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هيئة التحرير

االفتتاحية

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 وســتن 

ألــف باحــث وعــامل وخبــر، فتــم وضــع خطــة تكــون بدايتهــا بتشــكيل فريــق لدراســة ما تــم إنجــازه يف منصة 

د؛  أُريــد ســابقا، ووضــع خطــة اســراجية لهــذا العــام، وتــم تحديــد القيــم التــي تقــوم عليهــا، وهــي: التََّجــرُّ

د مبــا يَعني مــن حياديــٍة، وأمانٍة ِعلميــٍة، وِدقَّــٍة، وِمصداقيــٍة، واجتناِب  وذلــك بــأن تلتــزم منصــة »أُريــد« التََّجرُّ

ياســيِة، والنَّعــراِت الطائفيــة، واملذهبيــة. فيــا كانــت القيمــة الثانيــة هــي األصالة؛ وفيهــا تعتزُّ  االنتــاءاِت السِّ

ِمنصــة » أُريــد« باللغــِة العربيــة ورفيــعِ تُراثِهــا الِعلمــّي، كــا تلتــزُم املُعــاَصَة والجــودَة، باالبتــكاِر واإلبــداِع 

يف مســرِة الَحركــِة الِعلميــة. إضافــة للتكامــل حيــث تُعــّد منصــة »أُريــد« التعــاوَن، والتكامــَل يف األدوار، بــن 

اِعمــِة ملســرِة الحركــِة العلمية، وتقــدِم اإلنســانية وَرخائها. الكيانــاِت والطاقــاِت العلميــِة، مــن أَهــمِّ القيــم الدَّ

ــفافية؛ حيث تعتمد منصــة »أُريد« الشــفافيَة   ومــن القيــم املهمــة التــي تضمنهــا منهاج الخطــة الجديــدة  الشَّ

والوضــوَح املُؤســي يف املجــاالت العلميــة، واإلداريــة كافــة، وإظهاِرالحقائــِق بوجههــا الصحيــح. فيــا حــددت 

الخطــة الرؤيــة التــي تنتهجهــا املنصــة بأنهــا : »َمنارٌة ِعلميٌة لســبعة مالين باحــث وعامل وخبر ناطــق بالعربية 

خالل خمســة ســنوات«. كا حددت رســالتها، يف: »توفُر مجتمعٍ إبداعي متكامِل الخدمات، للعلاِء، والباحثن 

ــعار الــذي تنــادي به هــو: »ننهض بعلــاء الضاد عرب شــبكة إلكرونيــة إبداعية ». الناطقــن بالعربيــة.« أمــا الشِّ

وحــددت الخطــة االســراتيجية الجديــدة والتي قدمت ملنصة أُريد وهي قيد الدراســة اآلن مــن األمانة العامة، 

ٍف  إن الهــدف العــام للمنصــة هو: َجْمُع الباحثــن الناطقن بالعربية يف َدائــرٍة ِعلميٍة، واِحدٍة، وإســناِد رقٍم ُمَعرِّ

لــكلِّ باحــٍث مــع عمــِل نظــاِم تصنيٍف لــكلِّ باحٍث وُمؤسســٍة أكادمييٍة عــى ِغــرار التصانيِف العامليــِة املعتمدة.

أما بالنسبة لوحدات العمل الرئيسية يف املنصة الحالية فقد تم تقسيمها إىل ستة أقسام، هي: 

1. نظام عليم للتعليم اإللكروين.

2.  مركز خربة.

3.  مجالت أُريد الدولية.

4. مدونة عامل.

5.  واملجاميع البحثية.

6.  وقسم النرش العلمي اإللكروين.

 وضمــن مــؤرشات األداء لهــذا العــام فقــد تــم تحديــد فئة الدراســة وهي: نــرش 10 كتب يف مجــاالت متنوعة، 

وإصــدار 10 أعــداد مــن مجــالت منصــة أُريــد )عدديــن لــكل مجلــة ســنويا(، وتنظيــم 50 محــارضة ودورة 

تدريبيــة وورشــة عمــل يف نظــام عليــم. ونــرش 1000 مدونــة علميــة، متميــزة ســنويا، وإنشــاء 25 مجموعــة 

بحثيــة يف تخصصــات متنوعــة، وعقــد 12 نــدوة علميــة، وتنظيــم محفلــن دوليــن، وتنظيم 4 مؤمتــرات علمية 

متخصصــة. كــا أن فريــق التخطيــط الــذي شــكل يف منصــة أُريــد يعمــل اآلن عــى تصميــم خطــة اســراتيجية 

للثــالث ســنوات القادمــة لتســر عليهــا املنصــة مــن 2022 إىل عــام 2025م. علــا أن هــذا الفريــق، الــذي يبلــغ 

عــدده ســبعة أشــخاص مكــون مــن خــرباء مــن عــدة دول مــن أعضــاء منصــة أُريــد مــن جامعــات عربيــة 

ــي ــراتيجي العم ــط االس ــوذج التخطي ــمه: من ــط اس ــا يف التخطي ــاً خاص ــد منوذج ــة، واعتم ــة وتركي وماليزي

Applied  Strategic Planning Model 

ــي  ــة األوىل، الت ــن املرحل ــدًء م ــط ب ــية يف التخطي ــاور رئيس ــرشة مح ــى ع ــوم ع ــذي يق ــر( ال ــوذج فايف )من

وهــي:  الثالثــة،  واملرحلــة  القيــم،  وهــي: وضــع  الثانيــة  واملرحلــة  للتخطيــط(،  )التخطيــط  تســمى 

تحديــد  وهــي:  الخامســة،  واملرحلــة  الرســالة،  صياغــة  وهــي:  الرابعــة،  واملرحلــة  الرؤيــة،  صيغــة 

واملرحلــة  االســراتيجي،  العمــل  وحــدات  تحديــد  وهــي:  السادســة،  واملرحلــة  العمــل،  مجــاالت 

الفجــوات،  تحديــد  الثامنــة، وهــي:  واملرحلــة  الرئيســية،  األداء  مــؤرشات  تحديــد  الســابعة، وهــي: 

ــغيل. ــع التش ــط م ــج التخطي ــي: دم ــرة، وه ــة األخ ــة، واملرحل ــذ الخط ــي: تنفي ــعة، وه ــة التاس واملرحل

خطة إستراتيجية طموحة لـ ) ُأريد(
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أخبار ونشاطات المنصة صدى ُأريد

ــة  ــدوة علمي ــد، ن ــة أَري ــروين مبنص ــي اإللك ــرش العلم ــم الن ــد قس عق

ــة الرابعــة ومبشــاركة  ــورة الصناعي ــوان البحــث العلمــي يف ظــل الث بعن

ــى  ــي الق ــدوة الت ــت الن ــارزة. وتضمن ــة الب ــات العلمي ــن القام ــدد م ع

فيهــا كلمــة االفتتاحيــة رئيــس املنصــة الدكتــور ســيف الســويدي،أربعة 

ــث  ــا بالبح ــة وعالقته ــة الرابع ــورة الصناعي ــوم الث ــي )مفه ــاور وه مح

الصناعيــة  الثــورة  ظــل  يف  العلمــي  البحــث  تحديــد  و  العلمــي 

ــة الرابعــة  ــورة الصناعي ــات البحــث العلمــي يف ظــل الث الرابعــة وأولوي

ــة(. وشــارك يف النــدوة )االســتاذ  وموضوعــات مقرحــة لألبحــاث العلمي

ــة املهندســن  ــدم  يف جمعي ــد زيك خــر وهــو عضــو أق ــور محم الدكت

الدوليــة  املجلــة  تحريــر  ورئيــس   IEEE وااللكرونيــن الكهربائيــن 

ــر  ــس املؤمت ــا ورئي ــوب وتقنياته ــوم الحاس ــالمية يف عل ــات اإلس للتطبيق

الــدويل للتطبيقــات االســالمية يف علــوم الحاســوب وتقنياتهــا، ولــه 

مســاهات علميــة يف حوســبة القــرآن الكريــم ومعالجــة اللغــة العربيــة 

حاســوبيا والــذكاء االصطناعــي بشــكل عــام واإلعجــاز العلمــي يف القــرآن 

الكريــم وعلــوم الفلــك وغرهــا مــن البحــوث والدراســات املتخصصــة(، 

ــة يف  ــاهمة البرشي ــاق املس ــترشاف آف ــوع اس ــدوة )موض ــت الن وناقش

مجــال البحــث العلمــي يف عــر الروبوتــات الذكيــة، الــذي قدمــه 

االســتاذ الدكتــور أحمــد مــربوك خبــر وهــو استشــاري يف علــوم الــذكاء 

ــة  ــى درج ــل ع ــة و حاص ــاالت الرقمي ــا االتص ــي وتكنولوجي االصطناع

الدكتــوراه مــن قســم الهندســة الكهربائيــة بجامعــة بوســطن بالواليــات 

املتحــدة االمريكيــة يف عــام 1998، اذ انــه يجمــع بــن الخــربات التقنيــة 

لعلــوم الهندســة إىل جانــب دراســة العلــوم الرشعيــة وباألخــص علمــْي 

الفقــه وأصولــه ويوجــه معظــم جهــوده يف األعــوام األخــرة إىل تطويــر 

ــن اإلســالمي(،  ــوك والتأم ــي البن ــة لقطاع ــة ذكي ــة معامــالت مالي أنظم

كــا بحــث النــدوة )موضــوع فــرص الحصــاد املعــريف مــن مــوارد 

البيانــات العمالقــة املتوفــرة عــى شــبكة االنرنــت، الــذي قدمــه الدكتــور 

البحُث العلمي في ظلِّ الثورة الصناعية الرابعة محورُ ندوة علمية في ُأريد

ُأريد تعلن عن نتائج أفضِل مدونة عالم الشهرية 

حســن مظفــر الــرزو، وهــو مستشــار حكومــي و مديــر مركــز املوصــل 

للدراســات االســراتيجية واملســتقبلية وباحــث يف مجــال تطبيقــات 

ــن البحــوث املنشــورة يف مجــال  ــر م ــدد كب ــه ع ــة لدي الحوســبة الذكي

ــب يف االختصــاص  ــذكاء املحوســب وكت ــات ال ــة وتطبيق هندســة املعرف

ذاتــه يف مجــال العلــوم االســالمية(، وشــهدت النــدوة )موضــوع الثــورة 

ــة  ــي ونهاي ــذكاء االصطناع ــة وال ــات الضخم ــة ..البيان ــة الرابع الصناعي

ــة  ــارك يف كلي ــتاذ مش ــحاق وأس ــامة إس ــور أس ــي للدكت ــث العلم البح

اإلدارة يف جامعــة لينكولــن - ماليزيــا، أســتاذ زائــر بجامعــة قواندونــج - 

 ،Soulera.org الصــن، ومؤســس املنصــة اإللكرونيــة و أكادمييــة ســولرا

ورئيــس مــرشوع املاينــد الب MindLab ومركــز التميــز البحثــي بجامعة 

لينكولــن، ورئيــس تحريــر املجلــة الدوليــة لــإدارة والعلــوم اإلنســانية(، 

ــم  ــرشف قس ــو م ــاين وه ــارس طرش ــور ي ــدوة اىل ان )الدكت ــارت الن واش

النــرش 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(. 

أعلــن قســم النــرش العلمــي، اإللكــروين مبنصــة أُريــد عــن نتيجــة أفضــل 

ــارس  ــور ي ــس القســم الدكت ــأ رئي ــر 2021. وهن ــة عــامل بشــهر يناي مدون

طرشــاين ) بفــوز ثــالث مدونــات تضمنــت الــرشوط املطلوبــة واألساســية 

التــي جعلتهــا تســتحق املنافســة والفــوز، وهــي يف املرتبــة األوىل: 

ــه  ــد رب ــام عب ــور عص ــه«، للدكت ــوة إىل الل ــب يف الدع ــط الرهي »ضواب

محمــد مشــاحيت، ويف املرتبــة الثانيــة: »أنــا وغمــدان« لألســتاذ الدكتــور 

فليــح مضحــي الســامرايئ، ويف املرتبــة الثالثــة: »جاليــة الشــائع التافــه« 

للدكتــور عبــد الجبــار ســعد(، داعيــا الباحثــن إىل )الكتابــة يف صفحاتهــم 

مبدونــة عــامل لنــرش العلــم النافــع والســيا أن املســابقة مســتمرة لشــهر  

فربايــر 2021 واإلعــالن عــن الفائزيــن الجــدد يف نهايــة كل شــهر(.
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أعلــن رئيــس تحريــر مجلــة أُريــد الدوليــة للدراســات اإلعالميــة وعلــوم 

االتصــال األســتاذ الدكتــور ســعد ســلان عبداللــه املشــهداين، عــن 

تضمــن املجلــة بحوثــا واســعة ملصطلــح االعــالم واالتصــال بجوانبــه عدة. 

ــث تضمنــت نــرش ســتة  ــة ويف عددهــا الثال ــال املشــهداين ان )املجل وق

ــي:  ــه، وه ــع جوانب ــال بجمي ــالم واالتص ــح اإلع ــة مصطل ــاث لدراس أبح

أهميــة اإلعــالم يف تعليــم طــالب الدراســة الثانويــة لتلبيــة إلحتياجاتهــم 

ــر اســتخدامات اإلعــالم االجتاعــي واتســاب وانســتغرام  الدراســية، وأث

وســنابجات وتويــر عــى حيــاة الفــرد املجتمعيــة دراســة ميدانيــة عــى 

عينــة مــن طلبــة جامعــة أم القيويــن وكذلــك أهميــة الربيــة اإلعالميــة 

يف ترشــيد اســتخدام الشــباب لإعــالم الرقمــي رؤيــة تربويــة عــى 

وفــق عمــل نظريــة حــارس البوابــة(، وتابــع إن )البحــوث شــملت 

ــع اإلعــالم االجتاعــي، وســبل  ــة يف مواق ــار الكاذب ايضــا مضامــن األخب

/ميدانيــة واســتخدام  التحقــق دراســة تحليليــة  املواجهــة وآليــات 

تكنولوجيــا اإلتصــال ودور دولــة قطــر املســتقبي يف التعليـــم عـــن 

ــة  ــا يف التنمي ــبوك ودوره ــورات فيس ــة يف منش ــار املحلي ــد، واالخب بعـ

ــة  ــة /اســتبيان ألصحــاب املحــالت التجاري ــة يف املــدن العراقي االقتصادي

.)2016\8\1 ولغايــة   2016\5\1 مــن  للمــدة  تكريــت  مدينــة  يف 

صدور العدد الثالث من مجلة ُأريد للدراسات اإلعالمية وعلوم اإلتصال  

جامعُة الكرِخ للعلوم تقيمُ ورشَة عمل تدريبية بالتعاون مع منصة ُأريد الدولية

افراضيــة  تدريبيــة  للعلــوم ورشــة عمــل  الكــرخ  أقامــت جامعــة 

بالتعــاون مــع منصــة أُريــد الدولية-ماليزيــا بعنــوان )منصــة أُريــد 

ســبيل الباحــث العــريب إىل التواصــل العلمــي واإلثــراء املعــريف(، بحضــور 

والعربيــة. العراقيــة  واالكادمييــة  العلميــة  الشــخصيات  مــن  عــدد 

التــي أقيمــت عــرب منصــة زوم، محــاور عــدة  الورشــة   تضمنــت 

الكــرخ للعلــوم واســتحداث  نبــذة تعريفيــة عــن جامعــة  أهمهــا 

النــادرة  لالختصاصــات  الحيــوي  للــدور  نظــرا   الثالثــة  كلياتهــا 

والجغرافيــة.  املعلومــات  ونظــم  األرض  كعلــوم  للجامعــة 

الحــاليل  ابتســام  الدكتــورة  قدمتهــا  محــارضة  الورشــة  وشــملت 

عــى  الضــوء   ســلطت  والتــي  أُريــد  منصــة  إدارة  مجلــس  عضــو 

نبــذة تعريفيــة مفصلــة عــن منصــة أُريــد واملجــالت التــي تنــدرج 

ــارضة  ــملت املح ــم. وش ــن املحك ــرش الرص ــب الن ــة وجوان ــن املنص ضم

للتعليــم  نظــام عليــم  أهمهــا  أُريــد  أيضــا عــى خدمــات منصــة 

ــن  ــة للباحث ــز خدم ــة ومرك ــة الدولي ــد العلمي ــالت أُري ــروين ومج اإللك

العلميــة.  واملجتمعــات  العلميــة  واملدونــات  البحثيــة  واملجاميــع 

ــة  ــايس يف منص ــو أس ــوم عض ــرخ للعل ــة الك ــر أن جامع ــر بالذك والجدي

أُريــد، وتضــم املنصــة 1٧669جامعــة تــم تصنيفهــا يف املنصــة، والهــدف 

ــرة  ــة بدائ العــام للمنصــة هــو جمــع الباحثــن الناطقــن باللغــة العربي

واحــدة، وإســناد رقــم واحــد لــكل باحــث مــع عمــل نظــام تصنيــف لكل 

ــدة  ــة املعتم ــف العاملي ــرار التصاني ــى غ ــة ع ــة أكادميي ــث ومؤسس باح

ويف ختــام الورشــة قدمــت الدكتــورة ابتســام حــاليل عضــو مجلــس 

ورئيســها  للعلــوم  الكــرخ  لجامعــة  شــكرها  أُريــد  منصــة  إدارة 

الفرصــة  الدكتــور ثامــر عبــد االمــر حســن عــى إتاحــة  االســتاذ 

يف رعايــة جامعــة الكــرخ للعلــوم إلقامــة هــذه الورشــة الدوليــة.

