشء مــن خــال إرشاكهــم يف 

املســابقات اللغويــة واألدبية والشــعرية، وتشــجيُع األرسة عــى التحدث 

مــع أطفالهــا باللغــة العربيــة الفصحــى، وتخصيــص مكافــأة ماليــة 

لــأرس املميــزة، كــا اقــرتح 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 للباحثــني والخــراء )موضــوع  إبــداع اللغــة املعــريف حيــث 

اســتهدف الباحثــني والطـّـاب يف مجال الّدراســات اللغوية يف املؤسســات 

ــل  ــن داخ ــة م ــة والثقافي ــات اللغوي ــات، والجمعي ــة والجامع التعليمي

وخــارج ماليزيــا، وبلغــت األوراق التــي تــم عــرض ملخصاتهــا 88 ورقــة 

بحثيــة(. واســتمر املؤمتــر ليومــني، مبشــاركة ووكيــي املديــر التنفيــذي 

يف الجامعــة وعميــد كليــة اللغــات األســتاذ الدكتــور فليــح أحمــد 

الّســامرايئ، وعــدد مــن عمــداء الكليــات ونائــب مديــر جامعــة الرتبيــة 

ــة  ــغ ورئيــس أكادميي ــور أزمــي أبان ــاي دار الســام األســتاذ الدكت برون

منســوتا لتعليــم اللغــات األســتاذ الدكتــور ميــر أحمــد املــي ورئيــس 

ــور  ــتاذ الدكت ــويدي، واألس ــور ســيف الّس ــني الدكت ــد للباحث منصــة أُري

منجــد مصطفــى بهجــت وغرهــم مــن ضيــوف الــّرف داخــل وخــارج 

ماليزيــا وأعضــاء اللجنــة التنظيميــة واإلعاميــة.  وجــاء انعقــاد املؤمتــر 

ــاظ  ــا يف الحف ــة وعلومه ــه اللغ ــع ب ــذي تضطل ــّدور ال ــن ال ــا م انطاقً

ــة  ــة العاملي ــة املدين ــن جامع ــاًء م ــا، ووف ــة وثقافته ــة األّم ــى هوي ع

بالعهــد الـّـذي قطعتــه عــى نفســها، كونهــا محرابـًـا لنــر علــوم العربيــة 

ــر  ــة لتطوي ــرتاح اســرتاتيجيات حديث ــك الق ــة، وكذل والّدراســات اللّغوي

برامــج الدراســات اللغويــة يف املؤّسســات التّعليمية.ويهــدف هــذا 

املؤمترالــذي يتضمــن أبحاثــاً باللغتــني العربيــة واإلنجليزيــة، إىل الوقــوف 

عــى نتائــج األبحــاث والتجــارب العريــة يف الدراســات اللغويــة 

ــع  ــة املجتم ــارصة يف خدم ــني املع ــارب الباحث ــف تج ــة، وتوظي واألدبي

واقــرتاح طــرق علميــة وعلمليــة لعرنــة الدراســات اللغويــة واألدبيــة. 
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منصة ُأريد تعلن عن الفائزين بأفضل مدونة علمية لشهر ديسمبر  2020

أعلــن قســم النــر االلكــرتوين يف منصــة أُريــد للعلــاء والباحثــني 

الناطقــني بالعربيــة عــن الفائزيــن بأفضــل مدونــة علميــة خــال شــهر 

ديســمر يف العــام املنــرم.  وقــال القســم: إن ) الدكتــور منــر عــي عبــد 

الــرّب القباطــي حصــل عــى املركــز األول عــن معــامل ومنــارات يُهتــدى 

ــاين األســتاذة ســاح شــياع عــوده  ــد الفــن، وجــاء يف املركــز الث بهــا عن

ــاءة  ــا بكف ــية وعاقته ــواح الشمس ــا األل ــار تكنولوجي ــر اختي ــن معاي ع

الخايــا، أمــا املركــز الثالــث، فــكان للدكتــورة ربــاب فتحــي عبــد العزيــز 

نجــم  عــن لقــاح COVID-19 بــني الحقيقــة والشــائعات(، وأكــد 

مــرف القســم، يــارس طرشــاين أن )منصــة أُريــد حققــت عــدة إنجــازات 

يف عــام 2020 ومنهــا عقــد 12 نــدوة شــهرية عــى مــدار العــام املــايض 

باإلضافــة لتنظيــم احتفاليــة مبناســبة اليــوم العاملــي لغــة العربيــة، 

كــا تــم اإلعــان عــن مســابقة شــهرية الختيــار أفضــل املدونــات 

ــدد  ــغ ع ــا بل ــام، يف م ــدار  الع ــى م ــا ع ــاز 21 باحث ــد ف ــة وق العلمي

ــة شــهر  ــى نهاي ــامل حت ــة ع ــم مبدون ــوا يف صفحاته ــن كتب ــني الذي الباحث

ــات  ــدد املدون ــت ع ــد وصل ــا، وق ــن 860 باحث ــر م ــمر املايض،أك ديس

العلميــة مبنصــة أُريــد إىل  أكــر مــن 6500  مدونــة علميــة يف مختلــف 

التخصصــات الرعيــة واللغويــة والرتبويــة واالجتاعيــة  واإلداريــة 

ومن محاور املؤمتر الرّئيسة:

•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 90 مشــاركة 

لباحثــني مــن جميــع األقطار العربيــة والدوليــة، ضمن الجلســات البحثية 

املوازيــة، كــا و تــم عقــد عــدة نــدوات عديــدة بعنــوان »نظريــة التفكر 

اللغــوي الثوريــة، للدكتــور يــارس حســني حســن الســوري، ونــدوة بعنوان 

» خواطــر خبــر يف تعليــم العربيــة للناطقــني بغرهــا، لأســتاذ الدكتــور 

ــل التواصــل العلمــي عــر  ــوان » تفعي ــدوة بعن ــز، ون ــد العزي كــال عب

ــور ســيف الســويدي. ــني، للدكت ــاء والخــراء والباحث ــد للعل منصــة أُري

ــا  ــي شــارك به ــة الت ــام الجلســات،ناقش الحضــوراألوراق العلمي ويف خت

عــدد كبــر مــن حضــور الجلســة املنتمــني ملختلــف الجهــات التعليميــة 

ــني  ــة واملهتم ــس بالجامع ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض ــاً ع ــة، فض األكادميي

بقضايــا الدراســات اللغويــة مــن الباحثــني املشــاركني بفعاليــات املؤمتــر.

ومــن الفعاليــات املصاحبــة للمؤمتــر،دورة صناعــة مناهــج التعليــم 

اإللكــرتوين وذلــك يف يومــي 18-19 كانون االول املنــرم ، قدمها خراء 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 

ــد،  ــن بع ــم ع ــم يف التعلي ــرتاتيجيات التعلي ــرتوين، وس ــم اإللك يف التعلي

والتقنيــات الرتبويــة يف التعليــم عــن بعــد، والتعليــم اإللكــرتوين، وتصميم 

ــة  ــة الرقمي ــدات التعليمي ــة يف الوح ــة اإللكرتوني ــارات التحصيلي االختب

وطرائــق اســتخدامها، واألثــر اإليجــايب لجائحــة كورونا عــى التعليم مدى 

الحيــاة، وتحســني آداء التعليــم اإللكــرتوين باســتخدام الــذكاء االصطناعي.

ــح  ــور فلي ــتاذ الدكت ــة األس ــام كلم ــل الخت ــر يف حف ــس املؤمت ــال رئي وق

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 اقامكــم تــزدان وبوهــج حروفكــم تظهــر 

للعيــان ويف هــذا مالنــا ومــا علينــا إال تقديــم الشــكر واالمتنــان والعرفــان 

ــان أن ال  ــرب املن ــني مترضعــني لل لكــم محمــا بأصــدق الدعــوات طالب

ــا  يحرمنــا لقاءكــم يف قابــل األزمــان(، واضــاف )نختتــم فعاليــات مؤمترن

ــداع اللغــة  ــة ICLS2020 املوســوم إب ــع للدراســات اللغوي ــدويل الراب ال

املعــريف.. تكامــل وتواصــل وتجــدد الــذي نظمتــه كليــة اللغــات جامعــة 

املدينــة العامليــة ماليزيــا وبالتعــاون مــع منصــة أُريــد(، ومــى اىل القــول 

ــدم  ــة إال أن أتق ــه بالغبط ــعر في ــذي اش ــام ال ــذا املق ــعني يف ه )ال يس

ــم  ــم مــن احســان يف عل ــان عــى مــا قدمت ــم االمتن لكــم جميعــا بعظي

ــا  ــي نطــق بهــا أرشف انســان ونقله ــان وخدمــة ســيدة اللغــات الت البي

لنــا بأقــدس بيــان وخطــت أرشف كتــب البيــان كتابنــا العظيــم القــرآن(.

والطبيــة والهندســية  والتقنيــة وغرهــا ميكــن للباحثــني الرجــوع إليهــا 

واالســتفادة منهــا والتواصــل مــع أصحابهــا لتبــادل الخــرات(، وتابــع: إن 

)املنصــة نظمــت مســابقة بشــهر رمضــان املبــارك، ومتــت تهنئــة الباحثني 

ــام 2020 األســتاذية، أســتاذ  ــة يف ع ــوا عــى درجــات علمي ــن حصل الذي

ــم 73  ــغ عدده ــد بل ــتر، وق ــوراه، ماجس ــاعد، دكت ــتاذ مس ــارك، أس مش

باحثــا مــن أعضــاء منصــة أُريــد(، ودعــا  طرشــاين الباحثــني إىل )املشــاركة 

يف النــدوات واألنشــطة العلميــة القادمــة والكتابــة يف صفحاتهــم يف 

ــن(. ــع اآلخري ــرات م ــادل الخ ــع وتب ــم الناف ــر العل ــامل لن ــة ع مدون
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ُأريد تحتفي بمناسبة اليوم العالمي ّللغة العربية 

والّناطقــني  العــرب  للباحثــني  الّدوليّــة  أُريــد  منصــة  عقــدت 
بالعربيــة احتفــااًل ونــدوة مبناســبة اليــوم العاملــّي لّلغــة، مبشــاركة 
واملهتمــني  وطابهــا  العربيّــة  باللغــة  املختصــني  مــن  املئــات 
ترفــع  أن  يأملــون  بتوصيــات  املحتفلــون  وخــرج  بشــأنها. 
ــا ووزراء  ــة واإلســاميّة حكاًم ــدول العربيّ ــرار يف ال ألصحــاب الق
ومســؤولني للمطالبــة مبــا ينقــص العربيّــة يف عرهــا هــذا عــر 
اإلعــام الرقمــّي وحــوار اللغــات إن مل نقــل تحــدي اللغــات. 
ــة يف يومهــا  واشــارت التوصيــات اىل ان )مــا ينقــص اللغــة العربيّ
ــا  ــج له ــة أو برام ــة لّلغ ــاة فضائي ــا هــذا هــو قن ــّي يف زمنه العامل
ــة،  ــة العربيّ ــة لّلغ ــة أو عاملي ــة محلي ــوات  او إذاع ــذه القن يف ه
ــة  ــن جامع ــا ع ــرى  فض ــات األخ ــموعة يف اإلذاع ــج مس وبرام
ــن  ــة ضم ــة العربيّ ــام اللغ ــاء بأقس ــدم االكتف ــة، وع ــة العربيّ لّلغ
التخصصــات األخــرى، أو كليــات اللغــة املعــدودة، وأكادمييــة 
ــًدا  ــون مرص ــية، لتك ــة الفرنس ــي األكادميي ــة تضاه ــة عاملي عربي
لغويـًـا فاعــًا، وعملهــا مختلــف متاًمــا ملــا عليــه املجامــع العربيّــة(، 
ــة  ــون للغ ــاك  قان ــون هن ــون عــى  )رضورة انيك وشــدد املحتفل
العربيّــة، فبعــض الــدول ليــس لديهــا قانــون لّلغــة، وبعضهــا 
لديهــا قانــون قديــم، وال بــد مــن قوانــني لغويّــة معــارصة 
وجديــدة، أو معّدلــة، أو محّدثــة(، وأضافــوا ان )هــذا االمــر 
يتطلــب تطبيقــا إلكرتونيـّـا ذكيّــا عــايل املســتوى والجــودة يســعف 
الباحثــني العــرب والناطقــني بالعربيــة يف لحظــة البحــث الفــوري، 
واالستفســار اآلين، وكذلــك زيــادة حصــص اللغــة العربيّــة يف 
املــدارس أســوة بحصــص اللغــة يف مــدارس الــدول األخــرى، 
وكذلــك تعزيزهــا يف الجامعــات بشــكل كفــايئ مــن الكفايــة 
والكفــاءة ، واعــداد مجالــس أدبيــة، وصالونــات لغويـّـة، وروابــط 
ــني  ــة واملحب ــل العربيّ ــتات أه ــع ش ــادات تجم ــات واتح وجمعي
ــة،  ــداد أعمــدة ثابت ــون اىل )اع ــا املحتفل ــكان(، ودع ــا يف كل م له
وصفحــات وماحــق يف الصحــف واملجــات بشــكل يومــّي لربــط 
القــارئ العــريّب بلغتــه وتراثــه وإرثــه ومنصــات تواصــل اجتاعــّي 
ــم  ــع، أو دع ــاط املجتم ــة يف أوس ــة العربيّ ــة اللغويّ ــر الثقاف لن
املتوافــر حاليًــا وتبينــه وتوســيعه وتطويــره، ومنــه منصــة أُريــد(.
ــه  ــاين يف كلمت ــارس طرش ــرتوين د. ي ــر اإللك ــس الن ــح رئي وأوض
املفتــاح  العظيمــة، كونهــا  اللغــة  االفتتاحيــة، )أهميــة هــذه 
ــه الصــاة والســام،  ــي علي ــث النب ــم وأحادي ــرآن الكري ــة الق لغ
وكونهــا لغــة الثقافــة والعلــم والتعليــم(.  بدورها،اكــدت، د. 
ــال  ــا دور فع ــد له ــة أُري ــْمبَس، أن )منص ــي َس ــر رفاع ــرة زب أم
ــا،  ــر البحــوث به ــزام بن ــة، ورضور االلت ــع شــأن هــذه اللغ لرف
ــا  ــا ونحوه ــا ورصفه ــادرة يف تراكيبه ــص ن ــن خصائ ــز م ــا متي مل

ــاب  ــد قص ــى أ.د. ولي ــه، أثن ــن جانب ــا(. م ــك خياله ــا وكذل وأدبه
ــة، عــى )دور منصــة  ــاً عــن رابطــة األدب اإلســامّي العامليّ ممث
أُريــد وســعيها الدائــم والــدؤوب يف إثــراء مكانــة هــذه اللغــة(. 
ــوث  ــزة ببح ــة متمي ــات عربي ــة قام ــذه االحتفالي ــارك يف ه وش
ــن  ــر م ــة بالكث ــة اإلفرتاضي ــدوة العلمي ــذه الن ــرْت ه ــة؛ أَث قيم
الكنــوز اللغويــة واللفظيــة التــي متتــاز بهــا هــذه اللغــة العربيــة، 
حيــث جــاء البحــث األول بعنــوان »نحــو كفايــات برامــج اللغــة 
العربيــة يف مســار الســنوات التحضريــة بالجامعــات« للباحــث أ. 
وليــد الســيد محمــد، وقــد الباحــث  د. طــه أحمــد الزيــدّي، بحثــاً 
بعنــوان »املعاجــم العربيّــة وعمــق داللــة األلفــاظ القرآنيّــة: 
معجــم األلفــاظ اإلعاميّــة أمنوذًجــا، والبحــث الثالــث تحــت 
ــة  ــة العربيّ ــراءة يف باغ ــة ق ــة القرآنيّ ــة اللفظ ــوان »محوريّ عن
للباحــث أ.د. عبدالكريــم نــارص محمــد الخزرجــّي، والبحــث 
الرابــع بعنــوان  »املجامــع العربيــة واملعاجــم اللغويــة« للباحثــة 
د. فتحيــة بنــت الســيد أحمــد بديــري، كــا شــهدت االحتفاليــة 
إلقــاء قصيــدة باملناســبة، للشــاعر أ. عمــرو خالــد املــرّي، إضافــة 
إىل عــرض مــادة مرئيــة عــن اللغــة العربيــة برعايــة منصــة 
أُريــد، قــد أعّدهــا وقدمهــا أ. عبــد اللــه عبــد الرحمــن النعيمــي.  
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منصة  ُأريد الدولية تصدر عددها الثاني لمجلة قياسات المعلومات واالتصال العلمي

صــوت القــدس تســتضيف الرئيــس التنفيــذي لمنصــة ُأريــد

والخــراء  للباحثــني  الدوليــة  أُريــد  منصــة  عــن  صــدر 

املجلــة  مــن  الثــاين  العــدد  العربيــة،  باللغــة  للناطقــني 

.2021 لعــام  العلمــي(  واالتصــال  املعلومــات  )قيــاس  العلميــة 

وبــني رئيــس هيئــة تحريــر املجلــة الدكتــورة رحــاب يوســف، أن العــدد 

الثــاين  يشــمل ســتة أبحــاث علميــة  كان مــن ضمنهــا عدد  مــن العناوين 

ــي  ــث العلم ــى البح ــز ع ــي ترك ــات الت ــني القياس ــت  ب ــة تنوع العلمي

ــات  ــاس املعلوم ــح قي ــكالية املصطل ــني إش ــة وب ــن جه ــه، م ومخرجات

وتراجــع أســتخدامه، مــن جهــة أخرى، وتســهم هــذه البحــوث يف  تقديم 

ــة. ــات البحثي ــف التخصص ــني مبختل ــكل الباحث ــمة ل ــة دس ــة علمي وجب

نطــاق  لتوســيع  التحريرســعت   هيئــة  أن  رحــاب،  د.  وأوضحــت 

اســم  أصبــح  وبذلــك  العلمــي،  االتصــال  لتضمــن  املجلــة  أبحــاث 

املعلومــات  لقياســات  الدوليــة  أُريــد  »مجلــة  الجديــد   املجلــة 

واالتصــال العلمــي« وذلــك ونظــرا لإلقبــال املتزايــد عــى املجلــة.

