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هيئة التحرير

االفتتاحية

بالعربيــة  الناطقــن  والباحثــن  والخــراء  للعلــاء  أُريــد  منصــة  أكملــت 
الــدويل  العلمــي  ملحفلهــا  اإللكرتونيــة  النســخة  الطــاق  اســتعداداتها 
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 حضــوراً عامليــاً بعيــداً 
ــدة. ــباب عدي ــل ألس ــن طوي ــه لزم ــوا من ــذي عان ــاء ال ــش واإلقص ــن التهمي ع
ــرة التــي دأبــت املنصــة عــى  ــة الكب ــد هــذه التظاهــرة العلمي إن التوقــف عن
إقامتهــا مرتــن كل ســنة، يجعــل املتابــع ألنشــطة منصــة أُريــد وفعالياتهــا منــذ 
انطاقهــا قبــل أكــر مــن أربع ســنوات، يكتشــف أن اآلليــة التي تنظم بهــا املنصة 
أنشــطتها تتســم بالريــادة والتفــرد يف التنفيــذ؛ إذ ليــس مــن الســهل اطاقــا أن 
تنظــم محفــاً علميــاً يضــم أكــر مــن مؤمتــر علمــي، وتعقد فيهــا أكر من جلســة 
علميــة بنحــو متزامــن الكرتونيــاً تُلقــى فيهــا عــرات البحــوث لباحثــن ناطقــن 
بالعربيــة مــن مختلــف أرجــاء املعمــورة، ويحــر هــذه الجلســات مئــات، إن مل 
يكــن اآلالف مــن املهتمــن واملتخصصن يف شــتى أنواع العلوم اإلنســانية واملعرفة.
ــات،  ــد ورش ــد لعق ــل ميت ــط، ب ــة فق ــرات العلمي ــد املؤمت ــر عن ــف األم ال يتوق
ــع مســتوى  ــة رف ــا، يف خان ــن تصــب، يف مجمله ــة، يف عناوي ومحــارضات تدريبي
بالعربيــة، وهــذه االســرتاتيجية  الناطــق  للباحــث  العلمــي والبحثــي  األداء 
أعــداد  ارتفــاع  واضــح، يف  بنحــو  نجاعتهــا،  أثبتــت  املنصــة  تتبعهــا  التــي 
املســجلن يف املنصــة؛ إذ تجــاوز حتــى اآلن ســتة وخمســن ألــف باحــث، 
ــى  ــة الخط ــر واثق ــة تس ــرور يف أن املنص ــرح وال ــى الف ــث ع ــر يبع ــو أم وه
ــف كان مســتوى النجــاح  ــر كي ــا يتذك ــذي رســمته لنفســها، وكلن ــق ال يف الطري
الــذي تحقــق يف النســخة السادســة مــن املحفــل، التــي نظمــت إلكرتونيــا 
يف نيســان إبريــل املــايض برعايــة ثــاث جامعــات إســامية وعربيــة، وهــو 
ــع  ــي يتوق ــابعة، الت ــخة الس ــبوق للنس ــر مس ــاح غ ــن بنج ــا متفائل ــا يجعلن م
أن يشــارك فيهــا اآلف الباحثــن ســواء بالبحــوث أو بالحضــور اإللكــرتوين.
ــر، يف  ــد آخ ــا بع ــة يوم ــه املنص ــذي تحقق ــاح ال ــن النج ــدث ع ــا نتح وإذا كن
ــور  ــذي الدكت ــها التنفي ــل دور رئيس ــن أن نغف ــا ال ميك ــا، فإنن ــف فعالياته مختل
مبنتهــى  بواجباتهــم  يقومــون  الذيــن  التقنــي  وفريقــه  الســويدي،  ســيف 
اإلخــاص والتفــاين، وال ميكننــا، أيضــاً إال أن نذكــر باعتــزاز مــا تقــوم بــه 
تضــان  اللتــن  املوحــدة،  االستشــارية  ولجنتهــا  للمنصــة  العامــة  األمانــة 
ــل  ــوِّم عم ــورة، وتق ــح واملش ــان النص ــتوى، وتقدم ــة املس ــة عالي ــاءات علمي كف
املنصــة وأنشــطتها، مــا ينتــج عنــه تألــق مســتمر، وإبــداع ال يتوقــف، وحتــا 
ســيكون املحفــل العلمــي الــدويل الســابع حلقــة جديــدة يف مسلســل نجاحــات 
ــامي. ــريب واالس ــي الع ــهد العلم ــوم يف املش ــارضة الي ــت ح ــي بات ــة، الت املنص

المحفل العلمي الدولي السابع.. نجاح منتظر
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أخبار ونشاطات المنصة

بغداد وسيئون تمنحان منصة ُأريد خطابات شكر وتقدير

صدى ُأريد

حصلــت مجلــة أُريــد للدراســات اإلعاميــة وعلــوم االتصــال 
ــذي  ــم تســجيل دويل، بعــد انجــاز العــدد االول ال عــى رق
تضمــن دراســة تحليلــة لنــرات االخبــار وعــددا مــن 
ــريب.  ــن الع ــاء الوط ــف انح ــن مختل ــة م ــوث العلمي البح
جــاء ذلــك بجهــود رئيــس األســتاذ الدكتــور ســعد املشــهداين 
ــجيل دويل    ــم تس ــى رق ــت ع ــة حصل ــد أن املجل ــذي أك ال
ــذي  ــا ال ــد انجــاز العــدد االول منه ISSN 2709-2062، بع
تضمــن خمســة بحــوث علميــة لباحثــن مــن مختلــف أنحاء 
الوطــن العــريب، وحملــت عناويــن، أزمــة البــرة يف مقــاالت 
قــادة الــرأي الخليجــي لعــام 2018، اســتخدام املصطلحــات 
اإلعاميــة وتوظيفهــا يف القنــوات الفضائيــة العراقية، دراســة 
تحليليــة لنــرات األخبــار الرئيســية يف قنــاة الرقيــة نيــوز 
إمنوذجــاً، اســتخدام اإلنرتنــت يف تقديــم خدمــات املعلومات 
يف املكتبــات ومراكــز املعلومات دراســة استكشــافية، وكذلك  
ــاب  ــة خط ــة يف محارب ــة االلكرتوني ــات اإلعامي دور املنص
اإللكرتونيـــة  والتنشئــــة  ميدانيــة(،  )دراســة  الكراهيــة 
واإلفـــادة منهـا يف العمليـة الرتبويـة والتعليميـة يف العـراق.