ــل  ــن قب ــة م ــة موقع ــاركن يف الورش ــة للمش ــهادة مجاني ــح ش ــم من وت

أُريــد. ملنصــة  التنفيــذي  واملديــر  للعلــوم  الكــرخ  جامعــة  رئيــس 
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اإلنســانية  للعلــوم  الدوليــة  أُريــد  رئيــس تحريــر مجلــة  افــادت 

الطــايئ،  حســن  هــادي  ســعاد  الدكتــورة  األســتاذ  واالجتاعيــة 

ــا  ــا علمي ــرش بحثً ــة ع ــم ثالث ــة ض ــن املجلي ــس م ــدد الخام ــأن الع ب

ــت الطــايئ:  ــر. وقال ــن أو أك ــن محكَم ــم م ــا للتحكي خضعــت جميعه

ــد  ــن املجل ــة ضم ــرش يف املجل ــوث للن ــك البح ــازة تل ــت إج ــه )مت إن

ــكل  ــي دويل ل ــم تعريف ــدار رق ــم إص ــس، وت ــدد الخام ــث - الع الثال

بحــث لزيــادة االقتباســات وظهورهــا يف محــركات البحــث االكادمييــة 

وزيــادة معامــل تأثــر الباحــث يف املجتمعــات العلميــة(، مؤكــدة 

أن )البحــوث تضمنــت دارســة واســعة ملختلــف مجــاالت الحيــاة 

االجتاعيــة واإلنســانية مــن عــدة زوايــا ونقــاط وهــي العوملــة 

والدولــة الوطنيــة يف ظــل جائحــة كورونــا وصفــات عيــى عليــه 

ــن  ــة وقوان ــرية موضوعي ــة تفس ــم- دراس ــرآن الكري ــالم يف الق الس

حايــة البيانــات الرقميــة وســبل التوافــق معهــا ومكونــات اإلئتــان 

مــن  عينــة  عــى  تطبيقيــة  املصارف/دراســة  فربحيــة  وتأثرهــا 

)املجلــة  أن  إىل  ولفتــت  الخاصــة(،  العراقيــة  التجاريــة  املصــارف 

ــادة  ــق الري ــي يف تحقي ــور التكنولوج ــر التط ــن أث ــا ع ــت بحوث تضمن

والتميــز ملنظــات األعــال الحديثــة/ حالــة املؤسســات الصغــرة 

واملتوســطة الجزائريــة والتاريــخ املســتقبي مدخــال لتحقيــق أهــداف 

أجنــدة أفريقيــا 2063م وأثــر األرسة واملدرســة عــى دافعيــة التعلــم 

ــة  ــورات االجتاعي ــك التص ــة وكذل ــدراس الثانوي ــة يف امل ــدى الطلب ل

ــة  ــة ميداني ــزة /دراس ــاع غ ــي يف قط ــب الجامع ــدى الطال ــار ل لإنتح

ــويقية  ــالت التس ــيط للحم ــدور الوس ــك ال ــة )وكذل ــة(، مضيف وصفي

ــة  ــياح بوالي ــة الس ــة حال ــرشاء /دراس ــرار ال ــل ق ــياحية يف تفعي الس

قانــون  مــن  األول  للبــاب  إيضاحيــة  ومذكــرة  الجزائــر  ســعيدة- 

]الــزواج  2010م  لســنة    36 رقــم  األردين  الشــخصية  األحــوال 

عقــد امللتقــى الثقــايف ملنصــة أُريــد تحــت عنــوان )التواصــل العلمــي 

األديب منافــع وفوائــد: منصــة أُريــد للناطقــن بالعربيــة أمنوذجــا( 

الــدويل فــرع تكســاس. وتضمــن  وبالتعــاون مــع اتحــاد األدبــاء 

امللتقــى )ثــالث 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 

عددٌ جديد من مجلة ُأريد الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية 

الملتقى الثقافيُّ لمنصة ُأريد بالتعاون معَ اتحاد اأُلدباء الدولي – فرع تكساس

ــة  ــة موضوعي ــن /دراس ــود الرحم ــق وع ــن تحق ــال ع ــه، فض ومقدمات

ــر  ــورة يف آخ ــة املنص ــث الطائف ــص و حدي ــورة القص ــالل س ــن خ م

الزمــان دراســة نقديــة يف زيــادة بيــت املقــدس و وثائــق البيــع 

ــو  ــارس 1٧84م – 11 ماي ــار للمــدة مــن 11 م بســلطنة عــان وزنجب

ــق(.  ــرش وتحقي ــع ن ــة م ــيفية وثائقي ــة، أرش ــة تاريخي 2015م /دراس

التــي قدمتهــا عضــو مجلــس إدارة املنصــة الدكتــورة ابتســام الحــاليل 

ــا( ــة فيه ــالت العلمي ــا واملج ــأتها وخدماته ــد و نش ــف بأُري اىل التعري
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الناطقــن  والباحثــن  والخــرباء  للعلــاء  أُريــد  رعــت  منصــة 

ــة  ــواد املتقدم ــاء وامل ــوم الفيزي ــث لعل ــي الثال ــر العامل بالعربية،املؤمت

والــذي ســيعقد يف اســطنبول - تركيــا ملــدة مــن 24 - 28 أيلــول /2021م 

. واوضــح رئيــس املؤمتــر الربوفيســور طــارق العمــران أن )الهــدف مــن 

ــط  ــج وس ــة النتائ ــرض ومناقش ــاث وع ــرش األبح ــو  ن ــر ه ــذا املؤمت ه

نخبــة مــن الباحثــن األكادميــن والتعــرف عــى مســتجدات كل تخصــص 

عقــدت منصــة أُريــد للعلــاء والخــرباء والباحثــن الناطقــن بالعربيــة 

ــر  ــي الكب ــول الرقم ــه التح ــا أحدث ــة م ــات ألهمي ــة املنص دورة صناع

مــن ســياق إقتصــادي جديــد، مــع مطلــع القــرن الحــادي والعرشيــن.  

وشــملت الــدورة التــي ســجل فيهــا 1930 شــخصا مــن أعضــاء املنصــة 

املنصــات  إطــالق  واســراتيجيات  الرقميــة  املنصــة  عمــل  )منــوذج 

الرقميــة الناجحــة وكذلــك دراســة حالــة منصــة يودميــي للتعليــم 

املنصــة  انشــاء  الحــارضون رشح فكــرة  ناقــش  االلكــروين، حيــث 

ــوذج  ــات والنم ــل املنص ــفة عم ــا وفلس ــا وبنائه ــة وتصميمه االلكروني

ــة ان  ــذي للمنص ــس التنفي ــال الرئي ــا(. وق ــتخدم يف تطويره ــذي يس ال

ــة  ــة وعملي ــات اإللكروني ــن ااملنص ــال ع ــا مفص ــت رشح ــدورة قدم )ال

االنتقــال مــن منــوذج العمــل الخطــي إىل منــوذج العمــل الشــبيك، ومــا 

هــي تأثــره وميزاتــه وفوائــده، وتطــور العــرض والطلــب مــن الــرشكات 

ــر  ــت املعاي ــدورة تضمن ــا ان )ال ــة(، مبين ــة إىل املنصــات الرقمي العادي

والســراتيجيات يف بنــاء منصــة أُريــد والتحديــات التــي واجهــت فريــق 

ــات  ــالق املنص ــا يف إط ــتفادة منه ــة لالس ــيس املنص ــدة تأس ــل م العم

ــة  ــة الهادف ــات الرقمي ــالق املنص ــى إط ــجيع ع ــم والتش ــة لدع العربي

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 

ــج  ــة كمنه ــة املنصــات الرقمي ــاب صناع ــاد كت ــدورة اعت مخرجــات ال

اســايس يقــدم مرجعــا ودليال يعــد األول من نوعــه باللغــة العربية الذي 

اســتطاع تنــاول هــذا املوضــوع بأســلوب منهجــي مــدروس وهــادف(. 

منصة ُأريد ترعى »المؤتمرُ العالمي الثالث لعلوِم الفيزياء والمواد المتقدمة«

ُأريد تنظمُ دورًة عن صناعة المنصات اإللكترونية الرقمية

ــن  ــا م ــرض كل م ــة إىل ع ــة باإلضاف ــوم املختلف ــات العل ــن تخصص م

ــة املقدمــة  ــر املشــاريع العلمي ــة للبحــث العلمــي، وتطوي شــأنه إضاف

ــة  ــذي ملنص ــس التنفي ــران الرئي ــا العم ــتنتاجتها(، ودجع ــة اس ومناقش

أُريــد الدكتــور ســيف الســويدي اىل )إلقــاء محــارضة تعريفيــة باملنصــة 

ــات  ــيتناول آلي ــر س ــع ان )املؤمت ــر(، وتاب ــذا املؤمت ــات ه ــن فعالي ضم

العمــل عــى البحــوث العلميــة الرئيســة يف مجــال التخصــص، مــا يتيح 

ــرش  ــة ن ــة وإمكاني ــة املتقدم ــربات العلمي ــن الخ ــتفادة م ــة االس فرص

ــاء،  ــة الفيزي ــر يف مجل ــل املؤمت ــن قب ــة م ــجلة واملقبول ــوث املس البح

التابعــه ملعهــد الفيزيــاء، بريطانيــا(، مشــرا اىل )الجهــة املنظمــة لهــذه 

املنصــة العلميــة الرائــدة وبالتنســيق مــع قســم الفيزيــاء، كليــة العلــوم 

ــر يف  ــم والتطوي ــة للتعلي ــة العربي ــة األوربي ــداد، األكادميي ــة بغ /جامع

ــن  ــة األكادمي ــداد، ونقاب ــة بغ ــم جامع ــة ودع ــت رعاي ــكا، وتح بلجي

»أُريــد«  ومنصــة  اليابانيــة،  الذريــة  الطاقــة  ووكالــة  العراقيــن، 

.)Istanbil،  turkey،كافــرام وجامعــة  اوكــور  وجامعــة  العامليــة، 
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شــكلت منصــة أُريــد للعلــاء والخــرباء والباحثــن الناطقــن بالعربيــة 

فريقــا اســراتيجيا إلعــادة هيكلــة املنصــة ضمــن الخطــة الســنوية لهــذا 

العــام 2021م. وقالــت املنصــة انــه )تــم تشــكيل الهيئــة االستشــارية 

ــة موحــدة ولجــان  ــة، وتشــكيل لجن ــع اللجــان الفرعي ــا،  وجمي العلي

ــارية الفرعيــة، أو  ــم اللجنــة االستش ــت اس فرعيــة يف كل دولــة تح

ــا  ــارية العلي ــة االستش ــت اىل ان )الهيئ ــا(، ولفت ــود منه ــل املوج تفعي

هــي جهــة استشــارية للمنصة،لهــا نظــام داخــي محــدد، والئحــة 

ــن  ــددة، م ــات مح ــاء بصف ــبعة أعض ــن س ــون م ــا، وتتك ــم عمله تنظ

بــن مــن قبــل هــؤالء األعضــاء(، مؤكــدة  بينهــم الرئيــس، ونائبيــه منتخِّ

ان )اللجنــة االستشــارية املوحــدة تتألــف مــن 60 عضــوا، ممــن 

يتمتــع بــرشوط عضويــة اللجنــة االستشــارية الفرعيــة، حيــث تصنــف 

العضويــة يف هــذه اللجنــة املوحــدة إىل صنفــن، هــا عضويــة أصيلــة 

ــة مــا دامــوا يشــغلون مناصبهــم واعضــاء  ــذوات اآلتي ــع بهــا ال ويتمت

التنفيــذي ومســؤول  الرئيــس  العليــا وهــم   االستشــارية  الهيئــة 

ــم  ــاوز عدده ــا ال يتج ــة مب ــة يف كل دول ــارية الفرعي ــة االستش اللجن

ــا(،  24 عضــوا ومقــرر اللجنــة ويكلــف مــن قبــل رئيــس الهيئــة العلي

ــدة  ــا مل ــا أصحابه ــع به ــة يتمت ــة الدوري ــة ان )العضوي ــارت املنص وش

ــن  ــا م ــيح له ــون الرش ــد ويك ــة للتجدي ــم وقابل ــة للتقوي ــام خاضع ع

ــذي،  ــس التنفي ــا والرئي ــارية العلي ــة االستش ــة الهيئ ــات رئاس صالحي

اذ يتــم التكليــف بالعضويــة الدوريــة بكتــاب مــن رئيــس الهيئــة 

اللجــان  أمــا  التنفيــذي،  الرئيــس  ومبصادقــة  العليــا  االستشــارية 

الفرعيــة  فهــي تنشــأ يف كل دولــة تجــاوز عــدد أعضــاء املنصــة 

ــن  ــب م ــادر، بطل ــث مب ــام باح ــى وس ــل ع ــو حاص ــة عض ــا مائ فيه

لجنــة استشــارية فرعيــة تابعــة للهيئــة االستشــارية العليــا مبــا ال 

ــا عــى أحــد عــرش عضــوا وال يقــل عــن خمســة  ــد عــدد أعضائه يزي

أعضــاء، ومبوافقــة الرئيــس التنفيــذي بعــد تقديــم رقــم الباحــث 

فريقٌ إستراتيجيٌ إِلعادة هيكلة ُأريد 

العاني : ال تَكامل بنيوي دوَن تفعيِل
 المجاميع البحثية للإِلنتاج العلمي المشترك

ــددة(،  ــة مح ــق آلي ــم وف ــم اختياره ــة، ويت ــح يف املنص ــريب املرش الع

ــي  ــة ه ــارية الفرعي ــة االستش ــول ان )اللجن ــة اىل الق ــت املنص ومض

املســؤولة عــن شــؤون املنصــة كافــة ومتثيلهــا يف دولتهــا، وتنفيــذ 

ــا  ــرح م ــا، وتق ــة االستشــارية العلي ــة الهيئ ــن رئاس ــا ع ــا يصــدر له م

ــا،  ــا، وإدارة برامجه ــة، وتطويره ــى املنص ــاظ ع ــبا للحف ــراه مناس ت

وفعالياتهــا، وتوفــر مصــادر دعمهــا ومتويلهــا، وتفعيــل مفاهيــم 

ــا(،  ــة بدولته ــات املنص ــج ومخرج ــط وبرام ــاملة يف خط ــودة الش الج

االجتــاع  عقــد  تــم  م،   2021 ينايــر   29 )بتاريــخ  انــه  واضافــت 

ــة  ــد العضوي ــك لغــرض تجدي ــة للمنصــة؛ وذل الســنوي العضــاء اللجن

للعــام الجــاري كــا مناقشــة مجموعــة مــن األمــور املتعلقــة بهيكلــة 

املنصــة، وتجديــد العضويــات الخاصــة باللجنــة(. بــدوره، كشــف 

الخدمــات   ( الســويدي، عــن  للمنصــة ســيف  التنفيــذي  الرئيــس 

الجديــدة التــي ســيطرحها نظــام املنصــة منهــا وســام املســؤولية 

ــدم  ــادرات تخ ــاهات ومب ــدم مس ــن يق ــح مل ــذي مين ــة؛ ال االجتاعي

املجتمــع، باإلضافــة إىل وســام عــامل، ومــن الخدمــات أيضــا املجاميــع 

ــك  ــن من ــص الباحث ــي تخ ــب الت ــع الكت ــام لرف ــة نظ ــة، وإتاح البحثي

ــوق  ــن حق ــى تضم ــل حت ــة للتحمي ــر قابل ــي غ ــة، وه ــاء املنص أعض

ملكيتهــا ألصحابهــا(، مضيفــا )هنــاك امكانيــة للحصــول عــى الكتــاب 

ــم  ــه )ت ــف(، واســتطرد بالقــول إن ــا للمؤل ــل رســوم يعــود ريعه مقاب

ــادرة أعضــاء  ــرورة مب ــي تتلخــص ب ــن اآلراء الت ــة م طــرح مجموع

ــراتيجي  ــط اس ــل تخطي ــرات، وعم ــد املؤمت ــارية بعق ــة االستش اللجن

ــام(،  ــة إىل األم ــة والفني ــة التقني ــور املنص ــرة تط ــع ك ــدف إىل دف يه

ــادة دور املنصــة  ــأنه إع ــن ش ــة م ــع إن )تشــكيل اللجــان الفرعي وتاب

الفعــال عــى أرض الواقــع، مبــا يســهم مــن نقلــة نوعيــة تحافــظ عــى 

ــوض باملؤسســات  ــرم النه ــاء ه ــل بن ــه تكم ــت ذات ــا، ويف الوق مكانته

ــة البحــث العلمــي وتقدمــه(. ــع شــأن مكان ــة لرف ــة والتعليمي العلمي
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عقــدت منصــة أُريــد نــدوة علميــة لبحــث تفعيــل املجاميــع البحثيــة 

