العدد  1شوال  1441هـ/يونيو  -حزيران  2020مـ

مجلة دورية عامة تصدر عن منصة أُريد الدولية

رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير
د .سيف السويدي
مدير التحرير
د .جمال عبدناموس
هيئة التحرير
د .عبــد اهلل الوزان
د .ســميرة بيطــام
حيــدر الكرخــي
ســليمان مهــدي
مـهـــا شــرف
ايهــاب أبــو الخيــر
محمــود الحديثــي
التصميم
م .محمــد العثمــان
م .معــاذ العثمــان

الموقع اإللكتروني

sada.arid.my

البريد اإللكتروني

sada@arid.my

3

االفتتاحية

4

اللجنة االستشارية العليا للمنصة
 ..دور كبير

5

أخبار ونشاطات المنصة

9
11
13

لقاء العدد
قالوا في منصة أُريد

خدمات المنصة

16

في رحاب الجامعات

20

قضية للمناقشة

21

أدب وشعر

22

مقاالت علمية

25

في دائرة الضوء

26
28

قراءة في كتاب

مدونات

االفتتاحيــة
هيئة التحرير

3

عندمــا صاغــت منصــة أُريد للعلــاء والخرباء والباحثــن الناطقني
العربيــة رؤيتهــا ورســالتها وأهدافهــا وبنــت اس ـراتيجيتها عــى
هــدف أســاس يقــوم عــى بنــاء الشــخصية التواصليــة البحثيــة
للناطقــن بالعربيــة أينــا تواجــدوا يف أطــراف املعمــورة
وجمعهــم تحــت خيمــة واحــدة لتبــادل األفــكار وتالقحهــا
وتنســيق الجهــد البحثــي بأفضــل مــا وصلــت إليــه ثقافــة
العــامل يف هــذا االتجــاه ،إمنــا أرادت إطــاق أســاليب جديــدة يف
التســويق اإلعالمــي تدفــع بالباحــث العــريب إىل تلمــس طريــق
العامليــة وأخــذ فرصتــه الكاملــة يف إب ـراز طاقاتــه العلميــة وأن
يكــون لــه حضــورا ً ملموسـاً يف حركــة البحــث العلمــي العامليــة .
لذلــك كلــه فــإن اهتــام املنصــة بإصــدار مطبــوع الكــروين
دوري يتجــاوز ســياقات النــر العلمــي التــي برعــت فيهــا
املنصــة عــن طريــق مجالتهــا املحكمــة ،ويالمــس أســاليب
النــر الصحفــي بســياقاته االحرتافيــة يشــكل بــا أدىن ّ
شــك
قفــزة نوعيــة جديــدة يف مســرة املنصــة ،وســعيا منظــا
ومخططــا لــه بعنايــة كبــرة إىل تعزيــز خطواتهــا الواثقــة نحــو
تســويق نفســها للعــامل بــأرسه بوصفهــا املــروع العلمــي
الرائــد الــذي يضــع الباحــث العــريب ومحتــواه البحثــي
املغيــب يف دائــرة االهتــام ليصبــح حلقــة أساســية ومهمــة
يف بنــاء الحضــارة اإلنســانية يف عــر التكنولوجيــا والتدفــق
املعلومــايت يف شــتى املجــاالت والســيام يف املجــال اإلعالمــي .
ليــس مــن بــاب املبالغــة أو التفكــر خــارج الصنــدوق القــول أن
إصــدار مجلــة صــدى أُريــد بنظــام نرشهــا الصحفــي االح ـرايف
ســيكون واحــدا مــن أهــم محطــات انطــاق املنصــة القــوي
نحــو تثبيــت أركانهــا العلميــة الرصينــة والوصــول إىل احتــواء
النتــاج البحثــي ألكــر مــن ســبعة ماليــن باحــث ناطــق
بالعربيــة ينتــرون عــى امتــداد خارطــة الكــرة األرضيــة وهــو
مــا ســيدونه التاريــخ عــى أنــه واحــد مــن أعظــم التجــارب
العلميــة التــي قدمــت خدمــات جليلــة لإلنســانية جمعــاء .
ختامــا نقــول إ ّن نجــاح أي مطبــوع صحفــي إلكرتونيــا كان أم
ورقيــا يرتبــط بالدرجــة األســاس بحرفيــة وكفــاءاة العاملــن فيــه
وهــو أمــر حرصــت عليــه املنصــة أشــد الحــرص وســتثبت هــذه
التجربــة الواعــدة الجديــدة نجاحهــا ،وتكــون بــإذن اللــه تعــإىل
واحــدة مــن أبــرز صفحــات تألــق منصــة أُريــد التــي يــزداد
حضورهــا العلمــي اتســاعا يومــا بعــد آخــر ،ومــن اللــه التوفيق .

اللجنــة االستشــارية العليــا للمنصــة  ...دور كبيــر

«

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

وبحســب الهيــكل التنظيمــي للمنصــة فقــد أنشــأت
اللجنــة االستشــارية العليــا بتاريــخ  25ديســمرب /كانــون
األول 2016م ،والتــي تتكــون مــن رئيــس ونائبــي الرئيــس
وأربعــة أعضــاء مــن ضمنهــم املديــر التنفيــذي للمنصــة.
ومتثلــت مهــام اللجنــة بتقديــم الخــرة واملشــورة ملنصــة
«أُريــد» ،ولهــا نظــام عمــل محــدد ،والئحــة تنظــم
العمــل ،ويتــم تجديــد العضويــة فيهــا كل ســتة أشــهر،
وذلــك للمســاهمة يف بنــاء وتطويــر هــذا الــرح العلمي.
وتتحــدد واجبــات اللجنــة االستشــارية بدراســة
الخطــط والربامــج التدريبيــة والتعليميــة التــي تخــص
منصــة أُريــد ،ويقــوم أعضــاء اللجنــة مبناقشــة األفــكار
واملقرتحــات واملســائل املحالــة إليهــم مــن قبــل رئيــس
اللجنــة واملديــر التنفيــذي وإبــداء الــرأي بشــأنها.
وحســب نظــام منصــة أُريــد فقــد تــم اســتحداث اللجنــة
اإلستشــارية املوحــدة يف العــام 2019م التــي تتألــف
مــن الشــخصيات التواصليــة العلميــة يف املنصــة ممــن
حصلــوا عــى وســام باحــث مبــادر ،ومــن الباحثــن
وأعضــاء هيئــة التدريــس الفاعلــن يف جامعاتهــم.
يحصــل عضــو اللجنــة االستشــارية عــى وســام باحــث
مستشــار بعــد قضائــه تســعة أشــهر يف عمــل متواصــل
باللجنــة وتقديــم األفــكار التطويريــة للمنصــة.
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نهنــئ الزمــاء الباحثــن والعلــاء والخـراء يف منصــة
أُريــد مبناســبة صــدور العــدد األول مــن مجلــة
(صــدى أُريــد) التــي تعتــر أحــد روافــد النــر
املهمــة التــي تســعى مــن خاللهــا املنصــة إىل فتــح
قنــوات جديــدة للتواصــل بــن الباحثــن الناطقــن
بالعربيــة إىل جانــب مجالتهــا العلميــة املحكمــة
واملتخصصــة يف مجــاالت العلــوم والتكنولوجيــا
والعلــوم اإلنســانية والثقافيــة ،وهــي بــا ادىن شــك
تشــكل منجــزا طيبــا يعــزز مــن ســعي املنصــة إىل
احتــواء كل الباحثــن الناطقــن بالعربيــة أينــا كانــوا

»

ويبلــغ عــدد أعضــاء اللجنــة اإلستشــارية املوحــدة
(  ) 48عضــوا مــن العــراق ،الســعودية ،مــر،
ســلطنة ُعــان ،الجزائــر ،فلســطني ،املغــرب،
األردن ،اإلمــارات ،الســودان ،اليمــن ،ليبيــا ،ماليزيــا،
ســوريا ،أندنوســيا  ،تركيــا  ،الكويــت ،كنــدا  ،الصــن.
وتتضمــن رؤيــة عمــل اللجنــة اإلستشــارية املوحــدة:
تحديــد الجوانــب التنظيميــة لعملهــا ،وســر االجتامعــات
الشــهرية التــي يتــم فيهــا تبــادل اآلراء ومناقشــة األفــكار
واملقرتحــات بشــأن فعاليــات املنصــة والربامــج التدريبيــة
والتنمويــة ،باإلضافــة ملــا يتــم من نقاشــات داخلية بشــأن
القضايــا التــي تهــم عمــل املنصــة وتطويــر برامجهــا.
ويجــري العمــل حاليــاً عــى مراجعــة النظــام
الداخــي لعمــل اللجنــة اإلستشــارية العليــا لعــام
2017م واقــراح التعديــات الرضوريــة  ،مبــا
يتناســب مــع عمــل اللجنــة اإلستشــارية املوحــدة.
وتشــمل خطــة العمــل قيــام أعضــاء اللجنــة اإلستشــارية
العليــا واملوحــدة بإلقــاء محــارضات يف جامعاتهــم
ومراكزهــم البحثيــة عــن منصــة أُريــد وانجازاتهــا البحثيــة
والتعليميــة ،وذلــك للتعريــف باملنصــة يف األوســاط
األكادمييــة والبحثيــة ،وســعيها الســتقطاب باحثــن
جــدد للوصــول بأعضــاء املنصــة إىل عــدد املائــة الــف
عضــو قبــل نهايــة العــام 2020م ،بــإذن اللــه تعــإىل .

صدى أُريد

أخبار ونشاطات المنصة

أُريــد تنظــم محفلهــا العلمــي الدولــي الســادس إلكترونيــا

نظمــت منصــة أُريــد الدولية للباحثني الناطقــن باللغة العربية وبالتعاون مع عدد مــن الجامعات العربية،
املحفــل العلمي الدويل الســادس بنســخته اإللكرتونية األوىل للعام  ،2020حــول التكاملية والتنمية العلمية
يف املؤسســات البحثية ،ومبشــاركة أكرث من  900تدرييس وباحث من مختلف الجامعات العربية والعاملية.
وتضمــن املحفــل أربعــة مؤمتــرات أساســية إلكرتونيــة بالتنســيق مــع جامعــة الســلطان زيــن
العابديــن مباليزيــا ،والجامعــة العراقيــة يف العــراق ،وجامعــة العــريب التبــي يف الجزائــر وذلــك
عــى خلفيــة انتشــار جائحــة كورونــا وفــرض حظــر التجــوال يف مختلــف بلــدان العــامل .
وشــهد املحفــل مشــاركة عــدد كبــر مــن ضيــوف الــرف الذيــن رحبــوا بهــذه التجربــة الفريــدة
مــن نوعهــا ،وتــم افتتاحــه مــن قبــل نخــب أكادمييــة متميــزة مــن مختلــف الجامعــات يف الوطــن
العــريب والعاملــي واســتطاع أن يخلــق بيئــة علميــة موحــدة للباحثــن وتحريــك تطلعاتهــم
العلميــة وتطويــر مهاراتهــم وإمكانياتهــم للولــوج بقــوة إىل طريــق املعرفــة يف البحــث العلمــي.
لــكل مشــارك
وخصصــت منصــة أريــد منــح وســام ناشــط لفعاليــات منصــة أريــد لعــام ّ 2020
 ،علــا أن منصــة أريــد وضعــت مجموعــة مــن األوســمة ذات الشــارات اإللكرتونيــة الرمزيــة التــي
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
منهــا عــى أرض الواقــع والســادس كــا تــم ذكــره جــاء إلكرتونيــا بســبب جائحــة كورونــا ،وســيكون
املحفــل العلمــي الــدويل الســابع بنفــس اآلليــة وســيتم عقــده يف  ،2020 \11\1بــإذن اللــه تعــإىل.

5

صدى أُريد

أخبار ونشاطات المنصة

أُريــد تهنــئ وزيــر التعليــم العالــي
والبحــث العلمــي فــي العــراق

عــدد خــاص مــن مجلــة أُريــد الدوليــة
للعلــوم والتكنولوجيــا عــن كورونــا

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

أصــدرت مجلــة أُريــد للعلــوم والتكنولوجيــا عــددا ً خاصـاً حــول
فايــروس كورونــا رؤى علميــة ،مبشــاركة عــدد مــن الباحثــن
واملختصــن مــن مختلــف الجامعــات العربيــة والعامليــة .
وتضمــن العــدد أبحــاث علميــة طبيــة وبيولوجيــة
ومناعيــة وبيئيــة واجتامعيــة متعلقــة بدراســة الفايــروس
والكشــف عــن العــدوى بــه وطــرق عالجــه ومنــع انتشــار ِه.

مســابقات منصــة أُريــد
أتاحــت منصــة « أُريــد» عــددا ً مــن املســابقات التــي مــن شــأنها تحفيــز الباحــث لتقديــم املزيــد مــن التميــز
والتفــوق  ،وخلــق بيئــة إلكرتونيــة علميــة تفاعليــة تحقــق املنفعــة للحركــة العلميــة للناطقــن بالعربيــة :

المسابقة األولى
مسابقة منصة « أُريد» لصناعة
ٍ
هادف يف شهر
علمي
محتوى ّ
رمضان  1441هـ.
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المسابقة الثانية
مسابقة منصة « أُريد» ألفضل
محتوى تفاعيل يف مواقع التواصل
االجتامعي .