الدوليــة،  أُريــد  منصــة  تصدرهــا  املجلــة   أن  إىل  ويشــار 

بنــر  تعنــى  و  ســنوي،  نصــف  بشــكل  إصدارهــا  ويتــم 

العلمــي. واالتصــال  املعلومــات  بقياســات  يتعلــق  مــا  كل 

ــراء  ــاء والخ ــني والعل ــد للباحث ــة أُري ــذي ملنص ــس التنفي ــد الرئي أك

الناطقــني بالعربيــة الدكتــور ســيف الســويدي، أن املنصــة تســعى 

ــاء  ــني يف أرج ــني الباحث ــال ب ــل ع ــق تواص ــش وتحقي ــة التهمي إىل إزال

ــوت  ــة ص ــويدي يف إذاع ــف الس ــال تضيي ــك خ ــاء ذل ــورة. ج املعم

إذاعــة القــدس بغــزة للتعريــف بأُريــد  والحديــث عــن نشــأتها. وقــال 

ــدف  ــا ته ــدم مــن خاله ــي تق ــات الت الســويدي: إن )املنصــة والخدم

إىل النهــوض بواقــع الباحثــني(، مشــددا عــى )أهميــة إنشــاء املجاميــع 

البحثيــة بــني جامعــة اإلرساء واملنصــة، التــي تتيــح للباحثني يف فلســطني 

أو أي مــكان آخــر، تســهيل التواصــل العلمــي، كإنشــاء املحافــل 

ــني  ــني الناطق ــكل الباحث ــاح ل ــجيل مت ــع إن )التس ــرات(،  وتاب واملؤمت

ــول: إن  ــى يف الق ــة(، وم ــة العلمي ــون للحرك ــن ينتم ــة، الذي بالعربي

ــة  ــة صفح ــي إتاح ــث، ه ــكل باح ــدم ل ــي تق ــازات الت ــم االمتي )أه

ــة،  ــه األكادميي ــه ومهارات ــطته ومعلومات ــا أنش ــع فيه ــم يض ــة له خاص

جــاءت  التــي  البحثيــة  واملجاميــع  واملدونــات  لأوســمة  إضافــة 

لتحقيــق أهــداف املنصــة وهــي إزالــة التهميــش، وتحقيــق التواصــل 

ــف،  ــش التضيي ــى هام ــويدي ع ــى الس ــني(. والتق ــني الباحث ــا ب يف م

املهنــدس إيهــاب ابــو الخــر عضــو اللجنــة االستشــارية باملنصــة وعضــو 

ــد، الــذي أوضــح أن )جامعــة اإلرساء  هيئــة تحريــر مجلــة صــدى أُري

هــي أول جامعــة بــادرت للتعريــف باملنصــة التــي تعــد مظلــة وركنــا 

ــارها(. ــة وانتش ــم املنص ــه يف دع ــذي لعبت ــدور ال ــرا لل ــني نظ للباحث
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مشــاريع  ماليــا  جامعــة  مــع  تناقــش  ُأريــد 
المشــتركة  التعــاون 

الماليزيــة  الوطنيــة  الطاقــة  وجامعــة  ُأريــد 
مشــتركة دبلومــات  اطــالق  تبحثــان 

ــي  ــات ف ــة المنص ــن أهمي ــرة ع ــم محاض ــد تنظ ُأري
ــي  ــث العلم ــم البح دع

الناطقــني  والخــراء  والعلــاء  للباحثــني  أُريــد  منصــة  ناقشــت 

املســتقبلية  التعــاون  مشــاريع  مايــا  جامعــة  مــع  بالعربيــة 

املقبلــة.  املــدة  الجانبــني وســبل تطوريهــا خــال  بــني  املشــرتكة 

الســويدي  ســيف  الدكتــور  للمنصــة  التنفيــذي  الرئيــس  وأشــار 

خــال زيارتــه فريــق قســم معهــد التعليــم املســتمر يف جامعــة 

مريــم  الدكتــورة  االستشــارية  اللجنــة  عضــو  يرافقــه   مايــا، 

للمنصــة  التقنــي  الفريــق  مــن  واالســتاذ محمــد منصــور  قيــس 

إىل أن )الزيــارة بحثــت آفــاق التعــاون املســتقبلية فيــا يخــص 

تطويــر العاقــات بــني املنصــة والجامعــة مبــا يحقــق األهــداف 

املشــرتكة(.  العلميــة  املشــاريع  بدعــم  تســاهم  التــي  املوســومة 

ــراء  ــاء والخ ــني والعل ــد للباحث ــة أُري ــذي ملنص ــس التنفي ــث الرئي بح

الناطقــني بالعربيــة الدكتــور ســيف الســويدي مــع رئيــس جامعــة 

مصطفــى،  الديــن  نــر  كــال  أ.د.  املاليزيــة  الوطنيــة  الطاقــة 

العلمــي والتعــاون مبوضــوع اطــاق دبلومــات  فعاليــات املحفــل 

الــذي  اللقــاء  الجانبــان خــال  وتطــرق  املنصــة.  داخــل  مشــرتكة 

ــتاذ  ــس واالس ــم قي ــورة مري ــارية الدكت ــة االستش ــو اللجن ــرضه عض ح

ــاون  ــيع التع ــة إىل )توس ــي للمنص ــق التقن ــن الفري ــور م ــد منص محم

بــني أُريــد والجامعــة، كــا تــم التباحــث بشــأن فعاليــات املحفــل 

الجامعــات داخــل املنصــة، والتعــاون  الــدويل، وتصنيــف  العلمــي 

ــة(.  ــل املنص ــرتكة داخ ــات مش ــاق دبلوم ــات، وإط ــوع الدبلوم مبوض

الناطقــني  والخــراء  والعلــاء  للباحثــني  أُريــد  منصــة  نظمــت 

بالعربيــة محــارضة علميــة عــن  )أهميــة املنصــات األكادمييــة يف 

ــعاد  ــت أ.د. س ــا(. وألق ــد منوذج ــه أُري ــي، منص ــث العلم ــم البح دع

ــبوعي  ــن النشــاط االس ــي جــاءت ضم ــة الت الطــايئ )املحــارضة العلمي

العــايل  التعليــم  لــوزارة  التابعــة  الثقافيــه  املشــكاة  لجمعيــة 

ــة  ــات األكادميي ــة املنص ــت أهمي ــة، وتناول ــي العراقي ــث العلم والبح

إن  أُريــد منوذجــا(، وأضافــت:  العلمــي، منصــه  البحــث  يف دعــم 

وأهــم  تأسيســها،  وأســباب  املنصــة  أهميــة  أوضحــت  )املحــارضة 

ــرز  ــا، وأب ــي عقدته ــارضات الت ــدوات واملح ــرات والن ــا، واملؤمت مجاته

االتفاقيــات التــي تــم عقدهــا مــع مختلــف الجامعــات، وكل مــا 

يتعلــق باملنصــة(، مشــرًة إىل أن )جميــع املشــاركني أعربــوا عــى 

ــي(. ــم البحــث العلم ــا يف دع ــم يف التســجيل باملنصــة ألهميته حرصه
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ملتقى العلماء يدين اإلساءة للرموز الدينية وبّث الكراهية واالقصاء
األعالن عن ميثاق علمي والتزام أخالقي لحفظ حقوق االنبياء والمرسلين

ــة  ــني باللغ ــني الناطق ــاء والخــراء والباحث ــد للعل نظَّمــت منصــة أُري

العربيــة ُملتًقــى علميًّــا دوليًّــا إلكرتونيًّــا )عــن بُعــد( بعنــوان »ُملتقــى 

الُعلــاِء لُنــرِة خاتــِم األنبيــاِء« هدفــه تســليط الضــوء عــى حقــوق 

ــني.يف  ــاء والخــراء والباحث ــى العل ــه وســلم ع ــه علي ــي صــل الل النب

أجــواٍء علميــٍة وثقافيــٍة،و نبعــت فكــرة عقــد امللتقــى مــن استشــعار 

املســؤولية العلميــة بعــد اإلســاءات املتكــررة بحــق رســول االنســانية، 

املوحــدة  االستشــارية  واللجنــة  العامــة  األمانــة  موافقــة  فتمــت 

للمنصــة عــى تنظيــم هــذا امللتقــى، وتجلــت أهدافــه يف تســليط 

الضــوء عــى حقــوق النبــي عــى العلــاء والخــراء والباحثــني يف أُريــد، 

ــا: ومنه

- إصــداُر دليــٍل باللغــِة العربيــِة عــن دوِر العلــاء يف نُــرة الرســول 

- صــى اللــه عليــه وســلم.

ــه  ــه علي ــى الل ــي -ص ــوق النب ــح ُحق ــِة توضي ــي بأهمي ــادُة الوع - زي

ــني. ــاء والباحث ــى العل ــلم- ع وس

ــاء  ــوق األنبي ــظ حق ــيٍّ لحف ــزاٍم أخاق ، والت ــيٍّ ــاٍق علم ــداُر ميث - إص

ــاء. ــني واألدب ــاء والباحث ــل العل ــن قب ــلني م واملرس

- الحــثُّ عــى اإلنتــاج العلمــّي مبختلــف أشــكاله عــن حقــوق النبــي 

ــرته  ــان س ــني وبي ــاء والباحث ــى العل ــلم- ع ــه وس ــه علي ــى الل -ص

ــرة. ــة العط النبوي

وأفتتــح امللتقــى بكلمــة الرئيــس التنفيــذي للمنصــة، الدكتــور ســيف 

ــن  ــة ع ــن نفــي ونياب ــة ع ــُب يل باألصال ــا، )يُطي ــاء فيه الســويدي ج

ــب بالحضــور الكــرام يف ملتقــى  ــد الرتحي إدارة ومنتســبي منصــة أُري

العلــاء لنــرة خاتــم األنبيــاء؛ الــذي عقــد عــن بُعــد وضــّم دراســات 

علميــة تخصصيــة يف اليــوم األول واإلعــان عــن نتائــج مســابقة امللتقى 

العلميــة يف اليــوم الثــاين مــع اســتضافة للفائزيــن(، واضــاف ان )فكــرة 

ــه  ــه علي ــل الل ــانية ص ــول اإلنس ــاءة لرس ــد اإلس ــاءت بع ــى ج املُلتق

وســلم، فتمــت موافقــة األمانــة العامــة واللجنــة االستشــارية املوحــدة 

ــة إلدارة  ــًة فرعي ــّكلت لجن للمنصــة عــى تنظيــم وعقــد امللتقــى، وُش

ــليط  ــارك ؛ لتس ــى املب ــذا امللتق ــا له ــْت أهدافً ــدث، ووضع ــذا الح ه

الضــوء عــى حقــوق النبــي عــى العلــاء والخــراء والباحثــني يف أُريــد، 

وإصــدار دليــل عــن دور العلــاء يف نــرة الرســول، وإصــدار ميثــاق 

ــاء واملرســلني وحقهــم  ــزام أخاقــي لحفــظ حقــوق األنبي علمــي والت

عــى العلــاء والباحثــني واألدبــاء، والحــث عــى اإلنتــاج العلمــي 

ــني  ــان للمتحدث ــدم الســويدي )الشــكر والعرف ــف أشــكاله(، وق مبختل

الرئيســني الذيــن اســتجابوا لدعــوة املشــاركة وتقديــم مشــاركات 

علميــة نافعــة وهــم األســتاذ الدكتــور عبــد الرحمــن العشــاوي 

الــذي قــدم محــارضة علميــة بعنــوان »دوُر الباحثــني والشــعراِء 

واألدبــاِء يف بيــاِن ُحقــوِق النبــيِّ صــل اللــه عليــه وســلم، وســبِل 

ــة  ــارضة علمي ــدم مح ــذي ق ــيني ال ــل حس ــور خرئي ــه، والدكت نرت

لدراســاُت املُســترقني عــن ســرِة النبــيِّ وســنته، واألســتاذ الدكتــور 

عبــد الحكيــم األنيــس الــذي كانــت محارضتــه عــن حقــوُق اإلنســاِن 

ــاِع  ــا يف اصطن ــاب أربعــون حديثً ــراءٍة لكت ــويِّ مــع ق يف الخطــاِب النب

املعــروف(، مضيفــا )وال يفوتنــا تقديــم الشــكر لأســتاذ الدكتــور عبــد 

ــنِة  ــيُّ يف الس ــاُز العلم ــوان اإلعج ــا بعن ــدم بحث ــذي ق ــح ال ــه املصل الل

ــت  ــة قيمــة متثل ــى شــهد مداخــات علمي ــع ان )امللتق ــِة(، وتاب النبوي

ــلم  ــه وس ــه علي ــل الل ــٌد - ص ــوان محم ــاب بعن ــرم كس ــور أك بالدكت

ــن  ــة ع ــة جمع ــى عطي ــور مصطف ــام  والكت ــاِم والس ــوُل اإلس - رس

ــا  ــرد عليه ــول وال ــخصية الرس ــأن ش ــترقني بش ــبهات املس ــد ش تفني

واالســتاذ الدكتــور عبــد القــادر املحمــدي بعنــوان جهــود العلــاء يف 

أخبار ونشاطات المنصةصدى ُأريد
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نــرة الحديــث النبــوي(، أشــاد الســويدي )بــدور جميــع املشــاركني 

يف املســابقة العلميــة التــي عقــدت عــى هامــش امللتقــى بعــد اســتام 

77 مشــاركة، وتــم تشــكيل أربعــة لجــان لــكل محــور تــم اعتــاده يف 

ــز(.  ــع الجوائ ــن م ــة عــن الفائزي ــس كل لجن املســابقة و ســيعلن رئي

وتضمــن امللتقى فعاليتني:

األوىل عقــد جلســات علميــة تخصصيــة ضمــن َمحــاور امللتقــى، وهــي: 

الباحثــني والشــعراِء واألدبــاِء يف  محــارضة علميــة بعنــوان،  دوُر 

بيــاِن ُحقــوِق النبــيِّ -صــل اللــه عليــه وســلم، وســبِل نرتــه، قدمهــا 

ــارضة  ــاوي ومح ــح العش ــن صال ــن ب ــد الرحم ــور عب ــتاذ الدكت األس

ــور  ، للدكت ــيِّ ــرِة النب ــن س ــترقني ع ــاُت املُس ــوان، دراس ــة بعن علمي

ــاِن يف  ــوُق اإلنس ــوان : حق ــة بعن ــارضة علمي ــيني ومح ــل حس خرئي

ــاِع  ــا يف اصطن ــون حديثً ــاب أربع ــراءٍة لكت ــع ق ــويِّ م ــاِب النب الخط

املعــروِف(، قدمهــا األســتاذ الدكتــور عبــد الحكيــم األنيــس. كــا 

تضمنــت الفعاليــات ثــاث مداخــات علميــة قيمــة: االوىل: للدكتــور 

ــول  ــترقني ح ــبهات املس ــد ش ــن تفني ــة ع ــة جمع ــى عطي د. مصطف

ــاب،  ــرم كس ــور أك ــة: للدكت ــا. والثاني ــرد عليه ــول وال ــخصية الرس ش

بعنــوان: )محمــٌد - صــل اللــه عليــه وســلم- رســوُل اإلســاِم والســام(، 

و املداخلــة الثالثــة، فكانــت لأســتاذ الدكتــور عبــد القــادر املحمــدي 

بعنــوان: )جهــود العلــاء يف نــرة الحديــث النبــوي(. وأمــا الفعاليــة 

الثانيــة للملتقــى، فتضمنــت إقامــة ُمســابقة علميــة تنســجم مــع 

ــاوره. ــى ومح ــداف امللتق أه

وتــم اســتام ســبعٍ وســبعني مشــاركة، وُشــكلت 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. 

