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تســعى منصــة أُريــد ،وهــي تحــث الخطــى نحــو املزيــد مــن الحضــور املتميــز يف البيئــة البحثيــة الناطقــة
بالعربيــة ،إىل وضــع خطــة اســراتيجية لتطويــر أدائهــا ،ورفــع مســتوى تفاعلهــا مــع أكــر مــن ســبعة ماليــن
باحــث ،تســتهدف الوصــول إليهــم ووضعهــم يف بوتقــة تفاعــل علمــي عــايل املســتوى ،حيث تم تشــكيل فريق
للتخطيــط ملنصــة أُريــد ،وهــذا مــن متطلبــات املرحلــة بعــد أن شــارف عــدد أعضــاء املنصــة خمســة وســتني
ألــف باحــث وعــامل وخبــر ،فتــم وضــع خطــة تكــون بدايتهــا بتشــكيل فريــق لدراســة ما تــم إنجــازه يف منصة
أُريــد ســابقا ،ووضــع خطــة اســراجية لهــذا العــام ،وتــم تحديــد القيــم التــي تقــوم عليهــا ،وهــي :التَّ َجـ ُّرد؛
واجتناب
وذلــك بــأن تلتــزم منصــة «أُريــد» التَّ َج ُّرد مبــا يَعني مــن حياديـ ٍة ،وأمان ٍة ِعلميـ ٍة ،و ِدقَّـ ٍة ،و ِمصداقيـ ٍة،
ِ
السياســي ِة ،وال َّنعـ ِ
االنتـ ِ
ـرات الطائفيــة ،واملذهبيــة .فيــا كانــت القيمــة الثانيــة هــي األصالة؛ وفيهــا تعت ُّز
ـاءات ِّ
ـاص َة والجــودةَ ،باالبتــكا ِر واإلبــدا ِع
ـي ،كــا تلتــز ُم امل ُعـ َ
ِمنصــة « أُريــد» باللغـ ِة العربيــة ورفيـعِ تُراثِهــا ال ِعلمـ ّ
يف مســر ِة ال َحركـ ِة ال ِعلميــة .إضافــة للتكامــل حيــث تُعـ ّد منصــة «أُريــد» التعــاونَ ،والتكامـ َـل يف األدوار ،بــن
ـات والطاقـ ِ
الكيانـ ِ
ـدم اإلنســانية و َرخائها.
ـات العلميـ ِة ،مــن أ َهـ ِّم القيــم ال َّدا ِعمـ ِة ملســر ِة الحركـ ِة العلمية ،وتقـ ِ
ومــن القيــم املهمــة التــي تضمنهــا منهاج الخطــة الجديــدة الشَّ ــفافية؛ حيث تعتمد منصــة «أُريد» الشــفافي َة
ـوح امل ُؤســي يف املجــاالت العلميــة ،واإلداريــة كافــة ،وإظهارِالحقائــقِ بوجههــا الصحيــح .فيــا حــددت
والوضـ َ
الخطــة الرؤيــة التــي تنتهجهــا املنصــة بأنهــا َ « :منار ٌة ِعلمي ٌة لســبعة ماليني باحــث وعامل وخبري ناطــق بالعربية
خالل خمســة ســنوات» .كام حددت رســالتها ،يف« :توف ُري مجتمعٍ إبداعي متكاملِ الخدمات ،للعلام ِء ،والباحثني
الناطقــن بالعربيــة ».أمــا الشِّ ــعار الــذي تنــادي به هــو« :ننهض بعلــاء الضاد عرب شــبكة إلكرتونيــة إبداعية «.
وحــددت الخطــة االســراتيجية الجديــدة والتي قدمت ملنصة أُريد وهي قيد الدراســة اآلن مــن األمانة العامة،
إن الهــدف العــام للمنصــة هوَ :ج ْم ُع الباحثــن الناطقني بالعربية يف َدائــر ٍة ِعلمي ٍةِ ،
واحد ٍة ،وإســنا ِد رقمٍ ُم َع ِّر ٍف
ِ
ٍ
ـكل ٍ
ـكل باحـ ٍ
التصانيف العامليـ ِة املعتمدة.
باحث و ُمؤسسـ ٍة أكادميي ٍة عــى ِغــرار
تصنيف لـ ِّ
ـام
لـ ِّ
ـث مــع عمــلِ نظـ ِ
أما بالنسبة لوحدات العمل الرئيسية يف املنصة الحالية فقد تم تقسيمها إىل ستة أقسام ،هي:
 .1نظام عليم للتعليم اإللكرتوين.
 .2مركز خربة.
 .3مجالت أُريد الدولية.
 .4مدونة عامل.
 .5واملجاميع البحثية.
 .6وقسم النرش العلمي اإللكرتوين.
وضمــن مــؤرشات األداء لهــذا العــام فقــد تــم تحديــد فئة الدراســة وهي :نــر  10كتب يف مجــاالت متنوعة،
وإصــدار  10أعــداد مــن مجــات منصــة أُريــد (عدديــن لــكل مجلــة ســنويا) ،وتنظيــم  50محــارضة ودورة
تدريبيــة وورشــة عمــل يف نظــام عليــم .ونــر  1000مدونــة علميــة ،متميــزة ســنويا ،وإنشــاء  25مجموعــة
بحثيــة يف تخصصــات متنوعــة ،وعقــد  12نــدوة علميــة ،وتنظيــم محفلــن دوليــن ،وتنظيم  4مؤمتــرات علمية
متخصصــة .كــا أن فريــق التخطيــط الــذي شــكل يف منصــة أُريــد يعمــل اآلن عــى تصميــم خطــة اســراتيجية
للثــاث ســنوات القادمــة لتســر عليهــا املنصــة مــن  2022إىل عــام 2025م .علــا أن هــذا الفريــق ،الــذي يبلــغ
عــدده ســبعة أشــخاص مكــون مــن خــراء مــن عــدة دول مــن أعضــاء منصــة أُريــد مــن جامعــات عربيــة
وماليزيــة وتركيــة ،واعتمــد منوذجــاً خاصــا يف التخطيــط اســمه :منــوذج التخطيــط االســراتيجي العمــي
Applied Strategic Planning Model
(منــوذج فايفــر) الــذي يقــوم عــى عــرة محــاور رئيســية يف التخطيــط بــد ًء مــن املرحلــة األوىل ،التــي
تســمى (التخطيــط للتخطيــط) ،واملرحلــة الثانيــة وهــي :وضــع القيــم ،واملرحلــة الثالثــة ،وهــي:
صيغــة الرؤيــة ،واملرحلــة الرابعــة ،وهــي :صياغــة الرســالة ،واملرحلــة الخامســة ،وهــي :تحديــد
مجــاالت العمــل ،واملرحلــة السادســة ،وهــي :تحديــد وحــدات العمــل االســراتيجي ،واملرحلــة
الســابعة ،وهــي :تحديــد مــؤرشات األداء الرئيســية ،واملرحلــة الثامنــة ،وهــي :تحديــد الفجــوات،
واملرحلــة التاســعة ،وهــي :تنفيــذ الخطــة ،واملرحلــة األخــرة ،وهــي :دمــج التخطيــط مــع التشــغيل.

صدى أُريد

أخبار ونشاطات المنصة

ُ
البحث العلمي في ِّ
ظل الثورة الصناعية الرابعة محورُ ندوة علمية في أُريد
عقــد قســم النــر العلمــي اإللكــروين مبنصــة أَريــد ،نــدوة علميــة
بعنــوان البحــث العلمــي يف ظــل الثــورة الصناعيــة الرابعــة ومبشــاركة
عــدد مــن القامــات العلميــة البــارزة .وتضمنــت النــدوة التــي القــى
فيهــا كلمــة االفتتاحيــة رئيــس املنصــة الدكتــور ســيف الســويدي،أربعة
محــاور وهــي (مفهــوم الثــورة الصناعيــة الرابعــة وعالقتهــا بالبحــث
العلمــي و تحديــد البحــث العلمــي يف ظــل الثــورة الصناعيــة
الرابعــة وأولويــات البحــث العلمــي يف ظــل الثــورة الصناعيــة الرابعــة
وموضوعــات مقرتحــة لألبحــاث العلميــة) .وشــارك يف النــدوة (االســتاذ
الدكتــور محمــد زيك خــر وهــو عضــو أقــدم يف جمعيــة املهندســن
الكهربائيــن وااللكرتونيــن  IEEEورئيــس تحريــر املجلــة الدوليــة
للتطبيقــات اإلســامية يف علــوم الحاســوب وتقنياتهــا ورئيــس املؤمتــر
الــدويل للتطبيقــات االســامية يف علــوم الحاســوب وتقنياتهــا ،ولــه
مســاهامت علميــة يف حوســبة القــرآن الكريــم ومعالجــة اللغــة العربيــة
حاســوبيا والــذكاء االصطناعــي بشــكل عــام واإلعجــاز العلمــي يف القــرآن
الكريــم وعلــوم الفلــك وغريهــا مــن البحــوث والدراســات املتخصصــة)،
وناقشــت النــدوة (موضــوع اســترشاف آفــاق املســاهمة البرشيــة يف
مجــال البحــث العلمــي يف عــر الروبوتــات الذكيــة ،الــذي قدمــه
االســتاذ الدكتــور أحمــد مــروك خبــر وهــو استشــاري يف علــوم الــذكاء
االصطناعــي وتكنولوجيــا االتصــاالت الرقميــة و حاصــل عــى درجــة
الدكتــوراه مــن قســم الهندســة الكهربائيــة بجامعــة بوســطن بالواليــات
املتحــدة االمريكيــة يف عــام  ،1998اذ انــه يجمــع بــن الخـرات التقنيــة
ـي
لعلــوم الهندســة إىل جانــب دراســة العلــوم الرشعيــة وباألخــص علمـ ْ
الفقــه وأصولــه ويوجــه معظــم جهــوده يف األعــوام األخــرة إىل تطويــر
أنظمــة معامــات ماليــة ذكيــة لقطاعــي البنــوك والتأمــن اإلســامي)،
كــا بحــث النــدوة (موضــوع فــرص الحصــاد املعــريف مــن مــوارد
البيانــات العمالقــة املتوفــرة عــى شــبكة االنرتنــت ،الــذي قدمــه الدكتــور

حســن مظفــر الــرزو ،وهــو مستشــار حكومــي و مديــر مركــز املوصــل
للدراســات االســراتيجية واملســتقبلية وباحــث يف مجــال تطبيقــات
الحوســبة الذكيــة لديــه عــدد كبــر مــن البحــوث املنشــورة يف مجــال
هندســة املعرفــة وتطبيقــات الــذكاء املحوســب وكتــب يف االختصــاص
ذاتــه يف مجــال العلــوم االســامية) ،وشــهدت النــدوة (موضــوع الثــورة
الصناعيــة الرابعــة ..البيانــات الضخمــة والــذكاء االصطناعــي ونهايــة
البحــث العلمــي للدكتــور أســامة إســحاق وأســتاذ مشــارك يف كليــة
اإلدارة يف جامعــة لينكولــن  -ماليزيــا ،أســتاذ زائــر بجامعــة قواندونــج -
الصــن ،ومؤســس املنصــة اإللكرتونيــة و أكادمييــة ســولريا ،Soulera.org
ورئيــس مــروع املاينــد الب  MindLabومركــز التميــز البحثــي بجامعة
لينكولــن ،ورئيــس تحريــر املجلــة الدوليــة لــإدارة والعلــوم اإلنســانية)،
واشــارت النــدوة اىل ان (الدكتــور يــارس طرشــاين وهــو مــرف قســم
النــر العلمــي اإللكــروين مبنصــة أُريــد وأســتاذ مشــارك بقســم الفقــه
وأصولــه ومديــر هيئــة تحريــر مجلــة علميــة عامليــة محكمــة مجمــع
بجامعــة املدينــة العامليــة مباليزيــا قــد شــارك مبوضــوع دور الثــورة
الصناعيــة الرابعــة يف تطويــر البحــث العلمــي رؤيــة فقهيــة مقاصديــة).

أفضل مدونة عالم الشهرية
أُريد تعلن عن نتائج
ِ
أعلــن قســم النــر العلمــي ،اإللكــروين مبنصــة أُريــد عــن نتيجــة أفضــل
مدونــة عــامل بشــهر ينايــر  .٢٠٢١وهنــأ رئيــس القســم الدكتــور يــارس
طرشــاين ( بفــوز ثــاث مدونــات تضمنــت الــروط املطلوبــة واألساســية
التــي جعلتهــا تســتحق املنافســة والفــوز ،وهــي يف املرتبــة األوىل:
«ضوابــط الرتهيــب يف الدعــوة إىل اللــه» ،للدكتــور عصــام عبــد ربــه
محمــد مشــاحيت ،ويف املرتبــة الثانيــة« :أنــا وغمــدان» لألســتاذ الدكتــور
فليــح مضحــي الســامرايئ ،ويف املرتبــة الثالثــة« :جامليــة الشــائع التافــه»
للدكتــور عبــد الجبــار ســعد) ،داعيــا الباحثــن إىل (الكتابــة يف صفحاتهــم
مبدونــة عــامل لنــر العلــم النافــع والســيام أن املســابقة مســتمرة لشــهر
فربايــر  ٢٠٢١واإلعــان عــن الفائزيــن الجــدد يف نهايــة كل شــهر).

4

صدى أُريد

أخبار ونشاطات المنصة

صدور العدد الثالث من مجلة أُريد للدراسات اإلعالمية وعلوم اإلتصال
أعلــن رئيــس تحريــر مجلــة أُريــد الدوليــة للدراســات اإلعالميــة وعلــوم
االتصــال األســتاذ الدكتــور ســعد ســلامن عبداللــه املشــهداين ،عــن
تضمــن املجلــة بحوثــا واســعة ملصطلــح االعــام واالتصــال بجوانبــه عدة.
وقــال املشــهداين ان (املجلــة ويف عددهــا الثالــث تضمنــت نــر ســتة
أبحــاث لدراســة مصطلــح اإلعــام واالتصــال بجميــع جوانبــه ،وهــي:
أهميــة اإلعــام يف تعليــم طــاب الدراســة الثانويــة لتلبيــة إلحتياجاتهــم
الدراســية ،وأثــر اســتخدامات اإلعــام االجتامعــي واتســاب وانســتغرام
وســنابجات وتويــر عــى حيــاة الفــرد املجتمعيــة دراســة ميدانيــة عــى
عينــة مــن طلبــة جامعــة أم القيويــن وكذلــك أهميــة الرتبيــة اإلعالميــة
يف ترشــيد اســتخدام الشــباب لإلعــام الرقمــي رؤيــة تربويــة عــى
وفــق عمــل نظريــة حــارس البوابــة) ،وتابــع إن (البحــوث شــملت
ايضــا مضامــن األخبــار الكاذبــة يف مواقــع اإلعــام االجتامعــي ،وســبل
املواجهــة وآليــات التحقــق دراســة تحليليــة /ميدانيــة واســتخدام
تكنولوجيــا اإلتصــال ودور دولــة قطــر املســتقبيل يف التعليـــم عـــن
بعـــد ،واالخبــار املحليــة يف منشــورات فيســبوك ودورهــا يف التنميــة
االقتصاديــة يف املــدن العراقيــة /اســتبيان ألصحــاب املحــات التجاريــة
يف مدينــة تكريــت للمــدة مــن  2016\5\1ولغايــة .)2016\8\1

ُ
َ
ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع منصة أُريد الدولية
الكرخ للعلوم تقيمُ
جامعة
ِ

أقامــت جامعــة الكــرخ للعلــوم ورشــة عمــل تدريبيــة افرتاضيــة
بالتعــاون مــع منصــة أُريــد الدولية-ماليزيــا بعنــوان (منصــة أُريــد
ســبيل الباحــث العــريب إىل التواصــل العلمــي واإلثـراء املعــريف) ،بحضــور
عــدد مــن الشــخصيات العلميــة واالكادمييــة العراقيــة والعربيــة.
تضمنــت الورشــة التــي أقيمــت عــر منصــة زوم ،محــاور عــدة
أهمهــا نبــذة تعريفيــة عــن جامعــة الكــرخ للعلــوم واســتحداث
كلياتهــا الثالثــة نظــرا للــدور الحيــوي لالختصاصــات النــادرة
للجامعــة كعلــوم األرض ونظــم املعلومــات والجغرافيــة.
وشــملت الورشــة محــارضة قدمتهــا الدكتــورة ابتســام الحــايل
عضــو مجلــس إدارة منصــة أُريــد والتــي ســلطت الضــوء عــى
نبــذة تعريفيــة مفصلــة عــن منصــة أُريــد واملجــات التــي تنــدرج
ضمــن املنصــة وجوانــب النــر الرصــن املحكــم .وشــملت املحــارضة
أيضــا عــى خدمــات منصــة أُريــد أهمهــا نظــام عليــم للتعليــم
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اإللكــروين ومجــات أُريــد العلميــة الدوليــة ومركــز خدمــة للباحثــن
واملجاميــع البحثيــة واملدونــات العلميــة واملجتمعــات العلميــة.
والجديــر بالذكــر أن جامعــة الكــرخ للعلــوم عضــو أســايس يف منصــة
أُريــد ،وتضــم املنصــة ١٧٦٦٩جامعــة تــم تصنيفهــا يف املنصــة ،والهــدف
العــام للمنصــة هــو جمــع الباحثــن الناطقــن باللغــة العربيــة بدائــرة
واحــدة ،وإســناد رقــم واحــد لــكل باحــث مــع عمــل نظــام تصنيــف لكل
باحــث ومؤسســة أكادمييــة عــى غــرار التصانيــف العامليــة املعتمــدة
ويف ختــام الورشــة قدمــت الدكتــورة ابتســام حــايل عضــو مجلــس
إدارة منصــة أُريــد شــكرها لجامعــة الكــرخ للعلــوم ورئيســها
االســتاذ الدكتــور ثامــر عبــد االمــر حســن عــى إتاحــة الفرصــة
يف رعايــة جامعــة الكــرخ للعلــوم إلقامــة هــذه الورشــة الدوليــة.
وتــم منــح شــهادة مجانيــة للمشــاركني يف الورشــة موقعــة مــن قبــل
رئيــس جامعــة الكــرخ للعلــوم واملديــر التنفيــذي ملنصــة أُريــد.

