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عندمــا صاغــت منصــة أُريد للعلــاء والخرباء والباحثــني الناطقني 

العربيــة رؤيتهــا ورســالتها وأهدافهــا وبنــت اســراتيجيتها عــى 

ــاء الشــخصية التواصليــة البحثيــة  هــدف أســاس يقــوم عــى بن

املعمــورة  أطــراف  يف  تواجــدوا  أينــا  بالعربيــة  للناطقــني 

وجمعهــم تحــت خيمــة واحــدة لتبــادل األفــكار وتالقحهــا 

وتنســيق الجهــد البحثــي بأفضــل مــا وصلــت إليــه ثقافــة 

العــامل يف هــذا االتجــاه، إمنــا أرادت إطــالق أســاليب جديــدة يف 

التســويق اإلعالمــي تدفــع بالباحــث العــريب إىل تلمــس طريــق 

ــة وأن  ــه العلمي ــراز طاقات ــة يف إب ــه الكامل ــة وأخــذ فرصت العاملي

يكــون لــه حضــوراً ملموســاً يف حركــة البحــث العلمــي العامليــة .

ــروين  ــوع الك ــدار مطب ــة بإص ــام املنص ــإن اهت ــه ف ــك كل لذل

دوري يتجــاوز ســياقات النــر العلمــي التــي برعــت فيهــا 

املنصــة عــن طريــق مجالتهــا املحكمــة، ويالمــس أســاليب 

ــّك  ــال أدىن ش ــكل ب ــة يش ــياقاته االحرافي ــي بس ــر الصحف الن

منظــا  وســعيا  املنصــة،  مســرة  نوعيــة جديــدة يف  قفــزة 

ومخططــا لــه بعنايــة كبــرة إىل تعزيــز خطواتهــا الواثقــة نحــو 

تســويق نفســها للعــامل بــأرسه بوصفهــا املــروع العلمــي 

البحثــي  ومحتــواه  العــريب  الباحــث  يضــع  الــذي  الرائــد 

املغيــب يف دائــرة االهتــام ليصبــح حلقــة أساســية ومهمــة 

يف بنــاء الحضــارة اإلنســانية يف عــر التكنولوجيــا والتدفــق 

ــي . ــال اإلعالم ــيا يف املج ــاالت والس ــتى املج ــايت يف ش املعلوم

ليــس مــن بــاب املبالغــة أو التفكــر خــارج الصنــدوق القــول أن 

ــد بنظــام نرهــا الصحفــي االحــرايف  ــة صــدى أُري إصــدار مجل

ــوي  ــة الق ــالق املنص ــات انط ــم محط ــن أه ــدا م ــيكون واح س

ــواء  ــول إىل احت ــة والوص ــة الرصين ــا العلمي ــت أركانه ــو تثبي نح

ناطــق  باحــث  ماليــني  ســبعة  مــن  ألكــر  البحثــي  النتــاج 

بالعربيــة ينتــرون عــى امتــداد خارطــة الكــرة األرضيــة وهــو 

ــارب  ــم التج ــن أعظ ــد م ــه واح ــى أن ــخ ع ــيدونه التاري ــا س م

ــاء . ــانية جمع ــة لإلنس ــات جليل ــت خدم ــي قدم ــة الت العلمي

ــا كان أم  ــي إلكروني ــوع صحف ــاح أي مطب ــول إّن نج ــا نق ختام

ورقيــا يرتبــط بالدرجــة األســاس بحرفيــة وكفــاءاة العاملــني فيــه 

وهــو أمــر حرصــت عليــه املنصــة أشــد الحــرص وســتثبت هــذه 

التجربــة الواعــدة الجديــدة نجاحهــا، وتكــون بــإذن اللــه تعــإىل 

ــزداد  ــي ي ــد الت ــة أُري ــق منص ــات تأل ــرز صفح ــن أب ــدة م واح

حضورهــا العلمــي اتســاعا يومــا بعــد آخــر، ومــن اللــه التوفيق .
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االفتتاحيــة
هيئة التحرير
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نهنــئ الزمــالء الباحثــني والعلــاء والخــرباء يف منصــة 

أُريــد مبناســبة صــدور العــدد األول مــن مجلــة 

)صــدى أُريــد( التــي تعتــرب أحــد روافــد النــر 

ــح  ــا املنصــة إىل فت ــن خالله ــي تســعى م ــة الت املهم

ــني  ــني الناطق ــني الباحث ــل ب ــدة للتواص ــوات جدي قن

بالعربيــة إىل جانــب مجالتهــا العلميــة املحكمــة 

والتكنولوجيــا  العلــوم  مجــاالت  يف  واملتخصصــة 

ــال ادىن شــك  ــة، وهــي ب ــوم اإلنســانية والثقافي والعل

ــة إىل  ــعي املنص ــن س ــزز م ــا يع ــزا طيب ــكل منج تش

احتــواء كل الباحثــني الناطقــني بالعربيــة أينــا كانــوا

أ.د. سلوان كمال عبود - رئيس اللجنة االستشارية العليا للمنصة
ورئيس تحرير مجلة ُأريد الدولية للعلوم والتكنلوجيا

«

»

املوحــدة  اإلستشــارية  اللجنــة  أعضــاء  عــدد  ويبلــغ 

مــر،  الســعودية،  العــراق،  مــن  عضــوا   )  48  (

املغــرب،  فلســطني،  الجزائــر،  ُعــان،  ســلطنة 

ماليزيــا،  ليبيــا،  اليمــن،  الســودان،  اإلمــارات،  األردن، 

ســوريا، أندنوســيا ، تركيــا ، الكويــت، كنــدا ، الصــني.

وتتضمــن رؤيــة عمــل اللجنــة اإلستشــارية املوحــدة: 

تحديــد الجوانــب التنظيميــة لعملهــا، وســر االجتاعــات 

الشــهرية التــي يتــم فيهــا تبــادل اآلراء ومناقشــة األفــكار 

واملقرحــات بشــأن فعاليــات املنصــة والربامــج التدريبيــة 

والتنمويــة، باإلضافــة ملــا يتــم من نقاشــات داخلية بشــأن 

القضايــا التــي تهــم عمــل املنصــة وتطويــر برامجهــا.

النظــام  مراجعــة  عــى  حاليــاً  العمــل  ويجــري 

لعــام  العليــا  اإلستشــارية  اللجنــة  لعمــل  الداخــي 

مبــا   ، الرضوريــة  التعديــالت  واقــراح  2017م 

املوحــدة. اإلستشــارية  اللجنــة  عمــل  مــع  يتناســب 

وتشــمل خطــة العمــل قيــام أعضــاء اللجنــة اإلستشــارية 

جامعاتهــم  يف  محــارضات  بإلقــاء  واملوحــدة  العليــا 

ومراكزهــم البحثيــة عــن منصــة أُريــد وانجازاتهــا البحثيــة 

األوســاط  يف  باملنصــة  للتعريــف  وذلــك  والتعليميــة، 

باحثــني  الســتقطاب  وســعيها  والبحثيــة،  األكادمييــة 

ــف  ــة ال ــدد املائ ــة إىل ع ــاء املنص ــول بأعض ــدد للوص ج

ــإىل . ــإذن اللــه تع ــام 2020م، ب ــة الع ــل نهاي ــو قب عض

وبحســب الهيــكل التنظيمــي للمنصــة فقــد أنشــأت 

ــا بتاريــخ 25 ديســمرب/ كانــون  اللجنــة االستشــارية العلي

األول 2016م، والتــي تتكــون مــن رئيــس ونائبــي الرئيــس 

وأربعــة أعضــاء مــن ضمنهــم املديــر التنفيــذي للمنصــة.

ومتثلــت مهــام اللجنــة بتقديــم الخــربة واملشــورة ملنصــة 

»أُريــد«، ولهــا نظــام عمــل محــدد، والئحــة تنظــم 

ــا كل ســتة أشــهر،  ــة فيه ــد العضوي ــم تجدي العمــل، ويت

وذلــك للمســاهمة يف بنــاء وتطويــر هــذا الــرح العلمي.

بدراســة  االستشــارية  اللجنــة  واجبــات  وتتحــدد 

ــص  ــي تخ ــة الت ــة والتعليمي ــج التدريبي ــط والربام الخط

ــكار  ــة األف ــة مبناقش ــاء اللجن ــوم أعض ــد، ويق ــة أُري منص

ــس  ــل رئي ــن قب ــم م ــة إليه واملقرحــات واملســائل املحال

بشــأنها. الــرأي  وإبــداء  التنفيــذي  واملديــر  اللجنــة 

وحســب نظــام منصــة أُريــد فقــد تــم اســتحداث اللجنــة 

اإلستشــارية املوحــدة يف العــام 2019م التــي تتألــف 

ــن  ــة مم ــة يف املنص ــة العلمي ــخصيات التواصلي ــن الش م

حصلــوا عــى وســام باحــث مبــادر، ومــن الباحثــني 

جامعاتهــم. يف  الفاعلــني  التدريــس  هيئــة  وأعضــاء 

ــث  ــام باح ــى وس ــارية ع ــة االستش ــو اللجن ــل عض يحص

ــه تســعة أشــهر يف عمــل متواصــل  مستشــار بعــد قضائ

للمنصــة.   التطويريــة  األفــكار  وتقديــم  باللجنــة 

اللجنــة االستشــارية العليــا للمنصــة ... دور كبيــر
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أخبار ونشاطات المنصةصدى ُأريد

إلكترونيــا الســادس  الدولــي  العلمــي  تنظــم محفلهــا  ُأريــد 
نظمــت منصــة أُريــد الدولية للباحثني الناطقــني باللغة العربية وبالتعاون مع عدد مــن الجامعات العربية، 

املحفــل العلمي الدويل الســادس بنســخته اإللكرونية األوىل للعام 2020، حــول التكاملية والتنمية العلمية 

يف املؤسســات البحثية، ومبشــاركة أكر من 900 تدرييس وباحث من مختلف الجامعات العربية والعاملية. 

زيــن  الســلطان  مــع جامعــة  بالتنســيق  إلكرونيــة  أساســية  أربعــة مؤمتــرات  املحفــل  وتضمــن 

العابديــن مباليزيــا، والجامعــة العراقيــة يف العــراق، وجامعــة العــريب التبــيس يف الجزائــر  وذلــك 

. العــامل  بلــدان  مختلــف  يف  التجــوال  حظــر  وفــرض  كورونــا  جائحــة  انتشــار  خلفيــة  عــى 

ــدة  ــة الفري ــذه  التجرب ــوا به ــن رحب ــرف الذي ــوف ال ــن ضي ــر م ــدد كب ــاركة ع ــل مش ــهد املحف وش

ــن  ــات يف  الوط ــف الجامع ــن مختل ــزة م ــة متمي ــب أكادميي ــل نخ ــن قب ــه م ــم افتتاح ــا، وت ــن نوعه م

تطلعاتهــم  وتحريــك  للباحثــني  موحــدة  علميــة  بيئــة  يخلــق  أن  واســتطاع  والعاملــي  العــريب 

العلميــة وتطويــر مهاراتهــم وإمكانياتهــم للولــوج بقــوة إىل طريــق املعرفــة يف البحــث العلمــي.

وخصصــت منصــة أريــد منــح وســام ناشــط لفعاليــات منصــة أريــد لعــام 2020 لــكّل مشــارك 

ــي  ــة الت ــة الرمزي ــارات اإللكروني ــمة ذات الش ــن األوس ــة م ــت مجموع ــد وضع ــة أري ــا أن منص ، عل

مــن شــأنها تحفيــز الباحــث يف مســرته العلميــة وحثّــه عــى املســاهمة واملشــاركة يف العطــاء 

مبــا ينســجم وتطلعاتــه التــي تهــدف إىل الرقــي والتطــور والتقــدم بنفســه يف مجتمعــه ودولتــه . 

ومــن الجديــر بالذكــر ان منصــة اريــد قــد دأبــت  منــذ تأسيســها عــى تبنــي املحفــل العلمــي الــدويل 

بجميــع فعالياتــه، فنظمــت ســتة محافــل بالتعــاون مــن مختلــف الجامعــات العامليــة، خمســة 

ــا، وســيكون  ــا بســبب جائحــة كورون ــره جــاء إلكروني ــم ذك ــا ت ــع والســادس ك ــا عــى أرض الواق منه

ــإىل. ــه تع ــإذن الل ــده يف 1\11\ 2020، ب ــيتم عق ــة وس ــس اآللي ــابع بنف ــدويل الس ــي ال ــل العلم املحف
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الدوليــة ُأريــد  عــدد خــاص مــن مجلــة 
كورونــا عــن  والتكنولوجيــا  للعلــوم 

العالــي  التعليــم  وزيــر  تهنــئ  ُأريــد 
العــراق  فــي  العلمــي  والبحــث 
الدكتــور  أريــد  ملنصــة  التنفيــذي  املؤســس  أرســل 
الدكتــور  لألســتاذ  تهنئــة  رســالة  الســويدي  ســيف 
العــايل  التعليــم  وزيــر  الصاحــب  عبــد  كاظــم  نبيــل 
هــذا  تســنمه  مبناســبة  العــراق  يف  العلمــي  والبحــث 
املنصــب، وتــم نــر التهنئــة عــى موقــع وزارة التعليــم 
العــايل والبحــث العلمــي  وكــا جــاء يف نــص الرســالة:

أصــدرت مجلــة أُريــد للعلــوم والتكنولوجيــا عــدداً خاصــاً حــول 
ــني  ــاركة عــدد مــن الباحث ــة، مبش ــا رؤى علمي ــروس كورون فاي
. والعامليــة  العربيــة  الجامعــات  مختلــف  مــن  واملختصــني 
وبيولوجيــة  طبيــة  علميــة   أبحــاث  العــدد  وتضمــن 
الفايــروس  بدراســة  متعلقــة  واجتاعيــة  وبيئيــة  ومناعيــة 
ــارِه. ــع انتش ــه ومن ــرق عالج ــه وط ــدوى ب ــن الع ــف ع والكش

مســابقات منصــة ُأريــد

المسابقة الثانية المسابقة األولى 

أتاحــت منصــة » أُريــد« عــدداً مــن املســابقات التــي مــن شــأنها تحفيــز الباحــث لتقديــم املزيــد مــن التميــز 

والتفــوق ، وخلــق بيئــة إلكرونيــة علميــة تفاعليــة تحقــق املنفعــة للحركــة العلميــة للناطقــني بالعربيــة :

** وسيتم اإلعالن عن أسامء الفائزين يف املسابقات عرب املوقع الرسمي  ملنصة أُريد **

مسابقة منصة » أُريد« لصناعة 

محتوى علمّي هادٍف يف شهر 

رمضان 1441 هـ.