** وسيتم اإلعالن عن أسامء الفائزين يف املسابقات عرب املوقع الرسمي ملنصة أُريد **
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منصــة أُريــد تطلــق خدمــات جديــدة لنظامهــا اإللكتروني
هيئة التحرير

ســعت منصــة «أُريــد» منــذ إطــاق نظامهــا اإللكرتوين
املتميــز يف العــام 2016م إىل تطويــره وتغيــره بنــاء
عــى املعطيــات واإلجـراءات املتحصلــة مــن األعضــاء
املنتســبني  ،وذلــك يف إطــار الحــرص عــى تقديــم
خدمــة متميــزة وســهلة الحصــول للباحثــن .حيــث
أصبــح بإمــكان كل باحــث الولــوج إىل كل خدمــة مــن
خــال منســدلة ُوضعــت بصــورة جذابــة وبســيطة
 ،وأهــم هــذه الخدمــات حاليــا هــي» مركــز خــرة
« :الــذي يتيــح مجموعــة مــن املشــاريع للباحثــن ،
كــا تــم إطــاق خدمــة» نظــام عليــم» :وهــو عبــارة
عــن عــامل مصغــر مــن النــدوات والــدورات وورش
العمــل التــي تقــدم للباحــث فوائــد ج ّمــة يصعــب
حرصهــا  ،تتيــح للباحــث التعــرف عــى أفــكار
اآلخريــن وتكويــن أفــكار جديــدة  ،واالطــاع عــى كل
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املســتجدات القريبــة مــن تخصصــه ،ومــن املقــرر
إطــاق أســبوع أساســيات البحــث العلمــي املعــارص ،
تحــت شــعار التطويــر ســلم ارتقــاء ومتيــز وذلــك يــوم
الســبت  6يونيــو ولغايــة يــوم الجمعــة  12يونيــو-
حزيــران  . 2020كــا أطلقــت» نظــام تســليف»
وهــو إتاحــة الفرصــة للباحثــن الذيــن يتعــذر
عليهــم تســديد رســوم الشــهادات بإيــداع مبلــغ
معــن يف املنصــة وتســديده الحقــاً وذلــك تحاشــيا
مــن إعاقــة عملهــم بســبب مــا تفرضــه الظــروف
الحاليــة مــن حظــر يف شــتى بلــدان العــامل .كــا تــم
تفعيــل خدمــة «مدونتــي» وهــي مســاحة واســعة
للباحــث ليطلــق العنــان لقلمــه يف التحــدث والتعبــر
وكتابــة أهــم املقــاالت العلميــة مــن وجهــة نظــره.

صدى أُريد

أخبار ونشاطات المنصة

أُريــد ترعــى مؤتمــرا هندســيا فــي جامعــة الماليــا
برعايــة منصــة أُريــد للعلــاء والخــراء والباحثــن الناطقــن بالعربيــة نظمــت كليــة
الهندســة يف جامعــة املاليــا وبالتعــاون مــع منظمــة (  ) IEEEيومــي األول والثــاين مــن
شــهر فربايــر شــباط املــايض ومبشــاركة مئــات الباحثــن مــن داخــل ماليزيــا وخارجهــا .
ومثل املنصة يف فعاليات املؤمتر الدكتور سيف السويدي الرئيس التنفيذي للمنصة الذي ألقى محارضتني األوىل
تعريفيــة باملنصــة وخدماتهــا  ،فيام كنت الثانيــة تحت عنوان املنصات العلمية ودورها يف زيادة تأثري الباحث .
وشــهد املؤمتــر عقــد جلســات بحثيــة متنوعــة ألقيــت فيهــا بحــوث عــن أحــدث
مــا وصلــت إليــه األبحــاث يف العلــوم الهندســية واالتصــاالت والشــبكات الكهربائيــة
والحاســوبية بــن الطــاب والباحثــن مــن مختلــف املؤسســات األكادمييــة العامــة والخاصــة .
وشــكل املؤمتــر إضافــة بحثيــة نوعيــة ســجلت مــن خاللــه املنصــة حضورهــا العلمــي املتواصــل يف مختلــف
التظاه ـرات البحثيــة وســعيها لإلســهام إىل جانــب املؤسســات األكادمييــة العربيــة والعامليــة لتوفــر فــرص
اإللتقــاء وتالقــح األفــكار بــن الباحثــن والطلبــة فضــا عــن مناقشــة االهتاممــات البحثيــة املشــركة .
ومــن الجديــر باإلشــارة إن املؤمتــر ناقــش وعــى مــدى يومــن يف جلســات بحثيــة متزامنــة أربعــة مســارات
رئيســة تناولــت أنظمــة وشــبكات االتصــال والهندســة اإللكرتونيــة والهندســة الكهربائيــة وعلــوم الكمبيوتــر .
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مؤسس منصة أُريد الدكتور سيف السويدي
هدفنــا األكبــر هــو خدمــة ســبعة مالييــن باحــث ناطــق بالعربيــة

الشــخصية العلميــة التواصليــة
أبــرز ما يحتاجــه الباحــث العريب
وصلنــا إىل  50ألــف باحث وثقتنا
بالنجــاح تتعاظــم يومــا بعــد آخر
صدى أريد تحاور الدكتور سيييف السووويدي

أجرى اللقاء :طارق برغاني

منصــة «أُريــد» هــي مؤسســة غــر ربحيــة ميكن التســجيل فيها مجانـاً لتحقيق أهــداف علميــة ُمتعددة األوجــه ،وقد تم إنشــاؤها من
قبــل عــدد مــن الباحثــن والخـراء من املهتمــن بشــؤون تطوير البحــث العلمــي وطاقاته وإمكاناتــه وتوســيع فرصه واســتثامر ميزاته.
تســعى «أُريــد» إىل تقديــم الدعــم املفتــوح يف مجــاالت البحــث العلمــي للباحثــن الناطقــة باللغــة العربيــة عــن طريــق
إســناد رقــم معــرف خــاص لــكل مســجل وهــي خدمــة مهمــة للغايــة حيــث ميكــن للعضــو جمــع أعاملــه وســرته الذاتيــة
ومجهوداتــه يف مــكان واحــد ،وإعطــاء رقــم معرفــه الخــاص (العنــوان البحثــي) وكذلــك وضعــه يف بطاقــة التعريــف الشــخصية
«  »Business Cardللتعريــف بشــخصيته ومكانتــه وجهــوده العلميــة ،كذلــك تعمــل «أُريــد» عــى ربــط األعضاء مبجتمــع يضم آالف
املتخصصــن 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 ،وب ـراءات االخ ـراع.
إ ّن مســتقبل الحركــة العلميــة ومــا تشــهده مــن تصاعــد يفــرض عــى الباحثــن والخــراء وال ُعلــاء تطويــر أنفســهم
يف جميــع االتجاهــات ذات العالقــة ،وذلــك لــن يكــون إال بالســعي للحصــول عــى خدمــات ومحفــزات وخــرات
تعــزز جهودهــم يف هــذا املجــال ،وهــذا مــا تســعى «أُريــد» إىل توفــره وفــق أعــى املواصفــات واملعايــر العامليــة.
تتــرف مجلــة صــدى أُريــد باســتضافة د.ســيف الســويدي املؤســس والرئيــس التنفيــذي ملنصــة أُريــد والشــخصية
العلميــة التواصليــة لعــام  ،2020ليكــون ضيــف العــدد األول للمجلــة يف حــوار تفاعــي يجمــع بــن الواقعيــة واآلفــاق.
ً
بداية لماذا االسم «أُريد» 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 ».
أمــا املصطلــح اإلنجليــزي  ARIDفمختــر لعبــارة (  ) Arab researcher IDليوجــز
الوظيفــة الرئيســة للمنصــة وهــو مفهــوم مســتحدث يف مجــال البحــث العلمــي إلســناد رقــم
معــرف خــاص للباحــث لتمييــزه عــن غــره ولجمــع أعاملــه مبــكان واحــد – صفحــة واحــدة.
ففكــرة إســناد رقــم باحــث  IDمشــابه لفكــرة منصــة أوركيــد التــي تقــوم عــى نفــس املبــدأ لكــن أُريــد مختصــة
للباحثــن الناطقــن بالعربيــة مــع خدمــات إضافيــة غــر متوفــرة يف معظــم املنصــات الناطقــة باإلنجليزيــة.
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كيف يمكن االستفادة من الموقع بشكل عملي؟

من هو الداعم الرئيسي للمشروع؟ كيف تمولون المشروع ؟

أول مــا يســجل الباحــث ويوثــق بريــده اإللكــروين
يدخــل إىل لوحــة تحكــم تتيــح لــه املنصــة وضــع
معلوماتــه املتعلقــة بســرته وأنشــطته وجهــوده
العلميــة الشــخصية مثــل األبحــاث املنشــورة ،املناصــب
األكادمييــة ،املراحــل الدراســية ،األنشــطة العلميــة
املتنوعــة ،ســواء مــا انفــرد بهــا أو شــارك فيهــا ،ألبــوم
صــور ملشــاركاته يف مؤمتــرات أو اســتالم جوائــز.
كــا ميكــن االســتفادة مــن مجتمــع أُريــد لتنميــة املعرفــة
العلميــة بــأن يســأل ســؤاال معينــا ويجيبــه آخــرون يف
نفــس التخصــص ،ومــن الخدمــات العلميــة األخــرى التــي
تقدمهــا املنصــة إقامــة مشــاريع بحثيــة مشــركة بــن
باحثــن عــدة مــن نفــس التخصــص او مــن تخصصــات
متقاربــة وهــو مــا يعــرف اآلن بدمــج العلــوم التطبيقيــة
مــع العلــوم اإلنســانية – MultiDiscplinary science

توجــد مجموعــة مــن املؤسســات الصغــرة اآلن متــول املــروع
بنظــام املنــح ولكــن نطمــح أن تتبنــى إحــدى الــدول عــر وزارات
التعليــم العــايل والبحــث العلمــي أو الجامعــات الكــرى هــذا
املــروع الواعــد .لقــد تلقينــا بعــض املبــادرات مــن مســتثمرين
لكــن ال نرغــب بدخــول مســتثمر وتحويــل املــروع إىل مؤسســة
ربحيــة تبتعــد عــن مقصديــة التأســيس ونحــرص عــى املحافظــة
عــى مبــدأ عــدم الربحيــة وتقديــم جميــع الخدمــات بشــكل
مجــاين لتحقيــق أهدافهــا املعلنــة التــي أنشــأت مــن أجلهــا.

ما هي اآللية المتبعة في أرشفة األسماء والعناوين؟

صمــم النظــام ليســتوعب ( )99مليــون باحــث والفئــة
املســتهدفة حاليــا هــي ( )7ماليــن باحــث ناطــق
بالعربيــة .وتتمثــل اآلليــة يف أن النظــام يقــوم بإســناد
رقــم معــرف بشــكل تسلســي لــكل مشــرك ثــم يتــاح
للباحــث إضافــة معلوماتــه وتقديــم طلــب الحصــول عــى
وســام باحــث مبــادر و بعــد حصولــه عــى هــذا الوســام
نقــوم بأرشــفة الصفحــة يف محــرك البحــث جوجــل
ليظهــر بعــد  3أيــام كأول نتيجــة بحــث يف جوجــل .