ــف دوالر،  ــزة األوىل أل ــت قيمــة الجائ ــث كان محمــد عــي مطــر، حي

ــه )املــروع  ــور أحمــد عامــر الدليمــي عــن كتاب ــني الدكت مناصفــة ب

النبــوي يف املواطنــة وبنــاء مجتمــع الســلم(، والدكتــور مصطفــى عطية 

ــلم- يف  ــه وس ــه علي ــى الل ــول -ص ــورة الرس ــه )ص ــن كتاب ــة ع جمع

الوجــدان الغــريب أبعــاد التجنــي وبراهــني التفنيــد(، والجائــزة الثانيــة 

كانــت قيمتهــا 200 دوالر رصيــد يف منصــة أُريــد، وفــاز بهــا االســتاذ 

محمـــد تـنـــاح عــن كتابــه )اإلســـاَم والتعّصـــب وجهــود املســترقني 

يف التعريــف بالنبــي محمــد صــى اللــه عليــه وســلم وســنته(، وحصــل 

الثالثــة التــي كانــت قيمتهــا مائــة دوالر، الدكتــور  عــى الجائــز 

كــال حامــد أحمــد املــري عــن كتابــه ) الرســول الحــق مــن جــاء 

ــة  ــم ملحــور األبحــاث العلمي ــة التحكي ــت لجن ــا تألف ــوق(. بين بالحق

ــورة   ــن  الدكت ــة كلٍّ م ــا، وعضوي ــاين رئيس ــارس طرش ــور ي ــن الدكت م

ــرضة  ــور خ ــايب والدكت ــار الجن ــد كس ــور أحم ــايل والدكت ــام الح ابتس

ــل  ــورة أم ــا 500 دوالر الدكت ــز األوىل قيمته ــاز بالجوائ ــدان(، وف حدي

صالــح ســعد راجــح بحثهــا املوســوم: )دراســة جهــود املســترقني يف 

التعريــف بالنبــي محمــد صــل اللــه عليــه وســلم وســنته(، والجائــزة 

كانــت  املنصــة  تبلــغ قيمتهــا 200 دوالر رصيــد يف  التــي  الثانيــة 

ــا  ــر عــن بحثه ــد ال ــورة ازهــار محمــد محمــد عب ــب الدكت مــن نصي

بالقيــم  وعاقتهــا  محمــد  للنبــي  الشــخصية  )الســات  املوســوم: 

األخاقيــة(، وحصــد الجائــزة الثالثــة البالغــة قيمتهــا مائــة دوالر 

ــوم: )دور  ــه املوس ــن بحث ــايف ع ــف الص ــود يوس ــد املحم ــور عب الدكت

العلــاء والباحثــني يف نــرة النبــي محمــد صــى اللــه عليــه وســلم(. 

ويف محــور    الشــعر الفصيــح، تألفــت لجنــة التحكيــم مــن الدكتــورة 

ــاف  ــورة إنص ــن الدكت ــة كلٍّ م ــا، وعضوي ــمبس رئيس ــر س ــرة زب أم

ــز  ــاز بالجوائ ــح الريــف، وف ــه صال ــد الل ــور عب عــي بخــاري، والدكت

ــد محمــد عــن  ــد املجي ــه عب ــد الل ــور عب ــن الدكت ــة األوىل كلٌّ م الثاث

قصيدتــه )إليــك يــا شــمُس هــذا املصطفــى طلعــا(، والجائــزة الثانيــة 

قيمتهــا 200 دوالر رصيــد يف أُريــد، فــاز بهــا  الدكتــور مصطفــى عبــد 

ــة  ــة البالغ ــزة الثالث ــون(، والجائ ــكاة الك ــه )مش ــن قصيدت ــاح ع الفت

ــتاوي  ــعيد الشش ــارس الس ــاعر ي ــب الش ــن نصي ــة دوالر م ــا مائ قيمته

ــه )فرحــة الوجــود(. عــن قصيدت

ويف ختام امللتقى خرج املشــاركون بعدد من التوصيات أبرزها : 

أوال: إصداُر ميثاٍق علميٍّ بشــأن حفظ مكانة األنبياء واملرســلني

ــا  ــع م ــن، لجم ــاء واملفكري ــاء واألدب ــن العل ــق م ــن فري ــا: تكوي ثاني

كُتــب يف بيــان حقــوق النبــي صــى اللــه عليــه وســلم ونرتــه شــعراً 

ونــرًا، تحــت عنــوان )موســوعة حقــوق النبــي صــى اللــه عليــه 

ــه(. ــلم ونرت وس

نقــد دراســات  العلميــة يف  املوضوعيــة واملنهجيــة  اعتــاد  ثالثــا: 

املســترقني يف مجــال الســرة والســنة النبويــة، وبيــان خطرهــا عــى 

ــارص.  ــريب املع ــر الع الفك

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 واإلعاميــة 

ــة(. والرتبوي

سادســا: اعتــاد ملتقــى العلــاء لنــرة خاتــم االنبيــاء كفعاليــة 

ســنوية تنظمهــا منصــة أُريــد بالتعــاون مــع املؤسســات العلميــة 

والدعويــة.
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وجيليكــم جيلنــا 

د. محمود الجزار

إن فجــوة األجيــال ستســتمر، وال ميكــن إيقــاف عجلــة 
التطــور والتقــدم ولكــن يجــب مســايرة كل ذلــك بـ)وانــك 

ــم(. ــق عظي لعــى خل
يف جيلنــا ىف الخمســينيات تظهــر نظافــة املــرأة مــن مابــس 
الرجــل ويف مابــس املــرأة تظهــر رجولــة الرجــل، ويف 

ــر أخــاق األم. ــات تظه ــس البن ماب
نحن جيل نشأنا وتربينا عى الحب ...!! 

والتسامح، والوفاء، واالحرتام، وكل القيم النبيلة ...!! 
والكتابــة،  القــراءة  يعرفــوا  مل  ونســاء  رجــاالً  عارصنــا 

الــكام..!! علــم  أتقنــوا  ولكنهــم 
مل يدرسوا األدب، ولكنهم علمونا األدب..!!

مل يدرســوا قوانــني الطبيعــة وعلــوم األحيــاء، ولكنهــم 
علمونــا فــن الحيــاء..!!

ــا  ــم علمون ــات، ولكنه ــن العاق ــدا ع ــا واح ــرؤا كتاب مل يق
ــرتام..!! ــة واالح ــن املعامل حس

مل يدرسوا الدين، ولكنهم علمونا معنى اإلميان..!!

مل يدرسوا التخطيط، ولكنهم علمونا بُعد النظر..!!
مل يجرؤ أحد منا عى الكام بصوت عال يف البيت ...!!

نحــن جيــل كنــا ننــام عنــد انطفــاء الكهربــاء يف فنــاء 
املنــازل...!!

ــض  ــن« بع ــدث »ع ــض... وال نتح ــع« بع ــدث« م ــا نتح كن
!!...

فحبــي وتقديــري ملــن علمونــا أن لأهــل هيبــة ... للمعلــم 
هيبــة ...!!

و للعرة هيبة .. وكنا نحرتم سابع جار ...!!
و نتقاســم مــع األخ والصديــق املــروف واللقمــة واألرسار 

!!...
إهداء ملن عاش تلك اللحظات الجميلة ...!! 

ــه مــن  ــا أقــول: حفــظ الل ــا وهذبن ــذي ربان ــل ال وإىل الجي
ــا. ــن غادرن ــرة مل ــة واملغف ــاً، والرحم كان منكــم حي

ــة  ــة الهائل ــث والتقني ــا الحدي ــم  ىف عرن ــل يف جيليك فه
ــه؟ ــور مجتمع ــذه األم ــده كل ه ــن عن م
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 مصداقيــة كورونــا  فى مواقع التواصل االجتماعي لــدى الرأى العام العربى
 د. عبداهلل الوزان

ــكل العــامل يتحــدث عــن  ــث الســاعة اآلن ، ف ــا حدي تعــد جائحــة كورون

ــى  ــام 2019م حت ــة ع ــامل ىف نهاي ــاب الع ــذى أص ــر ال ــاء الخط ــذا الوب ه

وقتنــا هــذا مــن شــهر ينايــر عــام 2021 م ، فقــد بــدأت هــذه الجائحــة 

بالصــني وطوقتهــا ، ثــم مالبثــت أن طوقــت العــامل كلــه خاصــة قــارة أوربــا 

ــه. ــش ىف كنف ــذى نعي ــرىب ال ــا الع ــط ودول عاملن ــرق األوس ــرورا بال  م

ــاء اآلن هــو الذعــر الحقيقــى لــكل انســان عــى وجــه  ولقــد أصبــح الوب

ــا ،  ــة برمته ــة الرعــب املســيطر عــى الكــرة األرضي البســيطة ، فهــو مبثاب

فهــذا املــرض ال يفــرق بــني انســان وآخــر وبــني ذكروأنثــى أوبــني  طفــل و 

رجــل مســن ، ولقــد أصبــح عــام 2020م  رمــزا لجائحــة كورونــا وعنوانهــا 

الــذى يتميــز بــه ، فقــد امتــأت املستشــفيات ىف كل دول العــامل بالحــاالت 

ــة الفائقــة  املشــتبه بهــا وبالحــاالت املتوفــاة والحــاالت املحتجــزة بالعناي

وداخــل  املستشــفيات  داخــل  الصحــى  بالحجــر  وأخــرى محتجــزة   ،

املنــازل ، نســتمع ونشــاهد كل ذلــك عــى شاشــات التلفــزة وعــى مواقــع 

ــواىن  ــق والث ــا بالدقائ ــداث تباع ــى األح ــى تح ــى الت ــل االجتاع التواص

ــت  ــوب( أحدث ــر – اليوتي ــوك – توت ــس ب ــة )الفي ــع خاص ــذه املواق ، فه

ــن  ــأول ، لك ــار أوال ب ــع األخب ــة وتتب ــة ىف املتابع ــة ضخم ــورة معلوماتي ث

هــل تكــون األخبــار فيهــا مبصداقيــة عاليــة أم أنهــا مجــرد أقاويــل 

ــا  ــة كورون ــق بجائح ــا يتعل ــة في ــيئا؟ ، خاص ــة ش ــن الحقيق ــى ع ال تغن

)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 االجتاعــى ىف معظــم أنحــاء العــامل تــكاد تســيطر عــى 

مقاليــد األمــور اإلخباريــة ىف البــاد فهــى تنــر الحقيقــة واألكاذيــب معــا 

ــر  ــع  تن ــذه املواق ــا ، فنجــد ىف ه ــة كورون ــق بجائح ــا يتعل ــة في خاص

ــن  ــر م ــاء الخط ــذا الوب ــق به ــا يتعل ــرىب كل م ــام الع ــرأى الع ــع لل وتذي

ــإن  ــه ف ــموعة ، وعلي ــة ومس ــائل كتابي ــوم ورس ــات ورس ــور وفيديوه ص

ــرون  ــث،  وآخ ــا يب ــون م ــون ويصدق ــن يتفاعل ــور م ــن الجمه ــاك م هن

يشــاهدون وال يصدقــون كل مــا يقــال إال إذا كان مفعــا باألدلــة واملصادر، 

وصنــف ثالــث يشــاهد وال يتفاعــل وال يصــدق وال يكــذب فهــو محايــد 

ــب  ــذى ال ينض ــا ال ــم ومعينه ــاد األم ــد  هوع ــام ىف أى بل ــرأى الع ، فال

 أبــدا  ، وبوعــى الجمهــور وثقافتهــم يقــاس نهضــة األمــم وتقدمهــا .

؟  طبيعــى  أم  مصطنــع  كورونــا  هــذا  فــروس  هــل   لكــن 

وأكاذيــب؟ خزعبــات  مجــرد  أم  الوجــود  حقيقــى  هــو   أم 

أوهــام  أنهــا  أمــا  معــدى  مــرض  بالفعــل  هــو  وهــل 

؟ مفتعــا  أم  حقيقيــا  وبــاءا  نعيــش  وهــل   وخيــاالت؟ 

كل هذه التســاؤالت تنر ىف مواقع التواصل االجتاعى ، فهل عندما تنر 

 مثــل هــذه التســاؤالت أيجــب علينــا كرأى عــام عــرىب التصديق بهــا أم ال ؟

فاملشــكلة تكمــن يف مــدى مصداقيــة هــذه املواقــع ، فالكثرأكــدوا 

اآلخــر  والبعــض   ، لآخريــن  معــد  مــرض  وأنــه  الفــروس  وجــود 

؟ معديــا  ليــس  فانــه  وجــد  وإن  مــرض  يوجــد  ال  أنــه   أكــد 

ــن  ــث ع ــل بح ــام 2020م بعم ــاىض ع ــو امل ــرا ىف يولي ــت مؤخ ــد قم وق

مصداقيــة كورونــا فحصلــت عــى بعــض النتائــج أهمهــا : أن أكــر مواقــع 

التواصــل االجتاعــي مصداقيــة يف نقــل األخبــار واملعلومــات حــول جائحة 

كورونــا هــو موقــع الفيــس بــوك بنســبة 71,9% ىف املرتبــة األوىل ثــم يــأىت 

موقــع اليوتيــوب ىف املرتبــة الثانيــة بنســبة 18% بينــا يأىت توتــر  ىف املرتبة 

الثالثــة واألخــرة بنســبة 10,1% ، أي أن الــرأى العــام يصدقــون مــا ينــر 

ومــا يبــث يف مواقــع التواصــل االجتاعــي لكــن درجــات الصــدق تختلــف 

مــن موقــع آلخــر ، وأن الثقــة ىف مصداقيــة مواقــع التواصــل االجتاعــي 

ــة  ــرأى العــام العــرىب موجــودة وبقــوة لكــن ليســت مصداقي بالنســبة لل

مطلقــة ، فنجــد أن نســبة 57,3% منهــم  لديــه الثقــة ىف مصداقيــة موقــع 

الفيــس بــوك عــن املواقــع األخــرى مثــل اليوتيــوب ونســبته 14,4% وتوتــر 

ــاث  ــع الث ــة بالنســبة للمواق ــة ىف املصداقي ــا عــدم الثق بنســبة 7,3% ، أم

الســابقة مجتمعــة تكــون بنســبة %12,9  .
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لغويــات قرآنيــة
الحلقة )2(

د.بسام األغبر
ــاِت  ــنَي َوالُْمْؤِمَن ــُه الُْمْؤِمِن ــَد اللَّ ــه تعاىل:}َوَع ــام قول ــف أم نق
ــاكَِن  ــا َوَمَس ــَن ِفيَه ــاُر َخالِِدي ــا اأْلَنَْه ــْن تَْحِتَه ــِري ِم ــاٍت تَْج َجنَّ
ــَو  ــَك ُه ــَرُ َذلِ ــِه أَكْ ــَن اللَّ ــَواٌن ِم ــْدٍن َوِرْض ــاِت َع ــًة يِف َجنَّ طَيِّبَ

ــة: 72[ ــُم{ ]التوب ــْوُز الَْعِظي الَْف
لنبحــث ســبب مجــيء كلمــة }رضــواٌن{ نكــرة، وأمــور أخــرى 

تتصــل بالســياق املقامــي املقــايل القــرآين:
أوالً- التنكر:

ــال  ــا، كــا ق ــة معــاين متعــددة؛ منه للتنكــر يف اللغــة العربي
ســيبويه، مــا يــأيت إلرادة الوحــدة، مثــل قــول أحدهــم: )أتــاين 
رجــٌل( يقصــد واحــداً يف العــدد، ال اثنــني. أو لتبيــان الجنــس؛ 
أي: )أتــاين رجــٌل ال امــرأة(، وغــر ذلــك مــن املعــاين النحويــة 