مسابقة منصة » أُريد« ألفضل 

محتوى تفاعيل يف مواقع التواصل 

االجتامعي .
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منصــة ُأريــد تطلــق خدمــات جديــدة لنظامهــا اإللكتروني

ســعت منصــة »أُريــد« منــذ إطــالق نظامهــا اإللكروين 

ــاء  ــره بن ــره وتغي ــام 2016م إىل تطوي ــز يف الع املتمي

عــى املعطيــات واإلجــراءات املتحصلــة مــن األعضــاء 

املنتســبني ، وذلــك يف إطــار الحــرص عــى تقديــم 

ــث  ــني. حي ــول للباحث ــهلة الحص ــزة وس ــة متمي خدم

أصبــح بإمــكان كل باحــث الولــوج إىل كل خدمــة مــن 

ــيطة  ــة وبس ــورة جذاب ــت بص ــدلة ُوضع ــالل منس خ

ــربة  ــز خ ــي« مرك ــا ه ــات حالي ــذه الخدم ــم ه ، وأه

ــني ،  ــن املشــاريع للباحث ــة م ــح مجموع ــذي يتي »: ال

كــا تــم إطــالق خدمــة« نظــام عليــم«: وهــو عبــارة 

ــدورات وورش  ــدوات وال ــن الن ــر م ــامل مصغ ــن ع ع

ــة يصعــب  ــد جّم ــدم للباحــث فوائ ــي تق العمــل الت

أفــكار  عــى  التعــرف  للباحــث  تتيــح   ، حرهــا 

اآلخريــن وتكويــن أفــكار جديــدة ، واالطــالع عــى كل

ــرر  ــن املق ــه، وم ــن تخصص ــة م ــتجدات القريب املس

إطــالق أســبوع أساســيات البحــث العلمــي املعــارص ، 

تحــت شــعار التطويــر ســلم ارتقــاء ومتيــز وذلــك يــوم 

ــو-  ــة 12 يوني ــوم الجمع ــة ي ــو ولغاي ــبت 6 يوني الس

حزيــران 2020 . كــا أطلقــت« نظــام تســليف« 

يتعــذر  الذيــن  للباحثــني  الفرصــة  إتاحــة  وهــو 

عليهــم تســديد رســوم الشــهادات بإيــداع مبلــغ 

ــيا  ــك تحاش ــاً وذل ــديده الحق ــة وتس ــني يف املنص مع

ــروف  ــه الظ ــا تفرض ــبب م ــم بس ــة عمله ــن إعاق م

الحاليــة مــن حظــر يف شــتى بلــدان العــامل. كــا تــم 

ــعة  ــاحة واس ــي مس ــي« وه ــة »مدونت ــل خدم تفعي

للباحــث ليطلــق العنــان لقلمــه يف التحــدث والتعبــر 

ــة نظــره. ــن وجه ــة م ــاالت العلمي ــم املق ــة أه وكتاب

هيئة التحرير
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ُأريــد ترعــى مؤتمــرا هندســيا فــي جامعــة الماليــا 
كليــة  نظمــت  بالعربيــة  الناطقــني  والباحثــني  والخــرباء  للعلــاء  أُريــد  منصــة  برعايــة 

مــن  والثــاين  األول  يومــي   )  IEEE  ( منظمــة  مــع  وبالتعــاون  املاليــا  جامعــة  يف  الهندســة 

. وخارجهــا  ماليزيــا  داخــل  مــن  الباحثــني  مئــات  ومبشــاركة  املــايض  شــباط  فربايــر  شــهر 

ومثل املنصة يف فعاليات املؤمتر الدكتور سيف السويدي الرئيس التنفيذي للمنصة الذي ألقى محارضتني األوىل 

تعريفيــة باملنصــة وخدماتهــا ، فيا كنت الثانيــة تحت عنوان املنصات العلمية ودورها يف زيادة تأثر الباحث .

أحــدث  عــن  بحــوث  فيهــا  ألقيــت  متنوعــة  بحثيــة  جلســات  عقــد  املؤمتــر  وشــهد 

الكهربائيــة  والشــبكات  واالتصــاالت  الهندســية  العلــوم  يف  األبحــاث  إليــه  وصلــت  مــا 

. والخاصــة  العامــة  األكادمييــة  املؤسســات  مختلــف  مــن  والباحثــني  الطــالب  بــني  والحاســوبية 

وشــكل املؤمتــر إضافــة بحثيــة نوعيــة ســجلت مــن خاللــه املنصــة حضورهــا العلمــي املتواصــل يف مختلــف 

ــة لتوفــر فــرص  ــة والعاملي ــة العربي ــب املؤسســات األكادميي ــة وســعيها لإلســهام إىل جان التظاهــرات البحثي

ــركة . ــة املش ــات البحثي ــة االهتام ــن مناقش ــال ع ــة فض ــني والطلب ــني الباحث ــكار ب ــح األف ــاء وتالق اإللتق

ومــن الجديــر باإلشــارة إن املؤمتــر ناقــش وعــى مــدى يومــني يف جلســات بحثيــة متزامنــة أربعــة مســارات 

رئيســة تناولــت أنظمــة وشــبكات االتصــال والهندســة اإللكرونيــة والهندســة الكهربائيــة وعلــوم الكمبيوتــر .
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مؤسس منصة ُأريد الدكتور سيف السويدي

منصــة »أُريــد« هــي مؤسســة غــر ربحيــة ميكن التســجيل فيها مجانــاً لتحقيق أهــداف علميــة ُمتعددة األوجــه، وقد تم إنشــاؤها من 

قبــل عــدد مــن الباحثــني والخــرباء من املهتمــني بشــؤون تطوير البحــث العلمــي وطاقاته وإمكاناتــه وتوســيع فرصه واســتثار ميزاته.

تســعى »أُريــد« إىل تقديــم الدعــم املفتــوح يف مجــاالت البحــث العلمــي للباحثــني الناطقــة باللغــة العربيــة عــن طريــق 

ــة  ــرته الذاتي ــه وس ــع أعال ــو جم ــن للعض ــث ميك ــة حي ــة للغاي ــة مهم ــي خدم ــجل وه ــكل مس ــاص ل ــرف خ ــم مع ــناد رق إس

ــف الشــخصية ــة التعري ــه يف بطاق ــك وضع ــي( وكذل ــوان البحث ــه الخــاص )العن ــم معرف ــكان واحــد، وإعطــاء رق ــه يف م ومجهودات

» Business Card« للتعريــف بشــخصيته ومكانتــه وجهــوده العلميــة، كذلــك تعمــل »أُريــد« عــى ربــط األعضاء مبجتمــع يضم آالف 

املتخصصــني يف شــتى املجــاالت املعرفيــة بطريقــة يســهل عــى  الجميــع التعــرف عــى اختصاصــات ومهــارات بعضهــم بعضــا ملناقشــة 

األعــال والــرؤى املشــركة يف وقــت واحــد وذلــك فيــا يتعلــق بأهدافهــم البحثيــة مثــل املنشــورات، واملنــح، وبــراءات االخــراع.

أنفســهم  تطويــر  والُعلــاء  والخــرباء  الباحثــني  عــى  يفــرض  تصاعــد  مــن  تشــهده  ومــا  العلميــة  الحركــة  مســتقبل  إّن 

وخــربات  ومحفــزات   خدمــات  عــى  للحصــول  بالســعي  إال  يكــون  لــن  وذلــك  العالقــة،  ذات  االتجاهــات  جميــع  يف 

العامليــة.  واملعايــر  املواصفــات  أعــى  وفــق  توفــره  إىل  »أُريــد«  تســعى  مــا  وهــذا  املجــال،  هــذا  يف  جهودهــم  تعــزز 

والشــخصية  أُريــد  ملنصــة  التنفيــذي  والرئيــس  املؤســس  الســويدي  د.ســيف  باســتضافة  أُريــد  صــدى  مجلــة  تتــرف 

العلميــة التواصليــة لعــام 2020، ليكــون ضيــف العــدد األول للمجلــة يف حــوار تفاعــي يجمــع بــني الواقعيــة واآلفــاق.

بدايًة لماذا االسم »ُأريد« وما هي الغاية من هذه التسمية؟
االســم العــريب للمنصــة هــو أُريــد بضــم الهمــزة .. وهــو عنــوان يحمــل الكثــر مــن معــاين اإلرادة اإليجابيــة » أُريــد أن 

أكــون  .. أُريــد أن أبــدع  .. أُريــد أن أنفــع اآلخريــن أُريــد أن أســهم يف تغيــر العــامل ليكــون أفضــل وأصلــح لحياة اإلنســان «.  

ليوجــز   )  Arab researcher ID  ( لعبــارة  فمختــر   ARID اإلنجليــزي  املصطلــح  أمــا 

رقــم  إلســناد  العلمــي  البحــث  مجــال  يف  مســتحدث  مفهــوم  وهــو  للمنصــة  الرئيســة  الوظيفــة 

واحــدة. صفحــة   – واحــد  مبــكان  أعالــه  ولجمــع  غــره  عــن  لتمييــزه  للباحــث  خــاص  معــرف 

ــة  ــد مختص ــن أُري ــدأ لك ــس املب ــى نف ــوم ع ــي تق ــد الت ــة أوركي ــرة منص ــابه لفك ــث ID  مش ــم باح ــناد رق ــرة إس ففك

باإلنجليزيــة. الناطقــة  املنصــات  معظــم  متوفــرة يف  غــر  إضافيــة  مــع خدمــات  بالعربيــة  الناطقــني   للباحثــني 

الشــخصية العلميــة التواصليــة 

أبــرز ما يحتاجــه الباحــث العريب

 

وصلنــا إىل 50 ألــف باحث وثقتنا 

بالنجــاح تتعاظــم يومــا بعــد آخر 

أجرى اللقاء: طارق برغاني

هدفنــا األكبــر هــو خدمــة ســبعة مالييــن باحــث ناطــق بالعربيــة
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كيف يمكن االستفادة من الموقع بشكل عملي؟

 ما هي اآللية المتبعة في أرشفة األسماء والعناوين؟

ماذا قدمت المنصة حتى األن للمجتمع العلمي العربي؟ 

من هو الداعم الرئيسي للمشروع؟ كيف تمولون المشروع ؟

هل تقدم  المنصة كل خدماتها بالمجان؟ 

ما هي أهم الجامعات التي اعترفت بمنصة ُأريد البحثية؟

باختصار ما هي أهم أهداف منصة ُأريد ؟

هل باستطاعتك حصر عدد الجامعات التي تتعامل مع ُأريد؟

اإللكــروين  بريــده  ويوثــق  الباحــث  يســجل  مــا  أول 

وضــع  املنصــة  لــه  تتيــح  تحكــم  لوحــة  إىل  يدخــل 

وجهــوده  وأنشــطته  بســرته  املتعلقــة  معلوماتــه 

ــب  ــورة، املناص ــاث املنش ــل األبح ــخصية مث ــة الش العلمي

العلميــة  األنشــطة  الدراســية،  املراحــل  األكادمييــة، 

ــوم  ــا، ألب ــارك فيه ــا أو ش ــرد به ــا انف ــواء م ــة، س املتنوع

جوائــز. اســتالم  أو  مؤمتــرات  يف  ملشــاركاته  صــور 

 كــا ميكــن االســتفادة مــن مجتمــع أُريــد لتنميــة املعرفــة 

ــرون يف  ــه آخ ــا ويجيب ــؤاال معين ــأل س ــأن يس ــة ب العلمي

نفــس التخصــص، ومــن الخدمــات العلميــة األخــرى التــي 

ــني  ــركة ب ــة مش ــاريع بحثي ــة مش ــة إقام ــا املنص تقدمه

ــن نفــس التخصــص او مــن تخصصــات  ــني  عــدة م باحث

متقاربــة وهــو مــا يعــرف اآلن بدمــج العلــوم التطبيقيــة 

MultiDiscplinary science – مــع العلــوم اإلنســانية

ــة  ــث والفئ ــون باح ــتوعب )99( ملي ــام ليس ــم النظ صم

ناطــق  باحــث  ماليــني   )7( هــي  حاليــا  املســتهدفة 

بالعربيــة. وتتمثــل اآلليــة يف أن النظــام يقــوم بإســناد 

ــاح  ــم يت ــرك ث ــكل مش ــي ل ــكل تسلس ــرف بش ــم مع رق

للباحــث إضافــة معلوماتــه وتقديــم طلــب الحصــول عــى 

وســام باحــث مبــادر و بعــد حصولــه عــى هــذا الوســام 

جوجــل  البحــث  محــرك  يف  الصفحــة  بأرشــفة  نقــوم 

ليظهــر بعــد 3 أيــام كأول نتيجــة بحــث يف جوجــل .

ــا  ــا وال ميكــن قيــاس م املنصــة تعتــرب يف بدايــة طريقه

مــن  املنرمــة  األربــع  الســنوات  غضــون  يف  قدمتــه 

ــف  ــى األن 50 أل ــع حت ــن اســتطعنا أن نجم ــا . لك عمره

باحــث مــن مختلــف التخصصــات. وأطلقنــا مــروع 

تعريــب املصطلحــات العلميــة باللغــة العربيــة وتــم 

تعريــب أكــر مــن  4500 مصطلــح مــن مختلــف العلــوم 

 13796 املنصــة  يف  املنشــورة  البحــوث  عــدد  وبلــغ   ،

ــرة  ــف م ــة 346 أل ــر املنص ــرات ذك ــدد م ــغ ع ــا بل ، في

وأقامــت )6( محافــل علميــة دوليــة ، وعقــدت أكــر 

ــدوة تعريفيــة باملنصــة فضــال عــن توقيــع  مــن 123 ن

املنصــة ألكــر مــن 96 إتفاقيــة علميــة مــع جامعــات 

وجمعيــات ومراكــز بحــوث علميــة عربيــة ودوليــة .

ــروع  ــول امل ــرة اآلن مت ــات الصغ ــن املؤسس ــة م ــد مجموع توج

بنظــام املنــح ولكــن نطمــح أن تتبنــى إحــدى الــدول عــرب وزارات 

التعليــم العــايل والبحــث العلمــي أو الجامعــات الكــربى هــذا 

ــادرات مــن مســتثمرين  ــا بعــض املب ــد تلقين املــروع الواعــد. لق

لكــن  ال نرغــب بدخــول مســتثمر وتحويــل املــروع إىل مؤسســة 

ــة التأســيس ونحــرص عــى املحافظــة  ــة تبتعــد عــن مقصدي ربحي

عــى مبــدأ عــدم الربحيــة وتقديــم جميــع الخدمــات بشــكل 

مجــاين لتحقيــق أهدافهــا املعلنــة التــي أنشــأت مــن أجلهــا.

اللــه.  بــإذن  مجانيــة  وســتبقى  مجانيــة  خدماتهــا  كل  نعــم 

ــات  ــراف املؤسس ــى اع ــول ع ــة الحص ــداف املنص ــن أه ــس م  لي

ولكننــا نســتهدف منتســبي هــذه املؤسســات فهم الفئة املســتهدفة 

يف املنصــة. نعــم لدينــا جامعــات داعمــة للمــروع كجامعــة ماليــا 

ــة  ــو ســم املاليزي ــة ســراد فــورد وجامعــة ي ــني وكلي وجامعــة بارت

وبعــض الجامعــات التي رحبــت بالفكرة ووافقت عــى عقد ندوات 

بشــكل مســتمر يف مقــر الجامعــة للتعريــف باملنصــة وخدماتهــا. 