هل تقدم المنصة كل خدماتها بالمجان؟

نعــم كل خدماتهــا مجانيــة وســتبقى مجانيــة بــإذن اللــه.
ما هي أهم الجامعات التي اعترفت بمنصة أُريد البحثية؟

ليــس مــن أهــداف املنصــة الحصــول عــى اعــراف املؤسســات
ولكننــا نســتهدف منتســبي هــذه املؤسســات فهم الفئة املســتهدفة
يف املنصــة .نعــم لدينــا جامعــات داعمــة للمــروع كجامعــة ماليــا
وجامعــة بارتــن وكليــة س ـراد فــورد وجامعــة يــو ســم املاليزيــة
وبعــض الجامعــات التي رحبــت بالفكرة ووافقت عــى عقد ندوات
بشــكل مســتمر يف مقــر الجامعــة للتعريــف باملنصــة وخدماتهــا.
هل باستطاعتك حصر عدد الجامعات التي تتعامل مع أُريد؟

فريــق العمــل املؤلــف مــن ســبعة موظفــن و  35متطوعــا ،
اســتطاع إضافــة  17669جامعــة حتــى اآلن يف املنصــة مــن 103
ماذا قدمت المنصة حتى األن للمجتمع العلمي العربي؟ دول حــول العــامل ،والهــدف ليــس الجامعــة كمؤسســة وإمنــا
املنصــة تعتــر يف بدايــة طريقهــا وال ميكــن قيــاس مــا العلــاء والخ ـراء والباحثــون املنتســبون لهــذه املؤسســات .وبنــا ًء
قدمتــه يف غضــون الســنوات األربــع املنرصمــة مــن عــى هــذه املعطيــات ســنقوم بعمــل تصنيــف خــاص مبنصــة أُريــد
عمرهــا  .لكــن اســتطعنا أن نجمــع حتــى األن  50ألــف بالجامعــة وفقــا لعــدد املشــركني مــن الجامعــة ونشــاطهم العلمــي
باحــث مــن مختلــف التخصصــات .وأطلقنــا مــروع ومجموعــة مــن املعايــر العلميــة األخــرى التــي مــن شــأنها خلــق
تعريــب املصطلحــات العلميــة باللغــة العربيــة وتــم أجــواء تنافســية ب ّنــاءة ســتزيد مــن رغبــة الجامعات يف إحـراز تقدم
تعريــب أكــر مــن  4500مصطلــح مــن مختلــف العلــوم مســتمر يف إنتاجهــا العلمــي واملعــريف وكذلــك يف أدائهــا العــام.
 ،وبلــغ عــدد البحــوث املنشــورة يف املنصــة 13796
 ،فيــا بلــغ عــدد مــرات ذكــر املنصــة  346ألــف مــرة
باختصار ما هي أهم أهداف منصة أُريد ؟
وأقامــت ( )6محافــل علميــة دوليــة  ،وعقــدت أكــر
مــن  123نــدوة تعريفيــة باملنصــة فضــا عــن توقيــع إزالــة التهميــش الــذي ُيعــاين منــه الباحــث الناطــق
املنصــة ألكــر مــن  96إتفاقيــة علميــة مــع جامعــات بالعربيــة وكذلــك تســهيل عمليــة التواصــل مــع
وجمعيــات ومراكــز بحــوث علميــة عربيــة ودوليــة  .العلــاء والخــراء والباحثــن الناطقــن بالحــرف العــريب.
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قالوا في منصة أُريد

التســجيل فــي أُريــد يطــور الباحــث العربي
سعادة األستاذ الدكتور نبيل عبد الصاحب :وزير التعليم العالي والبحث العلمي  -العراق

تعتــر منصــات البحــث العلمــي العامليــة بيئــة مناســبة للتعريــف ببعــض
نشــاطات الباحثــن واألكادمييــن مــن أبحــاث وبــراءات اخــراع ودراســات
ومشــاريع تطبيقيــة ،ومنصــة أُريــد مــن تلــك املنصــات التــي جمعــت الباحثــن
والعلــاء الناطقــن بالعربيــة ،وتســاهم يف توثيــق أعاملهــم ونتاجاتهــم
العلميــة لنرشهــا عــى شــبكة املعلومــات الدوليــة وعــى باحثــي العــامل.
لذلــك أويص بالتســجيل يف املنصــة لالســتفادة مــن خدماتهــا ونــر األبحــاث
العلميــة الجديــدة واألصيلــة يف مجالتهــا الدوليــة يف مجــاالت العلــوم
والتكنولوجيــا وتخصصــات العلــوم اإلنســانية واالجتامعيــة مــا يســهم يف
تطويــر وتقــدم عمليــة البحــث العلمــي للباحثــن الناطقــن بالعربيــة يف العــامل.

أُريــد نمــوذج للتميــز والرقــي العلمــي
سعادة األستاذ الدكتور داتوك حسن بصري :مدير جامعة السلطان زين العابدين -ماليزيا

منصــة أُريــد قطعــت شــوطاً كبــرا مــن التميــز والرقــي عــى الرغــم
مــن عمرهــا القصــر ،هــذه الفكــرة التــي انطلقــت مــن الدكتــور ســيف
الســويدي لتكــون منــارة للعلــم والعلــاء العــرب ومرجعــاً بحثيــاً مميــزا ً.
لطاملــا افتقدنــا ملثــل هــذه املنصــات والتــي كانــت تقتــر فقــط عــى
اللغــة اإلنجليزيــة ،ولكــن جــاءت أُريــد لتقــدم منوذجــاً مميــزا ً مــن
أصالــة البحــث العلمــي العــريب ومــا أحوجنــا ملثــل هــذه املنصــات.
منصــة أُريــد تســهم يف تكويــن أرسة علميــة بحثيــة عربيــة افرتاضيــة
عــر الشــبكة العنكبوتيــة ،ولكــن مل تقــف عنــد هــذا الحــد بــل تعــدت
الحــدود الجغرافيــة وأصبحــت العالقــات العربيــة العلميــة أصيلــة مــن
خــال تبــادل الخــرات وتقديــم االستشــارات والتدريبــات املختلفــة.
نــويص باالطــاع عــى منصــات البحــث العلمــي العامليــة ومنهــا منصــة
«أُريــد» والتســجيل فيهــا لتســهيل التواصــل مــع األقــران مــن العلــاء
والخــراء والباحثــن لدفــع عجلــة البحــث العلمــي للناطقــن بالعربيــة.
مــا وصلــت إليــه أُريــد مــن تقديــم خدمــات متنوعــة ومتعــددة
وتطــور مســتمر لهــذه املنصــة يجعلنــا نتطلــع لغــد مــرق
ومنــر لهــذه املنصــة ،ويجعلنــا نتطلــع إىل جديــد التميــز بهــا.
هــذه البدايــات القويــة ترســم خارطــة التميــز واإلبــداع للبحــث العلمــي العــريب
والــذي يعتــر مبثابــة القــوة الحقيقــة التــي لهــا بصمــة أصيلــة يف الرقــي والبنــاء.
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أُريد خيمة الباحثين العرب وبوابتهم للعالمية
سعادة األستاذ الدكتور عبداهلل بن عمر عبداهلل باحسين بافيل :رئيس جامعة أم القرى -مكة المكرمة

تعتــر منصــات البحــث العلمــي العامليــة بيئــة مناســبة للتعريــف ببعــض نشــاطات
الباحثــن واألكادمييــن مــن أبحــاث وبـراءات اخـراع ودراســات ومشــاريع تطبيقيــة
 ،وأعتدنــا دومــا أن تكــون هــذه املنصــات باللغــة اإلنجليزيــة والتــي كانــت
هــي املصــدر الوحيــد للبحــث العلمــي ومحــركات البحــث مــا جعــل وجــود
منصــة باللغــة العربيــة يعتــر أمــرا ً مهــاً يف ظــل وجــود نخــب مــن العلــاء
والباحثــن العــرب والذيــن لهــم بصــات واضحــة عــى مســتوى العــامل بــأرسه.
فجــاءت منصــة أُريــد مــن بــن تلــك املنصــات التــي جمعــت الباحثــن والعلــاء
الناطقــن بالعربيــة ،وتســهم يف توثيــق أعاملهــم ونتاجاتهــم العلميــة لنرشهــا
عــى شــبكة املعلومــات الدوليــة لتكــون املظلــة التــي تحتضــن الباحثــن العــرب
وتجمعهــم يف مــكان واحــد لتســهم معهــم يف نــر أبحاثهــم ومســاهامتهم
العلميــة يف جميــع الــدول العربيــة مــا يــرب عليــه نــر الفائــدة والعلــم.

أُريد 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
للخ ـراء والباحثــن والعلــاء الناطقــن بالعربيــة ،فإننــا نؤكــد حرصنــا عــى رضورة
أن تكــون للمشــاريع العلميــة الرائــدة غــر التقليديــة؛ اس ـراتيجيات أساســية مــن
بينهــا دعــم األهــداف العلميــة واإلنســانية الكــرى ومنهــا توســيع خيــارات املجتمــع
اإلنســاين يف الحصــول عــى فــرص متنوعــة للتعلــم والبحــث العلمــي وكذلــك
مــد جســور التواصــل اإليجــايب بــن النــاس بغــض النظــر عــن لونهــم وعرقهــم.
لقــد فتحــت منصــة أُريــد للعلــاء والخ ـراء والباحثــن الناطقــن بالعربيــة البــاب
أمــام الناطقــن بالعربيــة ليلتقــوا بهــدف تبــادل األفــكار والخــرات ويســهموا يف
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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صدى أُريد

خدمات المنصة

نظــام عليــم  ..دورات مجانيــة فــي تخصصــات علميــة متنوعــة
معد أحمد الحاكم

تعتمــد إدارة نظــام عليــم للتعليــم
اإللكــروين ،التابــع ملنصــة أريــد العلميــة
مبــدأ العقــل الجمعــي يف تنظيــم
الــدورات ،وذلــك مــن خــال اختيــار
مجموعــة مــن الخـراء 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
خــال ســاعتني مــن الزمــن ،وبنــاء
عــى ذلــك يتحــدد عــدد أيــام الــدورة.
وتعتمــد إدارة نظــام عليــم اختيــار
الخــراء مــن خــال معايــر يجــب أن
تنطبــق عىل الشــخص الذي يتــم اختياره
لتقديــم محــارضة ضمــن دورة ،وهــي:
حاصــل عــى شــهادة عليــا يف التخصــص،
وميتلــك منشــورات علمية ،ســواء أكانت
كتبــا ،أو بحوثــا منشــورة يف مجــات
عمليــة ،فضــا عــن امتــاك الخــرة
العمليــة التطبيقيــة يف مجــال التخصص.
مبــا إن نظــام عليــم تابــع ملنصــة أريــد،
فــإن دوراتــه يجــب أن تكــون شــاملة
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لــكل مياديــن منصــة أُريد ،ومنصــة أريد
كــا هــو معلــوم منصــة علميــة شــاملة
إن الغايــة مــن وجــود تلــك املعايــر
هــي ضــان تقديــم العلــم ،زائــدا
الخــرة إىل املشــاركني يف دورات نظــام
عليــم ،حيــث صــار الحصــول عــى
املعلومــات ســهال يف عــر التقنيــة
اإللكرتونيــة ،ولكــن تــزاوج املعلومــة
مــع الخــرة العمليــة هــو الغايــة التــي
تريــد إدارة نظــام عليــم منحهــا يف
الــدورات التــي تقدمهــا للمشــاركني.
لــكل املياديــن ،ولهــذا يســتهدف نظــام
عليــم تقديــم دورات يف جميــع مياديــن
املعرفــة ،ســواء أكانــت يف التخصصــات
العلميــة ،أو الطبيــة ،أو األدبيــة ،أو
اإلداريــة أو غريهــا مــن املياديــن.
ينظــم نظــام عليــم الــدورات بطريقتــن،
الطريقــة األوىل هــي تحقيــق الــدورات
التــي يتــم التخطيــط لهــا مــن داخــل
منصــة أريــد ،أو مــن داخــل إدارة نظــام
عليــم .والطريقــة الثانيــة هــي عــن
طريــق تلقــي املقرتحــات مــن الراغبــن

يف تقديــم دورات مــن خــال نظام عليم
للتعليــم اإللكــروين ،وإدارة النظــام
ترحــب بكافــة املقرتحــات ،وتعمــل
عــى تنفيذهــا بالرسعــات املمكنــة.
دورات نظــام عليــم اإللكــروين مجانيــة
للمشــاركني ،ولكــن مــن أراد الحصــول
عــى شــهادة مشــاركة يف الــدورات
فعليــه دفــع رســوم الشــهادة فقــط،
وهــي قيمــة التكلفــة اإلداريــة والتقنيــة
التــي يســتوجبها إصــدار الشــهادة.
قــام نظــام عليــم اإللكــروين بتنظيــم
دورتــن كل واحــدة خمســة أيــام خــال
أيــام شــهر رمضــان املبــارك ،األوىل
عــن القيــاس والتقويــم يف العمليــة
التعليميــة ،والثانيــة يف طرائــق التعليــم
والتعلــم الحديثــة ،وســيقوم بتنفيــذ
دورة البحــث العلمــي ســبعة أيــام
يف بدايــة الشــهر الســادس ،ومــن ثــم
دورة علــم نفــس الطفــل خمســة أيــام
يف نهايــة الشــهر الســادس ،فضــا عــن
التخطيــط لــدورات أخــرى يف مياديــن
مختلفــة خــال هذا العــام إن شــاء الله.

دعــوة المحفــل العلمــي الدولــي الســابع
تدعوكم منصة «أُريد» إىل املشــاركة يف فعاليات «امل ْحفل
ـاص بالعلــاء
ـي خـ ٌّ
ـي الــدَّ و ّيل» ،وهــو وِعــا ٌء ِعلمـ ٌّ
ال ِعلمـ ّ
ـتوعب مــا
والخ ـراء والباحثــن الناطقــن بالعربيــة ،يسـ ُ
ٍ
ٍ
وفعاليــات علميــ ٍة،
أنشــطة
ميكنهــم القيــام بــه مــن
وثقافيـ ٍة ،وفكريـ ٍة ،وتواصليـ ٍة ،تُح ِّقـ ُـق الفائــد َة للمنصـ ِة
وأعضائها يف ضـــوء ما أق ّرتـــه األمـــانه العـــامة للمنـــصة
واملحفــل العلمــي الــدويل مــن قيـ ٍـم ،ورســال ٍة ،ورؤيــة.

دعــوة إلــى المشــار

المحفل العلميّ

عن بعد 15-11 /

مؤتمرات المحفل العلمي الدولي

يجمع المحفل تحت مظلته هذا العام العديد من المؤتمرات:

 -المؤتمــر الدولــي الســابع لالتجاهــات الحديثــة فــي العلــوم اإلنســانية

واالجتماعيــة واللغويــة واألدبيــة

 -المؤتمــر الدولــيّ الســابع لالتجاهــات المتقدمــة فــي الدراســات

اإلســامية.

 -المؤتمر الدولي السابع لالتجاهات الحديثة في العلوم التطبيقية.

 -المؤتمر الدولي السابع للتنمية المستدامة.