صدى أُريد

أخبار ونشاطات المنصة

عددٌ جديد من مجلة أُريد الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية
افــادت رئيــس تحريــر مجلــة أُريــد الدوليــة للعلــوم اإلنســانية
واالجتامعيــة األســتاذ الدكتــورة ســعاد هــادي حســن الطــايئ،
بــأن العــدد الخامــس مــن املجليــة ضــم ثالثــة عــر بحثًــا علميــا
خضعــت جميعهــا للتحكيــم مــن محك َمــن أو أكــر .وقالــت الطــايئ:
إنــه (متــت إجــازة تلــك البحــوث للنــر يف املجلــة ضمــن املجلــد
الثالــث  -العــدد الخامــس ،وتــم إصــدار رقــم تعريفــي دويل لــكل
بحــث لزيــادة االقتباســات وظهورهــا يف محــركات البحــث االكادمييــة
وزيــادة معامــل تأثــر الباحــث يف املجتمعــات العلميــة) ،مؤكــدة
أن (البحــوث تضمنــت دارســة واســعة ملختلــف مجــاالت الحيــاة
االجتامعيــة واإلنســانية مــن عــدة زوايــا ونقــاط وهــي العوملــة
والدولــة الوطنيــة يف ظــل جائحــة كورونــا وصفــات عيــى عليــه
الســام يف القــرآن الكريــم -دراســة تفســرية موضوعيــة وقوانــن
حاميــة البيانــات الرقميــة وســبل التوافــق معهــا ومكونــات اإلئتــان
وتأثريهــا فريبحيــة املصارف/دراســة تطبيقيــة عــى عينــة مــن
املصــارف التجاريــة العراقيــة الخاصــة) ،ولفتــت إىل أن (املجلــة
تضمنــت بحوثــا عــن أثــر التطــور التكنولوجــي يف تحقيــق الريــادة
والتميــز ملنظــات األعــال الحديثــة /حالــة املؤسســات الصغــرة
واملتوســطة الجزائريــة والتاريــخ املســتقبيل مدخــا لتحقيــق أهــداف
أجنــدة أفريقيــا 2063م وأثــر األرسة واملدرســة عــى دافعيــة التعلــم
لــدى الطلبــة يف املــدراس الثانويــة وكذلــك التصــورات االجتامعيــة
لإلنتحــار لــدى الطالــب الجامعــي يف قطــاع غــزة /دراســة ميدانيــة
وصفيــة) ،مضيفــة (وكذلــك الــدور الوســيط للحمــات التســويقية
الســياحية يف تفعيــل قــرار الــراء /دراســة حالــة الســياح بواليــة
ســعيدة -الجزائــر ومذكــرة إيضاحيــة للبــاب األول مــن قانــون
األحــوال الشــخصية األردين رقــم  36لســنة 2010م [الــزواج

ومقدماتــه ،فضــا عــن تحقــق وعــود الرحمــن /دراســة موضوعيــة
مــن خــال ســورة القصــص و حديــث الطائفــة املنصــورة يف آخــر
الزمــان دراســة نقديــة يف زيــادة بيــت املقــدس و وثائــق البيــع
بســلطنة عــان وزنجبــار للمــدة مــن  11مــارس 1784م –  11مايــو
2015م /دراســة تاريخيــة ،أرشــيفية وثائقيــة مــع نــر وتحقيــق).

الملتقى الثقافيُّ لمنصة أُريد بالتعاون معَ اتحاد ُ
األدباء الدولي – فرع تكساس
عقــد امللتقــى الثقــايف ملنصــة أُريــد تحــت عنــوان (التواصــل العلمــي
األديب منافــع وفوائــد :منصــة أُريــد للناطقــن بالعربيــة أمنوذجــا)
وبالتعــاون مــع اتحــاد األدبــاء الــدويل فــرع تكســاس .وتضمــن
امللتقــى (ثــاث محــارضات عــن التواصــل العلمــي الفعــال التــي
قدمهــا الدكتورســيف الســويدي الــذي تطــرق ملجموعــة مــن املحــاور
أهمهــا التأصيــل التاريخــي واملعايــر والقياســات ومســتقبل التواصــل
العلمــي) ،أمــا املحــارضة الثانيــة فجــاءت بعنــوان (األدب جوهــر
الهويــة العربيــة وجــر التواصــل مــع العــامل ،التــي قدمها رئيــس اتحاد
األدبــاء – فــرع تكســاس الدكتــور هادي عمــرة وتطرق فيها اىل شــبكة
االتحــاد العــام وتأســيس االتحــاد وأهدافــه واتحــاد األدبــاء الــدويل و
هويــة تعريــف األدبــاء) ،كــا تطرقــت املحــارضة الثالثــة التــي جــاءت
بعنــوان (دور منصــة أُريــد يف حركــة البحــث العلمــي واإلثــراء املعــريف
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التــي قدمتهــا عضــو مجلــس إدارة املنصــة الدكتــورة ابتســام الحــايل
اىل التعريــف بأُريــد و نشــأتها وخدماتهــا واملجــات العلميــة فيهــا)

صدى أُريد

أخبار ونشاطات المنصة

لعلوم الفيزياء والمواد المتقدمة»
منصة أُريد ترعى «المؤتمرُ العالمي الثالث
ِ

رعــت منصــة أُريــد للعلــاء والخــراء والباحثــن الناطقــن
بالعربية،املؤمتــر العاملــي الثالــث لعلــوم الفيزيــاء واملــواد املتقدمــة
والــذي ســيعقد يف اســطنبول  -تركيــا ملــدة مــن  28 - 24أيلــول 2021/م
 .واوضــح رئيــس املؤمتــر الربوفيســور طــارق العمـران أن (الهــدف مــن
هــذا املؤمتــر هــو نــر األبحــاث وعــرض ومناقشــة النتائــج وســط
نخبــة مــن الباحثــن األكادميــن والتعــرف عــى مســتجدات كل تخصــص

مــن تخصصــات العلــوم املختلفــة باإلضافــة إىل عــرض كل مــا مــن
شــأنه إضافــة للبحــث العلمــي ،وتطويــر املشــاريع العلميــة املقدمــة
ومناقشــة اســتنتاجتها) ،ودجعــا العمــران الرئيــس التنفيــذي ملنصــة
أُريــد الدكتــور ســيف الســويدي اىل (إلقــاء محــارضة تعريفيــة باملنصــة
ضمــن فعاليــات هــذا املؤمتــر) ،وتابــع ان (املؤمتــر ســيتناول آليــات
العمــل عــى البحــوث العلميــة الرئيســة يف مجــال التخصــص ،مــا يتيح
فرصــة االســتفادة مــن الخــرات العلميــة املتقدمــة وإمكانيــة نــر
البحــوث املســجلة واملقبولــة مــن قبــل املؤمتــر يف مجلــة الفيزيــاء،
التابعــه ملعهــد الفيزيــاء ،بريطانيــا) ،مشــرا اىل (الجهــة املنظمــة لهــذه
املنصــة العلميــة الرائــدة وبالتنســيق مــع قســم الفيزيــاء ،كليــة العلــوم
/جامعــة بغــداد ،األكادمييــة األوربيــة العربيــة للتعليــم والتطويــر يف
بلجيــكا ،وتحــت رعايــة ودعــم جامعــة بغــداد ،ونقابــة األكادميــن
العراقيــن ،ووكالــة الطاقــة الذريــة اليابانيــة ،ومنصــة «أُريــد»
العامليــة ،وجامعــة اوكــور وجامعــة كافــرام.)Istanbil، turkey،

ً
دورة عن صناعة المنصات اإللكترونية الرقمية
أُريد تنظمُ
عقــدت منصــة أُريــد للعلــاء والخــراء والباحثــن الناطقــن بالعربيــة
دورة صناعــة املنصــات ألهميــة مــا أحدثــه التحــول الرقمــي الكبــر
مــن ســياق إقتصــادي جديــد ،مــع مطلــع القــرن الحــادي والعرشيــن.
وشــملت الــدورة التــي ســجل فيهــا  1930شــخصا مــن أعضــاء املنصــة
(منــوذج عمــل املنصــة الرقميــة واســراتيجيات إطــاق املنصــات
الرقميــة الناجحــة وكذلــك دراســة حالــة منصــة يودميــي للتعليــم
االلكــروين ،حيــث ناقــش الحــارضون رشح فكــرة انشــاء املنصــة
االلكرتونيــة وتصميمهــا وبنائهــا وفلســفة عمــل املنصــات والنمــوذج
الــذي يســتخدم يف تطويرهــا) .وقــال الرئيــس التنفيــذي للمنصــة ان
(الــدورة قدمــت رشحــا مفصــا عــن ااملنصــات اإللكرتونيــة وعمليــة
االنتقــال مــن منــوذج العمــل الخطــي إىل منــوذج العمــل الشــبيك ،ومــا
هــي تأثــره وميزاتــه وفوائــده ،وتطــور العــرض والطلــب مــن الــركات
العاديــة إىل املنصــات الرقميــة) ،مبينــا ان (الــدورة تضمنــت املعايــر
والســراتيجيات يف بنــاء منصــة أُريــد والتحديــات التــي واجهــت فريــق
العمــل مــدة تأســيس املنصــة لالســتفادة منهــا يف إطــاق املنصــات
العربيــة لدعــم والتشــجيع عــى إطــاق املنصــات الرقميــة الهادفــة
التــي تخــدم الناطقــن باللغــة العربيــة ،كــا تــم التواصــل مــع بعــض
األعضــاء لتفعيــل مخرجــات هــذه الــدورة إلنشــاء منصاتهــم الخاصــة،
وتــم التناقــش إلنشــاء منصــات يف عــدة دول عربيــة) ،وتابــع :إنــه (مــن
مخرجــات الــدورة اعتــاد كتــاب صناعــة املنصــات الرقميــة كمنهــج
اســايس يقــدم مرجعــا ودليال يعــد األول من نوعــه باللغــة العربية الذي
اســتطاع تنــاول هــذا املوضــوع بأســلوب منهجــي مــدروس وهــادف).
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فريقٌ إستراتيجيٌ إلِعادة هيكلة أُريد

شــكلت منصــة أُريــد للعلــاء والخــراء والباحثــن الناطقــن بالعربيــة
فريقــا اســراتيجيا إلعــادة هيكلــة املنصــة ضمــن الخطــة الســنوية لهــذا
العــام 2021م .وقالــت املنصــة انــه (تــم تشــكيل الهيئــة االستشــارية
العليــا ،وجميــع اللجــان الفرعيــة ،وتشــكيل لجنــة موحــدة ولجــان
فرعيــة يف كل دولــة تحــت اســم اللجنــة االستشــارية الفرعيــة ،أو
تفعيــل املوجــود منهــا) ،ولفتــت اىل ان (الهيئــة االستشــارية العليــا
هــي جهــة استشــارية للمنصة،لهــا نظــام داخــي محــدد ،والئحــة
تنظــم عملهــا ،وتتكــون مــن ســبعة أعضــاء بصفــات محــددة ،مــن
بينهــم الرئيــس ،ونائبيــه منتخِّبــن مــن قبــل هــؤالء األعضــاء) ،مؤكــدة
ان (اللجنــة االستشــارية املوحــدة تتألــف مــن  60عضــوا ،ممــن
يتمتــع بــروط عضويــة اللجنــة االستشــارية الفرعيــة ،حيــث تصنــف
العضويــة يف هــذه اللجنــة املوحــدة إىل صنفــن ،هــا عضويــة أصيلــة
ويتمتــع بهــا الــذوات اآلتيــة مــا دامــوا يشــغلون مناصبهــم واعضــاء
الهيئــة االستشــارية العليــا وهــم الرئيــس التنفيــذي ومســؤول
اللجنــة االستشــارية الفرعيــة يف كل دولــة مبــا ال يتجــاوز عددهــم
 24عضــوا ومقــرر اللجنــة ويكلــف مــن قبــل رئيــس الهيئــة العليــا)،
وشــارت املنصــة ان (العضويــة الدوريــة يتمتــع بهــا أصحابهــا ملــدة
عــام خاضعــة للتقويــم وقابلــة للتجديــد ويكــون الرتشــيح لهــا مــن
صالحيــات رئاســة الهيئــة االستشــارية العليــا والرئيــس التنفيــذي،
اذ يتــم التكليــف بالعضويــة الدوريــة بكتــاب مــن رئيــس الهيئــة
االستشــارية العليــا ومبصادقــة الرئيــس التنفيــذي ،أمــا اللجــان
الفرعيــة فهــي تنشــأ يف كل دولــة تجــاوز عــدد أعضــاء املنصــة
فيهــا مائــة عضــو حاصــل عــى وســام باحــث مبــادر ،بطلــب مــن
لجنــة استشــارية فرعيــة تابعــة للهيئــة االستشــارية العليــا مبــا ال
يزيــد عــدد أعضائهــا عــى أحــد عــر عضــوا وال يقــل عــن خمســة
أعضــاء ،ومبوافقــة الرئيــس التنفيــذي بعــد تقديــم رقــم الباحــث
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العــريب املرشــح يف املنصــة ،ويتــم اختيارهــم وفــق آليــة محــددة)،
ومضــت املنصــة اىل القــول ان (اللجنــة االستشــارية الفرعيــة هــي
املســؤولة عــن شــؤون املنصــة كافــة ومتثيلهــا يف دولتهــا ،وتنفيــذ
مــا يصــدر لهــا عــن رئاســة الهيئــة االستشــارية العليــا ،وتقــرح مــا
تــراه مناســبا للحفــاظ عــى املنصــة ،وتطويرهــا ،وإدارة برامجهــا،
وفعالياتهــا ،وتوفــر مصــادر دعمهــا ومتويلهــا ،وتفعيــل مفاهيــم
الجــودة الشــاملة يف خطــط وبرامــج ومخرجــات املنصــة بدولتهــا)،
واضافــت انــه (بتاريــخ  29ينايــر  2021م ،تــم عقــد االجتــاع
الســنوي العضــاء اللجنــة للمنصــة؛ وذلــك لغــرض تجديــد العضويــة
للعــام الجــاري كــا مناقشــة مجموعــة مــن األمــور املتعلقــة بهيكلــة
املنصــة ،وتجديــد العضويــات الخاصــة باللجنــة) .بــدوره ،كشــف
الرئيــس التنفيــذي للمنصــة ســيف الســويدي ،عــن ( الخدمــات
الجديــدة التــي ســيطرحها نظــام املنصــة منهــا وســام املســؤولية
االجتامعيــة؛ الــذي مينــح ملــن يقــدم مســاهامت ومبــادرات تخــدم
املجتمــع ،باإلضافــة إىل وســام عــامل ،ومــن الخدمــات أيضــا املجاميــع
البحثيــة ،وإتاحــة نظــام لرفــع الكتــب التــي تخــص الباحثــن منــك
أعضــاء املنصــة ،وهــي غــر قابلــة للتحميــل حتــى تضمــن حقــوق
ملكيتهــا ألصحابهــا) ،مضيفــا (هنــاك امكانيــة للحصــول عــى الكتــاب
مقابــل رســوم يعــود ريعهــا للمؤلــف) ،واســتطرد بالقــول إنــه (تــم
طــرح مجموعــة مــن اآلراء التــي تتلخــص بــرورة مبــادرة أعضــاء
اللجنــة االستشــارية بعقــد املؤمتــرات ،وعمــل تخطيــط اســراتيجي
يهــدف إىل دفــع كــرة تطــور املنصــة التقنيــة والفنيــة إىل األمــام)،
وتابــع إن (تشــكيل اللجــان الفرعيــة مــن شــأنه إعــادة دور املنصــة
الفعــال عــى أرض الواقــع ،مبــا يســهم مــن نقلــة نوعيــة تحافــظ عــى
مكانتهــا ،ويف الوقــت ذاتــه تكمــل بنــاء هــرم النهــوض باملؤسســات
العلميــة والتعليميــة لرفــع شــأن مكانــة البحــث العلمــي وتقدمــه).