الناطــق  الباحــث  منــه  ُيعــاين  الــذي  التهميــش  إزالــة 

مــع  التواصــل  عمليــة  تســهيل  وكذلــك  بالعربيــة 

العــريب. بالحــرف  الناطقــن  والباحثــن  والخــراء  العلــامء 

فريــق العمــل املؤلــف مــن ســبعة موظفــني و 35 متطوعــا ، 

ــن 103  ــة م ــى اآلن يف املنص ــة حت ــة 17669 جامع ــتطاع إضاف اس

دول حــول العــامل، والهــدف ليــس الجامعــة كمؤسســة وإمنــا 

العلــاء والخــرباء والباحثــون املنتســبون لهــذه املؤسســات. وبنــاًء 

عــى هــذه املعطيــات ســنقوم بعمــل تصنيــف خــاص مبنصــة أُريــد 

بالجامعــة وفقــا لعــدد املشــركني مــن الجامعــة ونشــاطهم العلمــي 

ومجموعــة مــن املعايــر العلميــة األخــرى التــي مــن شــأنها خلــق 

أجــواء تنافســية بّنــاءة ســتزيد مــن رغبــة الجامعات يف إحــراز تقدم 

ــام. ــا الع ــك يف أدائه ــريف وكذل ــي واملع ــا العلم ــتمر يف إنتاجه مس
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التســجيل فــي ُأريــد يطــور الباحــث العربي

ــي  ــي العلم ــز والرق ــوذج للتمي ــد نم ُأري

سعادة األستاذ الدكتور  نبيل عبد الصاحب: وزير التعليم العالي والبحث العلمي - العراق

سعادة األستاذ الدكتور داتوك حسن بصري: مدير جامعة السلطان زين العابدين- ماليزيا

ببعــض  للتعريــف  مناســبة  بيئــة  العامليــة  العلمــي  البحــث  منصــات  تعتــرب 

ودراســات  اخــراع  وبــراءات  أبحــاث  مــن  واألكادمييــني  الباحثــني  نشــاطات 

ــني  ــت الباحث ــي جمع ــك املنصــات الت ــن تل ــد م ــة، ومنصــة أُري ــاريع تطبيقي ومش

ونتاجاتهــم  أعالهــم  توثيــق  يف  وتســاهم  بالعربيــة،  الناطقــني  والعلــاء 

العــامل. باحثــي  وعــى  الدوليــة  املعلومــات  شــبكة  عــى  لنرهــا  العلميــة 

لذلــك أويص بالتســجيل يف املنصــة لالســتفادة مــن خدماتهــا ونــر األبحــاث 

العلــوم  مجــاالت  يف  الدوليــة  مجالتهــا  يف  واألصيلــة  الجديــدة  العلميــة 

يف  يســهم  مــا  واالجتاعيــة  اإلنســانية  العلــوم  وتخصصــات  والتكنولوجيــا 

ــامل. ــة يف الع ــني بالعربي ــني الناطق ــي للباحث ــث العلم ــة البح ــدم عملي ــر وتق تطوي

الرغــم  عــى  والرقــي  التميــز  مــن  كبــرا  شــوطاً  قطعــت  أُريــد  منصــة 
ســيف  الدكتــور  مــن  انطلقــت  التــي  الفكــرة  هــذه  القصــر،  عمرهــا  مــن 
مميــزاً. بحثيــاً  ومرجعــاً  العــرب  والعلــاء  للعلــم  منــارة  لتكــون  الســويدي 

عــى  فقــط  تقتــر  كانــت  والتــي  املنصــات  هــذه  ملثــل  افتقدنــا  لطاملــا 
مــن  مميــزاً  منوذجــاً  لتقــدم  أُريــد  جــاءت  ولكــن  اإلنجليزيــة،  اللغــة 
املنصــات. هــذه  ملثــل  أحوجنــا  ومــا  العــريب  العلمــي  البحــث  أصالــة 
افراضيــة  عربيــة  بحثيــة  علميــة  أرسة  تكويــن  يف  تســهم  أُريــد  منصــة 
تعــدت  بــل  الحــد  هــذا  عنــد  تقــف  مل  ولكــن  العنكبوتيــة،  الشــبكة  عــرب 
مــن  أصيلــة  العلميــة  العربيــة  العالقــات  وأصبحــت  الجغرافيــة  الحــدود 
املختلفــة. والتدريبــات  االستشــارات  وتقديــم  الخــربات  تبــادل  خــالل 

منصــة  ومنهــا  العامليــة  العلمــي  البحــث  منصــات  عــى  باالطــالع  نــويص 
العلــاء  مــن  األقــران  مــع  التواصــل  لتســهيل  فيهــا  والتســجيل  »أُريــد« 
بالعربيــة. للناطقــني  العلمــي  البحــث  عجلــة  لدفــع  والباحثــني  والخــرباء 
ومتعــددة  متنوعــة  خدمــات  تقديــم  مــن  أُريــد  إليــه  وصلــت  مــا 
مــرق  لغــد  نتطلــع  يجعلنــا  املنصــة  لهــذه  مســتمر  وتطــور 
بهــا. التميــز  جديــد  إىل  نتطلــع  ويجعلنــا  املنصــة،  لهــذه  ومنــر 
ــداع للبحــث العلمــي العــريب  ــز واإلب ــة ترســم خارطــة التمي ــات القوي هــذه البداي
ــاء. ــي والبن ــة يف الرق ــا بصمــة أصيل ــي له ــة الت ــوة الحقيق ــة الق ــرب مبثاب ــذي يعت وال
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ُأريد خيمة الباحثين العرب وبوابتهم للعالمية
سعادة األستاذ الدكتور عبداهلل بن عمر عبداهلل باحسين بافيل: رئيس جامعة أم القرى- مكة المكرمة

تعتــرب منصــات البحــث العلمــي العامليــة بيئــة مناســبة للتعريــف ببعــض نشــاطات 

الباحثــني واألكادمييــني مــن أبحــاث وبــراءات اخــراع ودراســات ومشــاريع تطبيقيــة 

، وأعتدنــا دومــا أن تكــون هــذه املنصــات باللغــة اإلنجليزيــة والتــي كانــت 

ــود  ــل وج ــا جع ــث م ــركات البح ــي ومح ــث العلم ــد للبح ــدر الوحي ــي املص ه

ــاء  ــن العل ــب م ــود نخ ــل وج ــاً يف ظ ــراً مه ــرب أم ــة يعت ــة العربي ــة باللغ منص

ــأرسه. ــامل ب ــتوى الع ــى مس ــة ع ــات واضح ــم بص ــن له ــرب والذي ــني الع والباحث

ــد مــن بــني تلــك املنصــات التــي جمعــت الباحثــني والعلــاء  فجــاءت منصــة أُري

الناطقــني بالعربيــة، وتســهم يف توثيــق أعالهــم ونتاجاتهــم العلميــة لنرهــا 

ــني العــرب  ــي تحتضــن الباحث ــة الت ــة لتكــون املظل عــى شــبكة املعلومــات الدولي

وتجمعهــم يف مــكان واحــد لتســهم معهــم يف نــر أبحاثهــم ومســاهاتهم 

العلميــة يف جميــع الــدول العربيــة مــا يــرب عليــه نــر الفائــدة والعلــم.

ُأريد ســتعود بالنفع على المجتمع االنســاني 
ســعادة األســتاذ الدكتــور نــور بنــت ســعادة عبدالرحمــن: نائــب رئيــس جامعــة الماليــا - الماليزيــة 

يف الوقــت الــذي نثنــي عــى مــروع »أُريــد« الــذي يشــتمل عــى خدمــات حقيقيــة 

ــا عــى رضورة  ــا نؤكــد حرصن ــة، فإنن للخــرباء والباحثــني والعلــاء الناطقــني بالعربي

ــة؛ اســراتيجيات أساســية مــن  ــدة غــر التقليدي ــة الرائ أن تكــون للمشــاريع العلمي

بينهــا دعــم األهــداف العلميــة واإلنســانية الكــربى ومنهــا توســيع خيــارات املجتمــع 

اإلنســاين يف الحصــول عــى فــرص متنوعــة للتعلــم والبحــث العلمــي وكذلــك 

ــم. ــم وعرقه ــن لونه ــر ع ــض النظ ــاس بغ ــني الن ــايب ب ــل اإليج ــور التواص ــد جس م

ــاب  ــة الب ــني الناطقــني بالعربي ــاء والخــرباء والباحث ــد للعل لقــد فتحــت منصــة أُري

ــهموا يف  ــربات ويس ــكار والخ ــادل األف ــدف تب ــوا به ــة ليلتق ــني بالعربي ــام الناطق أم

تطويــر العلــوم واملعــارف املتنوعــة، وهــو مــن شــأنه زيــادة فاعليــة الحركــة 

العلميــة يف العــامل مــا ســيعود باملزيــد مــن النفــع عــى اإلنســانية أجمــع.
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نظــام عليــم .. دورات مجانيــة فــي تخصصــات علميــة متنوعــة
معد أحمد الحاكم

للتعليــم  عليــم  نظــام  إدارة  تعتمــد 

اإللكــروين، التابــع ملنصــة أريــد العلميــة 

تنظيــم  يف  الجمعــي  العقــل  مبــدأ 

الــدورات، وذلــك مــن خــالل اختيــار 

مجموعــة مــن الخــرباء يف تخصص واحد، 

يتــم جمعهــم يف غرفــة حواريــة للوصول 

إىل أهــم املحــاور التــي يجــب أن تقــدم 

يف ميــدان خربتهــم، ثــم يختــار كل واحد 

منهــم محــورا مــن املحــاور يقدمــه 

وبنــاء  الزمــن،  مــن  ســاعتني  خــالل 

ــام الــدورة. عــى ذلــك يتحــدد عــدد أي

اختيــار  عليــم  نظــام  إدارة  وتعتمــد 

ــب أن  ــر يج ــالل معاي ــن خ ــرباء م الخ

تنطبــق عى الشــخص الذي يتــم اختياره

ــن دورة، وهــي:  ــم محــارضة ضم لتقدي

حاصــل عــى شــهادة عليــا يف التخصــص، 

وميتلــك منشــورات علمية، ســواء أكانت 

كتبــا، أو بحوثــا منشــورة يف مجــالت 

الخــربة  امتــالك  عــن  عمليــة، فضــال 

العمليــة التطبيقيــة يف مجــال التخصص.

مبــا إن نظــام عليــم تابــع ملنصــة أريــد، 

ــاملة ــون ش ــب أن تك ــه يج ــإن دورات ف

لــكل مياديــن منصــة أُريد، ومنصــة أريد 

كــا هــو معلــوم منصــة علميــة شــاملة

إن الغايــة مــن وجــود تلــك املعايــر 

زائــدا  العلــم،  تقديــم  ضــان  هــي 

الخــربة إىل املشــاركني يف دورات نظــام 

عــى  الحصــول  صــار  حيــث  عليــم، 

التقنيــة  عــر  يف  ســهال  املعلومــات 

اإللكرونيــة، ولكــن تــزاوج املعلومــة 

مــع الخــربة العمليــة هــو الغايــة التــي 

يف  منحهــا  عليــم  نظــام  إدارة  تريــد 

الــدورات التــي تقدمهــا للمشــاركني.

لــكل املياديــن، ولهــذا يســتهدف نظــام 

عليــم تقديــم دورات يف جميــع مياديــن 

ــت يف التخصصــات  ــة، ســواء أكان املعرف

أو  األدبيــة،  أو  الطبيــة،  أو  العلميــة، 

املياديــن.  مــن  غرهــا  أو  اإلداريــة 

ينظــم نظــام عليــم الــدورات بطريقتــني، 

الطريقــة األوىل هــي تحقيــق الــدورات 

ــل  ــن داخ ــا م ــط له ــم التخطي ــي يت الت

منصــة أريــد، أو مــن داخــل إدارة نظــام 

عليــم. والطريقــة الثانيــة هــي عــن 

طريــق تلقــي املقرحــات مــن الراغبــني

يف تقديــم دورات مــن خــالل نظام عليم 

النظــام  وإدارة  اإللكــروين،  للتعليــم 

وتعمــل  املقرحــات،  بكافــة  ترحــب 

املمكنــة.  بالرسعــات  تنفيذهــا  عــى 

دورات نظــام عليــم اإللكــروين مجانيــة 

ــول  ــن أراد الحص ــن م ــاركني، ولك للمش

الــدورات  يف  مشــاركة  شــهادة  عــى 

فعليــه دفــع رســوم الشــهادة فقــط، 

وهــي قيمــة التكلفــة اإلداريــة والتقنيــة 

الشــهادة. إصــدار  يســتوجبها  التــي 

ــم  ــروين بتنظي ــم اإللك ــام علي ــام نظ ق

دورتــني كل واحــدة خمســة أيــام خــالل 

األوىل  املبــارك،  رمضــان  شــهر  أيــام 

العمليــة  يف  والتقويــم  القيــاس  عــن 

التعليميــة، والثانيــة يف طرائــق التعليــم 

بتنفيــذ  الحديثــة، وســيقوم  والتعلــم 

أيــام  ســبعة  العلمــي  البحــث  دورة 

ــم  ــن ث ــادس، وم ــهر الس ــة الش يف بداي

ــام  دورة علــم نفــس الطفــل خمســة أي

ــن  ــة الشــهر الســادس، فضــال ع يف نهاي

ــن  ــرى يف ميادي ــدورات أخ ــط ل التخطي

مختلفــة خــالل هذا العــام إن شــاء الله.
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- آخر أجل لتقديم الملخصات 25 أكتوبر 2020م.
- آخر أجل لإلعالن عن البحوث والملخصات المقبولة 31 أكتوبر  2020م.

كاملــة البحــوث  إرســال  فيمكــن  البرنامــج  لطبيعــة  --نظــرا 
ــي. ــي الدول ــل العلم ــات المحف ــاء فعالي ــن انته ــا م ــتين يوم ــد س بع

00601157866173

info@almahfal.org
www.almahfal.org

دعــوة المحفــل العلمــي الدولــي الســابع

تدعوكم منصة »أُريد« إىل املشــاركة يف فعاليات »املْحفل 

ــاء  ويّل«، وهــو ِوعــاٌء ِعلمــيٌّ خــاصٌّ بالعل ــدَّ الِعلمــّي ال

ــا  ــة، يســتوعُب م ــن الناطقــن بالعربي والخــراء والباحث

ــٍة،  ــاٍت علمي ــٍطة  وفعالي ــن أنش ــه م ــام ب ــم القي ميكنه

ــُق الفائــدَة للمنصــِة  وثقافيــٍة، وفكريــٍة، وتواصليــٍة، تُحقِّ

وأعضائها يف  ضـــوء ما أقرّتـــه األمـــانه العـــامة للمنـــصة 

واملحفــل العلمــي الــدويل مــن قيــٍم، ورســالٍة،  ورؤيــة.

تواريخ مهمة

تواريخ مهمة لفعاليات المحفل العلميّ الدوليّ :

مؤتمرات المحفل العلمي الدولي
يجمع المحفل تحت مظلته هذا العام العديد من المؤتمرات:

- المؤتمــر الدولــي الســابع لالتجاهــات الحديثــة فــي العلــوم اإلنســانية 
واالجتماعيــة واللغويــة واألدبيــة

الدراســات  فــي  المتقدمــة  لالتجاهــات  الســابع  الدولــيّ  المؤتمــر   -
اإلســالمية.

- المؤتمر الدولي السابع لالتجاهات الحديثة في العلوم التطبيقية.
- المؤتمر الدولي السابع للتنمية المستدامة.