التــي ال يتســع املقــام، هنــا، لرحهــا.
ــرة،  ــواٌن{ نك ــة }رض ــاءت كلم ــة، ج ــة الكرمي ــذه اآلي ويف ه
ــواُن  ــال: )ورض ــبيل املث ــى س ــرآين، ع ــر الق ــأِت التعب ــم ي فل
اللــه أكــر(، وســبب ذلــك، أنَّ توظيــف التنكــر يف: }رضــواٌن{ 
ــه تعــاىل، أكــر مــن النعــم  ــل مــن رضــوان الل ــاد أنَّ القلي أف
املاديــة التــي ســبقت ذلــك كلــه، مــن جنــات وقصــور، وأنهــار؛ 
ألنَّ رضــا اللــه ســبحانه وتعــاىل، كــا قــال الزمخــري: »هــو 
ســبب كل فــوز وســعادة، وألنهــم ينالــون برضــاه عنهــم 
ــال  ــواب، وق ــاف الث ــر أصن ــة أك ــه، والكرام ــه وكرامت تعظيم
ــي  ــازع نف ــي، وال تن ــح عين ــه: ال تطم ــني يف الل ــد العارف أح
إىل يشء مــا وعــد اللــه يف دار الكرامــة، كــا تطمــح وتنــازع 

ــى«. إىل رضــاه عن
ــا  ــا، كله ــا، وقصوره ــة، وأنهاره ــإنَّ الجن ــك، ف ــف إىل ذل أض
أمــور ماديــة، تســعد النفــس بهــا، ولكــنَّ الســعادة الحقيقيــة، 
هــي الســعادة الروحانيــة، وهــي أعــى وأرشف مــن الســعادة 
املاديــة،  الســعادة  اجتمعــت  فــإذا  الُجســانية،  املاديــة 
ــب  ــى مرات ــى أع ــد ع ــل العب ــد حص ــية، فق ــة النفس والراح

ــوز. الف
*وقفــة مع علم األصوات: }ِرْضَواٌن ِمَن{

ــة،  ــان مــن عــدد مــن املقاطــع الصوتي ــان الكلمت تتكــون هات
ــك: ــر ذل ــة، تُظه ــة اآلتي ــة الصوتي والكتاب

rid/waa/nun+min
ونجــد أن تنويــن التنكــر، ســاعد يف بنــاء مقطــع صــويت 

مغلــق متوســط 
 ،)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 
ــا،  ــه، هن ــي ب ــده، ونعن ــأيت بع ــذي ي ــر يف الصــوت ال ألن يتأث
ــن  ــه، وموقعــه، مــا مّك ــم )mi( القــوي يف صفات صــوت املي
صــوت امليــم الــذي يشــرتك مــع ســابقه، صــوت النــون، بعــدد 
ــر،  ــمعي، والجه ــوح الس ــا الوض ــن أبرزه ــص، م ــن الخصائ م
ــراً  ــل حــدوث االنســجام الصــويت أم ــه جع ــك كل ــة، ذل والغن

ــوات:  ــم األص ــمى، يف عل ــا يُس ــو م ــاً، وه حتمي
  )Total Regres التأثــر الرجعي الكي(

 )num+min(
نتــج عــن هــذا االنســجام، إدغــام قــوي حســن ســهل النطــق، 
ــه  ــق علي ــا يُطل ــون الســاكن، وهــو م ــه صــوت الن جــذب إلي
يف علــم التجويــد )اإلدغــام بغنــة(؛ وكأنَّ الســياق الصــويت 
النطقــي القــرآين، بعــد حــدوث االنســجام الصــويت، يريــد أن 
يأخذنــا مبــارشًة إىل املتفضــل عــى عبــاده يف الرضــوان، وهــو 

ــم. ــز، ذو الفضــل العظي ــه العزي الل
ثانياً- اســتعال اسم التفضيل )أكر(:

ــا، ويف  ــان ونعيمه ــن الجن ــر م ــاىل أك ــه تع أي أنَّ رضــوان الل
ــر  ــدراً »يس ــوم، إنَّ ق ــاح العل ــّكايك، يف مفت ــول السَّ ــك، يق ذل
ــبب كل  ــاه س ــه؛ ألن رض ــك كل ــن ذل ــر م ــه خ ــن رضوان م

ــاح«. ــعادة وف س
 وهنــا، نتذكــر حديــَث رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، 

الــذي رواه البخــاري:
ـَه تَبــاَرَك وتَعــاىَل يقــوُل ألْهــِل الَجنَّــِة: يــا أْهــَل  ) أنَّ اللَـّ
فيَقــوُل: هــْل  وَســْعَديَْك،  َربَّنــا  لَبَّيْــَك  فيَقولــوَن:  الَجنَّــِة؟ 
ــْم  ــا مــا لَ ــْرىَض وقــْد أْعطَيْتَن ــْم؟ فيَقولــوَن: ومــا لنــا ال نَ َرِضيتُ
ــن  ــَل ِم ــْم أفَْض ــا أُْعِطيُك ــَك، فيَقــوُل: أن ــن َخلِْق ــًدا ِم ــِط أَح تُْع
ــوُل:  ــَك؟ فيَق ــن ذل ــُل ِم ، وأَيُّ يشٍء أفَْض ــا َربِّ ــوا: ي ــَك، قال ذل

ــًدا(. ــَدُه أبَ ــم بَْع ــَخُط علَيُْك ــا أْس ــوايِن، ف ــم ِرْض ــلُّ علَيُْك أُِح
اللهــم اجعلنا ممن تــرىض عنهم، وتدخلنا يف رحمتك.

والله تعاىل أعى وأعلم.
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مخاطــر اإلنترِنــت علــى األطَفــال

الشــك أن االنرتنــت أو الشــكبة العنكبوتيــة تُعــدُّ مــن 
ومتثــل  الســاحة،  عــى  املطروحــة  املوضوعــات  أهــم 
أهميــة كبــرة يف حياتنــا اليوميــة وتؤثــر تأثــرا كبــرا 
ــم وجــود  ــرة، رغ ــة صغ ــامل إىل قري ــت الع ــا؛ إذ حّول فيه
الحــدود، والفواصــل املكانيــة والزمانيــة، عــن طريــق 
إتاحــة إمكانيــة تبــادل الرســائل، والصــور، والفيديوهــات 
عــر مواقــع التواصــل االجتاعــي، مــا ســاهم يف زيــادة 
عــى  التعــارف  عمليــة  وســّهل  االجتاعــي،  الرتابــط 
الحضــارات الجديــدة، واألماكــن، واألشــخاص، إال أنّــه 
ــه  ــار أّن االســتخدام الخاطــئ ل يجــب األخــذ بعــني االعتب
يــرّض باألفــراد يف مختلــف األعــار وخاصــة األطفــال، 
وبالتــايل تتأثــر بــه الشــعوب ككل يف مختلــف املجتمعــات 

برغــم الثقافــات املتعــددة.
ــى  ــا ع ــت مخاوفن ــا كان ــا لعاملن ــزو التكنولوجي ــل غ  قب
ــا تقتــر عــى أمــور بســيطة يشــرتك بهــا معظــم  أطفالن
ــامل يف  ــا والع ــى حاله ــى ع ــور ال تبق ــايل، إاّل أنَّ األم األه
ــا  ــت لعاملن ــبكة اإلنرتن ــول ش ــد دخ ــتمر، فبع ــّدم مس تق
بــات ال يخلــو أّي بيــت منهــا وال أّي شــخص كبــر أو 
صغــر إاّل قــد اســتخدمها، وأصبــح عاملنــا أكــر خطــراً 
حيــث ســيطر اإلنرتنــت عــى جوانــب كبــرة مــن حياتنــا، 

ــا. ــا وتّرفاتن ــا وِقيَِمن ــى أفكارن ــك ع ــس ذل وانعك
ــد  ــة الب ــل أن نخــوض يف ســلبيات الشــبكة العنكبوتي وقب
ــم  ــن التقيي ــوع م ــا كن ــى ايجابياته ــوء ع ــلط الض أن نس

ــت: ــزات اإلنرتن ــن  ُممي ــي فم املوضوع
املناقشــة الفعالــة والبنــاءة ملواضيــع مختلفــة مــن شــأنها 
رفــع مكانــة الثقافــة والعلــم وهــذا مــن خــال اســتعال 
ــي  ــة والت ــة املجاني غــرف الدردشــة واملجــات االلكرتوني
ــاعد  ــي تس ــاث العلميةالت ــن األبح ــر م ــى الكث ــوي ع تح
يف كتابــة األبحــاث واملقــاالت العديــدة كــا أن محــركات 
ــابق  ــت يف الس ــور كان ــول ألم ــاعدنا يف الوص ــث تس البح
شــبه مســتحيلة  وكذلــك الحصــول عــى املعلومــة برعــة 
كبــرة  مــا ســاهم يف رفــع الثقافــة والعلــم. والبــد كذلــك 
ــي  ــم األكادمي ــى التعل ــت ع ــر االنرتن ــارة اىل أث ــن االش م
فالكثــر مــن املؤسســات التعليميــة واألكادمييــة تتبــع 
ــى  ــول ع ــن الحص ــا ميك ــد، ك ــن بع ــم ع ــلوب التعل أس
ألقــاب جامعيــة كاللقــب الثــاين والثالــث بهــذه الطريقــة 

ــا الوقــت واملــال. مــا يوفــر علين

أمــا عــى الصعيــد الشــخيص وبنــاء العاقــات فقــد ســاهم 
االنرتنــت يف التعــرف عــى أصدقــاء جــدد وتبــادل اآلراء 
والتعــرف  البعــض.  بعضهــم  ومســاعدة  بينهــم  فيــا 
ــاعد يف  ــت يس ــا أن االنرتن ــعوب ك ــارات الش ــى حض ع
التســلية وقضــاء أوقــات الفــراغ بأشــياء مفيــدة ومســلية 
ــة  ــه مــن العــاب وموســيقى والكتــب التعليمي مــا يحوي

ــة.  ــة املختلف والرتفيهي
وال يخفــى علينــا جميعــا دور الريــد  االلكــرتوين يف  نقــل 
الرســائل وامللفــات برعــة كبــرة وبــدون تكلفــة يف كل 
ــوان معــودات.  ــرد خــال ث ــأي وقــت واخــذ ال مــكان وب
عــى  ســاعدت  االلكرتونيةفالشــبكة  التجــارة  وكذلــك 
التعــرف عــى ســلع كثــرة وذات مواصفــات مختلفــة 
وكشــف  التنافــس  بســب  وهــذا  مقبولــة  وأســعار 
عــن  املنتــج  وطلــب  الكرتونيــة  بطريقــة  املنتوجــات 

طريــق االنرتنــت.
أيهــا الســادة، االنرتنــت حــول العــامل إىل قريــة الكرتونيــة 
البــر.  لجميــع  ومفتوحــة  الحــدود  عدميــة  صغــرة 
ــرى  ــات أخ ــى ثقاف ــرف ع ــاعد يف التع ــيء يس ــذا ال ه
وتعلــم لغــات أجنبيــة وكل ذلــك يســاعد يف اثــراء العلــم 

ــة. واملعرف
ــت  ــب إال أن لانرتن ــن واملكاس ــك املحاس ــن تل ــم م وبرغ
الحيطــة  أخــذ  إىل  تدعونــا  كثــرة  وســلبيات  مخاطــر 
أنفســنا  لحايــة  االجــراءات  كافــة  واتخــاذ  والحــذر 
وأطفالنــا وأرسنــا ومجتمعاتنــا، وإال ســيكون االنهيــار هــو 
ــعر  ــا نش ــي بدأن ــا والت ــي نواجهه ــة الت ــة املحتوم النتيج
بهــا عــى كل املســتويات واليكــم بعــض هــذه الكــوارث 

التهديد واملضايقة واالبتزاز: 
ــة،  ــة، مذلّ ــات مزعج ــال إىل محتوي ــرض األطف ــد يتع - ق
مهينــة، ُمحرجــة أو عدوانيــة يف رســائل الريــد اإللكــرتوين 
أو الدرَدشــة، 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 الرطــة.
ــة  ــو الَضحي ــل ه ــون الِطف ــرضوري أن يك ــن ال ــس م و لي
دامئــاً بــل ميكــن أن يكــون هــو مــن يقــوم بإرســال 
ــأن هــذا الفعــل غــر  ــه أن يعــرف ب ــذا علي ــدات ل التهدي
مقبــول و يعــرض فاعلــُه للُماحقــة القانونِيــة، وإن حــاَول 

د/ محمد توفيق عبدالرحيم 
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إخفــاء هويتـُـه الحقيقيَــة فتوجــد طرائــق عديــدة لتعقــب 
ــه  ــن ِقناع ــل والكشــف ع الفاع

التعُصب الديني والِعرقي والتَشــجيع عى الُعنف:
القيــم،  إضعــاف  يعنــي  الثَقــايف  التلــوث  مفُهــوم  -إن 
ــر  ــات غ ــم معلوم ــال تقدي ــن خ ــا م ــا أو غيابه تصارعه
صحيحــة ومشــككة. و يشــمل جملــة مــن التَهديــدات 
ــي،  ــي، والِعرق ــب الدين ــال التعُص ــن ِخ ــدات، ِم للُمعتق
ــم  ــار الُنظُ ــل يف انهي ــد األخاقــي، املُتمِث ــب التَهدي إىل جانِ
اإلجتاِعيــة  الُنظُــم  َدعامــة  تُشــِكل  الّتــي  األخاِقيــة، 
غــر  ِباملواِقــع  تَِعــج  اإلنرتنِــت  شــبكة  أن  و  ُخصوصــاً 

األخاِقيــة و اإلباِحيــة.
ــف  ــن الُعن ــة م ــلة ُمتواِصل ــال إىل ِسلِس ــرُض األطف و يتع
ــية  ــكات القاِس ــت مــع الّن ــع عــى اإلنرتنِ ــن املواِق ــدءاً ِم ِب
والُعنُريــة يف كثــرٍ مــن األحيــان، إىل أفــام إباِحيّــة 
بأســلوب  ُمتحِركــة  وُرســوم  وُصــور  فيديــو،  وألعــاب 
عنــري، ومشــاهد ُعنــف مــن واقــع الحيــاة عــى مواِقــع 
ِمثــل يوتيــوب، ُوصــوالً إىل ُصــور بِشــعة عــى مواِقــع 

ــرى.  أخ
 البَيــع غــر املَــروع لأســلِحة والبضائِــع املروقَــة و 

املُخــدرات واملَــواد املمنوَعــة:
ــوان الويــب األســود يف املتصفــح  مُيكــن الضغــط عــى عن
ــج  ــل برنام ــق تحمي ــن طري ــن ع ــر يشء. ولك ــن يظه ول
مُيكــن  اإلنرتنِــت،  شــبكة  عــى  ِبُحريــة  ُمتــاح  خــاص 
للشــخص الُوصــول عــر العنــوان نفســه إىل عــامل مجهــول 
أو  الوقــوع  الخــوف مــن  ّبالــرور ومــن دون  مــيء 

ــه. فاملُخــدرات واألســلِحة واإلرهــاب واملــواد  اإلِمســاك ِب
ــززة ليســت بعيــدة عــن الطفــل  ــة والّنصائــح املُق اإلباِحيّ

ــدة. ــة ِزر واِح ــوى ِبكبس س
اإللكرتونِية:  الِتجارة 

ــف الَذكيــة يجعــل  - إغــراق الســوق هــذه األيــام بالهواتِ
ــؤدي  ــا ي ــول م ــن املحم ــى ع ــا فيتخ ــاً به ــل ُمرتبط الِطف
إىل ُصعوبــة املُراقبــة عنــد اســتعاله لإلنرتنِــت ويزيــد 
ــة. فُيمِكــن بالتــايل للِطفــل  مــن تطــور الِتجــارة اإللكرتونِي
ــُكل  ــت ب ــن اإلنرتنِ ــق م ــج أو تَطبي ــرَتي أي برناِم أن يش
ــط. ــرور فق ــة املُ ــَر كلَم ــق الُدخــول ع ــن طَري ــهولة ِم ُس

اإلســِتغال و التّحُرش الِجني باألطفال:
بتكويــن  األطفــال  يقــوم  اإلنرتنِــت،  تصُفــح  أثنــاء   -
ِخــال  مــن  ُجــّدد  أشــخاص  إىل  التعــُرف  و  صداقــات 
الشــبكات اإلجتاِعيــة مثــل الفيســبوك و ُغــرف الدردشــة 
و املُراِســل الفــوري، و أحيانــاً يِتــم اغراؤهــم بااللتقــاء. و 
مُيكــن للقــاءات ِمــن هــذا الُنــوع أن تُهــدد ســامة الِطفــل. 
واملُتحرشــون  الِجنســية  الجرائِــم  ُمرتكبــو  ويســتخدم 
ــات  ــة واملُنتدي ــرف الدردش ــاص، ُغ ــكل خ ــال، بش باألطف
الطفــل  ثِقــة  لِكســب  الفوريــة  املُراســلة  وبرامــج 
ولرتتيــب لِقــاء وجهــاً لوجــه بهــدف اإلســِتغال الِجنــي. 
كــا يــؤدي هــذا الفعــل اىل التعنيــف الِجنــي وهــو 
ــا الفاعــل  ــزاز يقــوم به ــد أو ابت ــة تهدي ــارة عــن عملي عب
ــو  ــع فيدي ــور و مقاِط ــال ص ــة ارس ــن الضحي ــب م و يطل
ــال  ــني يف ح ــوى مع ــر محت ــاه بن ــدداً اي ــه ُمه ــة ل إباحي
ــذا فــإن أخــذ صــور أو لقطــات  ــه، ل مل يســتجب لِتهديدات
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حميميــة يجعــل مــن الفاِعــل فريســة ســهلة للُمحتالــني و 
للُمتحرِشــني. 