صدى أُريد

أخبار ونشاطات المنصة

العاني  :ال َ
تكامل بنيوي َ
تفعيل
دون
ِ
المجاميع البحثية للإلِنتاج العلمي المشترك
متابعة قصي منذر
د.سيف السويدي

عقــدت منصــة أُريــد نــدوة علميــة لبحــث تفعيــل املجاميــع البحثيــة
لإلنتــاج العلمــي املشــرك  ,انطالقــا مــن التكامــل بــن البنيــة التحتيــة
للمنصــة التــي تضــم اآلالف مــن الباحثــن العاملــن يف األقســام العلمية
واملراكــز البحثيــة يف الجامعــات العربيــة واالســامية.وتطرقت النــدوة
التــي قدمهــا رئيــس املنصــة الدكتــور ســيف الســويدي ورئيــس الهيئــة
االستشــارية العليــا باملنصــة  ،رئيــس تحريــر مجلــة أُريــد الدوليــة
للعلــوم والتكنولوجيــا االســتاذ الدكتــور ســلوان كــال جميــل العــاين
اىل (أهميــة املجاميــع البحثيــة ،وأساســيات إنشــاء فريــق املجموعــة
البحثيــة ،واإلعــان عــن مــروع كتــاب أولويــات البحــث العلمــي).
واكــد العــاين أن (منصــة أُريــد للعلــاء والخــراء والباحثــن الناطقــن
بالعربيــة دعــت منــذ بدايــة تأسيســها بإنشــاء املجاميــع البحثيــة
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ألهميتــه يف تفعيــل العمــل العلمــي املشــرك ،وانطالقــا مــن التكامــل
بــن البنيــة التحتيــة للمنصــة التــي تضــم اآلالف مــن الباحثــن
العاملــن يف األقســام العلميــة واملراكــز البحثيــة يف الجامعــات
العربيــة واالســامية) ,مؤكــدا (أهميــة املجموعــات البحثيــة يف
مســرة البحــث العلمــي للمؤسســات البحثيــة مــن حيــث انتقــال
الخــرة بــن أعضائهــا وتوثيــق الروابــط بينهــم ،وكــون العمــل البحثــي
الجامعــي أكــر جــودة وأغــزر نفعـاً مــن العمــل الفــردي) ,مشــرا اىل
أن (تلــك املجموعــات تشــكل جهــة مرجعيــة بحثيــة يف أي مؤسســة
وتعمــل عــى حــل الكثــر مــن املشــاكل وتخلــق مناخــا تفاعليــا بــن
الباحثــن ،باإلضافــة إىل املســاهمة يف بنــاء مــاكات برشيــة بحثيــة
مؤهلــة للقيــام بواجباتهــا) ,داعيــا اىل أن (تكــون أهــداف ومجــاالت
عمــل املجموعــة واضحــة ولهــا رؤيــة ورســالة تخــدم رشيحــة كبــرة
مــن املجتمــع ،وأن تشــتمل عــى عــدد مــن أعضــاء هيئــة التدريــس
مــن مختلــف أقســام و كليــات الجامعــة ،وكذلــك عــدد مــن الباحثــن
أصحــاب الخــرة مــن خــارج الجامعــة ومشــاركة طلبــة الدراســات
العليــا ،ويرتأســها أحــد األعضــاء املتميزيــن) ,مشــددا عــى (رضورة أن
تلتــزم املجموعــة البحثيــة بانجــاز أعــال بحثيــة أصيلــة قابلــة للنــر
يف املجــات العامليــة املرموقــة وكذلــك منتــج تطبيقــي ميكــن تجربتــه
يف إحــدى الدوائــر الحكوميــة أو املؤسســات التطبيقيــة ،وأن تســهم
يف عقــد نــدوات وحلقــات نقــاش داخــل الجامعــة وذلــك بغــرض
اســتفادة أكــر قــدر ممكــن مــن منتســبي الجامعــة وتعريفهــم
بنتائــج املجموعــة البحثيــة) ,وأوضــح العــاين أن (عــادات البحــث
العلمــي يف الجامعــات العربيــة تعتمــد تشــكيل املجموعــات البحثيــة
ذات الطابــع التخصــي املشــرك ،مــا يســهم يف دعــم مســرة
املشــاريع البحثيــة للجامعــة ،والســيام أن بعــض هــذه املجموعــات
البحثيــة تؤســس نــواة ملراكــز بحثيــة متميــزة قــادرة عــى القيــام
مبهامهــا البحثيــة لخدمــة املجتمــع وخطــة التنميــة يف ذلــك البلــد
مــن خــال التطــرق لربنامــج املجموعــات البحثيــة الدوليــة وتنــاول
التجــارب لجامعــات عربيــة وآســيوية وعامليــة التــي نجحــت يف زيــادة
تصنيفهــا الــدويل مــن خــال تفعيــل عمــل املجاميــع البحثيــة لديهــا).

صدى أُريد

تقارير

االجتماعُ َ
األول ِلعضاء
اللَّجنة االستشارية الموحدة
ٌ
ٌ
لتطوير منصة أُريد
طموحة
رؤية
ِ
مها شرف
عقــدت اللجنــة االستشــارية املوحــدة اجتامعهــا األول يف العــام
الجديــد  ،٢٠٢١الــذي ناقــش جملــة مــن املوضوعــات والقضايــا
املدرجــة يف جــدول أعاملــه ،والتــي تهــدف إىل تعزيــز نشــاطات
وفعاليــات املنصــة وزيــادة حضورهــا العلمــي ال ســيام بعــد
أن عانــق عــد ُد اعضائهــا مــع بــدء العــام الجديــد الخمــس
وســتون ألــف عضــوا ،وذلــك يــوم الجمعــة 2021\02\12م.
اســتهل بدايــة االجتــاع كلمــة ترحيبيــة مــن األســتاذ الدكتــور ســلوان
كــال جميــل العــاين رئيــس الهيئــة االستشــارية العليــا ملنصــة أُريــد،
وبــن بعــد ذلــك أهميــة هــذا االجتــاع لألعضــاء ورضورة حضــور
االجتامعــات الدوريــة التــي ســتعقد شــهرياً وذلــك مــن أجــل تحقيــق
الهــدف األســمى للمنصــة وتطويرهــا وإيصــال رســالتها ،واالرتقــاء بهــا
لتزاحــم املنصــات العامليــة األخــرى ،ويف الوقــت ذاتــه تحقــق املنفعــة
للعضــو يف اللجنــة االستشــارية املوحــدة مبنحــه وســام مستشــار
ملــن يحــر تســعة اجتامعــات ،لكــون وجــود األعضــاء لــه أهميــة
بالغــة ،فهــم أعمــدة املنصــة وقاعدتهــا القويــة ،فــا ينبثــق مــن
آراء وافــكار ومالحظــات ومناقشــات ،ســيكون يف الحقيقــة برنامــج
عمــل للمنصــة فيــا بعــد ،فوجودهــم باللجنــة االستشــارية رضوري
أيضــا مــن أجــل مواصلــة تقــدم البحــث العلمــي وتطويــر منظومــات
طرحــه ،هــذا وقــد ألقــى الضــوء عــى الــدور الكبــر الــذي لعبتــه
اللجنــة االستشــارية املوحــدة يف العــام املــايض مــن آراء وافــكار قــد
طرحتهــا وكانــت ذات بصمــة واضحــة يف خدمــة املنصــة ،فــأي لجنــة
بكافــة مســمياتها تحتــاج إىل أعضــاء فاعلــن عاملــن يحــددون مســار
املنصــة ومصلحتهــا وتوجيهاتهــا ،وال ســيام إن اســتغل مكانتــه ومنصبــه
يف جامعتــه ومؤسســته التعليميــة مــن خــال مشــاركة زمــاءه
وجامعتــه ،مــا يصــدر مــن املنصــة ،أن يقدمــوا رســالة بحيــث تكــون
عبــارة عــن دعــوة للجميــع لالنتــاء لهــذا الــرح العريــق ،كــا أبــرز
دور االعضــاء بهــذه اللجنــة ليكونــوا عبــارة عــن مجموعــة تضــم عــدد
مــن األعضــاء مــن الــدول العربيــة والعامليــة وذلــك بــأن ينتهــز عقــد
املحافــل واملؤمتــرات التــي تنظمهــا منصــة أُريــد لدعــوة اآلخريــن
وتقديــم املحــارضات التــي تخــدم املنصــة يف الوقــت ذاتــه ،لكونهــا
بيئــة رائعــة لتالقــي االجيــال وتالقــي الخــرات ،بحيــث يقــدم ندوتــن
تعريفيتــن بحامعتــه وجامعــات أخــرى ،واملســاهمة يف املؤمتــرات
ليكــون متحدثــا بهــا أو إدارة جلســة باعتبــار وجــوده األكادميــي،
ليكــون محــركا لحامعتــه واســاتذته ،وتفعيــل مذكــرات التفاهــم
وأن ال تكــون مجــرد حــر عــى ورق ،بــل ذات فعــل وعمــل يرتجــم
عــى أرض الواقــع ،حتــى تصــل املنصــة ملكانهــا الصحيــح ورســالتها
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املطلوبــة ،كــا حــث عــى رضورة املشــاركة باملجــات والنــر بهــا
باألبحــاث العلميــة الرصينــة التــي يكــون الهــدف منهــا تقديــم أفــكار
جديــدة وطــرح مميــز ال يقصــد بهــا الرتقيــات فقــط ،ويف النهايــة
ختــم كالمــه بــرورة جميــع أعضــاء اللجنــة االستشــارية املوحــدة
بتوثيــق النشــاطات ،التــي ستحســب لــه ،وســتظل بصمــة ثابتــة يف
هــذه املنصــة التــي اســتطاعت مــع األيــام أن تصــل إىل العامليــة
ويــردد اســمها يف معظــم الجامعــات ،وأن تثبــت وجودهــا بــكل قــوة.
بعــد ذلــك جــاءت كلمــة الدكتــور ســيف الســويدي الرئيــس التنفيــذي
ملنصــة أُريــد ،قــام بــرح املهــام الرئيســية العضــاء اللجنــة االستشــارية
املوحــدة ملنصــة أُريــد ،حيــث تطــرق ألول نقطــة وهــي حضــور
االجتامعــات الدوريــة مــن أجــل طــرح كل يشء جديــد يخــص املنصــة
ويف الوقــت ذاتــه توثيــق كل مــن يحــر يف االجتــاع الشــهري لهــذه
اللجنــة ،ملعرفــة مــدى مســاهمة وتفاعــل العضــو وحرصــه لخدمــة
هــذه املنصــة ،النقطــة الثانيــة التــي تحــدث عنهــا هــي  :مناقشــة
مشــاريع املنصــة الهامــة وتنظيــم النصــح واملشــورة ،حيــث بــن أن اي
خدمــة أو مــروع قيــد الدراســة البــد فيــه مــن تشــكيل اللجــان التــي
تقــوم بطــرح اآلراء ومناقشــتها ،فكثــر مــن املؤمتــرات والخدمــات
تــم ترؤســها مــن قبــل أحــد أعضــاء اللجنــة االستشــارية املوحــدة.
النقطــة الثالثــة مــن املهــام هــي  :املشــاركة باملؤمتــرات وامللتقيــات
العلميــة للتعريــف باملنصــة ،ســواء كانــت إلكرتونيــة أو عــى أرض
الواقــع ،حيــث يحــق للعضــو املشــاركة بهــا والتحــدث بشــكل رســمي،
كــون كل عضــو لديــه خطــاب تكليــف باللجنــة االستشــارية املوحــدة
التــي تعطيــه الحــق للتحــدث ومتثيــل املنصــة وتقديــم كلمــة دون
الرجــوع لــإدارة أو االمانــة العامــة يف املنصــة ،مــع الحــرص عــى
توثيــق هــذه النشــاطات واألحــداث ،التــي ســيتم نرشهــا يف مجلــة
صــدى أُريــد اإلعالميــة التــي تقــوم بنــر كل اخبــار ونشــاطات املنصة.
النقطــة الثالثــة التــي تحــدث عنهــا  :رضورة تنظيــم فعاليــن
للتعريــف باملنصــة يف دولــة اإلقامــة يف الجامعــة للتعريــف باملنصــة
ســواء كانــت للمنتســبني للجامعــة ،أو عــى هامــش أحــد املؤمتــرات
أو النــدوات التــي تقــام .باإلضافــة إىل اســتغالل مواقــع السوشــل
ميديــا للتعريــف بهــذه املنصــة ،بإثــراء صفحاتهــم بنشــاطاتها
وخدماتهــا ،أو عــن طريــق القنــوات الفضائيــة واملؤسســات اإلعالميــة.
هــذا وقــد بــن الدكتــور ســيف الســويدي إىل أهميــة هــذا االجتــاع
الــذي يعــد فرصــة للتعــارف عــى القامــات العلميــة مــن رؤســاء
جامعــات ومســاعدين علمــن يف الجامعــات ،باإلضافــة إىل مــن
يبحــث عــن تعزيــز مكانــه ،والدخــول إىل التاريــخ ســيجده بهــذه

صدى أُريد
املنصــة ،كــا بــن مقــرات املنصــة وهــي املوجــودة حاليــا يف ماليزيــا
وتركيــا ،ثــم ركــز عــى أهميــة املجاميــع البحثيــة التــي هــي عبــارة
عــن اتفــاق فيــا بــن مجموعــة مــن الباحثــن عــى منتــج علمــي
ســواء كان كتــاب أو بحــث علمــي مشــرك أو إنشــاء مجموعــة
تناســب تخصصــه وإمكانياتــه ،أي اســتخدام كل الطاقــات املوجــودة
يف املنصــة لخدمــة هــذه املجاميــع البحثيــة ،كــا تحــدث عــن خدمــة
معامــل التواصــل العلمــي التــي يــرف عليهــا الدكتــور محمــد
الرشــاح ،حيــث ســيكون هنــاك معيــار للباحــث يوثــق انشــطته،
هــذا وقــد اطلــع الحارضيــن عــى املــادة  27بالنظــام الداخــي للجنــة
االستشــارية والتــي تخــص أعضاؤهــا ،وبعــد ذلــك حــث األعضــاء
عــى تفعيــل دورهــم ومســاهمتهم يف خدمــة هــذه املنصــة ،ألن
العضــو الحريــص عــى أنشــطتها سريشــحه لالنتقــال ملجلــس اإلدارة.
وبعــد ذلــك جــاءت مداخــات الحضــور مــن األعضــاء الجــدد
والقدامــى بهــذه اللجنــة:
حيث بني األســتاذ الدكتــور خميس عواد – الجامعة العراقية
•  -رضورة عمــل قاعــدة بيانــات مــن منصــة أُريــد بالتخصصــات
العلميــة الســتة حســب تصنيــف يونيســكو.
• الجامعــة العراقيــة اعتــرت منصــة اريــد ضمــن املنصــات الدوليــة
التــي يجــب عــى اعضــاء هيئــة
التدريس التســجيل بها عىل غرار املنصات الدولية.
• أ.د.ماجــد تربان  -جامعة األقىص
• رضورة وجــود ملــف تفصيــي بقامئــة أعضــاء اللجنــة االستشــارية
وتخصصاتهــم للتواصــل معهــم واالســتفادة مــن خرباتهــم يف األنشــطة
والفعاليــات العلميــة ودعوتهــم للمشــاركة يف املؤمتــرات العلميــة.
• أ.د .حمزة حســن سليامن
•  -بــن أنــه جــاري العمــل عــى عقــد مؤمتــر ملنصــة أُريد يف الســودان.
وأيضــا العمــل عــى مؤمتــر التاكمــل املعريف يف الســودان.
أما أ.د.عيل عبد الباقي
•  -فبــن رضورة إعــداد نســخة مــن النظــام األســايس عــى غــرار
النظــام الداخــي للجنــة االستشــارية املوحــدة.
• تصنيــف املشــاركات يف التقييــم إىل الســنوي لعضــو اللجنــة
االستشــارية إىل  4أنــواع.
أما د.ابتسام حاليل
• تنظيــم مؤمتــرات تخصصيــة بالتعــاون مــع الجامعــات الرشيكــة
التــي تــم عقــد اتفاقيــات تعــاون معهــا
• تطوير اســتامرة التقييم الحتســاب عدد املسجلني يف املنصة.
• ا.د.يارس طرشاين
• دعوة األعضــاء لتحديث تفاصيل صفحاتهم.
• د.محمد الرشاح
• بــن رضورة أن يكون هناك ملــف التعريف والهوية املرئية.
• إبراز العمل املؤسســايت يف املنصة.
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تقارير

• توضيــح معايري االختيار.
• كتيــب مصغر عــن املنصة متضمنا املعايري
• معايري القبول يف اللجان  ،معايري منح األوســمة
• إصــدار كتاب معايري منصة أُريد.
د.فاطمــة عيىس – اإلمارات
• دعوة للمشــاركة يف املركز الرتويب للغة العربية – الشــارقة
• د.خلفان الكحايل
• دعــوة اعضــاء اللجــان لنــر أخبــار املنصــة يف صفحاتهــم الشــخصية
ومواقــع التواصــل
االجتامعي.
• االســتضافة بالقنوات الفضائية.
• أ.د.وليد الدليمي
• رضور التنســيق مــع الجامعــات العتــاد مجــات منصــة أُريــد يف
الرتقيــات العلميــة.
حــر االجتــاع :األســتاذ الدكتــور ســلوان كــال جميــل العــاين
رئيــس الهيئــة االستشــارية العليــا ملنصــة أُريــد ،الدكتــور ســيف
الســويدي الرئيــس التنفيــذي ملنصــة أُريــد ،أ .د داود عبــد القــادر
إيليغــا  -جامعــة املدينــة العامليــة ماليزيــا ،د .فاطمــة عيــى أحمــد
 اإلمــارات ،أ .م .د فــراس محمــد إبراهيــم  -الجامعــة الخليجيــة ،د.مريــم قيــس عليــوي العــاين  -الجامعــة الوطنيــة املاليزيــة ،د .حســام
مجيــد حميــد الزوينــي  -جامعــة واســط ،أ.د عبــد الــرزاق مختــار -
رئيــس تحريــر مجلــة أُريــد الدوليــة للعلــوم الرتبويــة والنفســية،أ .د
مخلــص الســبتي  -جامعــة الحســن الثــاين باملغــرب ،أ .د نــارص الــراوي
 جامعــة العلــوم مباليزيــا ،أ .م .د أســامة إســحاق  -جامعــة لنكولــنمباليزيــا ،أ .م .د يــارس طرشــاين  -جامعــة املدينــة العامليــة ماليزيــا ،أ .د
ســحر خليفــة ســامل  -الجامعــة العراقيــة ،أ .د عــي عبــد الباقــي أمــن
العــوايض  -جامعــة لنكولــن ماليزيــا ،أ .د ســعاد الطــايئ  -جامعــة
بغــداد ،رئيــس مجلــة أُريــد الدوليــة للعلــوم اإلنســانية واالجتامعيــة،
أ .د وليــد الدليمــي  -جامعــة بغــداد ،أ .د خميــس عــواد زيــدان -
املســاعد العلمــي لرئيــس الجامعــة العراقيــة ،د .عصــام عبــد ربــه
مشــاحيت  -الجمعيــة العلميــة الســعودية ،أ .أســاء عبــد القادر غراب
 الجامعــة اإلســامية  -غــزة رئيــس اللجنــة التنســيقية ملنصــة أُريــديف فلســطني ،د .ابتســام حــايل ،جامعــة ســبها ليبيــا ،د .جــال عنــاق -
جامعــة العــريب التبــي ،أ .م .د رقيــة أحمــد مولــود  -جامعــة ســطام
بــن عبــد العزيــز ،د .ســليامين صربينــة  -جامعــة قســنطينة - 2منســقة
منصــة أُريــد يف الجزائــر ،أ .م .د هنــد حســن عبيــد  -جامعــة بغــداد
 رئيــس اللجنــة التنســيقية ملنصــة أُريــد يف العــراق ،أ .م .د نجيحــةبنــت عبــد الواحــد  -جامعــة الســلطان زيــن العابديــن مباليزيــا ،أ .م .د
محمــد الهــادي الرشــاح  -جامعــة بوتــرا مباليزيــا ،أ .د حمــزة ســليامن
صالــح  -جامعــة القــرآن الكريــم والعلــوم اإلســامية بالســودان ،أ .د
ماجــد تربــان  -جامعــة األقــى ،الدكتــور خلفــان الكحــايل  -عــان.