- المؤتمر الدولي الثاني لالعالم الرقمي وصناعة  الوعي الجماهيري.
ــوم  ــي العل ــي ف ــذكاء االصطناع ــات ال ــي لتطبيق ــي الثان ــر الدول - المؤتم

ــة. المتنوع
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العلميــة المؤسســات  دعــوة 

ميكــن للمؤسســات العلميــة الراغبــة بعقــد 

مؤمترهــا ضمــن فعاليــات املحفــل العلمــي 

املحفــل ادارة  مــع  التواصــل  الــدويل 

 للتفاصيل :

WWW.ALMAHFAL.ORG/HOST

مميزات المشاركة للباحثين:
ــن  ــة م ــن بالعربي ــراء الناطقي ــاء، والخب ــن، والعلم ــرةٍ للباحثي ــرٍص كبي ــِر ف - توفي
التطــورات  للتواصــل والتفاعــل فيمــا بينهــم، وتبــادل  العالــم  أنحــاء  جميــع 

الجديــدة وجهــا لوجــه، وإقامــة عالقــات بحثيــة متبادلــة المنفعــة.
- التدرب على مهارات جديدة تثري مهارات الباحث.

ــات  ــي فعالي ــط ف ــام »ناش ــل وس ــات المحف ــي فعالي ــارك ف ــث المش ــح الباح -يمن
ــنة 2019«. ــة لس ــد العلمي ــة اري منص

- رحلة اطالعية ترفيهية لالطالع على التجربة التنموية الماليزية.
-فرصــة نشــر البحــوث المقدمــة فــي مجــالت منصــة أريــد الدوليــة  وهــي مجــالت 

مفتوحــة الولــوج
 Open access journal ممــا يســهل علــى الباحــث الحصــول على استشــهادات 

بحثيــة لبحثــه المنشــور ورفــع مكانتــه فــي تسلســل الباحثين.



16

في رحاب الجامعات
إعداد: سليمان صالح

جامعة الماليا .. درة ماليزيا وعنوان تفوق جامعاتها عالميا

عندمــا تتحــدث عــن ماليزيــا الحديثــة فإنــك ســتجد أّن أول مــا تريــد الوقــوف عنــده هــو جامعــة املاليــا أعــرق الجامعــات 

الحكوميــة واألفضــل عــى مســتوى ماليزيــا وهي الجامعــة الوحيدة فيها الحاصلة عــى درجة 5 نجــوم يف التصنيف العاملي .

من اين استمدت اسمها ؟

ــة  ــظ دول ــس لف ــن نف ــمها م ــة اس ــتمدت الجامع اس

ــا(  ــة هــو )املالي ــا باللغــة املالوي ــا فاســم ماليزي ماليزي

وكانــت ماليزيــا تعــرف آنــذاك باســم ماليــا ،فســميت 

 ,)UM( الجامعــة باملاليــا ثــم عرفــت فيــا بعــد  باســم

تــم تأسيســها ســنة 1949 يف ســنغافورة، ودمــج امللــك 

ــت  ــي تأسس ــب )الت ــة الط ــا كلي ــابع معه ادوارد الس

الجامعــة رسيعــا جــداً  يف عــام 1905(، وكان منــو 

ــا أدى إىل  ــو م ــها وه ــن تأسيس ــد األول م ــالل العق خ

انقســامها يف عــام 1959 بــني دولتــني )ســنغافورة 

وماليزيــا( ، وقــد صــدر تريــع يف 1962 مــن جامعــة 

ماليــا لتعيــني أول مستشــار لهــا وكان ) أ. د تنكــو 

عبــد الرحمــن بوتــرا الحــاج( الــذي أصبــح أول رئيــس 

لــوزراء ماليزيــا فيــا كان نائبــه األول يف الجامعــة 

ــات الشــهر. ــم عــامل الرياضي ــور أوبنهاي األســتاذ الدكت
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خيارات متعددة للطلبة

تاريخ حافل
عــاٍل  تعليــم  مؤسســة  أقــدم  كونهــا  عــن  ناجــم  وغنيــا  مميــزا  تاريخــاً  )ماليــا(  جامعــة  تحمــل 

 59 املركــز  احتلــت  إذ  تعليمهــا،  جــودة  حيــث  مــن  عامليــا  الجامعــة  بهــذه  واعــُرِف  ماليزيــا.  يف 

.QS World University Ranking العاملــي  الجامعــات  لرتيــب   2020 تصنيــف  يف  عامليــاً 

أفضــل  ضمــن  أصبحــت  ماليزيــة  بحثيــة  جامعــات  خمســة  أن  إىل  باإلشــارة  والجديــر 

الصــورة(. يف  موضــح  )كــا   2021 للعــام  الجديــد  التصنيــف  يف  العــامل  يف  جامعــة   200

وتقــوم  جامعــة ماليــا ســنوياً  بتوقيــع مذكرات 

الجامعــات  أغلــب  مــع  علميــة  تفاهــم 

املعتمــدة عامليــاً يف الواليات املتحــدة، وأوروبا، 

ــة  ــربة تعليمي ــر خ ــدف توف ــيا، به وأوقيانوس

مميــز  تعليمــي  نظــام  يف  وشــاملة  عامليــة 

ومدعــوم ومنظــم وفق أحدث الطــرق الحديثة 

املســتخدمة للمناهــج التعليميــة املختلفــة. 

توفــر جامعــة ماليــا مجــاال واســعا مــن الخيــارات الدراســية للطــالب عــرب كلياتهــا ومراكزهــا التعليميــة  بشــقيها 

–الدراســات األوليــة والعليــا- حيــث تضــم )كليــة إدارة األعــال واملحاســبة، كليــة علــوم االقتصــاد واإلدارة، 

ــوم، ــة العل ــب، كلي ــة الط ــات، كلي ــا املعلوم ــب وتكنولوجي ــوم الحاس ــة عل ــة، كلي ــة الهندس ــوق، كلي ــة الحق كلي

والعلــوم  اآلداب  ،كليــة  اللغــات  كليــة  الربيــة،  كليــة  األســنان،  طــب  كليــة 

الدراســات  أكادمييــة  الصيدلــة،  كليــة  العمرانيــة،  البيئــة  كليــة  االجتاعيــة، 

الــدويل  املعهــد  الريــايض،  املركــز  ماليــا،  دراســات  أكادمييــة  اإلســالمية، 

.)AEI( األورويب  اآلســيوي  )INPUMA(،املعهــد  واإلدارة  العامــة  للسياســة 

وأنتجــت جامعــة ماليــا خريجــني مميزيــن أســهموا بشــكل كبــر يف تطويــر ماليزيــا مبــا 

يف ذلــك عــدد مــن رؤســاء الــوزراء الســابقني مثــل الدكتــور مهاتــر محمــد والدكتــور 

أحمــد عبــد اللــه وقــد تخــرج منهــا حتــى اآلن مــا يزيــد عــى )100000( خريــج، مــن 

ــاالت.  ــف املج ــهرة يف مختل ــة وش ــادات معروف ــخصيات وقي ــم ش بينه



مكتبة عمالقة 

وتحــرص جامعــة ماليــا عــى  إقامــة  العديــد مــن 

والــدورات  واملؤمتــرات  النــدوات واملحــارضات 

ــة  ــة داعم ــة بحثي ــر بيئ ــعى لتوف ــة وتس املختلف

للنتــاج العلمــي املتميــز، وإثــراء املعــارف ونرهــا 

عــن طريــق تنميــة قــدرات املــالكات التدريســية 

يف املجــاالت العلميــة واإلنســانية، وكان مــن أبــرز 

النشــاطات العلميــة مهرجــان اللغــة العربيــة 

باحثــني  مــن  واســعة  مبشــاركة   ،2016 عــام 

ومختصــني وتدريســيني مــن مختلــف الجامعــات 

العربيــة والعامليــة، بهــدف التأكيــد عــى أهميــة 

الكريــم  القــرآن  لغــة  ألنهــا  العربيــة  اللغــة 

ورضورة االعتنــاء بهــا وتطويرهــا ألنهــا باقيــة 

ــا. ــم وحدتن ــا أهــم دعائ ــاة وفيه ــا بقيــت الحي م

املصــادر  وأحــدث  أهــم  الجامعــة  مكتبــة  تضــم  

والكتــب والبحــوث فضــال عــن نســخ مــن أطاريــح  

االختصاصــات  يف  العليــا  الدراســات  طلبــة  ورســائل 

ــا  ــة مب ــد الطلب ــة بتزوي ــوم املكتب ــة ، وتق ــة كاف العلمي

وغــر  املنهجيــة  والكتــب  املصــادر  مــن  يحتاجونــه 

املنهجيــة لتســاعد الطلبــة يف إعــداد البحــوث واإلطــالع 

ــاً. ــاً وثقافي ــوض املجتمــع علمي ــا يســهم بنه عــى كل م
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ــر  ــا عــى م ــة املالي ــة يف جامع ــة  كاف ــالكات الوظيفي ــوادر وامل ــت الك وعمل

الســنني بــكل قــوة وطمــوح لتحقيــق أفضــل اإلنجــازات والتقدم مبا اســتطاعوا 

تحقيقــه مــن تحديــث وتغيــر يتــاىش مــع أســلوب التطــور والتحــرض الــذي 

يســود العــامل ومبــا يعــود مــن جــودة التعليم وخــربة الــكادر التدريــيس وتنوع 

الثقافــات ونســبة إلتحــاق الطــاّلب الدوليــني فيهــا ســنوياً؛ وذلــك العتادهــا 

عــى طــرق تعليميــة عريــة حديثــة وألن جامعة املاليــا بحد ذاتهــا تعّد أهم 

الجامعــات املتطــورة عامليــاً املهتمة بتخريــج الطالب ليكونوا قادة للمســتقبل.

يقــول الربوفيســور الداتــو الدكتــور محمــد يعقــوب ذو الكفــل عميــد أكادميية الدراســات اإلســالمية إن اختيــار جامعة 

ماليــا للتعــاون يف إطــالق منصــة أُريــد للعلــاء والخــرباء والباحثــني الناطقــني بالعربيــة كان موفقــاً ليــس مــن جهــة 

اهتامهــا باملشــاريع العلميــة الواعــدة فحســب بــل ألنهــا إحــدى حاضنــات اللغــة العربية عــى مســتوى جنوب رشق 

آســيا، فقســم اللغــة العربيــة بكليــة اللغــات يعــد مــن أنشــط أقســام اللغــة العربيــة يف معظــم جامعــات جنوب رشق 

آســيا خصوصــاً إذا مــا أضفنــا إليــه نشــاط أكادمييــة الدراســات اإلســالمية التــي تــدرس موادهــا باللغــة العربيــة كادة 

أساســية ويف جميع أقســامها باإلضافة إىل الدراســات العليا التــي تقدمها بثالث لغات )املاليزيــة والعربية واإلنجليزية(.

وأضــاف إن تواصــي مــع مؤســيس منصــة »أُريــد« ومعرفتــي الدقيقــة بهــم تجعلنــي أجــزم بأهميــة مــروع منصــة 

»أُريــد« وأنــه ســوف ميثــل نقطــة انتقال بــني مرحلتني من مراحل مســرة الحركــة العلمية بالنســبة للناطقــني بالعربية.

19



قضية للمناقشةصدى ُأريد

20

االهتمــام بنتائج البحــوث العلمية والدعم المادي والمعنــوي ينهي التهميش البحثي
إعداد: حيدر الكرخي
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ُأري

ى 
صد

لـ )
ن 

ثو
اح

ب

ــا ســؤاال أرادت عــن  ــد عــى منصته ــة صــدى أُري ــة، وضعــت مجل ــدان العربي ــا البل ــي متــر به يف غمــرة األحــداث املتصاعــدة الت
طريقــه قيــاس واقــع الباحــث العــريب وهــل هــو مهمــش؟  وهــل مثــة حلــول ترتقــي بواقــع املؤسســات البحثيــة العربيــة التــي 
تعــاين مــن جملــة مشــاكل جعلــت الكثــر مــن الطموحــات تتبــدد ألســباب عديــدة فكانــت الحصيلــة هــذه اآلراء ننقلهــا كــا هــي

آراء متقاطعة
جميــع  مســتوى  عــى  مهمشــون  جميعــا  العــرب  أن  العــراق  مــن  وهــي  حســن  زغــر  حميــدة  تــرى   

اســمه  يشء  يوجــد  ال  أنــه  التاريــخ  لنــا  أثبــت  وقــد  الخدمــات  بتوفــر  وانتهــاًء  السياســة  مــن  بــدًءا  األصعــدة 

وعليــه  العلــم  لبنــاء  الفقــري  العمــود  هــو  الباحــث  إن  تضيــف:  ثــم  إرادات،  فــرض  اســمه  يشء  هنــاك  تهميــش 

عنــا.  يتحــدث  عملنــا  ونجعــل  ونبــدع  ونوفــر  ونعمــل  نحــن  نبحــث  أن  يجــب  بابــه،  يــدق  أحــدا  ينتظــر  ال  أن 

ــة  ــس سياس ــش لي ــوم التهمي ــا أن مفه ــارات للتكنولوجي ــة اإلم ــن كلي ــوري م ــز الجب ــور عبدالعزي ــد الدكت ــا يؤك في  

عامــة للوطــن العــريب ، بــل إن هنــاك دوال مهتمــة جــدا بالبحــث العلمــي وأخــرى ال تهتــم بالبحــث والباحثــني وهــذا 

أحــد أســباب التخلــف العــريب يف ميــدان البحــث العلمــي قياســا بالــدول األخــرى ويشــر الجبــوري إىل  وفــرة الســيولة 

ــي. املاليــة للتخصصــات البحثيــة لكننــا نــرى بخــال شــديدا يف عمليــات تخصيــص املــوارد املاديــة ألغــراض البحــث العلم

مقترحات وحلول أسباب ونتائجموازنات زهيدة 
الباحــث العــريب مهمــش والدليــل عــدم 

تشــجيع البحــث العلمــي زد عــى ذلــك 

أن أجــر الباحــث العــريب بأغلــب الــدول 

العربيــة هــو زهيــد جــدا، أضــف لذلــك أن 

منظومــة الحكــم يف أغلــب الــدول العربيــة 

ــا  ــذا م ــي ، ه ــث العلم ــة بالبح ــر مهتم غ

يــراه موســاوي عبدالحفيــظ مــن جامعــة 

ــر  ــاس الجزائ ــيدي بلعب ــس س ــاليل الياب الجي

، أمــا أ . م . ســناء رســول مــن الجامعــة 

توفــر  عــدم  إىل  ذهبــت  املســتنرية 

ــول:  إّن الباحــث يف  ــة إذ تق ــزة التقني األجه

هــذا الزمــان يعمــل بحوثــا وأعــاال علميــة 

مــن غــر وجــود أجهــزة أو مختــربات بحثيــة 

لعمــل  مناســبة  بيئــة  عامــة  بصــورة  أو 

ــن شــدة الظــروف  ــم م ــى الرغ بحــوث وع

التــي منــر بهــا تجدنــا نعمــل بحوثــا مبســتوى 

عــال ودامئــا أقــول لــو تتوفــر لنــا نفــس 

لقدمنــا  أوربــا  دول  يف  املوجــودة  البيئــة 

كثــرا مــن اإلنجــازات واإلبداعــات العلميــة.