لإنتــاج العلمــي املشــرك , انطالقــا مــن التكامــل بــن البنيــة التحتيــة 

للمنصــة التــي تضــم اآلالف مــن الباحثــن العاملــن يف األقســام العلمية 

واملراكــز البحثيــة يف الجامعــات العربيــة واالســالمية.وتطرقت النــدوة 

التــي قدمهــا رئيــس املنصــة الدكتــور ســيف الســويدي ورئيــس الهيئــة 

ــة  ــد الدولي ــة أُري ــر مجل ــس تحري ــة ، رئي ــا باملنص ــارية العلي االستش

للعلــوم والتكنولوجيــا االســتاذ الدكتــور ســلوان كــال جميــل العــاين 

ــة  ــق املجموع ــة، وأساســيات إنشــاء فري ــع البحثي ــة املجامي اىل )أهمي

ــات البحــث العلمــي(.  ــاب أولوي ــة، واإلعــالن عــن مــرشوع كت البحثي

واكــد العــاين أن )منصــة أُريــد للعلــاء والخــرباء والباحثــن الناطقــن 

بالعربيــة دعــت منــذ بدايــة تأسيســها بإنشــاء املجاميــع البحثيــة 

العاني : ال تَكامل بنيوي دوَن تفعيِل
 المجاميع البحثية للإِلنتاج العلمي المشترك

ألهميتــه يف تفعيــل العمــل العلمــي املشــرك، وانطالقــا مــن التكامــل 

الباحثــن  مــن  اآلالف  تضــم  التــي  للمنصــة  التحتيــة  البنيــة  بــن 

الجامعــات  يف  البحثيــة  واملراكــز  العلميــة  األقســام  يف  العاملــن 

يف  البحثيــة  املجموعــات  )أهميــة  مؤكــدا  واالســالمية(,  العربيــة 

ــال  ــث انتق ــن حي ــة م ــات البحثي ــي للمؤسس ــث العلم ــرة البح مس

الخــربة بــن أعضائهــا وتوثيــق الروابــط بينهــم، وكــون العمــل البحثــي 

الجاعــي أكــر جــودة وأغــزر نفعــاً مــن العمــل الفــردي(, مشــرا اىل 

ــة يف أي مؤسســة  ــة بحثي ــة مرجعي ــك املجموعــات تشــكل جه أن )تل

ــا بــن  وتعمــل عــى حــل الكثــر مــن املشــاكل وتخلــق مناخــا تفاعلي

ــة  ــة بحثي ــالكات برشي ــاء م ــاهمة يف بن ــة إىل املس ــن، باإلضاف الباحث

ــا اىل أن )تكــون أهــداف ومجــاالت  ــا(, داعي ــام بواجباته ــة للقي مؤهل

عمــل املجموعــة واضحــة ولهــا رؤيــة ورســالة تخــدم رشيحــة كبــرة 

ــة التدريــس  مــن املجتمــع، وأن تشــتمل عــى عــدد مــن أعضــاء هيئ

مــن مختلــف أقســام و كليــات الجامعــة، وكذلــك عــدد مــن الباحثــن 

ــات  ــة الدراس ــاركة طلب ــة ومش ــارج الجامع ــن خ ــربة م ــاب الخ أصح

العليــا، ويرأســها أحــد األعضــاء املتميزيــن(, مشــددا عــى )رضورة أن 

تلتــزم املجموعــة البحثيــة بانجــاز أعــال بحثيــة أصيلــة قابلــة للنــرش 

يف املجــالت العامليــة املرموقــة وكذلــك منتــج تطبيقــي ميكــن تجربتــه 

ــهم  ــة، وأن تس ــات التطبيقي ــة أو املؤسس ــر الحكومي ــدى الدوائ يف إح

ــرض  ــك بغ ــة وذل ــل الجامع ــاش داخ ــات نق ــدوات وحلق ــد ن يف عق

الجامعــة وتعريفهــم  أكــرب قــدر ممكــن مــن منتســبي  اســتفادة 

ــث  ــادات البح ــاين أن )ع ــح الع ــة(, وأوض ــة البحثي ــج املجموع بنتائ

العلمــي يف الجامعــات العربيــة تعتمــد تشــكيل املجموعــات البحثيــة 

مســرة  دعــم  يســهم يف  مــا  املشــرك،  التخصــي  الطابــع  ذات 

ــات  ــذه املجموع ــض ه ــيا أن بع ــة، والس ــة للجامع ــاريع البحثي املش

ــام  ــى القي ــادرة ع ــزة ق ــة متمي ــز بحثي ــواة ملراك ــس ن ــة تؤس البحثي

ــد  ــك البل ــة يف ذل ــة التنمي ــع وخط ــة املجتم ــة لخدم ــا البحثي مبهامه

ــاول  ــة وتن ــة الدولي ــات البحثي ــج املجموع ــن خــالل التطــرق لربنام م

التجــارب لجامعــات عربيــة وآســيوية وعامليــة التــي نجحــت يف زيــادة 

تصنيفهــا الــدويل مــن خــالل تفعيــل عمــل املجاميــع البحثيــة لديهــا(. 

متابعة قصي منذر

أ. د سلوان كمال العاني د.سيف السويدي
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تقاريرصدى ُأريد

العــام  يف  األول  اجتاعهــا  املوحــدة  االستشــارية  اللجنــة  عقــدت 

ناقــش جملــة مــن املوضوعــات والقضايــا  الــذي  الجديــد 2021، 

املدرجــة يف جــدول أعالــه، والتــي تهــدف إىل تعزيــز نشــاطات 

بعــد  ســيا  ال  العلمــي  حضورهــا  وزيــادة  املنصــة  وفعاليــات 

الخمــس  الجديــد  العــام  بــدء  مــع  اعضائهــا  عــدُد  عانــق  أن 

12\02\2021م. الجمعــة  يــوم  وذلــك  عضــوا،  ألــف  وســتون 

اســتهل بدايــة االجتــاع كلمــة ترحيبيــة مــن األســتاذ الدكتــور ســلوان 

كــال جميــل العــاين رئيــس الهيئــة االستشــارية العليــا ملنصــة أُريــد، 

ــور  ــاء ورضورة حض ــاع لألعض ــذا االجت ــة ه ــك أهمي ــد ذل ــن بع وب

االجتاعــات 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 

ــة  ــه أهمي ــاء ل ــود األعض ــون وج ــات، لك ــعة اجتاع ــر تس ــن يح مل

بالغــة، فهــم أعمــدة املنصــة وقاعدتهــا القويــة، فــا ينبثــق مــن 

ــج  ــة برنام ــيكون يف الحقيق ــات، س ــات ومناقش ــكار ومالحظ آراء واف

ــة االستشــارية رضوري  ــا بعــد، فوجودهــم باللجن عمــل للمنصــة في

أيضــا مــن أجــل مواصلــة تقــدم البحــث العلمــي وتطويــر منظومــات 

ــه  ــذي لعبت ــر ال ــدور الكب ــى ال ــوء ع ــى الض ــد ألق ــذا وق ــه، ه طرح

ــة االستشــارية املوحــدة يف العــام املــايض مــن آراء وافــكار قــد  اللجن

طرحتهــا وكانــت ذات بصمــة واضحــة يف خدمــة املنصــة، فــأي لجنــة 

بكافــة مســمياتها تحتــاج إىل أعضــاء فاعلــن عاملــن يحــددون مســار 

املنصــة ومصلحتهــا وتوجيهاتهــا، وال ســيا إن اســتغل مكانتــه ومنصبــه 

زمــالءه  مشــاركة  خــالل  مــن  التعليميــة  ومؤسســته  جامعتــه  يف 

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 

ــن  ــوة اآلخري ــد لدع ــة أُري ــا منص ــي تنظمه ــرات الت ــل واملؤمت املحاف

ــا  ــه، لكونه ــت ذات ــة يف الوق ــدم املنص ــي تخ ــارضات الت ــم املح وتقدي

بيئــة رائعــة لتالقــي االجيــال وتالقــي الخــربات، 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 

ــل ذات فعــل وعمــل يرجــم  وأن ال تكــون مجــرد حــرب عــى ورق، ب

ــالتها  ــح ورس ــا الصحي ــة ملكانه ــل املنص ــى تص ــع، حت ــى أرض الواق ع

االجتماعُ اأَلول أِلعضاء
 اللَّجنة االستشارية الموحدة

رؤيٌة طموحٌة لتطويِر منصة ُأريد

ــا  ــرش به ــا حــث عــى رضورة املشــاركة باملجــالت والن ــة، ك املطلوب

باألبحــاث العلميــة الرصينــة التــي يكــون الهــدف منهــا تقديــم أفــكار 

ــة  ــط، ويف النهاي ــات فق ــا الرقي ــد به ــز ال يقص ــرح ممي ــدة وط جدي

ــدة  ــارية املوح ــة االستش ــاء اللجن ــع أعض ــرورة جمي ــه ب ــم كالم خت

ــة يف  ــة ثابت ــتظل بصم ــه، وس ــب ل ــي ستحس ــاطات، الت ــق النش بتوثي

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 بــرشح املهــام الرئيســية العضــاء اللجنــة االستشــارية 

املوحــدة ملنصــة أُريــد، حيــث تطــرق ألول نقطــة وهــي حضــور 

االجتاعــات الدوريــة مــن أجــل طــرح كل يشء جديــد يخــص املنصــة 

ويف الوقــت ذاتــه توثيــق كل مــن يحــر يف االجتــاع الشــهري لهــذه 

ــة مــدى مســاهمة وتفاعــل  العضــو وحرصــه لخدمــة  ــة، ملعرف اللجن

ــة  ــي : مناقش ــا ه ــدث عنه ــي تح ــة الت ــة الثاني ــة، النقط ــذه املنص ه

مشــاريع املنصــة الهامــة وتنظيــم النصــح واملشــورة، حيــث بــن أن اي 

خدمــة أو مــرشوع قيــد الدراســة البــد فيــه مــن تشــكيل اللجــان التــي 

ــات  ــرات والخدم ــن املؤمت ــر م ــتها، فكث ــرح اآلراء ومناقش ــوم بط تق

ــدة. ــارية املوح ــة االستش ــاء اللجن ــد أعض ــل أح ــن قب ــها م ــم ترؤس ت

ــات  ــام هــي : املشــاركة باملؤمتــرات وامللتقي ــن امله ــة م النقطــة الثالث

ــى أرض  ــة أو ع ــت إلكروني ــواء كان ــة، س ــف باملنص ــة للتعري العلمي

الواقــع، حيــث يحــق للعضــو املشــاركة بهــا والتحــدث بشــكل رســمي، 

كــون كل عضــو لديــه خطــاب تكليــف باللجنــة االستشــارية املوحــدة 

ــة دون  ــم كلم ــة وتقدي ــل املنص ــدث ومتثي ــق للتح ــه الح ــي تعطي الت

ــى  ــرص ع ــع الح ــة، م ــة يف املنص ــة العام ــإدارة أو االمان ــوع ل الرج

ــة  ــا يف مجل ــيتم نرشه ــي س ــداث، الت ــاطات واألح ــذه النش ــق ه توثي

صــدى أُريــد اإلعالميــة التــي تقــوم بنــرش كل اخبــار ونشــاطات املنصة. 

فعاليــن  تنظيــم  رضورة   : عنهــا  تحــدث  التــي  الثالثــة  النقطــة 

ــف باملنصــة  ــة للتعري ــة يف الجامع ــة اإلقام ــف باملنصــة يف دول للتعري

ــت للمنتســبن للجامعــة، أو عــى هامــش أحــد املؤمتــرات  ســواء كان

أو النــدوات التــي تقــام. باإلضافــة إىل اســتغالل مواقــع السوشــل 

بنشــاطاتها  صفحاتهــم  بإثــراء  املنصــة،  بهــذه  للتعريــف  ميديــا 

وخدماتهــا، أو عــن طريــق القنــوات الفضائيــة واملؤسســات اإلعالميــة. 

هــذا وقــد بــن الدكتــور ســيف الســويدي إىل أهميــة هــذا االجتــاع 

ــاء  ــن رؤس ــة م ــات العلمي ــى القام ــارف ع ــة للتع ــد فرص ــذي يع ال

مــن  إىل  باإلضافــة  الجامعــات،   علمــن يف  جامعــات ومســاعدين 

ــذه  ــيجده به ــخ س ــول إىل التاري ــه، والدخ ــز مكان ــن تعزي ــث ع يبح

مها شرف
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املنصــة، كــا بــن مقــرات املنصــة وهــي املوجــودة حاليــا يف ماليزيــا 

ــارة  ــي هــي عب ــة الت ــع البحثي ــة املجامي ــم ركــز عــى أهمي ــا، ث وتركي

ــي  ــج علم ــى منت ــن ع ــن الباحث ــة م ــن مجموع ــا ب ــاق في ــن اتف ع

ســواء كان كتــاب أو بحــث علمــي مشــرك أو إنشــاء مجموعــة 

ــات املوجــودة  ــه، أي اســتخدام كل الطاق تناســب تخصصــه وإمكانيات

يف املنصــة لخدمــة هــذه املجاميــع البحثيــة، كــا تحــدث عــن خدمــة 

معامــل التواصــل العلمــي التــي يــرشف عليهــا الدكتــور محمــد 

الرشــاح، حيــث ســيكون هنــاك معيــار للباحــث يوثــق انشــطته، 

هــذا وقــد اطلــع الحارضيــن عــى املــادة 2٧ بالنظــام الداخــي للجنــة 

االستشــارية والتــي تخــص أعضاؤهــا، وبعــد ذلــك حــث األعضــاء 

عــى تفعيــل دورهــم ومســاهمتهم يف خدمــة هــذه املنصــة، ألن 

ــس اإلدارة. ــال ملجل ــص عــى أنشــطتها سرشــحه لالنتق العضــو الحري

الجــدد  األعضــاء  مــن  الحضــور  مداخــالت  جــاءت  ذلــك  وبعــد 

اللجنــة: بهــذه  والقدامــى 

حيث بن األســتاذ الدكتــور خميس عواد  – الجامعة العراقية 

• - رضورة عمــل قاعــدة بيانــات مــن منصــة أُريــد بالتخصصــات 

العلميــة الســتة حســب تصنيــف يونيســكو. 

ــة  ــد ضمــن املنصــات الدولي ــربت منصــة اري ــة اعت • الجامعــة العراقي

التــي يجــب عــى اعضــاء هيئــة 

التدريس التســجيل بها عى غرار املنصات الدولية.

• أ.د.ماجــد تربان - جامعة األقىص 

ــة االستشــارية  ــة أعضــاء اللجن ــي بقامئ ــف تفصي • رضورة وجــود مل

وتخصصاتهــم للتواصــل معهــم واالســتفادة مــن خرباتهــم يف األنشــطة 

ــة. ــة ودعوتهــم للمشــاركة يف املؤمتــرات العلمي ــات العلمي والفعالي

• أ.د. حمزة حســن سليان

• - بــن أنــه جــاري العمــل عــى عقــد مؤمتــر ملنصــة أُريد يف الســودان. 

وأيضــا العمــل عــى مؤمتــر التاكمــل املعريف يف الســودان.

أما أ.د.عي عبد الباقي 

ــرار  ــى غ ــايس ع ــام األس ــن النظ ــخة م ــداد نس ــن رضورة إع • - فب

النظــام الداخــي للجنــة االستشــارية املوحــدة. 

اللجنــة  لعضــو  الســنوي  إىل  التقييــم  يف  املشــاركات  تصنيــف   •

أنــواع.   4 إىل  االستشــارية 

 أما د.ابتسام حاليل 

• تنظيــم مؤمتــرات تخصصيــة بالتعــاون مــع الجامعــات الرشيكــة 

ــا ــاون معه ــات تع ــد اتفاقي ــم عق ــي ت الت

• تطوير اســتارة التقييم الحتســاب عدد املسجلن 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. 

• توضيــح معاير االختيار. 

• كتيــب مصغر عــن املنصة متضمنا املعاير 

• معاير القبول يف اللجان ، معاير منح األوســمة 

• إصــدار كتاب معاير منصة أُريد.

 د.فاطمــة عيى – اإلمارات 

• دعوة للمشــاركة يف املركز الرويب للغة العربية – الشــارقة

• د.خلفان الكحايل 

• دعــوة اعضــاء اللجــان لنــرش أخبــار املنصــة يف صفحاتهــم الشــخصية 

ومواقــع التواصــل

االجتاعي. 

• االســتضافة بالقنوات الفضائية. 

• أ.د.وليد الدليمي

ــد يف  ــة أُري ــالت منص ــاد مج ــات العت ــع الجامع ــيق م • رضور التنس

ــة. ــات العلمي الرقي

حــر االجتــاع: األســتاذ الدكتــور ســلوان كــال جميــل العــاين 

رئيــس الهيئــة االستشــارية العليــا ملنصــة أُريــد، الدكتــور ســيف 

ــادر  ــد الق ــد، أ. د داود عب ــة أُري ــذي ملنص ــس التنفي ــويدي الرئي الس

ــد  ــى أحم ــة عي ــا، د. فاطم ــة ماليزي ــة العاملي ــة املدين ــا - جامع إيليغ

- اإلمــارات، أ. م. د فــراس محمــد إبراهيــم - الجامعــة الخليجيــة، د. 