مجلة ُأريد للدراسات اإلعالمية وعلوم االتصال تحصل على تسجيل دولي 

الناطقــن  والباحثــن  للعلــاء  أُريــد  منصــة  حصلــت 
بالعربيــة عــى خطابــات شــكر وتقديــر مــن جامعتــي 
بغــداد يف العــراق وســيئون يف اليمــن، تثمينــا للجهــود 
ــومة  ــدوة املوس ــة بالن ــاركة الفعال ــة واملش ــة املبذول العلمي
)آفــاق البحــث العلمــي والتعــاون بــن الجامعــات العربية(، 
القيمــة،  العلميــة  املحــارضات  عــى  اإلرشاف  وكذلــك 
ــا. وتســلم  ــن بغره ــة للناطق ــة العربي ــا أســبوع اللغ ومنه
الرئيــس التنفيــذي للمنصــة الدكتــور ســيف الســويدي 
األســتاذ  فيهــا  املوحــدة  االستشــارية  اللجنــة  ورئيــس 
ــادة  ــن ع ــر م ــكر وتقدي ــا ش ــاين كتب ــلوان الع ــور س الدكت
ــور  ــة باألســتاذ الدكت ــة بغــداد، متمثل ــوم بجامع ــة العل كلي
عبــد الكريــم عبــد الــرزاق عبــد الوهــاب، تثمينــاً للجهــود 
ــاق  ــدوة املوســومة ) آف ــة بالن ــة يف املشــاركة الفاعل املبذول
ــة( يف  ــات العربي ــن الجامع ــاون ب ــي والتع ــث العلم البح
ــام  ــام لنظ ــرف الع ــل امل ــا حص ــاة. ك ــوم الحي ــم عل قس
عليــم يف املنصــة األســتاذ معــد أحمــد الحاكــم كتــاب 
شــكر وتقديــر مــن جامعــة ســيئون يف اليمــن متمثلــة 
برئيســها األســتاذ الدكتــور محمــد عاشــور الكثــري، تقديــرا 
للجهــود املتميــزة يف اإلرشاف عــى املحــارضات العلميــة 
القيمــة، ومنهــا أســبوع اللغــة العربيــة للناطقــن بغرهــا . 
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تســتعد منصــة أُريــد للعلــاء والخــراء والباحثــن الناطقــن 
ــدويل »عــن  ــل العلمــي ال ــج املحف ــة إلطــاق برنام بالعربي
ــد«َ بنســخته الســابعة، للفــرتة 11- 15 نوفمــر 2020م،  بُع
تحــت عنــوان »التواصــل العلمــي الرقمــي آفــاق لارتقــاء«. 
ــام مرتــن  ــذي يُق ويعقــد هــذا الحــدث املهــم للباحثــن ال
ــت جــراء  ــر االنرتن ــتثنايئ خــاص ع يف الســنة، يف ظــرف اس
ــدورات  ــن ال ــدداً م ــمل ع ــا، وسيش ــة كورون ــي جائح تف
علميــة  مؤمتــرات  ضمــن  العمــل  وورش  واملحــارضات 
متعــددة، كــا ســيتم اســتضافة جمــع غفــر مــن الباحثــن 
يف جامعــات الوطــن العــريب والعــامل، برعايــة مجموعــة 
اللجنــة  والعامليــة. وحــددت  العربيــة  الجامعــات  مــن 
التحضريــة لهــذا املحفــل جملــة مــن األمــور التــي تخــص 
يف  املقبولــة  امللخصــات  نــر  )يكــون  منهــا،  الباحثــن 
ــذي ســيضم  ــدويل ال ــي ال ــل العلم ــاب ملخصــات املحف كت
ــة  ــر البحــوث املقبول ــا فقــط، فضــا عــن ن ــة منه املقبول
باللغــة االنجليزيــة يف املعهــد األمريــي للفيزيــاء )تصنيــف 
ســكوبس( والبحــوث العربيــة يف مجــات منصــة أُريــد 
العلميــة املحكمــة  التــي تعــد مــن املجــات  الدوليــة 

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

بعــد حصولهــا عــى رقــم تســجيل دويل(. مشــددةعى 
ــاء  ــن انته ــا م ــد 60 يوم ــا بع ــال البحــث كام )رضورة ارس
فعاليــات املحفــل الــدويل بهــدف أجــراء التحكيــم العلمــي 
والنــر(. واشــارت اىل ان )التســجيل ســيكون يف قاعــدة 
بيانــات وموســوعة الكفــاءات العلميــة العربيــة قبــل يــوم 
31 اكتوبــر الجــاري 2020م، مــن اجــل تصديــر قاعــدة 
البيانــات إىل كتــاب إلكــرتوين ومطبــوع، ليُعــّد مرجعــا ودليا 
للكفــاءات العلميــة الناطقــة بالعربيــة، حيــث ســيتم نــر 
املوســوعة خــال املحفــل العلمــي الــدويل الســابع(. واكدت 
اللجنــة انــه )مــن املؤمتــرات التــي اضيفــت يف هــذا املحفــل، 
ــة  ــات الرتبوي ــاين للدراس ــدويل الث ــوي ال ــر الرتب ــو املؤمت ه
والنفســية - مؤمتــر جديــد / جامعــة املدينــة العامليــة 
ــاء  ــاصٌّ بالعل ــيٌّ خ ــاٌء ِعلم ــل ِوع ــد املحف ــاز(. ويع ماليزي
ــا  ــتوعُب م ــة، اذ يس ــن بالعربي ــن الناطق ــراء والباحث والخ
مُيكنهــم القيــام بــه مــن أنشــٍطة وفعاليــاٍت علميــٍة، وثقافيٍة، 
ــُق الفائــدَة للمنصــِة وأعضائهــا يف  وفكريــٍة، وتواصليــٍة، تُحقِّ
ــِة  ــة العامــة للمنصــة وأعضــاُء اللجن ــه األمان ضــوء مــا أقرّت
ــة . ــالٍة، ورؤي ــٍم، ورس ــن قي ــل  م ــذا املحف ــِة له التحضري
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المجالت العلمية المحكمة بين طموح النشر وتحديات االدارة

 أوىص مجموعــة مــن الباحثــن خــال نــدوة علميــة رعتهــا منصــة 

ــن  ــاون ب ــة التع ــة، بتنمي ــن بالعربي ــن الناطق ــاء والباحث ــد للعل أُري

ــاءة  ــع كف ــى رف ــل ع ــد والعم ــص الواح ــة ذات التخص ــات العلمي املج

املجــات العربيــة للنــر فيهــا. وناقــش الباحثــون خــال النــدوة 

ــوان  ــت عن ــول 2020م، تح ــدة 25-26 ايل ــد للم ــن بع ــدت ع ــي عق الت

ــة  ــر( مجموع ــل التأث ــا ومعام ــة وتصنيفه ــة املحكم ــات العلمي )املج

املجــات  واقــع  بتطويــر  تســهم  التــي  والتوصيــات  الحلــول  مــن 

العلميــة يف ظــل تحديــات اإلدارة والنــر خــال الوقــت الراهــن، 

ــاث  ــض األبح ــة لرف ــة وفني ــة ومنهجي ــر علمي ــع معاي ــن وض ــاً ع فض

رفــض  معياريــة  ربــط  ورضورة  املحكمــة،  العلميــة  املجــات  يف 

البحــث.  التــي يقدمهــا  النوعيــة  العلميــة يف املجــات و  األبحــاث 

ــة  ــة افتتاحي ــايل، كلم ــام الح ــا د. ابتس ــي قدمته ــدوة الت ــت الن وتضمن

ــور ســيف الســويدي.  ــد الدكت ــذي ومؤســس منصــة أُري ــس التنفي للرئي

ــر  ــة تحري ــس هيئ ــا ورئي ــارية العلي ــة االستش ــس اللجن ــة رئي ــم كلم ث

مجلــة أُريــد الدوليــة للعلــوم والتكنولوجيــا أ.د. ســلوان العــاين. و 

كلمــة ملــرف قســم النــر العلمــي االلكــرتوين 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 خرئيــل حســيني 

ــة املحكمــة التابعــة  ــا عــن املجــات العلمي ــل، تحــدث خاله ــن جمي ب

اإلســامية  بالجامعــة  اإلســامي  والــرتاث  الوحــي  معــارف  ألقســام 

مقومــات  ابــرز  العــويض  افــراح  الدكتــورة  قدمــت  كــا  العامليــة، 

ــّي  ي ــه الرتَّ ــد الل ــور عب ــز الدكت ــا اوج ــة، ك ــة املحكم ــات العلمي املج

اهــم التحديــات التــي توجههــا املجــّات العلميَّــة املحكَّمــة، يف مــا 

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 

ــك  ــر وكذل ــز املحكمــن واملراجعــن ورؤســاء التحري لتتمكــن مــن تحفي

ــدة  ــرار قاع ــى غ ــة ع ــوث العربي ــة بالبح ــات خاص ــدة بيان ــل قاع عم

بيانــات ســكوبس، وعقــد مؤمتــر عــن املجــات العلميــة، لتشــجيع 

إضافــة  البينيــة،  والدراســات  املتخصصــة  الدراســات  يف  األبحــاث 

اىل انشــاء دليــل للمجــات العلميــة مــن اجــل مســاعدة الباحثــن.  