 -المؤتمر الدولي الثاني لالعالم الرقمي وصناعة الوعي الجماهيري.

 المؤتمــر الدولــي الثانــي لتطبيقــات الــذكاء االصطناعــي فــي العلــومالمتنوعــة.

تواريخ مهمة
تواريخ مهمة لفعاليات المحفل العلميّ الدوليّ :
 آخر أجل لتقديم الملخصات  25أكتوبر 2020م. آخر أجل لإلعالن عن البحوث والملخصات المقبولة  31أكتوبر 2020م.-نظــرا لطبيعــة البرنامــج فيمكــن إرســال البحــوث كاملــةبعــد ســتين يومــا مــن انتهــاء فعاليــات المحفــل العلمــي الدولــي.
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info@almahfal.org
www.almahfal.org
00601157866173

دعــوة المؤسســات العلميــة
ميكــن للمؤسســات العلميــة الراغبــة بعقــد
مؤمترهــا ضمــن فعاليــات املحفــل العلمــي
الــدويل التواصــل مــع ادارة املحفــل
للتفاصيل :

ركة فــي فعاليات

WWW.ALMAHFAL.ORG/HOST

ّ الدوليّ السابع

 1نوفمبر 2020

مميزات المشاركة للباحثين:
ـرص كبيــرةٍ للباحثيــن ،والعلمــاء ،والخبــراء الناطقيــن بالعربيــة مــن
 توفيـ ِـر فـ ٍجميــع أنحــاء العالــم للتواصــل والتفاعــل فيمــا بينهــم ،وتبــادل التطــورات
الجديــدة وجهــا لوجــه ،وإقامــة عالقــات بحثيــة متبادلــة المنفعــة.
 التدرب على مهارات جديدة تثري مهارات الباحث.يمنــح الباحــث المشــارك فــي فعاليــات المحفــل وســام «ناشــط فــي فعاليــاتمنصــة اريــد العلميــة لســنة .»2019
 رحلة اطالعية ترفيهية لالطالع على التجربة التنموية الماليزية.فرصــة نشــر البحــوث المقدمــة فــي مجــات منصــة أريــد الدوليــة وهــي مجــاتمفتوحــة الولــوج
 Open access journalممــا يســهل علــى الباحــث الحصــول على استشــهادات
بحثيــة لبحثــه المنشــور ورفــع مكانتــه فــي تسلســل الباحثين.
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في رحاب الجامعات
إعداد :سليمان صالح

جامعة الماليا  ..درة ماليزيا وعنوان تفوق جامعاتها عالميا

عندمــا تتحــدث عــن ماليزيــا الحديثــة فإنــك ســتجد أ ّن أول مــا تريــد الوقــوف عنــده هــو جامعــة املاليــا أعــرق الجامعــات
الحكوميــة واألفضــل عــى مســتوى ماليزيــا وهي الجامعــة الوحيدة فيها الحاصلة عــى درجة  5نجــوم يف التصنيف العاملي .

من اين استمدت اسمها ؟
اســتمدت الجامعــة اســمها مــن نفــس لفــظ دولــة
ماليزيــا فاســم ماليزيــا باللغــة املالويــة هــو (املاليــا)
وكانــت ماليزيــا تعــرف آنــذاك باســم ماليــا ،فســميت
الجامعــة باملاليــا ثــم عرفــت فيــا بعــد باســم (,)UM
تــم تأسيســها ســنة  1949يف ســنغافورة ،ودمــج امللــك
ادوارد الســابع معهــا كليــة الطــب (التــي تأسســت
يف عــام  ،)1905وكان منــو الجامعــة رسيعــا جــدا ً
خــال العقــد األول مــن تأسيســها وهــو مــا أدى إىل
انقســامها يف عــام  1959بــن دولتــن (ســنغافورة
وماليزيــا)  ،وقــد صــدر ترشيــع يف  1962مــن جامعــة
ماليــا لتعيــن أول مستشــار لهــا وكان ( أ .د تنكــو
عبــد الرحمــن بوتـرا الحــاج) الــذي أصبــح أول رئيــس
لــوزراء ماليزيــا فيــا كان نائبــه األول يف الجامعــة
األســتاذ الدكتــور أوبنهايــم عــامل الرياضيــات الشــهري.
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تاريخ حافل
تحمــل جامعــة (ماليــا) تاريخــاً مميــزا وغنيــا ناجــم عــن كونهــا أقــدم مؤسســة تعليــم عــا ٍل
ُِ
واعــرف بهــذه الجامعــة عامليــا مــن حيــث جــودة تعليمهــا ،إذ احتلــت املركــز 59
يف ماليزيــا.
عامليــاً يف تصنيــف  2020لرتتيــب الجامعــات العاملــي .QS World University Ranking
والجديــر باإلشــارة إىل أن خمســة جامعــات بحثيــة ماليزيــة أصبحــت ضمــن أفضــل
 200جامعــة يف العــامل يف التصنيــف الجديــد للعــام ( 2021كــا موضــح يف الصــورة).

وتقــوم جامعــة ماليــا ســنوياً بتوقيــع مذكرات
تفاهــم علميــة مــع أغلــب الجامعــات
املعتمــدة عامليـاً يف الواليات املتحــدة ،وأوروبا،
وأوقيانوســيا ،بهــدف توفــر خــرة تعليميــة
عامليــة وشــاملة يف نظــام تعليمــي مميــز
ومدعــوم ومنظــم وفق أحدث الطــرق الحديثة
املســتخدمة للمناهــج التعليميــة املختلفــة.
خيارات متعددة للطلبة
توفــر جامعــة ماليــا مجــاال واســعا مــن الخيــارات الدراســية للطــاب عــر كلياتهــا ومراكزهــا التعليميــة بشــقيها
–الدراســات األوليــة والعليــا -حيــث تضــم (كليــة إدارة األعــال واملحاســبة ،كليــة علــوم االقتصــاد واإلدارة،
كليــة الحقــوق ،كليــة الهندســة ،كليــة علــوم الحاســب وتكنولوجيــا املعلومــات ،كليــة الطــب ،كليــة العلــوم،
كليــة طــب األســنان ،كليــة الرتبيــة ،كليــة اللغــات ،كليــة اآلداب والعلــوم
االجتامعيــة ،كليــة البيئــة العمرانيــة ،كليــة الصيدلــة ،أكادمييــة الدراســات
اإلســامية ،أكادمييــة دراســات ماليــا ،املركــز الريــايض ،املعهــد الــدويل
للسياســة العامــة واإلدارة (،)INPUMAاملعهــد اآلســيوي األورويب (.)AEI
وأنتجــت جامعــة ماليــا خريجــن 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 ( )100000خريــج ،مــن
بينهــم شــخصيات وقيــادات معروفــة وشــهرية يف مختلــف املجــاالت.
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وتحــرص جامعــة ماليــا عــى إقامــة العديــد مــن
النــدوات واملحــارضات واملؤمتــرات والــدورات
املختلفــة وتســعى لتوفــر بيئــة بحثيــة داعمــة
للنتــاج العلمــي املتميــز ،وإثـراء املعــارف ونرشهــا
عــن طريــق تنميــة قــدرات املــاكات التدريســية
يف املجــاالت العلميــة واإلنســانية ،وكان مــن أبــرز
النشــاطات العلميــة مهرجــان اللغــة العربيــة
عــام  ،2016مبشــاركة واســعة مــن باحثــن
ومختصــن وتدريســيني مــن مختلــف الجامعــات
العربيــة والعامليــة ،بهــدف التأكيــد عــى أهميــة
اللغــة العربيــة ألنهــا لغــة القــرآن الكريــم
ورضورة االعتنــاء بهــا وتطويرهــا ألنهــا باقيــة
مــا بقيــت الحيــاة وفيهــا أهــم دعائــم وحدتنــا.

مكتبة عمالقة
تضــم مكتبــة الجامعــة أهــم وأحــدث املصــادر
والكتــب والبحــوث فضــا عــن نســخ مــن أطاريــح
ورســائل طلبــة الدراســات العليــا يف االختصاصــات
العلميــة كافــة  ،وتقــوم املكتبــة بتزويــد الطلبــة مبــا
يحتاجونــه مــن املصــادر والكتــب املنهجيــة وغــر
املنهجيــة لتســاعد الطلبــة يف إعــداد البحــوث واإلطــاع
عــى كل مــا يســهم بنهــوض املجتمــع علمي ـاً وثقافي ـاً.
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وعملــت الكــوادر واملــاكات الوظيفيــة كافــة يف جامعــة املاليــا عــى مــر
الســنني بــكل قــوة وطمــوح لتحقيــق أفضــل اإلنجــازات والتقدم مبا اســتطاعوا
تحقيقــه مــن تحديــث وتغيــر يتــاىش مــع أســلوب التطــور والتحــر الــذي
يســود العــامل ومبــا يعــود مــن جــودة التعليم وخــرة الــكادر التدريــي وتنوع
الثقافــات ونســبة إلتحــاق الطـ ّـاب الدوليــن فيهــا ســنوياً؛ وذلــك العتامدهــا
عــى طــرق تعليميــة عرصيــة حديثــة وألن جامعة املاليــا بحد ذاتهــا تع ّد أهم
الجامعــات املتطــورة عامليـاً املهتمة بتخريــج الطالب ليكونوا قادة للمســتقبل.

دعم كبير لمنصة «أُريد»
يقــول الربوفيســور الداتــو الدكتــور محمــد يعقــوب ذو الكفــل عميــد أكادميية الدراســات اإلســامية إن اختيــار جامعة
ماليــا للتعــاون يف إطــاق منصــة أُريــد للعلــاء والخـراء والباحثــن الناطقــن بالعربيــة كان موفقـاً ليــس مــن جهــة
اهتاممهــا 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 خصوصـاً إذا مــا أضفنــا إليــه نشــاط أكادمييــة الدراســات اإلســامية التــي تــدرس موادهــا باللغــة العربيــة كامدة
أساســية ويف جميع أقســامها باإلضافة إىل الدراســات العليا التــي تقدمها بثالث لغات (املاليزيــة والعربية واإلنجليزية).
وأضــاف إن تواصــي مــع مؤســي منصــة «أُريــد» ومعرفتــي الدقيقــة بهــم تجعلنــي أجــزم بأهميــة مــروع منصــة
«أُريــد» وأنــه ســوف ميثــل نقطــة انتقال بــن مرحلتني من مراحل مســرة الحركــة العلمية بالنســبة للناطقــن بالعربية.
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صدى أُريد

قضية للمناقشة

تهميش العلماء والخبراء والباحثين

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

باحثون لـ (صدى أُريد)

يف غمــرة األحــداث املتصاعــدة التــي متــر بهــا البلــدان العربيــة ،وضعــت مجلــة صــدى أُريــد عــى منصتهــا ســؤاال أرادت عــن
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

تــرى حميــدة زغــر حســن وهــي مــن العــراق أن العــرب جميعــا مهمشــون عــى مســتوى جميــع
األصعــدة بــد ًءا مــن السياســة وانتهــا ًء بتوفــر الخدمــات وقــد أثبــت لنــا التاريــخ أنــه ال يوجــد يشء اســمه
تهميــش هنــاك يشء اســمه فــرض إرادات ،ثــم تضيــف :إن الباحــث هــو العمــود الفقــري لبنــاء العلــم وعليــه
أن ال ينتظــر أحــدا يــدق بابــه ،يجــب أن نبحــث نحــن ونعمــل ونوفــر ونبــدع ونجعــل عملنــا يتحــدث عنــا.
فيــا يؤكــد الدكتــور عبدالعزيــز الجبــوري مــن كليــة اإلمــارات للتكنولوجيــا أن مفهــوم التهميــش ليــس سياســة
عامــة للوطــن العــريب  ،بــل إن هنــاك دوال مهتمــة جــدا بالبحــث العلمــي وأخــرى ال تهتــم بالبحــث والباحثــن وهــذا
أحــد أســباب التخلــف العــريب يف ميــدان البحــث العلمــي قياســا بالــدول األخــرى ويشــر الجبــوري إىل وفــرة الســيولة
املاليــة للتخصصــات البحثيــة لكننــا نــرى بخــا شــديدا يف عمليــات تخصيــص املــوارد املاديــة ألغــراض البحــث العلمــي.

موازنات 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
غــر مهتمــة بالبحــث العلمــي  ،هــذا مــا
يــراه موســاوي عبدالحفيــظ مــن جامعــة
الجيــايل اليابــس ســيدي بلعبــاس الجزائــر
 ،أمــا أ  .م  .ســناء رســول مــن الجامعــة
املســتنرصية ذهبــت إىل عــدم توفــر
األجهــزة التقنيــة إذ تقــول :إ ّن الباحــث يف
هــذا الزمــان يعمــل بحوثــا وأعــاال علميــة
مــن غــر وجــود أجهــزة أو مختـرات بحثيــة
أو بصــورة عامــة بيئــة مناســبة لعمــل
بحــوث وعــى الرغــم مــن شــدة الظــروف
التــي منــر بهــا تجدنــا نعمــل بحوثــا مبســتوى
عــال ودامئــا أقــول لــو تتوفــر لنــا نفــس
البيئــة املوجــودة يف دول أوربــا لقدمنــا
كث ـرا مــن اإلنجــازات واإلبداعــات العلميــة.
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أسباب ونتائج

الدكتــور خلفــان بــن ســامل مــن ســلطنة
عــان فصــل باألســباب بقولــه :ال توجــد
حاميــة للحريــة األكادمييــة مــن تأثــر
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
ذلــك عــى مخرجاتهــا ،كــا أشــار الدكتــور
خلفــان إىل عــدم وجــود مجتمعــات
بحثيــة خاصــة للباحثــن مــا زاد مــن
الصعوبــة يف التواصــل العلمــي بــن العلــاء
والخ ـراء يف مجــال البحــث العلمــي مؤكــدا
أ ّن الباحــث العــريب ال ميتلــك املهــارات
والتدريــب الــكايف لفهــم مــا هــو حديــث
وجديــد ومعتمــد يف معايــر النــر العلمــي.