مريــم قيــس عليــوي العــاين - الجامعــة الوطنيــة املاليزيــة، د. حســام 

ــار -  ــرزاق مخت ــد ال ــي - جامعــة واســط، أ.د عب ــد الزوين ــد حمي مجي

ــة والنفســية،أ. د  ــة للعلــوم الربوي ــد الدولي ــة أُري ــر مجل رئيــس تحري

مخلــص الســبتي - جامعــة الحســن الثــاين باملغــرب، أ. د نــاص الــراوي 

ــا، أ. م. د أســامة إســحاق - جامعــة لنكولــن  - جامعــة العلــوم مباليزي

مباليزيــا، 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 واالجتاعيــة، 

ــدان -  ــواد زي ــس ع ــداد، أ. د خمي ــة بغ ــي - جامع ــد الدليم أ. د ولي

ــه  ــد رب ــام عب ــة، د. عص ــة العراقي ــس الجامع ــي لرئي ــاعد العلم املس

مشــاحيت - الجمعيــة العلميــة الســعودية، أ. أســاء عبــد القادر غراب 

ــة التنســيقية ملنصــة أُريــد  - الجامعــة اإلســالمية - غــزة رئيــس اللجن

يف فلســطن، د. ابتســام حــاليل، جامعــة ســبها ليبيــا، د. جــال عنــاق - 

جامعــة العــريب التبــي، أ. م. د رقيــة أحمــد مولــود - جامعــة ســطام 

بــن عبــد العزيــز، د. ســلياين صربينــة - جامعــة قســنطينة2 - منســقة 

منصــة أُريــد يف الجزائــر، أ. م. د هنــد حســن عبيــد - جامعــة بغــداد 

ــد يف العــراق، أ. م. د نجيحــة  ــة التنســيقية ملنصــة أُري ــس اللجن - رئي

بنــت عبــد الواحــد - جامعــة الســلطان زيــن العابديــن مباليزيــا، أ. م. د 

محمــد الهــادي الرشــاح - جامعــة بوتــرا مباليزيــا، أ. د حمــزة ســليان 

صالــح - جامعــة القــرآن الكريــم والعلــوم اإلســالمية بالســودان، أ. د 

ــان الكحــايل - عــان. ــور خلف ــان - جامعــة األقــىص، الدكت ماجــد ترب
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احُفــروا بحثًا عن العقل بدَل النفط

كتــب ميلتــون فريدمــان يف  » نيويــورك تاميــز«، أنــه 
ــه،  ــدا وطن ــه، ع ــد لدي ــل بل ــن أفض ــأل ع ــا يس عندم
فإنــه يجيــب: »تايــوان«، فتايــوان بلــد خــال مــن 
ــة، ويقــع يف بحــر  ــة وأرضــه صخري أي مــوارد طبيعي
تتالطمــه العواصــف مــن كل جهــة، وبحاجــة الســتراد 
ــك  ــذا ميتل ــع ه ــىص، وم ــل والح ــى الرم كل يشء حت
ــار  ــه اخت ــامل، ألن ــايل يف الع ــي م ــل احتياط ــع أفض راب
الحفــر يف عقــول أبنائــه بحثــاً عــن اإلبــداع بــدالً مــن 
ــم  ــرش ه ــاً عــن املعــادن، فالب الحفــر يف األرض بحث
ــد.  ــة للتجدي ــة والقابل ــر الناضب ــدة غ ــه الوحي طاقت

ويقــول »فريدمــان« إنــه وجــد إجابــة لتفــوق تايــوان 
ــتن  ــة وس ــم يف خمس ــات التعلي ــة« ملخرج يف »دراس
ــه كل  ــا تحقق ــة مب ــة، مقارن ــة الثانوي ــة يف مرحل دول
وأن  الطبيعيــة،  مصادرهــا  مــن  دخــل  مــن  منهــا 
املتحقــق مــن  الــراء  بــن  »هنــاك عالقــة ســلبية 
املــوارد الطبيعيــة، كالنفــط، وبــن مخرجــات التعليــم 
ــارات«،  ــة ومه ــة مــن معرف ــه الطلب ــا يحصــل علي وم

ــة.  ــرة عاملي ــذه الظاه وأن ه
وبيّنــت »الدراســة« أن طلبــة ســنغافورة وفنلنــدا 
أفضــل  حققــوا  واليابــان  كونــغ  وهونــغ  وكوريــا 
املــوارد  مــن  دولهــم  خلــو  مــن  بالرغــم  النتائــج 
قطــر  ثانويــات  طلبــة  حقــق  بينــا  الطبيعيــة، 
ــران  ــر وإي ــوريا والجزائ ــت وس ــتان والكوي وكازاخس
أســوأ النتائــج، وحقــق طلبــة لبنــان واألردن وتركيــا، 

نتائــج أفضــل.  الطبيعيــة،  األقــل يف مواردهــم 
واملكســيك  الربازيــل  مثــل:  دول  طلبــة  وأن 

حققــوا  الطبيعيــة،  باملــوارد  الغنيــة  واألرجنتــن، 
ــة  ــه طلب ــذي حقــق في ــج متواضعــة يف الوقــت ال نتائ
كنــدا وأســراليا والرنويــج، الذيــن تتمتــع دولهــم 
هــذه  ألن  جيــدة،  نتائــج  نفســه،  املــوارد  بغنــى 
ســليمة،  بطريقــة  ثرواتهــا  عــى  حافظــت  الــدول 
بطــرق  العوائــد  واســتغلت  إحياءهــا،  وأعــادت 
ــن  ــه م ــا حققت ــتهالك م ــن اس ــدت ع ــليمة، وابتع س
ثــروات يف الرواتــب واملنــح، )كــا يفعــل حّكامنــا 

واضــح.  بجنــون  شــعوبنا(  وتطلبــه 
تقــدم  قيــاس  ميكــن  إنــه  »فريدمــان«:  ويقــول 
ــالل  ــن خ ــن م ــد والعرشي ــرن الواح ــا يف الق ــة م دول
ــة  ــح وتربي ــدّرس الناج ــق« امل ــى »خل ــه ع ــا تنفق م
ــم،  ــام مبقرراته ــم واالهت ــة فيه ــاء وزرع الجدي األبن
ونفــط،  وأملــاس  ذهــب  مــن  متتلكــه  مبــا  وليــس 
ــذي ســيحدد  ــم« هــو ال فمســتوى »مخرجــات التعلي
ــن  ــل م ــس الدخ ــا ولي ــتقبل وثراءه ــم املس ــوة أم ق
ــة  ــية غالبي ــا إىل جنس ــو نظرن ــة، ول ــوارد الطبيعي امل
الــرشكات املدرجــة يف ســوق »ناســداك«، بخــالف 
االقتصــادات الكــربى، لوجدنــا أن جميعهــا فقــرة 
يف مواردهــا الطبيعيــة، فاملعرفــة واملهــارات هــا 

املســتقبل.  عملــة 
ويختــم فريدمــان مقالــه بأنــه: »مــن املفيــد أن يكــون 
ــة مــا نفــط وغــاز وأملــاس، ولكنهــا تصبــح  ــدى دول ل

بــال جــدوى إن مل تســتغل ذلــك بطريقــة ســليمة«.
جائــزة  عــى  حائــز  فريدمــان  ميلتــون  ملحوظــة: 

19٧6 عــام  االقتصــاد  يف  نوبــل 
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ونعيمهــا،  الجنــة  عــن  الكريــم  القــرآن  تحــدث 
وكذلــك  وراحتهــم،  ســكانها  حــال  لنــا  ووصــف 
باللــه  نعــوذ  وعذابهــا،  النــار  مــع  كان  األمــر 
منهــا، فوصــف مــآل أصحابهــا، وهالكــم، يف أكــر 
هــل  ولكــن،  الكريــم،  القــرآن  مــن  موضــع  مــن 
وهــل  واحــد؟  املؤمنــون  يعيشــوه  الــذي  النعيــم 
واحــد؟ الكافــرون  لــه  يتعــرض  الــذي  العــذاب 

ســنحاول يف هــذه املقالــة، تعريــف لتعــداد نعيــم 
ــار. ــذاب الن ــداد لع ــة، وتع الجن

أوالً- نعيــم الجنة نعيان: 
مــن  فيهــا  ومــا  الجنــة  ُجْســَايِنّ، وهــو  نعيــم   .1
خــرات ونِعــم، قــال تعــاىل: »}َمثَــُل الَْجنَّــِة الَِّتــي 
ُوِعــَد الُْمتَُّقــوَن ِفيَهــا أَنَْهــاٌر ِمــْن َمــاٍء َغــْرِ آِســٍن 
ْ طَْعُمــُه َوأَنَْهــاٌر ِمــْن  َوأَنَْهــاٌر ِمــْن لَــَنٍ لَــْم يَتََغــرَّ
ــى  ــاِرِبَن َوأَنَْهــاٌر ِمــْن َعَســٍل ُمَصفًّ ٍة لِلشَّ َخْمــٍر لَــذَّ
]15 ]محمــد:  الثََّمــَراِت{  كُلِّ  ِمــْن  ِفيَهــا  َولَُهــْم 

اللــه  برحمــة  الفــوز  وهــو  ُروَحــايّن،  نعيــم   .2
الجســاين،  النعيــم  مــن  أعظــم  وهــو  ورضوانــه، 
ــُه َوِرْضــَواٍن  ُهــْم َربُُّهــْم ِبَرْحَمــٍة ِمْن ُ قــال تعــاىل: }يُبَرشِّ

لغويــات قرآنيــة
الحلقة )3(

د.بسام األغبر

ــا نَِعيــٌم ُمِقيــٌم )21({ ]التوبــة: 21[ ــْم ِفيَه ــاٍت لَُه َوَجنَّ
ثانيــاً- عذاب النار عذابان:

ــوال  ــم وأه ــذاب الجس ــو ع ــَايِنّ، وه ــذاب ُجْس 1. ع
النــار، ومنــه قولــه تعــاىل: }ِمــْن َوَرائـِـِه َجَهنَُّم َويُْســَقى 
ُعــُه َواَل يَــَكاُد يُِســيُغُه  ِمــْن َمــاٍء َصِديــٍد )16( يَتََجرَّ
َويَأْتِيــِه الَْمــْوُت ِمــْن كُلِّ َمــَكاٍن َوَمــا ُهــَو مِبَيِّــٍت َوِمــْن 
]1٧  ،16 ]إبراهيــم:   })1٧( َغلِيــٌظ  َعــَذاٌب  َوَرائِــِه 
2. عــذاب ُروَحــايّن، 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: }إِنَّ الَِّذيــَن كََفــُروا َوَماتـُـوا َوُهــْم 
ــاِس  ــِة َوالنَّ ــِه َوالَْماَلئَِك ــُة اللَّ ــْم لَْعَن ــَك َعلَيِْه ــاٌر أُولَِئ كُفَّ
َعْنُهــُم  ــُف  يَُخفَّ اَل  ِفيَهــا  َخالِِديــَن   )161( أَْجَمِعــَن 
الَْعــَذاُب َواَل ُهْم يُْنظَُروَن )162({ ]البقرة: 161، 162[
وأدخلنــا  وعذابــك،  نــارك،  مــن  أجرنــا  اللهــم 
النظــر  بغــر حســاب وال ســؤال، وارزقنــا  جنتــك 
األمــن. نبيــك  وصحبــة  الكريــم،  وجهــك  إىل 
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إهانُة  العلماِء .. إنهيارٌ لألمة 

ســافر العــامل )أينشــتاين( إىل اليابــان عــام 1922 يف الوقــت 
الــذي تــم فيــه اإلعــالن عــن فــوزه بـــ )جائــزة نوبــل للفيزيــاء( 

.
ويف الفنــدق مل يجــد معــه مــاالً ليعطيــه للخــادم الــذي جلــب 
ــم  ــا ث ــم وقعه ــة ث ــا جمل ــب فيه ــة وكت ــك ورق ــاي فأمس الش

ــا. ــاظ به ــه باالحتف ــادم ونصح ــا للخ أعطاه
بعــد مــرور 95 عامــاً يف يــوم 24 /10 /201٧ اتصــل أحــد أبنــاء 
أخــوة عامــل الفنــدق ذاك بــدار املزايــدات لطــرح الورقــة يف 

املــزاد .
ــة  ــزاد بالشــاري األول )2000 دوالر( وبعــد 25 دقيق ــدأ امل إبت

وقــف املــزاد عــى مبلــغ )1,3 مليــون دوالر(
اآلن،،، لرنى ماذا كتب )أينشــتاين( يف تلك الورقة  :

ــة ومتواضعــة تجلــب قــدراً مــن الســعادة أكــرب  ــاة هادئ ) حي
ــن الســعي للنجــاح املصحــوب بالتعــب املســتمر( م

لننتقــل اآلن لعاملنا العريب !!!
الربوفيســور  بغــداد  جامعــة  رئيــس  كان   1958 العــام  يف 
)عبدالجبــار عبداللــه( هــو أحــد أربعــة طــالب تتلمــذوا عــى 
يــد العــامل )أينشــتاين( يف معهــد )ماساشوســتس( يف الواليــات 

ــدة . املتح
ــم(  ــم قاس ــد الكري ــلطة )عب ــى س ــالب ع ــدث انق ــا ح عندم
ــذ )أينشــتاين(  ــي تلمي ــايئ العراق ــل العــامل الفيزي )1963( اعتُق
فيمــن اعتقــل مــن كــوادر، وسياســين، وأســاتذة، وعســكرين .

وعندمــا أُفــرج عنــه هاجــر إىل الواليــات املتحــدة وأقــام 
ــان(  ــاري تروم ــس )ه ــه الرئي ــد ومنح ــس املعه ــتاذاً يف نف أس

أعــى وســام يف أمريــكا ] وســام العــامل [
ــه كان يشــاهده  ــداً، يقــول إن ــه جي ــة عرف أحــد زمــالء الزنزان

ــاً . ــر أحيان ــه تنهم ــت دموع ــه وكان مســتغرقاً يف تأمالت

ــامل  ــاب الع ــه فأج ــبب بكائ ــن س ــأله ع ــرأ وس ــوم تج و ذات ي
ــر: الكب

عندمــا جــاء الحــرس القومــي العتقــايل صفعنــي أحدهــم 
فأســقطني عــى األرض ثــم فتــش جيــويب ورسق مــا لــدي وأخذ 
ــتاين(  ــربت أينش ــداه إيل )أل ــذي أه ــرب ال ــم الح ــذ قل ــا أخ في

ــه . ــا ب ــي وقعه ــوراه الت ــي شــهادة الدكت ــوم ني ي
كان قلــاً جميــالً مــن الياقــوت األحمــر ومل أكــن اســتعمل 
هــذا القلــم إال لتوقيــع شــهادات الدكتــوراه لطــاليب يف جامعــة 

بغــداد .
صمــت هذا العامل قليالً. ثم قال :

ــذي  ــي أن ال ــا آملن ــن م ــال امله ــة وال االعتق ــي الصفع مل تؤملن
ــاليب !!! ــد ط ــي كان أح صفعن

هــذا مــا قالــه الربوفيســور )عبــد الجبــار عبداللــه(،،،، أينشــتاين 
يقــول  : 

2% من البرش يفكرون
3% مــن البرش يظنون أنهم يفكرون

95% مــن البــرش يفضلون املوت عى أن يفكروا..
بالقصاصــة  واحتفــظ  )انشــتاين(  أكــرم  اليابــاين  الخــادم 
ألحفــاده بينــا رجــال الســلطة يف أمتنــا التــي تدعــى عربيــة 
ــتاين  ــم أنش ــروا قل ــرب وك ــراق والع ــتاين الع ــوا أنش أهان

!!!
ــروا  ــَة دم ــريب قاطب ــن الع ــل الوط ــراق ب ــط يف الع ــس فق لي
ــووس  ــل مه ــاء جي ــوا بإنش ــم واهتم ــاء والتعلي ــم والعل العل
بالغنــاء، والكــرة، واملالهــي، التــي ال تســمن والتغنــي وال 

ــة. ــار األم ــد إال يف انهي تفي
ــي  ــتاذه ه ــب أس ــا الطال ــع فيه ــا، ويصف ــان علاؤه ــة يه *أم

ــالً.. ــف أص ــارج التصني ــة خ أم
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»فن إدارة اأَلزمات واإِلدارة باأَلزمات«

إن مفهومــي فــن إدارة األزمــات واإلدارة باألزمــات  
يف  مهــاً  دوراً  يلعبــا  أن  اســتطاعا  مصطلحــن 
اســراتيجيات  إن  الوطنــي،  األمــن  اســراتيجيات 
ــة  ــراتيجيات الفني ــن االس ــا م ــي كغره ــن الوطن األم
املتخصصــة تأخــذ عــى عاتقهــا إدارة هــذه املفاهيــم 
ــا، واضعــة  ــد العلي ــح البل والتعامــل معهــا وفقــاً ملصال
ــك أساســاً لعمــل املؤسســات األخــرى، فدورهــا  يف ذل
رئيــي ومحــوري ضمــن هــذا اإلطــار، ولعــل مســؤولية 
ذلــك تقــع يف املقــام األول عــى عاتــق فريــق يُكلــف 
وهــو  الوطنــي،  األمــن  مستشــار  ويديــره  بذلــك 
الشــخص األقــرب لرئيــس أي نظــام ســواء كان رئــايس 
أو برملــاين، ومــن املفــرض أن ميتلــك مــن الصفــات مــا 
تؤهلــه للعــب دور وزيــري الخارجيــة والدفــاع ) عــى 
ــا(  ــع صالحياته ــل م ــا واليتداخ ــع معه أن ال يتقاط
فهــو املصــب األخــر الــذي تلتقــي عنــده كل املفاصــل 
الداخليــة  واالســتخبارية  االمنيــة  واملعلومــات 
والخارجيــة لتقييمهــا وتحليلهــا وعــرض مقراحــات 
التعامــل معهــا مــن قبــل رئيــس النظــام، منطلقــا مــا 
ــس  ــا اقتب ــوارد. وهن ــات وم ــن معلوم ــه م ــر لدي توف
ماقالــه احــد اهــم الشــخصيات يف رســم االســراتيجيات 
ــبق  ــيك االس ــي االمري ــن القوم ــة مستشــار االم الوطني
بريجينســيك حــن قــال مامضمونــه » اخــربين كــم 