الدكتــور خلفــان بــن ســامل مــن ســلطنة 

عــان فصــل باألســباب بقولــه: ال توجــد 

تأثــر  مــن  األكادمييــة  للحريــة  حايــة 

القــوى املهــددة ملوضــوع الباحــث والبحــث 

العــريب عــى حــد ســواء، وأضــاف لهــا بُعــد 

الجامعــات العربيــة عــن نبــض املجتمــع 

نتيجــة للتهميــش الــذي تعــاين منــه بســبب 

الجمــود املتكــرس يف مناهجهــا وانعكــس 

ــور  ــا، كــا أشــار الدكت ــك عــى مخرجاته ذل

مجتمعــات  وجــود  عــدم  إىل   خلفــان  

مــن  زاد  مــا  للباحثــني  خاصــة  بحثيــة 

الصعوبــة يف التواصــل العلمــي بــني العلــاء 

والخــرباء يف مجــال البحــث العلمــي مؤكــدا 

املهــارات  ميتلــك  ال  العــريب  الباحــث  أّن 

ــث  ــو حدي ــا ه ــم م ــكايف لفه ــب ال والتدري

وجديــد ومعتمــد يف معايــر النــر العلمــي.

يؤكــد مخلــص الســبتي مــن جامعــة الحســن 

ــة  ــة أن أول طريق ــة املغربي ــاين يف اململك الث

تكمــن  املشــكلة  هــذه  وتجــاوز  للحــل 

بوضــع رؤيــة مبنيــة عــى بنــاء مجتمــع 

ــكلة. ــذه املش ــة ه ــدى لحلحل ــريف يتص مع

زغــر  حليمــة  الدكتــورة  دعــت  فيــا   

بروتوكــوالت  العربيــة  الــدول  عمــل  إىل  

بإرســال  املتقدمــة  الــدول  مــع  تعــاون 

ــوس يف كل  ــذ بكالوري ــة ألخ ــة اإلعدادي طلب

املجــاالت وبخاصــة الطلبــة األوائــل وتوفــر  

زمــاالت بحثيــة عــى مســتوى املاجســتر 

ــي.  ــرغ العلم ــاب التف ــت ب ــوراه تح والدكت

ويــرى نوريــن عشــاش مــن جامعــة جيــاليل 

ليابــس /الجزائــر: أن الرفــع مــن ميزانيــة 

قطــاع البحــث العلمــي هــي الخطــوة األوىل 

إلنهــاء حــاالت التهميــش التــي يعــاين منهــا 

ــاوز  ــع لتج ــبيل الناج ــريب والس ــث الع الباح

مشــاكل البحــث العلمي يف البلــدان العربية. 

ــة  ــات الرصين ــرص املؤسس ــه، وتح ــكلة تواجه ــل أي مش ــي لح ــث العلم ــات البح ــع إىل مؤسس ــكل رسي ــه بش ــامل يتج       الع
ــي  ــكل علم ــا بش ــاء خطواته ــا لبن ــى تطبيقه ــل ع ــات وتعم ــن توصي ــون م ــه الباحث ــرج ب ــا يخ ــا وم ــج جامعاته ــى نتائ ــة ع العاملي
ــاج إىل   ــر يحت ــه أم ــد ذات ــذا بح ــي وه ــه العلم ــراث لنتاج ــدم اك ــاك ع ــل وهن ــه مهم ــريب أن ــث الع ــعر الباح ــن يش ــن، يف ح ورص
ــة  ــة القليل ــات املالي ــن أن املوازن ــن املختص ــر م ــرى كث ــة، وي ــة كاف ــكالت املطروح ــة للمش ــج ملموس ــل إىل نتائ ــة الوص ــة بغي مراجع
التــي تخصــص للمؤسســات البحثيــة تحتــاج إىل مراجعــة جــادة بهــدف االرتقــاء بواقــع البحــث والباحــث يف العــامل العــريب.

خالصة :

 تهميش العلماء والخبراء والباحثين





22

ــار أكــر الــيء عــن نســبة  ــدى وســائط األخب ــام الشــائع ل ــاء طبيعــي؟ .. ملــاذا كان االهت ــا( وب هــل )كورون

انتشــار هــذا الوبــاء وكيفيــة الوقايــة منــه وتدابــر اإلحاطــة بــه والتعامــل مــع املصابــني، ورضبــوا صفحــاً عــن 

ــي ال يجــب أن  ــات الت ــل التغــذي عــى بعــض الحيوان ــارشة مث مصــادر املــرض نفســه إال بأســباب ضيقــة ومب

ــة  ــة الغريب ــذه األطعم ــون ه ــون يأكل ــؤال، فالصيني ــى الس ــرد ع ــذا مل ي ــن ه ــان ؟! ولك ــا اإلنس ــذى عليه يتغ

ــذا 2020م .. ــا ه ــا( يف عامن ــم )كورون ــا رضبته ــة مثل ــم األوبئ ــرضب فيه ــدة ومل ت ــان بعي ــذ أزم ــا من وغره

ــدى  ــوامل ل ــن الع ــرة تزام ــه لفك ــربى( روج في ــود الك ــلة الوج ــاه )سلس ــاً أس ــوي( كتاب ــر لفج ــف )آرث ــد أل لق

ــس  ــودة يف نف ــرة( موج ــروي )اآلخ ــامل األخ ــأن الع ــوا ب ــث قال ــا حي ــة يف أوروب ــر النهض ــفة ع ــض فالس بع

ــي  ــد أن تنته ــدأ بع ــرة تب ــس أن اآلخ ــة، ولي ــا الدنيوي ــه حياتن ــش في ــذي نعي ــون ال ــذا الك ــان ه ــكان وزم م

الدنيــا بيــوم القيامــة، وأن االنتقــال مــن الدنيــا إىل اآلخــرة هــو انتقــال مرتبــة وليــس انتقــال مــكان 

وزمــان، وأن ليــس يف اإلمــكان خلــق كــون جديــد أبــدع مــا كان .. ومــن هنــا تبــدأ الحكايــة األليمــة.

لــو رجعنــا إىل الــوراء لبضعــة أعــوام، وبالتحديــد عنــد صــدور روايــة )الجحيــم( ملؤلفهــا )دان بــراون( إذ لرمبــا 

وجدنــا فيهــا بعــض مفاتيــح الــرس .. تتحــدث )الجحيــم( عــن فكــرة أساســية هــي محاولــة إيجــاد حــل ملشــكلة 

اإلنفجــار الســكاين العاملــي بالتخــي عــن ثلــث ســكان العــامل الحاليني يف ســبيل الحفاظ عــى الجنــس البري من 

االنقــراض بواســطة فــروس معــدل جينيــاً. ومفتــاح فهــم املعتقــد وراء اســتخدام هــذا الفــروس املعــدل يكمــن 

يف )الكوميديــا األلهيــة( أســطورة )دانتــي اليجــري( التــي تعــد مــن أبــرز اآلثــار اإلنســانية الخالــدة يف اآلداب 

العامليــة، حيــث إن عــامل الجحيــم األخــروي بــكل طبقاتــه حــارض معنــا فهــو قطعــة مــن األرض نفســها، وعلينــا 

أن منــر بــه حتــى نعــرب إىل الفــردوس .. وقــد اتفقــت آثــار النــر اإلنســاين التــي تناولــت اآلخــرة عــى أن الجحيــم 

معــرٌب رضوري لبلــوغ الجنــة، فــإن مل يتخــذ اإلنســان تدابــر العبــور الســليم ســقط يف الجحيــم وبقــي فيــه ..

نحــن نؤمــن بــأن أحــوال اآلخــرة تحــدث عقــب القيامــة )َوإِْن ِمْنُكــْم إاِلَّ َوارُِدَهــا( ولكــن إميــان هــؤالء هــو مــا أىت 

بهــا إىل الدنيــا، فلقــد رســمت )أوديســا هومــروس( طريــق )أوديســيوس( يف رحلــة عودتــه إىل وطنــه ليمــر حتاً 

مبملكــة املــوىت )هاديــس( فلــن يعــرف وجهتــه إال مــن العــراف امليــت هنــاك عندمــا يرب مــن الدماء الســوداء 

لــي يعــود إىل حالــة الوعــي ثم يرشــد )أوديســيوس( إىل مبتغــاه، ويف الطريــق تعرضه صعوبــات وعوائق الجحيم 

.. وكوميديــا )ارســطوفانيس( املســاة )الضفــادع( أيضــاً تحــي شــيئاً بنحــو ذلــك الجحيــم األخــروي الــذي خاضه 

بطلــه )ديونيزيــوس( يف رحلــة دنيويــة .. وعــى الجانــب الرقــي تتمثل فكــرة الجحيم األخروي الــذي عى األرض 

مقاالت علميةصدى ُأريد

هــل كورونــا وبــاء طبيعــي ؟
د. وائل أحمد خليل صالح الكردي
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يف )جلجامــش( امللحمــة البابليــة املشــهورة، ثم يف )رســالة الغفران( ملؤلفــه العريب )املعري(.. وهكذا نشــأت فكرة 

)التطهــر( يف نقــل حالــة الجحيــم األخــروي إىل العــامل بوحــي أســايس مــن هــذه الرسديــات واملالحــم بــأن املــرور 

بالجحيــم أمــر حتمــي للوصــول إىل الجنــة، ســواء يف اآلخــرة أو عى هــذه األرض التي نعيــش عليها حياتنــا الدنيا..

ــة  ــن الحــركات الداعي ــد م ــا ألهمــت العدي ــال يف هــذه األســاطر إال أنه ــة إىل الخي ــت نســبة الحقيق ــاً كان وأي

ــو كان هــذا الخــروج مبــوت البــر أنفســهم ..  ــى ول إىل )الخــالص( اإلنســاين بخــروج الــرور عــن العــامل حت

ــرب  ــاز مع ــون إال باجتي ــن يك ــالص ل ــذا الخ ــذه اآلداب وأن ه ــامي له ــدف الس ــل اله ــالص( متث ــرة )الخ إن فك

ــة  ــد الدمــاء البري ــاة وتجدي الجحيــم وإســقاط قســاً مــن البــر يف الهــالك ليســتمر القســم اآلخــر يف الحي

ــدف للخــالص واحــداً،  ــك ولكــن ظــل اله ــد اختلفــت الشــعارات واألســاليب يف ذل ــات، ولق ــد املجتمع وتجدي

ــة  ــادة الجاعي ــن اإلب ــوع م ــق ن ــاس نحــو الخــر بتحقي ــادة الن ــات دعــت لقي ــرت منظــات وكيان ــك ظه لذل

ــى  ــاظ ع ــري والحف ــس الب ــعادة الجن ــل س ــن أج ــالص وم ــذا الخ ــا له ــون كضحاي ــاس يقدم ــن الن ــات م لفئ

اســتمرار الحيــاة ومــن أجــل أن يفســح أهــل الجحيــم الســبيل ملــن ســيخلدون يف الجنــة .. ومل يتوقــف األمــر 

عنــد حــد الرسديــات الروائيــة ملبدعــني فــرادى بــل امتــد ليصبــح مــادة غنيــة يف صناعــة الســينا لعبــت فيــه 

السياســة دوراً خفيــاً عــى أوتــار التطــرف الدينــي والعصبيــة العرقيــة ومــا نحــو ذلــك، فظهــرت سلســلة أفــالم 

ــالً فحســب مــن أجــل أن  ــر لي ــم عــى األرض يخرجــون مــن املقاب ــون عــامل الجحي ــن ميثل أنصــاف املــوىت الذي

ــار ..  ــوع النه ــدرك طل ــه ســوء حظــه أن ي ــن مل يجعل ــم كل م ــم إىل الجحي ــاء ويرســلون منه ــن األحي ــوا م ينال

وأكــر مــن ذلــك، سلســلة األفــالم األمريكيــة )ليلــة التطهــر( فعمليــة التطهــر التــي تدعــو إليهــا هــذه األفــالم 

شــبيهة بعمليــة التطهــر التــي كانــت تقــام كل خريــف يف ســبارطة القدميــة، وهــي أيضــا صــورة محــددة الوقــت 

ــي متــت يف البوســنة  ــك الت ــل تل ــة املســتهدفة مث ــات التطهــر العرقــي ملجــازر ارتكبــت ضــد األقلي مــن عملي

ــكا  ــق أمري ــر تحــت شــعار )خل ــة التطه ــرة تكــون عملي ــدا وغرهــا، ولكــن هــذه امل ــح روان والهرســك ومذاب

جديــدة( مــن خــالل تنفيــذ ســيناريوهات الفــوىض الناتجــة عــن غيــاب الدولــة ومؤسســاتها القــادرة عــى بســط 

نفــوذ القانــون بــل وتشــجيع حكومــة الســيناتورات للعنــف واالقتتــال الداخــي بــني النــاس وفســاد الجاعــات 

املســلحة بحجــة تنفيــس الشــعب املســامل يف أصلــه عــن مشــاعر الــر الســلبية الكامنــة فيــه فيتســبب ذلــك 

أخــرا يف قيــام نظــام جديــد والتطهــر مــن املــايض، وبرغــم أن الحكومــة يف هــذه األفــالم تســمح بالقتــل غــر 

ــادة  ــل دور العب ــا وداخ ــاس تدين ــد الن ــى أش ــا حت ــوم به ــداء يق ــف واالعت ــكال العن ــب وكل أش ــربر والرع امل

ــول  ــا يق ــدة ك ــات املتح ــح الوالي ــل أن تصب ــن أج ــر م ــت التطه ــي وق ــل ه ــف اللي ــن منتص ــاعة م يف 12 س

الفيلــم )أمــة تولــد مــن جديــد( إال أن الحقيقــة يف الواقــع أن هــذا الوقــت ممتــد حتــى تحقــق أمريــكا مآربهــا 

املنشــودة، لذلــك فــإن سلســلة أفــالم التطهــر )PURGE( تصــور واقــع مــا فعلــه يف العــامل مــن فــوىض املحافظني 

ــم .. ــة الجحي ــي ليل ــر إذن ه ــة التطه ــالم، فليل ــذه األف ــم يف ه ــق عليه ــا يطل ــدد( ك ــاء الج ــدد أو )اآلب الج

واآلن، واألرض تضــج وتختنــق بكثافــة الســاكنني عليهــا مــن البــر يهلكــون املــوارد وأســباب البقــاء يف الحيــاة 

وتزيــد معــدالت الفقــر والبــؤس يف أكــر املجتمعــات ويصبــح اإلنســان عــبء عــى الطبيعــة، هنــا تنشــأ الحروب 

ــو. ــى تخل ــالك حت ــروج تجــارة اله ــادة وت ــة اإلب ــة وتزدهــر منظــات صناع ــح االقتصادي ــة باســم املصال التقني

مقاالت علميةصدى ُأريد
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شــخصية الباحــث العربــي التواصليــة ومنصــة ُأريــد
د. عبداهلل الوزان

الدنيــا ، فالباحــث العــريب ورث النبــوغ يف الدراســات البحثيــة املختلفــة كابــرا عن كابــر ، وما نجده يف عرنــا الحايل وما 

ســبقه مــن تــردي أحــوال البحــث العلمــي العريب وأحوال شــخصية الباحــث العريب راجــع إىل اإلهال املتعمــد لحيثيات 

البحــث العلمــي يف معظــم األقطــار العربيــة ، وتــدين مســتوياتها وانخفــاض ميزانيتها ، ففي بعــض البــالد العربية تكون 

ميزانيــة البحــث العلمــي بهــا حــوإىل 1% وأدىن من ذلــك، فأىن يأيت التقــدم واالزدهــار ومجابهة القوى والــدول املتقدمة.

