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أكملــت منصــة أُريــد للعلــاء والخــراء والباحثــن الناطقــن بالعربيــة
اســتعداداتها الطــاق النســخة اإللكرتونيــة ملحفلهــا العلمــي الــدويل
الســابع؛ لتؤكــد مــن جديــد أنهــا ماضيــة يف تحقيــق رســالتها التــي تقــوم
عــى بنــاء بيئــة بحثيــة ناطقــة بالعربيــة ،تجمــع الباحثــن ،وتدفــع بهــم
نحــو البحــث العلمــي املنظــم الــذي يُؤمــن لهــم حضــورا ً عامليــاً بعيــدا ً
عــن التهميــش واإلقصــاء الــذي عانــوا منــه لزمــن طويــل ألســباب عديــدة.
إن التوقــف عنــد هــذه التظاهــرة العلميــة الكبــرة التــي دأبــت املنصــة عــى
إقامتهــا مرتــن كل ســنة ،يجعــل املتابــع ألنشــطة منصــة أُريــد وفعالياتهــا منــذ
انطالقهــا قبــل أكــر مــن أربع ســنوات ،يكتشــف أن اآلليــة التي تنظم بهــا املنصة
أنشــطتها تتســم بالريــادة والتفــرد يف التنفيــذ؛ إذ ليــس مــن الســهل اطالقــا أن
تنظــم محفـاً علميـاً يضــم أكــر مــن مؤمتــر علمــي ،وتعقد فيهــا أكرث من جلســة
علميــة بنحــو متزامــن الكرتونيـاً تُلقــى فيهــا عـرات البحــوث لباحثــن ناطقــن
بالعربيــة مــن مختلــف أرجــاء املعمــورة ،ويحــر هــذه الجلســات مئــات ،إن مل
يكــن اآلالف مــن املهتمــن واملتخصصني يف شــتى أنواع العلوم اإلنســانية واملعرفة.
ال يتوقــف األمــر عنــد املؤمتــرات العلميــة فقــط ،بــل ميتــد لعقــد ورشــات،
ومحــارضات تدريبيــة ،يف عناويــن تصــب ،يف مجملهــا ،يف خانــة رفــع مســتوى
األداء العلمــي والبحثــي للباحــث الناطــق بالعربيــة ،وهــذه االســراتيجية
التــي تتبعهــا املنصــة أثبتــت نجاعتهــا ،بنحــو واضــح ،يف ارتفــاع أعــداد
املســجلني يف املنصــة؛ إذ تجــاوز حتــى اآلن ســتة وخمســن ألــف باحــث،
وهــو أمــر يبعــث عــى الفــرح والــرور يف أن املنصــة تســر واثقــة الخطــى
يف الطريــق الــذي رســمته لنفســها ،وكلنــا يتذكــر كيــف كان مســتوى النجــاح
الــذي تحقــق يف النســخة السادســة مــن املحفــل ،التــي نظمــت إلكرتونيــا
يف نيســان إبريــل املــايض برعايــة ثــاث جامعــات إســامية وعربيــة ،وهــو
مــا يجعلنــا متفائلــن بنجــاح غــر مســبوق للنســخة الســابعة ،التــي يتوقــع
أن يشــارك فيهــا اآلف الباحثــن ســواء بالبحــوث أو بالحضــور اإللكــروين.
وإذا كنــا نتحــدث عــن النجــاح الــذي تحققــه املنصــة يومــا بعــد آخــر ،يف
مختلــف فعالياتهــا ،فإننــا ال ميكــن أن نغفــل دور رئيســها التنفيــذي الدكتــور
ســيف الســويدي ،وفريقــه التقنــي الذيــن يقومــون بواجباتهــم مبنتهــى
اإلخــاص والتفــاين ،وال ميكننــا ،أيضــاً إال أن نذكــر باعتــزاز مــا تقــوم بــه
األمانــة العامــة للمنصــة ولجنتهــا االستشــارية املوحــدة ،اللتــن تضــان
كفــاءات علميــة عاليــة املســتوى ،وتقدمــان النصــح واملشــورة ،وتقــ ِّوم عمــل
املنصــة وأنشــطتها ،مــا ينتــج عنــه تألــق مســتمر ،وإبــداع ال يتوقــف ،وحتــا
ســيكون املحفــل العلمــي الــدويل الســابع حلقــة جديــدة يف مسلســل نجاحــات
املنصــة ،التــي باتــت حــارضة اليــوم يف املشــهد العلمــي العــريب واالســامي.

صدى أُريد

مجلة أُريد للدراسات اإلعالمية وعلوم االتصال تحصل على تسجيل دولي

حصلــت مجلــة أُريــد للدراســات اإلعالميــة وعلــوم االتصــال
عــى رقــم تســجيل دويل ،بعــد انجــاز العــدد االول الــذي
تضمــن دراســة تحليلــة لنــرات االخبــار وعــددا مــن
البحــوث العلميــة مــن مختلــف انحــاء الوطــن العــريب.
جــاء ذلــك بجهــود رئيــس األســتاذ الدكتــور ســعد املشــهداين
الــذي أكــد أن املجلــة حصلــت عــى رقــم تســجيل دويل
 ،2062-2709 ISSNبعــد انجــاز العــدد االول منهــا الــذي
تضمــن خمســة بحــوث علميــة لباحثــن مــن مختلــف أنحاء
الوطــن العــريب ،وحملــت عناويــن ،أزمــة البــرة يف مقــاالت
قــادة الــرأي الخليجــي لعــام  ،2018اســتخدام املصطلحــات
اإلعالميــة وتوظيفهــا يف القنــوات الفضائيــة العراقية ،دراســة
تحليليــة لنـرات األخبــار الرئيســية يف قنــاة الرشقيــة نيــوز
إمنوذجـاً ،اســتخدام اإلنرتنــت يف تقديــم خدمــات املعلومات
يف املكتبــات ومراكــز املعلومات دراســة استكشــافية ،وكذلك
دور املنصــات اإلعالميــة االلكرتونيــة يف محاربــة خطــاب
الكراهيــة (دراســة ميدانيــة) ،والتنشئــــة اإللكرتونيـــة
واإلفـــادة منهـا يف العمليـة الرتبويـة والتعليميـة يف العـراق.
بغداد وسيئون تمنحان منصة أُريد خطابات شكر وتقدير
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حصلــت منصــة أُريــد للعلــاء والباحثــن الناطقــن
بالعربيــة عــى خطابــات شــكر وتقديــر مــن جامعتــي
بغــداد يف العــراق وســيئون يف اليمــن ،تثمينــا للجهــود
العلميــة املبذولــة واملشــاركة الفعالــة بالنــدوة املوســومة
(آفــاق البحــث العلمــي والتعــاون بــن الجامعــات العربية)،
وكذلــك اإلرشاف عــى املحــارضات العلميــة القيمــة،
ومنهــا أســبوع اللغــة العربيــة للناطقــن بغريهــا .وتســلم
الرئيــس التنفيــذي للمنصــة الدكتــور ســيف الســويدي
ورئيــس اللجنــة االستشــارية املوحــدة فيهــا األســتاذ
الدكتــور ســلوان العــاين كتبــا شــكر وتقديــر مــن عــادة
كليــة العلــوم بجامعــة بغــداد ،متمثلــة باألســتاذ الدكتــور
عبــد الكريــم عبــد الــرزاق عبــد الوهــاب ،تثمين ـاً للجهــود
املبذولــة يف املشــاركة الفاعلــة بالنــدوة املوســومة ( آفــاق
البحــث العلمــي والتعــاون بــن الجامعــات العربيــة) يف
قســم علــوم الحيــاة .كــا حصــل املــرف العــام لنظــام
عليــم يف املنصــة األســتاذ معــد أحمــد الحاكــم كتــاب
شــكر وتقديــر مــن جامعــة ســيئون يف اليمــن متمثلــة
برئيســها األســتاذ الدكتــور محمــد عاشــور الكثــري ،تقديـرا
للجهــود املتميــزة يف اإلرشاف عــى املحــارضات العلميــة
القيمــة ،ومنهــا أســبوع اللغــة العربيــة للناطقــن بغريهــا .

أخبار ونشاطات المنصة

صدى أُريد

أخبار ونشاطات المنصة

استعدادات مبكرة الطالق المحفل الدولي السابع عن بُعد»التواصل العلمي الرقمي آفاق لالرتقاء»

تســتعد منصــة أُريــد للعلــاء والخـراء والباحثــن الناطقــن
بالعربيــة إلطــاق برنامــج املحفــل العلمــي الــدويل «عــن
بُعــد»َ بنســخته الســابعة ،للفــرة  15 -11نوفمــر 2020م،
تحــت عنــوان «التواصــل العلمــي الرقمــي آفــاق لالرتقــاء».
ويعقــد هــذا الحــدث املهــم للباحثــن الــذي يُقــام مرتــن
يف الســنة ،يف ظــرف اســتثنايئ خــاص عــر االنرتنــت ج ـراء
تفــي جائحــة كورونــا ،وسيشــمل عــددا ً مــن الــدورات
واملحــارضات وورش العمــل ضمــن مؤمتــرات علميــة
متعــددة ،كــا ســيتم اســتضافة جمــع غفــر مــن الباحثــن
يف جامعــات الوطــن العــريب والعــامل ،برعايــة مجموعــة
مــن الجامعــات العربيــة والعامليــة .وحــددت اللجنــة
التحضرييــة لهــذا املحفــل جملــة مــن األمــور التــي تخــص
الباحثــن منهــا( ،يكــون نــر امللخصــات املقبولــة يف
كتــاب ملخصــات املحفــل العلمــي الــدويل الــذي ســيضم
املقبولــة منهــا فقــط ،فضــا عــن نــر البحــوث املقبولــة
باللغــة االنجليزيــة يف املعهــد األمريــي للفيزيــاء (تصنيــف
ســكوبس) والبحــوث العربيــة يف مجــات منصــة أُريــد
الدوليــة التــي تعــد مــن املجــات العلميــة املحكمــة
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بعــد حصولهــا عــى رقــم تســجيل دويل) .مشــددةعىل
(رضورة ارســال البحــث كامــا بعــد  60يومــا مــن انتهــاء
فعاليــات املحفــل الــدويل بهــدف أجـراء التحكيــم العلمــي
والنــر) .واشــارت اىل ان (التســجيل ســيكون يف قاعــدة
بيانــات وموســوعة الكفــاءات العلميــة العربيــة قبــل يــوم
 31اكتوبــر الجــاري 2020م ،مــن اجــل تصديــر قاعــدة
البيانــات إىل كتــاب إلكــروين ومطبــوع ،ل ُيعـ ّد مرجعــا ودليال
للكفــاءات العلميــة الناطقــة بالعربيــة ،حيــث ســيتم نــر
املوســوعة خــال املحفــل العلمــي الــدويل الســابع) .واكدت
اللجنــة انــه (مــن املؤمتـرات التــي اضيفــت يف هــذا املحفــل،
هــو املؤمتــر الرتبــوي الــدويل الثــاين للدراســات الرتبويــة
والنفســية  -مؤمتــر جديــد  /جامعــة املدينــة العامليــة
خــاص بالعلــاء
لمــي
ٌّ
ماليزيــاز) .ويعــد املحفــل ِوعــا ٌء ِع ٌّ
يســتوعب مــا
والخــراء والباحثــن الناطقــن بالعربيــة ،اذ
ُ
ُيكنهــم القيــام بــه مــن أنشـ ٍ
ـطة وفعاليـ ٍ
ـات علميـ ٍة ،وثقافي ٍة،
وفكريـ ٍة ،وتواصليـ ٍة ،تُح ِّقـ ُـق الفائــد َة للمنصـ ِة وأعضائهــا يف
ضــوء مــا أق ّرتــه األمانــة العامــة للمنصــة وأعضــا ُء اللجن ـ ِة
قيــم ،ورســال ٍة ،ورؤيــة .
التحضرييــ ِة لهــذا املحفــل مــن ٍ
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أوىص مجموعــة مــن الباحثــن خــال نــدوة علميــة رعتهــا منصــة
أُريــد للعلــاء والباحثــن الناطقــن بالعربيــة ،بتنميــة التعــاون بــن
املجــات العلميــة ذات التخصــص الواحــد والعمــل عــى رفــع كفــاءة
املجــات العربيــة للنــر فيهــا .وناقــش الباحثــون خــال النــدوة
التــي عقــدت عــن بعــد للمــدة  26-25ايلــول 2020م ،تحــت عنــوان
(املجــات العلميــة املحكمــة وتصنيفهــا ومعامــل التأثــر) مجموعــة
مــن الحلــول والتوصيــات التــي تســهم بتطويــر واقــع املجــات
العلميــة يف ظــل تحديــات اإلدارة والنــر خــال الوقــت الراهــن،
فضــاً عــن وضــع معايــر علميــة ومنهجيــة وفنيــة لرفــض األبحــاث
يف املجــات العلميــة املحكمــة ،ورضورة ربــط معياريــة رفــض
األبحــاث العلميــة يف املجــات و النوعيــة التــي يقدمهــا البحــث.
وتضمنــت النــدوة التــي قدمتهــا د .ابتســام الحــايل ،كلمــة افتتاحيــة
للرئيــس التنفيــذي ومؤســس منصــة أُريــد الدكتــور ســيف الســويدي.
ثــم كلمــة رئيــس اللجنــة االستشــارية العليــا ورئيــس هيئــة تحريــر
مجلــة أُريــد الدوليــة للعلــوم والتكنولوجيــا أ.د .ســلوان العــاين .و
كلمــة ملــرف قســم النــر العلمــي االلكــروين د .يــارس طرشــاين.
وشــارك يف محــاور النــدوة املتعــددة ا.د .ســعاد الطــايئ الــذي بــن
مقومــات املجــات العلميــة املحكمــة والنــر فيهــا ،و أ.د .محمــد
خالــد منصــور الــذي اوضــح أســباب رفــض بعــض األبحــاث يف املجــات
العلميــة املحكمــة ،فضــا عــن مداخلــة للدكتــور خريئيــل حســيني
بــن جميــل ،تحــدث خاللهــا عــن املجــات العلميــة املحكمــة التابعــة
ألقســام معــارف الوحــي والــراث اإلســامي بالجامعــة اإلســامية
العامليــة ،كــا قدمــت الدكتــورة افــراح العــويض ابــرز مقومــات
يــي
املجــات العلميــة املحكمــة ،كــا اوجــز الدكتــور عبــد اللــه َّ
الت ّ
املجــات العلم َّيــة املحكَّمــة ،يف مــا
ّ
اهــم التحديــات التــي توجههــا
يخــص اإلدارة واالزمــات .وخصــص اليــوم الثــاين للنــدوة ،بحــث ضوابــط
النــر يف املجــات ،ضمــن املحــور الــذي قدمــه الدكتــور محمــد
فتحــي محمــد عبــد الجليــل  .كــا اشــارت الدكتــورة زينــب عبــد
اللــه اىل دور املجــات العلميــة املحكمــة يف التخصصــات الرتبويــة.
وجــرى خــال النــدوة التأكيــد عــى وضــع معايــر علميــة دقيقــة
للنــر العلمــي ،وإنشــاء مجموعــة علميــة للبحــث يف االشــكاليات
والتحديــات البحثيــة العلميــة مــع األخــذ بعــن االعتبــار توحيــد معايــر
التحكيــم بوضــوح ودقــة ،والرعايــة املاديــة واملاليــة للمجــات العلميــة
لتتمكــن مــن تحفيــز املحكمــن واملراجعــن ورؤســاء التحريــر وكذلــك
عمــل قاعــدة بيانــات خاصــة بالبحــوث العربيــة عــى غــرار قاعــدة
بيانــات ســكوبس ،وعقــد مؤمتــر عــن املجــات العلميــة ،لتشــجيع
األبحــاث يف الدراســات املتخصصــة والدراســات البينيــة ،إضافــة
اىل انشــاء دليــل للمجــات العلميــة مــن اجــل مســاعدة الباحثــن.
واتفــق الباحثــون ،عــى تكويــن مجمــع علمــي متخصــص يف رفــع
مســتوى التحكيــم العلمــي ،وتنميــة التعــاون بــن املجــات العلميــة
ذات التخصــص الواحــد ،والعمــل عــى رفــع كفــاءة املجــات العربيــة