صدى أُريد

مقاالت

ُ
احفــروا بحثًا عن العقل َ
بدل النفط

كتــب ميلتــون فريدمــان يف « نيويــورك تاميــز» ،أنــه
عندمــا يســأل عــن أفضــل بلــد لديــه ،عــدا وطنــه،
فإنــه يجيــب« :تايــوان» ،فتايــوان بلــد خــال مــن
أي مــوارد طبيعيــة وأرضــه صخريــة ،ويقــع يف بحــر
تتالطمــه العواصــف مــن كل جهــة ،وبحاجــة الســترياد
كل يشء حتــى الرمــل والحــى ،ومــع هــذا ميتلــك
رابــع أفضــل احتياطــي مــايل يف العــامل ،ألنــه اختــار
الحفــر يف عقــول أبنائــه بحثـاً عــن اإلبــداع بــدالً مــن
الحفــر يف األرض بحثــاً عــن املعــادن ،فالبــر هــم
طاقتــه الوحيــدة غــر الناضبــة والقابلــة للتجديــد.
ويقــول «فريدمــان» إنــه وجــد إجابــة لتفــوق تايــوان
يف «دراســة» ملخرجــات التعليــم يف خمســة وســتني
دولــة يف مرحلــة الثانويــة ،مقارنــة مبــا تحققــه كل
منهــا مــن دخــل مــن مصادرهــا الطبيعيــة ،وأن
«هنــاك عالقــة ســلبية بــن الــراء املتحقــق مــن
املــوارد الطبيعيــة ،كالنفــط ،وبــن مخرجــات التعليــم
ومــا يحصــل عليــه الطلبــة مــن معرفــة ومهــارات»،
وأن هــذه الظاهــرة عامليــة.
وب ّينــت «الدراســة» أن طلبــة ســنغافورة وفنلنــدا
وكوريــا وهونــغ كونــغ واليابــان حققــوا أفضــل
النتائــج بالرغــم مــن خلــو دولهــم مــن املــوارد
الطبيعيــة ،بينــا حقــق طلبــة ثانويــات قطــر
وكازاخســتان والكويــت وســوريا والجزائــر وإيــران
أســوأ النتائــج ،وحقــق طلبــة لبنــان واألردن وتركيــا،
األقــل يف مواردهــم الطبيعيــة ،نتائــج أفضــل.
وأن طلبــة دول مثــل :الربازيــل واملكســيك
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واألرجنتــن ،الغنيــة باملــوارد الطبيعيــة ،حققــوا
نتائــج متواضعــة يف الوقــت الــذي حقــق فيــه طلبــة
كنــدا وأســراليا والرنويــج ،الذيــن تتمتــع دولهــم
بغنــى املــوارد نفســه ،نتائــج جيــدة ،ألن هــذه
الــدول حافظــت عــى ثرواتهــا بطريقــة ســليمة،
وأعــادت إحياءهــا ،واســتغلت العوائــد بطــرق
ســليمة ،وابتعــدت عــن اســتهالك مــا حققتــه مــن
ثــروات يف الرواتــب واملنــح( ،كــا يفعــل حكّامنــا
وتطلبــه شــعوبنا) بجنــون واضــح.
ويقــول «فريدمــان» :إنــه ميكــن قيــاس تقــدم
دولــة مــا يف القــرن الواحــد والعرشيــن مــن خــال
مــا تنفقــه عــى «خلــق» املــد ّرس الناجــح وتربيــة
األبنــاء وزرع الجديــة فيهــم واالهتــام مبقرراتهــم،
وليــس مبــا متتلكــه مــن ذهــب وأملــاس ونفــط،
فمســتوى «مخرجــات التعليــم» هــو الــذي ســيحدد
قــوة أمــم املســتقبل وثراءهــا وليــس الدخــل مــن
املــوارد الطبيعيــة ،ولــو نظرنــا إىل جنســية غالبيــة
الــركات املدرجــة يف ســوق «ناســداك» ،بخــاف
االقتصــادات الكــرى ،لوجدنــا أن جميعهــا فقــرة
يف مواردهــا الطبيعيــة ،فاملعرفــة واملهــارات هــا
عملــة املســتقبل.
ويختــم فريدمــان مقالــه بأنــه« :مــن املفيــد أن يكــون
لــدى دولــة مــا نفــط وغــاز وأملــاس ،ولكنهــا تصبــح
بــا جــدوى إن مل تســتغل ذلــك بطريقــة ســليمة».
ملحوظــة :ميلتــون فريدمــان حائــز عــى جائــزة
نوبــل يف االقتصــاد عــام 1976

صدى أُريد

مقاالت

لغويــات قرآنيــة
الحلقة ()3

د.بسام األغبر

تحــدث القــرآن الكريــم عــن الجنــة ونعيمهــا،
ووصــف لنــا حــال ســكانها وراحتهــم ،وكذلــك
األمــر كان مــع النــار وعذابهــا ،نعــوذ باللــه
منهــا ،فوصــف مــآل أصحابهــا ،وهالكــم ،يف أكــر
مــن موضــع مــن القــرآن الكريــم ،ولكــن ،هــل
النعيــم الــذي يعيشــوه املؤمنــون واحــد؟ وهــل
العــذاب الــذي يتعــرض لــه الكافــرون واحــد؟
ســنحاول يف هــذه املقالــة ،تعريــف لتعــداد نعيــم
الجنــة ،وتعــداد لعــذاب النــار.
أوالً -نعيــم الجنة نعيامن:
ــا ِ ّن ،وهــو الجنــة ومــا فيهــا مــن
 .1نعيــم ُج ْس َ
َــل الْ َج َّنــ ِة الَّ ِتــي
خــرات ونِعــم ،قــال تعــاىلَ {« :مث ُ
َــر ِ
ُو ِعــ َد الْ ُمتَّقُــو َن ِفي َهــا أَنْ َهــا ٌر ِمــ ْن َمــا ٍء غ ْ ِ
آســنٍ
ــر طَ ْع ُمــ ُه َوأَنْ َهــا ٌر ِمــ ْن
َوأَنْ َهــا ٌر ِمــ ْن ل َ ٍ
َــن لَــ ْم يَتَ َغ َّ ْ
َخ ْمــ ٍر لَــ َّذ ٍة لِلشَّ ــا ِر ِب َني َوأَنْ َهــا ٌر ِمــ ْن َع َســلٍ ُم َصفًّــى
َولَ ُهــ ْم ِفي َهــا ِمــ ْن ك ُِّل الثَّ َمــ َر ِ
ات} [محمــد]15 :
 .2نعيــم ُرو َحــا ّين ،وهــو الفــوز برحمــة اللــه
ورضوانــه ،وهــو أعظــم مــن النعيــم الجســاين،
ش ُه ـ ْم َربُّ ُه ـ ْم ِب َر ْح َم ـ ٍة ِم ْن ـ ُه َور ِْض ـ َوانٍ
قــال تعــاىل{ :يُ َب ِّ ُ
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َو َج َّنـ ٍ
ـات لَ ُه ـ ْم ِفي َهــا نَ ِعي ـ ٌم ُم ِقي ـ ٌم ([ })21التوبــة]21 :
ثانيـاً -عذاب النار عذابان:
ــا ِ ّن ،وهــو عــذاب الجســم وأهــوال
 .1عــذاب ُج ْس َ
النــار ،ومنــه قولــه تعــاىلِ { :مـ ْن َو َرائِـ ِه َج َه َّن ُم َويُ ْسـقَى
ِمــ ْن َمــا ٍء َص ِد ٍ
يــد ( )16يَتَ َج َّر ُعــ ُه َولَ يَــكَا ُد يُ ِســي ُغ ُه
َويَأْتِيـ ِه الْ َمـ ْوتُ ِمـ ْن ك ُِّل َمـكَانٍ َو َمــا ُهـ َو بِ َيِّـ ٍ
ـت َو ِمـ ْن
َاب َغلِيــ ٌظ ([ })17إبراهيــم]17 ،16 :
َو َرائِــ ِه َعــذ ٌ
 .2عــذاب ُرو َحــا ّين ،وهــو لعنــة اللــه وغضبــه ،وهــي
أشــد مــن العــذاب الجســاين؛ ألن اللعنــة تعنــي
الطــرد مــن رحمــة اللــه تعــاىل ،وعــدم الحصــول عــى
مغفرتــه ،وبذلــك تبقــى نفوســهم متعبــة ،قلقلــة،
خائفــة ،قــال تعــاىل{ :إِ َّن ال َِّذيـ َن كَ َفـ ُروا َو َماتُــوا َو ُهـ ْم
كُ َّفــا ٌر أُولَ ِئـ َـك َعلَ ْي ِه ـ ْم لَ ْع َن ـ ُة اللَّ ـ ِه َوالْ َم َلئِ َك ـ ِة َوال َّنـ ِ
ـاس
َّــف َع ْن ُهــ ُم
أَ ْج َم ِعــ َن (َ )161خالِ ِديــ َن ِفي َهــا َل يُ َخف ُ
َاب َولَ ُه ْم يُ ْنظَ ُرو َن ([ })162البقرة]162 ،161 :
الْ َعـذ ُ
اللهــم أجرنــا مــن نــارك ،وعذابــك ،وأدخلنــا
جنتــك بغــر حســاب وال ســؤال ،وارزقنــا النظــر
إىل وجهــك الكريــم ،وصحبــة نبيــك األمــن.

صدى أُريد

مقاالت

ُ
ِ
العلماء  ..إنهيارٌ لألمة
إهانة

ســافر العــامل (أينشــتاين) إىل اليابــان عــام  1922يف الوقــت
الــذي تــم فيــه اإلعــان عــن فــوزه بـــ (جائــزة نوبــل للفيزيــاء)
.
ويف الفنــدق مل يجــد معــه مــاالً ليعطيــه للخــادم الــذي جلــب
الشــاي فأمســك ورقــة وكتــب فيهــا جملــة ثــم وقعهــا ثــم
أعطاهــا للخــادم ونصحــه باالحتفــاظ بهــا.
بعــد مــرور  95عامـاً يف يــوم  2017/ 10/ 24اتصــل أحــد أبنــاء
أخــوة عامــل الفنــدق ذاك بــدار املزايــدات لطــرح الورقــة يف
املــزاد .
إبتــدأ املــزاد بالشــاري األول ( 2000دوالر) وبعــد  25دقيقــة
وقــف املــزاد عــى مبلــغ ( 1,3مليــون دوالر)
اآلن ،،،لرنى ماذا كتب (أينشــتاين) يف تلك الورقة :
( حيــاة هادئــة ومتواضعــة تجلــب قــدرا ً مــن الســعادة أكــر
مــن الســعي للنجــاح املصحــوب بالتعــب املســتمر)
لننتقــل اآلن لعاملنا العريب !!!
يف العــام  1958كان رئيــس جامعــة بغــداد الربوفيســور
(عبدالجبــار عبداللــه) هــو أحــد أربعــة طــاب تتلمــذوا عــى
يــد العــامل (أينشــتاين) يف معهــد (ماساشوســتس) يف الواليــات
املتحــدة .
عندمــا حــدث انقــاب عــى ســلطة (عبــد الكريــم قاســم)
( )1963اعتُقــل العــامل الفيزيــايئ العراقــي تلميــذ (أينشــتاين)
فيمــن اعتقــل مــن كــوادر ،وسياســيني ،وأســاتذة ،وعســكريني .
وعندمــا أُفــرج عنــه هاجــر إىل الواليــات املتحــدة وأقــام
أســتاذا ً يف نفــس املعهــد ومنحــه الرئيــس (هــاري ترومــان)
أعــى وســام يف أمريــكا [ وســام العــامل ]
أحــد زمــاء الزنزانــة عرفــه جيــدا ً ،يقــول إنــه كان يشــاهده
مســتغرقاً يف تأمالتــه وكانــت دموعــه تنهمــر أحيان ـاً .
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و ذات يــوم تجــرأ وســأله عــن ســبب بكائــه فأجــاب العــامل
الكبــر:
عندمــا جــاء الحــرس القومــي العتقــايل صفعنــي أحدهــم
فأســقطني عــى األرض ثــم فتــش جيــويب ورسق مــا لــدي وأخذ
فيــا أخــذ قلــم الحــر الــذي أهــداه إيل (ألــرت أينشــتاين)
يــوم نيــي شــهادة الدكتــوراه التــي وقعهــا بــه .
كان قلــاً جميــاً مــن الياقــوت األحمــر ومل أكــن اســتعمل
هــذا القلــم إال لتوقيــع شــهادات الدكتــوراه لطــايب يف جامعــة
بغــداد .
صمــت هذا العامل قليالً .ثم قال :
مل تؤملنــي الصفعــة وال االعتقــال املهــن مــا آملنــي أن الــذي
صفعنــي كان أحــد طــايب !!!
هــذا مــا قالــه الربوفيســور (عبــد الجبــار عبداللــه) ،،،،أينشــتاين
يقــول :
 %2من البرش يفكرون
 %3مــن البرش يظنون أنهم يفكرون
 %95مــن البــر يفضلون املوت عىل أن يفكروا..
الخــادم اليابــاين أكــرم (انشــتاين) واحتفــظ بالقصاصــة
ألحفــاده بينــا رجــال الســلطة يف أمتنــا التــي تدعــى عربيــة
أهانــوا أنشــتاين العــراق والعــرب وكــروا قلــم أنشــتاين
!!!
ليــس فقــط يف العــراق بــل الوطــن العــريب قاطبــ َة دمــروا
العلــم والعلــاء والتعليــم واهتمــوا بإنشــاء جيــل مهــووس
بالغنــاء ،والكــرة ،واملالهــي ،التــي ال تســمن والتغنــي وال
تفيــد إال يف انهيــار األمــة.
*أمــة يهــان علامؤهــا ،ويصفــع فيهــا الطالــب أســتاذه هــي
أمــة خــارج التصنيــف أصــاً..