ــراتيجيتك«. ــربك بأس ــوارد فأخ ــن م ــك م متل

واختيــار  إدارة،  تحتــاج  مســؤولية  هكــذا  أدارة  إن 

ونهــج  قواعــد  يتبــع  وكفــوء،  متناســق  فريــق 
متعمقــاً  العمليــايت  املســتوى  عــى  العليــا  اإلدارة 
بالتفاصيــل عــى خــالف االدارة العليــا املهتمــة برســم 
االســراتيجية وفــق مفهومهــا الشــامل، مــن حيــث 
اختيــار وإدارة األفــراد، ووضــع الشــخص املناســب 
ــث التسلســل اإلرشايف،  ــن حي ــع املناســب، وم يف املوق
ــن  ــق م ــدى الفري ــا ل ــل م ــتثار أفض ــتخراج واس واس
أســاليب العمــل واالبتــكار وتدريبهــم عــى كيفيــة 
ــق األهــداف املعــدة.  ــع واتخــاذ القــرارات وتحقي صن
الفنيــة  البرشيــة  املــوارد  تدريــب  ينبغــي  كــا 
ــي  ــزة األمــن الوطن ــز وأجه ــة وغرهــا يف مراك والبحثي
ــات،  ــت، وإدارة األزم ــة كإدارة الوق ــور مهم ــى أم ع
واإلدارة باألزمــات والقيــادة واإلبــداع الفنــي واإلداري 
الــراع  وإدارة  التفــاوض  ومهــارات  والعمليــايت 
مهــارات  عــى  تدريبهــم  اىل  باالضافــة  واملــوارد، 
مبــا  األجنبيــة  واملؤسســات  الــدول  مــع  التعامــل 
ــح  ــا و دون االرضار مبصال ــد العلي ــح البل ــدم مصال يخ
الــدول الصديقــة لحســاب أخــرى وفــق نظريــة الربــح 

املشــرك 

Win-Win theory

بدوامــة  املختــص  او  الباحــث  ينخــرط  ان  ودون 
خــالل  مــن  املقصــودة  غــر  األمنيــة  التريبــات 

االبتــزاز. أو  اإلغــراء 

د.سيف الدين زمان الدراجي
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التحــوُل الرقميُ وعالقتهُ بمكاتِب إدارة المشــاريع

التحــول التكنولوجــي أو مــا يســمى حديثــاً التحــول الرقمــي 
التكنولوجيــا  اعتــاد  هــو   Digital Transformation
التجاريــة، مــن  األعــال  أو  الخدمــات  لتحويــل  الرقميــة 
خــالل االنتقــال مــن العمليــات غــر الرقميــة أو اليدويــة إىل 
ــة  ــة القدمي ــا الرقمي ــن التكنولوجي ــة أو م ــات الرقمي العملي
ــات  ــن أهــم التحدي ــة، وهــو م ــات الرقمي إىل أحــدث التقني
التــي تواجــه املؤسســات ومشــاريعها املســتقبلية، حيــث 
ــة األعــال  ــاً تفرضــه بيئ ــراً إجباري ســتواجه املؤسســات تغي
)Business Environment(؛ ألجــل اإلســتجابه للتحــوالت 
التــي ال بــد أن تخطــط املؤسســة لهــا وتعمــل عليهــا مبرونــة 
عاليــة لالســتجابة باملتطلبــات الجديــدة الحادثــة يف الســوق؛ 
وغاياتهــا  أهدافهــا  صميــم  يف  يصــب  التحــول  ليكــون 
ــغيلية،  ــا التش ــى خططه ــتنعكس ع ــي س ــراتيجية، والت االس
ــا،  ــد منه ــح رضورة ال ب ــات أصب ــراءات والعملي ــة اإلج فأمتت
ــس فقــط ملجــرد التحــول الرقمــي أو التكنولوجــي، وإمنــا  لي
ــاً. ــار أيض ــن االنهي ــروب م ــة،  ولله ــرة املنافس ــاء يف دائ للبق
ــد يف  ــت الرائ ــي كان ــا Nokia الت ــة نوكي ــال حــي: رشك وكمث
صناعــة الهواتــف املحمولــة، لكنهــا مل تســتطيع البقــاء يف 
ــل  ــة بالكام ــت الرشك ــا انته ــب، وإمن ــة فحس ــرة املنافس دائ
ــا  ــي تفرضه ــة الت ــرات الحتمي ــتجابتها للتغ ــدم اس ــبب ع بس
ــة العمــل، فهــي مل تفعــل شــيئا خطــأ )عــى حــد  ــا بيئ عليه
قــول مديرهــا( وإمنــا مل تتكيــف، وتتطــور، وتنمــو؛ لتواكــب 
ــن يف  ــون والزبائ ــا املنافس ــي فرضه ــدة الت ــات الجدي الحاج

ــه. ــت نفس الوق
ــب أن  ــات يج ــر يف املؤسس ــي الكب ــول الرقم ــذ التح ولتنفي

ــة  ــة )وحــدة إداري ــق عمــل موحــد، وجه ــاك فري يكــون هن
تنشــأ  التــي  التغيــر  مبــادرات  كل  تتبنــى  املؤسســة(  يف 
ــج  ــة برام ــتكون يف النهاي ــي س ــول، والت ــذا التح ــتجابة له اس
ومشــاريع، ومــن هنــا يــأيت دور مكاتــب )P3O(وأهميتهــا يف 
دعــم مبــادرات التغيــر وجعلهــا تصــب يف مصلحــة املؤسســة 
ــات  ــم ومنهجي ــدم الدع ــا تق ــراتيجية؛ إذ إنه ــا االس وخططه
العمــل املالمئــة وأفضــل املارســات ملواجهــة التحديــات 
ــة؛ لتصــل  ــي تواجــه تحــوالت الســوق الريع واملخاطــر الت
ــاً دون  ــا أمان ــرق وأكره ــل الط ــا بأفض ــة إىل مبتغاه املؤسس

ــن. ــا الحالي ــة وزبائنه ــات الجاري ــى العملي ــر ع التأث
 وعــى هــذا األســاس، قــام املعهــد االمريــيك إلدارة املشــاريع 
بتحديــث    PMI( Project Management Institute(
ــة  ــن التقليدي ــاريع م ــت إلدارة املش ــي وضع ــات الت املارس
Waterfall Approch  إىل إضافــة Agility Approach لــيك 
ــرات  ــع التغ ــف م ــاريع للتكي ــعة للمش ــة واس ــي مرون يعط
ــة إىل  ــة، إضاف ــة والريع ــة والرقمي ــوالت التكنولوجي والتح
اســتحداث سلســلة جديــدة مــن الشــهادات التخصصيــة 

ــي. ــور املؤس ــول والتط بالتح
ونســتخلص يف نهايــة األمر ما يأيت:

1. ال بــد مــن تأســيس مكاتــب إلدارة وتنفيــذ مبــادرات 
مخرجــات  بــن  املوامئــة  لضــان  املؤسســات،  يف  التغيــر 

املؤسســية. االســراتيجية  مــع  واملشــاريع  الربامــج 
2. العمــل مبرونــه أكــر مــن خــالل اتبــاع املنهجيــات الرشــيقة 
ــل املؤسســة يف  ــيك تتكام ــة ل ــات التقليدي ــب املنهجي إىل جان

تعاملهــا مــع التغيــر و تنفيــذه عــى أرض الواقــع..

د. م  صادق جعفر الطرفي
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ــا يف  ــل األدب ويقولونه ــا أه ــي يتناقله ــوالت الت ــن املق فم
ــه  حــق مــن استشــعروا يف شــعره عــدم الشــاعرية ويتهمون
بالضعــف قولهــم: »هــذا شــعر فقيــه«، ولعــل هــذه املقولــة 
أول مــن تشــبث بهــا ابــن خلــدون، حيــث قــال كالًمــا 
بصناعاتهــم  يشــتغلون  الصناعــات  أهــل  »إن  خالصتــه: 
ــى  ــذا ع ــه ه ــم«، وكان تعليق ــم مصطلحاته ــيطر عليه وتس
قصــة قدمهــا يف مقدمتــه، خالصتهــا أن أبــا القاســم بــن 

ــده: ــايئ فأنش ــن الجزن ــا الحس ــى أب ــوان ألتق رض
مل أدر حــن وقفت باألطالل 

          مــا الفــرق بــن قدميها والبايل
فقــال أبــو الحســن عــى البديهــة: »هــذا شــعر فقيــه«، فلــا 
ــرق«، وهــذا  ــا الف ــه: »م ــال قول ــك، ق ــن ســبب ذل ســأله ع
ينبغــي  ال  الــكالم  وهــذا   ، الفقهــاء  يســتعمله  مصطلــح 
ــم؛ فاإلنســان ذات يكتســب  ــه عــى وجــه التعمي التســليم ل
صفــة أو أكــر، فــال يســتغرب أن يجمــع بــن علــوم متعــددة، 
ــعراء  ــاد والش ــم النق ــهد له ــن ش ــاء م ــن الفقه ــك فم وكذل
النقيــض فمــن الشــعراء مــن شــهد  بشــاعريتهم، وعــى 
النقــاد بعــدم شــاعرية بعــض أبياتهــم، فهــذا أبــو العتاهيــة 

ــه: ــن قول مل يستحس
يا عتب الســاعة الســاعة   أموت الســاعة الساعة

وأما اســتداللهم بقول الشافعي:
ولوال الشــعر بالعلاء يزري 

    لكنــت اليوم أشــعر من لبيد
فالبيــت منتــزع مــن ســياقه  فقــد ســاقه الشــافعي ملــا قيــل 
ــى  ــت ع ــاء، فارتجــل البي ــة فصح ــه إن أصحــاب أيب حنيف ل
ــن  ــعر، فم ــرغ للش ــْن تف ــد َم ــه يقص ــك لعل ــة وكذل البديه
هنــا يتضــح أنــه ليــس كل شــعر الفقهــاء ضعيــف، واألمثلــة 
عــى ذلــك ال تعــد وال تحــىص، فعــروة بــن أذينــة كان مــن 

ــا: ــي مطلعه ــدة الت ــك وهــو صاحــب القصي شــيوخ مال
إّن الّتــى زعمت فؤادك ملّها 

    خلقــت هواك كــا خلقت هوى لّها
وشــهد النقــاد بشــاعريته، والقــايض عيــاض أبياتــه التــي 
ــن  ــا م ــا فيه ــن وم ــي الرقمت ــاد ال ســيا بيت حــرت النق
ــل  ــد بتداخ ــاز يف آن واح ــة واملج ــتعال الحقيق ــة اس براع

تنبيهُ النبيه على قولهم: هذا شعرٌ فقيه

ــك  ــن ذل ــزم، وم ــن ح ــد ب ــو محم ــا أب ــم أيض عجيب،ومنه
ــه: قول

وأســتلذ باليئ فيك يا أمي   
ولســت عنك مدى األيام انرف     

إن قيل يل تتســى عن مودته 
   فــا جوايب إال الالم واأللف  

ــه وكل  ــل لقــد شــهد شــاعر مــن أفضــل الشــعراء يف زمان ب
زمــان، وهــو أبــو العــالء املعــري أحمــد بــن ســليان للقــايض 
عبــد الوهــاب بــن نــر املالــيك بجــودة شــعره، بــل شــبهه 
ــد  ــايض عب ــه الق ــد علي ــا وف ــال مل ــث ق ــس حي ــرئ القي بام

ــه: ــو العــالء يف بيت ــه أب الوهــاب وضايف
واملالــيك بــن نــر زار مــن ســفر   ** بالدنــا فحمدنــا النــأي 

والســفر  
إذا تفقــه أحيا مالكا جدال

   وينــرش امللك الضليل إن شــعرا
ــه  ــك بأن ــوع ينبئ ــوان مطب ــه دي ــيك  ل ــه مال ــايض فقي والق
شــاعر مطبــوع، فهــذه شــهادة أيب العــالء بشــاعرية القــايض؛ 
العــالء وكفــى بشــهادته يف هــذا  أبــا  فالنقــاد يعرفــون 

ــالء. ــرا وإع ــام فخ املق
يقــال  فكيــف  عــد،  يحصيهــم  ال  الفقهــاء  والشــعراء 
الدعــوى هــل  عــن شــعرهم ضعيــف، وأصحــاب هــذه 
أو قــرأوا عنهــم؟ أم هــي مجــرد ســطحيات  يعرفونهــم 
ــنة   ــر مستحس ــية غ ــة وهامش ــة يف الرؤي ــم وضبابي يف الحك
ــة  ــغله رق ــارة ويش ــه العب ــر أن تهم ــد البص ــي للناق فينبغ
ــر  ــض النظ ــورة، بغ ــال الص ــة وج ــن الصناع ــر وحس التعب
عــن  النظــر  بغــض  الشــعر  يف  ينظــر  وأن  القائــل،  عــن 
ــب  ــون كحاط ــات، وال يك ــن العومي ــف ع ــه، وأن يتوق قائل
ــر  ــذول بغ ــد مب ــدم لجه ــذا ه ــوالت، وإال فه ــل يف النق لي
ــون  ــا نك ــوج م ــا أح ــم، وإنن ــال عل ــم ب ــد، وكالم يف العل جه
ــن  ــتخفاف، ولك ــف واالس ــن التعس ــد ع ــاف والبع إىل اإلنص

اإلنصــاف عزيــز.
والحمــد للــه عــى مــا وهــب، ثــم الصــالة مــا حكــت 
حائــم حامئــا إذا بكــت، عــى أجــلِّ مرســل وآلــه وصحبــه 

ــه. ــن وال ــي م وتابع

د.محمد عبد الرزاق
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مشــاهداتٌ من الحجِر الصحي

ــن  ــهر تب ــة أش ــل بضع ــرشت قب ــة ن ــر إعالمي يف تقاري
أن هنــاك عــرشات الــدول مل تصــب بفايــروس كورونــا، 
والســبب املبــارش بعــدم وصــول كورونــا لهــذه الــدول 
ــه،  ــع ب ــذي تتمت ــي ال ــزل الطبيع ــر أو الع ــو الحج ه
مــن حيــث وقوعهــا يف منتصــف البحــار، عــى اعتبــار 

أن جميــع هــذه الــدول جــزر تقــع وســط البحــار.
ــزل  ــذا الع ــق ه ــامل تطبي ــن دول الع ــر م ــت كث حاول
ــزل  ــة لع ــه كان محاول ــا- إال أن ــن طبيعي – وإن مل يك
الفايــروس عــن املحيــط العــام والتجمعــات الســكانية، 

ــر. ــل تقدي ــى أق ــه ع ــره أو تحجيم لح
عشــت أنــا شــخصيا تجربــة العــزل الصحــي االحــرازي 
للذيــن يأتــون مــن دول فيهــا نســب عاليــة لألصابــات، 
والغايــة  الخطــورة،  عاليــة  بــدول  تســمى  كــا  أو 
مــن  القادمــن  خلــو  مــن  التأكــد  منــه  الرئيســة 

الفايــروس القاتــل.
تقاريــر إعالميــة وإحصائيــة أخــرى أشــارت إىل أن 
ــر  ــيناريوهات الحج ــة س ــذا، وخاص ــاكاة ه ــم املح نظ
الصحــي اإلحــرازي، كشــفت عــن أنــه يــؤدي دورا 
 ،19 كوفيــد-  مــرض  انتشــار  التحكــم يف  حيويــا يف 
مقارنــًة بــأي تدابــر وقائيــة أخــرى تطبــق مــن دونــه، 
ــراوح  إذ أدى إىل انخفــاض معــدل العــدوى بنســبة ت
بــن 44% و81%، ومعــدل الوفيــات بنســبة تــراوح 

بــن 31% و%63. 
مبشــاعر  تشــعرك  فريــدة،  تكــون  تــكان  تجربــة 
ــي  ــرة ه ــذه الف ــت ه ــرف إن كان ــال تع ــة، ف متناقض
ــا  ــاة، أم أنه ــوط الحي ــن ضغ ــدك ع ــة تبع ــرة نقاه ف
ســجن يقيــد حريتــك؛ إذ ال يســمح لــك أن تخطــو 
خطــوة واحــدة خــارج غرفتــك، فمشــاعر الوحــدة 
ــة  ــن اللجن ــادر ع ــث ص ــر حدي ــا تقري ــل يبدده واملل
ــة  ــد أهمي ــة، أك ــراض والوقاي ــة ملكافحــة األم األوروبي