وال بــد أن نشــر اىل العواِقــب النفِســية لهــذه األمــور 
نذكــر منهــا تشــوية الُســمعة، التشــهر، الُشــعور باإلحــراج، 
ــذه  ــر ه ــم ن ــال ت ــيا يف ح ــة...، ال س ــة اإلجتاعي الُعزل
ارســالها اىل األصدقــاء،  تــم  او  الشــبكة  امللفــات عــى 
مــن  أكــر  يف  الســبب  يعــود  و  األقــارِب  أو  املعــارِف 
األحيــان اىل الرغبــة يف اإلنتقــام بعــد فَســخ عاقــة غراِميــة 

ــاء. ــة أصِدق ــاء عاق أو انته
الفروســات وهــي برامــج  والبــد أن نشــر كذلــك إىل 
ُمخصصــة للتســلل إىل نظــام الحاســوب، ِبهــدف تدمــره أو 
تعطيــل آدائــه مــن دون رضــا املالـِـك. و مــا إن تــم تثبيــت 
الرمجيــة الخبيثــة فــإن مــن الصعــب جــداً ازالتهــا. و 
يــرتاوح أذاهــا حســب درَجــة الرمجيــة مــن ازعــاج بســيط 
) بعــض النوافــذ اإلعانيــة غــر املرغــوب بهــا مــن خــال 
الحاســوب ســواء أكان ُمتصــاً  عمــل املُســتخدم عــى 
بالشــبكة أم غــر ُمتصــل بهــا ( إىل أذى غــر قابــل لإلصــاح 
يتطلــب إعــادة تهيئــة القــرص الّصلــب عــى ســبيل املِثــال.
واألطفــال أكــر عرضــة للتعــرض اىل تلــك الرامــج الخبيثــة 
ــة  ــر غاي ــاك أم ــا. وهن ــة منه ــا والوقاي ــم به ــة خرته لقل
ــبكة  ــر الّش ــر ع ــب املي ــار و لِع ــو الُق ــة وه يف األهمي
فُهنــاك العديــد ِمــن مواقــع املُقاَمــرة عــى اإلنرتنِــت 
ــان  ــة إئت ــه ِبطاق ــخص لدي ــن ألي ش ــوال، مُيك ــى الّج وع
أن يُشــارِك باملُقاَمــرة. و عــى األطفــال أن يُدركــوا أنـّـه مــن 
غــر القانــوين للقارِصيــن أن يُشــارِكوا يف املُقاِمرة.وعــى 

ــذا األمــر. ــدا له ــاه جي ــاء االنتب اآلب
معــك مخاطــر  اســتعرضت  أن  بعــد  القــارئ،  عزيــزي 
اســتخدام االنرتنــت، هــل نــرتك أوالدنــا فريســة ســهلة 
بــدون توعيــة أو حايــة؟ بالطبــع ال، فأوالدنــا هــم أغــى 
مــا منلــك ووجــب علينــا أن ننتبــه لهــم ونحميهــم، ولكــن 
كيــف نســتطيع ذلــك يف ظــل هــذا العــامل املتســارع وتلــك 
ــر؟  ــل الصغ ــر قب ــل الكب ــب بعق ــي تذه ــا الت التكنولوجي

وهنــا إليكم بعــض النصائح التي يجب األخذ بها. 
ــهم  ــم ونناقش ــرب منه ــا وأن نتق ــادق أبناءن ــا أن نص علين
ــي  ــر الت ــك املخاط ــم تل ــح له ــم وأن نوض ــاور معه ونتح
ــى  ــك بطريقــة مبســطة حت ــع ويكــون ذل تعصــف بالجمي
يســتوعب أطفالنــا مــدى الــرضر الــذي يلحــق بهــم، 
ــبكة  ــن ش ــزءا م ــون ج ــي أن نك ــة فه ــا الخطورةالتالي أم
العاقــات التــي هــم جــزء منهــا حتــى نتعــرف عــى 
ــك  ــا ناهي ــون إليه ــي يدخل ــع الت ــى املواق ــم وع أصدقائه
ــن  ــار وميك ــدأت يف االنتش ــي ب ــة الت ــج الحاي ــن برام ع
مــن خالهــا تحديــد املواقــع التــي ميكــن دخــول األطفــال 
ــع  ــب م ــي ال تتناس ــواد الت ــة امل ــر كاف ــي تحظ ــا والت اليه
الطفولة.والبــد كذلــك مــن تحديــد ســاعات اســتخدام 
األجهــزة االلكرتونيــة وال نــرتك األمــر حســب رغبــة الطفــل 
أي أن األب يضــع نظامــا مقننــا لهــذا االســتخدام وأن 
يقــوم بفصــل االنرتنــت يف ســاعة محددة.عــى اآلبــاء عــدم 
ــر  ــراءات فاألم ــك االج ــاذ تل ــي يف اتخ ــال أو الرتاخ االه
خطــر يســتدعي االنتبــاه والحذر..حفــظ اللــه أبناءنــا 

ــوء. ــن كل س ــا م ــظ مجتمعاتن ــا وحف جميع
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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.

الروفيســور  يرأســه  الــذي  املــروع،  ويحــاول 
 Mohamed Thariq ســلطان(  حميــد  ثريــق  )محمــد 
املاليزيــة،  بوتــرا  جامعــة  يف   Hameed Sultan
األنانــاس  ملخلفــات  مســتدامة  اســتخدامات  إيجــاد 
وهــي   ،Hulu Langat يف  املزارعــني  عــن  الناتجــة 
كواالملبــور. عــن  كيلومــرت   65 نحــو  تبعــد  منطقــة 

عمــل:  ورشــة  يف  رويــرتز  لوكالــة  الروفيســور  وقــال 
ــتخدامها يف  ــن اس ــاف ميك ــاس إىل ألي ــة األنان ــول ورق نح
ــرة. ــرة مس ــرتاع طائ ــر اخ ــك ع ــاء، وذل ــات الفض تطبيق

وأوضــح أن الطائــرات املســرة املصنوعــة مــن املــواد 
أعــى  وزن  إىل  قــوة  بنســبة  متتــاز  الحيويــة  املركبــة 
مــن تلــك املصنوعــة مــن األليــاف االصطناعيــة، كــا 
ــا. ــص منه ــهل يف التخل ــا وأس ــف وزنً ــص وأخ ــا أرخ أنه

وقــال: إذا تعرضــت الطائــرة املســرة ألرضار، فمن املمكن 
دفــن اإلطــار يف األرض ليتحلــل يف غضــون أســبوعني.

املســرة  للطائــرات  األويل  النمــوذج  إن  وأضــاف: 
 1000 نحــو  ارتفــاع  عــى  الطــران  مــن  متكــن 
تقريبًــا. دقيقــة   20 ملــدة  الهــواء  يف  والبقــاء  مــرت 

ويأمــل فريــق البحــث يف إنشــاء طائــرة مســرة أكــر 
الســتيعاب الحمــوالت األكــر، مبــا يف ذلك أجهزة استشــعار 
الصــور، لأغــراض الزراعيــة وعمليــات التفتيــش الجويــة.

مســيرة طائــرات  إلــى  األنانــاس  نفايــات  يحولــون  الماليزيــون 

 William Robert ألفيــس(  روبــرت  )ويليــام  وقــال 
املســرة  الطائــرات  ناشــطي  جمعيــة  مــن   ،Alvisse
املاليزيــة، وهــي مجموعــة غــر حكومية تســاعد يف تصميم 
الطائــرة املســرة وتقديــم املشــورة بشــأن املــروع: 
والزراعــة  الصناعــة  مســاعدة  يف  هنــا  دورنــا  يتمثــل 
ــًرا. ــهل كث ــف أس ــل الوظائ ــدات وجع ــادة العائ ــى زي ع

كان   ،2017 عــام  يف  املــروع  إطــاق  وقبــل 
أو  األنانــاس  أوراق  مــن  يتخلصــون  املزارعــون 
يحرقونهــا بعــد الحصــاد، مــا يســبب تلوثًــا هوائيًــا.
ويأمل املزارعون اآلن أن يشجع مروع الطائرات املسرة 
عــى املزيــد مــن االبتــكار إليجــاد اســتخدامات للنفايــات، 
ــة. ــات الزراعي ــع املخلف ــق بي ــن طري ــل ع ــادة الدخ وزي
إســاعيل(  )إروان  األنانــاس  مــزارع  وقــال 
الصحيــة،  بالقضيــة  يتعلــق  فيــا   :Irwan Ismail
فــإن  كورونــا،  فــروس  بســبب  االقتصــاد  ومشــكلة 
الدخــل. لزيــادة  بديــل  يوجــد  وال  يائــس  املجتمــع 
الــذي   – املــروع  يشــجع  أن  الباحثــون  ويأمــل 
يف  اآلخريــن  العلــاء   –  2017 عــام  يف  إطاقــه  تــم 
ماليزيــا عــى االســتفادة بشــكل جيــد مــن النفايــات.
وقــال مــزارع األنانــاس: قــد تكــون ثاثة أفدنــة من األرض 
قــادرة عــى إنتــاج 5 أو 10 أطنــان مــن هــذه النفايــات، 
للكيلوغــرام  دوالر   0.25 مقابــل  بيعهــا  ميكــن  التــي 
الواحــد، مــا يعنــي أن النفايــات تعطــي تأثــًرا ماليـًـا كبًرا 
عــى املجتمــع، وخاصــة املجموعــات الزراعيــة الصغــرة.

صدى ُأريد / متابعة خاصة
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الباحث: عقيل جبر علي

ــره ــرب مزام ــي ال تط ــر الح زام

حينــا يلقــى اإلنســان مــن مجتمعــه النكــران والجحــود 
ــه  ــة لقيمت ــرة الدوني ــد النظ ــه، ويج ــه، وإمكانيات لقدرات

ــه ....  ومكانت
أصــل املثــل أن زمــارا نبــغ يف العــزف عــى مزمــاره، 
ــى  ــام ع ــه أي  اهت ــه يعرون ــل بلدت ــن أه ــن مل يك ولك
ــل  ــه َرُج ــر  ب ــكان أن مَّ ــذة، ف ــه الف ــن موهبت ــم م الرغ
مــْن بلــدٍة أخــرى فأعجــب بقدرتــه وطلــب منــه أن 
مبدعــا  َعــزَف مبزمــاره  بلدتــِه،  وهنــاك  إىل  يْصحبــُه 
ــا،  ــه الهداي ــوا علي ــاس وأغدق ــاب الن ــال إعج ــِه  فن كعادت
ثــم إنــه بعــد مــدة طويلــة قــرر العــودة إىل قريتــه 
ورافقــه صاحبــه الــذي تعــرف عليــه، فاجتمــع أهــل 
ــْم،  ــه َصاِحبُه ــوا بعزفــه قبــل أن يعلمــوا أن ــدة وأعجب البل
إال  حولــه  يبــقَّ  ومل  انرفــوا  بذلــك  علمــوا  فلــا 
ــا  ــت مث ــي ذهب ــة الت ــه املقول ــه صاحب ــال ل ــه. فق صاحبّ

»زامر الحي ال يطرب«. 
والوقائــع عــى مــر التاريــخ تــدل عــى صــدق هــذا 
حنيفــة  أيب  اإلمــام  والــدة  أن  يــروى  فمــا  املثــل؛ 
ــة  ــا حنيف ــتفتت أب ــت فاس ــا فحنث ــت ميين ــان حلف النع
فأفتاهــا، فلــم تــرضَّ وقالــت: ال أرىض إال مبــا يقولــه 
ــال:  ــة فق ــة إىل زرع ــو حنيف ــا أب ــاء به ــاص فج ــة الق زرع
ومعــك  أأفتيــك  حنيفــة،  أيب  والــدة  مخاطبــا  زرعــة 
ــذا.  ــذا وك ــا بك ــة: أفته ــو حنيف ــال أب ــة؟ فق ــه الكوف فقي
يف  تــرى  ال  األم   ألن  إال  ذاك  ومــا  فرضيــت!  فأفتاهــا 
ولدهــا مهــا كــر يف الســن إال ذلــك الصغــر الــذي 

ــه:  ــوزي قول ــن الج ــن اب ــروى ع ــا ي ــا! وم ــو حوله يحب
عذيــري من فتية بالعراق 

قلوبهم بالجفا قلب
يــرون العجيب كام الغريب

وقــول القريب فا يعجب

ــرب إن  ــا تط ــي م ــة الح ــم مغني ــد توبيخه ــم، عن وعذره
مــا يلمــس واضحــا يف كثــر مــن الــركات والقطاعــات 
الزهــد يف توظيــف املواطــن الخبــر وعــدم تقديــر قدراتــه 
ــي  ــر األجنب ــك يعطــى الخب ــه، وعــى خــاف ذل وإمكانات
التقديــر واالهتــام واالمتيــازات عــى خــاف الخبــر 
ــراً  ــل أن كث ــكام، والدلي ــه ال املحــي، وقــد تكــون بضاعت
الجامعــات  تلجــأ إىل  مــن دور االستشــارات اإلجنبيــة 
واملختصــني طالبــة منهــم إبــداء الــرأي فيــا يطلــب منهــا! 
إننــا يف حاجــة ماســة وعاجلة إىل اســتعادة الثقــة  بعلائنا، 
وخرائنــا، وطاقاتنــا، وكفاءاتنــا املحليــة  الوطنيــة. ورحــم 

ــه القائل: الل

كــم حكمة يل فيكم لو رميت بها 
لقعــر بحر لجاءتني جواهره
ال عيــب يل غر اين يف دياري 

وزامــر الحي ال تطرب مزامره
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االتصال األول مع وحي السماء 
د. طه احمد الزيدي

ــا  ــا، أنه ــه عنه ــة ريض الل ــيدة عائش ــن الس ــني ع ورد يف الصحيح

ــلم  ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــه رس ــدئ ب ــا ب ــت: أول م قال

ــا إال  ــرى رؤي ــكان ال ي ــوم، ف ــة يف الن ــا الصالح ــي الرؤي ــن الوح م

ــو  ــه الخــاء، وكان يخل ــب إلي ــم حب ــح، ث ــق الصب ــل فل جــاءت مث

بغــار حــراء فيتحنــث فيــه - وهــو التعبــد - الليــايل ذوات العــدد،..