وتشــجيع النــر فيهــا وإدخالهــا يف التصنيفــات العامليــة ،فضــا عــن
تكثيــف الجهــود لتعليــم الباحثــن كيفيــة كتابــة بحــوث راقيــة تخلــو
مــن الحشــو واإلطالــة وأن يكــون هــذا العمــل نظــري وتطبيقــي،
اضافــة اىل تكويــن مجاميــع بحثيــة إلعــداد البحــوث العلميــة الرصينــة
ونرشهــا يف املجــات العلميــة املحكمــة والرصينــة ،للحــد مــن ظاهــرة
املجــات املفرتســة وحاميــة الباحثــن وبحوثهــم مــن النــر فيهــا.
مشــددين عــى (رضورة االنضــام إىل الكشَّ ـ ِ
ـافات العامليَّـ ِة ،ملــا يف ذلــك
مــن تحســن لعمليَّـ ِة ال َّنرش ،وتســهيل للبحث عــن املوضوعـ ِ
ـات املطروق ِة
عــى الباحثــن اآلخريــن ،والرقابــة عــى األمانــة العلميــة والتحكيــم
باملجــات العلميــة املحكمــة ،والعنايــة بتطويــر التحكيــم باملجــات
العلميــة مــن اســتالم البحــث إىل ترشــيح املحكمــن لجــودة التحكيــم
و اختيــار األفضــل للهيئــات االستشــارية والتحريريــة لهــذه املجــات
واالســتثامر يف االنفــاق عــى البحــث العلمي واعتبــاره أولية اسـراتيجية).
واختتمــت النــدوة باالعــان عــن الفائزيــن مبســابقة أفضــل مدونــة
علميــة خــال ايلــول  ،2020حيــث جــاء باملركــز االوىل الفائــز
أ.عــار يــارس عبــد الكاظــم العابــدي عــن مقدمــة مختــرة
حــول نشــاة املصــارف التجاريــة ،وحصــل د .وليــد موحــن عــى
املركــز الثانيــة عــن املجتمــع املغــريب واملعرفــة التاريخيــة ،وحــل
أ .ناجــي حمــد صالــح حمــد باملركــز الثالــث عــن الحوكمــة
األخالقيــة يف ظــل أزمــة فايــروس كورونــا املســتجد (. )19-COVID
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اتفاقية تعاون كبيرة بين أُريد وجامعة المدينة العالمية الماليزية
وقعــت منصــة أُريــد للعلــاء والخ ـراء والباحثــن الناطقــن بالعربيــة
اتفاقيــة تعــاون كبــرة مــع جامعــة املدينــة العامليــة ،يف ماليزيــا ،تهــدف
إىل تبــادل الخــرات ،وتنســيق الجهــود يف جميــع املجــاالت العلميــة،
والثقافيــة مبــا يخــدم الباحثــن يف املنصــة والكليــة عــى حــد ســواء.
ووقــع االتفاقيــة التــي جــرت مراســمها إلكرتونيــا ،وعــن بعــد ،عــى
خلفيــة جائحــة كورونــا ،عــن املنصــة الدكتــور ســيف الســويدي مؤســس
املنصــة ورئيســها التنفيــذي ،فيــا وقعهــا عــن جامعــة املدينــة العامليــة
األســتاذ الدكتــور فضــان بــن محمــد عثــان مديــر الجامعــة بحضــور
االســتاذ املشــارك الدكتــور الطيــب املــرويك ،وكيــل الجامعــة للشــؤون
األكادمييــة ،واألســتاذ املشــارك الدكتــور فليــح مضحــي الســامرايئ ،عميــد
كليــة اللغــات يف الجامعــة ،وعضــو اللجنــة االستشــارية املوحــدة ملنصــة
أُريــد ،واألســتاذ املشــارك الدكتــور ســيد هاشــم بــن أحمــد ،املستشــار
القانــوين للجامعــة ،فيــا حرضهــا عــن املنصــة الدكتــور بــال بــركات.
وقــال الدكتــور ســيف الســويدي يف كلمــة لــه مبناســبة توقيــع االتفاقيــة:
إن هــذا اليــوم يــوم مبــارك مــن أيــام منصــة أُريــد ،إذ عقدنــا اتفاقيــة
تعــاون مــع جامعــة متميــزة ولهــا ترتيــب متقــدم ضمــن الجامعــات
املاليزيــة ،ونســال اللــه أن يحقــق هــذا االتفــاق فائــدة للمؤسســتني،
وبالتــايل ،خدمــة الحركــة لعلميــة للناطقــن بالعربيــة ،فيــا وصــف
االســتاذ املشــارك الدكتــور فليــح مضحــي عميــد كليــة اللغــات يف
جامعــة املدينــة املاليزيــة توقيــع االتفاقيــة باالنجــاز الكبــر مؤكــدا ً
أنهــا ســتتيح للطرفــن فرصــة التعــاون واالنتشــار الثقــايف والعلمــي
خاصــة مــا يتعلــق باملؤمتــرات العلميــة والنــدوات الثقافيــة.
وقــال :إن باكــورة مثــار هــذه االتفاقيــة الكبــرة هــو إقامــة املؤمتــر الدويل
الرابــع  ICLS2020الــذي مــن املؤمــل أن تقيمــه كليــة اللغــات بالتعــاون
مــع املنصــة يف  17 -16ديســمرب القــادم ،ســائال اللــه ســبحانه وتعــاىل
أن تكــون هــذه االتفاقيــة فاتحــة خــر للطرفــن مبــا يخــدم املجــاالت
الثقافيــة والبحثيــة وطلبــة العلــم مــن الناطقــن باللغــة العربيــة.
وتعــد جامعــة املدينــة العامليــة (باإلنجليزيــة :جامعــة املدينــة
العامليــة) (اختصــارا )MEDIU :مؤسســة تعليميــة مســتقلة غــر
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ربحيــة ،ومقرهــا ماليزيــا ،وهــي مرخصــة مــن وزارة التعليــم العــايل
املاليزيــة ( ،)MOHEوجميــع برامجهــا تتــم املوافقــة عليهــا مــن
هيئــة االعتــادات املاليزيــة ،وقــد تأسســت منــذ العــام 2006م.
ويف  20يونيــو  2007اســتكملت جامعــة املدينــة العامليــة جميــع
إجــراءات االعتــاد النهــايئ والتســجيل مــن قبــل وزارة التعليــم
العــايل املاليزيــة ( – .)MOHEفيــا التحقــت أول دفعــة بالجامعــة
عــام  ،2008ثــم افتتحــت الجامعــة املزيــد مــن الكليــات والربامــج
الدراســية شــملت مجــاالت :العلــوم اإلســامية – اللغــات – العلــوم
املاليــة واإلداريــة – الحاســب اآليل وتقنيــة املعلومــات -مركــز اللغــات.
ووصــل عــدد املراكــز الخدميــة التابعــة للجامعــة إىل ( )9مراكــز حــول
العــامل يف كل مــن منطقــة جنــوب رشق آســيا – الــرق األوســط
– أوروبــا .وبــدأت جامعــة املدينــة العامليــة اإلجــراءات التأسيســية
للبــدء بالتعليــم الجامعــي املبــارش يف تخصصــات علميــة وتطبيقيــة
جديــدة شــملت علــوم الحاســب اآليل ،والعلــوم املاليــة واإلداريــة،
والهندســة .عــام  2010بدايــة التعليــم املبــارش والتحاقــت أول دفعــة
يف شــهر ســبتمرب  - .2010يف عــام  2011تــم تخريــج أول دفعــة مــن
طــاب جامعــة املدينــة العامليــة يف كليــة اللغــات والعلــوم اإلســامية.

ومــن الجديــر ذكــره أن فكــرة إنشــاء جامعــة املدينــة الدوليــة
( )MEDIUطرحــت مــن مجموعــة مــن العلــاء املســلمني
املشــهورين الذيــن أرادوا تزويــد املســلمني املعارصيــن بــاألدوات
التعليميــة الحديثــة ،ولكــن املناســبة التــي مــن شــأنها أن تجهزهــم
للواقــع القــايس للحيــاة يف العــامل اإلســامي اليــوم – العــامل الــذي
ابتليــت بــه بالحــروب والفقــر والظلــم واألميــة .مــن خــال
تســهيل التعلــم اإللكــروين ،ميكــن الوصــول بســهولة إىل MEDIU
مــن قبــل الطــاب مــن جميــع أنحــاء العــامل يف أي وقــت أو مــكان
باختيارهــم .وســميت  MEDIUعــى اســم املدينــة املنــورة،
املدينــة املقدســة واملباركــة حيــث أســس الرســول محمــد ،صــى
اللــه عليــه وســلم ،عاصمــة الدولــة اإلســامية األوىل ،والتــي ت ُعــد
القبلــة بالنســبة ألولئــك الذيــن يبحثــون عــن املعرفــة اإلســامية .

صدى أُريد

تقارير

قــراءة فــي قســم التحســس النائــي ونظــم
المعلومــات الجغرافيــة
حرره :أستاذ مساعد د.سندس عبد العباس عبداهلل البكري

نبذة عن القسم

هــو أحــد األقســام العلميــة التــي تــم اســتحداثها
عــام 2015م ،يف كليــة العلــوم -جامعــة بغــداد
ويعــد القســم األول يف الع ـراق الــذي اســتحدث
لتهيئــة الكــوادر األوليــة وإعدادهــا يف مجــال
التحســس النــايئ ومعالجــة الصــور ،والبيانــات
الرقميــة الفضائيــة ،والجيومعلوماتيــة وتحليلهــا،
إذ جــاءت فكــرة اســتحداثه تلبيــة ملتطلبــات
ســوق العمــل وللرغبــة الشــديدة والحاجــة
امللحــة ملثــل هــذا التخصــص؛ وذلــك لحاجــة
مؤسســات الدولــة املختلفــة ملثــل هــذه
التخصصــات الحديثــة؛ حيــث يجمــع هــذا القســم
يف مفرداتــه مــا بــن أقســام علــوم الفيزيــاء
والحاســبات وبعــض مفــردات قســم علــوم األرض
وعلــوم البيئــة وكذلــك أقســام الهندســة املدنيــة
وهندســة املســاحة إضافــة إىل مفاهيــم التحســس
النــايئ ومعالجــة وتحليــل الصــور الرقميــة.
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مخرجات مؤهلة

يقــدم قســم التحســس النــايئ مخرجــات مؤهلــة
وفاعلــة ومتخصصــة يف مجــال التحســس النــايئ
ونظــم املعلومــات املكانيــة عــى مســتوى عــايل مــن
املعرفــة النظريــة والقــدرة عــى التطبيــق العمــي
الفعــي لنشــاطات التحســس النــايئ ليواكــب
احتياجــات ســوق العمــل لخريجــي القســم املقدرة
عــى وضــع خطــط بحثيــة يف مجــال تطبيقــات
التحســس النــايئ ،ونظــم املعلومــات الجغرافيــة تهم
املجتمــع وتعكــس تلبيــة حاجاتــه املبــارشة ،وتقــدم
حلــوالً ملشــاكله الحاليــة وبرامجــه املســتقبلية
كــا يتمكــن الخريجــن مــن إج ـراء تحليــل معقــد
للمعطيــات املكانيــة والوصفيــة والوصــول إىل
منذجــة الوضــع املــدروس .واملتمثلــة باســتخدام
بيانــات األقــار الصناعيــة واســتخدام الصــور الجوية
لتفســر ودراســة وتحليــل الظوهــر املختلفــة.

صدى أُريد

تقارير

المهارات ومكاسب

تتعــدد املهــارات التــي يكتســبها خريجــو قســم
التحســس النــايئ ونظــم املعلومــات الجغرافيــة
بعــد تخرجهــم ومــن أهمهــا :اإلملــام مبواضيــع
هندســة املســاحة ،التــي تشــمل املســاحة األرضيــة
واالنشــائية والتصويريــة (الجويــة) والجيوديزيــة،
واإلملــام مبواضيــع االستكشــافات النفطيــة،
واإلملــام مبواضيــع نظــم املعلومــات الجغرافيــة
 ،GISإضافــة إىل اإلملــام مبواضيــع علــوم الخرائــط
واالســقاطات ،واإلملــام مبواضيــع أنظمــة تحديــد
املواقــع العاملــي نظــام  GPSواإلملــام مبواضيــع
التــي تخــص املــوارد املائيــة ( الســطحية والجوفيــة
) واإلملــام مبواضيــع البحــث عــن اآلثــار وكذلــك
االستشــعار عــن بعــد وتحليــل الصــور الفضائيــة،
والبيانــات الرقميــة ،فضــا عــن اكتســاب مهــارات
املعالجــة الرقميــة للبيانــات ،وامكانيــة الربمجــة
بلغــات الفيجــوال بيســك املــريئ واملاتــاب.
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مجاالت العمل

المجاالت العلمية

أمــا بخصــوص مجــاالت العمــل لخريجــي قســم
التحســس النــايئ ونظــم املعلومــات ،بعــد تخرجهــم
فهــي مجــاالت العمــل نفســها لتخصــص هندســة
املســاحة أيضــاً ،حيــث ميكــن لخريــج هــذا
القســم  -الــذي يحمــل لقــب (محلــل بيانــات
تحســس نــايئ ) -الحصــول عــى فرصــة عمــل
يف املجــاالت اآلتيــة :جميــع دوائــر الدولــة التــي
متتلــك أنظمــة املعلومــات الجغرافيــة ،GISاملســاحة
الجيوديزيــة ونظــام التوقيــع العاملــي ،GPS
املســاحة األرضيــة ،املســاحة التصويريــة الرقميــة
واملســاحة التصويريــة الدقيقــة ،االستشــعار عــن
بعــد ،وتحليــل الصــور والبيانــات الرقميــة ،علــم
الخرائــط الرقميــة ،املســاحة العقاريــة واإلنشــائية،
تكنولوجيــا املعلومــات وإدارة املعلومــات.

إن أبــرز املجــاالت العلميــة الواســعة التــي توظفهــا
الــوزارات واملؤسســات والــركات بشــكل كبــر،
متعــددة ومــن أبرزهــا :وزارة التعليــم العــايل
والبحــث العلمــي -العمــل يف الجانــب االكادميــي
واملراكــز بحــوث البيئــة ،وزارة النفــط -وحــدات أو
شــعب أو أقســام التحســس النــايئ ونظــم املعلومات
الجغرافيــة ،وزارة االعامرواإلســكان ،وزارة البلديــات،
وزارة البيئــة ودوائــر حاميــة وتحســن البيئــة
ومديريــات بيئــة املحافظــات -وحــدات أو شــعب
أو أقســام التحســس النــايئ ونظــم املعلومــات
الجغرافيــة ،دائــرة األرايض واملســاحة وكافــة دوائــر
التســجيل التابعــة لهــا ،وزارة الســياحة واآلثــار،
وزارة التخطيــط والتعــاون االمنــايئ ،الــركات
العاملــة يف قطــاع البنــاء واإلنشــاءات ،دور الخــرة
االستشــارية والدراســات ،وزارة الزراعــة ،املراكــز
البحثيــة يف الجامعــات وغريهــا ،وزارة املــوارد
املائيــة ،وزارة الدفــاع ،وزارة الداخليــة ،إضافــة اىل
جميــع دوائــر القطــاع الخــاص التــي تتعامــل مــع
مجــاالت الهندســة املدنيــة وهندســة املســاحة.

صدى أُريد

تقارير

رؤساء جامعات يتناقشون مع أُريد تنشيط البحث العلمي
صدى أُريد  /متابعة خاصة

مــن أجــل فتــح أبــواب العلــم واملعرفــة ،وخلــق فضــاءات مــن التواصــل
الب َنــاء ،ترتــأي كثري مــن الجامعات العامليــة والرصينة إىل تبــادل الخربات،
والتجــارب يف مــا بينهــا لتحقيــق أعــى مســتويات الفائــدة بــن الباحثــن.
يف هــذا الشــأن عقــدت مجموعــة مــن الجامعــات العراقيــة نــدوة
علميــة جــاء عنوانهــا( :آفــاق البحــث العلمــي والتعــاون بــن
الجامعــات العربيــة) ،وشــاركت فيهــا جامعــة األنبــار  ،وجامعــة
بغــداد ،واملعهــد الطبــي التقنــي /املنصــور ،وجامعــة النهريــن.
أكــد رئيــس جامعــة األنبــار األســتاذ الدكتــور مشــتاق طالــب صالــح
النــدا ،خــال النــدوة ،رضورة تعزيــز الرشاكــة البحثيــة مــا بــن باحثــي
جامعــة األنبــار وباحثــي الجامعــات العربيــة األخــرى ،إضافــة إىل
رضورة عقــد مؤمتــرات دوليــة تخصصيــة بالتعــاون مــع الجامعــات
العربيــة املتقدمــة يف التخصــص املعنــي وبالتنســيق مــع دور نــر
عامليــة مثــل  ،Springer or Elsevier, etcفضــاً عــن تبــادل
االستشــهادات للبحــوث بــن باحثــي الجامعــات العربيــة ،أســوة
بالجامعــات العامليــة ،مــا سيســهم يف تحســن الســمعة األكادمييــة
للجامعــات وباحثيهــا مــن خــال رفــع قيــم معامــل هريتــش..
وكان لعميــد كليــة العلــوم  /جامعــة األنبــار االســتاذ الدكتورعــاد
عبــد الرحمــن محمــد صالــح الهيتــي ،عــدة توصيــات طالــب فيهــا
تخصيــص موازنــة محــددة للبحــث العلمــي ،وإشــاعة مفهــوم
املجاميــع البحثيــة ،وتشــجيع تلــك املجاميــع ودعمهــا ،وتشــجيع
التعــاون بــن الجامعــات العربيــة يف مجــال اإلرشاف املشــرك عــى
طلبــة الدراســات العليــا واملشــاركة يف مناقشــة رســائلهم واطاريحهــم.
أمــا جامعــة بغــداد املتمثلة بكلية العلــوم للبنات ،فكان لهــا دور يف طرح
بعــض االقرتاحــات خــال النــدوة ،وجــاءت تلــك التوصيــات عــى لســان
عميدهــا األســتاذ الدكتــور ســمرية ناجــي كاظــم الــذي أشــار اىل أهميــة
تبــادل خــرات الهيئــات التدريســية يف الجامعــات العراقيــة مــع نظريتهــا

أ .م.د حال يونس فاضل
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أ .د .محمد صاحب مهدي الطائي

يف الجامعــات العربيــة ،إضافــة إىل تبــادل الثقافــات العلميــة بــن طــاب
الجامعــات العراقيــة والعربيــة مــن خــال زيــارات متكررة بــن الطرفني،
إضافــة إىل االتفــاق بــن هــذه الجامعــات عىل حداثــة املواضيــع العلمية.
مــن جانبــه أوىص الدكتــور فرحــان عبــود رســن عطية الفرطــويس ،عميد
املعهــد الطبــي التقني /املنصور ،بزيــادة التعاون والتوأمــة بني الجامعات
العربيــة ،وكذلك تفعيل مرشوع األســتاذ الزائر لنقــل الخربات فيام بينها.
وأكــد األســتاذ الدكتــور أوس هــال الرحــال مديــر أحــد األقســام يف
املعهــد الطبــي عــى رضورة إضافــة خدمــة اســتقبال البحــوث العلميــة
باللغــة العربيــة ،وترجمتهــا ،ومتابعــة نرشهــا يف مجــات علميــة
معتمــدة يف الرتقيــات العلميــة (  Scopusأو غريهــا) لحــن نرشهــا
وفــق أجــور محــددة ،ورضورة إنشــاء مجــات محكمــة يف منصــة أُريــد
تدخــل يف مســتوعبات النــر املعتمــدة للرتقيــات أحدهــا بالعــريب
واآلخــر باللغــة االنجليزيــة ،فضــا عــن تشــجيع البحــوث التطبيقية ذات
املــردود املــادي واالقتصــادي تحــت شــعار البحــث يف خدمــة املجتمــع.
ومثَّــل جامعــة النهريــن ،الدكتــور محمــد صاحــب مهــدي بوصفــه
رئيســا لهــا ،داعيــا إىل تشــكيل فــرق بحثيــة بــن املختصــن مــن جامعات
مختلفــة ،وتحفيــز الباحثــن مــن خــال رصف مكافــأة ماليــة لبحوثهــم
العلميــة ،فضــا عــن تنظيــم جوائز ألفضــل املنجــزات العلميــة والبحثية.
مــن جانبــه قــدم مديــر عام مركــز بحــوث التقنيــات االحيائيــة يف جامعة
النهريــن الدكتــور محمــد محمــود فرحــان الحلبــويس ،مقرتحــا بــروره
إيجــاد مصــادر متويــل ذاتيــة لدعــم عمليــة التعــاون البحثــي بــن املراكــز
البحثيــة والجامعــات العربيــة ،وإعطــاء املراكــز والجامعــات صالحيــات
أوســع لعمــل رشاكات حقيقيــة مبــا يتــاءم مــع تحقيــق هــذا التعــاون
البحثــي ودعمــه ،والرتكيــز عــى عمــل قاعــدة بيانــات للمراكــز البحثيــة
العربيــة املتناظــرة يف االختصــاص وعمــل رشاكات وفــرق بحثيــة لبدايــة
تعــاون حقيقــي ونــر ثقافــة البحــث العلمــي وأهميته يف نهضــة االمم.