ــع   ــص يف  رف ــي  متخص ــع  علم ــن  مجم ــى تكوي ــون، ع ــق الباحث واتف

مســتوى  التحكيــم العلمــي، وتنميــة  التعــاون  بــن املجــات العلميــة 

ــة  ــاءة املجــات العربي ــع كف ذات التخصــص الواحــد، والعمــل عــى رف

ــن  ــا ع ــة، فض ــات العاملي ــا يف التصنيف ــا وإدخاله ــر فيه ــجيع الن وتش

ــو  ــة تخل ــة بحــوث راقي ــة كتاب ــن كيفي ــم الباحث ــود لتعلي ــف الجه تكثي

مــن الحشــو واإلطالــة وأن يكــون هــذا العمــل نظــري وتطبيقــي، 

اضافــة اىل تكويــن مجاميــع بحثيــة إلعــداد البحــوث العلميــة الرصينــة 

ــة، للحــد مــن ظاهــرة  ــة املحكمــة والرصين ونرهــا يف املجــات العلمي

املجــات املفرتســة وحايــة الباحثــن وبحوثهــم مــن النــر فيهــا.

ــافاِت العامليَّــِة، ملــا يف ذلــك   مشــددين عــى )رضورة االنضــام إىل الكشَّ

مــن تحســن لعمليَّــِة النَّر، وتســهيل للبحث عــن املوضوعــاِت املطروقِة 

ــم  ــة والتحكي ــة العلمي ــى األمان ــة ع ــن، والرقاب ــن اآلخري ــى الباحث ع

باملجــات العلميــة املحكمــة، والعنايــة بتطويــر التحكيــم باملجــات 

ــم   ــن اســتام البحــث إىل ترشــيح املحكمــن لجــودة التحكي ــة م العلمي

ــات  ــذه املج ــة له ــارية والتحريري ــات االستش ــل للهيئ ــار األفض و اختي

واالســتثار يف االنفــاق عــى البحــث العلمي واعتبــاره أولية اســرتاتيجية(. 

ــة  ــل مدون ــابقة أفض ــن مبس ــن الفائزي ــان ع ــدوة باالع ــت الن واختتم

الفائــز  االوىل  باملركــز  جــاء  حيــث   ،2020 ايلــول  خــال  علميــة 

مختــرة  مقدمــة  عــن  العابــدي  الكاظــم  عبــد  يــارس  أ.عــار 

عــى  موحــن  وليــد  د.  التجاريــة، وحصــل  املصــارف  نشــاة  حــول 

التاريخيــة، وحــل  الثانيــة عــن املجتمــع املغــريب واملعرفــة  املركــز 

الحوكمــة  عــن  الثالــث  باملركــز  حمــد   صالــح  حمــد  ناجــي  أ. 

 . )19-COVID( ــتجد ــا املس ــروس كورون ــة فاي ــل أزم ــة يف ظ األخاقي

قصي منذر
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اتفاقية تعاون كبيرة بين ُأريد وجامعة المدينة العالمية الماليزية 

ــة  ــن بالعربي ــن الناطق ــاء والخــراء والباحث ــد للعل وقعــت منصــة أُري

اتفاقيــة تعــاون كبــرة مــع جامعــة املدينــة العامليــة، يف ماليزيــا، تهــدف 

ــة،  ــاالت العلمي ــع املج ــود يف جمي ــيق الجه ــرات، وتنس ــادل الخ إىل تب

ــواء. ــد س ــى ح ــة ع ــة والكلي ــن يف املنص ــدم الباحث ــا يخ ــة مب والثقافي

ــى  ــد، ع ــن بع ــا، وع ــمها إلكرتوني ــرت مراس ــي ج ــة الت ــع االتفاقي ووق

خلفيــة جائحــة كورونــا، عــن املنصــة الدكتــور ســيف الســويدي مؤســس 

املنصــة ورئيســها التنفيــذي، فيــا وقعهــا عــن جامعــة املدينــة العامليــة 

ــر الجامعــة بحضــور  ــن محمــد عثــان مدي ــور فضــان ب األســتاذ الدكت

ــة للشــؤون  ــل الجامع ــرويك، وكي ــب امل ــور الطي ــتاذ املشــارك الدكت االس

األكادمييــة، واألســتاذ املشــارك الدكتــور فليــح مضحــي الســامرايئ، عميــد 

كليــة اللغــات يف الجامعــة، وعضــو اللجنــة االستشــارية املوحــدة ملنصــة 

ــن أحمــد، املستشــار  ــور ســيد هاشــم ب ــد، واألســتاذ املشــارك الدكت أُري

ــركات. ــال ب ــور ب ــوين للجامعــة، فيــا حرهــا عــن املنصــة الدكت القان

وقــال الدكتــور ســيف الســويدي يف كلمــة لــه مبناســبة توقيــع االتفاقيــة: 

ــا اتفاقيــة  ــام منصــة أُريــد، إذ عقدن إن هــذا اليــوم يــوم مبــارك مــن أي

ــات  ــن الجامع ــدم ضم ــب متق ــا ترتي ــزة وله ــة متمي ــع جامع ــاون م تع

ــتن،  ــدة للمؤسس ــاق فائ ــذا االتف ــق ه ــه أن يحق ــال الل ــة، ونس املاليزي

ــف  ــا وص ــة، في ــن بالعربي ــة للناطق ــة لعلمي ــة الحرك ــايل، خدم وبالت

االســتاذ املشــارك الدكتــور فليــح مضحــي عميــد كليــة اللغــات يف 

جامعــة املدينــة املاليزيــة توقيــع االتفاقيــة باالنجــاز الكبــر مؤكــداً 

أنهــا ســتتيح للطرفــن فرصــة التعــاون واالنتشــار الثقــايف والعلمــي 

الثقافيــة. والنــدوات  العلميــة  باملؤمتــرات  يتعلــق  مــا  خاصــة 

وقــال: إن باكــورة مثــار هــذه االتفاقيــة الكبــرة هــو إقامــة املؤمتــر الدويل 

الرابــع ICLS2020 الــذي مــن املؤمــل أن تقيمــه كليــة اللغــات بالتعــاون 

ــاىل  ــه ســبحانه وتع ــائا الل ــادم، س ــع املنصــة يف 16- 17 ديســمر الق م

ــا يخــدم املجــاالت  ــن مب ــة فاتحــة خــر للطرف ــون هــذه االتفاقي أن تك

الثقافيــة والبحثيــة وطلبــة العلــم مــن الناطقــن باللغــة العربيــة.