حتــى جــاءه الحــق وهــو يف غــار حــراء، فجــاءه امللــك فقــال: اقــرأ: 

ــي  ــغ من ــى بل ــي حت ــال: فأخــذين فغطن ــارئ، ق ــا بق ــا أن ــت: م فقل

الجهــد، ثــم أرســلني فقــال: اقــرأ، فقلــت: مــا أنــا بقــارئ، فأخــذين 

فغطنــي الثالثــة، ثــم أرســلني فقــال: )اقـْـَرأْ ِباْســِم َربِّــَك الَّــِذي َخلـَـَق 

ــِذي  ــَرُم )3( الَّ ــَك اأْلَكْ ــَرأْ َوَربُّ ــٍق )2( اقْ ــْن َعلَ ــاَن ِم ــَق اإْلِنَْس )1( َخلَ

ــا  ــع به ــْم )5(( فرج ــْم يَْعلَ ــا لَ ــاَن َم ــَم اإْلِنَْس ــِم )4( َعلَّ ــَم ِبالَْقلَ َعلَّ

رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم يرجــف فــؤاده، فدخــل عــى 

ــوين،  ــوين زمل ــال: زمل ــا فق ــه عنه ــد ريض الل ــت خويل ــة بن خديج

فزملــوه حتــى ذهــب عنــه الــروع، فقــال لخديجــة وأخرهــا 

الخــر: »لقــد خشــيت عــى نفــي« فقالــت خديجــة: كا واللــه مــا 

يخزيــك اللــه أبــدا، إنــك لتصــل الرحــم، وتحمــل الــكل، وتكســب 

املعــدوم، وتقــري الضيــف، وتعــني 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 

ــك  ــي يوم ــودي، وإن يدركن ــه إال ع ــت ب ــا جئ ــل م ــط مبث رجــل ق

أنــرك نــرا مــؤزرا، ثــم مل ينشــب ورقــة أن تــويف وفــرت الوحــي. 

االتيــة: اإلعاميــة  الفوائــد  تتضمــن  الواقعــة  فهــذه 

التــدرج النفــي والذهنــي للمرســل قبــل االتصــال: بــدأت مراحــل 

االتصــال مــع وحــي الســاء بصــورة متدرجــة، لثقــل هــذا االتصال، 

وألن طرفــاه ليســا مــن جنــس واحــد )املائكيــة- البريــة(، 

فكانــت الصــورة االوىل للوحــي هــي الرؤيــا، فــكان النبــي املرســل 

صــى اللــه عليــه وســلم ال يــرى رؤيــا إال جــاءت مثــل فلــق 

ــدة  ــة ســتة أشــهر، والفائ ــا الصادق ــح، واســتمرت مــدة الرؤي الصب

ــي  ــداد الذهن ــدرج يف االع ــي للت ــدة ه ــذه امل ــن ه ــة م اإلعامي

والنفــي للمرســل، واالبتــداء بأيــر صــور االتصــال بــني املصــدر 

واملرســل، للتخفيــف والتمهيــد والتــدرج يف التلقــي العمــي، ومــن 

خالــه 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 باســتعال 

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 وغرهــا، 

يؤكــدون عــى اخضــاع أداة البحــث مــن اســتبانة أو اختبــار 

ــا؛  ــل اعتاده ــات قب ــدق والثب ــا: الص ــني ه ــري إىل خطوت تحري

ألن اســتقرار نتائــج البحــث ســتعتمد كليــا عــى هــذه األداة، 

واملــراد بالصــدق معرفــة الدرجــة التــي يقيــس بهــا االختبــار 

الــيء املــراد قياســه مــن صفــة أو غرهــا، واملــراد بالثبــات 

ــس  ــي نف ــه يعط ــراد فإن ــس األف ــى نف ــه ع ــد تطبيق ــو اعي ــه ل أن

ــج. ــتقرار يف النتائ ــؤدي إىل االس ــا ي ــة م ــج متقارب ــج أو نتائ النتائ

مراجعــة أهــل االختصــاص والتجــرد لتفســر الحــوادث الجديــدة: 

ــة،  ــة االخباري ــة اإلعامي ــاس للعملي ــواد االس ــن امل ــدث م إن الح

والقصــة االخباريــة تقــوم عــى وصــف الحــدث وتفســره وتحليله، 

وحتــى تكــون هــذه العمليــة متقنــة ال بــد مــن الرجــوع إىل أهــل 

ــرهم  ــات وتفس ــم للمعلوم ــون تحليله ــرد ليك ــاص والتج االختص

ــة  ــان الحقيق ــم بي ــة، ومقصده ــم ومعرف ــتندا إىل عل ــج مس للنتائ
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بتجــرد وموضوعيــة، فمــع اتبــاع الخبــر لديــن النصــارى ونبيهــم 

ــى عليــه الســام، إال أنــه أكــد أنــه النامــوس الــذي نــزل  هــو عي

عــى مــوىس عليــه الســام، لعلمــه أن اليهــود تضمــر عــداوة 

ــه  ــأراد ترســيخه لدي ــه، ف ــل، وســتنكره بعــد ظهــوره وبعثت لجري

ــه  ــه علي ــى الل ــد ص ــاء محم ــر اصطف ــا أق ــر، ك ــت مبك ــذ وق من

ــا  ــه، ك ــه علي ــر نفس ــا أو يؤث ــده عليه ــالة ومل يحس ــلم بالرس وس

ــواهد  ــوة بش ــدق الدع ــى ص ــد ع ــة التأكي ــات ورق ــت اجاب تضمن

مــن التاريــخ والحــارض واملســتقبل ، واســتند التحليــل عــى عمــق 

ــذه  ــتقبلية له ــة املس ــق الرؤي ــابقة وعم ــوادث الس ــاط بالح االرتب

الواقعــة، أي مــا قبــل الحــدث ومــا وراءه أو بعــده بلغــة اإلعاميني.

وزيــادة يف ثقــة الخبــر أو املحلــل املختــص مبــا توصــل إليــه: اعانــه 

ــالته  ــل ورس ــرة املرس ــب ن ــام بواج ــام للقي ــتعداده الت ــن اس ع

التــي ســتظهر يف املســتقبل، وهــذا تحفيــز للمرســل وتأكيــد عــى 

صــدق دعــواه وإقــرار لجديــة الوحــي واثبــات واســطته بــني 

املصــدر واملرســل ســابقا والحقــا، وإخبــار باملهمــة القادمــة وبعــض 

تحدياتهــا كالتهجــر وااليــذاء والعــداوة، والحاجــة إىل النــرة.

يكــون  مــا  أحــوج  املرســل  املشــجعة:  التحفيزيــة  الكلــات 

أو  االختبــار  مرحلــة  يف  املشــجعة  املحفــزة  الكلــات  إىل 

إن  ســيا  وال  والتبليــغ،  اإلعــام  بوظيفــة  التكليــف  مبتــدأ 

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: كا، 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 

ــة والعمــق والثقــة باملصــدر واملرســل: فقــد  تحمــل معــاين الجدي

اثبتــت املصــدر وعدلــه، وذكــرت خصائــص املرســل وفضائلــه 

ــوة. ــارة بالنب ــرا البش ــاه، وأخ ــا يخش ــع م ــه يف دف ــفع ل ــي تش الت

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 

مــوىس. جــاء  الــذي  األكــر  النامــوس  جــاءك  ولقــد  األمــة، 

دالالت إعالمية يف تحليل محتوى أول رسالة: 

ــي  ــر تكليف ــن أول أم ــراء ع ــت يف الغ ــي تلي ــات الت ــت اآلي تحدث

صــدر مــن املصــدر ســبحانه إىل املرســل الــذي ســيكلف فيــا 

ــن  ــد م ــة تع ــيلة إعامي ــق بوس ــو يتعل ــالة، وه ــغ الرس ــد بتبلي بع

ــراءة،  ــي الق ــي ه ــال الوجاه ــد االتص ــام بع ــائل اإلع ــدم وس أق

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 سيا غر املألوفة.

ــة  ــارص العملي ــل- عن ــات -األوىل يف التنزي ــذه اآلي ــت ه ــا ضم ك

ربــك(،  )باســم  املصــدر  حــددت  فقــد  االتصاليــة،  اإلعاميــة 

ــذي  ــم( ال ــيلة )القل ــي )اإلنســان(، وحــددت الوس وحــددت املتلق

يعــر عــن الوســائل املقــروءة التــي تســتند إىل الكتابــة، وأمــا 

الرســالة فتمثــل بيــان حقيقــة ربوبيــة املصــدر ســبحانه يف الخلــق 

ــة. ــم واملعرف ــل العل ــراءة ألج ــف بالق ــي، والتكلي ــم الوهب والعل

ومل تذكــر هــذه اآليــات االســتجابة والتأثــر لســببني: افتتاحهــا 

ــار املرســل، وليــس التكليــف  ــه اإلعــام واختب بأمــر تكليفــي غايت

ألنــه ال ميلــك أداتــه والقــدرة عليــه آنــذاك، وإّن املقصــد مــن 

الخطــاب التمهيــدي تهيئــة املتلقــي ألمــر ســيأيت بعــد حــني، وعــادة 

ــا. ــي فيه ــف عم ــعورية ال تكلي ــة نفســية وش ــون هــذه التهيئ تك
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أبــكاكِ؟! ومــن  فأســــألها:  تبكــي 
يــا محــض أعمــار القلــوب ونورَهــا
ــا؟ ــن نَضاره ــمر أي ــدود الس ــك الخ تل
أمْ أيــن مــوج ظفــــائٍر وجــــدائٍل
يــا أمَّ قافـــيةِ الجمـــاِل وشـــعِرهِ
مــرددًا القصـــيدِ  نابـــغُة  وأتــاكِ 
يــا طيــفَ أصــواتٍ تحــوم بفكرنــا
إًذا تحــــيا  أرواحنــا  إلــى  عـــودي 
ــا ــن صدورن ــبّ بي ــعَ الح ــتِ رَج ــا أن ي
ــدتْ ــا غ ــإّن غربتن ــن ف ــضَ الحني بع
يــا لحــنَ أغنيــة الغريــب غريـــبًة
ــرى؟ ــل السّ ــي لي ــاكِ ف ــى ألق ــي مت قول
فراشــًة الجمــــيل  كالحلــم  وأراكِ 
دروبهــا الصّبــاح  ضــاء  ومدينــًة 
الجريــح ســالمًة أيــا وطنــي  لغتــي 
دمعــةٍ مــن  أرى  ال  لعينــكِ  كرمــى 

شعر: د. عامر خليل الجرّاح

إعداد: د.أميرة سمبس

لغتــى

ــاكِ؟ ــنَ به ــنيِن أيـ ــوة العيـ ــا حل ي
تلقـــاكِ أْن  األيــام  تشتــــاُقكِ 
ــاكِ؟ ــارق ف ــا يفــ ــامٌ م ــن ابتس أيـ
نــداكِ؟ أيــن  األرواح؟  بهــا  هامــت 
أتــاكِ الضّليــل  القيــس  امــرأ  إّن 
ذكــراكِ عفــتْ  هــل  ميــَة  دارَ  يــا 
رؤاكِ الخيــال  أكــوان  وتجــــوب 
وتطــوف نجمًــا فــي مــدى األفــالكِ
ــالكِ ــن قت ــن م ــان فنح ــضَ الحن بع
ــياكِ ــأْن نحــ ــوانا ب ــنًا وسلـ وطـــ
ــواكِ ــرك األشـ ــي معــ ــرًة ف ــا زهــ ي
نمشــي ونحــو الفجــر أيــن يــداكِ؟
شــباكي علــى  نقـــرتْ  وحمــــامًة 
عشــًقا ومــا انبلــج الضّحــى لــوالكِ
ــاكِ ــي عاف ــا حلوت ــي ي ــي انهضـ قوم
عينــــاكِ ســرُّ نهوضنــا عينــاكِ...



اإلستشــارية  اللجنــة  إنجــازات  علــى  أضــواء 
المنصــرم العــام  خــالل  الموحــدة 

العاني: نطمح االرتقاء بمنصة ُأريد إلى أعلى درجات التميز 

• هل كان للجائحة أثر في تغيير انماط الحياة • ما دور اللجنة االستشارية الموحدة في المنصة ؟
والتحول الى النشاط الرقمي؟

ــاء  ــم أرج ــذي ع ــرتايض ال ــي اإلف ــاط الرقم ــاري إىل النش ــول اإلجب ــا التح ــر، ومنه ــاة الب ــاط حي ــّرت أمن ــا، غ ــة كورون ــك أن جائح ال ش

ــرم  ــام املن ــال الع ــد خ ــة أُري ــهمت منص ــع، إذ أس ــة يف املجتم ــة للجائح ــار األيجابي ــن اآلث ــد م ــم واح ــذا التعلي ــد ه ــث يع ــامل، حي الع

يف خدمــة الباحثــني واألكادميــني 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 

ــم دور  ــة كان له ــاء اللجن ــاين: »إن أعض ــل الع ــال جمي ــلوان ك ــة أ.د س ــس اللجن ــول رئي ــة، ويق ــدوات العلمي ــاطات والن ــن النش ــر م الك

ــة البحــث   ــر ثقاف ــادي يف ن ــذي انعكــس عــى انجــازات املنصــة ودورهــا الري ــام ال ــدؤوب طــوال الع ــم ال ــز  خــال عمله ــال ومتمي فع

العلمــي بــني الناطقــني بالعربيــة، واالرتقــاء باملنصــة إىل أعــى درجــات االبــداع والتميــز«، مشــراً إىل أنَّ »اللجنــة أســهمت يف الكثــر مــن 

ــوض  ــهمت يف النه ــي أس ــات الت ــن املقرتح ــر م ــت الكث ــا قدم ــة إىل أنه ــى اآلن، إضاف ــها وحت ــذ تأسيس ــة من ــاطات العلمي ــال والنش األع

ــوار : ــص الح ــأيت ن ــا ي ــرى«. وفي ــع األخ ــح املجتم ــف رشائ ــة ومختل ــني والطلب ــني واألكادمي ــة الباحث ــعى لخدم ــي تس ــة الت ــع املنص بواق

ــة يف العــام 2019 بحســب نظــام منصــة العــام،   اســتحدثت اللجن

وتتألــف مــن الشــخصيات التواصلية العلمية يف املنصــة ممن حصلوا 

عــى وســام باحــث مبــادر، ومــن الباحثــني، وأعضــاء هيئــة التدريس 

الفاعلــني يف جامعاتهــم واملؤسســات البحثيــة، إذ يبلــغ عــدد أعضــاء 

اللجنــة نحــو ) 51 ( عضــوا مــن بلــدان العــراق ومــر والســعودية 

وعــان والجزائــر وفلســطني واملغــرب واألردن واالمــارات والســودان 

واليمــن وليبيــا وماليزيــا وســوريا. وبلــغ عــدد أعضــاء اللجنــة ممــن 

يحملــون لقــب االســتاذية 15، ومــن هــم بلقــب أســتاذ مشــارك 8، 

ولقــب أســتاذ مســاعد 8، إضافــة إىل 20 عضــواً بتخصصــات مختلفة. 

 مــا ال شــك فيــه، فــإن جائحــة كورونــا )كوفيــد -19( غــّرت أمنــاط 

حيــاة البــر، ومنهــا التحول االجباري إىل النشــاط الرقمــي األفرتايض 

ــار  ــم أحــد اآلث ــد هــذا التعلي ــث يع ــامل، حي ــم أرجــاء الع ــذي ع ال

ــع. وأســهمت املنصــة خــال  ــا يف املجتم ــة لجائحــة كورون األيجابي

العــام املنــرم يف خدمــة الباحثــني واألكادميــني والطلبــة ومختلــف 

رشائــح املجتمــع األخــرى يف اقامــة املحــارضات العلميــة التثقيفيــة 

يف مختلــف العلــوم، حيــث كانــت أُريــد ســباقة يف إقامــة فعاليــات 

ــي  ــدويل العلم ــل ال ــا املحف ــا ومنه ــال كورون ــة خ ــة أفرتاضي علمي

الســادس الــذي تضمــن 7 مؤمتــرات يف تخصصــات مختلفــة، فضــا 

ــل،  ــش املحف ــى هام ــت ع ــدوة أقيم ــارضة ودورة ون ــن 30 مح ع

فقــد كانــت خطــوة جريئــة وتكللــت بالنجــاح الكبــر بفضــل 

ــن  ــني م ــاركة الباحث ــة ومش ــده إدارة املنص ــن بع ــاىل وم ــه تع الل

عــدة جامعــات، وشــخصيات قياديــة يف التعليــم والتعليــم العــايل.