أ .د .فرحان عبود رسن الفرطوسي

أ .د .عبد الكريم عبد الرزاق القزاز

صدى أُريد

تقارير

فلسطين تتحدى المصاعب وتبدع في التعليم االلكتروني
أ.عالم اشتية

مــا يــزال التعليــم يف مجتمعنــا بحاجــة إىل الكثــر مــن الجهــود الحثيثــة
والطاقــات املتجــددة؛ للوصــول بــه إىل أرقــى املســتويات ،ولقــد أضحــى
التعليــم اإللكــروين رضورة ملحــة ،بشــكل عــام ،ويف الوضــع الراهــن
بشــكل خــاص ،ففــي ظــل التقــدم العلمــي الكبــر ،والتســارع للحصــول
عــى املعرفــة بطــرقٍ شــتى ،أصبحــت التكنولوجيا وســيلة ســهلة ومهمة
للغايــة للحصــول عــى املعــارف والعلــوم ،فهــي التــي أخرجــت الطالــب
مــن طــور التلقــن إىل طــور اإلبــداع والتفاعــل وتنميــة املهــارات؛ مــا
زاد يف ترســيخ مفهــوم التعليــم الفــردي أو الــذايت للمتعلــم ،إذ أصبــح
بإمكانــه االعتــاد عــى نفســه يف الحصــول عــى مــا يبغــي مــن العلــوم،
وللتعليــم اإللكــروين دور مهــم يف تنميــة مهــارات املعلمــن واطالعهــم
عــى آفــاق واســعة ،ومجــاالت متعــددة للحصــول عــى املعرفــة
وإيصالهــا للمتعلمــن بأبســط الطــرق .والتعليــم اإللكــروين نظــام
تفاعــي للتعليــم يُقــدم للمتعلــم باســتخدام تكنولوجيــات االتصــال
واملعلومــات ،فيعتمــد عــى بيئــة إلكرتونيــة رقميــة متكاملــة تعــرض
املقــررات عــر الشــبكات اإللكرتونيــة ،وتوفــر ســبل اإلرشــاد والتوجيــه
وتنظيــم االختبــارات وكذلــك إدارة املصــادر والعمليــات وتقوميهــا.
وفلســطني شــأنها شــأن باقــي الــدول يف العــامل ،عمــدت إىل تفعيــل
نظــام التعليــم اإللكــروين والتعليــم املدمــج يف مدارســها واملؤسســات
التعليميــة جمعــاء ،فقامــت املؤسســات التعليميــة يف فلســطني باعتــاد
العديــد مــن أســاليب التعليــم اإللكــروين يف محاولــة للتغلــب عــى
غيــاب الطلبــة ،ومكوثهــم يف منازلهــم بعيديــن عــن املؤسســات
التعليميــة؛ وذلــك بســبب جائحــة كورونــا التــي خيمــت ،بظاللهــا
الحالكــة ،عــى العــامل أجمــع؛ مــا أدى إىل حرمــان الطلبــة مــن التعليــم
الوجاهــي املعتــاد ،وضيــاع الحصــص املدرســية املبــارشة ،وتأخــر طلبــة
الجامعــات عــن التخــرج ،إ ْذ إ ّن الكثــر مــن التخصصــات تتطلــب توفــر
البيئــة املناســبة لتطبيــق مشــاريع تخرجهــم تطبيقــا عمليــا مبــارشا ً.
مــن هنــا بحثــت فلســطني بــكل مؤسســاتها عــن ميــاد فجــر جديــد
للخــروج مــن هــذه األزمــة التــي يف ســبيل تحقيــق تعلــم فاعــل،
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مناســب ملتغــرات العــر ،وحتــى يبقــى الطلبــة متواصلــن مــع
دراســتهم ،ذلــك أن مــا يــدور باألفــق هــو طــول الفــرة التــي مضــت
ومــا زالــت تســلب منــا أهــم يشء يف الحيــاة وهــو الحــق يف التعليــم.
بــدأت األفــكار تتولــد يف البحــث عــا هــو أفضــل وأنجــع لهــذا
النــوع مــن التعليــم ،بــدءا ً مــن املنصــات التعليميــة التــي اعتمدتهــا،
مثــل zoom :و  ،Microsoft teamsو  ،e-schoolوغريهــا مــن
الربامــج املتعــددة التــي اعتمدتهــا كل مؤسســة حســب إمكاناتهــا.
ويف ســبيل إنجــاح التعليــم اإللكــروين يف فلســطني بــدأت املؤسســات
التعليميــة يف الوطــن األخــذ عــى عاتقهــا تأهيــل املعلمــن واإلدارات
املدرســية عــى هــذا النــوع مــن التعليــم ،وتدريبهــم عــى الربامــج
املختلفــة ،وإتاحــة الفــرص للمبادريــن باقــراح آليــات وبرامــج
بديلــة ،فقامــت بتوفــر املصــادر والوســائل الالزمــة ،مــن شــبكات
انرتنــت لجميــع الطلبــة ،وأجهــزة ذكيــة مناســبة ،قبــل كل هــذا
كان االســتعداد جيــدا يف تدريــب القامئــن عــى التعليــم ،بــدءا مــن
رؤســاء الدوائــر التعليميــة ،إىل املرشفــن واملعلمــن ،والطلبــة وأوليــاء
األمــور عــى التعليــم اإللكــروين ،ثــ ّم تحديــد األهــداف التعليميــة
يف بدايــة كل العمــل ،وصياغتهــا يف أســلوب واضــح وقابــل للقيــاس،
واختيــار اســراتيجية التعليــم التــي تســاعد يف تحقيــق األهــداف
التعليميــة ،بحيــث تكــون متّســقة ومحتــوى الصفحــة ،التــي تتســم
بالبســاطة والدقــة وعــدم التكلــف ،وتنظيــم املــادة العلميــة بعنارصهــا
املختلفــة ،وضــع األفــكار الرئيســية بقوالــب جديــدة وطابــع مالئــم،
يشــد انتبــاه الطلبــة ،وتدعيــم املحتــوى باملصــادر التعليميــة املناســبة،
وفــق ظــروف الطلبــة ومســتوياتهم ،وتضمينهــا نشــاطات فرديــة و
جامعيــة يقــوم بهــا املتعلمــون؛ بغيــة تحقيــق تعلــم تفاعــي هــادف.
ولعــل هــذه املحنــة -رغــم مــا ســببته مــن آالم -إال أنهــا قــد
ّ
ولّــدت إبداعــات وطاقــات كامنــة ،فالتعلــم مــا بعــد كورونــا لــن
يكــون كــا قبلهــا؛ ألن توظيــف التكنولوجيــا والتعليــم اإللكــروين
يف التعليــم أصبــح لزامــا عــى كل مؤسســة تعليميــة ،وهنــا دور
الجهــات الحكوميــة الســتثامر التجربــة ليكــون األداء أفضــل مســتقبالً.

صدى أُريد

مقاالت

ملياردير مكة المكرمة
د.عبداهلل الوزان

رجــل بــوزن ألــف رجــل ،رجــل مــن طينــة البــر ىف ثــوب مالئــي ،رجــل يعــد مــن أغنــى األغنيــاء ىف مكــة املكرمــة.
إننــا بصــدد إمــام الزهــاد واألغنيــاء واألتقيــاء زعيــم األغنيــاء يف األرض وزعيــم املنفقــن يف الدنيــا واآلخــرة ،إننــا أمــام رجــل يــأىب القلــم
أن يكتــب مآثــره ،فهــو ريض اللــه عنــه مهــا كتــب عنــه الكتّــاب فلــن يُوفــوه حقــه يف الثنــاء واملــدح ،فهــو مثــال يقتــدى بــه املنفقــون
ــر بالجنــة مــن رســولنا الكريــم صــى
يف كل مــكان مــن أرجــاء عاملنــا اإلســامي ،إنــه الصحــايب الجليــل عبــد الرحمــن بــن عــوف املُبَ َّ
اللــه عليــه وســلم .إنــه الصــادق البــار بــكل إنســان يف مدينــة رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،خاصــة أمهــات املؤمنــن زوجــات
النبــي الكريــم ،فهــو ريض اللــه عنــه ،كان عونــاً للنــاس كل النــاس يف دنيــا النــاس ،فقــد كان أهــل املدينــة جميعــاً عيــاالً البــن عــوف .
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نحــن أمــام شــخصية صحــايب كريــم مــن صحابــة رســول اللــه،
صــى اللــه عليــه وســلم ،مل ولــن يتكــرر مثلــه يف دنيانــا إال إذا
أراد ذلــك ريب ،فهنيئــاً لــك يــا صاحــب الســرة الذكيــة فيــا
أنــت فيــه مــن منزلــة عنــد ربــك ،وأنــت بالفعــل تســتحقها .
وعــن فضلــه يــروي ابــن عبــاس ،ريض اللــه عنهــا ،أنــه وردت قافلــة مــن
تجــارة الشــام لعبــد الرحمــن بــن عــوف فحملهــا إىل رســول اللــه ،فدعــا
النبــى صــى اللــه عليــه وســلم لــه بالجنــة فنــزل جربيــل عليــه الســام
وقــال :اللــه يقرئــك الســام ،ويقــول أقــرئ عبــد الرحمــن الســام وبــره
بالجنــة  ،مل يكــن هــذا فقــط ولكــن إمعانــاً يف صالحــه وتقــواه صــى
الرســول الكريــم وراءه وكان ذلــك يف غــزوة تبــوك ،وقــد عقــب الرســول
الكريــم عــى ذلــك فقــال :مــا قبــض نبــي حتــى يصــي خلــف رجــل
صالــح مــن أمتــه ،وكان هــذا الصالــح هــو عمــاق التجــار وإمــام األغنيــاء
والزهــاد عبــد الرحمــن بــن عــوف  ،ولقــد ث ُبــت عبــد الرحمــن ريض اللــه
عنــه يــوم أحــد يــوم انكشــف الجيــش االســامي ،وتفــرق ،وحينــا ســأل
الرســول الكريــم عــن ابــن عــوف أثنــاء ســر املعركــة فقــال (الحــارث
الصمــة) إنــه يجابــه نف ـراً مــن املرشكــن منفــرداً يف جنــب الجبــل،
بــن ُ
وعندمــا رأيتــه هكــذا هممــت لنجدتــه ومؤازرتــه ،لكــن عندمــا رأيتــك
يــا رســول اللــه توجهــت نحــوك ألمنعــك مــن املرشكــن ،فــرد الرســول
الكريــم بقولــه :إن املالئكــة متنــع بــن عــوف ،وبعــد تجمــع نفــر مــن
الصمــة إىل عبــد
املســلمني حــول الرســول الكريــم ذهــب الحــارث بــن ُ

الرحمــن لــي يســاعده لكنــه وجــد عجب ـاً ،وجــد ســبعة مــن املرشكــن
ســلمت
َ
رصعــى بــن يــدي عبــد الرحمــن ،فأثنــى عليــه ،وقالــه لــه:
وســلمت ميينــك يــا ابــن عــوف  ..أكُل هــؤالء قتلتهــم جميعــاً فــرد
ْ
عبــد الرحمــن وقــال :مل أقتلهــم جميع ـاً ،قتلــت األرطــأة بــن رشحبيــل،
وهذيــن اللذيــن بجــواره أمــا الباقــي فتــم قتلهــم بيــد مــن مل أراهــم،
الصمــة صدقــت يــا حبيبــي يــا رســول اللــه .
حينئــذ قــال الحــارث بــن ُ
لــك اللــه يــا صاحــب الســخاء والكــرم ،لك اللــه يــا ملياردير مكــة املكرمة،
ولــك الحــق كل الحــق يف تســمية الرســول لــك أمــن يف أهــل الســاء
أمــن يف أهــل األرض ،تحيــة إجــال وإرشاق دامئــن متالزمــن عــى ســرتك
العطــرة التــي ازدانــت بــكل مــا هــو مــيء يكــون بعــدك نهــج حيــاة
كاملــة ملــن أراد أن يذكــر أو أراد شــكوراً ،وســوف يكون من املســتحيل أن
يســر إنســان مــا يف حياتنــا الحديثــة عــى الــدرب نفســه ،لكــن املســتحيل
ميكــن أن يتحقــق إذا تــم تغيــر مــا يف النفــس من شــوائب فاســدة تفســد
اإلميــان الحقيقــي الــذي يســمو بالــروح ،فــإن اللــه ســبحانه وتعــاىل ال
يغــر مــا بقــوم حتــى يغــروا مــا بأنفســهم ،تحيــة لــك يــا ابــن عــوف عىل
مــا قدمتــه لإلســام واملســلمني ،وســيظل اســمك يــردد ويعرفــه الصغــر
قبــل الكبــر فقــد نقشــت اســمك يف قلوبنــا وعقولنــا بهــداك وتقــواك
وورعــك ،ومــا ال شــك فيــه أنــك اآلن ســعيد بــن األحبــة محمــد وصحبه.
تحيــة إكبــار وإجــال لــك من دنيــا الناس الغــرورة إىل روحــك املطمئنة يف
جنــات الفــردوس عــى ربنــا أن يرحمنــا ويغفــر لنا ونكــون من ســاكنيها.

صدى أُريد
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الجلســة اإلسـراتيجية (جلســة التخطيــط اإلسـراتيجي) هــي العمــل
والوظائــف الرئيســية للرشكــة لتحليــل حــل اخ ـراق ،الــذي يتطلــب
التحــول الحــايل تحســن النتائــج ،ووضــع خطــة تحول مفصلة ،لســوء
الحــظ ،هــذه الجلســة مخصصــة ملديــري املخاطــر واالستشــاريني .يف
كثــر مــن األحيــان ،يكــون هــذا مجــرد إعــداد للعديــد مــن املهــام
التكتيكيــة ،ويف كثــر مــن األحيــان أقــل  -تطويــر اسـراتيجية طويلــة.
عــى مــدار  35عا ًمــا ،أثبتــت نظريــة جولــدرات نفســها كأداة فعالــة
للتميــز اإلداري .لقــد أثبتــت آالف الــركات يف عــرات البلــدان
حــول العــامل فعاليتهــا مــن خــال نجاحهــا .ومــن بــن هذه الــركات،
رشكــة تاتــا ســتيل العمالقــة لصناعــة الصلــب ،ورشكــة الطــران
بوينــج ،وفــورد موتــورز ،وداميلــر كرايســلر وبروكــر أنــد غامبــل وآي
يب يب وأدوات هيتــايش ووزارة البنيــة التحتيــة والتشــييد اليابانيــة.
رشكــة  Polairالروســية ،باســتخدام هــذه النظريــة ،خــال األزمــة مل
تحافــظ فحســب ،بــل زادت أيضً ــا مــن وتــرة تطورهــا .ومــع ذلــك،
يف روســيا ،بــدأ اســتخدام الكربــون العضــوي الــكيل يف التطــور.
وتؤكــد نظريــة القيــود أن أي نظــام تنظيمــي متأصــل يف البســاطة
الجوهريــة ،وبالتــايل فــإن عــدد العوامــل املســؤولة عــن أداء
مؤسســة معينــة يف نقطــة زمنيــة معينــة صغــر .يجــب التعامــل
معهــا؛ نظــ ًرا ألن املنظمــة لديهــا هــدف واحــد ،فــا ميكــن أن
يكــون هنــاك تعــارض بــن أجــزاء املنظمــة .يجــب أن تكــون
األجــزاء متناغمــة مــع بعضهــا البعــض ومــع املنظمــة ككل.
لذلــك ،يجــب حــل أي نــزاع دون حــل وســط ،عــى أســاس نهــج
«الفــوز» « -الفــوز» .ميكــن دامئًــا العثــور عــى مثــل هــذا الحــل.
املفتــاح لخلــق تركيــز املنظمــة هــو فهــم مــا يُش ـكِّل قيــد النظــام،
عــى مســتويات متعــددة ،هــي:
املســتوى االسـراتيجي :مــا يحدنا مــن خلق قيمــة اســتثنائية لعمالئنا.
وعىل املســتوى التشــغييل :ما الذي يحد من النظام يف ترسيع التدفق.
ستســاعدنا معالجــة هذيــن الســؤالني ليس فقــط يف مزامنــة الوظائف
الفرديــة ،ولكــن أيضً ــا يف حــل العديــد من التعارضــات التــي نالحظها.
نظريــة القيــود هــي نهــج إداري يعمــل عــى ترسيــع تدفــق
القيمــة .عــى عكــس  ،Leanالــذي يهــدف إىل مزامنــة التدفــق
بنــا ًء عــى وقــت  ،taktتقــوم نظريــة القيــود بإج ـراء املزامنــة مــن
خــال الرتكيــز عــى عامــل الحــد مــن التدفــق الرئيــي (مشــكلة
الجــذر) .مــن خــال القيــام بذلــك ،نقــرر كيفيــة تحقيــق أقــى
اســتفادة مــن القيــد وإخضــاع كل يشء آخــر لهــذا القــرار.
ميكــن تلخيــص نظريــة القيــود يف كلمــة واحــدة « -الرتكيــز» .اســتمر
النقــاش لفــرة طويلة :أين يجب أن تركز الرشكة جهودها التحســينية؟
هــل يجــب أن يركــزوا عــى نقــاط قوتهــم ويجعلوهــا أقــوى؟ أم
يجــب عليهــم الضغــط مــن أجــل تكيــف أفضــل والعمــل عــى نقــاط
الضعــف؟ مــن الســهل تربيــر كال االتجاهــن ،اعتــا ًدا عــى املوقــف