صدى أُريد

مقاالت

األزمات واإلِدارة َ
«فن إدارة َ
باألزمات»
د.سيف الدين زمان الدراجي

إن مفهومــي فــن إدارة األزمــات واإلدارة باألزمــات
مصطلحــن اســتطاعا أن يلعبــا دورا ً مهــاً يف
اســراتيجيات األمــن الوطنــي ،إن اســراتيجيات
األمــن الوطنــي كغريهــا مــن االســراتيجيات الفنيــة
املتخصصــة تأخــذ عــى عاتقهــا إدارة هــذه املفاهيــم
والتعامــل معهــا وفق ـاً ملصالــح البلــد العليــا ،واضعــة
يف ذلــك أساس ـاً لعمــل املؤسســات األخــرى ،فدورهــا
رئيــي ومحــوري ضمــن هــذا اإلطــار ،ولعــل مســؤولية
ذلــك تقــع يف املقــام األول عــى عاتــق فريــق يُكلــف
بذلــك ويديــره مستشــار األمــن الوطنــي ،وهــو
الشــخص األقــرب لرئيــس أي نظــام ســواء كان رئــايس
أو برملــاين ،ومــن املفــرض أن ميتلــك مــن الصفــات مــا
تؤهلــه للعــب دور وزيــري الخارجيــة والدفــاع ( عــى
أن ال يتقاطــع معهــا واليتداخــل مــع صالحياتهــا)
فهــو املصــب األخــر الــذي تلتقــي عنــده كل املفاصــل
واملعلومــات االمنيــة واالســتخبارية الداخليــة
والخارجيــة لتقييمهــا وتحليلهــا وعــرض مقرتاحــات
التعامــل معهــا مــن قبــل رئيــس النظــام ،منطلقــا مــا
توفــر لديــه مــن معلومــات ومــوارد .وهنــا اقتبــس
ماقالــه احــد اهــم الشــخصيات يف رســم االســراتيجيات
الوطنيــة مستشــار االمــن القومــي االمريــي االســبق
بريجينســي حــن قــال مامضمونــه « اخــرين كــم
متلــك مــن مــوارد فأخــرك بأســراتيجيتك».
إن أدارة هكــذا مســؤولية تحتــاج إدارة ،واختيــار
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فريــق متناســق وكفــوء ،يتبــع قواعــد ونهــج
اإلدارة العليــا عــى املســتوى العمليــايت متعمقــاً
بالتفاصيــل عــى خــاف االدارة العليــا املهتمــة برســم
االســراتيجية وفــق مفهومهــا الشــامل ،مــن حيــث
اختيــار وإدارة األفــراد ،ووضــع الشــخص املناســب
يف املوقــع املناســب ،ومــن حيــث التسلســل اإلرشايف،
واســتخراج واســتثامر أفضــل مــا لــدى الفريــق مــن
أســاليب العمــل واالبتــكار وتدريبهــم عــى كيفيــة
صنــع واتخــاذ القــرارات وتحقيــق األهــداف املعــدة.
كــا ينبغــي تدريــب املــوارد البرشيــة الفنيــة
والبحثيــة وغريهــا يف مراكــز وأجهــزة األمــن الوطنــي
عــى أمــور مهمــة كإدارة الوقــت ،وإدارة األزمــات،
واإلدارة باألزمــات والقيــادة واإلبــداع الفنــي واإلداري
والعمليــايت ومهــارات التفــاوض وإدارة الــراع
واملــوارد ،باالضافــة اىل تدريبهــم عــى مهــارات
التعامــل مــع الــدول واملؤسســات األجنبيــة مبــا
يخــدم مصالــح البلــد العليــا و دون االرضار مبصالــح
الــدول الصديقــة لحســاب أخــرى وفــق نظريــة الربــح
املشــرك
Win-Win theory
ودون ان ينخــرط الباحــث او املختــص بدوامــة
الترسيبــات األمنيــة غــر املقصــودة مــن خــال
اإلغــراء أو االبتــزاز.

صدى أُريد

مقاالت

التحـ ُ
بمكاتب إدارة المشــاريع
ـول الرقميُ وعالقتهُ
ِ

د .م صادق جعفر الطرفي

التحــول التكنولوجــي أو مــا يســمى حديث ـاً التحــول الرقمــي
 Digital Transformationهــو اعتــاد التكنولوجيــا
الرقميــة لتحويــل الخدمــات أو األعــال التجاريــة ،مــن
خــال االنتقــال مــن العمليــات غــر الرقميــة أو اليدويــة إىل
العمليــات الرقميــة أو مــن التكنولوجيــا الرقميــة القدميــة
إىل أحــدث التقنيــات الرقميــة ،وهــو مــن أهــم التحديــات
التــي تواجــه املؤسســات ومشــاريعها املســتقبلية ،حيــث
ســتواجه املؤسســات تغيــرا ً إجباري ـاً تفرضــه بيئــة األعــال
()Business Environment؛ ألجــل اإلســتجابه للتحــوالت
التــي ال بــد أن تخطــط املؤسســة لهــا وتعمــل عليهــا مبرونــة
عاليــة لالســتجابة باملتطلبــات الجديــدة الحادثــة يف الســوق؛
ليكــون التحــول يصــب يف صميــم أهدافهــا وغاياتهــا
االســراتيجية ،والتــي ســتنعكس عــى خططهــا التشــغيلية،
فأمتتــة اإلجــراءات والعمليــات أصبــح رضورة ال بــد منهــا،
ليــس فقــط ملجــرد التحــول الرقمــي أو التكنولوجــي ،وإمنــا
للبقــاء يف دائــرة املنافســة ،وللهــروب مــن االنهيــار أيضــاً.
وكمثــال حــي :رشكــة نوكيــا  Nokiaالتــي كانــت الرائــد يف
صناعــة الهواتــف املحمولــة ،لكنهــا مل تســتطيع البقــاء يف
دائــرة املنافســة فحســب ،وإمنــا انتهــت الرشكــة بالكامــل
بســبب عــدم اســتجابتها للتغــرات الحتميــة التــي تفرضهــا
عليهــا بيئــة العمــل ،فهــي مل تفعــل شــيئا خطــأ (عــى حــد
قــول مديرهــا) وإمنــا مل تتكيــف ،وتتطــور ،وتنمــو؛ لتواكــب
الحاجــات الجديــدة التــي فرضهــا املنافســون والزبائــن يف
الوقــت نفســه.
ولتنفيــذ التحــول الرقمــي الكبــر يف املؤسســات يجــب أن
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يكــون هنــاك فريــق عمــل موحــد ،وجهــة (وحــدة إداريــة
يف املؤسســة) تتبنــى كل مبــادرات التغيــر التــي تنشــأ
اســتجابة لهــذا التحــول ،والتــي ســتكون يف النهايــة برامــج
ومشــاريع ،ومــن هنــا يــأيت دور مكاتــب ()P3Oوأهميتهــا يف
دعــم مبــادرات التغيــر وجعلهــا تصــب يف مصلحــة املؤسســة
وخططهــا االســراتيجية؛ إذ إنهــا تقــدم الدعــم ومنهجيــات
العمــل املالمئــة وأفضــل املامرســات ملواجهــة التحديــات
واملخاطــر التــي تواجــه تحــوالت الســوق الرسيعــة؛ لتصــل
املؤسســة إىل مبتغاهــا بأفضــل الطــرق وأكرثهــا أمانــاً دون
التأثــر عــى العمليــات الجاريــة وزبائنهــا الحاليــن.
وعــى هــذا األســاس ،قــام املعهــد االمريــي إلدارة املشــاريع
( PMI) Project Management Instituteبتحديــث
املامرســات التــي وضعــت إلدارة املشــاريع مــن التقليديــة
 Waterfall Approchإىل إضافــة  Agility Approachلــي
يعطــي مرونــة واســعة للمشــاريع للتكيــف مــع التغــرات
والتحــوالت التكنولوجيــة والرقميــة والرسيعــة ،إضافــة إىل
اســتحداث سلســلة جديــدة مــن الشــهادات التخصصيــة
بالتحــول والتطــور املؤســي.
ونســتخلص يف نهايــة األمر ما يأيت:
 .١ال بــد مــن تأســيس مكاتــب إلدارة وتنفيــذ مبــادرات
التغيــر يف املؤسســات ،لضــان املوامئــة بــن مخرجــات
الربامــج واملشــاريع مــع االســراتيجية املؤسســية.
 .٢العمــل مبرونــه أكــر مــن خــال اتبــاع املنهجيــات الرشــيقة
إىل جانــب املنهجيــات التقليديــة لــي تتكامــل املؤسســة يف
تعاملهــا مــع التغيــر و تنفيــذه عــى أرض الواقــع..

صدى أُريد

مقاالت

تنبيهُ النبيه على قولهم :هذا شعرٌ فقيه
د.محمد عبد الرزاق

فمــن املقــوالت التــي يتناقلهــا أهــل األدب ويقولونهــا يف
حــق مــن استشــعروا يف شــعره عــدم الشــاعرية ويتهمونــه
بالضعــف قولهــم« :هــذا شــعر فقيــه» ،ولعــل هــذه املقولــة
أول مــن تشــبث بهــا ابــن خلــدون ،حيــث قــال كال ًمــا
خالصتــه« :إن أهــل الصناعــات يشــتغلون بصناعاتهــم
وتســيطر عليهــم مصطلحاتهــم» ،وكان تعليقــه هــذا عــى
قصــة قدمهــا يف مقدمتــه ،خالصتهــا أن أبــا القاســم بــن
رضــوان ألتقــى أبــا الحســن الجزنــايئ فأنشــده:
مل أدر حــن وقفت باألطالل
مــا الفــرق بــن قدميها والبايل
		
فقــال أبــو الحســن عــى البديهــة« :هــذا شــعر فقيــه» ،فلــا
ســأله عــن ســبب ذلــك ،قــال قولــه« :مــا الفــرق» ،وهــذا
مصطلــح يســتعمله الفقهــاء  ،وهــذا الــكالم ال ينبغــي
التســليم لــه عــى وجــه التعميــم؛ فاإلنســان ذات يكتســب
صفــة أو أكــر ،فــا يســتغرب أن يجمــع بــن علــوم متعــددة،
وكذلــك فمــن الفقهــاء مــن شــهد لهــم النقــاد والشــعراء
بشــاعريتهم ،وعــى النقيــض فمــن الشــعراء مــن شــهد
النقــاد بعــدم شــاعرية بعــض أبياتهــم ،فهــذا أبــو العتاهيــة
مل يستحســن قولــه:
يا عتب الســاعة الســاعة أموت الســاعة الساعة
وأما اســتداللهم بقول الشافعي:
ولوال الشــعر بالعلامء يزري
لكنــت اليوم أشــعر من لبيد
		
فالبيــت منتــزع مــن ســياقه فقــد ســاقه الشــافعي ملــا قيــل
لــه إن أصحــاب أيب حنيفــة فصحــاء ،فارتجــل البيــت عــى
البديهــة وكذلــك لعلــه يقصــد َمــ ْن تفــرغ للشــعر ،فمــن
هنــا يتضــح أنــه ليــس كل شــعر الفقهــاء ضعيــف ،واألمثلــة
عــى ذلــك ال تعــد وال تحــى ،فعــروة بــن أذينــة كان مــن
شــيوخ مالــك وهــو صاحــب القصيــدة التــي مطلعهــا:
إ ّن الّتــى زعمت فؤادك ملّها
خلقــت هواك كــا خلقت هوى لّها
		
وشــهد النقــاد بشــاعريته ،والقــايض عيــاض أبياتــه التــي
حــرت النقــاد ال ســيام بيتــي الرقمتــن ومــا فيهــا مــن
براعــة اســتعامل الحقيقــة واملجــاز يف آن واحــد بتداخــل
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عجيب،ومنهــم أيضــا أبــو محمــد بــن حــزم ،ومــن ذلــك
قولــه:
وأســتلذ باليئ فيك يا أميل
ولســت عنك مدى األيام انرصف
		
إن قيل يل تتســى عن مودته
فــا جوايب إال الالم واأللف
		
بــل لقــد شــهد شــاعر مــن أفضــل الشــعراء يف زمانــه وكل
زمــان ،وهــو أبــو العــاء املعــري أحمــد بــن ســليامن للقــايض
عبــد الوهــاب بــن نــر املالــي بجــودة شــعره ،بــل شــبهه
بامــرئ القيــس حيــث قــال ملــا وفــد عليــه القــايض عبــد
الوهــاب وضايفــه أبــو العــاء يف بيتــه:
واملالــي بــن نــر زار مــن ســفر ** بالدنــا فحمدنــا النــأي
والســفر
إذا تفقــه أحيا مالكا جدال
وينــر امللك الضليل إن شــعرا
		
والقــايض فقيــه مالــي لــه ديــوان مطبــوع ينبئــك بأنــه
شــاعر مطبــوع ،فهــذه شــهادة أيب العــاء بشــاعرية القــايض؛
فالنقــاد يعرفــون أبــا العــاء وكفــى بشــهادته يف هــذا
املقــام فخــرا وإعــاء.
والشــعراء الفقهــاء ال يحصيهــم عــد ،فكيــف يقــال
عــن شــعرهم ضعيــف ،وأصحــاب هــذه الدعــوى هــل
يعرفونهــم أو قــرأوا عنهــم؟ أم هــي مجــرد ســطحيات
يف الحكــم وضبابيــة يف الرؤيــة وهامشــية غــر مستحســنة
فينبغــي للناقــد البصــر أن تهمــه العبــارة ويشــغله رقــة
التعبــر وحســن الصناعــة وجــال الصــورة ،بغــض النظــر
عــن القائــل ،وأن ينظــر يف الشــعر بغــض النظــر عــن
قائلــه ،وأن يتوقــف عــن العوميــات ،وال يكــون كحاطــب
ليــل يف النقــوالت ،وإال فهــذا هــدم لجهــد مبــذول بغــر
جهــد ،وكالم يف العلــم بــا علــم ،وإننــا أحــوج مــا نكــون
إىل اإلنصــاف والبعــد عــن التعســف واالســتخفاف ،ولكــن
اإلنصــاف عزيــز.
والحمــد للــه عــى مــا وهــب ،ثــم الصــاة مــا حكــت
حامئــم حاممئــا إذا بكــت ،عــى أجـ ِّـل مرســل وآلــه وصحبــه
وتابعــي مــن والــه.

صدى أُريد

مقاالت

الحجر الصحي
مشــاهداتٌ من
ِ
عبدالرزاق سعود
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يف تقاريــر إعالميــة نــرت قبــل بضعــة أشــهر تبــن
أن هنــاك عـرات الــدول مل تصــب بفايــروس كورونــا،
والســبب املبــارش بعــدم وصــول كورونــا لهــذه الــدول
هــو الحجــر أو العــزل الطبيعــي الــذي تتمتــع بــه،
مــن حيــث وقوعهــا يف منتصــف البحــار ،عــى اعتبــار
أن جميــع هــذه الــدول جــزر تقــع وســط البحــار.
حاولــت كثــر مــن دول العــامل تطبيــق هــذا العــزل
– وإن مل يكــن طبيعيــا -إال أنــه كان محاولــة لعــزل
الفايــروس عــن املحيــط العــام والتجمعــات الســكانية،
لحــره أو تحجيمــه عــى أقــل تقديــر.
عشــت أنــا شــخصيا تجربــة العــزل الصحــي االحــرازي
للذيــن يأتــون مــن دول فيهــا نســب عاليــة لألصابــات،
أو كــا تســمى بــدول عاليــة الخطــورة ،والغايــة
الرئيســة منــه التأكــد مــن خلــو القادمــن مــن
الفايــروس القاتــل.
تقاريــر إعالميــة وإحصائيــة أخــرى أشــارت إىل أن
نظــم املحــاكاة هــذا ،وخاصــة ســيناريوهات الحجــر
الصحــي اإلحــرازي ،كشــفت عــن أنــه يــؤدي دورا
حيويــا يف التحكــم يف انتشــار مــرض كوفيــد،19 -
مقارنـ ًة بــأي تدابــر وقائيــة أخــرى تطبــق مــن دونــه،
إذ أدى إىل انخفــاض معــدل العــدوى بنســبة تــراوح
بــن  %44و ،%81ومعــدل الوفيــات بنســبة تــراوح
بــن  %31و.%63
تجربــة تــكان تكــون فريــدة ،تشــعرك مبشــاعر
متناقضــة ،فــا تعــرف إن كانــت هــذه الفــرة هــي
فــرة نقاهــة تبعــدك عــن ضغــوط الحيــاة ،أم أنهــا
ســجن يقيــد حريتــك؛ إذ ال يســمح لــك أن تخطــو
خطــوة واحــدة خــارج غرفتــك ،فمشــاعر الوحــدة
وامللــل يبددهــا تقريــر حديــث صــادر عــن اللجنــة
األوروبيــة ملكافحــة األمــراض والوقايــة ،أكــد أهميــة

التدابــر الوقائيــة للحــد مــن انتشــار الوبــاء،
ولتخفيــف العــبء عــى أنظمــة الرعايــة الصحيــة
تحدي ـ ًدا ،خاصــة أن نســبة  9إىل  ٪26مــن اإلصابــات
يف االتحــاد األورويب كانــت بــن العاملــن يف املجــال
الصحــي ،تجعلــك تتعاطــف مــع هــذه الفئــة التــي
كانــت يف الخــط الدفاعــي األول ضــد هــذا الوبــاء،
كــا أنهــا تجعلــك تشــعر بأهميــة هــذا اإلجــراء
للحفــاظ عــى صحتــك وصحــة االخريــن.
لكــن التنقــل بــن أربعــة جــدران ،والنظــر اىل النــاس
وهــم يســعون يف األرض مــن دون أيــة قيــود ،تجعلــك
تشــعر بنعمــة الحيــاة بحريــة ومــن دون قيــود ،التــي
طاملــا كانــت مشــاغل الحيــاة تضطــرك اىل التذمــر
منهــا أو ال تشــعر بهــا عــى اقــل تقديــر ،فــراغ ال
ميكــن ملــؤه ال بهاتــف نقــال وال مبشــاهدة التلفــاز وال
حتــى بقــراءة ،امللــل كان كليــلٍ طويــلٍ مظلــم ليــس
لــه نهايــة ،االســبوع مبثابــة شــهر او أكــر.
الحجــر ميكــن ان يجعلــك تفكــر بجــدوى هــذا اإلجراء،
خاصــة أن هنــاك نوعــاً آخــر مــن الحجــر الــذي
يكــون يف املنــزل ،يخضــع فيــه املحجــور اىل فحصــن
لفايــروس كورونــا أول وصولــه البلــد وبعــد انقضــاء
اســبوع الحجــر ،مــع متابعــة مــن قبــل الجهــات
املختصــة لجميــع تحركاتــك عــن طريــق تطبيــق
هاتفــي يرصــد موقعــك عــر االنــر نــت ،واملخالــف
ميكــن ان يحاســب بغرامــة ماليــة او ســجن يف حالــة
خروجــه مــن املنــزل او اختالطــه مــع النــاس ،يجعلــك
تفكــر ألــف مــرة قبــل ان تســافر وتخضــع اىل هــذه
االجــراءات التــي بنهايتهــا تكلــل بفرحــة ال تســعها
فرحــة بعــد ظهــور النتيجــة الســلبية التــي تتيــح لــك
الخــروج متــى تشــاء ،وتذيقــك طعــم الحريــة التــي
فقدتهــا ولــو مؤقتــاً.
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مقاالت