إن البحــث العــريب يشــتي إىل اللــه مــّر الشــكوى مــن التدهــور واإلهــال املتعمــد ، مــن هنــا كان لزامــا عــى منصــة  

أريــد كمنصــة بحثيــة ناطقــة بالعربيــة تحــوي مــا يقــارب 50000 باحــث أن تقــوم بدورهــا املتميــز يف إثــراء عمليــة 

البحــث العــريب ولتعزيــز شــخصية الباحــث العــريب التواصليــة، بعمــل منظومــة دوليــة بحثيــة تنطــق باســم العلــاء 

والخــرباء والباحثــني الناطقــني بالعربيــة عــى مســتوى العــامل ، فقامــت بعقــد كثــر مــن الــدورات التدريبيــة البحثيــة 

وورش العمــل املختلفــة واملحــارضات اإللكرونيــة يف إثــراء شــخصية الباحــث العــريب التواصليــة والبحــث العلمــي ، 

فهــدف املنصــة األســايس هــو مــد جــرس الثقافــة بــني الباحثــني العــرب والناطقــني بالعربيــة ، وذلك مــن خــالل التواصل 

وعقــد املؤمتــرات الدوليــة والنــدوات البحثيــة خاصــة مــع جائحــة كورونــا التــي حــرت ومازالــت تحــر العــامل يف كيفيــة 

القضــاء عــى هــذا الوبــاء الفتــاك ، والــذي ينتهــي بــإذن اللــه بأمريــن : األول رفــع البــالء مــن قبــل اللــه القــادر ، الثــاين 

األخــذ باألســباب والبحــث املســتمر يف ايجــاد عــالج لهــذا الوبــاء القاتــل ، وقــد قامــت املنصــة مؤخــرا بجهدهــا الحثيث 

لرقيــة الشــخصية العربيــة بإصــدار كتــاب بعنــوان )صناعــة الهويــة العلميــة للباحثــني( عــى أن يضيــف هــذا الكتــاب 

للشــخصية العربيــة والبحــث العلمــي التميــز ، واللحــاق بركــب الــدول املتقدمــة ، ونظــرا ملــدى أهميــة الشــخصيات 

البحثيــة التواصليــة قامــت منصــة أريــد بإصــدار موســوعة منصــة أريــد  للخــرباء والعلــاء والباحثــني التــي تحتــوي 

عــى أكــر مــن 150 شــخصية تواصليــة مــن أعضــاء منصــة أريــد ممــن يحملــون لقبــا علميــا يف جميــع فــروع املعرفــة 

ــة أو  ــا أرادت أي جامع ــة إذا م ــا للشــخصيات التواصلي ــوا مرجع ــة ليمثل ــف األكادميي ــى الوظائ ــون أرق ــن يحمل ومم

وســيلة إعالميــة ) تقليديــة أو إلكرونيــة( التواصــل معهــم، ألنهــم ميثلــون الصفــوة للشــخصيات التواصليــة مــن معظــم 

ــكل مــن أراد االســتزادة وهــذه الخدمــة  ــر، واملوســوعة متوفــرة باملنصــة ل ــة خاصــة العــراق والجزائ ــا العربي أقطارن

توفرهــا املنصــة للمجتمــع الــدويل واملحــى واألكادميــي دون مقابــل، ولــن تقــف منصــة أريــد عنــد هــذا الحد ، بــل أنها 

تســعى دامئــا إلصــدار وانتــاج كل جديــد يعــزز البحــث العلمــي العــريب وينمــي شــخصية الباحــث العــريب التواصليــة .

يــكاد يجــزم كثــر مــن الكتــاب والباحثــني  أن الباحــث العــريب لديــه شــخصية تواصليــة 

ــؤدي  ــي ت ــرق الت ــبل والط ــه كل الس ــرت ل ــا توف ــه إذا م ــط بحث ــه ، ويف محي ــردة يف ذات متف

إىل تفــرده، مــن هــذه الحقيقــة انطلقــت منصــة أريــد البحثيــة العامليــة منــذ ســنوات 

عــدة عــى يــد مؤسســها الدكتــور  ســيف الســويدي  لتؤكــد شــخصية الباحــث العــريب 

الحــايل يف أنهــا شــخصية تواصليــة قــادرة عــى فعــل املســتحيل ، وأنــه بطبعــه باحــث 

رائــد مقبــل عــى البحــث العــريب يف معظــم دراســات دنيــا النــاس، كــا كان أســالفه 

علــوم وجميــع  والرياضيــات  والكيميــاء  والفلــك  الطــب  يف  العــامل  رواد  ســابقا  العــرب 
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األســتاذ الدكتــور عبــد الــرازق مختــار محمــود عبــد القــادر

قامة علمية زاخرة باإلنجازات

طاقاتهــم وإنجازاتهــم بأفضــل صــورة .. ولعــل اوىل صفحــات نجــاح املنصــة يف هــذا املســعى النبيــل أنهــا بــدأت تعرفنــا بقاماتنــا 
العلميــة العربيــة الكبــرة التــي مل نكــن نعــرف عنهــا إال النــزر اليســر .. وصــدى أُريــد يف صفحاتهــا التــي تحمــل عنــوان ) يف دائــرة 
الضــوء ( ســتنقل يف كل عــدد منهــا محطــات مرقــة مــن ســرة علــاء وخــرباء وباحثــني ناطقــني بالعربيــة لتعــرف االجيــال بهــم .

والتميــز  األلــق  مــن  الكثــر  ســرته  يف  الكنانــة  مــر  أرض  مــن  جليــل  عــامل  مــع  اليــوم  ووقفتنــا 
أســيوط  جامعــة  يف  الربيــة  اســتاذ  املختــار  الــرزاق  عبــد  الدكتــور  األســتاذ  إنــه  عنــه  نتحــدث  الــذي 
مــن  العديــد  يف  منشــورا  بحثــا  أربعــني  عــن  يزيــد  مــا  ولديــه   ، الربيــة  يف  فلســفة   الدكتــوراه  شــهادة  يحمــل  الــذي 
املاجســتر  املناقشــات يف رســائل  مــن  العديــد  ، و أرشف عــى  النــدوات  و  امللتقيــات  مــن  العديــد  ، شــارك يف  املجــالت 
ــات يف  ــم ترقي ــان تحكي ــو لج ــية ، و عض ــة و النفس ــوم الربوي ــة يف العل ــد الدولي ــة أُري ــر مجل ــس تحري ــو رئي ــوراه ، ه و الدكت
. املتخصصــة  العلميــة  املجــالت  مــن  العديــد  حــرر  و  حكــم  ،كــا  األردن  و  العــراق  و  عــان   و  الســعودية  و  مــر 

آراء علمية حصيفة :
عندمــا نقلــب صفحــات مؤلفاتــه وبحوثــه العلميــة الكثــرة يف مجــال تخصصــه الربــوي نجــد فيهــا 

الكثــر مــن الرصانــة والحصافــة العلميــة التــي تشــر إىل تجربــة علميــة غنيــة تســهم ومــا تــزال يف 

تطويــر حركــة العلــم ليــس يف مــر وحدهــا بــل يف الوطــن العــريب بــأرسه فهــو يقــول يف إحــدى 

مقاالتــه العلميــة التــي كتبهــا يف وصــف منصــة أُريــد للعلــاء والخــرباء والباحثــني الناطقــني بالعربية 

: يف زمــن التغريــب تُولــد املشــاريع التــي تعيــد لألمــة هويتهــا و قيمتهــا الحضاريــة إىل جنــب القيمة 

العلميــة ، ويف الوقــت الــذي يلهــث فيــه كثــر مــن النــاس وراء كل مــا هــو غــريب؛ ليقتاتــوا عــى 

كل مــا ينتجــه الغــرب، وخصوصــا نتاجاتهــم املعرفيــة، حــاول بعــض العلــاء املخلصــني، وضــع قــدم 

للعلــاء والباحثــني العــرب يف ســباق وزحــم املعرفــة املتزايــد كل لحظــة أيــن بــدأت الفكــرة عــى يد 

الدكتــور ســيف الســويدي الــذي وقــع يف تحــد دفعــه هــو و بعــض الزمــالء إلنشــاء منصــة تزاحــم و 

تحــايك املنصــات العلميــة، و تهــدف إىل دعــم األبحــاث العربيــة و جمــع الباحثــني الناطقــني باللغــة 

العربيــة فيهــا عــرب مجتمــع متكامــل ، يلتقــي فيــه املختصــون يف جميــع املجــاالت بطريقــة تســهل 

عــى الجميــع معرفــة اختصاصــات و مهــارات بعضهــم البعــض ملناقشــة األعــال و الــرؤى املشــركة.

ثــم يســتطرد ليقول بلســان حــال الباحثني الناطقني بالعربيــة أن أُريد تعني كل هــذه املعاين الكبرة :

-أُريد أن أضع قدما يف سباق املعرفة.

-أُريد أن نتالحم؛ ليكون لنا موقع يف خريطة املعرفة العلمية.

-أُريد أن نبدأ والعقل الجمعي يصنع النجاح والتفوق.

-أُريد أن نتشارك حتى ال تتسع الهوة بيننا وبني غرنا.

-أُريد أن نفيد من خرباتهم التكنولوجية كا سبق وأفادوا من خربات أجدادنا.

مناصب كثرة :
تذكر لنا السرة الذاتية للدكتور املختار أنه توىل 

العديد من املناصب خالل مسرته العلمية 
منها عى سبيل املثال ال الحر:

• وكيل كلية الربية يف جامعة أسيوط  لشؤون 
التعليم و الطالب.

• مستشار محافظة أسيوط لتطوير التعليم .
• املدير التنفيذي ملروع التطوير املستمر و 

التأهيل لالعتاد.
• رئيس اللجنة العليا العتاد كلية الربية 

بأسيوط .
• مدير مركز تحسني  مهارات القراءة و الكتابة 

بالجامعة .
خرات كبرة  :

تقول السرة الذاتية لألستاذ الدكتور عبد الرزاق 
املختار أن لديه  خربات علمية و تدريسية 

عديدة قيمة نذكر منها ما يأيت :
• اسراتيجيات التدريس املتقدم .

• اسراتيجيات التدريس لذوي االحتياجات 
الخاصة. 

• طرق تدريس العلوم الرعية .

ــب  ــع الذه ــاء م ــل النس ــا تتعام ــم ك ــع العل ــل م ــالمية تتعام ــة واإلس ــار العربي ــال أن األقط يُق

فهــي مجــرد حليــة يتباهــني بهــا فيــا بينهــن وكــذا الحــال مــع مــن يحملــون الشــهادات 

ــويل  ــدأ بالت ــي ب ــذا التباه ــن ه ــول أن زم ــع يق ــن الواق ــهاداتهم ، لك ــا بش ــم بعض ــي بعضه يباه

ــح يف  ــن ينج ــل وم ــه بالعم ــم ويقرن ــرم العل ــن يح ــه إال مل ــكان في ــوم ال م ــامل الي ــبب أن ع والس

تحقيــق هــذه املعادلــة ميتلــك مفاتيــح النجــاح ، وألجــل أن تتعــزز قيمــة العلــم والعلــاء عنــد 

ــل  ــرة للتفاع ــاحة كب ــني مس ــي الباحث ــد لتعط ــة أُري ــاءت منص ــة ج ــني بالعربي ــني الناطق الباحث

ــامل ــم للع ــل يرج ــهاداته إىل عم ــة بش ــي الفارغ ــة التباه ــن ثقاف ــم م ــوا العل ــم لينقل ــا بينه في

إعداد: د. سميرة بيطام
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وجذورهــا العلميــة  الهويــة  مفهــوم 
من كتاب ) صناعة الهوية العلمية ( للدكتور سيف السويدي و ا. طارق برغاني والذي صدر سنة 2018

ـة شــخصية  بأنهــا: »ُهويَـّ الشــخصية  املاركــة  تُعــرِّف 

ذات  عاطفيــة  اســتجابة  إحــداث  إىل  تهــدف 

وقيــم  صفــات  حــول  الجمهــور،  لــدى  مغــزًى 

 . أكــر«  بــه  والتعريــف  املاركــة،  الشــخص صاحــب 

وهنــاك مصطلحــات ومفاهيــم عــدة تقــرب كثــرا مــن 

معــاين املاركــة أحيانــا وتــرادف مــع تلــك املعــاين أحيانــا 

أخــرى، فنجــد: عالمــة، هويــة، اســم، شــعار، وذلــك 

راجــع الختــالف الرجــات واالقتباســات والتأويــالت، 

نظــرا لكــون املفهــوم غــريب األصــل، وكل مــا يحيــط بــه 

مــن أفــكار ونظريــات ودراســات جــاءت مــن مفكريــن 

ــرى  ــة أخ ــن جه ــة، وم ــن جه ــذا م ــني، ه ــاب غربي وكت

ــوره كان  ــوم وتط ــأة املفه ــذ نش ــي من ــياق التاريخ فالس

والزال ســياقا غربيــا باألســاس، منــه جــاء اختيــار مصطلح 

املقابــل األقــرب واألكــر تعبــرا عــن  املاركــة وهــو 

ــية. ــة، أو »marque« الفرنس ــة »brand« اإلنجليزي كلم

نبذة تاريخية
مــالك  حاجــة  بســبب  بأوروبــا  الوســطى  القــرون  عــر  إىل  يعــود  املاركــة  فكــرة  أصــل  إن 
واالنتــاء  امللكيــة  عالمــات  تحمــل  خاصــة  بوســوم  مواشــيهم  متييــز  إىل  األغنــام  قطعــان 
عنــد  أمريــكا  اكتشــاف  بعــد  انتقلــت  ثــم  بالنــار،  الحــرق  طريــق  عــن  واحــد  شــخص  إىل 
رعــاة البقــر، وهــي عالمــة موحــدة وفريــدة الغايــة منهــا تفــادي اختــالط املــوايش بأخــرى 
التجــاري.    الفكــرة إىل املجــال  امتــدت هــذه  ثــم  التعــرف عليهــا يف حــال ضياعهــا،  وســهولة 
حاليــا صــار اســتخدام العالمــة )املاركــة( ُمرتبطــا مبجــال التســويق والتصميــم الجرافيــي إلعطــاء تصــور 
شــامل وإيجــايب حــول منتــوج خــاص بركة أو مؤسســة يحيل مــن خالل املاركــة التي يحملهــا إىل ُهوية 
هــذه الركــة أو املؤسســة، إىل قيمهــا، أســلوب تعبرهــا، نطاقها، جــودة منتوجاتها وخدماتهــا... نتحدث 
يف نهايــة األمــر عــن شــعارها الــذي يرجــم ُهويَّتهــا البريــة ومينحهــا مكانــة قويــة وصــورة متميــزة . 
ــا  ــارت تخصص ــورا فص ــم Raymond Loewy تط ــع املصم ــنة 1950، م ــة س ــة البري ــت الُهويَّ عرف
ــة  ــة يف نهاي ــات الحديث ــور التقني ــة وتط ــن العومل ــكل م ــزدوج ل ــر امل ــكل التأث ــم ش ــه، ث ــا بذات قامئ
ــة  ــر دق ــتخداما أك ــب اس ــارت تتطل ــث ص ــة بحي ــال املارك ــة يف مج ــة نوعي ــن، نقل ــرن العري الق
وحــذرا للاركــة، وعليــه فقــد صــار توظيــف املاركــة أقــوى انتشــارا واحتــل مكانــة جوهريــة 
ــوق . ــه الس ــم في ــتهاليك تتحك ــع اس ــش يف مجتم ــا نعي ــا رصن ــة ألنن ــع اليومي ــب كل املواضي يف قل

الجزء األول
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أمــا فيــا يخــص مفهــوم بنــاء املاركــة الشــخصية »Personal Branding«، فإنــه مل يعــرف دراســة علميــة 
مركــزة وجــادة إال يف ســنة 1990، ورغــم أن هــذا املفهــوم ســبق تطبيقــه يف مجــاالت متعــددة منــذ وقــت 
طويــل إال أن البحــوث األكادمييــة التــي ركــزت عليــه بشــكل خــاص مل تتفــق نتائجهــا عى أي يشء مشــرك .   
قبيــل أواخــر التســعينات أثــار Tom Peters النقــاش حــول مفهــوم »املاركــة الشــخصية«، بإصــدار مقالــه 
»املاركــة دعتــك The Brand Called You«، حظــي املفهــوم بريحــة واســعة مــن املؤيديــن كــا كان لــه 
أيضــا فئــة عريضــة مــن املنتقديــن، فهــؤالء مــن اعتقــد إن مفهــوم املاركــة الشــخصية يحمل دالالت ســلبية 
مــن قبيــل التبجــح واالفتخــار، فيــا رأى أولئــك أن املفهــوم ميكــن أن يعــرب عن الرويــج أو الدعايــة الذاتية . 
ومــع مطلــع القــرن الحــادي والعريــن بــدأ عــدد مــن األشــخاص يفكــرون يف كونهم ماركــة قامئــة بذاتها يف 
مجــال تخصصهــم ويف وظائفهــم، واألمر ينطبق عليــك أنت أيها الباحث أيضا فعندمــا تكون ماركتك واضحة 
وقويــة فســتزيد إمكانياتــك املاديــة واملعنويــة ألن اآلخريــن ســوف يدركــون بوضــوح القيمــة التــي تضيفها.