الــذي متــر بــه الرشكــة .اإلجابــة الصحيحــة واملتســقة هــي أنــه
يجــب علينــا تركيــز جهــود التحســن عــى حدودنــا .وف ًقــا لنظريــة
قيــود األنظمــة ،فــإن ضــان تركيــز اهتــام اإلدارة هــو التوقــف
عــن فعــل مــا ال ينبغــي القيــام بــه والقيــام مبــا يجــب القيــام بــه.
ميكــن العثــور عــى القيــد يف كل مــكان مــن التســويق إىل
املبيعــات والعمليــات وسالســل التوريــد وتطويــر املنتجــات
والســوق الــذي تعمــل فيــه الرشكــة .يوضــح لنــا إضفــاء الطابــع
املحــي عــى القيــد الحــايل أيــن يجــب تركيــز الجهــود عــى
التحســن التنظيمــي .ال يوضــح لــك القيــد فقــط أيــن يجــب
أن تتحســن محليًــا .كــا يرشــدنا إىل تحســن التزامــن بــن
أجــزاء مختلفــة مــن املنظمــة وتحقيــق نتائــج عامليــة برسعــة.
الفهــم املقبــول عمو ًمــا ملصطلــح «تحديــد» ســلبي .تقــدم
نظريــة القيــد فهــاً بديــاً .عــادة مــا يكــون تحديــد النظــام
هــو نقطــة تطبيــق الرافعــة املاليــة .عندمــا يتــم تحديــد هــدف
منهجــي جيــ ًدا ،فــإن فهــم مــا يشــكل قيــ ًدا هــو مفتــاح الخطــط
اإلســراتيجية والتكتيكيــة التــي ســتقودنا نحــو تحقيــق هدفنــا.
تهــدف العمليــة ذات الصلــة ،واملعروفــة باســم «عمليــة
التحســن املســتمر» ،إىل مســاعدة املؤسســة عــى الرتكيــز
بشــكل أكــر فعاليــة عــى جهــود التحســن الخاصــة بهــا:
 -١البحث عن (تحديد) القيد
 -٢قرر كيفية تحقيق أقىص استفادة من القيد
إخضاع النظام بأكمله للقرار لتحقيق أقىص
 -3استفادة من القيد
 -٤متديد (إزالة) القيد
 -٥االنتقال إىل الخطوة  ،1ولكن ال تجعل القصور الذايت هو حدودنا.
يف نظريــة القيــد ،يعنــي التقديــم تعديــل املــوارد ذات القــدرة
الزائــدة عــى القــرار لتحقيــق أقــى اســتفادة مــن القيــد .يف
التصنيــع ،يعنــي هــذا االلتــزام بإطــاق أوامــر العمــل يف اإلنتــاج
وفقًــا لقــدرة التقييــد .يــؤدي التقديــم يف املبيعــات إىل عــدد
محــدود مــن العمــاء املحتملــن مــن منــدوب املبيعــات الفــردي.
يســاعد تبعيــة املبيعــات أو التصنيــع يف الحفــاظ عــى مزامنــة
هــذه الوظيفــة .الجانــب الواســع مــن التبعيــة هــو تزامــن النظــام
بأكملــه ككل .عــى ســبيل املثــال ،إذا كانــت املبيعــات قيــ ًدا،
فكيــف يجــب أن يطيعهــا اإلنتــاج؟ مــا هــي التغيــرات يف
اإلنتــاج التــي يجــب إجراؤهــا لبيــع املزيــد؟ بشــكل عــام ،نحتــاج
إىل فهــم مــا يحــد مــن التدفــق الــكيل يف النظــام وضبــط جميــع
أجــزاء النظــام للحفــاظ عــى هــذا التدفــق .عــى ســبيل املثــال،
يف البيــع بالتجزئــة ،يتــم تحديــد حركــة املــرور مــن خــال حركــة
مــرور العمــاء .لكــن كميــة البضائــع يتــم تحديدهــا مــن خــال
مقــدار مســاحة الــرف ،والتــي ال عالقــة لهــا بتدفــق العمــاء.

صدى أُريد

مقاالت

السياسة الشرعية لإلمام الحسن بن علي
د .بشار قدوري

أول مــا ينظــر القــاريء لســرة اإلمــام الحســن بــن عــي هــو ( التكتيــك الســيايس) حيــث جــاء يف إظهــار القــوة أوال للخصــم
ثــم اظهــار الصلــح ،حيــث أظهــر اإلمــام الحســن قوتــه بإعــداد جيــش إىل الشــام لكنــه كان يرمــي وينظــر إىل الصلــح حيــث
كان ميــل اإلمــام الحســن إىل الصلــح ظاهــرا ً منــذ يــوم بيعتــه ،إذ كان يقــول( :تبايعــون يل عــى الســمع والطاعــة ،وتحاربــون
مــن حاربــت ،وتســاملون مــن ســاملت) .وقيــل إن أ ّول مــن بايعــه قيــس بــن ســعد بــن عبــادة األنصــاري ،وكان قيــس يف
حيــاة الخليفــة اإلمــام عــي ريض اللــه عنــه ،يقــود أربعــن ألفــاً مــن املقاتلــن ،وكان ذلــك مــن عالمــات إرادتــه للصلــح.
الوحدة الوطنية االسالمية
نظــرة اإلمــام الحســن يف توحيــد البــاد والعبــاد مــن خــال التنــازل
حيــث اســتثمر وفــد معاويــة الــذي أرســله ،فقــد جــاء يف صحيــح
البخــاري أن معاويــة (وايل الشــام آنــذاك) هــو الــذي بــدأ بطلــب
الصلــح عندمــا رأى كتائــب الحســن ،وقــال( :إن قتــل هــؤالء
هــؤالء ،وهــؤالء هــؤالء ،مــن يل بأمــور النــاس ،مــن يل بنســائهم،
مــن يل بضيعتهــم ،وبعــث معاويــة إىل الحســن رجلــن مــن قريــش
هــا عبــد الرحمــن بــن ســمرة وعبــد اللــه بــن عامــر بــن كريــز
يفاوضانــه عــى الصلــح) .وتحقــق الصلــح بالفعــل ،وتنــازل الحســن
بالخالفــة ملعاويــة ســنة  40هجريــة ،وســمي ذلــك العــام عــام
الجامعــة ،إذ توحــدت رايــة املســلمني بعــد طــول قتــال وخــاف .
العفو عند المقدره
ملــا نظــر الحســن إىل كــرة مــا معــه مــن الجنــد رغــب يف حقــن
دمــاء املســلمني ،ومبــا عنــد اللــه تعــإىل فبــادر إىل طلــب الصلــح،
وقــد جــاء وصــف قــوة جيــش الحســن ريض اللــه عنــه يف صحيــح
البخــاري عــن الحســن البــري قــال( :اســتقبل واللــه الحســن بــن
عــي معاويــة بكتائــب أمثــال الجبــال)  ،وهــذا يدحــض مزاعــم
الذيــن قالــوا أن الحســن كان ضعيفــاً ومكرهــاً عــى الصلــح.
مسك العصا من المنتصف
كان اإلمــام الحســن ذا حنكــة سياســية وحيلــة رشعيــة فبعــد
التنــازل أراد أن تكــون هنــاك نقطــة عــودة ليضمــن عــدم فســق
مــن بعــده يف الخالفــة ،ونســتنبط ذلــك يف نهايــة خطبــه قالهــا
أمــام معاويــة بعــد دخــول األخــر إىل الكوفــة ،ونقــل ابــن كثــر
عــن محمــد بــن ســرين قولــه( :ملــا دخــل معاويــة الكوفــة
وبايعــه الحســن بــن عــي قــال أصحــاب معاويــة ملعاويــة :مــر
الحســن بــن عــي أن يخطــب ،فإنــه حديــث الســن عيــي ،فلعلــه
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يتلعثــم فيتضــع يف قلــوب النــاس .فأمــره ،فقــام ،فاختطــب فقــال
يف خطبتــه :أيهــا النــاس لــو اتبعتــم بــن جابلــق وجابــرس رجــا
جــده نبــي غــري وغــر أخــي مل تجــدوه ،وإنــا قــد أعطينــا بيعتنــا
معاويــة ورأينــا أن حقــن دمــاء املســلمني خــر مــن إهراقهــا،
واللــه مــا أدري لعلــه فتنــة لكــم ومتــاع إىل حــن  -وأشــار إىل
معاويــة -فغضــب مــن ذلــك وقــال :مــا أردت مــن هــذه؟ قــال:
أردت منهــا مــا أراد اللــه منهــا .فصعــد معاويــة وخطــب بعــده.
وقــد رواه غــر واحــد وقدمنــا أن معاويــة عتــب عــى أصحابــه).
تجــد يف نهايــة الخطبــة اإلشــارة إىل معاويــة وتعليلــه بالظــن،
واالحتامليــة بــأن تكــون بيعــه معاويــة وحكمــه ،فتنــة ألهــل
الكوفــة ومــن ورائهــا جميــع املســلمني ،وهــي تطبيــق واقعي ملســك
العــى مــن املنتصــف؛ فكأنهــا تحذيــر ملعاويــة بأنــه إذا مل تحكــم
مبــا أنــزل اللــه وتكــون عــادالً بــن الفريقــن ومــن ورائهــم املســلمني
جميعــا فإننــي ســأنتزع منــك البيعــة ،ونلغــي الصلــح ،وترجــع
األمــور إىل نصابهــا القديــم وتــدار فتنــه الرحــى ،واللــه أعلــم .
إن مــا أقــدم عليــه الحســن ،ريض اللــه عنــه ،مــن تنــازل للخالفــة
ابتغــاء اإلصــاح وحقــن الدمــاء يــدل عــى ســمو أخالقــه ،ورحمــة
باملؤمنــن ،قلّــا توجــد يف شــخص ،لكنهــا نبــوءة النبــي صــى
بــر بــأن ابنــه الحســن يصلــح اللــه
اللــه عليــه وســلم الــذي ّ
عــى يديــه بــن طائفتــن مــن املســلمني ،وكان ذلــك بالفعــل.
وميكــن امللفــت أن نالحــظ هنــا ،أ َّن الج ـزاء مــن جنــس العمــل،
فعمــل تنــازل اإلمــام الحســن بــن عــي كان جـزاؤه أن تكــون خالفــة
آخــر الزمــان مــن نســل اإلمــام الحســن بــن عــي ،قــال اإلمــام ابــن
القيــم الجوزيــة بعــد إرساده لحديــث فيــه أن اإلمــام املهــدي الــذي
يخــرج يف آخــر األمــة هــو مــن نســل الحســن ( :و يف كونــه مــن ولــد
رس لطيــف ،و هــو أن الحســن تــرك الخالفــة للــه ،فجعــل
الحســن ٌّ
اللــه مــن ولــده مــن يقــوم بالخالفــة الحــق املتضمــن للعــدل الــذي
ميــأ األرض .و هــذه ُســ َّنة اللــه يف عبــاده ،أنــه مــن تــرك ألجلــه
شــيئاً ،أعطــاه اللــه أو أعطــى ذريتــه أفضــل منــه) .و اللــه أعلــم .

صدى أُريد

مقاالت

أُريــد تناقــش تفعيــل المجموعــات البحثيــة وزيــادة اإلنتــاج
العلمــي بيــن الجامعــات
عبدالرزاق سعود

تحــت عنــوان (املجموعــات البحثيــة وزيــادة االنتــاج العلمــي) ألقــى
رئيــس اللجنــة االستشــارية مبنصــة أُريــد األســتاذ الدكتــور ســلوان
كــال جميــل عبــود محــارضة يف النــدوة العلميــة الدوليــة االفرتاضيــة
التــي نظمتهــا كليــة العلــوم بجامعــة بغــداد بالتعــاون مــع منصــة أُريــد
للعلــاء والخــراء والباحثــن الناطقــن بالعربيــة يف ماليزيــا مؤخــرا .
و خــرج رئيــس اللجنــة االستشــارية العليــا للمنصــة يف نهايــة
محارضتــه القيمــة بعــدة توصيــات تخــص التبــادل العلمــي واملعــريف
بــن الجامعــات املشــاركة يف النــدوة ،مشــجعاً الرشاكــة العلميــة
بــن مختلــف املؤسســات الحكوميــة والقطــاع الخــاص ،فضــاً عــن
الرشاكــة بــن الجامعــات ومنصــة أُريــد للعلــاء والخــراء والباحثــن
الناطقــن بالعربيــة يف تأســيس مجموعــات بحثيــة مشــركة ،والنــر
العلمــي ألبحــاث أعضــاء هيئــة التدريــس وطلبــة الدراســات
العليــا يف مجالتهــا ،واالســتفادة مــن برامــج التدريــب وبنــاء
القــدرات التــي تنظمهــا املنصــة وغريهــا مــن الفعاليــات العلميــة.
ودعــا األســتاذ الدكتــور ســلوان العــاين إىل إيجــاد حلــول للمشــكالت
التــي تواجــه املجتمــع وتتطلــب عمــاً جامعيــاً وجهــودا ً متظافــرة،
وتشــجيع الباحثــن عــى االنخــراط واملشــاركة يف املجموعــات البحثيــة
البينيــة التشــاركية وتحقيــق اإلنجــازات النوعيــة واالبتكاريــة ،حاثــا
عــى تخصيــص جائــزة ســنوية ألفضــل مجموعــة بحثيــة يف الجامعــة .
وأشــار الدكتــور ســلون إىل أهميــة ﺭﻓﻊ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ مــن خــال
زيــادة عــدد ﺍﻟﻜﺭﺍﻲﺴ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ يف الكليــات ،ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻰﻠ
ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻤﻟﺅﺸﺭﺍﺕ ﻤﻟﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ؛ ﻜﺎﻤﻟﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ،ﻭﻤﺨﺭﺠﺎﺕ
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ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ،ﻭﺠﻭﺩﺘﻬﺎ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ،ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ
ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﺤﺜﻲ ،إضافــة إىل االعتــاد عــى منــاذج ناجحــة مــن العلــاء
الشــباب لالرتقــاء بالتعليــم ،وتوفــر املنــح للباحثني واملوهوبني للدراســة
ـص
يف الجامعــات واملراكــز البحثيــة املتق ّدمــة ،وس ـ ّد الفجــوة يف مــا يخـ ّ
االســتثامر يف التعليــم والبحــوث ،وجــذب املواهــب يف توجيــه االقتصــاد
حســن مواقعهــا التنافســية عــى املســتوى العالَمــي.
املعــريف ّ
مــا يُ ِّ
وطالــب أيضــاً ،باســتحداث الجامعــات البحثيــة يف الوطــن العــريب
للمســاهمة يف تنميــة مجتمعاتهــا عــر البحــث العلمــي ،وتوفــر أفضــل
الخريجــن إىل ســوق العمــل ،ونقــل التقنيــة وتوطينهــا ،واالهتــام
بالقيمــة البحثيــة وخدمــة املجتمــع والرفــع مــن مســتوى العالقــة
بــن الجامعــة والبيئــة املحيطــة بهــا ،والعنايــة بالتخصصــات الهندســية
والتنمويــة ،مــع عــدم إغفــال رضورة إنشــاء معاهــد بحثيــة – مراكــز
ريــادة أعــال حاضنــات تكنولوجيــة – رشكات – مكتــب ملكيــة
فكريــة لتســجيل بــراءات اإلخــراع ،مــع نــر الوعــي بثقافــة اإلخــراع
وهــو هــدف الرشاكــة بــن الجامعــة وقطــاع الصناعــة باإلضافــة
لنقــل وتوطــن التكنولوجيــا واإلنتقــال مــن البحــوث إىل التطبيــق.
أخــرا دعــا رئيــس اللجنــة اإلستشــارية مبنصــة أُريــد إىل اطــاق
برنامــج املجموعــات البحثيــة الدوليــة للوصــول ألهــداف الجامعــة
االســراتيجية ،ولتعزيــز الرشاكــة االكادمييــة والبحثيــة مــع املؤسســات
العلميــة العامليــة املرموقــة لتحقيــق مخرجــات بحــث علمــي عاليــة
الجــودة ،فضــا عــن إنشــاء واحــات للتكنولوجيــا واالبتــكار تضــم
مختــرات علميــة مبســتوى متميــز ،وحاضنــات تكنولوجيــة هدفهــا
إجــراء بحــوث علميــة تطبيقيــة أو إنتــاج تقنيــات وابتــكارات
جديــدة ،واختبــارات ميدانيــة لــراءات االخــراع الجديــدة.

صدى أُريد

قراءة في كتاب

ُ
صناعة الهوية العلمية للعلماء والخبراء والباحثين

( الجزء الخامس )

تأليف  :د.سيف السويدي ـــ أ.طارق برغاني

يعــد هــذا الكتــاب واحــدا مــن أهــم املؤلفــات
العلميــة التــي تقــدم خريطــة طريــق متكاملــة
للعلــاء والخــراء والباحثــن الناطقــن بالعربيــة
أينــا كانــوا يف كيفيــة تســويق منتجهــم العلمــي،
وجعلهــم يحتلــون املكانــة التــي يســتحقونها بــن
أقرانهــم يف مختلــف أرجــاء املعمــورة ،ال ســيام
وان مــا يقدمونــه يشــكل مكســبا علميــا كبــرا يف
مختلــف املجــاالت العلميــة االنســانية والتطبيقيــة
 ..مجلــة « صــدى أُريــد « وحرصــا منهــا يف إتاحــة
هــذا الكتــاب للجميــع ســتقدمه عــى أجــزاء ،وهــي
تقــدم شــكرها وثنائهــا ملؤلفــي الكتــاب د.ســيف
الســويدي و أ .طــارق برغــايت عــى موافقتهــا
عــى نــره مــن بــاب ( زكاة العلــم نــره ) نســأل
اللــه أن يجعــل هــذا العمــل يف ميــزان حســناتهم .