ُ
والتأثر)
الجامعــة المتفاعلة (التأثير

د.صالح الدين عبد مرزوك الجنابي

اذا رغبــت يف تصنيــف جامعتــك ضمــن التصانيــف
العامليــة املرموقــة فعليــك االلتــزام بــاآليت:
 #اختيــار رئيســها وفــق معايــر محــددة ومبنيــة
عــى درجــة عاليــة مــن النزاهــة واألعــراف
األكادمييــة املرموقــة.
 #اختيــار عمــداء الكليــات وفــق معايــر الرصانــة
واالبتــكار ،والقــدرة عــى أداء املهــام بــكل كفــاءة
وفاعليــة باالرتــكاز عــى األمانــة العلميــة العاليــة،
والنزاهــة االكادميــة.
 #اختيــار رؤســاء االقســام العلميــة وفــق معيــار
القــدرة عــى إدارة عمليــات نقــل املعرفــة،
وانتاجهــا وتحفيــز االبتــكار وفــق قاعــدة الـراكات
مــع أصحــاب املصالــح لخدمــة املجتمــع وصــوال إىل
التفاعــل اإليجــايب النزيــه والبنــاء.
 #اعتــاد قانــون ترقيــات عــادل وشــفاف ومبعايــر
واضحــة ومحــددة يضمــن صناعــة علــاء حقيقيــن
قادريــن عــى االبتــكار واالبــداع.
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 #إصــدار تعليــات واضحــة ومحــدده للنــر
العلمــي العاملــي املعتمــد لحاميــة الباحثــن مــن
النــر العلمــي املزيــف.
 #إعــادة النظــر بــكل مــا يتعلــق باملجــات التــي
تصــدر بالجامعــه وتنظيمهــا مبــا يتوافــق وأعــى
املعايــر العامليــة للمجــات والنــر العلمــي
املرمــوق.
 #االهتــام بالطالــب كمحــور للعمليــة التعليميــة
والعنــر االهــم لالبــداع واالبتــكار.
 #االهتــام بــكادر الهيئــة التدريســية والعمــل
عــى تدريبــة وتطويــره وبنــاء قدراتــه ليكــون
قــادر عــى مواكبــة التطــور املعــريف واملهــاري.
 #الجامعــة  -املرموقــه -هــي التــي تســتطيع
اختيــار االصلــح.
الســؤال :هل لدينا جامعــة بهذه املواصفات؟
#الجامعــة املرموقة -ثقافة -ســلوك -اثر

صدى أُريد

مقاالت

ـام مــن تفشــيه
فيــروس كورونــا بعــدَ عـ ٍ

د .إبراهيم حمّامي

عــام كامــل مــر منــذ اإلعــان عــن اإلصابــة األوىل بجائحــة
كورونــا يف الصــن ،كان ذلــك يف ديســمرب  2019وهــو مــا منــح
الفــروس اســمه  COVID19أو فــروس كورونــا املســتجد
أمــا عــن «املســتجد» فــا ال يعرفــه الكثــرون أن فــروس
كورونــا معــروف منــذ عرشينيــات القــرن املــايض وأعطــي
هــذا االســم (كورونــا) مــن قبــل عاملــة فريوســات إســكتلندية
اســمها «جــون امليــدا» يف مستشــفى ســان تومــاس بلنــدن يف
العــام .1967
رغــم إرصار البعــض مــن معــاريض وجــود الفــروس أصــاً
مــن أن الفــروس – أي فــروس – يحتــاج  800عــام ليتحــور
ويتغــر إال أن فــروس كورونــا هــو نفســه شــاهد عــى خطــأ
هــذا االدعــاء بتحــوره وتســببه بوبائــن وجائحــة يف أقــل مــن
عرشيــن عام ـاً
فــروس كورونــا لــه ســبعة أنــواع ،أربعــة منهــا تســبب
االنفلونــزا املوســمية ،وثالثــة هــي وبــاء ســارس SARS-CoV
عــام  2003ووبــاء مــرس  MERSعــام  2013ثــم أخــرا ً كوفيــد
 19عــام  2019أو 2-SARS-CoV
حــاول البعــض اآلخــر نــر مقاطــع مــن أفــام تتحــدث عــن
تفــي فــروس كورونــا – نعــم هكــذا باالســم – وإحداثــه وبــاء
أو جائحــة وذلــك ســنوات قبــل ظهــوره الفعــي ،واعتــروا ذلك
دليـاً إضافيـاً عــى وجــود مؤامــرة يعلمهــا مخرجــو هوليــوود،
لكــن الحقيقــة أن كاتبــي القصــص واملخرجــن ،ينتجــون أفالمـاً
عــن خيــال مســتقبيل مــن وقائــع علميــة محــددة منهــا وبــايئ
ســارس ومــرس والبنــاء عليهــا يف تصــور وبــاء مســتقبيل.
ومــا ال يعرفــه كثــرون ،أيض ـاً ،أن تحليــل عينــات دم قدميــة
ومحتفــظ بهــا أشــارت إىل وجــود الفــروس وانتشــاره يف
إيطاليــا يف ســبتمرب  2019أي قبــل اإلعــان الرســمي عــن
وجــوده يف الصــن يف ديســمرب 2019
مل يحــظ موضــوع بهــذا الكــم مــن الجــدل واللغــط واملغالطات
كــا حــدث مــع جائحــة كورونــا ،وكلــا ســقطت نظريــة
مؤامــرة ظهــرت أخــرى ،منهــا :الفــروس مصنــع ،وهنــاك
بــراءة اخــراع للفريوس مســجلة يف أمريــكا ،وأبــراج االتصاالت
جــي 5هــي الســبب ،والــركات الكــرى وراء املوضــوع،
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والكاممــات هــي لقتــل النــاس ،وال يوجــد فــروس مــن األصــل،
وأعراضــه تشــبه االنفلونــزا وال داعــي للقلــق ،وغريهــا مــن
الروايــات والقصــص التــي ال تتوقــف ،وال تســتند أي مــن هــذه
االدعــاءات عــى أســس طبيــة أو علميــة أو مختربيــة مــن أي
نــوع الفــروس حقيقــي ينتــر ،ويصيــب ،ويقتــل ،ويصيــب
كل الفئــات العمريــة ،وأعراضــه كثــرة وتختلــف مــن شــخص
آلخــر ،وهنــاك مــن يصــاب بأعــراض خفيفــة لســاعات فقــط
وهنــاك مــن ينتهــي بــه املطــاف يف غــرف العنايــة والوفــاة،
وهــذا التبايــن خلــق لغط ـاً إضافي ـاً لــدى النــاس
وهنــاك فئــة جديــدة مــن املصابــن تبقــى معهــم بعــض
األعــراض لفــرة طويلــة ،أو مــا يصطلــح عــى تســميته اليــوم
 Long COVID illnessوهــي أعــراض تســتمر ألشــهر بعــد
اإلصابــة ،وأكرثهــا الســعال املتواصــل ،واإلرهــاق الشــديد،
وفقــدان حاســتي الشــم والتــذوق ،وغريهــا.
يف الوقــت ذاتــه ،ال ميكــن إنــكار أن التعامــل مــع الجائحــة يثــر
الكثــر مــن التســاؤالت ،منهــا عــى ســبيل املثــال:
 ملــاذا يتصــدر الساســة املشــهد وليــس األطبــاء أو العلــاء أوالباحثــون؟
 مــا ســبب التخبــط الواضــح والتضــارب يف املعلومــات التــييتحــدث بهــا الساســة؟
 مــا ســبب غيــاب الشــفافية يف رشح بعــض اإلجــراءاتوتربيرهــا ،وهــي التــي ال تتوافــق مــع خطــر الفــروس خاصــة
يف بدايــة الجائحــة؟
 ملــاذا تتــم إعــادة اســتخدام األســاليب واإلجــراءات ذاتهــاللحــد مــن انتشــار الفــروس حتــى التــي ثبــت فشــلها يف
الســيطرة عليــه؟
 ملــاذا ال يوجــد تنســيق بــن الــدول للحــد مــن انتشــارالفــروس؟
بعــد أشــهر مــن انتشــار الجائحــة أصبــح هنــاك فهــم متزايــد
لطبيعــة الفــروس ،وكيــف يصيــب جســم االنســان ،وبالتــايل
كيفيــة التعامــل معــه كمــرض ،وهــو مــا قلــل عــدد الوفيــات
مقارنــة بعــدد اإلصابــات املتزايــد واملتصاعــد.
زيــادة عــدد اإلصابــات ليــس بســبب زيــادة عــدد الفحوصــات

صدى أُريد
لكــن العكــس صحيــح ،أي أن فحــص املزيــد مــن الناس يكشــف
عــن مزيــد مــن االصابــات.
الــدول واألنظمــة الصحيــة لهــا حســابات تختلــف عــن
حســاباتنا ،منهــا درجــة اســتيعاب املستشــفيات وقــدرة النظــام
الصحــي عــى تحمــل «تســونامي» حــاالت يف فــرة قصــرة،
املعــدات املطلوبــة وإصابــات الــكادر الطبــي الــذي ســقط
كثــرون منهــا نتيجــة للجائحــة حتــى الــدول التــي حققــت
نجاحــات باهــرة بدايــة الجائحــة يف الســيطرة عليهــا ،والتقليــل
مــن اإلصابــات كاليابــان وأملانيــا وكوريــا الجنوبيــة تــرخ
اليــوم بأنهــا فقــدت الســيطرة ولجــأت لإلغالقــات والتشــديد
حتــى خــال فــرة أعيــاد امليــاد ورأس الســنة ،وهــو أمــر غــر
مســبوق حتــى يف زمــن الحــروب.
هنــاك شــبه إجــاع اليــوم أن الطريقــة الوحيــدة للتعامــل مــع
الجائحــة هــو التعايــش معهــا ،أي اتخــاذ إجــراءات تتناســب
مــع تفــي الفــروس يف مناطــق محــددة واإلبقــاء عــى عجلــة
االقتصــاد ،أي املوازنــة بــن الحيــاة واملعيشــة أو الصحــة ولقمة
العيــش
ومــا زاد الطــن بلــة وعقــد األمــور هــو بعــض الزعــاء
الشــعبويني مــن أمثــال الرئيــس األمريــي ،والرئيــس الربازيــي،
والرئيــس الفرنــي ،والرئيــس الهنــدي؛ إذ ســجلت بالدهــم
أســوأ معــدالت اإلصابــة والوفــاة بســبب كيفيــة تعاملهــم مــع
الجائحــة واالســتهتار بهــا ،لكــن ،يبقــى األهــم درجــة هــو وعي
النــاس والعامــة والتزامهــم باألمــور الثالثــة األهــم ،وهــي:
أ) التباعد االجتامعي.
ب) غسل اليدين والنظافة.
ت) وارتداء الكاممات،
إضافة لتقليل اللقاءات والزيارات للحد األدىن املمكن.
مــن دون ذلــك االلتــزام والوعــي تبقــى أي إجــراءات رســمية
بــا معنــى ،وال ميكــن فرضهــا بالقــوة حتــى ولــو مبنــع التجــول
واالغــاق التــام ،وهــو مــا انعكــس واقعيـاً عــى عــدد اإلصابات
والوفيــات والفــرق بــن دول يلتــزم مواطنوهــا باإلجــراءات
كفنلنــدا والرنويــج ودول أخــرى درجــة االلتــزام تــكاد تكــون
معدومــة.
للتوضيــح ،فــإ َّن الكاممــات ال تقلــل نســبة األكســجني يف الــدم،
وال تزيــد نســبة ثــاين أكســيد الكربــون ،وكل مــا يقــال يف هــذا
الصــدد ال أســاس وال دليــل علمــي عليــه مــن أي نــوع.
أمــا يف موضــوع اللقاحــات ومــا يــدور حــول ســامتها ،ميكــن
توضيــح التــايل:
 -اللقاحــات بحــد ذاتهــا (أي مكوناتهــا) فيهــا كل درجــات
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الســامة وال خطــر منهــا.
 صحيــح أن مــدة االختبــارات عليهــا كانــت أقــل مــن املعتــادواختــرت بشــكل كبــر ولهــذا أســباب منهــا :توحــد كل
مختــرات العــامل يف محــاول إيجــاد لقــاح ف ّعــال ،ومشــاركة
املعلومــات بــن الــركات واملختــرات ،والضــخ املــايل الهائــل
وباملليــارات ،وعــدد املتطوعــن الكبــر لتجربــة اللقــاح.
 مراحــل التجربــة الثــاث تــم اســتيفائها بالكامــل ،والفــرةالزمنيــة التــي اختــرت هــي اإلجــراءات اإلداريــة واملكتبيــة.
 اللقاحات ال تغري تركيبة ال .DNA اللقاحات ال تحتوي عىل رقائق الكرتونية .microchips اســتعامل تقنيــة  mRNAقديــم وســبق تجربتــه عــىاالنســان لكنــه يســتخدم يف لقــاح ألول مــرة.
 اللقاحات ال تحتوي عىل خاليا أجنة. اآلثــار طويلــة األمــد ال ميكــن معرفتهــا ،متام ـاً كأي لقــاح أودواء جديــد يتــم طرحــه ويحتــاج املتابعــة لســنوات ملعرفــة أي
آثــار طويلــة األمــد
 الســؤال الــذي ال إجابــة عليــه حتــى اللحظــة يف موضــوعاللقاحــات هــو:
كم هي فرتة الوقاية التي مينحها اللقاح؟
ال ميكــن القــول إن اللقــاح ســينهي الجائحــة ،حتــى اآلن عــى
األقــل ،بســبب عــدم توضيــح فــرة الوقايــة التــي مينحهــا أو
النســبة املطلوبــة لتحقيــق املناعــة والتــي تختلــف بــن فــروس
وآخــر (بعضهــا يحتــاج  %30وأخــرى .)%90
كــا ال ميكــن القــول إن البــدء يف عمليــات التطعيــم متثــل
انتصــارا ً نهائيـاً ،فــا أن بــدأت هــذا الشــهر تلــك العمليــات يف
بريطانيــا لتتبعهــا دول أخــرى ،حتــى تــم اإلعــان عــن ســالة
جديــدة مــن الفــروس رسيعــة العــدوى واالنتشــار ،وهــو مــا
بدأنــا نلمســه كأطبــاء نتعامــل مــع الجائحــة بشــكل يومــي.
وكــا هــو الحديــث عــن اآلثــار الصحيــة لإلصابــة بالفــروس أو
اللقــاح ضــده ،أيضـاً نتوقــف عنــد اآلثــار االقتصاديــة املدمــرة
التــي خلفهــا التعامــل مــع الجائحــة ،وكذلــك تلــك طويلــة
األمــد والتــي سنشــعر بهــا خــال فــرة ليســت بالبعيــدة ،هــذا
حصــاد رسيــع لعــام مــن جائحــة كورونــا مــر ليــس كغــره مــن
األعــوام...
وال زلنــا كــا بدأنــا يف محاولــة فهم طبيعــة الفــروس وتفاصيل
الوقايــة منــه والقضــاء عليه...
نتلمس كيفية التعامل مع الجائحة...
دون تسطيح ودون تهويل...
وبعيدا ً عن نظريات املؤامرة التي يعشقها بعضهم.
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والنهايــة
والبدايــة
اإلدارة
د  .م عصام بخاري