الوبــاء،  انتشــار  مــن  للحــد  الوقائيــة  التدابــر 
ولتخفيــف العــبء عــى أنظمــة الرعايــة الصحيــة 
ــات  ــًدا، خاصــة أن نســبة 9 إىل 26% مــن اإلصاب تحدي
ــال  ــن يف املج ــن العامل ــت ب ــاد األورويب كان يف االتح
ــي  ــة الت ــذه الفئ ــع ه ــف م ــك تتعاط ــي، تجعل الصح
ــاء،  ــذا الوب ــد ه ــي األول ض ــط الدفاع ــت يف الخ كان
اإلجــراء  بأهميــة هــذا  أنهــا تجعلــك تشــعر  كــا 

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 
ــس  ــم لي ــٍل مظل ــٍل طوي ــل كان كلي ــراءة، املل ــى بق حت

ــر. ــة شــهر او أك ــة، االســبوع مبثاب ــه نهاي ل
الحجــر ميكــن ان يجعلــك تفكــر بجــدوى هــذا اإلجراء، 
الــذي  الحجــر  آخــر مــن  خاصــة أن هنــاك نوعــاً 
ــن  ــور اىل فحص ــه املحج ــع في ــزل، يخض ــون يف املن يك
ــاء  ــد انقض ــد وبع ــه البل ــا أول وصول ــروس كورون لفاي
اســبوع الحجــر، مــع متابعــة مــن قبــل الجهــات 
تطبيــق  طريــق  عــن  تحركاتــك  لجميــع  املختصــة 
ــف  ــت، واملخال ــر ن ــرب االن ــك ع ــد موقع ــي يرص هاتف
ــة  ــة او ســجن يف حال ميكــن ان يحاســب بغرامــة مالي
خروجــه مــن املنــزل او اختالطــه مــع النــاس، يجعلــك 
ــل ان تســافر وتخضــع اىل هــذه  ــرة قب ــف م تفكــر أل
ــعها  ــة ال تس ــل بفرح ــا تكل ــي بنهايته ــراءات الت االج
فرحــة بعــد ظهــور النتيجــة الســلبية التــي تتيــح لــك 
ــي  ــة الت ــم الحري ــك طع ــاء، وتذيق ــى تش ــروج مت الخ

ــاً. ــو مؤقت ــا ول فقدته

عبدالرزاق سعود
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الجامعــة المتفاعلة )التأثير والتأُثر(

اذا رغبــت يف تصنيــف جامعتــك ضمــن التصانيــف 
العامليــة املرموقــة فعليــك االلتــزام بــاآليت:

ــة  ــددة ومبني ــر مح ــق معاي ــها وف ــار رئيس # اختي
واألعــراف  النزاهــة  مــن  عاليــة  درجــة  عــى 

املرموقــة. األكادمييــة 
ــة  ــر الرصان ــق معاي ــات وف ــار عمــداء الكلي # اختي
ــكار، والقــدرة عــى أداء املهــام بــكل كفــاءة  واالبت
ــة،  ــة العالي ــة العلمي ــكاز عــى األمان ــة باالرت وفاعلي

والنزاهــة االكادميــة.
ــار  ــق معي ــة وف ــام العلمي ــاء االقس ــار رؤس # اختي
املعرفــة،  نقــل  عمليــات  إدارة  عــى  القــدرة 
وانتاجهــا وتحفيــز االبتــكار وفــق قاعــدة الــرشاكات 
مــع أصحــاب املصالــح لخدمــة املجتمــع وصــوال إىل 

ــاء. ــه والبن ــايب النزي ــل اإليج التفاع
# اعتــاد قانــون ترقيــات عــادل وشــفاف ومبعايــر 
واضحــة ومحــددة يضمــن صناعــة علــاء حقيقيــن 

قادريــن عــى االبتــكار واالبــداع.

للنــرش  ومحــدده  واضحــة  تعليــات  إصــدار   #
ــن  ــن م ــة الباحث ــد لحاي ــي املعتم ــي العامل العلم

النــرش العلمــي املزيــف.
ــي  ــق باملجــالت الت ــا يتعل ــكل م ــادة النظــر ب # إع
تصــدر بالجامعــه وتنظيمهــا مبــا يتوافــق وأعــى 
العلمــي  والنــرش  للمجــالت  العامليــة  املعايــر 

املرمــوق.
ــة  ــة التعليمي ــب كمحــور للعملي ــام بالطال # االهت

والعنــر االهــم لالبــداع واالبتــكار.
التدريســية والعمــل  الهيئــة  # االهتــام بــكادر 
ليكــون  قدراتــه  وبنــاء  وتطويــره  تدريبــة  عــى 
قــادر عــى مواكبــة التطــور املعــريف واملهــاري.

تســتطيع  التــي  هــي  املرموقــه-   - الجامعــة   #
االصلــح. اختيــار 

الســؤال: هل لدينا جامعــة بهذه املواصفات؟
#الجامعــة املرموقة- ثقافة- ســلوك- اثر

د.صالح الدين عبد مرزوك الجنابي



20

مقاالتصدى ُأريد

فيــروس كورونــا بعــدَ عــاٍم مــن تفشــيه
د. إبراهيم حمّامي

ــة  ــة األوىل بجائح ــن اإلصاب ــالن ع ــذ اإلع ــر من ــل م ــام كام ع

كورونــا يف الصــن، كان ذلــك يف ديســمرب 2019 وهــو مــا منــح 

ــتجد ــا املس ــروس كورون ــمه COVID19 أو ف ــروس اس الف

أمــا عــن »املســتجد« فــا ال يعرفــه الكثــرون أن فــروس 

ــي  ــايض وأعط ــرن امل ــات الق ــذ عرشيني ــروف من ــا مع كورون

هــذا االســم )كورونــا( مــن قبــل عاملــة فروســات إســكتلندية 

ــدن يف  ــدا« يف مستشــفى ســان تومــاس بلن اســمها »جــون املي

العــام 196٧.

ــالً  ــروس أص ــود الف ــاريض وج ــن مع ــض م ــم إصار البع رغ

ــور  ــام ليتح ــاج 800 ع ــروس – يحت ــروس – أي ف ــن أن الف م

ويتغــر إال أن فــروس كورونــا هــو نفســه شــاهد عــى خطــأ 

هــذا االدعــاء بتحــوره وتســببه بوبائــن وجائحــة يف أقــل مــن 

ــن عامــاً  عرشي

فــروس كورونــا لــه ســبعة أنــواع، أربعــة منهــا تســبب 

 SARS-CoV االنفلونــزا املوســمية، وثالثــة هــي وبــاء ســارس

عــام 2003 ووبــاء مــرس MERS عــام 2013 ثــم أخــراً كوفيــد 

2-SARS-CoV 19 عــام 2019 أو

حــاول البعــض اآلخــر نــرش مقاطــع مــن أفــالم تتحــدث عــن 

تفــي فــروس كورونــا – نعــم هكــذا باالســم – وإحداثــه وبــاء 

أو جائحــة وذلــك ســنوات قبــل ظهــوره الفعــي، واعتــربوا ذلك 

دليــالً إضافيــاً عــى وجــود مؤامــرة يعلمهــا مخرجــو هوليــوود، 

لكــن الحقيقــة أن كاتبــي القصــص واملخرجــن، ينتجــون أفالمــاً 

عــن خيــال مســتقبي مــن وقائــع علميــة محــددة منهــا وبــايئ 

ســارس ومــرس والبنــاء عليهــا يف تصــور وبــاء مســتقبي.

ــة  ــات دم قدمي ــل عين ــاً، أن تحلي ــرون، أيض ــه كث ــا ال يعرف وم

ومحتفــظ بهــا أشــارت إىل وجــود الفــروس وانتشــاره يف 

إيطاليــا يف ســبتمرب 2019 أي قبــل اإلعــالن 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 للفروس مســجلة يف أمريــكا، وأبــراج االتصاالت 

جــي5 هــي الســبب، والــرشكات الكــربى وراء املوضــوع، 

والكامــات هــي لقتــل النــاس، وال يوجــد فــروس مــن األصــل، 

ــن  ــا م ــق، وغره ــي للقل ــزا وال داع ــبه االنفلون ــه تش وأعراض

الروايــات والقصــص التــي ال تتوقــف، وال تســتند أي مــن هــذه 

ــة مــن أي  ــة أو مختربي ــة أو علمي االدعــاءات عــى أســس طبي

ــب  ــل، ويصي ــب، ويقت ــرش، ويصي ــي ينت ــروس حقيق ــوع الف ن

كل الفئــات العمريــة، وأعراضــه كثــرة وتختلــف مــن شــخص 

آلخــر، وهنــاك مــن يصــاب بأعــراض خفيفــة لســاعات فقــط 

ــاة،  ــة والوف ــرف العناي ــه املطــاف يف غ ــي ب ــن ينته ــاك م وهن

ــاً لــدى النــاس وهــذا التبايــن خلــق لغطــاً إضافي

وهنــاك فئــة جديــدة مــن املصابــن تبقــى معهــم بعــض 

األعــراض لفــرة طويلــة، أو مــا يصطلــح عــى تســميته اليــوم 

ــد  ــراض تســتمر ألشــهر بع Long COVID illness وهــي أع

اإلصابــة، وأكرهــا الســعال املتواصــل، واإلرهــاق الشــديد، 

ــا. ــذوق، وغره ــم والت ــتي الش ــدان حاس وفق

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 أو 

الباحثــون؟

- مــا ســبب التخبــط الواضــح والتضــارب يف املعلومــات التــي 

يتحــدث بهــا الساســة؟

الشــفافية يف رشح بعــض اإلجــراءات  - مــا ســبب غيــاب 

وتربيرهــا، وهــي التــي ال تتوافــق مــع خطــر الفــروس خاصــة 

ــة؟ ــة الجائح يف بداي

ــا  ــراءات ذاته ــاليب واإلج ــتخدام األس ــادة اس ــم إع ــاذا تت - مل

للحــد مــن انتشــار الفــروس حتــى التــي ثبــت فشــلها يف 

الســيطرة عليــه؟

- ملــاذا ال يوجــد تنســيق بــن الــدول للحــد مــن انتشــار 

الفــروس؟

بعــد أشــهر مــن انتشــار الجائحــة أصبــح هنــاك فهــم متزايــد 

ــايل  ــب جســم االنســان، وبالت ــف يصي لطبيعــة الفــروس، وكي

كيفيــة التعامــل معــه كمــرض، وهــو مــا قلــل عــدد الوفيــات 

ــد واملتصاعــد.  ــات املتزاي ــة بعــدد اإلصاب مقارن

زيــادة عــدد اإلصابــات ليــس بســبب زيــادة عــدد الفحوصــات 
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لكــن العكــس صحيــح، أي أن فحــص املزيــد مــن الناس يكشــف 

عــن مزيــد مــن االصابــات.

عــن  تختلــف  حســابات  لهــا  الصحيــة  واألنظمــة  الــدول 

حســاباتنا، منهــا درجــة اســتيعاب املستشــفيات وقــدرة النظــام 

ــرة،  ــرة قص ــاالت يف ف ــونامي« ح ــل »تس ــى تحم ــي ع الصح

املعــدات املطلوبــة وإصابــات الــكادر الطبــي الــذي ســقط 

ــت  ــي حقق ــدول الت ــى ال ــة حت ــة للجائح ــا نتيج ــرون منه كث

نجاحــات باهــرة بدايــة الجائحــة يف الســيطرة عليهــا، والتقليــل 

ــرخ  ــا الجنوبيــة ت ــا وكوري ــان وأملاني ــات كالياب ــن اإلصاب م

اليــوم بأنهــا فقــدت الســيطرة ولجــأت لإغالقــات والتشــديد 

حتــى خــالل فــرة أعيــاد امليــالد ورأس الســنة، وهــو أمــر غــر 

ــروب. ــن الح ــى يف زم ــبوق حت مس

هنــاك شــبه إجــاع اليــوم أن الطريقــة الوحيــدة للتعامــل مــع 

ــا، أي اتخــاذ إجــراءات تتناســب  ــش معه الجائحــة هــو التعاي

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 

الشــعبوين مــن أمثــال الرئيــس األمريــيك، والرئيــس الربازيــي، 

ــم  ــجلت بالده ــدي؛ إذ س ــس الهن ــي، والرئي ــس الفرن والرئي

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 االجتاعي.

ب ( غسل اليدين والنظافة. 

ت ( وارتداء الكامات، 

إضافة لتقليل اللقاءات والزيارات للحد األدىن املمكن.

مــن دون ذلــك االلتــزام والوعــي تبقــى أي إجــراءات رســمية 

بــال معنــى، وال ميكــن فرضهــا بالقــوة حتــى ولــو مبنــع التجــول 

واالغــالق التــام، وهــو مــا انعكــس واقعيــاً عــى عــدد اإلصابات 

ــراءات  ــا باإلج ــزم مواطنوه ــن دول يلت ــرق ب ــات والف والوفي

كفنلنــدا والرنويــج ودول أخــرى درجــة االلتــزام تــكاد تكــون 

معدومــة.

للتوضيــح، فــإنَّ الكامــات ال تقلــل نســبة األكســجن 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 ســالمتها، ميكــن 

توضيــح التــايل:

- اللقاحــات بحــد ذاتهــا )أي مكوناتهــا( فيهــا كل درجــات 

ــا. ــر منه ــالمة وال خط الس

- صحيــح أن مــدة االختبــارات عليهــا كانــت أقــل مــن املعتــاد 

واختــرت بشــكل كبــر ولهــذا أســباب منهــا: توحــد كل 

ــاركة  ــال، ومش ــاح فّع ــاد لق ــاول إيج ــامل يف مح ــربات الع مخت

املعلومــات بــن الــرشكات واملختــربات، والضــخ املــايل الهائــل 

ــاح. ــة اللق ــر لتجرب ــن الكب ــدد املتطوع ــارات، وع وبامللي

ــرة  ــل، والف ــتيفائها بالكام ــم اس ــالث ت ــة الث ــل التجرب - مراح

الزمنيــة التــي اختــرت هــي اإلجــراءات اإلداريــة واملكتبيــة.

.DNA اللقاحات ال تغر تركيبة ال -

.microchips اللقاحات ال تحتوي عى رقائق الكرونية -

عــى  تجربتــه  قديــم وســبق   mRNA تقنيــة اســتعال   -

لقــاح ألول مــرة. لكنــه يســتخدم يف  االنســان 

- اللقاحات ال تحتوي عى خاليا أجنة.

- اآلثــار طويلــة األمــد ال ميكــن معرفتهــا، متامــاً كأي لقــاح أو 

دواء جديــد يتــم طرحــه ويحتــاج املتابعــة لســنوات ملعرفــة أي 

آثــار طويلــة األمــد

ــوع  ــة يف موض ــى اللحظ ــه حت ــة علي ــذي ال إجاب ــؤال ال - الس

ــو: ــات ه اللقاح

 كم هي فرة الوقاية التي مينحها اللقاح؟

ال ميكــن القــول إن اللقــاح ســينهي الجائحــة، حتــى اآلن عــى 

ــا أو  ــي مينحه ــة الت ــرة الوقاي ــح ف ــدم توضي ــل، بســبب ع األق

النســبة املطلوبــة لتحقيــق املناعــة والتــي تختلــف بــن فــروس 

وآخــر )بعضهــا يحتــاج 30% وأخــرى %90(.

كــا ال ميكــن القــول إن البــدء يف عمليــات التطعيــم متثــل 

انتصــاراً نهائيــاً، فــا أن بــدأت هــذا الشــهر تلــك العمليــات يف 

بريطانيــا لتتبعهــا دول أخــرى، حتــى تــم اإلعــالن عــن ســاللة 

جديــدة مــن الفــروس رسيعــة العــدوى واالنتشــار، وهــو مــا 

ــاء نتعامــل مــع الجائحــة بشــكل يومــي. ــا نلمســه كأطب بدأن

وكــا هــو الحديــث عــن اآلثــار الصحيــة لإصابــة بالفــروس أو 

اللقــاح ضــده، أيضــاً نتوقــف عنــد اآلثــار االقتصاديــة املدمــرة 

ــة  ــك طويل ــك تل ــة، وكذل ــع الجائح ــل م ــا التعام ــي خلفه الت

األمــد والتــي سنشــعر بهــا خــالل 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... 