جــذوره  أصالــة  رغــم  الشــخصية  املاركــة  بنــاء  وفكــرة  مفهــوم  إن  القــول:  ميكننــا  عــام  بشــكل 
التاريخيــة، ذات املرجعيــة الغربيــة، والتطــورات التــي عرفهــا عــرب األزمنــة، فإنــه ال زال مفهومــا 
حديثــا يف العــامل العــريب مل ينــل حظــه بعــد بالبحــث والدراســة الكافيــة الوافيــة، ولكنــه عــى 
ــم  ــه وفه ــل إدراك مبادئ ــن أج ــرا م ــاال كب ــدا وإقب ــرف انتشــارا متزاي ــدأ يع ــد ب ــك ق ــن كل ذل ــم م الرغ
أسســه، واســتيعاب أهميتــه وتطبيقــه، واالســتفادة مــن قيمتــه وتطبيــق ذلــك يف حيــاة األفــراد.

ــال  ــاك إقب ــث هن ــريب، حي ــل الع ــوق العم ــدة يف س ــزال جدي ــا ت ــخصية م ــة الش ــة املارك ــرة صناع إّن فك
للمشــاركة يف الــورش والربامــج التدريبيــة التــي تتحــدث عــن املاركــة الشــخصية، نظــرًا للحاجــة 
ــر مختلــف مهاراتهــم ومواهبهــم يف  ــون لإلســهام يف تطوي ــراد والســيا الباحث ــا األف ــي يحتاجه املاســة الت
ــا. ــة ومقتضياته ــم الفكري ــظ حقوقه ــا، وتحف ــزون به ــة يتمي ــة علمي ــة هوي ــل صناع ــن أج ــتقبل، م املس
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خواطــري عــن مدونــة عالــم
د. طه احمد الزيدي - الحائز على المرتبة األولى في مسابقة )مدونة عالم(

في البدء إننا جميعا طالب علم نسبح في ضفافه
ــوادر التــي اشــتهر بهــا العلــاء الســابقون. ــات إىل كتــب الفوائــد والنكــت والن -يعــود تاريــخ املدون

- متثــل املدونــات مثــرة مــن مثــرات عــامل االنرنــت، أتاحــت للجميــع الكتابــة ولكــن التميــز 

اإللكرونيــة. الكتابــة  مــن  الجديــد  األســلوب  هــذا  توظيــف  أحســن  ملــن  محــدداً  فيهــا 

-متثــل املدونــة فرصــة للتعبر عن األفــكار واآلراء، ومحطة للتواصل مع اآلخرين، ونســمة لتالقح األفكار .

ــف مل يكتمــل  ــة ملوق ــة راجع ــل هــو تغذي ــت، ب ــامل االنرن ــردد صــداه يف ع ــا التفكــر بصــوت ي -إنه

ــار. ــح املس ــة لتصحي ــي فرص ــي، فه ــع خارج ــي او داف ــبب داخ ــه لس ــق يف معالجت ــوره أو مل توف تص

ــة  ــكار، أو هدي ــاج األف ــخ النض ــات مطاب -املدون

إىل مــن هــو أكــر حاجــة إليهــا أو اهتامــا بهــا.

أو  تعليمــي  أو  )أديب  مــرسح  -املدونــات 

وإظهارهــا  األفــكار،  منصتــه  تعتــي  ثقــايف( 

ــر  ــا إىل املقاب ــع صاحبه ــب م ــن أن تذه ــر م خ

ــرة. ــه الذاك ــد صاحب ــل فق ــرة عق ــى اس أو تبق

-املدونة فكرة واحدة ، وممكن ان تكون سلســلة 

افــكار مســتقلة ولكــن يجمعهــا إطــار موضوعي.

عــن  عبــارة  املدونــة  تكــون  أن  -تجنــب 

مؤلــف  أو  جامعيــة  لرســالة  سلســلة 

قليــل  الشــكليات  اســر  ألنــه  أكادميــي، 

املتخصــص. الجمهــور  محــدد  األفــكار 

-املدونــات املنتظمــة يف وقــت نرهــا أكــر تأثرا 

واســتقطابا، وأفضــل موعــد هــو اليومــي ولكنــه 

ــا، وأوســطها املوعــد األســبوعي  أشــدها وأصعبه

للنــر وحــاول ان تختــار يومــا محــددا أســبوعيا.

-املدونــات األســبوعية مــروع كتــاب فكــري 

ــنوي. س

-ال تقيــد موضوعــات مدونتــك بتخصصــك فقــط، 

توســع يف املوضوعــات، فتعــدد التخصــص فرصــة 

ــك  ــن رؤيت ــل ع ــن ال تغف ــكار، ولك ــوع األف لتن

فيــا تكتــب.

-املدونــات الواقعيــة اكــر تأثــرا واســتقطابا، مــن 

املدونــات املثاليــة.

-مدونــات الــرأي مؤثــرة وقــوة التحليــل تزيدهــا 

تفاعــال.

يف  نفســك  أســر  تكــن  وال  لقرائــك  -اكتــب 

الخطــاب، أنــت تقــرأ لنفســك وتكتــب لآلخريــن.

انتشــارا  أكــر  القصــرة  -املوضوعــات 

واملفصلــة. املطولــة  مــن  وتأثــرا 

تقــدم  أن  التدويــن  يف  اإلبــداع  -مــن 

أن  أو  مألــوف  غــر  بأســلوب  املألــوف 

مألــوف. بأســلوب  املألــوف  غــر  تقــدم 

أســر  فســتكون  الكتابــة  ألجــل  تكتــب  -ال 

االســتهالك أو الــرف اإلعالمــي، وإمنــا اكتــب 

الكتابــة. تســتحق  رســالة  أو  قضيــة  ألجــل 

الثانيــة  شــخصيتك  املدونــة  فــإن  -وأخــرا 

ــا.  ــال تفــرط به ــة ف ــك العلمي خــارج إطــار كتابت

بتوظيفــه. أحــق  فأنــت  تاريخــك،  -اغتنــم 

العلميــة  حياتــك  يف  مواقفــك  عــن  -عــرب 

والعمليــة، هــل تحدثــت يومــا عــن موقــف 

طالبــك،  دفاتــر  تصحيحــك  أثنــاء  يف  مثــر 

هــل عــربت عــن اعجابــك بنباهــة زميــل او 

طالــب مــن طالبــك ونقلــت هــذا املوقــف.

التــي  حتــى  وتجاربــك  مشــاعرك  -انقــل 

خيــارات  تقديــم  مــع  عنهــا  تــرض  مل 

الســابقة. خياراتــك  مــن  أجــدى  جديــدة 

-كــن أمــرا يف كتابتــك والتعبــر عــن أفــكارك 

وآرائــك، وال تكــن أســرا ملخاوفــك وخجلــك، 

فامللتفــت ال يصــل، والخائــف مــن النقــد ال 

ألن  يؤثــر  فلــن  كتــب  وإن  مدونــة  يكتــب 

)مــع  مؤثــرة،  شــخصية  تصنــع  ال  املجاملــة 

منظومــة  أو  الرعــي  الحــارس  أن  التأكيــد 

ــكار(.   ــاح األف ــط ج ــة لضب ــا كفاي ــم فيه القي

تــزودك  واالطــالع  الثقافــة  -ســعة 

متجــددة. ومواضيــع  مؤثــر  بأســلوب 

املتنوعــة  بالشــخصيات  االحتــكاك  -كــرة 

التعبــر. يف  وملكتــك  أفــكارك  تــري 

الجديــدة  الفكــرة  تدويــن  تأجيــل  -احــذر 

عــودة. غــر  مــن  ترحــل  فســوف 

فكــرة  نــر  يف  مندفعــا  تكــن  -ال 

تبعتهــا. لتحمــل  مؤهــال  لســت 

أو  مدوناتــك  عــى  والتعقيبــات  -التعليقــات 

مدونــات اآلخريــن مــورد غنــي لفكــرة جديــدة.

للتواصــل مــع  هــذه املدونــة فتحــت آفاقــا 

اآلخريــن، ونقلــت اآلراء إىل جهــات انتفعت منها: 

)مقــااليت عــن وبــاء كورونــا كانــت مصــدرا لبعض 

املجامــع الفقهيــة ودور االفتــاء، بــل ســببا التصال 

شــخصيات علميــة مــن أوروبــا بشــأنها( وطلبــوا 

ــروب(  ــب الح ــة )ط ــن حال ــي م ــف الرع املوق

أوروبيــة. مستشــفيات  بهــا  أخــذت  التــي 

خــالل  كورونــا  وبــاء  عــن  -مدونــايت 

ســيصدر  كتــاب  إىل  تحولــت  أســبوعني 

اللــه. بــإذن  الحظــر  رفــع  بعــد 

-أكــر مدونــايت التــي انتــرت هــي الفتــاوى 

واملدونــات  االجتاعــي،  الطابــع  ذات 

للقــرآن،  اإلعالمــي  بالتفســر  املتعلقــة 

واملجتمعــي. األرسي  اإلصــالح  بشــأن  وآرايئ 

-كنــت أعيــد ترتيــب أفــكاري وتطويرهــا ملــا 

نــر ســابقا مــن خــالل املدونــات الجديــدة.

ــخصيات  ــض ش ــى بع ــرف ع ــتطعت أن أتع -اس

مدوناتهــم. خــالل  مــن  املنصــة  أعضــاء 

أُريــد  أعضــاء منصــة  ادعــو زمــاليئ  -وأخــرا 

أتاحتهــا  التــي  عــامل  مدونــة  اغتنــام  إىل 

اآلخريــن  مــع  للتواصــل  أُريــد  منصــة 

واألديب. العلمــي  تاريخهــم  وإلثــراء 

ــة  ــة العام ــد واألمان ــة أُري ــس منص ــكرا ملؤس -ش

وللعاملــني  والتنســيقية  االستشــارية  والهيئــة 

فيهــا ، فلهــم يــد بيضــاء عــى كل عضــو يف 

الكلــات  هــذه  صاحــب  وأولهــم  املنصــة 

واإلبــداع. للتميــز  مســاحة  منحتنــا  فقــد 
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الكلمــات التــي بزغــت منهــا شــمس )ُأريــد(
ــور ســيف  ــذي وجهــه مؤســس املنصــة الدكت ــي تضمنتهــا هــذه الرســالة هــي خطــاب الدعــوة األول ال كانــت هــذه الكلــات الت

ــل  ــف مي ــة األل ــالق رحل ــة وانط ــام إىل املنص ــا لالنض ــة كله ــرة األرضي ــاء الك ــة يف أرج ــني بالعربي ــني الناطق ــويدي إىل الباحث الس

ــرا،  ــدى كب ــدت ص ــي وج ــوة الت ــي الدع ــا، وه ــا وإعالمي ــي علمي ــام العامل ــة االهت ــريب إىل واجه ــث الع ــع الباح ــة يف دف للمنص

ــالة  ــص الرس ــر ن ــد » تن ــدى أُري ــة .. » ص ــني بالعربي ــني الناطق ــرباء والباحث ــاء والخ ــن العل ــرات اآلالف م ــا ع ــل معه وتفاع

ــني  ــني الناطق ــواء كل الباحث ــو احت ــة نح ــى ثابت ــر بخط ــي تس ــة الت ــة األوىل للمنص ــي االنطالق ــة ه ــذه الوثيق ــامل أّن ه ــق للع لتوث

ــد . ــن بع ــل ع ــرب التواص ــر ع ــي املثم ــاون العلم ــكار والتع ــم روح االبت ــز فيه ــبوق يحف ــر مس ــال غ ــم تفاع ــن له ــة وتؤم بالعربي

بسم الله الرحمن الرحيم
السالم عليكم ورحمة الله

أُريــد  منصــة  إىل  بكــم النضامكــم  الرحيــب  أُريــد. وددت  منصــة  الســويدي مؤســس  أنــا ســيف   .... التواصــل معكــم جميعــا  يســعدين 
كأول منصــة عامليــة تجمــع العلــاء والخــرباء والباحثــني الناطقــني بالعربيــة ومشــاركة بعــض الــرؤى واألفــكار املســتقبلية بشــكل مقتضــب.