علم االقتصاد
إ َّن املُطّلــ َع عــى تاريــخ صناعــة ال ُهويَّــة (املاركــة) الشــخصية يــدرك
متامــا فضــل املجــال االقتصــادي ،بشــكل عــام ،يف نشــأة هــذا املفهــوم
وتطــوره ،حتــى انتقــل اســتخدامه إىل مياديــن مختلفــة .إن االنطــاق
مــن معنــى مصطلــح املاركــة أو العالمــة يشــر منــذ الوهلــة األوىل إىل
مــا هــو اقتصــادي ،فيتبــادر إىل الذهــن فــروع مختلفــة مرتبطــة بهــذا
املجــال مــا هــو تصنيعــي ،تجــاري ،تســويقي ،إنتاجــي واســتهاليك،
«ادعــت الرشكــة الربيطانيــة Bass & Companyأن عالمتهــا املتمثلــة
يف املثلــث األحمــر هــي أول عالمــة تجاريــة يف العــامل ،وادعــت أيضــا
رشكــة  Lyleللــراب الذهبــي ادعــاء مامثــا ،بعــد إحرازهــا عــى
رقــم قيــايس عاملــي ضمــن موســوعة غينيــس لألرقــام القياســية،
كأقــدم ماركــة تجاريــة بريطانيــة ،بعبواتهــا وأغلفتهــا املزخرفــة
باللونــن األخــر والذهبــي ،والتــي مل تتغــر منــذ ســنة . »1885
ومــع الثــورة الصناعيــة وزيــادة اإلنتــاج وظهــور املنافســة بــن
البضائــع املحليــة واملســتوردة ،وانفتــاح الســوق ،وتنامــي الــروح
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االســتهالكية عــرف مفهــوم العالمــة التجاريــة نقلــة نوعيــة وانتشــارا
واســعا مــن أجــل خلــق نــوع مــن األلفــة بــن املســتهلك والســلعة،
فقــد «اســتطاعت املصانــع التــي أنشــأت خــال الثــورة الصناعيــة،
إنتــاج كميــة كبــرة مــن البضائــع وكانــت محتاجــة إىل ســوق أوســع
لــي تبيــع منتجاتهــا ،كــا أرادت كســب رشيحــة مــن الزبائــن
املعتاديــن عــى الســلع املحليــة الجيــدة .ورسعــان مــا اتضــح أن
نوعيــة جديــدة مــن الصابــون املعلــب بطريقــة مختلفــة واجهــت
صعوبــة يف التنافــس مــع املنتجــات املحليــة املألوفــة .وكان مصنعــي
الســلع املعلبــة مضطريــن إىل إقنــاع الزبائــن بــأن يضعــوا ثقتهــم يف
املنتجــات غــر املحليــة متامــاً كــا هــو الشــأن يف املنتجــات املحليــة.
واعتــرت كل مــن منتجــات Campbell›s soup، Coca-Cola، Juicy
Fruit chewing gum، Aunt Jemima،Quaker Oats oatmeal
مــن بــن املنتجــات األوىل التــي تــم وضعهــا تحــت اســم «عالمــة
تجاريــة» يف محاولــة لزيــادة األلفــة بــن منتجاتهــا واملســتهلكني. »...

صدى أُريد

قراءة في كتاب

التسويق
كــا هــو الشــأن بالنســبة لتعزيــز الــذات والرتويــج لهــا عــى وســائل
اإلعــام وعــى الواقــع أيض ـاً ،مــن أجــل بنــاء املاركــة الشــخصية ،فــإن
الدعايــة والتســويق للمنتــج أو الخدمــة باســتخدام طــرق الدعايــة
املختلفــة أمــر رضوري لبنــاء العالمــة أو املاركــة التجاريــة ،فالتســويق
يف كلتــا الحالتــن ينطلــق عمومـاً مــن املبــدأ نفســه ،ويهــدف إىل الغايــة
نفســها ،وهــي إبــراز ميــزات املنتــج أو الشــخص وخصائــص الجــودة
لديــه ونقــاط القــوة عنــده ،لذلــك نجــد أن نجــاح عمليــة بنــاء العالمــة
الشــخصية ال بــد لهــا مــن أن تعتمــد عــى عمليــة التســويق الــذايت
الــذي يســتمد باألســاس مجموعــة مــن املبــادئ واآلليــات املســتخدمة يف
التســويق التجــاري...« ،وتجــدر اإلشــارة إىل أن الغايــة مــن عمليــة بنــاء

العالمــة هــي فقــط مــن أجــل تطويــر وتلميــع صــورة منتــج أو خدمــة
مــا بغــرض إعطائهــا جميــع املواصفــات الرضوريــة إلرضــاء الزبــون،
إن نفــس الــيء ميكــن أن يقــال بالنســبة للامركــة الشــخصية»...
«ال شــك أن الــركات العلميــة البــارزة تــدرك جيــدا أهميــة
املــاركات التجاريــة والتســويق...يف كتابهــا « »No Logoتشــر
«ناعومــي كاليــن» إىل أن بعــض الــركات العامليــة اآلن تعتــر أن
وضــع ماركتهــا العامليــة وتســويقها أكــر أهميــة مــن املنتــج أو
الخدمــة التــي يقدمونهــا ،ولــدى أغلبيــة تلــك الــركات جيــش
مــن خــراء التســويق مســؤوليتهم الوحيــدة هــي إدارة األســلوب
الــذي يتــم بــه اســتيعاب املاركــة التجاريــة وإدراكهــا. »...

التدبير وإدارة األعمال
إن مصطلــح التدبــر صــار مســتخدما يف جميــع املجــاالت املهنيــة
والحقــول املعرفيــة... « ،نشــأ علــم التدبــر يف أحضــان علــم
االقتصــاد منــذ القــرن التاســع عــر امليــادي ،وتطــور كثــرا يف
القــرن العرشيــن وســنوات األلفيــة الثالثــة ،وقــد غــزا كل مرافــق
الحيــاة ،وأصبحــت نظرياتــه وتوجهاتــه تطبــق يف مجــاالت متنوعــة
ومختلفــة ،مثــل :علــم اإلدارة ،والرتبيــة والتعليــم ،والسياســة،
والثقافــة ،والتســويق ،والصناعــة ،والتجــارة ،واملاليــة واألبنــاك. « ...
ورغــم التأويــات املختلفــة للمفهــوم تبعــا الختــاف امليادين والســياقات

املوظفــة للمصطلــح كتدبــر املــوارد البرشيــة ،تدبــر املقــاوالت ،تدبــر
النفقــات ،تدبــر الشــأن العــام ...فهو يــدل عموما عىل التخطيط والتســيري
والتنظيــم والقيــادة واإلدارة واملراقبــة لتحقيــق الجــودة والفعاليــة.
وضــان حســن التدبــر وإدارة مختلــف املدخــات واملخرجــات يعتــر
رشطــا أساســيا يف إنجــاح خطــة بنــاء العالمــة (املاركــة) الشــخصية...« ،
عــى الطــاب الوعــي بأهميــة األوجــه والعنــارص املختلفــة املكونــة
«للامركــة الشــخصية» ،بقــدر مــا يتوجــب عليهم بــذل الجهــد يف توظيفها
بطريقــة فعالــة يف عمليتــي التخطيــط والتدبــر لحياتهــم املهنيــة» .

علم االجتماع
إن فهــم ودراســة مظاهــر التجمعــات البرشيــة والعالقــات اإلنســانية
وتفاعالتهــا ،وترابطاتهــا وأســس تشــكلها والعوامــل املتحكمــة يف تطورهــا
وتدهورهــا واملســاعدة يف تقويتهــا أو إضعافهــا تعــد مــن أبــرز اهتاممات
علــم االجتــاع ،وبحكــم أن الشــخص يعيــش كفــرد ضمــن مجتمــع
وكعنــر منــه وكوحــدة تشــكل نســيجه ســواء داخــل األرسة أو الدراســة
أو العمــل أو املجتمــع بشــكل عــام ،فإنــه ال ميكــن لــه بناء عالمــة (ماركة)
شــخصية دون األخــذ بعــن االعتبــار انتــاءه إىل هــذا املجتمــع وفهــم
قيمــه وعاداتــه وثقافتــه وحضارتــه وتاريخــه وطريقــة عيشــه ولغتــه،
ورؤيتــه لألمــور وكيفيــة إقناعــه والتأثــر فيه ،ألنه يســعى إىل رســم صورة
خاصــة لــه يف ذهــن هــذا املجتمــع والحصــول عــى مكانــة متميــزة فيــه.

وال ُهويَّــة بوصفهــا مصطل ًحــا تحمــل معــا َين متعــددة  ،مثــل :االنتــاء
واالرتبــاط واملرجعيــة والتعريــف فــإن جميــع هــذه الــدالالت تجــد
لهــا ارتباطــا يف ســياقات مختلفــة مــن علــم االجتــاع مــن قبيــل
االنتــاء القبــي ،واالرتبــاط األرسي ،واملرجعيــة الدينيــة ،والهويــة
الوطنيــة ،ومعلومــات التعريــف الشــخصية« ...ويشــر مفهــوم ال ُهويَّــة
إىل مــا يكــون بــه الــيء «هــو هــو» ،أي مــن حيــث تشــخّصه
وتحقّقــه يف ذاتــه ،ومتييــزه عــن غــره؛ فهــو وعــاء الضّ مــر الجمعــي
بــري ،ومحتــوى لهــذا الضمــر يف الوقــت نفســه  ،مبــا
ألي تكتّــل
ّ
ّ
ٍ
وعــادات ومق ّومــات تكيّــف وعــي الجامعــة
يشــمله مــن قيــم
وإرادتهــا يف الوجــود والحيــاة داخــل نطــاق الحفــاظ عــى كيانهــا. »...

الجــودة عنــر مهــم يف أي عمــل أو مــروع يبقــى
مواكبــا وموجهــا لجميــع مراحلــه مــن التخطيــط ورســم
األهــداف إىل تحقيــق النتيجــة النهائيــة وتســويقها ،عــن
طريــق االلتــزام الصــارم والثابــت مبعايــر محــددة لتوفــر
مواصفــات موحــدة يف املنتــوج أو الخدمــة حتــى تســتجيب

ملتطلبــات فئــة خاصــة مــن الزبائــن واملســتخدمني .
وقــد عــرف مفهــوم الجــودة بدايتــه يف مجــال التصنيــع ،قبــل
أن يتــم تعميمــه يف باقــي املياديــن ،و تُعــ ِّر ف املنظمــة العامليــة
للتقييــس ( ،)ISOالجــودة عــى أنهــا « ُمجمــل مميــزات مــادة مــا
تحــدد قدرتهــا عــى تلبيــة الحاجــات املوصوفــة أو املتضمنــة» .

الجودة
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يتبع .....

صدى أُريد

قضية للنقاش

بهدف دعم الباحثين الشباب..
أصحــاب الخبــرة عليهــم تنميــة مهــارات الباحثيــن
الجــدد وإرشــادهم فــي معتــرك البحــث العلمــي
إعداد :حيدر الكرخي

إن أهميــة الشــباب منــذ أقــدم العصــور ودورهــم يحتــل مراكــز متقدمــة جــدا ً يف بنــاء املجتمعــات حيــث إ ّن صــاح املجتمــع يعتمــد عــى
صــاح أبنائــه الشــباب ،والشــباب هــم الفئــة األكــر قــدرة عــى بنــاء وتطويــر مجتمعاتهــم يف كل األمــم ،وهنــا تكمــن أهميــة فئــة الشــباب
إذ إنّهــم قابلــون للتطــور والتغيــر ،وبنــاء نهضــة يف زمــن قصــر ،ألنّهــم يتمتعــون بصفــات عــدة تســاعدهم عــى ذلــك مثــل النشــاط والقــوة
الجســدية والفكريــة وغريهــا ،ومجتمــع البحــث العلمــي يحتــاج إىل هــذه الطاقــات ليســهم يف زيــادة وتنــوع البحــوث يف بلداننــا العربيــة.
الدعم بهدف االرتقاء

تــرى م.م.صابریــن كامــل زیــدان التدريســية يف جامعــة بغــداد-
كلیــة الفنــون الجمیلــة أن الباحــث ذو الخــرة يســتطیع أن
یكــون املرشــد الحقیقــي للباحــث الشــاب وذلــك مبــا یقدمــه
مــن معلومــات ،وتضيــف أن إرشــاد الباحــث الشــاب إىل
املصــادر الرصینــة التــي تصــب يف مجــال البحــث والباحــث،
يف حــن تؤكــد الباحثــة وفــاء عبــد النبــى املزیــن ،مــن جامعــة
كفرالشــیخ يف مــر ،أ َّن ممكــن للباحثیــن ذوي الخــرة أن يقدمــوا
الدعــم للباحثیــن الشــباب بشــكل كبیــر ،ىف حثھــم عــى تنمیــة
مھاراتھــم البحثیــة عــن طریــق إرشــاد ھــؤالء الباحثیــن الجــدد
للمھــارات الرضوریــة ،وكیفیــة تنمیتھــا ،ویمكنھــم نقــل خرباتھــم
الســابقة لھــم واألخطــاء التــى ســبق لھــم الوقــوع بھــا ،باالضافــة
للــرد عــى استفســاراتھم وتوجیھھــم أثنــاء رحلتھــم البحثيــة.
دور المؤسسات
أشــار د .عبداللــه الــوزان ،أســتاذ مشــارك بكلیــة االتصــال واإلعــام يف
جامعــة جــدة ،إىل رضورة تفعیــل الســیمنارات البحثیــة وبثھــا عــى
املواقــع اإللكرتونیــة املختلفــة ،وعمــل لقــاءات دوریة بین كبــار الباحثین
وبیــن الشــباب الكتســاب الخــرة ،ويقــول أیمــن نافــع العــاين املــدرس
املســاعد يف جامعــة األنبــار كلیــة الرتبیــة ،إنــه یجــب عــى املؤسســات
األكادیمیــة إرشاك الباحثیــن الشــباب مــع الباحثیــن املتمرســین
يف خطــط العمــل ،مــن أجــل زرع الثقــة لــدى الباحــث الشــاب.
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أ.أیمن نافع العاين

د .عبدالله الوزان

رؤيا لإلنتاج
یســتطیع الباحثــون مــن ذوى الخــرات مســاعدة الباحثیــن الشــباب
لیكونــوا باحثیــن حقیقییــن أكــر إنتاجــاً ،وأكــر فعالیــة ،وأفضــل
اســتغالال لإلمكانــات والطاقــات ىف أقــل وقــت ممكــن ،وبأیــر
الســبل ،هــذا مــا تحــدث بــه محمــد أحمــد عیــى  -باحــث ماجســتیر
مــن جامعــة قنــاة الســویس كلیــة الرتبیــة ،وأضــاف محمــد فرحــان
العبــايس التدريــي يف الجامعــة املســتنرصية كليــة اإلدارة واالقتصــاد
أن الرؤيــا ھــي مــا نطمــح إىل الوصــول إلیــه ویكــون ذلــك عــن
طريــق إیجــاد الفــرص املناســبة ،وتھیئــة الظــروف والوســائل
املتقدمــة والعمــل عــى انشــاء املراكــز البحثیــة ،وإقامــة املؤمتــرات،
والنــدوات واملشــاركة يف اللجــان العلمیــة ،ووضــع مســار وخطــة عمــل
متكاملــة وحــل املشــكالت والتعــاون الفاعــل والحقیقــي للوصــل اىل
اســتدامة مؤسســية مــن عبــق املــايض العریــق واملســتقبل الزاھــر.
ختاما
عــى الرغــم مــن أهميــة البحــث العلمــي إال أن بعضهــم يــرى عــدم
وجــود اهتــام حقيقــي بالبحــث العلمــي ،بشــكل عــام ،وبالباحثــن
بشــكل خــاص ،عــى إثــر ذلــك اقــرح األســتاذ املســاعد د .نــارص
محمــود احمــد الــراوي مــن جامعــة العلــوم املالیزیــة قســم الفیزیــاء،
أ َّن عــى وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي أن تفتــح مكتبــا
خاصــا ملتابعــة تعلیــم الباحثیــن الجــدد للمتابعــة عــى أن یكــون ھــذا
املكتــب مرتبــط بالبحــث والتطویــر ،ومھــام ھــذا املكتــب متابعــة
نتاجــات الباحثیــن الجــدد مــن النــر والتطــور العلمــي ،وتكــون
ھنــاك متابعــة مســتمرة للباحــث والخبیــر العلمــي الــذي يتابعــه
ویطلــب مــن الباحــث الشــاب أن یعطــي محــارضة بیــن فــره وأخــرى
یدعــو بھــا جمیــع مــن یرغــب باالطــاع عــى ھــذا الربنامــج الجديــد.