املدينــة  جامعــة  )باإلنجليزيــة:  العامليــة  املدينــة  جامعــة  وتعــد 

غــر  مســتقلة  تعليميــة  مؤسســة   )MEDIU )اختصــارا:  العامليــة( 

ــايل  ــم الع ــن وزارة التعلي ــة م ــي مرخص ــا، وه ــا ماليزي ــة، ومقره ربحي

املاليزيــة )MOHE(، وجميــع برامجهــا تتــم املوافقــة عليهــا مــن 

2006م. العــام  منــذ  تأسســت  وقــد  املاليزيــة،  االعتــادات  هيئــة 

جميــع  العامليــة  املدينــة  جامعــة  اســتكملت   2007 يونيــو   20 ويف 

التعليــم  وزارة  قبــل  مــن  والتســجيل  النهــايئ  االعتــاد  إجــراءات 

العــايل املاليزيــة )MOHE(. – فيــا التحقــت أول دفعــة بالجامعــة 

عــام 2008، ثــم افتتحــت الجامعــة املزيــد مــن الكليــات والرامــج 

الدراســية شــملت مجــاالت: العلــوم اإلســامية – اللغــات – العلــوم 

املاليــة واإلداريــة – الحاســب اآليل وتقنيــة املعلومــات- مركــز اللغــات. 

ووصــل عــدد املراكــز الخدميــة التابعــة للجامعــة إىل )9( مراكــز 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، 

ــة  ــت أول دفع ــارش والتحاق ــم املب ــة التعلي ــام 2010 بداي ــة. ع والهندس

ــن  ــة م ــج أول دفع ــم تخري ــام 2011 ت ــبتمر 2010. - يف ع ــهر س يف ش

ــوم اإلســامية. ــة اللغــات والعل ــة يف كلي ــة العاملي ــة املدين طــاب جامع

ــة  ــة الدولي ــة املدين ــاء جامع ــرة إنش ــره أن فك ــر ذك ــن الجدي وم
املســلمن  العلــاء  مــن  مجموعــة  مــن  طرحــت   )MEDIU(
ــاألدوات  ــن ب ــد املســلمن املعارصي ــن أرادوا تزوي املشــهورين الذي
التعليميــة الحديثــة، ولكــن املناســبة التــي مــن شــأنها أن تجهزهــم 
للواقــع القــايس للحيــاة يف العــامل اإلســامي اليــوم – العــامل الــذي 
ــال  ــن خ ــة. م ــم واألمي ــر والظل ــروب  والفق ــه  بالح ــت ب ابتلي
 MEDIU تســهيل التعلــم اإللكــرتوين، ميكــن الوصــول بســهولة إىل
مــن قبــل الطــاب مــن جميــع أنحــاء العــامل يف أي وقــت أو مــكان 
املنــورة،  املدينــة  باختيارهــم. وســميت MEDIU عــى اســم 
ــة املقدســة واملباركــة حيــث أســس الرســول محمــد، صــى  املدين
اللــه عليــه وســلم، عاصمــة الدولــة اإلســامية األوىل، والتــي تُعــد 
القبلــة بالنســبة ألولئــك الذيــن يبحثــون عــن املعرفــة اإلســامية .
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قــراءة فــي قســم التحســس النائــي ونظــم 
المعلومــات الجغرافيــة

حرره: أستاذ مساعد د.سندس عبد العباس عبداهلل البكري

نبذة عن القسم

مخرجات مؤهلة

هــو أحــد األقســام العلميــة التــي تــم اســتحداثها 

عــام 2015م، يف كليــة العلــوم -جامعــة بغــداد 

ــذي اســتحدث   ويعــد القســم األول يف العــراق  ال

األوليــة وإعدادهــا يف مجــال  الكــوادر  لتهيئــة 

التحســس النــايئ ومعالجــة الصــور، والبيانــات 

ــا،  ــة وتحليله ــة، والجيومعلوماتي ــة الفضائي الرقمي

ملتطلبــات  تلبيــة  اســتحداثه  فكــرة  جــاءت  إذ 

والحاجــة  الشــديدة  وللرغبــة  العمــل  ســوق 

امللحــة ملثــل هــذا التخصــص؛ وذلــك لحاجــة 

هــذه  ملثــل  املختلفــة   الدولــة  مؤسســات 

التخصصــات الحديثــة؛ حيــث يجمــع هــذا القســم 

الفيزيــاء  علــوم  أقســام  بــن  مــا  مفرداتــه  يف 

والحاســبات وبعــض مفــردات قســم علــوم األرض 

ــة  ــة املدني ــك أقســام الهندس ــة وكذل ــوم البيئ وعل

وهندســة املســاحة إضافــة إىل مفاهيــم التحســس 

الرقميــة. الصــور  وتحليــل  ومعالجــة  النــايئ 

ــة  ــات مؤهل ــايئ مخرج ــس الن ــم التحس ــدم قس يق

وفاعلــة ومتخصصــة يف مجــال التحســس النــايئ 

ونظــم املعلومــات املكانيــة عــى مســتوى عــايل مــن 

ــق العمــي  ــة والقــدرة عــى التطبي ــة النظري املعرف

ليواكــب  النــايئ  التحســس  لنشــاطات  الفعــي 

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 

املســتقبلية  وبرامجــه  الحاليــة  ملشــاكله  حلــوالً 

كــا يتمكــن الخريجــن مــن إجــراء تحليــل معقــد 

إىل  والوصــول  والوصفيــة  املكانيــة  للمعطيــات 

منذجــة الوضــع املــدروس. واملتمثلــة  باســتخدام 

بيانــات األقــار الصناعيــة واســتخدام الصــور الجوية 

املختلفــة. الظوهــر  وتحليــل  ودراســة  لتفســر  
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المهارات ومكاسب