لقاء العددصدى ُأريد
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• ما أبرز نشاطات اللجنة خالل المدة الماضية؟

• هل ألعضاء اللجنة دور أو مشاركة في توقيع 
مذكرات التعاون العلمي مع الجامعات؟

ــطة  ــع أنش ــدة يف جمي ــارية املوح ــة اإلستش ــاء اللجن ــارك أعض ش

املؤسســات  مــع  التنســيق  تتطلــب  التــي  املنصــة  وفعاليــات 

ــاك  ــت هن ــون وكان ــي يعمل ــدول الت ــة يف ال ــة والبحثي االكادميي

ــادس  ــدويل الس ــي ال ــل العلم ــات املحف ــرى يف فعالي ــاركة ك مش

املنعقــد )عــن بُعــد( خــال املــدة مــا بــني  18-22 أبريــل/ 

نيســان، وفعاليــات املحفــل العلمــي الــدويل الســابع املنعقــد 

بالتعــاون  نوفمــر   15  –  11 بــني  مــا  املــدة  يف  بُعــد(  )عــن 

بــني جامعــة الســلطان زيــن العابديــن – ماليزيــا والجامعــة 

العراقيــة – العــراق وجامعــة العــريب التبــي – الجزائــر مــع 

تضــم اللجنــة يف عضويتهــا أ.د محمــد عاشــور الكثــري رئيــس جامعــة 

ــم  ــات آدم ابراهي ــد البن ــر عب ــة، وأ.د أبك ــة اليمني ــيئون بالجمهوري س

مديــر جامعــة القــرآن الكريــم وتأصيــل العلــوم بجمهوريــة الســودان 

ــراز  ــد، وإب ــة أُري ــع منص ــم م ــرات تفاه ــع مذك ــاها بتوقي ــذان س الل

ــة  ــة املنص ــراز عاق ــة، وإب ــة املختلف ــام الجامع ــرات يف إع ــذه املذك ه

بالجامعــة يف صحيفــة آفــاق الجامعــة التــى ســتصدر مــع حفــل التخــرج 

ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــتقطاب أعض ــس  يف اس ــم دور رئي ــة، وله بالجامع

ــن أعضــاء  ــة م ــل ثاث ــك املســاهمة يف تأهي ــني للمنصــة، وكذل والباحث

الهيئــة التدريســية يف جامعــة ســيئون وحصولهــم عــى شــهادات 

تأهيليــة لتدريــس اللغــة العربيــة الناطقــني بغرهــا، والتنســيق يف 

ــل  ــد مث ــة أُري ــع منص ــاون م ــة بالتع ــة متخصص ــرات علمي ــد مؤمت عق

مؤمتــر الصحــة النفســية التابعــة لــوزارة الصحــة الفلســطينية املنعقــد 

ــوان الصحــة النفســية عــن بعــد يف  ــذي كان بعن ــخ 21 نوفمــر ال بتاري

ــف باملنصــة  ــج والتعري ــه الرتوي ــدف من ــا، كان اله ظــل جائحــة كورون

وزيــادة اإلنتســاب إليهــا، وتوســيع دائــرة العاقــات مــع الــوزرات 

املختلفــة، وعقــد نــدوة ) آلفــاق البحــث العلمــي والتعــاون بــني 

الجامعــات ( بالتعــاون بــني قســم علــوم الحيــاة يف كليــة العلــوم ومنصــة 

ــن  ــام واالم ــام »اإلع ــادس لاع ــدويل الس ــي ال ــر العلم ــد، واملؤمت أُري

املجتمعــي- رؤيــة واقعيــة واســترافية« الــذي عقــده مركــز البصــرة 

بالتعــاون مــع منصــة أُريــد يف اربيــل للمــدة مــن 6-7 شــباط / فرايــر.

ــة،  ــني بالعربي ــني الناطق ــراء والباحث ــاء والخ ــد للعل ــة أُري منص

وكان مهــام اللجنــة إمــا رئاســة أحــد املؤمتــرات العلميــة، أو 

ــة أو  ــاء كلم ــس أوإلق ــدث رئي ــور أو متح ــث أو الحض ــاء بح إلق

ــة  ــان التحضري ــل يف اللج ــك العم ــة، وكذل ــة بحثي ــة جلس رئاس

ــاركة يف  ــوث املش ــاع البح ــة اىل اخض ــل إضاف ــة للمحف والتنظيمي

ــد  ــات أُري ــر يف مج ــم والن ــدويل للتحكي ــل ال ــرات املحف مؤمت

الدوليــة املحكمــة و مراجعــة وتصويــب امللخصــات املشــاركة 

واإلرشاف  والعلمــي  اللغــوي  والتدقيــق  الــدويل،  املحفــل  يف 

الــدويل.  العلمــي  املحفــل  ابحــاث  ملخصــات  كتــاب  عــى 
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• هل شاركت اللجنة في اعمال اخرى؟

• هل تم استحداث نظام تعليمي تابع للمنصة ؟

ســاهمت اللجنــة يف تحكيــم األعــال واألبحــاث املقدمــة ملُســابقة 

منصــة »أُريــد« لصناعــة محتــًوى علمــيٍّ هــادٍف يف شــهر رمضــان 

ــة، التــي وصــل عددهــا اىل 25 عمــل علمــي وبحثــي،  1441هجري

وحصلــت د. هنــد حســني 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 االجتاعــي، والبعــض االخــر 

ــك مشــاركة  ــزة، وكذل ــم مــن ضمــن البحــوث املمي ــت ابحاثه كان

أ.د طــه الزيــدي يف رئاســة لجنــة تحكيــم مســابقة ملتقــى العلــاء 

ــض  ــة بع ــى كتاب ــة ع ــت اللجن ــا اقدم ــاء، ك ــم االنبي ــرة خات لن

منشــورات املنصــة مثــل صناعــة الهويــة العلميــة للعلــاء والخــراء 

والباحثــني، وموســوعة الكفــاءات العلميــة العربيــة، وصناعــة 

ــة يف  ــة التواصلي ــة، وموســوعة الشــخصيات العلمي املحافــل العلمي

املنصــة، ورئاســة تحريــر مجــات أُريــد الدوليــة مــن قبــل االعضــاء 

ــار، و أ.د ســعاد الطــايئ و أ.د ســعد ســلان  ــرازق مخت ــد ال أ.د عب

اللجنــة  املشــهداين، ود. مريــم قيــس مديــر تحريــر، ورئيــس 

ــدد اضــايف  ــة وع ــكل مجل ــن ل ــا، واصــدار عددي االستشــارية العلي

 كان للجنــة دور يف الــرد عــى استفســارات األعضــاء يف كل مــا يخص 

ــات  ــطة أو خدم ــاركات يف األنش ــة أواملش ــاب للمنص ــواء االنتس س

ــن خــال الصفحــات الشــخصية  ــث جــرى تســجيل م املنصــة، حي

مئــات الباحثــني الجــدد يف املنصــة مــن دول عربيــة واجنبيــة 

واســتحداث نظــام فعــال للتعليــم األلكــرتوين تابــع للمنصــة بإرشاف 

أ. معــد الحاكــم- عضــو اللجنــة االستشــارية العليــا حيــث عقــد 11 

اســبوعاً علميــاً، و35 محــارضة منوعــة مــن قبــل متحدثــني مختصــني 

و ادارة عضــوات اللجنــة د. هنــد حســني عبيــد للجنــة التنســيقية يف 

العــراق و أ.أســاء الغــراب للجنــة يف فلســطني، والقــاء كلــات يف 

املؤمتــرات، واالحتفــاالت الســنوية النطــاق منصة أُريــد يف 25 ابريل 

والتعريــف بهــا وبخدماتهــا املختلفــة فضــا عــن اســتحداث  قســم 

ــاين  ــارس الطرش ــة د. ي ــة برئاس ــرتوين يف املنص ــي االلك ــر العلم الن

وعقــد 12 نــدوة شــهرية باإلضافــة لتنظيــم احتفاليــة مبناســبة اليــوم 

العاملــي للغــة العربيــة بتاريــخ  18 كانــون أول / ديســمر، تضمنــت 

مشــاركة عــدد مــن اعضــاء اللجنــة وشــخصيات علميــة بــارزة 

خــاص ألبحــاث فايروس كورونــا ) كوفيد -  19(. وكذلك املســاهمة 

يف نــر وتحكيــم أبحــاث علميــة وانســانية حيــث حّكــم األبحــاث 

ــد القــادر منصــور التومــي،  و أ.د  ــد عب أ.د طــه الزيــدي، وأ.د خال

ســعد ســلان 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 واالجتاعيــة، 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 العاقــات 

العامــة ووســائل االعــام، ومواقــع التواصــل الرقمــي يف عــدة 

ــا...(، وعــى الصفحــات الشــخصية  ــر وليبي دول )فلســطني والجزائ

ــة يف  ــات املنص ــج لفعالي ــة للرتوي ــة الـــ Linkedin، إضاف يف منص

كافــة مجاميــع الواتــس أب وحــث الباحثــني عــى املشــاركة فيهــا.

ــذي  ــل املديرالتنفي ــن قب ــة م ــات افتتاحي ــاء كل ــن، والق كمحارضي

ومؤســس منصــة أُريــد، ورئيــس اللجنــة اإلستشــارية العليــا، ورئيــس 

هيئــة تحريــر مجلــة أُريــد الدوليــة للعلــوم والتكنولوجيــا، ومــرف 

ــا  ــة، ك ــر العلمــي االلكــرتوين، ورئاســة جلســات علمي قســم الن

ــي  ــة الت ــات العلمي ــار أفضــل املدون ــق مســابقة شــهرية الختي اطل

ــة االستشــارية، حيــث حصــل أ.د  ــا وعضــو اللجن ــاز بهــا 21 باحث ف

طــه الزيــدي عــى املرتبــة االوىل وأ.د ســعاد الطــايئ باملرتبــة الثانيــة 

يف مســابقة افضــل مدونــة، وقــد بلــغ عــدد الباحثــني الذيــن كتبــوا 

يف صفحاتهــم مبدونــة عــامل حتــى نهايــة عــام 2020 أكــر مــن 860 

باحثــا، و عــدد املدونــات العلميــة باملنصــة  وصلــت إىل  أكــر مــن 

ــة  ــة واللغوي ــف التخصصــات الرعي ــة يف مختل ــة علمي 6500مدون

والرتبويــة واالجتاعيــة واإلداريــة والطبيــة والهندســية والتقنيــة..، 

وقــام القســم بتهنئــة الباحثــني الذيــن حصلــوا عــى درجــات علميــة 

يف عام 2020 ) األســتاذية - أســتاذ مشــارك - أستاذ مساعد- دكتوراه- 

ماجســتر( وقــد بلــغ عددهــم 73 باحثــا مــن أعضــاء منصــة أُريــد.
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• هل كان ألعضاء اللجنة دور بعد استحداث مجلة صدى المنصة الدورية؟

• ما المقترحات العلمية التي قدمتها اللجنة بشأن البحوث؟

• ما االلقاب او االوسمة التي حصل عليها اعضاء اللجنة خالل المرحلة الحالية؟

ــة  ــة الدوري ــة دور كبــر يف اعــداد املجل ــع كان العضــاء اللجن بالطب

التــي صــدر عنهــا 7 اعــداد دوريــة، اذ يــرأس مجلــس اإلدارة وهيئــة 

تحريــر فيهــا د. ســيف الســويدي / املديــر التنفيــذي للمنصــة، 

ومديــر التحريــر د. جــال عبــد نامــوس/ عضــو اللجنــة االستشــارية 

ــر  ــة ون ــن املنص ــة ع ــاءات اعامي ــة لق ــرت اللجن ــدة، وأج املوح

ــة  ــة يف املجل ــة وفكري ــاهات علمي ــر مس ــب ن ــاالت اىل جان مق

ــة اخــرى وكذلــك اجــراء حــوار وتســجيل  ومجــات وصحــف عربي

فيديــوي مــع رئيــس واعضــاء اللجنــة االستشــارية العليــا واملوحــدة 

ــذ  ــم وتنفي ــاهمة يف تصمي ــة«. واملس ــوق املنص ــامل ف ــاء » ع يف لق

االلكــرتوين  النــر  ونظــام  عليــم  لنظــام  تنفيــذي  بروتوكــول 

ــت  ــا كان ــة، أبرزه ــات العلمي ــم املقرتح ــباقة يف تقدي ــة س إن اللجن

اقــرتاح تأســيس املجموعــات البحثيــة يف منصــة أُريد،وتقديــم 

عــروض يف نــدوة التعــاون مــع الجامعــات عــن اســتحداث مجموعة 

ــل  ــن قب ــزر م ــاء واللي ــات الفيزي ــد بتخصص ــة أُري ــة يف منص بحثي

رئيــس اللجنــة اإلستشــارية، د. نــارص الــراوي يف 13 تريــن 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 ) 

ــام  ــار، وس ــام مستش ــى وس ــاء ع ــن األعض ــدد م ــل ع ــد حص -  لق

محكــم، وســام ناشــط يف فعاليــات منصــة أُريــد لعــام 2020م، 

نــارش متميــز، وســام ُمحكــم، وســام »مــروع عــامل«  وســام 

ــوة  ــه الدع ــجيل وتوجي ــل يف تس ــتمرار العم ــرى، واس ــمة اخ وأوس

ــقيقة  ــة الش ــدان العربي ــن البل ــة م ــاب إىل املنص ــني لانتس للباحث

والبلــدان املقيمــني فيهــا والــدول االســامية وكذلــك املواظبــة 

ــاطات  ــة نش ــة ومناقش ــة للجن ــات الدوري ــور االجتاع ــى حض ع

املنصــة وعملنــا عــى تطويــر اللوائــح التنظيميــة للمنصــة وتكليــف 

ــد  ــر عب ــة أ.د ابك ــدي وعضوي ــد الزي ــه  أحم ــة أ.د ط ــة برئاس لجن

صياغــة  العــادة  الظفــري  ســعيد  أ.د  ابراهيــم،  آدم  البنــات 

ــدد  ــاز ع ــني، وإنج ــة الباحث ــرة لخدم ــز خ ــن مرك ــاركة ضم واملش

ــني يف  ــل باحث ــا مــن قب ــم طلبه ــي ت ــات واملشــاريع الت مــن الخدم

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 املّحكمــة، ومجلــة 

صــدى أُريــد، واملشــاركة يف الــدورات والنــدوات والــورش التدريبيــة 

املنصــة. الســتدامة  دعــاً  شــهاداتها  رســوم  وســداد  للمنصــة 

فايــروس كورونــا املســتجد(، بالتعــاون مــع أعضــاء هيئــة التدريــس 

املختصــني يف جامعــة بغــداد، وإجــراء لقــاءات مــع رؤســاء جامعــات 

ــاون يف  ــيق والتع ــة للتنس ــات مرموق ــة يف جامع ــخصيات علمي وش

الرامــج التعليميــة والبحثيــة مــع منصــة أُريــد. لذلــك تعــد اللجنــة 

أحــد األعمدة األساســية لنشــاطات وفعاليــات منصة أُريد وتســتحق 

الشــكر ألعضائهــا والتقديــر لاعضــاء املميزيــن فيهــا لعملهــم 

الــدؤوب طــوال العــام مــا انعكــس عــى انجــازات املنصــة ودورهــا 

ــني  ــني الباحث ــي ب ــث العلم ــث البح ــة البح ــر ثقاف ــادي يف ن الري

ــز. ــاء باملنصــة إىل أعــى درجــات التمي ــة، واالرتق الناطقــني بالعربي

النظــام الداخــي لعمــل اللجنــة االستشــارية العليــا واملوحــدة 

وإقامــة ورش تعريفيــة باملنصــة، وإلقــاء محــارضات للباحثــني 

تأســيس  تناولــت  الشــباب والــرواد يف جامعــات ودول عــدة.. 

ــل  ــرات واملحاف ــا، واملؤمت ــام اإلداري فيه ــا، والنظ ــة، وأهدافه املنص

العلميــة الدوليــة، والــورش، والنــدوات، وامللتقيــات، ومجاتهــا 

املحكمــة، واالتفاقيــات العلميــة للمنصــة، واملوســوعة العلميــة  

وعقــد ورشــة طبيــة عــن )األمــراض الجلديــة.. أرسار وخفايــا.. 