مقترحات وحلول

يؤكــد مخلــص الســبتي مــن جامعــة الحســن
الثــاين يف اململكــة املغربيــة أن أول طريقــة
للحــل وتجــاوز هــذه املشــكلة تكمــن
بوضــع رؤيــة مبنيــة عــى بنــاء مجتمــع
معــريف يتصــدى لحلحلــة هــذه املشــكلة.
فيــا دعــت الدكتــورة حليمــة زغــر
إىل عمــل الــدول العربيــة بروتوكــوالت
تعــاون مــع الــدول املتقدمــة بإرســال
طلبــة اإلعداديــة ألخــذ بكالوريــوس يف كل
املجــاالت وبخاصــة الطلبــة األوائــل وتوفــر
زمــاالت بحثيــة عــى مســتوى املاجســتري
والدكتــوراه تحــت بــاب التفــرغ العلمــي.
ويــرى نوريــن عشــاش مــن جامعــة جيــايل
ليابــس /الجزائــر :أن الرفــع مــن ميزانيــة
قطــاع البحــث العلمــي هــي الخطــوة األوىل
إلنهــاء حــاالت التهميــش التــي يعــاين منهــا
الباحــث العــريب والســبيل الناجــع لتجــاوز
مشــاكل البحــث العلمي يف البلــدان العربية.

خالصة  :العــامل يتجــه بشــكل رسيــع إىل مؤسســات البحــث العلمــي لحــل أي مشــكلة تواجهــه ،وتحــرص املؤسســات الرصينــة
العامليــة عــى نتائــج جامعاتهــا ومــا يخــرج بــه الباحثــون مــن توصيــات وتعمــل عــى تطبيقهــا لبنــاء خطواتهــا بشــكل علمــي
ورصــن ،يف حــن يشــعر الباحــث العــريب أنــه مهمــل وهنــاك عــدم اكــراث لنتاجــه العلمــي وهــذا بحــد ذاتــه أمــر يحتــاج إىل
مراجعــة بغيــة الوصــل إىل نتائــج ملموســة للمشــكالت املطروحــة كافــة ،ويــرى كثــر مــن املختصــن أن املوازنــات املاليــة القليلــة
التــي تخصــص للمؤسســات البحثيــة تحتــاج إىل مراجعــة جــادة بهــدف االرتقــاء بواقــع البحــث والباحــث يف العــامل العــريب.

صدى أُريد

مقاالت علمية

هــل كورونــا وبــاء طبيعــي ؟
د .وائل أحمد خليل صالح الكردي

هــل (كورونــا) وبــاء طبيعــي؟  ..ملــاذا كان االهتــام الشــائع لــدى وســائط اﻷخبــار أكــر الــيء عــن نســبة
انتشــار هــذا الوبــاء وكيفيــة الوقايــة منــه وتدابــر اإلحاطــة بــه والتعامــل مــع املصابــن ،ورضبــوا صفحـاً عــن
مصــادر املــرض نفســه إال بأســباب ضيقــة ومبــارشة مثــل التغــذي عــى بعــض الحيوانــات التــي ال يجــب أن
يتغــذى عليهــا اإلنســان ؟! ولكــن هــذا مل يــرد عــى الســؤال ،فالصينيــون يأكلــون هــذه اﻷطعمــة الغريبــة
وغريهــا منــذ أزمــان بعيــدة ومل تــرب فيهــم اﻷوبئــة مثلــا رضبتهــم (كورونــا) يف عامنــا هــذا ٢٠٢٠م ..
لقــد ألــف (آرثــر لفجــوي) كتابــاً أســاه (سلســلة الوجــود الكــرى) روج فيــه لفكــرة تزامــن العــوامل لــدى
بعــض فالســفة عــر النهضــة يف أوروبــا حيــث قالــوا بــأن العــامل اﻷخــروي (اﻵخــرة) موجــودة يف نفــس
مــكان وزمــان هــذا الكــون الــذي نعيــش فيــه حياتنــا الدنيويــة ،وليــس أن اﻵخــرة تبــدأ بعــد أن تنتهــي
الدنيــا بيــوم القيامــة ،وأن االنتقــال مــن الدنيــا إىل اﻵخــرة هــو انتقــال مرتبــة وليــس انتقــال مــكان
وزمــان ،وأن ليــس يف اﻹمــكان خلــق كــون جديــد أبــدع مــا كان  ..ومــن هنــا تبــدأ الحكايــة اﻷليمــة.
لــو رجعنــا إىل الــوراء لبضعــة أعــوام ،وبالتحديــد عنــد صــدور روايــة (الجحيــم) ملؤلفهــا (دان بـراون) إذ لرمبــا
وجدنــا فيهــا بعــض مفاتيــح الــر  ..تتحــدث (الجحيــم) عــن فكــرة أساســية هــي محاولــة إيجــاد حــل ملشــكلة
اإلنفجــار الســكاين العاملــي بالتخــي عــن ثلــث ســكان العــامل الحاليني يف ســبيل الحفاظ عــى الجنــس البرشي من
االنقـراض بواســطة فــروس معــدل جينيـاً .ومفتــاح فهــم املعتقــد وراء اســتخدام هــذا الفــروس املعــدل يكمــن
يف (الكوميديــا اﻷلهيــة) أســطورة (دانتــي اليجــري) التــي تعــد مــن أبــرز اﻵثــار اإلنســانية الخالــدة يف اآلداب
العامليــة ،حيــث إن عــامل الجحيــم اﻷخــروي بــكل طبقاتــه حــارض معنــا فهــو قطعــة مــن اﻷرض نفســها ،وعلينــا
أن منــر بــه حتــى نعــر إىل الفــردوس  ..وقــد اتفقــت آثــار النــر اﻹنســاين التــي تناولــت اﻵخــرة عــى أن الجحيــم
مع ـ ٌر رضوري لبلــوغ الجنــة ،فــإن مل يتخــذ اإلنســان تدابــر العبــور الســليم ســقط يف الجحيــم وبقــي فيــه ..
نحــن نؤمــن بــأن أحــوال اﻵخــرة تحــدث عقــب القيامــة ( َوإِ ْن ِم ْن ُكـ ْم إِ َّل َوا ِر ُد َهــا) ولكــن إميــان هــؤالء هــو مــا أىت
بهــا إىل الدنيــا ،فلقــد رســمت (أوديســا هومــروس) طريــق (أوديســيوس) يف رحلــة عودتــه إىل وطنــه ليمــر حتامً
مبملكــة املــوىت (هاديــس) فلــن يعــرف وجهتــه إال مــن العـراف امليــت هنــاك عندمــا يرشب مــن الدماء الســوداء
لــي يعــود إىل حالــة الوعــي ثم يرشــد (أوديســيوس) إىل مبتغــاه ،ويف الطريــق تعرتضه صعوبــات وعوائق الجحيم
 ..وكوميديــا (ارســطوفانيس) املســاة (الضفــادع) أيضـاً تحــي شــيئاً بنحــو ذلــك الجحيــم اﻷخــروي الــذي خاضه
بطلــه (ديونيزيــوس) يف رحلــة دنيويــة  ..وعــى الجانــب الرشقــي تتمثل فكــرة الجحيم اﻷخروي الــذي عىل اﻷرض
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يف (جلجامــش) امللحمــة البابليــة املشــهورة ،ثم يف (رســالة الغفران) ملؤلفــه العريب (املعري) ..وهكذا نشــأت فكرة
(التطهــر) يف نقــل حالــة الجحيــم اﻷخــروي إىل العــامل بوحــي أســايس مــن هــذه الرسديــات واملالحــم بــأن املــرور
بالجحيــم أمــر حتمــي للوصــول إىل الجنــة ،ســواء يف اآلخــرة أو عىل هــذه اﻷرض التي نعيــش عليها حياتنــا الدنيا..
وأي ـاً كانــت نســبة الحقيقــة إىل الخيــال يف هــذه اﻷســاطري إال أنهــا ألهمــت العديــد مــن الحــركات الداعيــة
إىل (الخــاص) اﻹنســاين بخــروج الــرور عــن العــامل حتــى ولــو كان هــذا الخــروج مبــوت البــر أنفســهم ..
إن فكــرة (الخــاص) متثــل الهــدف الســامي لهــذه اﻵداب وأن هــذا الخــاص لــن يكــون إال باجتيــاز معــر
الجحيــم وإســقاط قس ـاً مــن البــر يف الهــاك ليســتمر القســم اﻵخــر يف الحيــاة وتجديــد الدمــاء البرشيــة
وتجديــد املجتمعــات ،ولقــد اختلفــت الشــعارات واﻷســاليب يف ذلــك ولكــن ظــل الهــدف للخــاص واحــدا ً،
لذلــك ظهــرت منظــات وكيانــات دعــت لقيــادة النــاس نحــو الخــر بتحقيــق نــوع مــن اﻹبــادة الجامعيــة
لفئــات مــن النــاس يقدمــون كضحايــا لهــذا الخــاص ومــن أجــل ســعادة الجنــس البــري والحفــاظ عــى
اســتمرار الحيــاة ومــن أجــل أن يفســح أهــل الجحيــم الســبيل ملــن ســيخلدون يف الجنــة  ..ومل يتوقــف اﻷمــر
عنــد حــد الرسديــات الروائيــة ملبدعــن ف ـرادى بــل امتــد ليصبــح مــادة غنيــة يف صناعــة الســينام لعبــت فيــه
السياســة دورا ً خفيـاً عــى أوتــار التطــرف الدينــي والعصبيــة العرقيــة ومــا نحــو ذلــك ،فظهــرت سلســلة أفــام
أنصــاف املــوىت الذيــن ميثلــون عــامل الجحيــم عــى اﻷرض يخرجــون مــن املقابــر لي ـاً فحســب مــن أجــل أن
ينالــوا مــن اﻷحيــاء ويرســلون منهــم إىل الجحيــم كل مــن مل يجعلــه ســوء حظــه أن يــدرك طلــوع النهــار ..
وأكــر مــن ذلــك ،سلســلة األفــام األمريكيــة (ليلــة التطهــر) فعمليــة التطهــر التــي تدعــو إليهــا هــذه األفــام
شــبيهة بعمليــة التطهــر التــي كانــت تقــام كل خريــف يف ســبارطة القدميــة ،وهــي أيضــا صــورة محــددة الوقــت
مــن عمليــات التطهــر العرقــي ملجــازر ارتكبــت ضــد األقليــة املســتهدفة مثــل تلــك التــي متــت يف البوســنة
والهرســك ومذابــح روانــدا وغريهــا ،ولكــن هــذه املــرة تكــون عمليــة التطهــر تحــت شــعار (خلــق أمريــكا
جديــدة) مــن خــال تنفيــذ ســيناريوهات الفــوىض الناتجــة عــن غيــاب الدولــة ومؤسســاتها القــادرة عــى بســط
نفــوذ القانــون بــل وتشــجيع حكومــة الســيناتورات للعنــف واالقتتــال الداخــي بــن النــاس وفســاد الجامعــات
املســلحة بحجــة تنفيــس الشــعب املســامل يف أصلــه عــن مشــاعر الــر الســلبية الكامنــة فيــه فيتســبب ذلــك
أخ ـرا يف قيــام نظــام جديــد والتطهــر مــن املــايض ،وبرغــم أن الحكومــة يف هــذه األفــام تســمح بالقتــل غــر
املــرر والرعــب وكل أشــكال العنــف واالعتــداء يقــوم بهــا حتــى أشــد النــاس تدينــا وداخــل دور العبــادة
يف  12ســاعة مــن منتصــف الليــل هــي وقــت التطهــر مــن أجــل أن تصبــح الواليــات املتحــدة كــا يقــول
الفيلــم (أمــة تولــد مــن جديــد) إال أن الحقيقــة يف الواقــع أن هــذا الوقــت ممتــد حتــى تحقــق أمريــكا مآربهــا
املنشــودة ،لذلــك فــإن سلســلة أفــام التطهــر ( )PURGEتصــور واقــع مــا فعلــه يف العــامل مــن فــوىض املحافظني
الجــدد أو (اآلبــاء الجــدد) كــا يطلــق عليهــم يف هــذه األفــام ،فليلــة التطهــر إذن هــي ليلــة الجحيــم ..
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
التقنيــة باســم املصالــح االقتصاديــة وتزدهــر منظــات صناعــة اإلبــادة وتــروج تجــارة الهــاك حتــى تخلــو.
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شــخصية الباحــث العربــي التواصليــة ومنصــة أُريــد
د .عبداهلل الوزان