المجاالت العلميةمجاالت العمل

ــم  ــو قس ــبها خريج ــي يكتس ــارات الت ــدد امله تتع

التحســس النــايئ ونظــم املعلومــات الجغرافيــة  

ــع  ــام مبواضي ــا: اإلمل ــن أهمه ــم وم ــد تخرجه بع

هندســة املســاحة، التــي تشــمل املســاحة األرضيــة 

ــة،  ــة( والجيوديزي ــة )الجوي واالنشــائية والتصويري

النفطيــة،  االستكشــافات  مبواضيــع  واإلملــام 

واإلملــام مبواضيــع نظــم املعلومــات الجغرافيــة

GIS، إضافــة إىل اإلملــام مبواضيــع علــوم الخرائــط 

ــد  ــة تحدي ــع أنظم ــام مبواضي ــقاطات، واإلمل واالس

املواقــع العاملــي نظــام GPS واإلملــام مبواضيــع 

التــي تخــص املــوارد املائيــة ) الســطحية والجوفيــة 

ــك  ــار وكذل ــن اآلث ــث ع ــع البح ــام مبواضي ( واإلمل

ــة،  االستشــعار عــن بعــد وتحليــل الصــور الفضائي

والبيانــات الرقميــة، فضــا عــن اكتســاب مهــارات 

ــة  ــة الرمج ــات، وامكاني ــة للبيان ــة الرقمي املعالج

واملاتــاب. املــريئ  بيســك  الفيجــوال  بلغــات 

أمــا بخصــوص مجــاالت العمــل لخريجــي قســم 

التحســس النــايئ ونظــم املعلومــات، بعــد تخرجهــم 

ــة  ــص هندس ــها لتخص ــل نفس ــاالت العم ــي مج فه

هــذا  لخريــج   ميكــن  حيــث  أيضــاً،  املســاحة 

القســم - الــذي يحمــل لقــب )محلــل بيانــات 

عمــل  فرصــة  عــى  الحصــول   -) نــايئ  تحســس 

يف املجــاالت اآلتيــة: جميــع دوائــر الدولــة التــي 

متتلــك أنظمــة املعلومــات الجغرافيــةGIS، املســاحة 

 ،GPS العاملــي  التوقيــع  ونظــام  الجيوديزيــة 

ــة  ــة الرقمي ــاحة التصويري ــة، املس ــاحة األرضي املس

واملســاحة التصويريــة الدقيقــة، االستشــعار عــن 

بعــد، وتحليــل الصــور والبيانــات الرقميــة، علــم 

ــة واإلنشــائية،  ــة، املســاحة العقاري ــط الرقمي الخرائ

املعلومــات. وإدارة  املعلومــات  تكنولوجيــا 

إن أبــرز املجــاالت العلميــة الواســعة التــي توظفهــا 

الــوزارات واملؤسســات والــركات بشــكل كبــر، 

العــايل  التعليــم  وزارة  أبرزهــا:  ومــن  متعــددة 

ــي  ــب االكادمي ــل يف الجان ــي- العم ــث العلم والبح

ــة، وزارة النفــط- وحــدات أو  واملراكــز بحــوث البيئ

شــعب أو أقســام التحســس النــايئ ونظــم املعلومات 

الجغرافيــة، وزارة االعارواإلســكان، وزارة البلديــات، 

البيئــة  وتحســن  حايــة  ودوائــر  البيئــة  وزارة 

ــعب  ــدات أو ش ــات- وح ــة املحافظ ــات بيئ ومديري

املعلومــات  ونظــم  النــايئ  التحســس  أقســام  أو 

الجغرافيــة، دائــرة األرايض واملســاحة وكافــة دوائــر 

التســجيل التابعــة لهــا، وزارة الســياحة واآلثــار، 

الــركات  االمنــايئ،  والتعــاون  التخطيــط  وزارة 

ــاء واإلنشــاءات، دور الخــرة  ــاع البن ــة يف قط العامل

الزراعــة، املراكــز  االستشــارية والدراســات، وزارة 

املــوارد  وزارة  وغرهــا،  الجامعــات  يف  البحثيــة 

ــة اىل  ــة، إضاف ــاع، وزارة الداخلي ــة، وزارة الدف املائي

ــع  ــل م ــي تتعام ــر القطــاع الخــاص الت ــع دوائ جمي

مجــاالت الهندســة املدنيــة وهندســة املســاحة.
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رؤساء جامعات يتناقشون مع ُأريد تنشيط البحث العلمي 
صدى ُأريد / متابعة خاصة 

مــن أجــل فتــح أبــواب العلــم واملعرفــة، وخلــق فضــاءات مــن التواصــل 

البَنــاء، ترتــأي كثر مــن الجامعات العامليــة والرصينة إىل تبــادل الخرات، 

والتجــارب يف مــا بينهــا لتحقيــق أعــى مســتويات الفائــدة بــن الباحثــن.

يف هــذا الشــأن عقــدت مجموعــة مــن الجامعــات العراقيــة نــدوة 

بــن  والتعــاون  العلمــي  البحــث  )آفــاق  عنوانهــا:  جــاء  علميــة 

وجامعــة   ، األنبــار  جامعــة  فيهــا  وشــاركت  العربيــة(،  الجامعــات 

النهريــن. وجامعــة  املنصــور،  التقنــي/  الطبــي  واملعهــد  بغــداد، 

ــح  ــب صال ــور مشــتاق طال ــار  األســتاذ الدكت ــة األنب ــس جامع ــد رئي أك

النــدا، خــال النــدوة، رضورة تعزيــز الراكــة البحثيــة مــا بــن باحثــي 

جامعــة األنبــار وباحثــي الجامعــات العربيــة األخــرى، إضافــة إىل 

ــات  ــع الجامع ــاون م رضورة عقــد مؤمتــرات دوليــة تخصصيــة بالتع

العربيــة املتقدمــة يف التخصــص املعنــي وبالتنســيق مــع دور نــر 

تبــادل  عــن  فضــاً   ،Springer or Elsevier, etc مثــل  عامليــة 

أســوة  العربيــة،  الجامعــات  باحثــي  بــن  للبحــوث  االستشــهادات 

بالجامعــات العامليــة، مــا سيســهم يف تحســن الســمعة األكادمييــة 

هرتــش.. معامــل  قيــم  رفــع  خــال  مــن  وباحثيهــا  للجامعــات 

وكان لعميــد كليــة العلــوم / جامعــة األنبــار االســتاذ الدكتورعــاد 

ــا  ــب فيه ــات طال ــدة توصي ــي، ع ــح الهيت ــد صال ــن محم ــد الرحم عب

مفهــوم  وإشــاعة  العلمــي،  للبحــث  محــددة  موازنــة  تخصيــص 

وتشــجيع  ودعمهــا،  املجاميــع  تلــك  وتشــجيع  البحثيــة،  املجاميــع 

التعــاون بــن الجامعــات العربيــة يف مجــال اإلرشاف املشــرتك 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 ســمرة ناجــي كاظــم الــذي أشــار اىل أهميــة 

تبــادل خــرات الهيئــات التدريســية يف الجامعــات العراقيــة مــع نظرتهــا 

يف الجامعــات العربيــة، إضافــة إىل تبــادل الثقافــات العلميــة بــن طــاب 

الجامعــات العراقيــة والعربيــة مــن خــال زيــارات متكررة بــن الطرفن، 

إضافــة إىل االتفــاق بــن هــذه الجامعــات عى حداثــة املواضيــع العلمية.

مــن جانبــه أوىص الدكتــور فرحــان عبــود رســن عطية الفرطــويس، عميد 

املعهــد الطبــي التقني/ املنصور، بزيــادة التعاون والتوأمــة بن الجامعات 

العربيــة، وكذلك تفعيل مروع األســتاذ الزائر لنقــل الخرات فيا بينها.

ــام يف  ــد األقس ــر أح ــال مدي ــال الرح ــور أوس ه ــتاذ الدكت ــد األس وأك

املعهــد الطبــي عــى رضورة إضافــة خدمــة اســتقبال البحــوث العلميــة 

باللغــة العربيــة، وترجمتهــا، ومتابعــة نرهــا يف مجــات علميــة 

معتمــدة يف الرتقيــات العلميــة ) Scopus  أو غرهــا( لحــن نرهــا 

وفــق  أجــور محــددة، ورضورة إنشــاء مجــات محكمــة يف منصــة أُريــد 

ــريب  ــا بالع ــات أحده ــدة للرتقي ــر املعتم ــتوعبات الن ــل  يف مس تدخ

واآلخــر باللغــة االنجليزيــة، فضــا عــن تشــجيع البحــوث التطبيقية ذات 

املــردود املــادي واالقتصــادي تحــت شــعار البحــث يف خدمــة املجتمــع.