أ.م.د.نارص محمود احمد الراوي

أ.محمد أحمد عیىس

صدى أُريد

أدب وشعر
إعداد :د.أميرة سمبس

ُ
العقــول»
«هجــرة
ِ
للشاعر شحدة سعيد البهبهاني

َح َم َ
ــل الحقيبــ َة را ِحــاً مــا و َّد َعــهْ
الهــوى ِمــ ْن َقلْبِــ ِه يف لحظــ ٍة
ضــا َع
ٰ
ـاح ُمو ِدع ـاً
أد َمــى الخواط ـ َر ح ـ َن صـ َ
مــا عــا َد يش ٌء يف الوجــو ِد يَــر ُّد ُه
تَــ َر َك األح َّبــ َة والبــا َد وأَهلَهــا
ُ
املــال يُغْــرِي والحضــار ُة والــ ُّرؤى
مــا عــاد َي ْب َح ُ
ــث َعــ ْن ســعاد ِة أُ ِّمــ ِه
ـب والــد ِه َو َمــا ْأســدَ ى لُــهُ ؟
َهـ ْـل ُحـ ُّ
أيــ َن املحبــ ُة ،أيــ َن َع ْهــدٌ َعاشَ ــهُ
يعشــق اإلنســانُ حلــاً إنَّ ــا
ُ
َقــدْ
بــال أريض تَشْ ِ
َمــا ُ
ــتك َف ْقــدَ األُ َل
اهيــات يلوكُ َهــا
ُ
تلــك الغصــونُ الز
َ
ـم يجــدْ
مــاذا تريــدُ ِم ـ َن الشـ ِ
ـباب ولَـ ْ
الظلــم ْأســ َف َر َعــ ْن
ٍ
شــباب ضائــعٍ
وطــن ِ
لَ ْه ِفــي َ
يــع بلحظــ ٍة
عــى
ٍ
يض ُ
كــم هان ِ
َــت األوطــانُ ع ْنــدَ شــبا ِب َنا
ـت مــن ُع ُقـ ِ
ـول شــبابِها
جــردا ُء أَضحـ ْ
الشــباب عام ُدنــا
يــا أُ َّم ِتــي إنَّ
َ
اإلســام كُــوين ُقــدْ َو ًة
يــا أُ َّمــ َة
ِ
ِ
ــادت أُ َّم ِتــي يف ِح ْق َبــ ٍة
بالعــدل َس ْ
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قــا ُع الســفين ِة حيـ ُ
ـث حلَّـ ْ
ـت َم ْرتَ َعــهْ
كالطَّــرِ َي ْه ُجــ ُر ُعشَّ ــهُ مــ ْن ر َّو َعــهْ !
» َقــدْ نلتقي» والع ُني تسـك ُُب أ ْد ُم َعهْ
َعــ ْن َع ْز ِمــ ِه نحــو الرحيــل لِ َ ْي َد َعــهْ
ٍ
ملــال يف الحيــا ِة ل َي ْج َم َعــه
وســ َعى
وتراقــص
األحــام يَ ْحــر ُِق أَضْ ل َعــهْ
ِ
ُ
ــل الَّرجــا أَنْ َيْ َن َعــه
َعــ ْن َد ْم ِعهــا َع َّ
ذاك الحنــانُ بقلْبِــ ِه أنْ يَ ْر َد َعــهْ
َ
ـب أرض ـاً ال يُفـ ُ
ـارق َم ْو ِض َعــهْ
َم ـ ْن حـ َّ
هـ ُ
ـاب عنــهُ ليرص َعــه
ـول الحقيق ـ ِة َغـ َ
َقــدْ أَنجب ْت ُهــم ،فاملصيبــ ُة ُموج َعــه
ـف الحضــار ِة ،فاسـأَلوا َمـ ْن َر َّص َعــه
زيـ ُ
يســ َم َعه
صــدراً حنونــاً يحتويــ ِه لِ ْ
والفقــ ُر والحرمــانُ َر َّو َع َمضْ َج َعــه
ص َعــه
ـوب بِهــا لتب ـ َ
تَ ْع َمــى القلـ ُ
ي َم ْ َ
ٍ
حالــك مــا أبْشَ ــ َعه
رب
فســعوا لِــدَ ٍ
تــزدا ُد ض ْعفــاً ،فالخســار ُة ُموج َعــهْ
كل الخــرِ يف أنْ نُ ْق ِن َعــه
والخــرُ ُّ
ُ
حــق ،ظــاملٌ َمــ ْن ضَ َّي َعــهْ
العــدل ٌّ
وطريقُنــا نحــو النجــاة لِنتبعــه

صدى أُريد

نبض الباحثين

االبتسامة أقل كلفة من الكهرباء !!

20

تلعــب االبتســامة دورا ً كبـرا ً يف التصــايف النفــي ،واالجتامعــي،
وهــي أداة بــدء إيجابيــة يف كل مجــاالت التعــارف ،ومجريــات
الحياة.
أن نبــدأ يومنــا بهــا هــو أمــر يف غايــة األهميــة،
وترتتــب عليــه الكثــر مــن االعتبــارات ،أهمهــا الحــب
والتســامح وقبــول اآلخــر والتشــجيع ،كل هــذه األفعــال
توجدهــا إذا مــا كانــت نابعــة مــن قلــب شــفاف.
إن اكتســاب ثقافــة االبتســامة تــأيت تربويــاً يف املقــام األول،
فــاألرسة الســعيدة هــي تلــك التــي تــريب الطفــل عــى تنقيــة
مشــاعره ،وإظهــار ابتســامته قبــل كل يشء ،أن نبتســم يف
وجــوه األطفــال يبــادرون حــاالً للتبســم يف وجهنــا ،هــذا
يجعلهــم يعتــادون عليهــا ،وتبقــى معهــم طيلــة حياتهــم،
فهــي واحــدة مــن العــادات الرتبويــة الرضوريــة التــي
عــى األهــل قبــل تعليمهــا ألطفالهــم ،مامرســتها مــن
قبلهــم ،ســواء بتعاملهــم معهــم أو مــع األقربــاء واألصدقــاء
والغربــاء؛ ألنهــم املعلــم األول واألرسة هــي املدرســة
األوىل ،منهــا نكتســب العــادات والقيــم واألخــاق بدايــة.
االبتســامة تنقــي القلــوب ،وتجعــل التعامــل بــن النــاس
أكــر ســهولة وراحــة وطأمنينــة ،ومتكننــا مــن كســب ود
اآلخريــن ،وهــي واحــدة مــن أهــم طــرق ووســائل التواصــل
غــر اللفظــي بــن البــر ،لكــن املفارقــة أن الكثرييــن
يريــدون أن يُقَابلــوا بابتســامة مــن اآلخريــن ،لكــن يعــ ُّز

عليهــم هــم تقدميهــا ،ويبخلــون بهــا ،إمــا مــن بــاب املكابــرة،
أو التعــايل ،أو إظهــار أنفســهم مبظهــر الرصانــة والجديــة،
وكأنهــا تقلــل مــن شــأنهم أو تحــط مــن مســتواهم.
ميكــن لإلنســان أن يعــر عــن كثــر مــن املشــاعر واألحاســيس
عــر االبتســامة ،فعندمــا يكــون ســعيدا ً ،أو عندمــا يكــون
خج ـاً ،أو محرج ـاً ،يف موقــف معــن فإنــه يبتســم ،والطفــل
يحــس الطــاب باالرتيــاح
يبتســم يف وجهــك تحببــاً ،وكــم
ّ
عنــد دخــول أســتاذهم مبتســاً إىل قاعــة الصــف ،وعــى
العكــس فإنهــم يصابــون باإلحبــاط الــذي يؤثــر يف اســتيعابهم
إن دخــل عليهــم متجهــاً ،وابتســامة مــن صاحــب محــل
وكلمــة ترحيــب تدفعــك ال شــعورياً ل ـراء يشء ،وابتســامتك
وأنــت تقــدم مســاعدة ألحدهــم تزيــل كل إحســاس
بالخجــل أو االرتبــاك مــن قبلــه ،ومــن مديــر ملوظفيــه،
هــذه أمثلــة بســيطة عــى األثــر اإليجــايب الــذي ترتكــه تلــك
الحركــة البســيطة الصادقــة التــي ترتســم عــى شــفاهنا.
“االبتســامة أقــل تكلفــة مــن الكهربــاء ،لكنهــا أكــر إرشاق ـاً”،
بهــذه الكلــات أجــاب العــامل روزالــن فوكــس حــن ســئل
عــن التأثــر الــذي ترتكــه االبتســامة يف نفــوس اآلخريــن،
إننــا بحاجــة لالبتســامة لنشــعر بالراحــة ونكمــل يومنــا
بهــدوء وســام ،وعلينــا أن نجعــل منهــا ســلوكاً اعتياديــاً
منارســه بشــكل يومــي ،فلنبــدأ صباحنــا بابتســامة ألنفســنا
أوالً ،وعندهــا ســتغدو الحيــاة أجمــل وأكــر إلفــة ومحبــة.

صدى أُريد

ملف العدد

هجرة الكفاءات إلى أوربا..
نزيف مستمر يهدد مستقبل البلدان العربية
اعداد  :حيدر الكرخي

نــرت صحيفــة العــرب دراســة قامــت بهــا جامعــة الــدول العربيــة ومنظمــة اليونيســكو والبنــك الــدويل
تؤكــد عــى أن العــامل العــريب يســاهم يف ث ُلــث هجــرة الكفــاءات مــن البلــدان الناميــة ،وأن  50باملئــة مــن
األطبــاء ،و 23باملئــة مــن املهندســن ،و 15باملئــة مــن مجمــوع الكفــاءات العربيــة املتخرجــة يهاجــرون
متوجهــن إىل أوروبــا والواليــات املتحــدة وكنــدا ،مــا يفــرز تبعــات خطــرة عــى مســتقبل البلــدان
العربيــة وذكــرت التقاريــر أن  54باملئــة مــن الطــاب العــرب ،الذيــن يدرســون يف الخــارج ،ال يعــودون
إىل بلدانهــم ،ويشــكل األطبــاء العــرب يف بريطانيــا وحدهــا  34باملئــة مــن مجمــوع األطبــاء فيهــا.
هجرة العقول

بــدأت ظاهــرة هجــرة العقــول العربيــة ،بشــكل محــدد ،منــذ
القــرن التاســع عــر ،وخاصــة مــن ســوريا ولبنــان وفلســطني ومــر
والجزائــر ،ويف بدايــة القــرن العرشيــن ازدادت هــذه الهجــرة،
خصوصــا بعــد انتهــاء الحــرب العامليــة الثانيــة ،وتعــد املنطقــة
العربيــة أكــر منطقــة يضطــر علامؤهــا وكفاءاتهــا إىل الهجــرة وهــم
مــن املهندســن واألطبــاء وعلــاء الــذرة والفضــاء ،حيــث إن أكــر
نســبة مهاجريــن لألدمغــة يف العــامل مــن ســكان املنطقــة العربيــة.

أسباب متداخلة

إن العــامل العــريب ،ويف منطقتــي الــرق األوســط وشــال أفريقيــا،
عــى وجــه الخصــوص ،يعــاين مــن هجــرة الكفــاءات العلميــة ألســباب
عديــدة ومتداخلــة يــأيت الجانــب املعيــي عــى رأســها ،ففــي بلــد
مثــل تونــس عــى ســبيل املثــال ،هاجــر  10آالف مهنــدس إىل خــارج
البــاد إىل حــدود العــام منــذ العــام  2016بســبب تــردي وضعيتهــم
املاديــة ،يف ظــل حصولهــم عــى أجــر يف الوظيفــة العموميــة ال
يتجــاوز  1300دينــار ( 600دوالر) ،وفــق نقابــة املهندســن ،التــي
طالبــت نــواب الربملــان بســن قانــون أســايس منظــم للقطــاع.
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خسائر مستمرة

ويحــذر مثقفــون عــرب مــن هــذا الصــدع الكبــر الــذي يصيــب البــاد
العربيــة وهــو االغــراب داخلهــا وفيهــا ،ويــؤدي إىل تفســخ الرابطــة
بــن الفــرد واملجتمــع ،والصــدع األكــر هــو نزيــف األدمغــة العربيــة
املســتمر نحــو الغــرب  ،وهنــا ال نعنــي بهجــرة العقــول واملثقفــن مــن
العــامل العــريب فقــط حملــة الشــهادات الجامعيــة العليــا مــن الدكتــوراه
واملاجســتري ،بــل جميــع الكفــاءات والخــرات يف مختلــف املياديــن
اإلنســانية والعلميــة يف الطــب والهندســة واالقتصــاد واإلعــام والفنــون.

خالصة

الــدول العربيــة اليــوم هــي الخــارس األكــر مــن هجــرة كفاءاتهــا
وعقــول مواطنيهــا ،وتتضاعــف هــذه الخســارة لتصبــح أكــر
خطــورة نتيجــة ازديــاد عــدد املهاجريــن األكفــاء ،الذيــن يحملــون
أفضــل التخصـــصات اإلســراتيجية ،مثــل :الــذكاء االصطناعــي،
والطــب النــووي ،والجراحــات الدقيقــة ،والهندســة اإللكرتونيــة
والوراثيــة ،والعــاج باإلشــعاع ،وعلــوم الليــزر ،والفيزيــاء ،والفضــاء،
وامليكروبيولوجيــا ،وهــي التخصصــات التــي تشــجع الــدول املتقدمــة
عــى اســتقبالها واالســتفادة مــن املتخصصــن فيهــا أمــا الضحيــة
فهــي البلــدان العربيــة التــي تخــر كفاءاتهــا يــوم بعــد يــوم.

في رحاب الجامعات
د.عبد اهلل الوزان

جامعــة القاهــرة  ..منبر
علــم وثقافــة وابــداع
جامعــة القاهــرة هــي أم الجامعــات يف مــر وثــاىن أقــدم
الجامعــات بعــد جامعــة األزهــر الرشيــف وهــى منــارة الثقافــة
ىف العاصمــة املرصيــة (القاهــرة) وهــى بحــق النــور الــذى
يبعــث األمــل مــن الجديــد ىف الحيــاة الثقافيــة والتعليميــة
والبحثيــة والطبيــة وهــى منــارة التنويــر وبوتقــة الثقافــة
والفكــر الحــر والعلــم الحديــث ومنبــع النهضــة الوطنيــة.
منــذ انشــائها عــام  1908مل تكــن جامعــة القاهــرة
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مجــرد مــكان أو حرمــاً لتلقــي العلــم فقــط ،بــل
كانــت منــرا ً للثقافــة ،والفــن ،واإلبــداع ،ورايــة للفكــر
الحــر يف مواجــه الفكــر غــر الرشــيد وتحــت قبتهــا
األســطورية وســاعتها الشــهرية تعانــق العلــم والفــن .
هــذه هــى جامعــة القاهــرة التى أرادهــا روادها ومؤسســوها،
الشــيخ محمــد عبــده ،والزعيــم مصطفــى كامــل ،ومحمد فريد،
وســعد زغلــول ،منـ ًرا للعلــم ،ومنــارة للثقافــة والفــن واإلبداع.

أعلــن رئيــس جامعــة القاهــرة دكتــور /محمــد عثــان الخشــت ،عــن
تخصيــص  90منحــة مجانيــة كاملة للـ  30األوائل ىف كل شــعبة بالثانوية
العامــة (علمــي علــوم  -علمــي رياضــة  -أديب) ،موض ًحا أن الـــ  90منحة
تشــمل االلتحــاق بــأي نظــام تعليمــي بالجامعــة ،وبرامــج الســاعات
املعتمــدة ،وبرامــج الدرجــات العلميــة الدوليــة املزدوجــة أو املشــركة،
واألقســام باللغــات األجنبيــة ،كــا تشــمل املرصوفــات الدراســية .
وأكــد الدكتــور الخشــت ،أن جامعــة القاهــرة تجدد نفســها اآلن وتتقدم
بقــوة يف التصنيفــات الدوليــة ،وتحقــق منافســة قويــة مــع الجامعــات
العامليــة ،يف برامجهــا ،وأســاتذتها ،وجــودة مناهجهــا ،وكفــاءة العمليــة
التعليميــة ،مشـ ًرا إىل أن جامعــة القاهــرة اآلن مــن أفضــل الجامعــات
عــى مســتوى الجامعــات العامليــة ،وتتقدم عــى جامعــات عاملية كربى،
حيــث تقدمــت عــى عــدد  92جامعــة بأمريــكا ،و  27جامعــة باململكة
املتحــدة ،و  23جامعــة بأملانيــا ،ويف تصنيــف «ويبومرتكــس» إصــدار
يوليــو  ،2020تقدمــت الجامعــة عــى كثــر مــن الجامعــات العامليــة
مثــل الســوربون وهايرنيــش هاينــه دوســلدورف األملانيــة ،وأنقــرة
الرتكيــة ،وتولــوز الفرنســية ،وكيــو اليابانية أوكالنــد االمريكيــة ،وغريهم.
د.محمد عثمان الخشت

ويف إطــار خطــة جامعــة القاهــرة االســراتيجية للتحــول الرقمــي،
تقــوم كليــات الجامعــة ومعاهدهــا حاليًــا بتدريــب أعضــاء
هيئــة التدريــس والهيئــة املعاونــة عــى اســتخدام الشاشــات
الذكيــة التفاعليــة وتوظيفهــا يف تدريــس املقــررات الدراســية
بشــكل تفاعــي مــع امكانيــة البــث الحــي ،وذلــك متهيــ ًدا لبــدء
العــام الــدرايس الجديــد يــوم الســبت املوافــق  17أكتوبــر .2020
وكان الدكتــور محمــد عثــان الخشــت ،قــد أعلــن عــن تركيــب 118
شاشــة ذكيــة كمرحلــة أوىل يف  4كليــات ،وهــي :التخطيــط اإلقليمــي
والعمــراين ،واإلقتصــاد والعلــوم السياســية ،والصيدلــة ،والدراســات
العليــا للرتبيــة ،إضافــة إىل اســتديوهات مركــز التعليــم املدمــج
لتفعيــل خطــة الجامعــة للتعليــم اإللكــروين ،موض ًحــا أن هــذه
الشاشــات تشــمل تطبيقــات تعليميــة ميكــن مــن خاللهــا إنشــاء
محتــوى تعليمــي تفاعــي أو التعديــل عــى املحتــوى التعليمــي
بشــكل يعــزز التفاعــل الطــايب بهــدف تطويــر العمليــة التعليميــة.
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كليات ومعاهد جامعة القاهرة
تضــم الجامعــة  20كليــة ،و 3معاهــد عليــا ،ويف فــرع الخرطــوم
 4كليــات ،وهــم:
كليــة اآلداب _ كليــة الحقــوق كليــة اإلقتصــاد والعلــوم
السياســية _كليــة التجارةكليــة العلــوم _ كليــة الطــب _ كليــة
التمريــض _ كليــة العــاج الطبيعــى كليــة طــب الفــم واألســنان
كليــة الصيدلــة _كليــة الهندســة _كليــة الزراعــة كليــة الطــب
البيطــري _ كليــة دار العلــوم _ كليــة اإلعــام_ كليــة اآلثــار_
كليــة التخطيــط _ اإلقليمــي والعمــراين _ كليــة الحاســبات
واملعلومــات _ كليــة ريــاض األطفــال _ كليــة الرتبيــة النوعيــة.

معاهد الجامعة
معهــد البحــوث والدراســات األفريقية _املعهد القومــي لعلوم الليزر
_معهــد الدراســات والبحــوث الرتبويــة _ معهد الدراســات والبحوث
اإلحصائيــة _ املعهــد القومــي لــأورام _املعهــد العــايل للتمريــض .