يــكاد يجــزم كثــر مــن الكتــاب والباحثــن أن الباحــث العــريب لديــه شــخصية تواصليــة
متفــردة يف ذاتــه  ،ويف محيــط بحثــه إذا مــا توفــرت لــه كل الســبل والطــرق التــي تــؤدي
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 أســافه
العــرب ســابقا رواد العــامل يف الطــب والفلــك والكيميــاء والرياضيــات وجميــع علــوم
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الدنيــا  ،فالباحــث العــريب ورث النبــوغ يف الدراســات البحثيــة املختلفــة كابـرا عن كابــر  ،وما نجده يف عرصنــا الحايل وما
ســبقه مــن تــردي أحــوال البحــث العلمــي العريب وأحوال شــخصية الباحــث العريب راجــع إىل اإلهامل املتعمــد لحيثيات
البحــث العلمــي يف معظــم األقطــار العربيــة  ،وتــدين مســتوياتها وانخفــاض ميزانيتها  ،ففي بعــض البــاد العربية تكون
ميزانيــة البحــث العلمــي بهــا حــوإىل  %١وأدىن من ذلــك ،فأىن يأيت التقــدم واالزدهــار ومجابهة القوى والــدول املتقدمة.
إن البحــث العــريب يشــتيك إىل اللــه مـ ّر الشــكوى مــن التدهــور واإلهــال املتعمــد  ،مــن هنــا كان لزامــا عــى منصــة
أريــد كمنصــة بحثيــة ناطقــة بالعربيــة تحــوي مــا يقــارب  50000باحــث أن تقــوم بدورهــا املتميــز يف إثـراء عمليــة
البحــث العــريب ولتعزيــز شــخصية الباحــث العــريب التواصليــة ،بعمــل منظومــة دوليــة بحثيــة تنطــق باســم العلــاء
والخـراء والباحثــن الناطقــن بالعربيــة عــى مســتوى العــامل  ،فقامــت بعقــد كثــر مــن الــدورات التدريبيــة البحثيــة
وورش العمــل املختلفــة واملحــارضات اإللكرتونيــة يف إث ـراء شــخصية الباحــث العــريب التواصليــة والبحــث العلمــي ،
فهــدف املنصــة األســايس هــو مــد جــر الثقافــة بــن الباحثــن العــرب والناطقــن بالعربيــة  ،وذلك مــن خــال التواصل
وعقــد املؤمتـرات 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 البــاء مــن قبــل اللــه القــادر  ،الثــاين
األخــذ باألســباب والبحــث املســتمر يف ايجــاد عــاج لهــذا الوبــاء القاتــل  ،وقــد قامــت املنصــة مؤخـرا بجهدهــا الحثيث
لرتقيــة الشــخصية العربيــة بإصــدار كتــاب بعنــوان (صناعــة الهويــة العلميــة للباحثــن) عــى أن يضيــف هــذا الكتــاب
للشــخصية العربيــة والبحــث العلمــي التميــز  ،واللحــاق بركــب الــدول املتقدمــة  ،ونظـرا ملــدى أهميــة الشــخصيات
البحثيــة التواصليــة قامــت منصــة أريــد بإصــدار موســوعة منصــة أريــد للخ ـراء والعلــاء والباحثــن التــي تحتــوي
عــى أكــر مــن  150شــخصية تواصليــة مــن أعضــاء منصــة أريــد ممــن يحملــون لقبــا علميــا يف جميــع فــروع املعرفــة
وممــن يحملــون أرقــى الوظائــف األكادمييــة ليمثلــوا مرجعــا للشــخصيات التواصليــة إذا مــا أرادت أي جامعــة أو
وســيلة إعالميــة ( تقليديــة أو إلكرتونيــة) التواصــل معهــم ،ألنهــم ميثلــون الصفــوة للشــخصيات التواصليــة مــن معظــم
أقطارنــا العربيــة خاصــة الع ـراق والجزائــر ،واملوســوعة متوفــرة باملنصــة لــكل مــن أراد االســتزادة وهــذه الخدمــة
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 .
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في دائرة الضوء

األســتاذ الدكتــور عبــد الــرازق مختــار محمــود عبــد القــادر
قامة علمية زاخرة باإلنجازات

إعداد :د .سميرة بيطام

يُقــال أن األقطــار العربيــة واإلســامية تتعامــل مــع العلــم كــا تتعامــل النســاء مــع الذهــب
فهــي مجــرد حليــة يتباهــن بهــا فيــا بينهــن وكــذا الحــال مــع مــن يحملــون الشــهادات
يباهــي بعضهــم بعضــا بشــهاداتهم  ،لكــن الواقــع يقــول أن زمــن هــذا التباهــي بــدأ بالتــويل
والســبب أن عــامل اليــوم ال مــكان فيــه إال ملــن يحــرم العلــم ويقرنــه بالعمــل ومــن ينجــح يف
تحقيــق هــذه املعادلــة ميتلــك مفاتيــح النجــاح  ،وألجــل أن تتعــزز قيمــة العلــم والعلــاء عنــد
الباحثــن الناطقــن بالعربيــة جــاءت منصــة أُريــد لتعطــي الباحثــن مســاحة كبــرة للتفاعــل
فيــا بينهــم لينقلــوا العلــم مــن ثقافــة التباهــي الفارغــة بشــهاداته إىل عمــل يرتجــم للعــامل
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 مرشقــة مــن ســرة علــاء وخـراء وباحثــن ناطقــن بالعربيــة لتعــرف االجيــال بهــم .
ووقفتنــا اليــوم مــع عــامل جليــل مــن أرض مــر الكنانــة يف ســرته الكثــر مــن األلــق والتميــز
الــذي نتحــدث عنــه إنــه األســتاذ الدكتــور عبــد الــرزاق املختــار اســتاذ الرتبيــة يف جامعــة أســيوط
الــذي يحمــل شــهادة الدكتــوراه فلســفة يف الرتبيــة  ،ولديــه مــا يزيــد عــن أربعــن بحثــا منشــورا يف العديــد مــن
املجــات  ،شــارك يف العديــد مــن امللتقيــات و النــدوات  ،و أرشف عــى العديــد مــن املناقشــات يف رســائل املاجســتري
و الدكتــوراه  ،هــو رئيــس تحريــر مجلــة أُريــد الدوليــة يف العلــوم الرتبويــة و النفســية  ،و عضــو لجــان تحكيــم ترقيــات يف
مــر و الســعودية و عــان و العــراق و األردن ،كــا حكــم و حــرر العديــد مــن املجــات العلميــة املتخصصــة .
آراء علمية حصيفة :
مناصب كثرية :

تذكر لنا السرية الذاتية للدكتور املختار أنه توىل عندمــا نقلــب صفحــات مؤلفاتــه وبحوثــه العلميــة الكثــرة يف مجــال تخصصــه الرتبــوي نجــد فيهــا
الكثــر مــن الرصانــة والحصافــة العلميــة التــي تشــر إىل تجربــة علميــة غنيــة تســهم ومــا تـزال يف
العديد من املناصب خالل مسريته العلمية
منها عىل سبيل املثال ال الحرص:
تطويــر حركــة العلــم ليــس يف مــر وحدهــا بــل يف الوطــن العــريب بــأرسه فهــو يقــول يف إحــدى
• وكيل كلية الرتبية يف جامعة أسيوط لشؤون مقاالتــه العلميــة التــي كتبهــا يف وصــف منصــة أُريــد للعلــاء والخـراء والباحثــن الناطقــن بالعربية
التعليم و الطالب.
 :يف زمــن التغريــب ت ُولــد املشــاريع التــي تعيــد لألمــة هويتهــا و قيمتهــا الحضاريــة إىل جنــب القيمة
• مستشار محافظة أسيوط لتطوير التعليم .
العلميــة  ،ويف الوقــت الــذي يلهــث فيــه كثــر مــن النــاس وراء كل مــا هــو غــريب؛ ليقتاتــوا عــى
• املدير التنفيذي ملرشوع التطوير املستمر و
كل مــا ينتجــه الغــرب ،وخصوصــا نتاجاتهــم املعرفيــة ،حــاول بعــض العلــاء املخلصــن ،وضــع قــدم
التأهيل لالعتامد.
للعلــاء والباحثــن العــرب يف ســباق وزحــم املعرفــة املتزايــد كل لحظــة أيــن بــدأت الفكــرة عــى يد
• رئيس اللجنة العليا العتامد كلية الرتبية
الدكتــور ســيف الســويدي الــذي وقــع يف تحــد دفعــه هــو و بعــض الزمــاء إلنشــاء منصــة تزاحــم و
بأسيوط .
• مدير مركز تحسني مهارات القراءة و الكتابة تحــايك املنصــات العلميــة ،و تهــدف إىل دعــم األبحــاث العربيــة و جمــع الباحثــن الناطقــن باللغــة
بالجامعة .
العربيــة فيهــا عــر مجتمــع متكامــل  ،يلتقــي فيــه املختصــون يف جميــع املجــاالت بطريقــة تســهل
خربات كبرية :
عــى الجميــع معرفــة اختصاصــات و مهــارات بعضهــم البعــض ملناقشــة األعــال و الــرؤى املشــركة.
تقول السرية الذاتية لألستاذ الدكتور عبد الرزاق ثــم يســتطرد ليقول بلســان حــال الباحثني الناطقني بالعربيــة أن أُريد تعني كل هــذه املعاين الكبرية :
املختار أن لديه خربات علمية و تدريسية
أُريد أن أضع قدما يف سباق املعرفة.عديدة قيمة نذكر منها ما يأيت :
أُريد أن نتالحم؛ ليكون لنا موقع يف خريطة املعرفة العلمية.• اسرتاتيجيات التدريس املتقدم .
أُريد أن نبدأ والعقل الجمعي يصنع النجاح والتفوق.• اسرتاتيجيات التدريس لذوي االحتياجات
أُريد أن نتشارك حتى ال تتسع الهوة بيننا وبني غرينا.الخاصة.
• طرق تدريس العلوم الرشعية .
-أُريد أن نفيد من خرباتهم التكنولوجية كام سبق وأفادوا من خربات أجدادنا.
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قراءة في كتاب

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

ت ُعــ ِّرف املاركــة الشــخصية بأنهــاُ « :هويَّــة شــخصية
تهــدف إىل إحــداث اســتجابة عاطفيــة ذات
مغــ ًزى لــدى الجمهــور ،حــول صفــات وقيــم
الشــخص صاحــب املاركــة ،والتعريــف بــه أكــر» .
وهنــاك مصطلحــات ومفاهيــم عــدة تقــرب كث ـرا مــن
معــاين املاركــة أحيانــا وتـرادف مــع تلــك املعــاين أحيانــا
أخــرى ،فنجــد :عالمــة ،هويــة ،اســم ،شــعار ،وذلــك
راجــع الختــاف الرتجــات واالقتباســات والتأويــات،
نظ ـرا لكــون املفهــوم غــريب األصــل ،وكل مــا يحيــط بــه
مــن أفــكار ونظريــات ودراســات جــاءت مــن مفكريــن
وكتــاب غربيــن ،هــذا مــن جهــة ،ومــن جهــة أخــرى
فالســياق التاريخــي منــذ نشــأة املفهــوم وتطــوره كان
والزال ســياقا غربيــا باألســاس ،منــه جــاء اختيــار مصطلح
املاركــة وهــو املقابــل األقــرب واألكــر تعبــرا عــن
كلمــة « »brandاإلنجليزيــة ،أو « »marqueالفرنســية.