ـل جامعــة النهريــن، الدكتــور محمــد صاحــب مهــدي بوصفــه  ومثَـّ

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 صاحيــات 

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. عبد الكريم عبد الرزاق  القزاز أ. د. فرحان عبود رسن الفرطوسيأ. د.  محمد صاحب مهدي الطائي أ. م.د  حال  يونس فاضل 
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تقاريرصدى ُأريد

فلسطين تتحدى المصاعب وتبدع في التعليم االلكتروني

مــا يــزال التعليــم يف مجتمعنــا بحاجــة إىل الكثــر مــن الجهــود الحثيثــة 
والطاقــات املتجــددة؛ للوصــول بــه إىل أرقــى املســتويات، ولقــد أضحــى 
ــام، ويف الوضــع الراهــن  ــة، بشــكل ع ــرتوين رضورة ملح ــم اإللك التعلي
بشــكل خــاص، ففــي ظــل التقــدم العلمــي الكبــر، والتســارع للحصــول 
عــى املعرفــة بطــرٍق 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 اإللكــرتوين دور مهــم يف تنميــة مهــارات املعلمــن واطاعهــم 
عــى آفــاق واســعة، ومجــاالت متعــددة للحصــول عــى املعرفــة 
وإيصالهــا للمتعلمــن بأبســط الطــرق. والتعليــم اإللكــرتوين نظــام 
ــال  ــات االتص ــتخدام تكنولوجي ــم باس ــدم للمتعل ــم يُق ــي للتعلي تفاع
ــة تعــرض  ــة متكامل ــة رقمي ــة إلكرتوني واملعلومــات، فيعتمــد عــى بيئ
املقــررات عــر الشــبكات اإللكرتونيــة، وتوفــر ســبل اإلرشــاد والتوجيــه 
وتنظيــم االختبــارات وكذلــك إدارة املصــادر والعمليــات وتقوميهــا. 
ــل  ــدت إىل تفعي ــامل، عم ــدول يف الع ــي ال ــأن باق ــأنها ش ــطن ش وفلس
ــم املدمــج يف مدارســها واملؤسســات  ــم اإللكــرتوين والتعلي نظــام التعلي
التعليميــة جمعــاء، فقامــت املؤسســات التعليميــة يف فلســطن باعتــاد 
ــى  ــب ع ــة للتغل ــرتوين يف محاول ــم اإللك ــاليب التعلي ــن أس ــد م العدي
املؤسســات  عــن  بعيديــن  منازلهــم  يف  ومكوثهــم  الطلبــة،  غيــاب 
التعليميــة؛ وذلــك بســبب جائحــة كورونــا التــي خيمــت، بظالهــا 
الحالكــة، عــى العــامل أجمــع؛ مــا أدى إىل حرمــان الطلبــة مــن التعليــم 
الوجاهــي املعتــاد، وضيــاع الحصــص املدرســية املبــارشة، وتأخــر طلبــة 
الجامعــات عــن التخــرج، إْذ إّن الكثــر مــن التخصصــات تتطلــب توفــر 
ــارشاً.  ــا مب ــا عملي ــم تطبيق ــاريع تخرجه ــق مش ــبة لتطبي ــة املناس البيئ
ــد  ــا بحثــت فلســطن بــكل مؤسســاتها عــن ميــاد فجــر جدي  مــن هن
للخــروج مــن هــذه األزمــة التــي يف ســبيل تحقيــق تعلــم فاعــل، 

أ.عالم اشتية

مناســب ملتغــرات العــر، وحتــى يبقــى الطلبــة متواصلــن مــع 
دراســتهم، ذلــك أن مــا يــدور باألفــق هــو طــول الفــرتة التــي مضــت 
ومــا زالــت تســلب منــا أهــم يشء يف الحيــاة وهــو الحــق يف التعليــم. 
بــدأت األفــكار تتولــد يف البحــث عــا هــو أفضــل وأنجــع لهــذا 
ــا،  ــي اعتمدته ــة الت ــن املنصــات التعليمي ــدءاً م ــم، ب ــن التعلي ــوع م الن
مــن  وغرهــا   ،e-school و   ،Microsoft teams و   zoom مثــل: 
الرامــج املتعــددة التــي اعتمدتهــا كل مؤسســة حســب إمكاناتهــا. 
ــدأت املؤسســات  ــم اإللكــرتوين يف فلســطن ب ــبيل إنجــاح التعلي ويف س
ــل املعلمــن واإلدارات  ــا تأهي ــة يف الوطــن األخــذ عــى عاتقه التعليمي
ــج  ــى الرام ــم ع ــم، وتدريبه ــن التعلي ــوع م ــذا الن ــى ه ــية ع املدرس
وبرامــج  آليــات  باقــرتاح  للمبادريــن  الفــرص  وإتاحــة  املختلفــة، 
بديلــة، فقامــت بتوفــر املصــادر والوســائل الازمــة، مــن شــبكات 
انرتنــت لجميــع الطلبــة، وأجهــزة ذكيــة مناســبة، قبــل كل هــذا 
ــن  ــدءا م ــم، ب ــى التعلي ــن ع ــب القامئ ــدا يف تدري ــتعداد جي كان االس
رؤســاء الدوائــر التعليميــة، إىل املرفــن واملعلمــن، والطلبــة وأوليــاء 
األمــور عــى التعليــم اإللكــرتوين، ثــّم تحديــد األهــداف التعليميــة 
ــاس،  ــل للقي ــح وقاب ــلوب واض ــا يف أس ــل، وصياغته ــة كل العم يف بداي
واختيــار اســرتاتيجية التعليــم التــي تســاعد يف تحقيــق األهــداف 
ــم  ــي تتس ــة، الت ــوى الصفح ــقة ومحت ــون متّس ــث تك ــة، بحي التعليمي
بالبســاطة والدقــة وعــدم التكلــف، وتنظيــم املــادة العلميــة بعنارصهــا 
ــم،  ــع مائ ــدة وطاب ــب جدي ــية بقوال ــكار الرئيس ــع األف ــة، وض املختلف
يشــد انتبــاه الطلبــة، وتدعيــم املحتــوى باملصــادر التعليميــة املناســبة، 
ــة و  ــاطات فردي ــا نش ــتوياتهم، وتضمينه ــة ومس ــروف الطلب ــق ظ وف
ــم تفاعــي هــادف. ــة تحقيــق تعل ــة يقــوم بهــا املتعلمــون؛ بغي جاعي
قــد  أنهــا  إال  آالم-  مــن  ســببته  مــا  -رغــم  املحنــة  هــذه  ولعــّل 
ولّــدت إبداعــات وطاقــات كامنــة، فالتعلــم مــا بعــد كورونــا لــن 
يكــون كــا قبلهــا؛ ألن توظيــف التكنولوجيــا والتعليــم اإللكــرتوين 
التعليــم أصبــح لزامــا عــى كل مؤسســة تعليميــة، وهنــا دور  يف 
الجهــات الحكوميــة الســتثار التجربــة ليكــون األداء أفضــل مســتقباً.
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مقاالتصدى ُأريد

ملياردير مكة المكرمة

د.عبداهلل الوزان

املكرمــة.  مكــة  ىف  األغنيــاء  أغنــى  مــن  يعــد  رجــل  مائــي،  ثــوب  ىف  البــر  طينــة  مــن  رجــل  رجــل،  ألــف  بــوزن  رجــل 

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 

يف كل مــكان مــن أرجــاء عاملنــا اإلســامي، إنــه الصحــايب الجليــل عبــد الرحمــن بــن عــوف املُبَــرَّ بالجنــة مــن رســولنا الكريــم صــى 

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 .