يقــول األســتاذ مشــاري اإلبراهيــم« :ســتنتهي لعبــة
املونوبــويل يف يــوم مــا؛ حينهــا ســتفقد النقــود التــي
تســابقنا إليهــا قيمتهــا ،وستســاوي مكعبــات العقــار
أرضــا ،حتــى املجســات
التــي انشــغلنا ببنائهــا ً
التــي ســكبنا فيهــا أرواحنــا ســتعود إىل العلبــة
املســتطيلة املظلمــة ،ســتنتهي اللعبــة ،وســنبقى بعــد
كل هــذا نتســاءل :أكانــت تســتحق كل مــا أفنينــاه
مــن أجلهــا؟» ..مقالــة اليــوم تتحــدث عــن اإلدارة
والبدايــة والنهايــة..
قبــل ســنوات طويلــة كنــت أعمــل متعاونــا مــع
إحــدى املنظــات العربيــة يف اليابــان ،وصــادف
أن زار طوكيــو أحــد املســؤولني الكبــار مــن
العــامل العــريب ،وكان املديــر يف تلــك املنظمــة مــن
األشــخاص العاشــقني للكامــرات والذيــن ال يتقبلــون
وجــود أي شــخص آخــر يــرق منهــم األضــواء،
وكانــت التعليــات واضحــة بإعــداد تقريــر شــامل
عــن مســرة املنظمــة مــع الحــرص الشــديد عــى
وضــع صــورة ذلــك املســؤول واســمه يف كل صفحــة،
وحــذف أي صــورة ال يتواجــد فيهــا أو صــور ألي مــن
مديــري األقســام مــن الصــف الثــاين يف تلــك املنظمــة،
ذلــك األمــر أثــار اســتياء املوظفــن وحزنهــم،
وصــادف أن تــم طلبــي للمســاعدة يف الرتجمــة
لذلــك املســؤول الكبــر ،وفع ـاً قابــل مديــر املنظمــة
الضيــف الزائــر وأهــداه التقريــر املــيء بصــوره يف
كل الصفحــات ،وصــادف بحكــم عمــي يف الرتجمــة
للمســؤول الكبــر أن رأيــت الفريــق املختــص يأخــذ
الهدايــا والتــذكارات والتقاريــر ويجمعهــا ويضعهــا
يف كراتــن بشــكل يوحــي بأنــه ال أمــل إطالقــاً يف
أن يطلــع عليهــا ذلــك املســؤول الكبــر أبــدا ً ،ذلــك
املوقــف هــزين كثــرا ً ..اســتوعبت أن األمــر مل يكــن
يســتدعي كل تلــك العصبيــة والضغــوط النفســية
واملشــاحنات والرصاعــات عــى صــور يف تقريــر تــم
وضعــه يف نهايــة األمــر عــى أرفــف جانبيــة...
كلــا مــرت ســنوات العمــر باإلنســان ،أصبــح أكــر
قــدرة عــى أن يشــاهد مــآالت األحــداث ورمبــا
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نهايــات القصــص الدراميــة لحيــاة أشــخاص عارصهــم
وتعامــل معهــم ،سيشــاهد كيــف أن املديــر الــذي
صــارع لتلميــع نفســه وفصــل وإبعــاد أي موظــف
قــد ينافســه عــى الكــريس كان مصــره يف النهايــة أن
يتــم إعفــاؤه أو يحــال للتقاعــد ،سيســتوعب املــرء
أن املنافقــن واملطبلــن حــول املســؤول مل يتجمعــوا
إال حــول الكــريس واملنصــب فقــط ،ومــا إن يرحــل
املديــر إال وينفــض أولئــك الذيــن طبلــوا ونافقــوا
كأن مل تكــن بينهــم وبــن مديرهــم مــودة مــن
قبــل ،ليبــدؤوا حلقــة جديــدة مــن التملــق والنفــاق
للمديــر الجديــد.
ســيفهم اإلنســان أن ســلب النــاس حقوقهــا أو
التجــر عليهــا ،كلــه ظلــم و َديــن ســيدفعه الظــامل
عاجـاً أو آجـاً يف الحيــاة أو بعــد املــات ،سيشــاهد
املــرء بعينيــه كيــف أن املــال الحــرام نقمــة وميحــق
الــركات،
ســيفهم املــرء أن جميــع النزاعــات كانــت بــا
معنــى ،وأن الضغــوط والقلــق عــى أمــور جانبيــة
كانــت بــا معنــى ،وأن االنتصــارات الوقتيــة عــى
حســاب تعاســة اآلخريــن بــا معنــى ،وأن الخســارة
الحقيقيــة كانــت يف إهــال الصحــة واألرسة
واألصدقــاء وإهــال النفــس...
وأختــم بهــذا البيــت مــن كلــات الشــاعر كريــم
العراقــي:
كن فيلســوفاً تــرى أن الجميع هنا
عدم وهم عدم
يتقاتلــون عىل ٍ
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قصة وعبرة

لمــاذا اليابانيــون يريــدون الســمك طازجًا؟!!

مــن املعــروف عــن اليابانيــن ،أن الســمك وجبــة أساســية
يف طعامهــم ،لكــن منــذ عقــود مل يعــده الســمك يقــرب
مــن الشــواطئ اليابانيــة.
وقــد حــل اليابانيــون هــذه املشــكلة فصــاروا يصطــادون
يف عــرض البحــر واملحيــط بعيــدا ً عــن الســواحل.
ومــع الزمــن كــرت قــوارب الصيــد وأصبحــت تبتعــد
أكــر عــن الشــاطئ.
هــذا يؤخــر وصــول الســمك إىل الــر مــا يعنــي أن
الســمك لــن يكــون طازجــاً!
لحــل هــذه املشــكلة صــارت ســفن الصيــد تحمــل معهــا
الثالجــات واملج ِّمــدات ،التــي يوضــع فيهــا الســمك فــور
اصطيــاده.
وهــذا أدى إىل ازديــاد حجــم الســفن وأصبحــت تبتعــد
عــن الســواحل أكــر فأكــر ،وبالتــايل زاد زمــن بقائهــا
بعيــدا ً عــن الشــاطئ.
فهل يف هذا مشكلة؟
نعــم ! الســمك اآلن مل يعــد طازجــاً ! ألنــه موضــوع يف
الثالجــات واملج ِّمــدات ،أي صــار النــاس ينظــرون إليــه
عــى أنــه مج َّمــد وليــس طازجــاً !
فانخفــض ســعر الســمك الــذي يتــم صيــده وتجميــده
بهــذه الطريقــة !
مــا املشــكلة يف هــذا؟ املشــكلة واضحــة فالســعر املنخفــض
يــؤدي إىل عــدم الرغبــة يف جلــب املزيــد مــن الســمك إىل
الســوق !
فام الحل؟
اليابانيــون دوماً عندهم حل!
فقــد صــاروا يحملــون معهــم يف ســفن الصيــد أحواضــاً
كبــرة مملــوءة باملــاء ،يضعــون فيهــا الســمك ،فيبقــى
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حيــاً إىل أن يصــل إىل الشــاطئ فيخرجونــه للبيــع !
إنهــا فكــرة ذكيــة وال شــك  ،لكــن مــا الــذي حصــل بعــد
ذلــك؟
لقــد اكتشــفوا أن الســمك يصــل إىل الشــاطئ وهــو يشــعر
بالكســل والخمــول !
ألن الســمك يزدحــم يف الحــوض فــا يتحــرك كــا كان
يتحــرك يف البحــر ! وبالتــايل فــإن طعمــه يختلــف عــن
طعــم الســمك الطــازج !
مــا لهؤالء اليابانيــن؟ إنهم ال يعجبهم العجب !!
وكيف يســتطيع الصيادون إرضاءهم؟
الحــل دومــاً موجــود عنــد اليابانيــن؛ إذ إنهــم وضعــوا
فرخــاً صغــرا ً مــن ســمك القــرش يف الحــوض !
أتعرفون ملاذا؟
حتــى ال يتوقــف الســمك يف الحــوض عــن الحركــة هرب ـاً
مــن ســمك القــرش.
والدرس املستفاد
من هذه القصة :
هــو أن التحــدي الــذي ُوضــع فيــه الســمك جعلــه يف
حركــة دامئــة ورسيعــة مــن أجــل أن يبقــى عــى قيــد
الحيــاة !
وهذا ما يريده الصيادون...
أن يصلــوا بالســمك إىل الشــاطئ وهــو يشــعر بالحيويــة
ويبقــى طعمــه لذيــذا ً ألنــه طــازج بالفعــل !
والشــك أن القــرش يــأكل بعضــاً مــن الســمك لكــن مــا
يأكلــه نســبة ضئيلــة قياســا مبــا يتــم الحفــاظ عليــه مــن
الكميــات الضخمــة.
إن مــا أصــاب الســمك مــن خمــول وكســل يف الحــوض
هــو مــا يصيبنــا نحــن البــر.
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ٌ
شكل جذاب للمضمون معبر
فنُّ الرسم..
حيدر الكرخي

الرســم عبــارة عــن مجموعــة مــن الخطــوط والنقــاط املرتبــة بطريقــة معينــة للتعبــر عــن فكــرة بطريقــة فنيــة،
وللرســم مبــادئ وعنــارص وأساســيات ينبغــي مراعاتهــا ،ونتنــاول فيــا يــأيت فــن الرســم وأنــواع الخامــات .إن مــن
أهــم مبــادئ الرســم البــدء برســم الهيــكل الخارجــي للشــكل أوال ،ومراعــاة املســافات بــن األشــكال واالتجــاه الصحيــح
للظــل والضــوء.
القلم الرصاص
انتــر اســتخدام القلــم الرصــاص لفــرة طويلــة قبــل
البــدء بالتلويــن باأللــوان املائيــة ،وميتــاز بتنــوع درجاتــه
مــن الرمــادي حتــى يقــرب مــن األســود ،وتتعــد أنــواع
قلــم الرصــاص.

الرســم بألوان الباستيل
أقــام الباســتيل هــي مــا بــن خامــات الطباشــر والخامــات
الزيتيــة ،فهــى خامــة أكــر نعومــة ،وتتميــز بالنقــاء وشــدة
النصوع.

الفحم
تعتــر خامــة الفحــم مــن وســائل الرســم املثاليــة ،
وتتوفــر يف صــور متعــددة مــا بــن الخشــن والناعــم
والصلــب واألقــل صالبــة ،وهــى نوعــان فحــم نبــايت
وفحــم صناعــي.
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رسوم األلوان املائية
تتميــز هــذه التقنيــة برسعــة جفــاف اللــون ،حيــث
تســتخدم بإضافــة املــاء مــا يجعــل األلــوان تحتفــظ
بشــفافيتها ونضارتهــا ،فاملــاء هنــا يقــوم مبهمــة تخفيــف
درجــة األلــوان ،ومــع اســتخدام الفرشــاة تتــاح للفنــان
إمكانيــات هائلــة مــن التعبــر .والفنــان يبــدأ الرســم
باأللــوان الفاتحــة ومنهــا ينتقــل إىل األلــوان األكــر دكانــة،
ويتطلــب نوعيــة خاصــة مــن الــورق يناســب األلــوان
املائيــة.
أقالم الخط العريب
هــي خامــة شــبيهة بالفحــم تــم معالجتهــا ببعــض األصبــاغ
والصمــغ ،وتصنــع عــى هيئــة متفاوتة الســمك.

الليثوجراف
هــي خامــة تشــبه الرســم عــى الــورق  ،يتــم تحضريهــا
للحصــول عــى ســطح ناعــم حيــث يقــوم الفنــان مبعالجــة
قطعــة الليثوجــراف مبحلــول الصمــغ العــريب وبعــض
حمــض النرتيــك ،ويتــم تنفيــذ األداء الليثوجــراىف عــى
الحجــر واأللــواح املعدنيــة.
األكريليك
شــبيهة باأللــوان املائيــة يف أنهــا تــذاب يف املــاء ،وتشــبه
األلــوان الزيتيــة يف ثباتهــا بعــد الجفــاف وتصبــح أكــر
ملعان ـاً مــن ألــوان الجــواش.
الرسم بربامج الكمبيوتر
تعــددت برامــج الرســم املتخصصــة التــي توفــر أدوات
رســم الخطــوط واملنحنيــات واألشــكال باإلضافــة ألدوات
التلويــن ومــزج األلــوان والتحكــم يف اإلضــاءة والظــال
 ،مــع ميــزة إمكانيــة تعديــل كل هــذه اإلعــدادات يف أي
وقــت وتوفــر أدوات الكمبيوتــر طريقتان للرســم  ،الرســم
النقطــي والرســم املتجــه  ،كــا وفــرت التقنيــات الحديثــة
لوحــات وأقــام إلكرتونيــة أحدثــت تطــورا ً هائـاً يف فــن
الرســم عامــة والرســوم املتحركــة خاصــة.
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د .طه احمد الزيدي

ـر فَ َقـ َ
ـال َمــا ِ َل َل أَ َرى الْ ُه ْد ُهـ َد أَ ْم
قــال تعــاىلَ ( :وتَ َف َّقـ َد الطَّـ ْ َ
كَا َن ِمـ َن الْغَائِ ِبـ َن ( )20لَ ُ َع ِّذبَ َّنـ ُه َعذَابًــا شَ ـ ِـدي ًدا أَ ْو َلَ ْذبَ َح َّن ُه
ـر بَ ِعيـ ٍـد فَ َقـ َ
ـال
أَ ْو لَ َيأْتِ َي ِّنــي ب ُِسـلْطَانٍ ُم ِبـ ٍن ( )21فَ َم َكــثَ َغـ ْ َ
ـت بِ َــا لَ ـ ْم ت ُِح ـ ْط ِب ـ ِه َو ِجئْتُـ َـك ِم ـ ْن َس ـبَ ٍإ ِب َنبَ ـ ٍإ يَ ِق ـ ٍن
أَ َحطْـ ُ
ش ٍء
( )22إِ ِّن َو َجــدْتُ ا ْمــ َرأَ ًة تَ ْلِ ُك ُهــ ْم َوأُوتِ َي ْ
ــت ِمــ ْن ك ُِّل َ ْ
َولَ َهــا َعــ ْر ٌش َع ِظيــ ٌم (َ )23و َج ْدتُ َهــا َوقَ ْو َم َهــا يَ ْســ ُج ُدو َن
لِلشَّ ـ ْم ِس ِم ـ ْن ُدونِ اللَّ ـ ِه َو َزيَّ ـ َن لَ ُه ـ ُم الشَّ ـ ْيطَا ُن أَ ْع َملَ ُه ـ ْم
السـبِيلِ فَ ُهـ ْم لَ يَ ْهتَـ ُدو َن ( )24أَ َّل يَ ْسـ ُج ُدوا
ف ََص َّد ُهـ ْم َعــنِ َّ
السـ َـا َو ِ
ات َو ْالَ ْر ِض َويَ ْعلَ ـ ُم
ـب َء ِف َّ
لِلَّ ـ ِه الَّـ ِـذي يُ ْخ ـر ُِج الْ َخـ ْ
َمــا تُ ْخ ُفــو َن َو َمــا تُ ْعلِ ُنــو َن ( )25اللَّ ـ ُه َل إِلَ ـ َه إِ َّل ُه ـ َو َر ُّب
يــم ( )26ق َ
ــت
الْ َعــ ْر ِش الْ َع ِظ ِ
ْــت أَ ْم كُ ْن َ
َــال َســ َن ْنظُ ُر أَ َص َدق َ
ـاب َهـذَا فَأَلْ ِقـ ْه إِلَيْ ِهـ ْم ث ُـ َّم
ـب ِب ِكتَـ ِ
ِمـ َن الْكَا ِذ ِبـ َن ( )27ا ْذ َهـ ْ
تَـ َو َّل َع ْن ُهـ ْم فَانْظُـ ْر َمــاذَا يَ ْر ِج ُعــو َن (( )28ســورة النمــل).
تتحــدث هــذه اآليــات عــن الســبق اإلعالمــي يف نقــل
واقعــة بعيــدة ،مــع إعطــاء هــدف إصالحــي للعمليــة
اإلعالميــة ،فــا تقتــر عــى التعبــر وإمنــا تتعــداه إىل
الحــرص عــى التغيــر اإليجــايب ،وقــد نقلــت لنــا تراجــم
اإلعالميــن بعــض الصــور املؤثــرة أبطالهــا إعالميــون
جمعــوا يف عملهــم نقــل الحقيقــة والتعبــر الصــادق
عــن مشــاعر النــاس وأحاسيســهم وتغيــر الواقــع إىل
حالــة أكــر إيجابيــة للمتلقــن ،كاإلعالمــي الحــريب الــذي
نقــل وثيقــة الصلــح ليســهم يف إنهــاء حــرب دمويــة.
إ َّن اآليــات تعــرض لنــا هــذا النمــوذج مــن اإلعــام
اإليجــايب ،بطلــه أحــد العاملــن مبهمــة نقــل األخبــار يف
مملكــة نبــي اللــه ســليامن عليــه الســام ،إنــه طائــر
الهدهــد ،الــذي جمــع بــن وظيفتــه اإلعالميــة يف نقــل
النبــأ اليقــن والوقائــع البعيــدة ،ووظيفتــه اإلصالحيــة
يف إنقــاذ مملكــة مــن الــرك ودخولهــا التوحيــد.
إ َّن مــا يؤســف لــه أن اإلعــام املعــارص مل يبتعــد
عــن وظيفتــه اإلصالحيــة فحســب ،وإمنــا أصبــح
بابــاً واســعاً مــن أبــواب نــر الفســاد والرذيلــة،
واألفــكار الهدامــة ،والتالعــب يف نقــل األنبــاء