الجزء األول

نبذة تاريخية
إن أصــل فكــرة املاركــة يعــود إىل عــر القــرون الوســطى بأوروبــا بســبب حاجــة مــاك
قطعــان األغنــام إىل متييــز مواشــيهم بوســوم خاصــة تحمــل عالمــات امللكيــة واالنتــاء
إىل شــخص واحــد عــن طريــق الحــرق بالنــار ،ثــم انتقلــت بعــد اكتشــاف أمريــكا عنــد
رعــاة البقــر ،وهــي عالمــة موحــدة وفريــدة الغايــة منهــا تفــادي اختــاط املــوايش بأخــرى
وســهولة التعــرف عليهــا يف حــال ضياعهــا ،ثــم امتــدت هــذه الفكــرة إىل املجــال التجــاري.
حاليــا صــار اســتخدام العالمــة (املاركــة) ُمرتبطــا مبجــال التســويق والتصميــم الجرافيــي إلعطــاء تصــور
شــامل وإيجــايب حــول منتــوج خــاص برشكة أو مؤسســة يحيل مــن خالل املاركــة التي يحملهــا إىل ُهوية
هــذه الرشكــة أو املؤسســة ،إىل قيمهــا ،أســلوب تعبريهــا ،نطاقها ،جــودة منتوجاتها وخدماتهــا ...نتحدث
يف نهايــة األمــر عــن شــعارها الــذي يرتجــم ُهويَّتهــا البرصيــة ومينحهــا مكانــة قويــة وصــورة متميــزة .
عرفــت ال ُهويَّــة البرصيــة ســنة  ،1950مــع املصمــم  Raymond Loewyتطــورا فصــارت تخصصــا
قامئــا بذاتــه ،ثــم شــكل التأثــر املــزدوج لــكل مــن العوملــة وتطــور التقنيــات الحديثــة يف نهايــة
القــرن العرشيــن ،نقلــة نوعيــة يف مجــال املاركــة بحيــث صــارت تتطلــب اســتخداما أكــر دقــة
وحــذرا للامركــة ،وعليــه فقــد صــار توظيــف املاركــة أقــوى انتشــارا واحتــل مكانــة جوهريــة
يف قلــب كل املواضيــع اليوميــة ألننــا رصنــا نعيــش يف مجتمــع اســتهاليك تتحكــم فيــه الســوق .
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قراءة في كتاب

أمــا فيــا يخــص مفهــوم بنــاء املاركــة الشــخصية « ،»Personal Brandingفإنــه مل يعــرف دراســة علميــة
مركــزة وجــادة إال يف ســنة  ،1990ورغــم أن هــذا املفهــوم ســبق تطبيقــه يف مجــاالت متعــددة منــذ وقــت
طويــل إال أن البحــوث األكادمييــة التــي ركــزت عليــه بشــكل خــاص مل تتفــق نتائجهــا عىل أي يشء مشــرك .
قبيــل أواخــر التســعينات أثــار  Tom Petersالنقــاش حــول مفهــوم «املاركــة الشــخصية» ،بإصــدار مقالــه
«املاركــة دعتــك  ،»The Brand Called Youحظــي املفهــوم برشيحــة 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 يعــر عن الرتويــج أو الدعايــة الذاتية .
ومــع مطلــع القــرن الحــادي والعرشيــن 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.
بشــكل عــام ميكننــا القــول :إن مفهــوم وفكــرة بنــاء املاركــة الشــخصية رغــم أصالــة جــذوره
التاريخيــة ،ذات املرجعيــة الغربيــة ،والتطــورات التــي عرفهــا عــر األزمنــة ،فإنــه ال زال مفهومــا
حديثــا يف العــامل العــريب مل ينــل حظــه بعــد بالبحــث والدراســة الكافيــة الوافيــة ،ولكنــه عــى
الرغــم مــن كل ذلــك قــد بــدأ يعــرف انتشــارا متزايــدا وإقبــاال كب ـرا مــن أجــل إدراك مبادئــه وفهــم
أسســه ،واســتيعاب أهميتــه وتطبيقــه ،واالســتفادة مــن قيمتــه وتطبيــق ذلــك يف حيــاة األفــراد.
إ ّن فكــرة صناعــة املاركــة الشــخصية مــا تــزال جديــدة يف ســوق العمــل العــريب ،حيــث هنــاك إقبــال
للمشــاركة يف الــورش والربامــج التدريبيــة التــي تتحــدث عــن املاركــة الشــخصية ،نظــ ًرا للحاجــة
املاســة التــي يحتاجهــا األف ـراد والســيام الباحثــون لإلســهام يف تطويــر مختلــف مهاراتهــم ومواهبهــم يف
املســتقبل ،مــن أجــل صناعــة هويــة علميــة يتميــزون بهــا ،وتحفــظ حقوقهــم الفكريــة ومقتضياتهــا.
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مدونات

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
يعــود تاريــخ املدونــات إىل كتــب الفوائــد والنكــت والنــوادر التــي اشــتهر بهــا العلــاء الســابقون. متثــل املدونــات مثــرة مــن مثــرات عــامل االنرتنــت ،أتاحــت للجميــع الكتابــة ولكــن التميــزفيهــا محــددا ً ملــن أحســن توظيــف هــذا األســلوب الجديــد مــن الكتابــة اإللكرتونيــة.
متثــل املدونــة فرصــة للتعبري عن األفــكار واآلراء ،ومحطة للتواصل مع اآلخرين ،ونســمة لتالقح األفكار .إنهــا التفكــر بصــوت يــردد صــداه يف عــامل االنرتنــت ،بــل هــو تغذيــة راجعــة ملوقــف مل يكتمــلتصــوره أو مل توفــق يف معالجتــه لســبب داخــي او دافــع خارجــي ،فهــي فرصــة لتصحيــح املســار.
املدونــات مطابــخ النضــاج األفــكار ،أو هديــةإىل مــن هــو أكــر حاجــة إليهــا أو اهتاممــا بهــا.
املدونــات مــرح (أديب أو تعليمــي أوثقــايف) تعتــي منصتــه األفــكار ،وإظهارهــا
خــر مــن أن تذهــب مــع صاحبهــا إىل املقابــر
أو تبقــى اســرة عقــل فقــد صاحبــه الذاكــرة.
املدونة فكرة واحدة  ،وممكن ان تكون سلســلةافــكار مســتقلة ولكــن يجمعهــا إطــار موضوعي.
تجنــب أن تكــون املدونــة عبــارة عــنسلســلة لرســالة جامعيــة أو مؤلــف
أكادميــي ،ألنــه اســر الشــكليات قليــل
األفــكار محــدد الجمهــور املتخصــص.
املدونــات املنتظمــة يف وقــت نرشهــا أكــر تأثرياواســتقطابا ،وأفضــل موعــد هــو اليومــي ولكنــه
أشــدها وأصعبهــا ،وأوســطها املوعــد األســبوعي
للنــر وحــاول ان تختــار يومــا محــددا أســبوعيا.
املدونــات األســبوعية مــروع كتــاب فكــريســنوي.
ال تقيــد موضوعــات مدونتــك بتخصصــك فقــط،توســع يف املوضوعــات ،فتعــدد التخصــص فرصــة
لتنــوع األفــكار ،ولكــن ال تغفــل عــن رؤيتــك
فيــا تكتــب.
املدونــات الواقعيــة اكــر تأثـرا واســتقطابا ،مــناملدونــات املثاليــة.
مدونــات الــرأي مؤثــرة وقــوة التحليــل تزيدهــاتفاعــا.
اكتــب لقرائــك وال تكــن أســر نفســك يفالخطــاب ،أنــت تقــرأ لنفســك وتكتــب لآلخريــن.
املوضوعــات القصــرة أكــر انتشــاراوتأثــرا مــن املطولــة واملفصلــة.
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مــن اإلبــداع يف التدويــن أن تقــدماملألــوف بأســلوب غــر مألــوف أو أن
تقــدم غــر املألــوف بأســلوب مألــوف.
ال تكتــب ألجــل الكتابــة فســتكون أســراالســتهالك أو الــرف اإلعالمــي ،وإمنــا اكتــب
ألجــل قضيــة أو رســالة تســتحق الكتابــة.
وأخــرا فــإن املدونــة شــخصيتك الثانيــةخــارج إطــار كتابتــك العلميــة فــا تفــرط بهــا.
اغتنــم تاريخــك ،فأنــت أحــق بتوظيفــه.عــر عــن مواقفــك يف حياتــك العلميــةوالعمليــة ،هــل تحدثــت يومــا عــن موقــف
مثــر يف أثنــاء تصحيحــك دفاتــر طالبــك،
هــل عــرت عــن اعجابــك بنباهــة زميــل او
طالــب مــن طالبــك ونقلــت هــذا املوقــف.
انقــل مشــاعرك وتجاربــك حتــى التــيمل تــرض عنهــا مــع تقديــم خيــارات
جديــدة أجــدى مــن خياراتــك الســابقة.
كــن أمــرا يف كتابتــك والتعبــر عــن أفــكاركوآرائــك ،وال تكــن أســرا ملخاوفــك وخجلــك،
فامللتفــت ال يصــل ،والخائــف مــن النقــد ال
يكتــب مدونــة وإن كتــب فلــن يؤثــر ألن
املجاملــة ال تصنــع شــخصية مؤثــرة( ،مــع
التأكيــد أن الحــارس الرشعــي أو منظومــة
القيــم فيهــا كفايــة لضبــط جــاح األفــكار).
ســعة الثقافــة واالطــاع تــزودكبأســلوب مؤثــر ومواضيــع متجــددة.
كــرة االحتــكاك بالشــخصيات املتنوعــةتــري أفــكارك وملكتــك يف التعبــر.
احــذر تأجيــل تدويــن الفكــرة الجديــدةفســوف ترحــل مــن غــر عــودة.
ال تكــن مندفعــا يف نــر فكــرةلســت مؤهــا لتحمــل تبعتهــا.

التعليقــات والتعقيبــات عــى مدوناتــك أومدونــات اآلخريــن مــورد غنــي لفكــرة جديــدة.
هــذه املدونــة فتحــت آفاقــا للتواصــل مــع
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
املوقــف الرشعــي مــن حالــة (طــب الحــروب)
التــي أخــذت بهــا مستشــفيات أوروبيــة.
مدونــايت عــن وبــاء كورونــا خــالأســبوعني تحولــت إىل كتــاب ســيصدر
بعــد رفــع الحظــر بــإذن اللــه.
أكــر مدونــايت التــي انتــرت هــي الفتــاوىذات الطابــع االجتامعــي ،واملدونــات
املتعلقــة بالتفســر اإلعالمــي للقــرآن،
وآرايئ بشــأن اإلصــاح األرسي واملجتمعــي.
كنــت أعيــد ترتيــب أفــكاري وتطويرهــا ملــانــر ســابقا مــن خــال املدونــات الجديــدة.
اســتطعت أن أتعــرف عــى بعــض شــخصياتأعضــاء املنصــة مــن خــال مدوناتهــم.
وأخــرا ادعــو زمــايئ أعضــاء منصــة أُريــدإىل اغتنــام مدونــة عــامل التــي أتاحتهــا
منصــة أُريــد للتواصــل مــع اآلخريــن
وإلثــراء تاريخهــم العلمــي واألديب.
شــكرا ملؤســس منصــة أُريــد واألمانــة العامــةوالهيئــة االستشــارية والتنســيقية وللعاملــن
فيهــا  ،فلهــم يــد بيضــاء عــى كل عضــو يف
املنصــة وأولهــم صاحــب هــذه الكلــات
فقــد منحتنــا مســاحة للتميــز واإلبــداع.
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حقائق للتاريخ