اللــه،  رســول  صحابــة  مــن  كريــم  صحــايب  شــخصية  أمــام  نحــن 

إذا  إال  دنيانــا  يف  مثلــه  يتكــرر  ولــن  مل  وســلم،  عليــه  اللــه  صــى 

فيــا  الذكيــة  الســرة  صاحــب  يــا  لــك  فهنيئــاً  ريب،  ذلــك  أراد 

. تســتحقها  بالفعــل  وأنــت  ربــك،  عنــد  منزلــة  مــن  فيــه  أنــت 

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 

ــى  ــواه ص ــه وتق ــاً يف صاح ــن إمعان ــط ولك ــذا فق ــن ه ــة ، مل يك بالجن

الرســول الكريــم وراءه وكان ذلــك يف غــزوة تبــوك، وقــد عقــب الرســول 

ــل  ــف رج ــي خل ــى يص ــي حت ــض نب ــا قب ــال: م ــك فق ــى ذل ــم ع الكري

صالــح مــن أمتــه، وكان هــذا الصالــح هــو عمــاق التجــار وإمــام األغنيــاء 

والزهــاد عبــد الرحمــن بــن عــوف ، ولقــد ثُبــت عبــد الرحمــن ريض اللــه 

عنــه يــوم أحــد يــوم انكشــف الجيــش االســامي، وتفــرق، وحينــا ســأل 

ــارث  ــال )الح ــة فق ــر املعرك ــاء س ــوف أثن ــن ع ــن اب ــم ع الرســول الكري

ــل،  ــب الجب ــرداً يف جن ــراً مــن املركــن منف ــه نف ــه يجاب ــن الُصمــة( إن ب

وعندمــا رأيتــه هكــذا هممــت لنجدتــه ومؤازرتــه، لكــن عندمــا رأيتــك 

ــرد الرســول  ــن، ف ــن املرك ــك م ــت نحــوك ألمنع ــه توجه ــا رســول الل ي

ــن  ــر م ــع نف ــد تجم ــوف، وبع ــن ع ــع ب ــة متن ــه: إن املائك ــم بقول الكري

ــد  ــن الُصمــة إىل عب ــم ذهــب الحــارث ب املســلمن حــول الرســول الكري

ــاً، وجــد ســبعة مــن املركــن  ــه وجــد عجب ــي يســاعده لكن الرحمــن ل

ــلمَت  ــه: س ــه ل ــه، وقال ــى علي ــن، فأثن ــد الرحم ــدي عب ــن ي ــى ب رصع

وســلمْت ميينــك يــا ابــن عــوف .. أكُل هــؤالء قتلتهــم جميعــاً فــرد 

عبــد الرحمــن وقــال: مل أقتلهــم جميعــاً، قتلــت األرطــأة بــن رشحبيــل، 

ــد مــن مل أراهــم،  ــم بي ــم قتله ــي فت ــا الباق ــن بجــواره أم ــن اللذي وهذي

حينئــذ قــال الحــارث بــن الُصمــة صدقــت يــا حبيبــي يــا رســول اللــه .

لــك اللــه يــا صاحــب الســخاء والكــرم، لك اللــه يــا ملياردير مكــة املكرمة، 

ــاء  ــل الس ــن يف أه ــك أم ــول ل ــمية الرس ــق يف تس ــق كل الح ــك الح ول

أمــن يف أهــل األرض، تحيــة إجــال وإرشاق دامئــن متازمــن 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 

ــاىل ال  ــه ســبحانه وتع ــإن الل ــروح، ف ــذي يســمو بال ــي ال اإلميــان الحقيق

يغــر مــا بقــوم حتــى يغــروا مــا بأنفســهم، تحيــة لــك يــا ابــن عــوف عى 

مــا قدمتــه لإلســام واملســلمن، وســيظل اســمك يــردد ويعرفــه الصغــر 

ــواك  ــداك وتق ــا به ــا وعقولن ــمك يف قلوبن ــت اس ــد نقش ــر فق ــل الكب قب

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.
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مقاالت

جلسة إستراتيجية »تحويل األعمال«
ترجمة عن الروسية: عقيل جبر علي 

الجلســة اإلســرتاتيجية )جلســة التخطيــط اإلســرتاتيجي( هــي العمــل 
والوظائــف الرئيســية للركــة لتحليــل حــل اخــرتاق، الــذي يتطلــب 
التحــول الحــايل تحســن النتائــج، ووضــع خطــة تحول مفصلة،   لســوء 
الحــظ، هــذه الجلســة مخصصــة ملديــري املخاطــر واالستشــارين.  يف 
ــد مــن املهــام  ــان، يكــون هــذا مجــرد إعــداد للعدي كثــر مــن األحي
التكتيكيــة، ويف كثــر مــن األحيــان أقــل - تطويــر اســرتاتيجية طويلــة. 
عــى مــدار 35 عاًمــا، أثبتــت نظريــة جولــدرات نفســها كأداة فعالــة 
ــدان  ــرات البل ــركات يف ع ــت آالف ال ــد أثبت ــز اإلداري.  لق للتمي
حــول العــامل فعاليتهــا مــن خــال نجاحهــا.  ومــن بــن هذه الــركات، 
رشكــة تاتــا ســتيل العماقــة لصناعــة الصلــب، ورشكــة الطــران 
بوينــج، وفــورد موتــورز، وداميلــر كرايســلر وبروكــرت أنــد غامبــل وآي 
ــة.   ــييد الياباني ــة والتش ــة التحتي ــايش ووزارة البني يب يب وأدوات هيت
رشكــة Polair الروســية، باســتخدام هــذه النظريــة، خــال األزمــة مل 
تحافــظ فحســب، بــل زادت أيًضــا مــن وتــرة تطورهــا.  ومــع ذلــك، 
يف روســيا، بــدأ اســتخدام الكربــون العضــوي الــكي يف التطــور.
ــي متأصــل يف البســاطة  ــام تنظيم ــود أن أي نظ ــة القي ــد نظري وتؤك
أداء  عــن  املســؤولة  العوامــل  عــدد  فــإن  وبالتــايل  الجوهريــة، 
ــل  ــب التعام ــر. يج ــة صغ ــة معين ــة زمني ــة يف نقط ــة معين مؤسس
معهــا؛ نظــرًا ألن املنظمــة لديهــا هــدف واحــد، فــا ميكــن أن 
يكــون هنــاك تعــارض بــن أجــزاء املنظمــة.  يجــب أن تكــون 
ككل.   املنظمــة  ومــع  البعــض  بعضهــا  مــع  متناغمــة  األجــزاء 
ــج  ــاس نه ــى أس ــط، ع ــل وس ــزاع دون ح ــل أي ن ــب ح ــك، يج لذل
ــل هــذا الحــل. ــور عــى مث ــا العث ــوز«.  ميكــن دامئً ــوز« - »الف »الف
ــد النظــام،  ــكِّل قي ــز املنظمــة هــو فهــم مــا يُش ــق تركي ــاح لخل املفت

عــى مســتويات متعــددة، هــي:
املســتوى االســرتاتيجي: مــا يحدنا مــن خلق قيمــة اســتثنائية لعمائنا.

