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تواصل مجلة أنساق إصداراتها العلمية المنتظمة ،ويسعدها في هذا العدد أن
تضع بين يدي القارئ الكريم عشرة أبحاث ،تغطي طي ًفا من المجاالت المعرفية
المختلفة ،منها ما يتعلق بالنحو واألدب ،وأخرى تتعلق بالفلسفة وغيرها من
صنوف المعرفة األخرى ،إضاف ًة إلى تسليط الضوء على أحد إصدارات دار
نشر جامعة قطر الفتية ،وهو عبارة عن كتاب موسوعي ،يتألف مما يربو على
 550صفحة من القطع المتوسط ،ويتناول التقرير اإلخباري في نشرة األخبار
التليفزيونية .فالدار تمثل شريكًا أساس ًيا لنا في مجلة أنساق ،وعملنا العلمي في
المجلة ،يتم جن ًبا إلى جنب مع الدار ،من البدء وحتى المنتهى .وعلى الرغم من
حداثة الدار ،فإنها وفي وقت قياسي استطاعت أن تكون بيت خبرة في مجال
النشر العلمي ،كما أنها تتمتع بعالقات دولية مع عدد من أبرز دور النشر العالمية،
مما يبشر بمستقبل زاهر -إن شاء الله -لعملية النشر العلمي بجامعتنا الصاعدة؛
جامعة قطر ،الذي يعتبر أحد ثالثة أعمدة رئيسة تتكئ عليها الجامعة ،إلى جانب
العملية التعليمية األكاديمية ،وخدمة المجتمع.
ً
وتفاعل مع جائحة كورونا ،باعتبارها قضية عالمية ،بلغت أضرارها سائر
بلدان العالم ،ولحقت مختلف جوانب الحياة االقتصادية والتعليمية والثقافية
خاصا بهذه الجائحة ،يضم
واالجتماعية وغيرها ،فقد أفردنا في هذا العدد مل ًفا ً
بحثين ،األول :عبارة عن مقاربة جغرافية تسعى إلبراز مالمح هذا الوباء في
المملكة المغربية والعالم ،والثاني :عبارة عن مقاربة سيميائية للكاريكاتير الخاص
بهذه الجائحة في الصحافة القطرية.

منبرا للباحثين من مختلف البلدان العربية،
تستمر مجلة أنساق في كونها ً
بهمة واقتدار ،فقد
والمدارس الفكرية المختلفة ،وتسير خطوتها في هذا المجال ّ
كما من األبحاث الجادة من مختلف
أصبحت المجلة ،وعلى نحو مطرد ،تتلقى ًّ
البلدان العربية وغير العربية ،من الناطقين بحرف الضاد ،والمشتغلين بالبحث
العلمي في محراب بالط صاحبة الجاللة وفنونها وآدابها ،إضاف ًة إلى التخصصات
المختلفة من شتى فروع العلوم اإلنسانية واالجتماعية.

وتنتهج المجلة خطوات علمية رصينة وحاسمة في تحكيم األبحاث التي
تردها ،ويأتي ذلك على حساب وقت هيئة تحريرها األكارم ،ممن يبذلون جهو ًدا
تحكيما أول ًيا صار ًما ،قبل الدفع بها إلى محكمين
كبيرة في تحكيم هذه األبحاث
ً
متخصصين من ذوي الرتب العلمية الرفيعة ،والذين نك ّن لهم كل التقدير ،ونزجي
لهم أسمى آيات الشكر لجهودهم العلمية المخلصة في تحكيم هذه األبحاث،
خدم ًة لمجتمع البحث العلمي بوجه خاص ،والمجتمع بوجه عام.
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