الكلمــات التــي بزغــت منهــا شــمس (أُريــد)
كانــت هــذه الكلــات التــي تضمنتهــا هــذه الرســالة هــي خطــاب الدعــوة األول الــذي وجهــه مؤســس املنصــة الدكتــور ســيف
الســويدي إىل الباحثــن الناطقــن بالعربيــة يف أرجــاء الكــرة األرضيــة كلهــا لالنضــام إىل املنصــة وانطــاق رحلــة األلــف ميــل
للمنصــة يف دفــع الباحــث العــريب إىل واجهــة االهتــام العاملــي علميــا وإعالميــا ،وهــي الدعــوة التــي وجــدت صــدى كبــرا،
وتفاعــل معهــا عــرات اآلالف مــن العلــاء والخــراء والباحثــن الناطقــن بالعربيــة  « ..صــدى أُريــد « تنــر نــص الرســالة
لتوثــق للعــامل أ ّن هــذه الوثيقــة هــي االنطالقــة األوىل للمنصــة التــي تســر بخطــى ثابتــة نحــو احتــواء كل الباحثــن الناطقــن
بالعربيــة وتؤمــن لهــم تفاعــا غــر مســبوق يحفــز فيهــم روح االبتــكار والتعــاون العلمــي املثمــر عــر التواصــل عــن بعــد .
بسم الله الرحمن الرحيم
السالم عليكم ورحمة الله
يســعدين التواصــل معكــم جميعــا  ....أنــا ســيف الســويدي مؤســس منصــة أُريــد .وددت الرتحيــب بكــم النضاممكــم إىل منصــة أُريــد
كأول منصــة عامليــة تجمــع العلــاء والخــراء والباحثــن الناطقــن بالعربيــة ومشــاركة بعــض الــرؤى واألفــكار املســتقبلية بشــكل مقتضــب.
انطلــق مــروع أُريــد مــن جامعــة ماليــا يــوم  25أبريــل  2016وجــاء االنطــاق مــن هــذه الجامعــة العريقــة لــه معنــى كبــر ودعــم
اســتثنايئ حيــث رحبــت إدارة الجامعــة باســتضافة حفــل االفتتــاح إميانــا منهــم بأهميــة هــذا النــوع مــن املشــاريع العلميــة الواعــدة.
ســيعمل هــذا املــروع الــذي أطلــق عليــه «منصــة أُريــد»  Arab Researcher IDعــى جمــع الباحثــن الناطقــن
ُ
تســتغرق أكــر مــن
ميــرة للغايــة ال
بالعربيــة عــر إســناد رقــم معــرف لــكل باحــث بعــد عمليــة تســجيل م ّجانيــة
ّ
ر ثــوانٍ  ،مــع صفحــة شــخصية لــكل باحــث لعــرض أنشــطته العلميــة عــى غــرار أعــرق األنظمــة العامليــة امل ُعتمــدة.
عــ ِ
يعــد هــذا النظــام اآليل عــايل الجــودة األول مــن نوعــه عربيًــا إلســناد رقــم معــريف للباحثــن الناطقــن بالعربيــة
حيــث ســيضفي نو ًعــا مــن التميــز عــى الباحــث الحاصــل عــى هــذا االمتيــاز يف نــر أعاملــه العلميــة.
يوفــر هــذا النظــام مجموعــة مــن األدوات والخدمــات الفعليــة املســاندة الواصلــة بــكل مهنيــة بــن العــامل االفــرايض
فضــا عــن
ً
والواقــع امليــداين ،حيــث إنهــا ســوف تســاعد الباحــث عــى زيــادة ظهــور أبحاثــه يف محــركات البحــث
دعمــه ومســاندته بطــرق متنوعــة ومتعــددة ســوف تســاعده بصــورة ملحوظــة عــى زيــادة إنتاجــه العلمــي.
إ ّن كثــرا مــن املشــاريع العظيمــة التــي قدمــت لإلنســانية خدمــات باتــت أكــر مــن أن توصــف لعظيــم نفعهــا كانــت قــد بــدأت
بفكــرة وأدوات وإمكانــات متواضعــة لكنهــا اليــوم متثــل مؤسســات يســتفيد منهــا معظــم ســكان كوكــب األرض ،وهــذا مــا نرجــوه
ليــس ملنصــة «أُريــد» فقــط بــل لــكل مــروع يهــدف إىل خدمــة العــامل عــن طريــق الكلمــة والفكــرة واإلنتــاج العلمــي املتميــز.
أُريــد ال تعــد األوىل عامليــا لكنهــا أول مــروع يســتهدف الناطقــن باللغــة العربيــة -التعــاون ،
املســاهمة ،واملشــاركة -مــن املفاهيــم األساســية التــي يعمــل عليهــا فريــق أُريــد واملشــركون.
رســالتنا يف أُريــد توفــر نظــام متكامــل مــع حزمــة حقيقــة مــن الخدمــات واألدوات للعلــاء والباحثــن لتطويــر عجلــة البحــث العلمــي .
عملنــا خــال الســنة املاضيــة عــى إنشــاء هــذه املنصــة بهــدف جمــع الباحثــن الناطقــن بالعربيــة يف
نظــام واحــد لتحقيــق أحــد أهــم أهــداف املنصــة وهــو «إنشــاء عــامل أفضــل للعلــاء والخــراء والباحثــن».
إ ّن فتــح البــاب أمــام الناطقــن بالعربيــة ليلتقــوا بهــدف تبــادل األفــكار والخــرات ويســهموا يف تطويــر العلــوم واملعــارف
املتنوعــة ،مــن شــأنه زيــادة فاعليــة الحركــة العلميــة يف العــامل مــا ســيعود باملزيــد مــن النفــع عــى اإلنســانية أجمــع.
كل أفــراد فريــق العمــل مدركــون أهميــة مــروع منصــة «أُريــد» وأنــه ســوف ميثــل نقطــة انتقــال بــن مرحلتــن مــن مراحــل مســرة الحركــة
العلميــة بالنســبة للناطقــن بالعربيــة وهــو تحــول ســيلقي بظاللــه عــى الحركــة العلميــة العامليــة حتــاً ،فكلنــا يعلــم كيــف غــرت برامــج
مثــل (مايكروســوف  -فيســبوك  -جوجــل) وهــذا عــى ســبيل املثــال فقــط؛ كيــف غــرت وجــه العــامل ،وهــذا مــا أتوقعــه ملنصــة «أُريــد».
تســتهدف املنصــة ( )7ماليــن باحــث ناطــق بالعربية من مختلف دول العامل وخطتنا الوصول إىل  500ألف مســجل حقيقي يف املنصة خالل الســنة األوىل.
أرجــو ان تســهم معنــا بدعــوة الباحثــن والخــراء وال ُعلــاء وطلبــة الدراســات العليــا واملتفوقــن الراغبــن يف مواصلــة مســرة
العلــم مــن طلبــة الدراســات األوليــة باالنضــام إىل هــذه املنصــة واالســتفادة مــن برامجهــا وخدماتهــا وميزاتهــا لتطويــر أنفســهم
والتعريــف بجهودهــم العلميــة وتبــادل الخــرات واســتثامر املهــارات عــر مشــاركة اآلخريــن مــا أمكــن مــن إنجــازات علميــة متميــزة.
أرجو ان نبقى عىل تواصل عرب حسابايت ادناه
أطيب التحيات
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صدى أُريد

قصة وعبرة

دون افــكارك وحــاول أن تنفذهــا !!!
كثــرة هــي األفــكار التــي تراودنــا يف أحيــان كثــرة الندونهــا وال نتوقــف عندهــا لكننــا نتذكرهــا عندمــا نــرى
آخريــن مــرت عليهــم نفــس األفــكار فحولوهــا إىل حقيقــة وحينهــا نشــعر بالحــرة والنــدم ويصيبنــا الوهــن وقــد
تتطــور الحالــة عندنــا فنكــون مصــدر طاقــة ســلبية ال إيجابيــة وتلــك طبعــا ســتكون بدايــة النهايــة لنــا إن مل نعيــد
الخلقــة التــي يبعثهــا لنــا اإللهــام ونحــاول أن نحولهــا إىل واقــع.
النظــر فيــا نقــوم بــه الســيام يف تدويــن األفــكار ّ
هــذه الكلــات دفعنــي لكتابتهــا قصــة قــرأت تفاصيلهــا قبــل زمــن ليس بالقصــر تقــول أحداثها أنــه يف يوم مــن األيام
كان هنــاك مـزارع وزوجتــه يعيشــان يف مقاطعــة كبيــك الكنديــة ،وذات يــوم قــررا أن يشــريا قطعــة صغــرة من األرض
يف أطـراف تورنتــو ويزرعاهــا بزهــــور الالفنــدور ( الخزامــي ) الجميلــة التــي تتميــز برائحتهــا الرائعــة وذلــك مــن أجل
جعلهــا مـزارا ً للســائحني مــن جميــع أنحــاء العــامل ،قابــل الجميــع هــذه الفكــرة بالســخرية واالســتهزاء ومل يجــدوا مــن
حولهــم أحــدا ً يدعمهــم أو يؤيدهــم يف فكرتهــم إال أن الغريــب يف األمــر أن هــذه الفكرة البســيطة خالل ســنوات قليلة
قــد تحولــت بالفعــل ايل أكــر مزرعــة الفانــدر يف مقاطعــة اونتاريــو وأهــم مصنــع لزيــت وعســل الالفنــدر العضــوي .
وتــورد أحــداث القصــة أيضــا أن هــاذان الزوجــان قامــا بوضــع إضافات بســيطة جــدا ً يف مزرعتهــا مام أعطاهــا أهمية
ورونقـاً مهـاً وجعلــت منهــا مقصــدا ً 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 واألفـراح أمامــك” ،إىل جانــب كــريس آخــر باللــون األصفــر وضعــاه الزوجــان داخــل قطعــة مــن غابــة ســيدار
عمرهــا  200عــام ضامهــا الحقـاً للحقــل ،باإلضافــة إىل تقديــم آيــس كريــم بنكهــة الالفنــدر للــزوار مجانـاً ،ويوجــد يف
املزرعــة حصانــان يتجــوالن دامئـاً يف املزرعــة ،مــا جعلهــا مكاناً رائعـاً ومميـزا ً 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 جــدا ً أن
يجتذبــا آالف الســائحني ويزرعــا يف نفــوس الجميــع الرسور والبهجة واألوقــات املمتعة  ..فهل اســتوعبتم العربة أحبتي ..
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شروط النشر في مجلة صدى أُريد
.1يجــب أن تكــون املادة اإلعالمية ضمن سياســة املنصة وســعيها لخدمــة العلامء والخرباء والباحثــن الناطقني بالعربية .
.2عدم اإلساءة ألي شخصية أو جهة كانت يف محتوى املادة اإلعالمية وألي سبب كان .
.3أن تكون املادة املكتوبة منقحة إمالئياً ولغوياً .
.4اإليجاز واملبارشة أهم سامت الكتابة للمجالت اإللكرتونية العامة .
.5كاتــب املــادة يتحمــل املســؤولية كاملــة عــن مــا ورد فيهــا واملجلــة غــر مســؤولة عــن اآلراء التــي تتضمنهــا املــادة .
.6تعــرض املــواد اإلعالميــة املرســلة عىل هيئة التحرير وتخضــع لعمليات إعادة التحرير والصياغــة إن تطلب األمر ذلك .
.7املجلة ليست ملزمة بتبيان أسباب عدم نرش املواد اإلعالمية املرسلة تحت أي ظرف كان .
.8ترســل املــواد اإلعالميــة املكتوبة مبلف وورد مرفقا معها صورة شــخصية وأي صورة لها عالقــة باملادة إىل إمييل املجلة .

البريــد اإللكترونــي
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ُﺃﺭﻳﺪ ﺗﻮﺩﻉ ﻣﺼﻤﻢ ﺷﻌﺎﺭﻫﺎ
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺴﻮﻳﺪﻱ ﻓﻲ ﺫﻣﺔ ﺍﷲ  ............ﻭﺩﺍﻋﺎ ﻣﺼﻤﻢ ﺷﻌﺎﺭ ﻣﻨﺼﺔ ُﺃﺭﻳﺪ
ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺬﻛﺮ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬ ﺍﻟﺴﻄﻮﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻢ ﻣﺎ ﻳﻌﺼﺮ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻷﻥ ﺑﻄﻠﻬﺎ ﻏﺎﺩﺭﻧﺎ ﻣﺮﻏﻤﻴﻦ
ﺇﻟﻰ ﺟﻮﺍﺭ ﺭﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺷﺎﺀ ﻗﺪﺭ ﺍﷲ ﺃﻥ ﻳﺼﺎﺏ ﺑﻮﺑﺎﺀ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﻋﺎﻓﺎﻧﺎ ﻭﻋﺎﻓﺎﻛﻢ ﺍﷲ ﻣﻨﻪ ﺗﺎﺭﻛﺎ ﺧﻠﻔﻪ ﺍﺭﺛﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻭﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺩﻳﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺘﺨﻠﻴﺪ ﺫﻛﺮﻩ ﺟﻴﻼ ﺑﻌﺪ ﺟﻴﻞ ..
قصتنــا بطلهــا الراحــل الدكتــور عمــر الســويدي الــذي ســنذكره كلمــا نظرنــا
إلــى شــعار منصــة أُريــد للباحثيــن الناطقيــن بالعربيــة فهــو صاحــب فكــرة
تصميمــه بالشــكل الــذي نــراه  ..يــروي لنــا الدكتــور ســيف الســويدي أنــه عندمــا
اختمــرت فــي ذهنــه فكــرة إنشــاء منصــة علميــة تحتــوي كل العلمــاء والخبــراء
والباحثيــن الناطقيــن بالعربيــة فــي عــام  ٢٠١٦رفعــت منشــورا علــى صفحتــي
فــي الفيســبوك طلبــت فيهــا أن يشــاركني اصدقائــي علــى الصفحــة فــي التفكيــر
بتصميــم لشــعار المنصــة فجاءتنــي مشــاركات كثيــرة جــدا لكــن فكــرة الدكتــور
عمــر رحمــه اهلل كانــت تختلــف عنهــا جميعــا وكأننــي أبحــث عنهــا فــي الســماء
فوجدتهــا علــى األرض فهــي تجســد كل مــا أُريــده مــن الشــعار حينهــا خاطبتــه
بشــكل مباشــر وطلبــت منــه أن يرســم فكرتــه علــى ورقــة
بيضــاء لكــي أحولهــا إلــى تصميــم متكامــل وبالفعــل بعثهــا لــي مرســومة علــى ورقــة وفــي وقتهــا كان مــن
معاييــر الشــعار المطلــوب أن يكــون اســم المنصــة بالعربــي واإلنجليــزي فــي تصميــم موحــد يبــرز فيــه اآلي دي
الخــاص بأريــد باللــون األخضــر وأشــياء أخــرى كلهــا احتوتهــا فكــرة التصميــم التــي قدمهــا الراحــل الكبيــر ..
وهكــذا والحديــث للدكتــور ســيف ولــد شــعار المنصــة الــذي بــات اليــوم الشــيء األبــرز فــي نجــاح المنصــة التــي
كبــرت واشــتد عودهــا ليصبــح الدكتــور عمــر رحمــه اهلل وأحســن إليــه مستشــارا فــي العديــد مــن المشــاريع التــي
تبنتهــا المنصــة  ،وليقــدم الكثيــر مــن األفــكار التــي ســنتناولها تباعــا ونحــن نعــرض لســيرته الطيبــة فــي أعــداد
قادمــة بــإذن اهلل تعإلــى  ..نســأل اهلل أن يتغمــده برحمتــه الواســعة وأن يســكنه الفــردوس األعلــى مــن الجنــة .
وقــد نظمــت منصــة أريــد وعائلــة آل الســويدي مجلــس اســتذكار للشــيخ الدكتــور عمــر فاضــل الســويدي رحمــه اهلل
تضمــن عــددا مــن الفعاليــات والكلمــات التــي ســلطت الضــوء علــى الســيرة الطيبــة للراحــل كان منهــا كلمــة للدكتــور
يوســف الســويدي وفضيلــة الشــيخ الدكتــور أحمــد حســن الطــه كبيــر علمــاء المجمــع الفقهــي العراقــي وكلمــة
لألســتاذ الدكتــور عبــد المنعــم الهيتــي ومحاضــرة (العلمــاء أحيــاء) لفيضلــة الشــيخ الدكتــور عبــد الحكيــم األنيــس
فضــا عــن مجلــس ســماع (منــة البــاري فــي ثالثيــات صحيــح البخــاري للشــيخ الدكتــور ضيــاء الديــن الصالــح).
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.
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