فرع جامعة القاهرة بالخرطوم
كليــة اآلداب _ كليــة الحقــوق _ كليــة التجــارة_ كليــة العلــوم
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المرافق األساسية للجامعة
املكتبة املركزية :وتقتني
 297,835كتابًا ،و 14318مخطوطة.
قاعــة أحمــد لطفــي الســيد :أفتُتحــت
عــام  1935وتعقــد بهــا جلســات مجلــس
الجامعــة ،واملجلــس األعــى للجامعــات.
قاعة اإلحتفاالت الكربى:
أفتُتحــت عــام  1935وتتســع لعــدد  4آالف
فــرد ،مــزودة بالرتجمــة الفوريــة لخمــس لغــات.
ساعة الجامعة:
أنشــئ برج ســاعة الجامعة عام  1937بإرتفــاع  40م ًرتا.
مستشــفيات الجامعــة :عددهــا  8مستشــفيات
باإلضافــة إىل املعهــد القومــي لــأورام.

إعالن االفتتاح الرسمي للفرع
الدولي لجامعة القاهرة قريبا
فقــد عقــد الدكتــور محمــد عثــان الخشــت رئيــس جامعــة
القاهــرة ،اجتام ًعــا مــع مجلــس إدارة املنطقــة اإلســتثامرية
لجامعــة القاهــرة مبدينــة اكتوبــر ،والتــي تضــم  175فدانًــا
مخصصــة للمجمــع الســكني ألعضــاء هيئــة التدريــس
والعاملــن ،و  575فدانًــا للفــرع الــدويل للجامعــة ،واســتعرض
الدكتــور محمــد الخشــت ،مــع أعضــاء املجلــس ،موقــف
املنطقــة االســتثامرية للجامعــة منــذ اإلنشــاء وحتــى الوقــت
الراهــن ،والصعوبــات التــي واجهتهــا ،والتغلــب عليهــا
مــن خــال جهــود اللجــان املشــكلة إلنجــاز مرشوعــات
املنطقــة؛ حيــث تــم تنفيــذ املرحلــة األوىل ككل ،يف ثــاث
ســنوات ،حيــث تــم انشــاء املرحلــة األوىل مــن الفــرع
الــدويل ،وانشــاء  ٤٢٥عــارة يف وقــت قصــر ،موض ًحــا أنــه
ســيتم اإلعــان عــن االفتتــاح الرســمي للفــرع الــدويل
قريبًــا ،إىل جانــب تســليم كافــة العــارات باملجمــع
الســكني ألعضــاء هيئــة التدريــس والعاملــن عــى مراحــل ،
كــا اســتعرض مجلــس إدارة املنطقــة اإلســتثامرية ،التصــور
العــام للمرحلــة الثانيــة واملتضمــن إنشــاء مراكــز بحثيــة
يكــون لهــا أهــداف يف خدمــة الصناعــة والزراعــة ومجمــع
طبــي متكامــل واملدينــة الرياضيــة ومنطقــة فندقيــة للطالب.
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التعليم المدمج بمركز جامعة القاهرة.
تــم فتــح بــاب التســجيل للطلبــة الجــدد لحجــز اســتامرات
اختبــار القبــول لــدور ســبتمرب  2020اعتبــارا مــن اليــوم
الســبت املوافــق  2020/8/22للحصــول عــى البكالوريــوس
 /الليســانس بنظــام التعلــم املدمــج لحملــة الثانويــة العامــة
أو مــا يعادلهــا و الدبلومــات املتوســطة واملؤهــات العليــا
عــى أن يكــون موعــد اختبــار القبــول يــوم
الســبت املوافــق  2020/10/10بالربامــج التاليــة:
أوال  :كلية التجارة
برنامج (علوم األعامل) إدارة األعامل  /املحاسبة  /التأمني.
ثانيا  :كلية الرتبية للطفولة املبكرة
برنامــج :إعــداد معلمــي مرحلــة الطفولــة املبكــرة وبرنامــج:
إعــداد معلمــي الرتبيــةالخاصــة.
ثالثا :كلية اآلداب
برامــج  :الرتجمــة باللغــة اإلنجليزيــة /علــم النفــس وتطبيقاتــه
 /الدراســات التاريخيــة وحضــارات العــامل  /علــم االجتــاع
التطبيقــي  /النــر والحفــظ الرقمــي.
رابعا  :كلية دار العلوم
برنامج اللغة العربية والثقافة اإلسالمية.

صدى أُريد

مؤسس منصة أُريد الدكتور سيف السويدي
يروي تفاصيل أول محفل للمنصة

لقاء العدد

التجربة كانت فريدة وصعبة والنجاح كان عنوانها األبرز

محافــل أريــد رســخت الوعــي مبفهــوم العلــوم
متعــددة التخصصــات والدراســات البينيــة

فلســفة شــعار املحفــل ان العلــم مصــد ٌر
ـي ال ينضــب للطاق ِة البرشي ِة املســتقبلية
حقيقـ ٌّ
أجرى الحوار :د .جامل عبد ناموس

عــى الرغــم مــن عمرهــا القصــر الــذي مل تتجــاوز ســنينه عــدد أصابــع اليــد الواحــدة  ،إال أن منصــة أُريــد للعلــاء والخ ـراء والباحثــن الناطقــن
بالعربيــة التــي نشــأت وترعرعــت يف ضيافــة الدولــة املاليزيــة ورعايــة جامعتهــا العريقــة (املاليــا) ســجلت حضــورا ً الفتــا يف احتضــان العلــاء والباحثــن
موفــرة لهــم بيئــة علميــة تفاعليــة مســتثمرة كل مزايــا شــبكة املعلومــات الدوليــة االنرتنــت يف تنشــيط هــذه البيئــة ودفــع الباحثــن الناطقــن بالعربيــة
أينــا كانــوا للتواصــل وتبــادل األفــكار وتالقحهــا حتــى أضحــت اليــوم أيقونتهــم املحببــة التــي تقــدم لهــم مــا لــذ وطــاب مــن قنــوات التواصــل والتفاعــل
يف زمــن الفضــاء االف ـرايض الــذي بــات ســيد الســاحة بســبب جائحــة كورونــا التــي عصفــت بالعــامل مــن أقصــاه إىل أقصــاه  .يف هــذه األيــام تواصــل
منصــة أُريــد اســتعداداتها الطــاق النســخة الســابعة مــن محفلهــا العلمــي الــدويل إلكرتوني ـاً ،حيــث نجحــت يف الفــوز بقصــب الريــادة فيــه عــر
تنظيمهــا للمحفــل الســادس بالطريقــة نفســها ،وحققــت فيــه نجاحــا مبهـرا جمعــت فيــه أكــر مــن  1500باحثــا ناطقــا بالعربيــة مــن أرجــاء املعمــورة
 ..صــدى أُريــد كان لهــا هــذا الحــوار املوســع مــع مؤســس منصــة أُريــد ورئيســها التنفيــذي الدكتــور ســيف الســويدي الــذي تحــدث عــن قصــة أول
محفــل نظمتــه املنصــة واســتعداداتها للنســخة الســابعة مــن املحفــل التــي ســتنطلق يف الحــادي عــر مــن الشــهر املقبــل وهــذه هــي تفاصيــل الحــوار:
كيف نشأت وتكونت فكرة إقامة المحفل العلمي ؟
بعدمــا انطلقــت منصــة أُريــد يف جامعــة ماليــا الشــهر الرابــع مــن العــام 2016م ،وجدنــا الحاجــة ماســة إليجــاد تجمــع علمــي يجمــع
تخصصــات متنوعــة مبــكان واحــد فقــررت األمانــة العامــة للمنصــة إنشــاء ملتقــى علمــي دويل يضــم مجموعــة مــن املؤمتــرات والــدورات
التدريبيــة وورش العمــل ومعــرض للكتــاب ت ُعقــد جميعهــا مبــكان وزمــان واحــد لالســتفادة العلميــة املشــركة عــر تطبيــق مفهــوم
الدراســات متعــددة التخصصــات والدراســات البينيــة وتبــادل األفــكار ،وتعزيــ ِز التواصــلِ بينهــم وكان مــن املقــرر أن يُعقــد ســنوياً،
ولكــن وجدنــا أن الحاجــة ماســة لعقــده أكــر مــن مــرة ،وكان فريــق منصــة أُريــد قــادرا ً عــى اســتيعاب تنظيــم محفلــن ســنويا.
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صدى أُريد

لقاء العدد

مــا هــو الهــدف األســاس مــن تنظيــم المحافــل
العلميــة ؟

كيــف تجــد المنصــة حجــم التفاعــل مــن الباحثيــن
مع مؤتمــرات وورش المحافــل التي نظمتهــا حتى اآلن ؟

للمحفــل العلمــي الــدويل جملــة مــن األهــداف أجملهــا يف اآليت
ِ
يحقــق
واملعــارف اإلنســاني ِة املختلفــ ِة مبــا
العلــوم
أوالً :تطويــ ُر
ِ
ُ
ُ
تهــدف إىل تنميــ ِة اإلنســانِ ورخائــ ِه .
التنميــ َة الشــامل َة التــي
ـج ِعلمي ـ ٍة متعــدد ٍة يف مــكانٍ وزمــانٍ ُمو ّحديــن ،تتيــح
ثان ًيــا :إقام ـ ُة برامـ َ
أكــ َر قَــد ٍر مــن الفائــد ِة للمشــاركني؛ مــن خــا ِل تجــاو ِز ُم ّع ِّوقــات
املــكانِ والزمــانِ  ،و ُمســاعدتهم عــى توثيــقِ إســهاماتِهم العلميــة،
امــج علميــ ٍة تطويريــ ٍة
واســتثام ُر مشــارك ِة كبــا ِر الخــرا ِء يف تقديــمِ بر َ
ثالثًــا :تيســ ُر ف ِ
ُــرص املشــارك ِة العلميــ ِة الجــا َّد ِة واملتعــدد ِة للباحثــن
مــن مختلـ ِ
ـف أنحــاء العــامل ،وتذليـ ُـل العقبــات ملســاعدة املشــاركني مــن
املناطــق املنكوبــة .
العلمــي ،وتيســرِ ســبلها ،وتشــجيع
ر
راب ًعــا :االهتــا ُم بعمليــ ِة ال َّنــ ِ
ّ
الباحثــن عــى تطويــر قدراتهــم وتقديــم أفضــل إنتاجهــم
العلمــي ،يف ضــوء مــا نلتــزم بــه مــن معايــر شــفافة و ُمو ّحــدة .
ّ
خامســا :توف ـ ُر بيئــة ٍبحثي ـ ٍة مناســب ٍة لتالق ـ ِح األفــكا ِر اإلبداعيــة ،واتحــا ِد
ً
الطاقــات ال ِعلميــة ،ت ُشــ ِّج ُع عــى ِ
ٍ
ِ
اتفاقيــات ِعلميــ ٍة بــن األفــرا ٍد
عقــد
ِ
ِ
العلمــي عــى الصعيــد الــدو ّيل.
البحــث
واملؤسســات املعنيــة بتطويــ ِر
ّ
ٍ
خدمــات متقدمــ ٍة بتكاليــف معقولــة للباحثــن
سادســا :توفــ ُر
ً
مــن مختلــف أنحــاء العــامل؛ لتحقيــق فائــد ٍة متبادلــ ٍة ،تتجســد
يف إغنــا ِء التجربــ ِة املاليزيــة واإلفــادة منهــا كذلــك يف ضــوء
جملــة األنشــطة التــي تشــتمل عليهــا برامــج املحفــل .
ســابعاً :العمـ ُـل عــى توثيــقِ العالقـ ِ
ـات بــن األفـراد واملؤسســات ،مبــا يثمــر
عنــه مشــاري ُع علمي ـ ٌة مشــرك ٌة متنوع ـ ُة املجــاالت ،ومتعــدد ُة الفوائــد ،و
دعـ ٌم لالبتــكار واملخرتعــات الجديــدة ،مبــا يحقق تقــد َم املجتمعِ اإلنســاين .

يف املحافــل األوىل واجهنــا عــدة تحديــات منهــا عــدم الرغبــة مــن
الباحثــن باملشــاركة بحــدث يضــم عــدة مؤمتـرات فالكثــر مــن الجامعــات
تشــجع عــى املشــاركة مبؤمت ـرات تخصصيــة ولكــن مــع الوقــت أصبــح
هنالــك وعــي ملفهــوم العلــوم متعــددة التخصصــات والدراســات البينيــة
وهــذه ال تتفعــل إال بحــدوث تواصــل علمــي مــع تخصصــات علميــة
متنوعــة عــر ملتقيــات علميــة ميكــن للباحــث أن يقــي بضعــة أيــام
يف أروقــة مؤمتــرات علميــة متعــددة وورش عمــل متنوعــة تصقــل
مــن مهــارات الباحــث .فأصبــح االقبــال عــى املحفــل أوســع ،وأفضــل،
خاصــة يف النســخة األخــرة ،التــي حققــت تفاعــاً فــاق النســخ
الخمســة الســابقة ،مبشــاركة أكــر مــن  1500باحــث وعــامل وخبــر.
مــا هــي تفاصيــل أول محفــل وكيــف تــم االعــداد
لــه ليكــون الخطــوة األولــى للمحافــل التــي اعقبتــه ؟

املحفــل العلمــي الــدويل األول ،الــذي عقــد بتاريــخ  23-19نوفمــر
 2017يف جزيــرة النــكاوي  -ماليزيــا كان البدايــة األوىل .أتذكــر أنــه بــدء
االســتعداد لــه قبــل ســتة أشــهر تقريبـاً؛ ألن التحــدي كان أن نطلــق حدثـاً
علميـاً جديــدا ً وســط تزاحــم املؤمتـرات يف ماليزيــا ،وبقيــة الــدول العربية،
كان مهمــة صعبــة جــدا ً واألصعــب أن يتســم مبفهــوم وفكــرة جديــدة مل
يســبقنا إليهــا أحــد يف وقتهــا .فتــم تقســيم الفريــق املكــون مــن  23عضــوا ً
إىل  5لجــان تنفيذيــة ،هــي :اللجنــة العلميــة ،ولجنــة إدارة القاعــات،
واللجنــة اإلعالميــة ،ولجنــة الدعــم اللوجســتي ،واللجنــة التنســيقية.
لقــد ســطرت لجــان املحفــل رؤيــة واضحــة تعكــس الغــرض العــام
والغايــة الطموحــة مــن تأسيســه ،والتــي تشــمل ثالثــة عنــارص رئيســة:
أولهــا :إتاحــة فضــاء أو بيئــة يف الزمــان واملــكان تتوفــر
عــى الــروط الرضوريــة كافــة ،وجميــع الظــروف املالمئــة
لنجاحهــا ،والكفيلــة بجمــع العلــاء والخــراء والباحثــن.
ثانيهــا :كــون هــذا الفضــاء فرصــة متميــزة ومناســبة خاصــة قلــا
تتوفــر يف العــامل العــريب مــن أجــل تبــادل األفــكار ،ومناقشــة
اآلراء ،وتقاســم الخــرات بــن العلــاء والخــراء والباحثــن.
ثالثهــا :ربــط جســور التواصــل وتعزيــز مقوماتــه وتوفــر عنــارصه لضــان
تفاعــل إيجــايب واســتفادة قصــوى مــن فعاليــات هــذا املحفــل مــن أجــل
الخــروج بتوصيــات وأفــكار نوعيــة وغــر مســبوقة ،ويف ذلــك يقول األســتاذ
الدكتــور محمــد حمــدي عبــد الشــكور« :ويهــدف املحفــل العلمــي الدويل
إىل توف ـرِ فـ ٍ
ـرص كبــر ٍة للباحثــن ،والعلــاء ،والخ ـراء الناطقــن بالعربيــة
األســتاذ الدكتــور داتــوك حســن بــري مديــر جامعــة الســلطان
زيــن العابديــن واالمــن العــام للمحفــل العلمــي الــدويل مــن جميــع أنحــاء العــامل للتفاعــل فيــا بينهــم ،وتبــادل التطــورات
الجديــدة وجهــا لوجــه ،وإقامــة عالقــات بحثيــة متبادلــة املنفعــة» .
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بعــد عقــد ســتة محافــل بنحــو دوري والوصــول الى
المحفــل الســابع ..كيــف تقيمــون مــا حققتمــوه
حتــى اآلن ؟

إقامــة المحافــل الكترونيــا وعــن بعــد تجربــة
رائــدة للمنصــة فمــا هــي فوائدهــا ومــا هــي
ســلبياتها ؟

اســتطيع أن أقــول :إنــه إنجــاز رائــع ،وفقنــا بــه إلنشــاء حــدث علمــي
بفعاليــات متعــددة يتــاىش مــع اســراتيجية منصــة أُريــد ،التــي
تســعى إىل جمــع العلــاء والباحثــن والخــراء الناطقــن بالعربيــة يف
العــامل االفــرايض عــى اإلنرتنــت ،وحققنــا تواجــدا ً حقيقيــاً ملموســاً
عــى أرض الواقــع لهــذا التوجــه املســتقبيل واستشــعرنا أهميــة ذلــك
بعدمــا بلــغ عــدد املســجلني يف املنصــة أكــر مــن خمســن ألــف باحــث.
كذلــك أعتقــد أننــا وفقنــا يف اختيــار اســم «املحفــل العلمــي الــدويل»،
بوصفــه منتــدى خاصــا ألعضــاء املنصــة ،ويســتضيف مختلــف طاقاتهــا
اإلبداعيــة ،وكفاءاتهــا العلميــة ،ومواهبهــا الفكريــة ،مــن خــال مــا
حققتــه مــن إســهامات ،وبحــوث ،وأنشــطة ،وفعاليــات يف كافــة مجــاالت
التخصــص الثقافيــة ،والعلميــة ،والفكريــة ،وســط بيئــة تواصلية يســودها
النقــاش البنــاء واملشــاركة الفعالــة ،وتبــادل األفــكار ووجهــات النظــر،
وذلــك مــن شــأنه أن يعــود بالنفــع عــى املنصــة وأعضائهــا يف ضــوء
مــا أقرتــه اللجنــة التأسيســية لهــذا املحفــل مــن قيــم ورســالة ورؤيــة.