وبعيداً عن نظريات املؤامرة التي يعشقها بعضهم.
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والنهايــُة والبدايــُة  اإلدارُة 

ــة  ــتنتهي لعب ــم: »س ــاري اإلبراهي ــتاذ مش ــول األس يق
ــي  ــا ســتفقد النقــود الت ــا؛ حينه ــوم م ــويل يف ي املونوب
ــار  ــات العق ــا، وستســاوي مكعب ــا قيمته تســابقنا إليه
املجســات  حتــى  أرًضــا،  ببنائهــا  انشــغلنا  التــي 
العلبــة  إىل  ســتعود  أرواحنــا  فيهــا  ســكبنا  التــي 
املســتطيلة املظلمــة، ســتنتهي اللعبــة، وســنبقى بعــد 
ــاه  ــا أفنين ــتحق كل م ــت تس ــاءل: أكان ــذا نتس كل ه
ــن اإلدارة  ــدث ع ــوم تتح ــة الي ــا؟«.. مقال ــن أجله م

والبدايــة والنهايــة..
قبــل ســنوات طويلــة كنــت أعمــل متعاونــا مــع 
وصــادف  اليابــان،  يف  العربيــة  املنظــات  إحــدى 
مــن  الكبــار  املســؤولن  أحــد  طوكيــو  زار  أن 
العــامل العــريب، وكان املديــر يف تلــك املنظمــة مــن 
ــون  ــن ال يتقبل األشــخاص العاشــقن للكامــرات والذي
األضــواء،  منهــم  يــرق  آخــر  أي شــخص  وجــود 
ــامل  ــر ش ــداد تقري ــة بإع ــات واضح ــت التعلي وكان
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، 
وحزنهــم،  املوظفــن  اســتياء  أثــار  األمــر  ذلــك 
الرجمــة  يف  للمســاعدة  طلبــي  تــم  أن  وصــادف 
لذلــك املســؤول الكبــر، وفعــالً قابــل مديــر املنظمــة 
ــوره يف  ــيء بص ــر امل ــداه التقري ــر وأه ــف الزائ الضي
ــة  ــي يف الرجم ــم عم ــادف بحك ــات، وص كل الصفح
ــص يأخــذ  ــق املخت ــت الفري ــر أن رأي للمســؤول الكب
ــا  ــا ويضعه ــر ويجمعه ــذكارات والتقاري ــا والت الهداي
يف كراتــن بشــكل يوحــي بأنــه ال أمــل إطالقــاً يف 
ــك  ــداً، ذل ــر أب ــؤول الكب ــك املس ــا ذل ــع عليه أن يطل
ــن  ــر مل يك ــتوعبت أن األم ــراً.. اس ــزين كث ــف ه املوق
النفســية  والضغــوط  العصبيــة  تلــك  كل  يســتدعي 
ــم  ــر ت ــور يف تقري ــى ص ــات ع ــاحنات والراع واملش

ــة... ــف جانبي ــى أرف ــر ع ــة األم ــه يف نهاي وضع
ــر  ــح أك ــان، أصب ــر باإلنس ــنوات العم ــرت س ــا م كل
ورمبــا  األحــداث  مــآالت  يشــاهد  أن  عــى  قــدرة 

نهايــات القصــص الدراميــة لحيــاة أشــخاص عاصهــم 
وتعامــل معهــم، سيشــاهد كيــف أن املديــر الــذي 
ــف  ــاد أي موظ ــل وإبع ــه وفص ــع نفس ــارع لتلمي ص
قــد ينافســه عــى الكــريس كان مصــره يف النهايــة أن 
ــرء  ــتوعب امل ــد، سيس ــال للتقاع ــاؤه أو يح ــم إعف يت
ــوا  ــؤول مل يتجمع ــول املس ــن ح ــن واملطبل أن املنافق
ــل  ــا إن يرح ــط، وم ــب فق ــريس واملنص ــول الك إال ح
املديــر إال وينفــض أولئــك الذيــن طبلــوا ونافقــوا 
مــن  مــودة  مديرهــم  وبــن  بينهــم  تكــن  مل  كأن 
ــدة مــن التملــق والنفــاق  ــل، ليبــدؤوا حلقــة جدي قب

ــد. ــر الجدي للمدي
أو  حقوقهــا  النــاس  ســلب  أن  اإلنســان  ســيفهم 
التجــرب عليهــا، كلــه ظلــم وَديــن ســيدفعه الظــامل 
عاجــالً أو آجــالً يف الحيــاة أو بعــد املــات، سيشــاهد 
ــه كيــف أن املــال الحــرام نقمــة وميحــق  املــرء بعيني

الــربكات،
بــال  كانــت  النزاعــات  جميــع  أن  املــرء  ســيفهم 
ــة  ــور جانبي ــى أم ــق ع ــوط والقل ــى، وأن الضغ معن
كانــت بــال معنــى، وأن االنتصــارات الوقتيــة عــى 
ــى، وأن الخســارة  ــال معن ــن ب حســاب تعاســة اآلخري
واألرسة  الصحــة  إهــال  يف  كانــت  الحقيقيــة 

النفــس... وإهــال  واألصدقــاء 
وأختــم بهــذا البيــت مــن كلــات الشــاعر كريــم 

العراقــي:
كن فيلســوفاً تــرى أن الجميع هنا

يتقاتلــون عى عدٍم وهم عدم

د . م  عصام بخاري
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لمــاذا اليابانيــون يريــدون الســمك طازجًا؟!!

مــن املعــروف عــن اليابانيــن، أن الســمك وجبــة أساســية 
ــذ عقــود مل يعــده الســمك يقــرب  يف طعامهــم، لكــن من

مــن الشــواطئ اليابانيــة.
وقــد حــل اليابانيــون هــذه املشــكلة فصــاروا يصطــادون 

يف عــرض البحــر واملحيــط بعيــداً عــن الســواحل.
ــد  ــت تبتع ــد وأصبح ــوارب الصي ــربت ق ــن ك ــع الزم وم

ــاطئ. ــن الش ــر ع أك
هــذا يؤخــر وصــول الســمك إىل الــرب مــا يعنــي أن 

الســمك لــن يكــون طازجــاً!
لحــل هــذه املشــكلة صــارت ســفن الصيــد تحمــل معهــا 
ــا الســمك فــور  ــي يوضــع فيه ــدات، الت الثالجــات واملجمِّ

ــاده. اصطي
ــد  ــت تبتع ــفن وأصبح ــم الس ــاد حج ــذا أدى إىل ازدي وه
ــا  ــن بقائه ــايل زاد زم ــر، وبالت ــر فأك ــواحل أك ــن الس ع

ــاطئ. ــن الش ــداً ع بعي
فهل يف هذا مشكلة؟

ــوع يف  ــه موض ــاً ! ألن ــد طازج ــمك اآلن مل يع ــم ! الس نع
ــه  ــرون إلي ــاس ينظ ــار الن ــدات، أي ص ــات واملجمِّ الثالج

ــاً ! ــس طازج ــد ولي ــه مجمَّ ــى أن ع
ــده  ــده وتجمي ــم صي ــذي يت ــمك ال ــعر الس ــض س فانخف

بهــذه الطريقــة !
مــا املشــكلة يف هــذا؟ املشــكلة واضحــة فالســعر املنخفــض 
يــؤدي إىل عــدم الرغبــة يف جلــب املزيــد مــن الســمك إىل 

الســوق !
فا الحل؟

اليابانيــون دوماً عندهم حل!
ــاً  ــد أحواض ــفن الصي ــم يف س ــون معه ــاروا يحمل ــد ص فق
ــى  ــمك، فيبق ــا الس ــون فيه ــاء، يضع ــوءة بامل ــرة ممل كب

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 !
ــا كان  ــرك ك ــال يتح ــوض ف ــم يف الح ــمك يزدح ألن الس
ــن  ــف ع ــه يختل ــإن طعم ــايل ف ــر ! وبالت ــرك يف البح يتح

ــازج ! ــمك الط ــم الس طع
مــا لهؤالء اليابانيــن؟ إنهم ال يعجبهم العجب !!

وكيف يســتطيع الصيادون إرضاءهم؟
ــوا  ــم وضع ــن؛ إذ إنه ــد الياباني ــود عن ــاً موج ــل دوم الح

ــوض ! ــرش يف الح ــمك الق ــن س ــراً م ــاً صغ فرخ
أتعرفون ملاذا؟

حتــى ال يتوقــف الســمك يف الحــوض عــن الحركــة هربــاً 
مــن ســمك القــرش.

والدرس املستفاد
من هذه القصة :

هــو أن التحــدي الــذي ُوضــع فيــه الســمك جعلــه يف 
ــد  ــى قي ــى ع ــل أن يبق ــن أج ــة م ــة ورسيع ــة دامئ حرك

الحيــاة !
وهذا ما يريده الصيادون...

ــة  ــوا بالســمك إىل الشــاطئ وهــو يشــعر بالحيوي أن يصل
ــه طــازج بالفعــل ! ــذاً ألن ويبقــى طعمــه لذي

ــا  ــن م ــمك لك ــن الس ــاً م ــأكل بعض ــرش ي ــك أن الق والش
ــه مــن  ــم الحفــاظ علي ــة قياســا مبــا يت ــه نســبة ضئيل يأكل

ــة. ــات الضخم الكمي
ــوض  ــل يف الح ــول وكس ــن خم ــمك م ــاب الس ــا أص إن م

ــرش. ــا نحــن الب ــا يصيبن هــو م
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ــة،  ــة فني ــرة بطريق ــن فك ــر ع ــة للتعب ــة معين ــة بطريق ــاط املرتب ــن الخطــوط والنق ــة م ــن مجموع ــارة ع  الرســم عب
ــواع الخامــات. إن مــن  ــن الرســم وأن ــأيت ف ــا ي ــاول في ــا، ونتن ــارص وأساســيات ينبغــي مراعاته ــادئ وعن وللرســم مب
أهــم مبــادئ الرســم البــدء برســم الهيــكل الخارجــي للشــكل أوال، ومراعــاة املســافات بــن األشــكال واالتجــاه الصحيــح 

للظــل والضــوء.

القلم الرصاص
انتــرش اســتخدام القلــم الرصــاص لفــرة طويلــة قبــل 
البــدء بالتلويــن باأللــوان املائيــة، وميتــاز بتنــوع درجاتــه 
مــن الرمــادي حتــى يقــرب مــن األســود، وتتعــد أنــواع 

ــم الرصــاص. قل

الفحم
 ، املثاليــة  الرســم  وســائل  مــن  الفحــم  خامــة  تعتــرب 
وتتوفــر يف صــور متعــددة مــا بــن الخشــن والناعــم 
والصلــب واألقــل صالبــة، وهــى نوعــان فحــم نبــايت  

صناعــي. وفحــم 

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

لنصوع. ا

حيدر الكرخي
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الرسم بربامج الكمبيوتر
ــر أدوات  ــي توف ــة الت ــم املتخصص ــج الرس ــددت برام تع
رســم الخطــوط واملنحنيــات واألشــكال باإلضافــة ألدوات 
ــالل  ــاءة والظ ــم يف اإلض ــوان والتحك ــزج األل ــن وم التلوي
، مــع ميــزة إمكانيــة تعديــل كل هــذه اإلعــدادات يف أي 
وقــت وتوفــر أدوات الكمبيوتــر طريقتان للرســم ، الرســم 
النقطــي والرســم املتجــه ، كــا وفــرت التقنيــات الحديثــة 
لوحــات وأقــالم إلكرونيــة أحدثــت تطــوراً هائــالً يف فــن 

الرســم عامــة والرســوم املتحركــة خاصــة.

أقالم الخط العريب
هــي خامــة شــبيهة بالفحــم تــم معالجتهــا ببعــض األصبــاغ 

والصمــغ، وتصنــع عــى هيئــة متفاوتة الســمك.

 األكريليك
ــاء، وتشــبه  ــذاب يف امل ــا ت ــة يف أنه ــوان املائي شــبيهة باألل
ــر  ــح أك ــاف وتصب ــد الجف ــا بع ــة يف ثباته ــوان الزيتي األل

ــوان الجــواش. ــن أل ــاً م ملعان

رسوم األلوان املائية
اللــون، حيــث  التقنيــة برعــة جفــاف  تتميــز هــذه 
تســتخدم بإضافــة املــاء مــا يجعــل األلــوان تحتفــظ 
ــا يقــوم مبهمــة تخفيــف  بشــفافيتها ونضارتهــا، فاملــاء هن
ــان  ــاح للفن ــاة تت ــتخدام الفرش ــع اس ــوان، وم ــة األل درج
إمكانيــات هائلــة مــن التعبــر. والفنــان يبــدأ الرســم 
باأللــوان الفاتحــة ومنهــا ينتقــل إىل األلــوان األكــر دكانــة، 
ــوان  ــب األل ــورق يناس ــن ال ــة م ــة خاص ــب نوعي ويتطل

ــة. املائي

الليثوجراف
ــم تحضرهــا  ــورق ، يت هــي خامــة تشــبه الرســم عــى ال
للحصــول عــى ســطح ناعــم حيــث يقــوم الفنــان مبعالجــة 
قطعــة الليثوجــراف مبحلــول الصمــغ العــريب وبعــض 
حمــض النريــك، ويتــم تنفيــذ األداء الليثوجــراىف عــى 

ــة. ــواح املعدني ــر واألل الحج
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الوظيفُة االصالحيُة للعمِل اإلعالمي 
د. طه احمد الزيدي

ــَد الطَّــْرَ فََقــاَل َمــا يِلَ اَل أََرى الُْهْدُهــَد أَْم  قــال تعــاىل: )َوتََفقَّ
بَنَّــُه َعَذابـًـا َشــِديًدا أَْو أَلَْذبََحنَُّه  كَاَن ِمــَن الَْغائِِبــَن )20( أَلَُعذِّ
أَْو لَيَأْتِيَنِّــي ِبُســلْطَاٍن ُمِبــٍن )21( فََمَكــَث َغــْرَ بَِعيــٍد فََقــاَل 
ــٍن  ــٍإ يَِق ــبٍَإ ِبَنبَ ــْن َس ــَك ِم ــِه َوِجئْتُ ــْط ِب ــْم تُِح ــا لَ ــُت مِبَ أََحطْ
ٍء  ــْن كُلِّ يَشْ ــْت ِم ــْم َوأُوتِيَ ــَرأًَة مَتْلُِكُه ــْدُت اْم )22( إِينِّ َوَج
َولََهــا َعــْرٌش َعِظيــٌم )23( َوَجْدتَُهــا َوقَْوَمَهــا يَْســُجُدوَن 
ــْم  ــيْطَاُن أَْعَالَُه ــُم الشَّ ــَن لَُه ــِه َوَزيَّ ــْن ُدوِن اللَّ ــْمِس ِم لِلشَّ
ــِبيِل فَُهــْم اَل يَْهتـَـُدوَن )24( أاَلَّ يَْســُجُدوا  ُهــْم َعــِن السَّ فََصدَّ
ــُم  ــَاَواِت َواأْلَْرِض َويَْعلَ ــِرُج الَْخــْبَء يِف السَّ ــِذي يُْخ ــِه الَّ لِلَّ
ــَو َربُّ  ــَه إِالَّ ُه ــُه اَل إِلَ ــوَن )25( اللَّ ــا تُْعلُِن ــوَن َوَم ــا تُْخُف َم
ــَت  ــَت أَْم كُْن ــَنْنظُُر أََصَدقْ ــاَل َس ــِم )26( قَ ــْرِش الَْعِظي الَْع
ِمــَن الَْكاِذِبــَن )2٧( اْذَهــْب ِبِكتـَـايِب َهــَذا فَأَلِْقــْه إِلَيِْهــْم ثـُـمَّ 
تـَـَولَّ َعْنُهــْم فَانْظُــْر َمــاَذا يَْرِجُعــوَن )28( )ســورة النمــل(.
ــل  ــي يف نق ــبق اإلعالم ــن الس ــات ع ــذه اآلي ــدث ه تتح
ــة  ــي للعملي ــدف إصالح ــاء ه ــع إعط ــدة، م ــة بعي واقع
ــداه إىل  ــا تتع ــر وإمن ــى التعب ــر ع ــال تقت ــة، ف اإلعالمي
ــا تراجــم  الحــرص عــى التغيــر اإليجــايب، وقــد نقلــت لن
اإلعالميــن بعــض الصــور املؤثــرة أبطالهــا إعالميــون 
الصــادق  الحقيقــة والتعبــر  جمعــوا يف عملهــم نقــل 
عــن مشــاعر النــاس وأحاسيســهم وتغيــر الواقــع إىل 
ــذي  ــة للمتلقــن، كاإلعالمــي الحــريب ال ــة أكــر إيجابي حال
نقــل وثيقــة الصلــح ليســهم يف إنهــاء حــرب دمويــة.

النمــوذج مــن اإلعــالم  لنــا هــذا  إنَّ اآليــات تعــرض 
ــار يف  ــل األخب ــة نق ــن مبهم ــد العامل ــه أح ــايب، بطل اإليج
مملكــة نبــي اللــه ســليان عليــه الســالم، إنــه طائــر 
ــل  ــة يف نق ــه اإلعالمي ــن وظيفت ــع ب ــذي جم ــد، ال الهده
النبــأ اليقــن والوقائــع البعيــدة، ووظيفتــه اإلصالحيــة 
التوحيــد. ودخولهــا  الــرشك  مــن  مملكــة  إنقــاذ  يف 

يبتعــد  مل  املعــاص  اإلعــالم  أن  لــه  يؤســف  مــا  إنَّ 
أصبــح  وإمنــا  فحســب،  اإلصالحيــة  وظيفتــه  عــن 
والرذيلــة،  الفســاد  نــرش  أبــواب  مــن  واســعاً  بابــاً 
األنبــاء  نقــل  يف  والتالعــب  الهدامــة،  واألفــكار 

ــت. ــن وتثب ــا بيق ــن ينقله ــى م ــويش ع ــار والتش واألخب
ــه الســالم  ــه ســليان علي ــي الل إّن قصــة الهدهــد مــع نب
ــد  ــو الهده ــل ه ــة، فاملرس ــال متكامل ــة اتص ــت عملي مثّل
الــذي أدى واجبــه اإلعالمــي بإتقــان وحرفيــة ومســؤولية، 
واملســتقبل هــو نبــي اللــه ســليان، عليــه الســالم، الــذي 
تلقــى النبــأ اليقــن مــن الهدهــد، وكان مصــدره حواســه 
فقــد نقــل مــا ســمع ورأى، والرســالة هــي نقــل خــرب قــوم 
ســبأ ومفادهــا أن امــرأة متلكهــم ولهــا عــرش عظيــم وهم 
يعبــدون الشــمس مــن دون اللــه الــذي خلقهــم ورزقهــم 
الخطــاب  هــو  والوســيلة  العبوديــة،  مســتحق  وهــو 
ــليان،  ــه س ــي الل ــد ونب ــن الهده ــي ب ــخي الوجاه الش
ــي  ــل نب ــه الســالم، واالســتجابة املرشوطــة هــو تفاع علي
ــة  ــوات عملي ــاذ خط ــات واتخ ــع املعلوم ــليان م ــه س الل
للتحقــق منهــا ومــن ثــم معالجــة املوقــف مــن محتواهــا.