انطلــق مــروع أُريــد مــن جامعــة ماليــا يــوم 25 أبريــل 2016 وجــاء االنطــالق مــن هــذه الجامعــة العريقــة لــه معنــى كبــر ودعــم 
الواعــدة. العلميــة  املشــاريع  مــن  النــوع  بأهميــة هــذا  منهــم  إميانــا  االفتتــاح  باســتضافة حفــل  الجامعــة  إدارة  اســتثنايئ حيــث رحبــت 
الناطقــني  الباحثــني  جمــع  عــى   Arab Researcher ID أُريــد«  »منصــة  عليــه  أطلــق  الــذي  املــروع  هــذا  ســيعمل 
مــن  أكــر  تســتغرُق  ال  للغايــة  ميــرّسة  مّجانيــة  تســجيل  عمليــة  بعــد  باحــث  لــكل  معــرف  رقــم  إســناد  عــرب  بالعربيــة 
املُعتمــدة. العامليــة  األنظمــة  أعــرق  غــرار  عــى  العلميــة  أنشــطته  لعــرض  باحــث  لــكل  شــخصية  صفحــة  مــع  ثــواٍن،  عــِر 

بالعربيــة  الناطقــني  للباحثــني  معــريف  رقــم  إلســناد  عربيًــا  نوعــه  مــن  األول  الجــودة  عــايل  اآليل  النظــام  هــذا  يعــد   
العلميــة.  أعالــه  نــر  يف  االمتيــاز  هــذا  عــى  الحاصــل  الباحــث  عــى  التميــز  مــن  نوًعــا  ســيضفي  حيــث 
االفــرايض  العــامل  بــني  مهنيــة  بــكل  الواصلــة  املســاندة  الفعليــة  والخدمــات  األدوات  مــن  مجموعــة  النظــام  هــذا  يوفــر 
عــن  فضــاًل  البحــث  محــركات  يف  أبحاثــه  ظهــور  زيــادة  عــى  الباحــث  تســاعد  ســوف  إنهــا  حيــث  امليــداين،  والواقــع 
العلمــي. إنتاجــه  زيــادة  عــى  ملحوظــة  بصــورة  تســاعده  ســوف  ومتعــددة  متنوعــة  بطــرق  ومســاندته  دعمــه 
بــدأت  قــد  كانــت  نفعهــا  لعظيــم  توصــف  أن  مــن  أكــرب  باتــت  خدمــات  لإلنســانية  قدمــت  التــي  العظيمــة  املشــاريع  مــن  كثــرا  إّن 
نرجــوه  مــا  وهــذا  األرض،  كوكــب  ســكان  معظــم  منهــا  يســتفيد  مؤسســات  متثــل  اليــوم  لكنهــا  متواضعــة  وإمكانــات  وأدوات  بفكــرة 
املتميــز. العلمــي  واإلنتــاج  والفكــرة  الكلمــة  طريــق  عــن  العــامل  خدمــة  إىل  يهــدف  مــروع  لــكل  بــل  فقــط  »أُريــد«  ملنصــة  ليــس 

 ، التعــاون  العربيــة-  باللغــة  الناطقــني  يســتهدف  مــروع  أول  لكنهــا  عامليــا  األوىل  تعــد  ال  أُريــد 
واملشــركون. أُريــد  فريــق  عليهــا  يعمــل  التــي  األساســية  املفاهيــم  مــن  واملشــاركة-  املســاهمة، 
رســالتنا يف أُريــد توفــر نظــام متكامــل مــع حزمــة حقيقــة مــن الخدمــات واألدوات للعلــاء والباحثــني لتطويــر عجلــة البحــث العلمــي .

يف  بالعربيــة  الناطقــني  الباحثــني  جمــع  بهــدف  املنصــة  هــذه  إنشــاء  عــى  املاضيــة  الســنة  خــالل  عملنــا 
والباحثــني«. والخــرباء  للعلــاء  أفضــل  عــامل  »إنشــاء  وهــو  املنصــة  أهــداف  أهــم  أحــد  لتحقيــق  واحــد  نظــام 
واملعــارف  العلــوم  تطويــر  يف  ويســهموا  والخــربات  األفــكار  تبــادل  بهــدف  ليلتقــوا  بالعربيــة  الناطقــني  أمــام  البــاب  فتــح  إّن 
أجمــع. اإلنســانية  عــى  النفــع  مــن  باملزيــد  ســيعود  مــا  العــامل  يف  العلميــة  الحركــة  فاعليــة  زيــادة  شــأنه  مــن  املتنوعــة، 
ــة  ــرة الحرك ــل مس ــن مراح ــني م ــني مرحلت ــال ب ــة انتق ــل نقط ــوف ميث ــه س ــد« وأن ــة »أُري ــروع منص ــة م ــون أهمي ــل مدرك ــق العم ــراد فري كل أف
ــج  ــرت برام ــف غ ــم كي ــا يعل ــاً، فكلن ــة حت ــة العاملي ــة العلمي ــى الحرك ــه ع ــيلقي بظالل ــول س ــو تح ــة وه ــني بالعربي ــبة للناطق ــة بالنس العلمي
مثــل )مايكروســوف - فيســبوك - جوجــل( وهــذا عــى ســبيل املثــال فقــط؛ كيــف غــرت وجــه العــامل، وهــذا مــا أتوقعــه ملنصــة »أُريــد«.
تســتهدف املنصــة )7( ماليــني باحــث ناطــق بالعربية من مختلف دول العامل وخطتنا الوصول إىل 500 ألف مســجل حقيقي يف املنصة خالل الســنة األوىل.
مســرة  مواصلــة  يف  الراغبــني  واملتفوقــني  العليــا  الدراســات  وطلبــة  والُعلــاء  والخــرباء  الباحثــني  بدعــوة  معنــا  تســهم  ان  أرجــو 
أنفســهم  لتطويــر  وميزاتهــا  وخدماتهــا  برامجهــا  مــن  واالســتفادة  املنصــة  هــذه  إىل  باالنضــام  األوليــة  الدراســات  طلبــة  مــن  العلــم 
الخــربات واســتثار املهــارات عــرب مشــاركة اآلخريــن مــا أمكــن مــن إنجــازات علميــة متميــزة. العلميــة وتبــادل  والتعريــف بجهودهــم 

أرجو ان نبقى عى تواصل عرب حسابايت ادناه 

أطيب التحيات

د.سيف السويدي

املؤسس والرئيس التنفيذي / منصة أُريد
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ــرى  ــا ن ــا عندم ــا نتذكره ــا لكنن ــف عنده ــا وال نتوق ــرة الندونه ــان كث ــا يف أحي ــي تراودن ــكار الت ــي األف ــرة ه كث

آخريــن مــرت عليهــم نفــس األفــكار فحولوهــا إىل حقيقــة وحينهــا نشــعر بالحــرسة والنــدم ويصيبنــا الوهــن وقــد 

تتطــور الحالــة عندنــا فنكــون مصــدر طاقــة ســلبية ال إيجابيــة وتلــك طبعــا ســتكون بدايــة النهايــة لنــا إن مل نعيــد 

ــا اإللهــام ونحــاول أن نحولهــا إىل واقــع. النظــر فيــا نقــوم بــه الســيا يف تدويــن األفــكار الخاّلقــة التــي يبعثهــا لن

هــذه الكلــات دفعنــي لكتابتهــا قصــة قــرأت تفاصيلهــا قبــل زمــن ليس بالقصــر تقــول أحداثها  أنــه يف يوم مــن األيام 

كان هنــاك مــزارع وزوجتــه يعيشــان يف مقاطعــة كبيــك الكنديــة، وذات يــوم قــررا أن يشــريا قطعــة صغــرة من األرض 

يف أطــراف تورنتــو ويزرعاهــا بزهــــور الالفنــدور  ) الخزامــي ( الجميلــة التــي تتميــز برائحتهــا الرائعــة وذلــك مــن أجل 

جعلهــا مــزاراً للســائحني مــن جميــع أنحــاء العــامل، قابــل الجميــع هــذه الفكــرة بالســخرية واالســتهزاء ومل يجــدوا مــن 

حولهــم أحــداً يدعمهــم أو يؤيدهــم يف فكرتهــم إال أن الغريــب يف األمــر أن هــذه الفكرة البســيطة خالل ســنوات قليلة 

قــد تحولــت بالفعــل ايل أكــرب مزرعــة الفانــدر يف مقاطعــة اونتاريــو وأهــم مصنــع لزيــت وعســل الالفنــدر العضــوي .

وتــورد أحــداث القصــة أيضــا أن هــاذان الزوجــان  قامــا بوضــع إضافات بســيطة جــداً يف مزرعتهــا ما أعطاهــا أهمية 

ورونقــاً مهــاً وجعلــت منهــا مقصــداً بالفعــل للســائحني واملصوريــن وعشــاق الالفنــدر مــن جميــع أنحــاء العــامل، مــن 

هــذه األشــياء املميــزة وجــود بــاب أصفــر صغــر يف منتصــف املزرعــة مكتــوب فوقــه : “أدخــل مــن البــاب، الهمــوم من 

خلفــك واألفــراح أمامــك”، إىل جانــب كــريس آخــر باللــون األصفــر وضعــاه الزوجــان داخــل قطعــة مــن غابــة ســيدار 

عمرهــا 200 عــام ضاهــا الحقــاً للحقــل، باإلضافــة إىل تقديــم آيــس كريــم بنكهــة الالفنــدر للــزوار مجانــاً، ويوجــد يف 

املزرعــة حصانــان يتجــوالن دامئــاً يف املزرعــة، مــا جعلهــا مكاناً رائعــاً ومميــزاً للتصوير واالســتمتاع وقضاء يــوم جميل .

انتهــت القصــة البســيطة بتفاصيلهــا الكبــرة مبعانيهــا لنجــد أنفســنا أمــام حقيقــة مهمــة وأساســية مفادها أن االنســان 

إذا مــا امتلــك اإلرادة فأنــه قــادر عــى فعــل األعاجيــب ، فهــاذان الزوجــان الكنديــان متكنــا من أشــياء بســيطة جــداً أن 

يجتذبــا آالف الســائحني ويزرعــا يف نفــوس الجميــع الرسور والبهجة واألوقــات املمتعة .. فهل اســتوعبتم العربة أحبتي ..

قصة وعبرة صدى ُأريد

!!! تنفذهــا  أن  وحــاول  افــكارك  دون 

29



شروط النشر في مجلة صدى ُأريد 

1.يجــب أن تكــون املادة اإلعالمية ضمن سياســة املنصة وســعيها لخدمــة العلاء والخرباء والباحثــني الناطقني بالعربية .

2.عدم اإلساءة ألي شخصية أو جهة كانت يف محتوى املادة اإلعالمية وألي سبب كان .

3.أن تكون املادة املكتوبة منقحة إمالئياً ولغوياً .

4.اإليجاز واملبارشة أهم سات الكتابة للمجالت اإللكرونية العامة .

5.كاتــب املــادة يتحمــل املســؤولية كاملــة عــن مــا ورد فيهــا واملجلــة غــر مســؤولة عــن اآلراء التــي تتضمنهــا املــادة .

6.تعــرض املــواد اإلعالميــة املرســلة عى هيئة التحرير وتخضــع لعمليات إعادة التحرير والصياغــة إن تطلب األمر ذلك .

7.املجلة ليست ملزمة بتبيان أسباب عدم نر املواد اإلعالمية املرسلة تحت أي ظرف كان .

8.ترســل املــواد اإلعالميــة املكتوبة مبلف وورد مرفقا معها صورة شــخصية وأي صورة لها عالقــة باملادة إىل إمييل املجلة .

اإللكترونــي البريــد 

sada@arid.my



الدكتور عمر السويدي في ذمة اهللا ............  وداعا مصمم شعار منصة ُأريد

القصة التي نذكر تفاصيلها في هذ السطور فيها من األلم ما يعصر القلوب ألن بطلها غادرنا مرغمين 
إلى جوار ربه بعد أن شاء قدر اهللا أن يصاب بوباء كورونا عافانا وعافاكم اهللا منه تاركا خلفه ارثا من 

العلم والدعوة والثبات على دينه ما يكفي لتخليد ذكره جيال بعد جيل ..

ُأريد تودع مصمم شعارها

ــا  ــا نظرن ــنذكره كلم ــذي س ــويدي ال ــر الس ــور عم ــل الدكت ــا الراح ــا بطله قصتن
ــرة  ــب فك ــو صاح ــة فه ــن بالعربي ــن الناطقي ــد للباحثي ــة ُأري ــعار منص ــى ش إل
تصميمــه بالشــكل الــذي نــراه .. يــروي لنــا الدكتــور ســيف الســويدي أنــه عندمــا 
ــراء  ــاء والخب ــوي كل العلم ــة تحت ــة علمي ــاء منص ــرة إنش ــه فك ــي ذهن ــرت ف اختم
ــي  ــى صفحت ــورا عل ــت منش ــام 2016 رفع ــي ع ــة ف ــن بالعربي ــن الناطقي والباحثي
فــي الفيســبوك طلبــت فيهــا أن يشــاركني اصدقائــي علــى الصفحــة فــي التفكيــر 
ــور  ــرة الدكت ــن فك ــدا لك ــرة ج ــاركات كثي ــي مش ــة فجاءتن ــعار المنص ــم لش بتصمي
عمــر رحمــه اهلل كانــت تختلــف عنهــا جميعــا وكأننــي أبحــث عنهــا فــي الســماء 
ــه ــا خاطبت ــعار حينه ــن الش ــده م ــا ُأري ــد كل م ــي تجس ــى األرض فه ــا عل فوجدته
ورقــة علــى  فكرتــه  يرســم  أن  منــه  وطلبــت  مباشــر  بشــكل 

ــن  ــا كان م ــي وقته ــة وف ــى ورق ــومة عل ــي مرس ــا ل ــل بعثه ــل وبالفع ــم متكام ــى تصمي ــا إل ــي أحوله ــاء لك بيض
ــه اآلي دي  ــرز في ــد يب ــم موح ــي تصمي ــزي ف ــي واإلنجلي ــة بالعرب ــم المنص ــون اس ــوب أن يك ــعار المطل ــر الش معايي
ــر ..  ــل الكبي ــا الراح ــي قدمه ــم الت ــرة التصمي ــا فك ــا احتوته ــرى كله ــياء أخ ــر وأش ــون األخض ــد بالل ــاص بأري الخ
ــي  ــة الت ــاح المنص ــي نج ــرز ف ــيء األب ــوم الش ــات الي ــذي ب ــة ال ــعار المنص ــد ش ــيف ول ــور س ــث للدكت ــذا والحدي وهك
ــي  ــاريع الت ــن المش ــد م ــي العدي ــارا ف ــه مستش ــن إلي ــه اهلل وأحس ــر رحم ــور عم ــح الدكت ــا ليصب ــتد عوده ــرت واش كب
ــداد  ــي أع ــة ف ــيرته الطيب ــرض لس ــن نع ــا ونح ــنتناولها تباع ــي س ــكار الت ــن األف ــر م ــدم الكثي ــة ، وليق ــا المنص تبنته
ــة . ــن الجن ــى م ــردوس األعل ــكنه الف ــعة وأن يس ــه الواس ــده برحمت ــأل اهلل أن يتغم ــى .. نس ــإذن اهلل تعإل ــة ب قادم
ــه اهلل  ــويدي رحم ــل الس ــر فاض ــور عم ــيخ الدكت ــتذكار للش ــس اس ــويدي مجل ــة آل الس ــد وعائل ــة أري ــت منص ــد نظم وق
ــور  ــة للدكت ــا كلم ــل كان منه ــة للراح ــيرة الطيب ــى الس ــوء عل ــلطت الض ــي س ــات الت ــات والكلم ــن الفعالي ــددا م ــن ع تضم
ــة  ــي وكلم ــي العراق ــع الفقه ــاء المجم ــر علم ــه كبي ــن الط ــد حس ــور أحم ــيخ الدكت ــة الش ــويدي وفضيل ــف الس يوس
ــس  ــم األني ــد الحكي ــور عب ــيخ الدكت ــة الش ــاء( لفيضل ــاء أحي ــرة )العلم ــي ومحاض ــم الهيت ــد المنع ــور عب ــتاذ الدكت لألس
ــح(. ــن الصال ــاء الدي ــور ضي ــيخ الدكت ــاري للش ــح البخ ــات صحي ــي ثالثي ــاري ف ــة الب ــماع )من ــس س ــن مجل ــال ع فض
كمــا شــهد المجلــس كلمــة مســجلة للشــيخ عمــر الســويدي رحمــه اهلل حملــت عنــوان )اللهــم اجعلنــا منهــم( واختتــم المجلس 
بكلمــة شــكر وتقديــر باســم عائلــة الســويدي ألقاهــا الدكتــور مصطفــى الســويدي ثم شــارك عــدد مــن الحضــور بإلقــاء كلمات 
بســيطة فــي حــق المغفــور له بــإذن اهلل الشــيخ عمــر الســويدي توجهــوا خاللهــا بالدعــاء إلــى اهلل أن يســكنه فســيح جناته.

بقلم: مدير التحرير