كانــت الجلســات االلكرتونيــة ترافــق كل نســخة مــن نســخ املحفــل
العلمــي الــدويل منــذ التأســيس وصــوالً إىل املحفــل الخامــس ،ولكــن
املعادلــة تغــرت مــع وبــاء كورونــا ،وقــرار الحكومــة املاليزيــة
بوقــف النشــاطات والتجمعــات للحــد مــن انتشــار الفايــروس،
عندهــا قررنــا خــوض تجربــة عقــده بالكامــل إلكرتونيــا ،بالرغــم
مــن معارضــة الكثــر مــن أعضــاء اللجنــة االستشــارية للمنصــة
ألســباب منطقيــة؛ إذ ك َّنــا نخــى مــن أن تكــون التجربــة فاشــلة،
ولكــن يف الحقيقــة ال توجــد تجربــة فاشــلة وإمنــا توجــد تجربــة
ناجحــة وتجربــة معلمــة (أي تتعلــم وتســتفيد مــن الــدروس والعــر
منهــا) فهــي إذن ليســت فاشــلة .والحمــد للــه وفقنــا بقـرار عقــده
الكرتونيــا بالكامــل ،واســتفدنا مــن بعــض املشــاكل التــي واجهتنــا؛
منهــا ضعــف االتصــال بشــبكة االنرتنــت لبعــض املشــاركني ،وتوزيــع
الجلســات البحثيــة وأمــور أخــرى تتعلــق بحفــي االفتتــاح والختــام،
وســنتجنب هــذه االخفاقــات يف املحفــل الســابع بــإذن اللــه.
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هــل يمكــن أن تفســر لنــا الفلســفة
خلــف شــعار المحفــل العلمــي الدولــي ؟

كيــف يمكــن االســتفادة مــن تجربــة تنظيــم
المحفــل العلمــي للجامعــات والمؤسســات العلميــة ؟

يَنضــوي الشِّ ــعا ُر الــذي اختارتــ ُه منصــة «أُريــد» ملحفلهــا عــى
ٍ
ـي العــر َّيب
دالالت عميق ـ ٍة ومعــانٍ دقيقــة .تُ َج ِّس ـ ُد املــرو َع العلمـ َّ
ال ـ َّدو ّيل  ،الــذي يُ َعـ ِّـر عــن َجوه ـ ِر املبــادئِ التــي تتب َّناهــا منصــة»
حقيقــي ال ينضــب للطاقــ ِة
أُريــد» ،شــكل ُه يوحــي بأنــ ُه مصــد ٌر
ٌّ
البرشيــ ِة املســتقبلية ،يرعــى الباحثــن ،ويحتويهــم عــى تنــو ِع
ِ
واختــاف مراتبهــم العلميــة ،مــن جميــعِ أنحــا ِء
تخصصاتهــم،
الكــر ِة األرضيــة ،وتبقــى اللغــ ُة العربيــ ُة التــي ينطقــون بهــا
ِ
قصــص الحضــار ِة
هــي صاحبــ ُة الجاللــة ،ترســ ُم بريشــتها أحــى
ُ
األزرق املتــ َد ِّر ُج هــو لــو ُن التعبــرِ عــن
والعلــوم والفنــون .لونــ ُه
ِ
ِ
ِ
املحيطــات الثقــ َة والقــو َة ورباطــ َة
صفــات
الــذات :يأخــذ مــن
الســا َم والصفــا َء الالنهــايئ .
الســا ِء َّ
الجــأش ،ويأخــ ُذ مــن لــونِ َّ

صــدر ملنصــة أُريــد كتــاب وثــق خــرة إنشــاء املؤمت ـرات ،واملحافــل
العلمــي لالســتفادة منهــا بعنــوان ِ
«صناعــ ُة امل َحافــلِ العلميــ ِة ...
التخطي ـ ُط والتنظي ـ ُم والتفعيـ ُـل» مــن  330صفحــة وضــم خمســة
فصــول رئيســية ،هــي:
الفصل األول :الحدث العلمي :تعريفه ،تاريخه وأنواعه
الفصــل الثــاين :املشــاركة يف األحــداث العلميــة الدوليــة ضوابطهــا
ومقتضياتهــا
الفصــل الثالــث :اإلج ـراءات التنظيميــة :األصــول والقواعــد املتبعــة
يف تحضــر وتنظيــم األحــداث العلميــة الدوليــة.
الفصــل الرابــع :تجــارب رائــدة يف إعــداد وتنظيــم األحــداث العلمية،
املحفــل العلمــي الــدويل منوذجا
الفصــل الخامــس :نصائــح وتوجيهــات إلنجــاح األحــداث العلميــة
الدوليــة
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منوعات علمية

ثقافة التسوق لدى النساء
إعداد :سليمان مهدي

برزت يف أغلب املجتمعات صورة منط َّية تشــر إىل ميل النســاء للتســوق أكرث من الرجال ،حتى وســمت بأنها ثقافة اســتهالكية مفرطة حد التبذير،
ٍ
لكننــا لــو نظرنــا إىل املســألة مــن جانب آخر غري ما اعتــاد بعضهم رؤيته لوجدنا أ ّن مثة ظروفاً
ومتطلبات تحدو املرأة لتكون أكرث حاجة للتســوق.

الغيرة والحسد

هوس ال ينتهي

متطلبات كثيرة

الــركات الصناعيــة يف أغلــب منتجاتها تســتهدف
النســاء أكــر مــن الرجــال ،حتــى الطــب ،يف هــذه
األيــام ،مــع التطــور العظيــم الــذي طــرأ عليــه،
يــويل اهتاممـاً كبـرا ً باملرأة ســواء يف مســتحرضات
التجميــل الطبيــة ،أو مــواد الحفــاظ عــى شــباب
الوجــه ،وإخفــاء عالمــات التقــدم يف الســن ،إىل
عمليــات التجميــل املختلفــة ،التــي أضحــت
رضوريَّــة لبعضهــم ممــن لديــه تشــوهات خلق َّيــة
أو نتيجــة حــوادث معينــة ،فض ـاً عــن مشــاعر
الغــرة والحســد التــي تعــري بعــض الفتيــات
وتدفعهــن لتقليــد ومنافســة صديقــات أو
قريبــات يف متابعــة املوضــة واألزيــاء واالهتــام
بالرشــاقة ،تلــك الحالــة نجدهــا لــدى الشــابات
الصغــرات يف الســن أكــر مــن األكــر ســناً.

إذا مــا تجاوزنــا الهــوس بارتيــاد األســواق،
والحالــة النفســيَّة التــي تدعــي بعضهــن
تحســنها عنــد قيامهــا بــراء أشــياء جديــدة
«وهــو أمــر ال يخلــو مــن الحقيقــة» عــى
اعتبــار أ ّن كل تجديــد يف الحيــاة ســواء للمــرأة
أو للرجــل مينــح شــيئاً مــن الســعادة ويقتــل
الروتــن الــذي يتســبب بكثــر مــن املشــاكل.
ولــو تركنــا -جانبـاً -تلــك التحليــات التــي تحيــل
هــوس «الشــوبينغ» إىل العصــور القدميــة واألدوار
التقليديــة لــكل منهــا ،حيــث مهمــة الرجــل
الصيــد بــأرسع وقــت والعــودة ،بينــا كانــت
املــرأة تقــوم بجنــي الثــار وبالتــايل التأكــد مــن
جــودة كل مثــرة لضــان حصولهــا عــى األفضــل،
األمــر الــذي يعــزو إليــه بعــض الباحثــن قضــاء
النســاء وقتــاً طويــاً وممتعــاً يف األســواق.

لنــدع تلــك التحليــات جانبــاً ونأخــذ املســألة مــن
زاويــة مختلفــة ،إ ّن اهتــام النســاء بالتســوق يعــو ُد
إىل متطلباتهــن الكثــرة ،وهــي تفــوق متطلبــات
الرجــل ،ســواء باملالبــس ،أو املكيــاج ،أو األوالد ،حتــى
األمــور املتعلقــة باملنــزل مــن أثــاث وســتائر وســواها.
فضـاً عــن أ ّن التنزيــات عــى األســعار يف املواســم تطال
مالبــس املــرأة أكــر مــن الرجــل ،وال يغيب عــن األذهان،
أيض ـاً ،املتطلبــات املتعلقــة بالعنايــة والكوزماتيــك مبــا
تحويــه مــن مســتحرضات للبــرة والشــعر والجســم،
كلهــا حاجيــات شــهرية مكثفــة تحتــاج إليهــا املــرأة
اليــوم ،وهــي أمــو ٌر ال تنتقــص مــن مكانتهــا وقيمتهــا،
بــل إنهــا تظهرهــا مبظهــر أكــر جــاالً وأناقــة وبالتــايل
ســينعكس هــذا عــى حالتهــا النفســية والجســدية ،وال
بـ ّد مــن لفــت االنتبــاه إىل أ ّن كثـرا ً مــن الرجــال اليــوم
باتــوا يهتمــون بهــذه التفاصيــل ويولــون عنايــة بهــا ،مــا
يقطــع الطريــق أمــام أولئــك الذيــن ســينربون لتســليط
ألســنتهم وانتقــاد النســاء اللــوايت يهتممــن بتلــك
األمــور ،فالجــال واملظهــر األنيــق بــات أمـرا ً رضوريـاً يف
حياتنا.

الرجل ال يحب التسوق
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الالفــت أ ًن الرجــل لــن تســتهويه تلــك
العــادة لــدى املــرأة ولــو كان إنفاقهــا
مــن أموالهــا الخاصــة ،ونــراه مــن جهــة
أخــرى ينتقــد إهــال زوجتــه وبقاءهــا يف
مالبــس البيــت وشــعرها غــر مصفــف ،يف
ازدواج َّيــة قاتلــة تقــف املــرأة أمامهــا حائــرة.

صدى أُريد

تأمالت اعالمية

اإلعجاز القرآني في تصميم اإلعالن
د .طه احمد الزيدي

اإلعــان نشــاط اتصــايل يســتخدم لغــرض اســتقطاب اكــر عــدد ممكــن
مــن الجمهــور لتبنــي مفهــوم أو الرتويــج لفكــرة أو خدمــة ،مــع وجــود
البعــد املــادي ،وميــر اإلعــان مبراحــل مختلفــة ،وهــي جــذب االنتبــاه
وإثــارة االهتــام وخلــق الرغبــة وإقنــاع الفــرد ثــم حثــه عــى االســتجابة.
ويتجــى لنــا توظيــف القــرآن الكريــم لهــذه املعــاين وزيــادة ،يف
أكــر مــن مشــهد مــن مشــاهد التصويــر الفنــي ،وســنقترص عــى
َــا
مشــهد يــدل عــى اإلعجــاز اإلعالمــي يف اإلعــان ،قــال تعــاىل( :فَل َّ
الســقَايَ َة ِف َر ْحــلِ أَ ِخيــ ِه ث ُــ َّم أَ َّذ َن ُمــ َؤ ِّذ ٌن
َج َّه َز ُهــ ْم ِب َج َها ِز ِهــ ْم َج َع َ
ــل ِّ
أَيَّتُ َهــا الْ ِعــ ُر إِنَّكُــ ْم ل ََســا ِرقُو َن* قَالُــوا َوأَقْ َبلُــوا َعلَ ْيهِــ ْم َمــاذَا ت َ ْف ِقــ ُدو َن*
قَالُــوا نَ ْف ِقــ ُد ُصــ َوا َع الْ َملِ ِ
ــل بَ ِعــرٍ َوأَنَــا بِــ ِه
ــك َولِ َمــ ْن َجــا َء بِــ ِه ِح ْم ُ
َز ِعي ـ ٌم* قَالُــوا ت َاللَّ ـ ِه لَ َق ـ ْد َعلِ ْمتُ ـ ْم َمــا ِجئْ َنــا لِ ُنف ِْس ـ َد ِف ْالَ ْر ِض َو َمــا كُ َّنــا
َســا ِر ِق َني* قَالُــوا فَـ َـا َج ـ َزا ُؤ ُه إِ ْن كُ ْنتُ ـ ْم كَا ِذ ِب ـ َن* قَالُــوا َج ـ َزا ُؤ ُه َم ـ ْن ُو ِج ـ َد
ِف َر ْحلِــ ِه فَ ُهــ َو َجــ َزا ُؤ ُه كَ َذلِ َ
ــك نَ ْجــزِي الظَّالِ ِمــ َن) (يوســف.)75 -70 :
جــذب االنتبــاه واالهتــام :مــن خــال :النــداء وتشــخيص الجهــة
املســتهدفة (وهــي القافلــة (أيتهــا العــر) ،واإلعــان عــن مكافــأة
خاصــة (حمــل بعــر) ،واظهــار عظيــم مكانــة الطــرف املعلــن وان
لــه القــدرة عــى انفــاذ مــا جــاء يف اإلعــان  ،فاملتكفــل بالجعــل هــو
عزيــز مــر نبــي اللــه يوســف عليــه الســام  ،وتــم اإلعــان مــن قبلــه.
خلــق الرغبــة :ويتجــى يف أ ّن مــا تــم اإلعــان عنــه ميثــل احــدى
اشــباعات وحاجيــات مــن يوجــه اليــه اإلعــان ( ،حمــل بعــر) يف
زمــن القحــط والشــدة ،وهــو اشــد مــا يحتاجــه اهــل القــرى آنــذاك.
محاولــة االقنــاع :والحــث عــى العمل عــن طريــق :امكانية فعــل املقابل:
وهــو أن يــأيت بالســارق ،واالغ ـراء والرتغيــب :بيــان قــدرة املعلــن عــى
انفــاذ مــا جــاء يف اإلعــان :فاملتكفــل بالجعــل هــو عزيــز مــر نبــي اللــه
يوســف عليــه الســامَ ( :ولِ َمـ ْن َجــا َء ِب ِه ِح ْمـ ُـل بَ ِعريٍ َوأَنَــا ِب ِه َز ِعيـ ٌم) ،واليوم
نجــد املعلنــن يوظفــون يف اإلعــان ويظهــرون مــدراء الــركات املعلنــة،
او الشــخصيات الجامهرييــة التــي يثــق بهــا النــاس أو يتأثــرون بهــا.
االعــان التفاعــي :فقــد ســبق القــرآن إىل تصميــم اإلعــان التفاعــي،

الــذي يتيــح للجمهــور املســتهدف ان يشــارك يف اإلعــان ،زيــادة يف
االقنــاع ،ودفعــا لالســتجابة االيجابيــة ،قــال تعــاىل( :ث ُــ َّم أَ َّذ َن ُمــ َؤ ِّذ ٌن
أَيَّتُ َهــا الْ ِعــ ُر إِنَّكُــ ْم ل ََســا ِرقُو َن* قَالُــوا َوأَقْبَلُــوا َعلَيْهِــ ْم َمــاذَا ت َ ْف ِقــ ُدو َن*
قَالُــوا نَ ْف ِق ـ ُد ُص ـ َوا َع الْ َملِـ ِ
ـك) ،أجابوهــم بعبارتهــم لشــدهم اىل اإلعــان
واالهتــام بــه وتأليفهــم ،ثــم دخلــوا يف تفاصيــل اإلعــان وجزئياتــه
زيــادة يف التفاعــل وداللــة عــى التجــاوب مــع الجهــة املعلنــة( :قَالُــوا
فَـ َـا َج ـ َزا ُؤ ُه إِ ْن كُ ْنتُ ـ ْم كَا ِذ ِب ـ َن* قَالُــوا َج ـ َزا ُؤ ُه َم ـ ْن ُو ِج ـ َد ِف َر ْحلِ ـ ِه فَ ُه ـ َو
َج ـ َزا ُؤ ُه كَ َذلِـ َـك نَ ْج ـزِي الظَّالِ ِم ـ َن) ،واليــوم أصبــح اإلعــان ليــس عرضــا
جامــدا وإمنــا عبــارة عــن حكايــة وحبكــة دراميــة فيهــا مــن املؤث ـرات
الصوتيــة والبرصيــة مــا تشــد املتلقــي ،ولكنهــا يف وســائل االتصــال مل
تبلــغ مســتوى التفاعــل املبــارش إال يف اإلعالنــات التــي تعتمــد االتصــال
الشــخيص أو الجمعــي يف االســواق أو مواقــع التواصــل االجتامعــي.
مراعــاة األعــراف واملفاهيــم لــدى املتلقــي :وفيهــا فائــدة جديــدة
ملصممــي االعــان :ومنهــا مراعــاة اســتخدام املصطلحــات التــي تناســب
فهــوم الجمهــور املســتهدف يف اإلعــان ،فقــد اســتخدم عبــارة مألوفــة
للمقصــود باإلعــان ،قــال تعــاىل وهــو يصــف فعــل أهــل مــر( :فَلَـ َّـا
الســقَايَ َة ِف َر ْحــلِ أَ ِخيــ ِه) ،ويف اإلعــان:
َج َّه َز ُهــ ْم ِب َج َها ِز ِهــ ْم َج َع َ
ــل ِّ
(قَالُــوا َوأَقْ َبلُــوا َعلَ ْيهِــ ْم َمــاذَا ت َ ْف ِقــ ُدو َن* قَالُــوا نَ ْف ِقــ ُد ُصــ َوا َع الْ َملِ ِ
ــك)،
فلــم يقــل الســقاية أو ســقاية امللــك ،الن املعــروف لــدى البــدو
هــو الصــواع وليــس الســقاية ،وأضافــه إىل امللــك تضخيــا لزيــادة
الشــد لإلعــان واالهتــام بــه ،فجــاء اإلعــان بعبــارة مألوفــة عنــد
املســتهدف وليــس بالــرورة عنــد املعلــن ،مثــرة الهتاممــه ،ولــذا نجــد
مصممــي اإلعالنــات يف زمننــا يســتخدمون عبــارات متجانســة متداولــة
يف الوســط الــذي يوجــه اليــه اإلعــان ،فقــد تكــون شــعبية وعاميــة
يف الوســط الشــعبي ،وعلميــة يف وســط النخبــة ،كــا تنبــه مصممــو
اإلعــان املعــارص إىل مراعــاة بيئــة الجمهــور املســتهدف ،فاإلعــان
عــن بضاعــة مــا يف دول اوربيــة ،يختلــف يف تصميمــه (لغــة وأشــخاصا
وكيفيــة ومؤث ـرات) عــن اإلعــان عــن البضاعــة نفســها يف دول عربيــة.

وبذلــك يتبــن لنــا أن القــرآن ســبق إىل مراعــاة مقومــات تصميــم االعــان التفاعــي املؤثــر ،وإىل توظيــف األع ـراف والقيــم لــدى الجمهــور
املســتهدف يف اإلعــان ،وجــاء ذلــك كلــه ألجــل تحقيــق الغــرض منــه ،يف اســتقطاب الجمهــور للمشــاركة الفاعلــة يف مخرجــات االعــان.
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