26

واألخبــار والتشــويش عــى مــن ينقلهــا بيقــن وتثبــت.
إ ّن قصــة الهدهــد مــع نبــي اللــه ســليامن عليــه الســام
مثّلــت عمليــة اتصــال متكاملــة ،فاملرســل هــو الهدهــد
الــذي أدى واجبــه اإلعالمــي بإتقــان وحرفيــة ومســؤولية،
واملســتقبل هــو نبــي اللــه ســليامن ،عليــه الســام ،الــذي
تلقــى النبــأ اليقــن مــن الهدهــد ،وكان مصــدره حواســه
فقــد نقــل مــا ســمع ورأى ،والرســالة هــي نقــل خــر قــوم
ســبأ ومفادهــا أن امــرأة متلكهــم ولهــا عــرش عظيــم وهم
يعبــدون الشــمس مــن دون اللــه الــذي خلقهــم ورزقهــم
وهــو مســتحق العبوديــة ،والوســيلة هــو الخطــاب
الشــخيص الوجاهــي بــن الهدهــد ونبــي اللــه ســليامن،
عليــه الســام ،واالســتجابة املرشوطــة هــو تفاعــل نبــي
اللــه ســليامن مــع املعلومــات واتخــاذ خطــوات عمليــة
للتحقــق منهــا ومــن ثــم معالجــة املوقــف مــن محتواهــا.
ومــن الفوائد اإلعالمية من هذه القصة:
أن القائــم باإلعــام (وهــو الهدهــد) يتمتــع مبهــاراتإعالميــة متقدمــة ،ولديــه القــدرة عــى الفــرز
النوعــي لألخبــار وإملــام مبعايــر النــر اإلخبــاري،
وقــد نجــح بهــذه املهــارات يف جمــع ونقــل مجموعــة
مــن البيانــات واملعلومــات املهمــة والدقيقــة
والجديــدة التــي مل يســبق لنبــي اللــه ســليامن
عليــه الســام االحاطــة بهــا ،ولهــا أهميــة عنــده.
اســتخدم الهدهــد املقدمــة املشــوقة لجــذب انتبــاه نبــياللــه ســليامن عليــه الســام وإثــارة اهتاممــه ،فقــد بــدأ
باســتثارته بأنــه أحــاط علــا مبــا مل يحــط بــه مــن قبــل.
الثقــة العاليــة يف تقديــم موجــز األخبــار ،واســتخدامألفــاظ تــدل عــى دقــة التحــري ،وعمــق البحــث ،وحســن
التأمــل ،مثــل «جئتــك» :تــدل عــى إحضــار معلومــات مــن
مــكان آخــر خــارج مملكتــه ،وفيهــا ســبق صحفــي ألنهــا
تــذاع ألول مــرة عــى مســامع نبــي اللــه ســليامن عليــه
الســام؛ وألنــه تحــرى جمــع األخبــار بنفســه واســتقصاها
مــن مــكان الحــدث فقــال« :احطــت» :وهــي تــدل عــى
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إحاطــة شــاملة للحــدث أو الخــر ،وألهميتهــا بالنســبة
لنبــي اللــه فوصفهــا بنبــأ يقــن ،والنبــأ يف املفهــوم القــرآين
أصــدق مــن الخــر وأقــوى مضمونــا وأكــر أهميــة ،ومل
يقتــر الهدهــد عــى نقــل املعلومــات وإمنــا تفســرها
والتعليــق عليهــا ،فقــدم قصــة إخباريــة عــى محوريــن:
التوصيــف والتحليــل االرتباطــي :فالتوصيــف متعلــق
مبعلومــات تــدرك بالحــواس ،كوجــود امــرأة ملكــة عــى
قومهــا ،وأوتيــت مــن كل يشء ولهــا عــرش عظيــم ،وامــا
التحليــل االرتباطــي :يســجدون للشــمس مــن دون اللــه،
ومعلــوم أن الســجود مــن أعظــم العبــادات العمليــة
التــي ترتبــط بهــا املفاصلــة يف العبــادة ألنــه أصلهــا ،وأن
الشــيطان صدهــم عــن الســبيل ورصفهــم عــن الهدايــة،
ولعــل أكــر ثالثــة أشــياء جذبــت انتباه نبــي الله ســليامن:
الخضــوع يف الحكــم المــرأة ،ورأى فيــه علــوا عليــه،
وعبــادة غــر اللــه ،وعظمــة عرشــها ،وهــي أمــور متعلقــة
بطبيعــة شــخصيته عليــه الســام كونــه رســوال ملــكا.
ومن الفوائــد اإلعالمية لهذه القصة اإلخبارية:
عنايــة اإلعالميــن مبقدمــات أعاملهــم واعتــاد أســلوبالتشــويق عنــد كتابــة القصــة اإلخباريــة.
تحــري الدقــة يف جمــع املعلومــات املتعلقــة بالقصــةاإلخباريــة وأخذهــا مــن مصادرهــا ،والصحافــة
االســتقصائية تعــد تطــورا يف نجــاح هــذه املهمــة ومــا
تتطلبــه مــن الحضــور الفاعــل واملســتمر يف موقــع الحــدث
وتقمــص إحــدى شــخصياته ليكــون التقريــر اإلخبــاري
واقعيــا دقيقــا.
-تعزيــز وظيفــة التعبــر بالنقــد االيجــايب ملــا يتــم تغطيتــه

تأمالت اعالمية

مــن مظاهــر يف املجتمــع فالبعــد االصالحــي يف العمــل
اإلعالمــي لــه أثــره يف رســالة اإلعالمــي.
عــى اإلعالمــي أن يتحــى بالشــجاعة يفاعــان مــا توصــل اليــه أو اقتنــع بــه وينقلــه
للجهــات املعنيــة مبهنيــة ،كــا فعــل الهدهــد.
 التأكيــد عــى مبــدأ التثبــت يف نقــل األخبــار والســيامالتــي ســتكون لهــا آثــار سياســية أو عســكرية تغطــي
مســاحة بعيــد ًة عــن مركــز القــرار ،فمــن قواعــد
التعامــل مــع األخبــار والســيام املهمــة والخطــرة ،أن
يتــم التأكــد مــن صحتهــا قبــل إذاعتهــا ،عــن طريــق
إعــادة االتصــال مبصــدر الخــر للتأكــد مــن صحــة مــا
نقــل عنــه ،أو ســلوك أي طريــق آخــر يــؤدي الغــرض
نفســه( ،ق َ
ــت ِمــ َن الْكَا ِذبِــ َن
ْــت أَ ْم كُ ْن َ
َــال َســ َن ْنظُ ُر أَ َص َدق َ
ــاب َهــذَا فَأَلْ ِقــ ْه إِلَ ْيهِــ ْم ث ُــ َّم تَــ َو َّل َع ْن ُهــ ْم
ــب ِب ِكتَ ِ
* ا ْذ َه ْ
فَانْظُـ ْر َمــاذَا يَ ْر ِج ُعــو َن) ،ولــو أدى هــذا التثبــت إىل تأخــر
نــر الخــر فــإن يف ذلــك أمانــا مــن خطــر كبــر يهــدد
الوســيلة اإلعالميــة ،هــو خطــر التكذيــب الــذي يفقــد
الوســيلة أو املصــدر ثقــة املتلقــن بهــا ويف فقــدان هــذه
الثقــة ضيــاع لهــا ،ولــذا ينبغــي التوقــف عنــد ســاع
األخبــار ،وأن نتحــرى الدقــة يف نقلهــا ،وينبغــي غربلــة
األخبــار ونقدهــا للتأكــد مــن صحتهــا ،وهــذه مهمــة
رئاســة التحريــر يف التدقيــق فيــا يصلهــم مــن أخبــار
ومعلومــات ومرويــات عــن طريــق الصحفيــن الذيــن
يعملــون معهــم فضــا عــن املصــادر األخــرى ،الحتامليــة
املبالغــة وعــدم الدقــة والتصــور املغلــوط والفهــم
الخاطــئ والســيام التــي ترتتــب عليهــا آثــار واجــراءات.
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مل يعــد اللقــاء عــى العشــاء مــع العائلــة أو األصدقــاء أم ـرا ميكــن تجاهلــه أو التفريــط فيــه ،فقــد أظهــرت دراســة أجريــت عــى حــوايل
 27ألــف طالــب وطالبــة بجامعــة أوســاكا ،واســتغرقت  3ســنوات أن تخطــي وجبــة العشــاء ميكــن أن يــؤدي إىل زيــادة الــوزن أو الســمنة.
ووجــد الباحثــون أن مــن يهملــون عشــاءهم أحيانــا أو دامئــا ،كانــوا أكــر عرضــة للتقــدم بالســن ،أو زيــادة الــوزن ،أو التدخــن ،أو النــوم
لفــرة أقــر .وأكــدوا أن تخطــي العشــاء «مرتبــط بشــكل كبــر» بزيــادة الــوزن بنســبة  %10أو أكــر؛ ألنــه يجعلنــا أكــر جوعــا ويدفعنــا
ملزيــد مــن األكل خــال اليــوم .لكــن العواقــب نفســها قــد تحــدث أيضــا عندمــا نواظــب عــى العشــاء بــدون أن نتجنــب  10أخطــاء ،قــد
تؤثــر عــى محاوالتنــا لخســارة الــوزن ،وتعــرض صحتنــا للخطــر.

 .1ال تتناول العشاء وأنت جائع للغاية

تحــذر اختصاصيــة التغذيــة ليكــي بينــي ،مــن االنتظــار
وقتــا طويــا بــن العشــاء والغــداء ،قائلــة «إذا كنــت تقــي
فــرات طويلــة مــن اليــوم بــدون تنــاول مــا يكفــي مــن
الطعــام ،فقــد تشــعر بضغــط كبــر لتنــاول عشــاء يحقــق
لــك الشــبع» .وتقــول اختصاصيــة التغذيــة برينــدا براســلو،
«إن أســوأ خطــأ يف العشــاء هــو االقـراب منــه وأنــت جائــع
جــدا ،حيــث تتناولــه برسعــة ،ثــم تشــعر بعــر الهضــم يف
الليــل؛ مــا يربــك النــوم ،ويزيــد الــوزن».
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 .2تناول ما يكفي من األطعمة الصحية

يســاعدك تنــاول األطعمــة الصحيــة عــى الشــعور بالشــبع،
ومينعــك مــن تنــاول البدائــل غــر الصحيــة بقيــة الليــل.
ووفقــا للخبــرة ميغــان بــرد ،فــإن «تنــاول الربوتــن واأللياف
وبعــض الدهــون الصحيــة يف وقــت العشــاء ،يضمــن لــك أن
تبقــى ممتلئــا حتــى اإلفطــار يف صبــاح اليــوم التــايل» .كــا
تــويص بــرب املــاء أثنــاء النهــار ويف املســاء مــع العشــاء،
للحفــاظ عــى رطوبــة الجســم وزيــادة عمليــة التمثيــل
الغــذايئ ،وجعــل فقــدان الــوزن أســهل» ،وتنــاول كــوب مــن
املــاء بعــد العشــاء بـــ 30دقيقــة عــى األقــل.

 .3تجنب تناول العشاء أمام التلفزيون

فتنــاول العشــاء أثنــاء مشــاهدة التلفزيــون أو تصفــح
الويــب ،ميكــن أن يــؤدي إىل األكل الطائــش ،ويجعلــك ال
تهتــم مبــا تســتهلكه ،وال تشــعر بالشــبع؛ مــا يــؤدي إىل
اإلفــراط يف تنــاول الطعــام.

 .4ال تستسهل األطعمة المريحة

تقــول آمــي جودســون ،مؤلفــة كتــاب (التغذيــة الرياضيــة)
«يعــاين الكثــرون مــن الجــوع والتعــب واإلرهــاق يف الليــل،
فيميلــون إىل األطعمــة املريحــة ،والتــي غالبــا مــا تحتــوي
عــى املزيــد مــن الدهــون والســعرات الحراريــة .وهــو مــا
يســاهم يف زيــادة الــوزن» .وإن كان ال مانــع مــن االســتمتاع
بهــذه األطعمــة مــا دامــت بكميــات صغــرة ،وإقرانهــا
بالخضــار والربوتينــات الخاليــة مــن الدهــون.
يســاهم تنــاول الوجبــات املريحــة املليئــة بالدهــون يف وجبــة
العشــاء بزيــادة الــوزن (دويتشــه فيلــه)
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 .5ال تجعل العشاء أكبر وجباتك

فمــن الخطــأ أن تتضــور جوعــا؛ ألنــك مل تتنــاول وجبــة غداء
كبــرة مبــا يكفــي خــال النهــار ،أو تخطيــت الغــداء أصــا.
وبحلــول موعــد العشــاء تكــون جائعــا لدرجــة تجعلــك
متيــل إىل تنــاول الطعــام برسعــة ،واســتهالك طعــام أكــر
مــا ينبغــي» وفــق أخصائيــة التثقيــف الصحــي والغــذايئ
تاليــا ســيغال فيدلــر ،التــي تنصــح بتنــاول وجبــة غــداء
أكــر ،للمســاعدة عــى التحكــم يف الجــوع ،وبالتــايل عــدم
تنــاول الكثــر أثنــاء العشــاء.

 .6انتبه للكميات

تقــول لي ـزا آر يونــغ ،مؤلفــة كتــاب (أخ ـرا ممتلــئ ،أخ ـرا
رشــيق) «إن أســوأ خطــأ يف العشــاء يجعلــك تكتســب وزنــا،
هــو عــدم االنتبــاه إىل الكميــات» .حيــث تحتــوي الكميــات
الكبــرة عــى ســعرات حراريــة أكــر مــن الكميــات الصغرية؛
مــا يجعلهــا عامــا مســاهام يف زيــادة الــوزن ،باســتثناء
الفواكــه والخــروات .ومــن املهــم االنتبــاه ليــس فقــط
إىل مــا تأكلــه؛ ولكــن إىل مقــدار مــا تأكلــه ،حتــى لــو كان
الطعــام صحيــا.

 .7أضف األلياف والبروتين

تقــول د .شــانون هــري «إن الربوتــن واألليــاف مكونــان
مهــان لفقــدان الــوزن ،وعــدم تضمينهــا يف نظامــك
الغــذايئ ميكــن أن يبطــئ عمليــة األيــض .فالربوتــن مســؤول
عــن تحفيــز التأثــر الحــراري للطعــام؛ مــا يعنــي أن
الجســم يحــرق طاقــة معالجــة الربوتــن الغــذايئ أكــر مــا
يفعــل يف حالــة الكربوهيــدرات والدهــون .وهــو مــا يبقينــا
ممتلئــن لفــرة أطــول ،وبالتــايل مينعنــا مــن اإلفــراط يف
تنــاول الطعــام».
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 .8ال للكافيين والسكريات

فاملزيــد مــن الســكر ميكــن أن يؤثــر ســلبا عــى نوعيــة
النــوم ،أمــا الكافيــن فيحفــز الجهــاز العصبــي املركــزي،
ويســاهم يف تثبيــط فعاليــة األدينوزيــن ،وهــو اإلنزيــم
الــذي يســاعد يف الشــعور بالنعــاس ،وتنظيــم دورات النــوم
واالســتيقاظ.

 .9تجنب الوجبات قليلة السعرات الحرارية

تقــول املؤلفــة وخبــرة التغذيــة فرانســيس الرجــان
روث ،أن «تنــاول الســلطة فقــط ،أو كميــة قليلــة جــدا
مــن الطعــام ،أو تقليــل الكربوهيــدرات يف وجبــة العشــاء،
ال يســاهم يف إنقــاص الــوزن؛ بــل ميكــن أن يــؤدي
للعكــس .واألفضــل تنــاول وجبــة أكــر توازنــا بالربوتــن
والكربوهيــدرات وبعــض الدهــون الصحيــة» .وميكــن أن
تحقــق الســلطة الغــرض نفســه ،إذا كانــت تحتــوي عــى مــا
يكفــي مــن الربوتــن واألليــاف ،إلبقائــك يف حالــة شــبع ،مــن
خــال إضافــة املكـرات وبعــض الجــن والزيتــون والخضــار
أو التونــة املعلبــة.

 .10ال تؤجل وجبة العشاء

ميكــن أن تتســبب وجبــات آخــر الليــل بارتفــاع مســتويات
الســكر يف الــدم وتراكــم الدهــون ،ومقاومــة األنســولني
وزيــادة الــوزن واضطرابــات التمثيــل الغــذايئ .كــا أن
تنــاول الطعــام يف وقــت متأخــر يعتــر ســببا شــائعا يف
الشــكوى مــن ارتــداد الحمــض (الشــعور بالحموضــة)؛ لــذا
يفضــل تنــاول وجبتــك األخــرة يف اليــوم قبــل  3ســاعات
مــن وقــت ذهابــك للنــوم ،واألفضــل أن تذهــب يف نزهــة
قبــل النــوم .أخ ـرا ،بغــض النظــر عــا إذا كنــت ترغــب يف
خســارة الــوزن أو عيــش حيــاة أكــر صحــة ،فــإن العشــاء
الصحــي هــو الطريقــة املثــى لتشــعر بتحســن يف جســمك،
وتنعــم بنــوم جيــد.

31

منوعات علمية

شروط النشر في مجلة صدى أُريد
 .1يجب أن تكون المادة اإلعالمية ضمن سياسة المنصة وسعيها لخدمة العلماء والخبراء
والباحثين الناطقين بالعربية.
 .2عدم اإلساءة ألي شخصية أو جهة كانت في محتوى المادة اإلعالمية وألي سبب كان.
 .3أن تكون المادة المكتوبة منقحة إمالئي ًا ولغوي ًا.
 .4االيجاز والمباشرة أهم سمات الكتابة للمجالت اإللكترونية العامة.
 .5كاتب المادة يتحمل المسؤولية كاملة عن ما ورد فيها والمجلة غير مسؤولة عن اآلراء
التي تتضمنها المادة.
 .6تعرض المواد اإلعالمية المرسلة على هيئة التحرير وتحضع لعمليات إعادة التحرير
والصياغة إن تطلب األمر ذلك.
 .7المجلة ليست ملزمة بتبيان أسباب عدم نشر المواد االعالمية المرسلة تحت أي
ظرف كان.
 .8ترسل المواد اإلعالمية المكتوبة بملف وورد مرفق ًا معها صورة شخصية وأي صورة
لها عالقة بالمادة إلى إيميل المجلة.
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