ومــن الفوائد اإلعالمية من هذه القصة: 
ــارات  ــع مبه ــد( يتمت ــو الهده ــالم )وه ــم باإلع -أن القائ
الفــرز  عــى  القــدرة  ولديــه  متقدمــة،  إعالميــة 
اإلخبــاري،  النــرش  مبعايــر  وإملــام  لألخبــار  النوعــي 
ــة  ــل مجموع ــع ونق ــارات يف جم ــذه امله ــح به ــد نج وق
والدقيقــة  املهمــة  واملعلومــات  البيانــات  مــن 
ســليان  اللــه  لنبــي  يســبق  مل  التــي  والجديــدة 
عنــده. أهميــة  ولهــا  بهــا،  االحاطــة  الســالم  عليــه 

-اســتخدم الهدهــد املقدمــة املشــوقة لجــذب انتبــاه نبــي 
ــدأ  ــارة اهتامــه، فقــد ب ــه الســالم وإث ــه ســليان علي الل
باســتثارته بأنــه أحــاط علــا مبــا مل يحــط بــه مــن قبــل.
-الثقــة العاليــة يف تقديــم موجــز األخبــار ،واســتخدام 
ألفــاظ تــدل عــى دقــة التحــري، وعمــق البحــث، وحســن 
التأمــل، مثــل »جئتــك«: تــدل عــى إحضــار معلومــات مــن 
مــكان آخــر خــارج مملكتــه، وفيهــا ســبق صحفــي ألنهــا 
ــه  ــه ســليان علي ــذاع ألول مــرة عــى مســامع نبــي الل ت
الســالم؛ وألنــه تحــرى جمــع األخبــار بنفســه واســتقصاها 
مــن مــكان الحــدث فقــال: »احطــت«: وهــي تــدل عــى 
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ــبة  ــا بالنس ــرب، وألهميته ــدث أو الخ ــاملة للح ــة ش إحاط
لنبــي اللــه فوصفهــا بنبــأ يقــن، والنبــأ يف املفهــوم القــرآين 
ــة، ومل  ــر أهمي ــا وأك ــوى مضمون ــرب وأق ــن الخ ــدق م أص
ــرها  ــا تفس ــات وإمن ــل املعلوم ــى نق ــد ع ــر الهده يقت
ــن:  ــة عــى محوري ــدم قصــة إخباري ــا، فق ــق عليه والتعلي
متعلــق  فالتوصيــف  االرتباطــي:  والتحليــل  التوصيــف 
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 
ــة،  ــم عــن الهداي الشــيطان صدهــم عــن الســبيل وصفه
ولعــل أكــر ثالثــة أشــياء جذبــت انتباه نبــي الله ســليان: 
الخضــوع يف الحكــم المــرأة، ورأى فيــه علــوا عليــه، 
وعبــادة غــر اللــه، وعظمــة عرشــها، وهــي أمــور متعلقــة 
بطبيعــة شــخصيته عليــه الســالم كونــه رســوال ملــكا.

ومن الفوائــد اإلعالمية لهذه القصة اإلخبارية:
ــة اإلعالميــن مبقدمــات أعالهــم واعتــاد أســلوب  -عناي

ــة. ــة القصــة اإلخباري التشــويق عنــد كتاب
-تحــري الدقــة يف جمــع املعلومــات املتعلقــة بالقصــة 
والصحافــة  مصادرهــا،  مــن  وأخذهــا  اإلخباريــة 
ــا  ــة وم ــذه املهم ــاح ه ــورا يف نج ــد تط ــتقصائية تع االس
تتطلبــه مــن الحضــور الفاعــل واملســتمر يف موقــع الحــدث 
ــاري  ــر اإلخب ــون التقري ــخصياته ليك ــدى ش ــص إح وتقم

ــا. ــا دقيق واقعي
-تعزيــز وظيفــة التعبــر بالنقــد االيجــايب ملــا يتــم تغطيتــه 

ــل  ــي يف العم ــد االصالح ــع فالبع ــر يف املجتم ــن مظاه م
اإلعالمــي لــه أثــره يف رســالة اإلعالمــي.

يف  بالشــجاعة  يتحــى  أن  اإلعالمــي  -عــى 
وينقلــه  بــه  اقتنــع  أو  اليــه  توصــل  مــا  اعــالن 
الهدهــد. فعــل  كــا  مبهنيــة،  املعنيــة  للجهــات 
ــيا  ــار والس ــل األخب ــت يف نق ــدأ التثب ــى مب ــد ع - التأكي
التــي ســتكون لهــا آثــار سياســية أو عســكرية تغطــي 
قواعــد  فمــن  القــرار،  مركــز  عــن  بعيــدًة  مســاحة 
التعامــل مــع األخبــار والســيا املهمــة والخطــرة، أن 
يتــم التأكــد مــن صحتهــا قبــل إذاعتهــا، عــن طريــق 
ــا  ــة م ــن صح ــد م ــرب للتأك ــدر الخ ــال مبص ــادة االتص إع
ــرض  ــؤدي الغ ــر ي ــق آخ ــلوك أي طري ــه، أو س ــل عن نق
ــَن  ــَن الَْكاِذِب ــَت ِم ــَت أَْم كُْن ــَنْنظُُر أََصَدقْ ــاَل َس ــه، )قَ نفس
* اْذَهــْب ِبِكتَــايِب َهــَذا فَأَلِْقــْه إِلَيِْهــْم ثُــمَّ تَــَولَّ َعْنُهــْم 
فَانْظـُـْر َمــاَذا يَْرِجُعــوَن(، ولــو أدى هــذا التثبــت إىل تأخــر 
ــدد  ــر يه ــر كب ــن خط ــا م ــك أمان ــإن يف ذل ــرب ف ــرش الخ ن
ــد  ــذي يفق ــب ال ــر التكذي ــو خط ــة، ه ــيلة اإلعالمي الوس
الوســيلة أو املصــدر ثقــة املتلقــن بهــا ويف فقــدان هــذه 
ــاع  ــد س ــف عن ــي التوق ــذا ينبغ ــا، ول ــاع له ــة ضي الثق
ــة  ــي غربل ــا، وينبغ ــة يف نقله ــرى الدق ــار، وأن نتح األخب
األخبــار ونقدهــا للتأكــد مــن صحتهــا، وهــذه مهمــة 
ــار  ــن أخب ــم م ــا يصله ــق في ــر يف التدقي ــة التحري رئاس
ومعلومــات ومرويــات عــن طريــق الصحفيــن الذيــن 
يعملــون معهــم فضــال عــن املصــادر األخــرى، الحتاليــة 
والفهــم  املغلــوط  والتصــور  الدقــة  وعــدم  املبالغــة 
ــار واجــراءات. ــا آث ــب عليه ــي ترت الخاطــئ والســيا الت
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مل يعــد اللقــاء عــى العشــاء مــع العائلــة أو األصدقــاء أمــرا ميكــن تجاهلــه أو التفريــط فيــه، فقــد أظهــرت دراســة أجريــت عــى حــوايل 

27 ألــف طالــب وطالبــة بجامعــة أوســاكا، واســتغرقت 3 ســنوات 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 10% أو أكــر؛ ألنــه يجعلنــا أكــر جوعــا ويدفعنــا 

ملزيــد مــن األكل خــالل اليــوم. لكــن العواقــب نفســها قــد تحــدث أيضــا عندمــا نواظــب عــى العشــاء بــدون أن نتجنــب 10 أخطــاء، قــد 

تؤثــر عــى محاوالتنــا لخســارة الــوزن، وتعــرض صحتنــا للخطــر.

1. ال تتناول العشاء وأنت جائع للغاية

ــار  ــن االنتظ ــي، م ــي بين ــة ليك ــة التغذي ــذر اختصاصي تح

وقتــا طويــال بــن العشــاء والغــداء، قائلــة »إذا كنــت تقــي 

ــن  ــي م ــا يكف ــاول م ــدون تن ــوم ب ــن الي ــة م ــرات طويل ف

ــاول عشــاء يحقــق  ــر لتن الطعــام، فقــد تشــعر بضغــط كب

لــك الشــبع«. وتقــول اختصاصيــة التغذيــة برينــدا براســلو، 

»إن أســوأ خطــأ يف العشــاء هــو االقــراب منــه وأنــت جائــع 

جــدا، حيــث تتناولــه برعــة، ثــم تشــعر بعــر الهضــم يف 

الليــل؛ مــا يربــك النــوم، ويزيــد الــوزن«.
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2. تناول ما يكفي من األطعمة الصحية

4. ال تستسهل األطعمة المريحة

يســاعدك تنــاول األطعمــة الصحيــة عــى الشــعور بالشــبع، 

ــل.  ــة اللي ــة بقي ــر الصحي ــل غ ــاول البدائ ــن تن ــك م ومينع

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 بــرشب املــاء أثنــاء النهــار ويف املســاء مــع العشــاء، 

ــل  ــة التمثي ــادة عملي ــم وزي ــة الجس ــى رطوب ــاظ ع للحف

الغــذايئ، وجعــل فقــدان الــوزن أســهل«، وتنــاول كــوب مــن 

املــاء بعــد العشــاء بـــ30 دقيقــة عــى األقــل.

تقــول آمــي جودســون، مؤلفــة كتــاب )التغذيــة الرياضيــة( 

»يعــاين الكثــرون مــن الجــوع والتعــب واإلرهــاق يف الليــل، 

ــوي  ــا تحت ــا م ــي غالب ــون إىل األطعمــة املريحــة، والت فيميل

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 

ــن الدهــون. ــة م ــات الخالي بالخضــار والربوتين
يســاهم تنــاول الوجبــات املريحــة املليئــة بالدهــون يف وجبــة 

العشــاء بزيــادة الــوزن )دويتشــه فيلــه(

3. تجنب تناول العشاء أمام التلفزيون

فتنــاول العشــاء أثنــاء مشــاهدة التلفزيــون أو تصفــح 

ــك ال  ــش، ويجعل ــؤدي إىل األكل الطائ ــن أن ي ــب، ميك الوي

ــؤدي إىل  ــا ي ــبع؛ م ــعر بالش ــتهلكه، وال تش ــا تس ــم مب تهت

ــام. ــاول الطع ــراط يف تن اإلف
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5. ال تجعل العشاء أكبر وجباتك

6. انتبه للكميات

7. أضف األلياف والبروتين

فمــن الخطــأ أن تتضــور جوعــا؛ ألنــك مل تتنــاول وجبــة غداء 

كبــرة مبــا يكفــي خــالل النهــار، أو تخطيــت الغــداء أصــال. 

ــك  ــة تجعل ــا لدرج ــون جائع ــاء تك ــد العش ــول موع وبحل

ــر  ــام أك ــتهالك طع ــة، واس ــام برع ــاول الطع ــل إىل تن متي

مــا ينبغــي« وفــق أخصائيــة التثقيــف الصحــي والغــذايئ 

ــداء  ــة غ ــاول وجب ــح بتن ــي تنص ــر، الت ــيغال فيدل ــا س تالي

ــايل عــدم  أكــرب، للمســاعدة عــى التحكــم يف الجــوع، وبالت

ــاء العشــاء. ــر أثن ــاول الكث تن

ــزا آر يونــغ، مؤلفــة كتــاب )أخــرا ممتلــئ، أخــرا  تقــول لي

رشــيق( »إن أســوأ خطــأ يف العشــاء يجعلــك تكتســب وزنــا، 

هــو عــدم االنتبــاه إىل الكميــات«. حيــث تحتــوي الكميــات 

الكبــرة عــى ســعرات حراريــة أكــر مــن الكميــات الصغرة؛ 

ــتثناء  ــوزن، باس ــادة ال ــاها يف زي ــال مس ــا عام ــا يجعله م

ــط  ــس فق ــاه لي ــم االنتب ــن امله ــروات. وم ــه والخ الفواك

ــو كان  ــه؛ ولكــن إىل مقــدار مــا تأكلــه، حتــى ل إىل مــا تأكل

الطعــام صحيــا.

ــان  ــاف مكون ــن واأللي ــرني »إن الربوت ــانون ه ــول د. ش تق

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 

ــراط يف  ــن اإلف ــا م ــايل مينعن ــول، وبالت ــرة أط ــن لف ممتلئ

ــام«. ــاول الطع تن
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8. ال للكافيين والسكريات

10. ال تؤجل وجبة العشاء

ــة  ــى نوعي ــلبا ع ــر س ــن أن يؤث ــكر ميك ــن الس ــد م فاملزي

ــزي،  ــي املرك ــاز العصب ــز الجه ــن فيحف ــا الكافي ــوم، أم الن

ويســاهم يف تثبيــط فعاليــة األدينوزيــن، وهــو اإلنزيــم 

الــذي يســاعد يف الشــعور بالنعــاس، وتنظيــم دورات النــوم 

واالســتيقاظ.

ميكــن أن تتســبب وجبــات آخــر الليــل بارتفــاع مســتويات 

الســكر يف الــدم وتراكــم الدهــون، ومقاومــة األنســولن 

وزيــادة الــوزن واضطرابــات التمثيــل الغــذايئ. كــا أن 

تنــاول الطعــام يف وقــت متأخــر يعتــرب ســببا شــائعا يف 

الشــكوى مــن ارتــداد الحمــض )الشــعور بالحموضــة(؛ لــذا 

ــاعات  ــل 3 س ــوم قب ــرة يف الي ــك األخ ــاول وجبت ــل تن يفض

ــوم، واألفضــل أن تذهــب يف نزهــة  ــك للن مــن وقــت ذهاب

قبــل النــوم. أخــرا، بغــض النظــر عــا إذا كنــت ترغــب يف 

ــاة أكــر صحــة، فــإن العشــاء  ــوزن أو عيــش حي خســارة ال

الصحــي هــو الطريقــة املثــى لتشــعر بتحســن يف جســمك، 

ــد. ــوم جي وتنعــم بن

9. تجنب الوجبات قليلة السعرات الحرارية
الرجــان  فرانســيس  التغذيــة  وخبــرة  املؤلفــة  تقــول 

روث، أن »تنــاول الســلطة فقــط، أو كميــة قليلــة جــدا 

مــن الطعــام، أو تقليــل الكربوهيــدرات يف وجبــة العشــاء، 

يــؤدي  أن  ميكــن  بــل  الــوزن؛  إنقــاص  يف  يســاهم  ال 

ــن  ــا بالربوت ــر توازن ــة أك ــاول وجب ــل تن ــس. واألفض للعك

ــن أن  ــة«. وميك ــون الصحي ــض الده ــدرات وبع والكربوهي

تحقــق الســلطة الغــرض نفســه، إذا كانــت تحتــوي عــى مــا 

يكفــي مــن الربوتــن واألليــاف، إلبقائــك يف حالــة شــبع، مــن 

خــالل إضافــة املكــرات وبعــض الجــن والزيتــون والخضــار 

ــة. ــة املعلب أو التون
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1. يجب أن تكون المادة اإلعالمية ضمن سياسة المنصة وسعيها لخدمة العلماء والخبراء 
والباحثين الناطقين بالعربية.

2. عدم اإلساءة ألي شخصية أو جهة كانت في محتوى المادة اإلعالمية وألي سبب كان.
3. أن تكون المادة المكتوبة منقحة إمالئيًا ولغويًا.

4. االيجاز والمباشرة أهم سمات الكتابة للمجالت اإللكترونية العامة.
5. كاتب المادة يتحمل المسؤولية كاملة عن ما ورد فيها والمجلة غير مسؤولة عن اآلراء 

التي تتضمنها المادة.
6. تعرض المواد اإلعالمية المرسلة على هيئة التحرير وتحضع لعمليات إعادة التحرير 

والصياغة إن تطلب األمر ذلك.
7. المجلة ليست ملزمة بتبيان أسباب عدم نشر المواد االعالمية المرسلة تحت أي 

ظرف كان.
8. ترسل المواد اإلعالمية المكتوبة بملف وورد مرفقًا معها صورة شخصية وأي صورة 

لها عالقة بالمادة إلى إيميل المجلة.

شروط النشر في مجلة صدى ُأريد