ــاس  ــح عب ــع د. صبي ــاون م ــاج(، بالتع ــخيص، الع ــراض، التش األع

املشــهداين/ كليــة الطــب بجامعــة بغــداد، التــي تعــد مبثابــة عيــادة 

الكرتونيــة و الزالــت تقــدم الخدمــات ملــن يطلبهــا حتــى تاريخــه.
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صناعُة الهوية العلمية للعلماء والخبراء والباحثين 
تأليف : د.سيف السويدي ـــ   أ.طارق برغاني

يعــد هــذا الكتــاب واحــدا مــن أهــم املؤلفــات 

متكاملــة  تقــدم خريطــة طريــق  التــي  العلميــة 

للعلــاء والخــراء والباحثــني الناطقــني بالعربيــة 

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

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

أقرانهــم يف مختلــف أرجــاء املعمــورة، ال ســيا 

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

ــة  ــانية والتطبيقي ــة االنس ــاالت العلمي ــف املج مختل

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

هــذا الكتــاب للجميــع ســتقدمه عــى أجــزاء، وهــي 

تقــدم شــكرها وثنائهــا ملؤلفــي الكتــاب د.ســيف 

موافقتهــا  عــى  برغــايت  طــارق  أ.  و  الســويدي 

عــى نــره مــن بــاب ) زكاة العلــم نــره ( نســأل 

ــزان حســناتهم . ــه أن يجعــل هــذا العمــل يف مي الل

اإلصرار والتحدي

ــل،  ــن العراقي ــة م ــي أن يواجــه الشــخص مجموع ــن الطبيع م

هــو  الناجــح  لكــن  املحطــات،  مــن  عــدد  يف  يفشــل  وأن 

ــف  ــول مواق ــا، ويح ــل تحدي ــذه العراقي ــن ه ــذ م ــذي يتخ ال

ــم مــن الخطــأ صــار  ــات للنجــاح، فالتعل ــك إىل بداي الفشــل تل

ــو  ــا نح ــح دافع ــل أصب ــث، ب ــم الحدي ــا يف التعلي ــارا نظري إط

ــد يتعــرض  ــذات، فكــم مــن موقــف ق ــات ال اإلرصار عــى إثب

فيــه الشــخص بنــوع مــن اإلحــراج أمــام النــاس بســبب 

ــوارى  ــوة يف الكام...فيت ــرع أو هف ــئ أو رد مت ــر خاط تقدي

اليــأس. باإلحبــاط ويســيطر عليــه  األنظــار ويصــاب  عــن 

لكــن الشــخص املتميــز هــو الــذي ال يرتك لهــذه املواقــف مجاال 

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 صر 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 ترفــك هــو مــن ســتصبح...وعندما تتمثل الشــخصية 

ــام...« . ــة واإلله ــا فســتحصل عــى الطاق ــد أن تلعبه ــي تري الت

) الجزء الثامن ( 
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حسن اغتنام الفرص

ــى إذا ضاعــت وأدرك  ــود، حت ــرة واحــدة وال تع ــاح م ــد تت الفرصــة ق

ــأس  ــه الي ــدم والحــرة وأصاب ــا بعــد، متلكــه الن ــا في الشــخص قيمته

ــه... ــا تحتاج ــي كل م ــاة، وه ــب الحي ــي ذه ــة ه ــذالن، »الفرص والخ

ــا  ــرص مثله ــخص، والف ــه كش ــو في ــذي تنم ــب ال ــل الخص ــي الحق فه

كمثــل تلــك الجزئيــات الكميــة دون الذريــة التــي ال تــرز إىل الوجــود 

ــك  ــو أن ــإن فرصتــك ســتتضاعف ل ــا يراهــا ماحــظ ، ولهــذا ف إال حين

ــا« . ــرتت أن تراه اخ

والفرصــة تقتــي النظــر بعــني الحكمــة والبصــرة وتقديــر الفائــدة منها 

مبيــزان الربــح والخســارة، وبحســاب احتــاالت اإلصابــة والخطــأ قبــل 

اإلقــدام عليهــا ومــن التوجيهــات الــازم العلــم بهــا يف هــذا البــاب:

- رسعــة البديهــة يف دراســة الفرصــة وتحليلهــا والحكمــة يف أخــذ 

القــرار املناســب.

- التحي باملبادرة والتغلب عى الرتدد والتخوف والتسويف.

- أخذ املشورة من أهل التجربة والتخصص.

- الشجاعة والحزم مع وضع احتال املخاطرة يف الحسبان.

- التفاؤل بالنجاح مع تغليب احتال الربح عى احتال الخسارة.

ــة يف  ــة والرتاب ــن النمطي ــروج م ــر والخ ــداث التغي ــى إح ــزم ع - الع

ــاة. الحي

تعيــش املجتمعــات يف القــرن الحــادي والعريــن يف ظــل ثــورة 

علميــة ومعلوماتيــة كبــرة. وقــد أثــرت تلــك الثــورة العلميــة 

واملعلوماتيــة يف جميــع أوجــه الحيــاة، حتــى أصبحــت الرعــة 

والكفــاءة هــا الســمة املســيطرة عــى إيقــاع العــر.

ــي  ــة الت ــورة املعلوماتي ــرز أوجــه الث ــت أحــد أب ــد اإلنرتن ويُع

ــاة . ــي الحي ــتى مناح ــة يف ش ــة نوعي ــهمت يف نقل أس

وقــد ســاعد التطــور املتســارع يف اســتخدام التقنيــات الحديثــة 

البحــث  عمليــة  تطويــر  يف  اإلنرتنــت  شــبكة  إىل  والولــوج 

ــر  ــافة، وتوف ــار املس ــة واختص ــول إىل املعلوم ــي والوص العلم

ــت. ــح الوق ــد ورب الجه

وكلهــا ميــزة مفيــدة تخــدم الباحــث األكادميــي يف تقويــة 

حضــوره ودعــم تواجــده عــى الشــبكة.

وإن الكــم الهائــل ملواقــع اإلنرتنــت الــذي يتجــاوز 50 مليــون 

موقــع لدليــٌل 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 .

انتشار التقنيات الحديثة
والعنــارص  املقومــات  مــن  مجموعــة  التواصــل  يتضمــن 

ــن  ــى يضم ــث حت ــا يف الباح ــب توافره ــي يج ــروط الت وال

تفاهــا واتصــاال دامئــا وفعــاال مــع جمهــوره ســواء عــى الواقــع 

أم يف العــامل االفــرتايض.

»..نجاحــك يف الحيــاة يعتمــد عــى تــرك انطبــاع إيجــايب و 

فــوري لــدى اآلخريــن )حتــى عندمــا يكونــوا مشــغويل أو 

ــون  ــوة وأن تك ــم بق ــل معه ــك التواص ــز( علي ــتتي الرتكي مش

مقنعــا وقــادرا عــى طبــع صورتــك يف األذهــان...« . 

ــل  ــال يدخ ــل الفع ــات التواص ــث تقني ــاب الباح ــا أن اكتس ك

ــم  ــب ثقته ــاس وكس ــى الن ــر ع ــدرة يف التأث ــيات الق يف أساس

واهتامهــم، لذلــك فــإن هــذا العلــم يعــدُّ مجــاال خصبــا 

لأخــذ منــه واالســتعانة مببادئــه ونظرياتــه يف تعزيــز بنــاء 

العامــة )املاركــة( الشــخصية، نظــرا الرتباطــه الوثيــق بجميــع 

عنارصهــا ولتكاملــه مــع باقــي املجــاالت األخــرى التــي تدعــم 

نفــس الهــدف، علــم النفــس، علــم االجتــاع، التنميــة الذاتيــة، 

ــا... ــة وغره ــام والدعاي ــويق واإلدارة، اإلع التس

يُعــرف التواصــل عــى أنــه »ســلوك أفضــل الســبل والوســائل 

ــخاص  ــيس واآلراء إىل أش ــاين واألحاس ــات واملع ــل املعلوم لنق

آخريــن، والتأثــر يف أفكارهــم وإقناعهــم مبــا تريــد ســواء كان 

ــة« . ــة أو غــر لغوي ــك بطريقــة لغوي ذل

التواصل
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تعلم المزيد والجديد 

شبكات التواصل

وتقويــة  املهــارات  وتنميــة  الــذات  لتطويــر  وهــو ســبيل 

القــدرات وتوســيع املعــارف والكفايــات، فكلــا تعلَّم الشــخص 

ــرا،  ــى تفكــرا، وأحكــم تدب ــرا، وأرق ــا كان أكــر تأث أكــر كل

وأرسع يف تقديــر األمــور، وأنجــع يف حــل املشــكات، وحظــي 

ــر الخاصــة، وســلك مســالك العظــاء  باحــرتام العامــة وبتقدي

ــدارج الفضــاء. ــى يف م وارتق

فالعلــم املســتمر مفتــاح النجــاح ورس الفــاح، وهــو بــاب 

الحكمــة، وعــني العقــل، وروح البصــرة.

فــا يجحــد فضلــه إال جاهــل وال ينكــر قيمتــه إال غافــل، فكــم 

ــم وكــم مــن  ــوغ املجــد بــرف العل مــن شــخص اســتطاع بل

فــرد متكــن مــن تحصيــل املكانــة والقــدر بفضــل العلــم.

ــات  ــات والخدم ــع واملدون ــات واملواق ــع املنص ــمل جمي وتش

والرامــج والتطبيقــات املتاحــة عــى شــبكة األنرتنــت، بهــدف 

ــتجدات  ــار واملس ــر األخب ــات، ون ــادل املعلوم ــل وتب التواص

ــم  ــق والبحــوث والدراســات، وتقدي ــب والوثائ ــل الكت وتحمي

عــروض العمــل واملشــاريع وتطويــر املهــارات والقــدرات 

وتعزيــز الظهــور وتقويــة التواجــد عــى الشــبكة وبنــاء شــبكة 

عاقــات مــع أشــخاص...والعديد مــن الوظائف واالســتخدامات 

األخــرى التــي ميكــن للشــخص االســتفادة منهــا وتوظيفهــا يف 

ــه ويحقــق أهدافــه. ــذي يخــدم خطت ــح ال االتجــاه الصحي

»وقــد أدى التســارع الكبــر يف تطــور اســتخدامات )الحواســيب 

، املعــدات االلكرتونيــة( إىل زيــادة قــدرات األجهــزة، وربطهــا 

بعضهــا مــع بعــض لتكــّون شــبكة واســعة )األنرتنــت(، ميكــن 

مــن خالهــا تبــادل امللفــات والتقاريــر، والرامــج والتطبيقــات، 

والبيانــات واملعلومــات. كــا ميكــن أيضــا مــن خالهــا التواصــل 

الحــر، بصنفيــه املتزامــن وغــر املتزامــن، الــذي ســاعد يف إلغــاء 

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 

ــخصية. ــه الش ماركت

أن  يجــب  اإلنرتنــت  عــى  وجــودك  وإدارة  تطويــر  إن   «

يكــون جــزءا هامــا مــن اســرتاتيجيتك الخاصــة لبنــاء عامتــك 

إذا كنــت تريــد أن تطَّلــع عــا يبحــث عنــه  الشــخصية. 

اآلخــرون بخصوصــك ومــا يرغبــون معرفتــه عنــك مــا عليــك 

إال أن تضــع اســمك عــى محــرك البحــث غوغــل مــن وقــت 

ــر. آلخ

ــات الرئيســية ذات  ــة البحــث عــن الكل ــك أيضــا محاول ميكن

الصلــة باألعــال والبحــوث الخاصــة بــك عــى املواقــع الهامــة 

مثــل غوغــل وقواعــد البيانــات األكادمييــة...« .

التواصــل  شــبكات  دور  حــول  الحديــث  تفصيــل  ســيأيت 

ــة. ــول القادم ــخصية يف الفص ــة الش ــاء املارك ــي يف بن االجتاع
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 يتبع...

مهارات الحوار واإلقناع

ــة  ــة التواصلي ــن البني ــزأ م ــزءا ال يتج ــارات ج ــذه امله ــدُّ ه تع

العامــة كــا تدخــل ضمــن تقنيــات وأســاليب اإللقــاء والتأثــر 

ــة  ــة مجموع ــث إىل تنمي ــن الباح ــاج م ــور، وتحت ــى الجمه ع

مــن القــدرات مــن قبيــل:

إبــداء االهتــام وحســن اإلنصــات أثنــاء حديــث املُحــاور، »...

لقــد أصبــح املســتمعون الجيــدون عملــة نــادرة هــذه األيــام 

ــإن  ــارات، ف ــرء للمه ــاب امل ــة اكتس ــن إمكاني ــم م ــى الرغ وع

ــكل  ــع يش ــى أرض الواق ــي ع ــق الفع ــل التطبي ــا مح وضعه

تحديــا حقيقيــا، إال أن الثــار الهائلــة التــي ســتجنيها مــن 

ــاء...« . ــتحق العن ــا تس ورائه

القــوة يف اإلقنــاع بالحجــج والراهــني، »...فكــر يف جميــع 

ــة  ــم صف ــت تجمعه ــد كان ــاء، لق ــني العظ ــاء التاريخي الزع

أال  »غانــدي«  إىل  مــن »جانكيــز خــان«  واحــدة مشــرتكة 

وهــي القــدرة عــى جعــل اآلخريــن يســرون يف ركابهــم وأن 

ــر  ــدر مــن التأث ــذا الق ــع به ــد ال تطمــح يف التمت يتبعوهــم، ق

ــذا  ــس ه ــع بنف ــد ألن تتمت ــة بالتأكي ــك يف حاج ــي، لكن العامل

النــوع مــن التأثــر عــى العــامل الــذي تتحــرك بــني جنباتــه، إنــك 

حتــا قــادر عــى أن تفعــل ذلــك وحــدك ولكنــك بحاجــة إىل 

ــداك« . ــى ُه ــر ع ــن بالس ــاع اآلخري إقن

الجمهــور، »اعمــل عــى جمــع معلومــات عــن  مواجهــة 

ــايل: ال تشــكل انطباعــا مســبقا عــن  الجمهــور مــع ُمراعــاة الت

عــدل  لذلــك  متشــابهان  يوجــد جمهــوران  ال  الجمهــور... 

خطبتــك حســب الجمهور...شــكل حديثــك حســب جمهــورك...

إذا كان جمهــورك مخالفــا لرأيــك فحــدد مــدى اختافهــم 

ــور  ــق الجمه ــذي يضاي ــا ال ــرف م ــاط االتفاق...اع ــدأ بنق واب

ــتعرضها  ــي س ــة الت ــورك يف األمثل ــذر...راع جمه ــه بح وعالج

)محــارضة لأشــخاص املهتمــني بالتدريــب ســتختلف يف أمثلتهــا 

ــة...« . ــم مالي ــخاص اهتاماته ــى أش ــت ع إذا ألقي

املرونــة يف التعاطــي مــع ردود األفعــال ووقائــع املواقــف، »إذا 

مــا أخطــأ محدثــك، فحــاول أن تفــرق بــني الخطــأ والشــخص 

املخطــئ، هاجــم الخطــأ وال تهاجــم املخطئ...بعــد أن ينتهــي 

محدثــك مــن حديثــه، لخــص كامــه بصياغتــه الشــخصية، 

واعــده عليه...كــن شــخصا إيجابيــا إذا مــا كان هنــاك مشــكلة، 

ــات  ــن العقب ــن ع ــا تحــدث اآلخري ــن الحــل، إذا م فابحــث ع

ــات...« . تحــدث أنــت عــن اإليجابي

الوضــوح يف الــرح ويف إيصــال الرســالة، » اســتخدام الكلــات 

ذات املعنــى الواضــح املحــدد، تأكيــد املعنــى بكلــات أخــرى، 

فالتكــرار قــد يســاعد عــى الوضــوح باإلضافــة إىل تأكيــد 

ــل،  ــى للمرس ــح املعن ــي توض ــة الت ــم األمثل ــى ...، تقدي املعن

ــياء  ــوح فاألش ــى الوض ــاعد ع ــي تس ــات الت ــتخدام املقارن اس

تتميــز بأضدادهــا، اســتخدام النقــاط فهــذا يســاعد عــى رسعــة 

ــر  ــا يســاعد عــى تذك ــات الرســالة ك ــام مبحتوي ــم واإلمل الفه

ــالة« . ــارص الرس عن

الفصاحــة والبيــان يف الخطــاب، »انتقــاء الكلــات البليغــة 

املؤثــرة لــه أبلــغ األثــر يف إيصــال املعــاين للُمســتقِبل...الوضوح 

ــكام مــن أهــم أســباب تفاعــل الطــرف اآلخــر  ــان يف ال والبي

مــع الكام...اإلملــام مبصطلحــات املوضــوع الــذي تتحــدث فيــه 

ــة  ــك وبخاص ــرتام حديث ــالتك واح ــول رس ــر يف قب ــه دور كب ل

ــل املتخصصــني...« . ــن قب م

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 

ــك،  ــر لكام ــول اآلخ ــدم قب ــببا يف ع ــت س ــار الوق ــوء اختي س

واعلــم أن لــكل مقــام مقــاال ولــكل حــال أســلوبا يختلــف عــن 

أســلوب حــال آخــر...« .