وعى املســتوى التشــغيي: ما الذي يحد من النظام يف تريع التدفق.  
ستســاعدنا معالجــة هذيــن الســؤالن ليس فقــط يف مزامنــة الوظائف 
الفرديــة، ولكــن أيًضــا يف حــل العديــد من التعارضــات التــي ناحظها.

 نظريــة القيــود هــي نهــج إداري يعمــل عــى تريــع تدفــق 
القيمــة.  عــى عكــس Lean، الــذي يهــدف إىل مزامنــة التدفــق 
ــة مــن  ــود بإجــراء املزامن ــة القي ــاًء عــى وقــت takt، تقــوم نظري بن
ــكلة  ــي )مش ــق الرئي ــن التدف ــد م ــل الح ــى عام ــز ع ــال الرتكي خ
ــى  ــق أق ــة تحقي ــرر كيفي ــك، نق ــام بذل ــال القي ــن خ ــذر(.  م الج
القــرار.  لهــذا  آخــر  يشء  كل  وإخضــاع  القيــد  مــن  اســتفادة 
ميكــن تلخيــص نظريــة القيــود يف كلمــة واحــدة - »الرتكيــز«.  اســتمر 
النقــاش لفــرتة طويلة: أين يجب أن تركز الركة جهودها التحســينية؟
ــوى؟  أم  ــا أق ــم ويجعلوه ــاط قوته ــزوا عــى نق  هــل يجــب أن يرك
يجــب عليهــم الضغــط مــن أجــل تكيــف أفضــل والعمــل عــى نقــاط 
الضعــف؟  مــن الســهل تريــر كا االتجاهــن، اعتــاًدا عــى املوقــف 

ــه  ــي أن ــقة ه ــة واملتس ــة الصحيح ــة.  اإلجاب ــه الرك ــر ب ــذي مت ال
ــا لنظريــة  يجــب علينــا تركيــز جهــود التحســن عــى حدودنــا.  وفًق
ــف  ــو التوق ــام اإلدارة ه ــز اهت ــان تركي ــإن ض ــة، ف ــود األنظم قي
ــه. ــام ب ــام مبــا يجــب القي ــه والقي ــام ب عــن فعــل مــا ال ينبغــي القي
إىل  التســويق  مــن  مــكان  كل  يف  القيــد  عــى  العثــور  ميكــن   
املنتجــات  وتطويــر  التوريــد  وساســل  والعمليــات  املبيعــات 
ــع  ــاء الطاب ــا إضف ــح لن ــة.  يوض ــه الرك ــل في ــذي تعم ــوق ال والس
الجهــود عــى  تركيــز  أيــن يجــب  الحــايل  القيــد  املحــي عــى 
التحســن التنظيمــي.  ال يوضــح لــك القيــد فقــط أيــن يجــب 
بــن  التزامــن  تحســن  إىل  يرشــدنا  كــا  محليًــا.   تتحســن  أن 
أجــزاء مختلفــة مــن املنظمــة وتحقيــق نتائــج عامليــة برعــة.

تقــدم  ســلبي.   »تحديــد«  ملصطلــح  عموًمــا  املقبــول  الفهــم 
نظريــة القيــد فهــاً بديــاً.  عــادة مــا يكــون تحديــد النظــام 
ــدف  ــد ه ــم تحدي ــا يت ــة.  عندم ــة املالي ــق الرافع ــة تطبي ــو نقط ه
ــط  ــاح الخط ــو مفت ــًدا ه ــكل قي ــا يش ــم م ــإن فه ــًدا، ف ــي جي منهج
اإلســرتاتيجية والتكتيكيــة التــي ســتقودنا نحــو تحقيــق هدفنــا.

»عمليــة  باســم  واملعروفــة  الصلــة،  ذات  العمليــة  تهــدف   
الرتكيــز  عــى  املؤسســة  مســاعدة  إىل  املســتمر«،  التحســن 
بهــا: الخاصــة  التحســن  جهــود  عــى  فعاليــة  أكــر  بشــكل 

 1- البحث عن )تحديد( القيد
 2- قرر كيفية تحقيق أقى استفادة من القيد

 إخضاع النظام بأكمله للقرار لتحقيق أقى 
3- استفادة من القيد

 ٤- متديد )إزالة( القيد
 5- االنتقال إىل الخطوة 1، ولكن ال تجعل القصور الذايت هو حدودنا.

يف نظريــة القيــد، يعنــي التقديــم تعديــل املــوارد ذات القــدرة 
الزائــدة عــى القــرار لتحقيــق أقــى اســتفادة مــن القيــد.  يف 
ــاج  ــل يف اإلنت ــر العم ــاق أوام ــزام بإط ــذا االلت ــي ه ــع، يعن التصني
املبيعــات إىل عــدد  التقديــم يف  التقييــد.  يــؤدي  وفًقــا لقــدرة 
ــردي. ــات الف ــدوب املبيع ــن من ــن م ــاء املحتمل ــن العم ــدود م مح
 يســاعد تبعيــة املبيعــات أو التصنيــع يف الحفــاظ عــى مزامنــة 
ــة هــو تزامــن النظــام  هــذه الوظيفــة. الجانــب الواســع مــن التبعي
قيــًدا،  املبيعــات  كانــت  إذا  املثــال،  ســبيل  عــى  ككل.  بأكملــه 
يف  التغيــرات  هــي  مــا  اإلنتــاج؟   يطيعهــا  أن  يجــب  فكيــف 
ــاج  ــام، نحت ــد؟  بشــكل ع ــع املزي ــي يجــب إجراؤهــا لبي ــاج الت اإلنت
ــع  ــط جمي ــام وضب ــكي يف النظ ــق ال ــن التدف ــد م ــا يح ــم م إىل فه
ــال،  ــبيل املث ــى س ــق.  ع ــذا التدف ــى ه ــاظ ع ــام للحف ــزاء النظ أج
ــة  ــال حرك ــن خ ــرور م ــة امل ــد حرك ــم تحدي ــة، يت ــع بالتجزئ يف البي
ــال  ــن خ ــا م ــم تحديده ــع يت ــة البضائ ــن كمي ــاء. لك ــرور العم م
مقــدار مســاحة الــرف، والتــي ال عاقــة لهــا بتدفــق العمــاء.
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السياسة الشرعية  لإلمام الحسن بن علي 
د. بشار قدوري 

 الوحدة الوطنية االسالمية 

 العفو عند المقدره 

مسك العصا من المنتصف 

 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 

ــن يل بنســائهم،  ــاس، م ــور الن ــن يل بأم هــؤالء، وهــؤالء هــؤالء، م

مــن يل بضيعتهــم، وبعــث معاويــة إىل الحســن رجلــن مــن قريــش 

ــز  ــن كري ــن عامــر ب ــه ب ــد الل ــن ســمرة وعب ــد الرحمــن ب هــا عب

يفاوضانــه عــى الصلــح(. وتحقــق الصلــح بالفعــل، وتنــازل الحســن 

ــام  ــام ع ــك الع ــمي ذل ــة، وس ــنة ٤0 هجري ــة س ــة ملعاوي بالخاف

الجاعــة، إذ توحــدت رايــة املســلمن بعــد طــول قتــال وخــاف .

 كان اإلمــام الحســن ذا حنكــة سياســية وحيلــة رشعيــة فبعــد 

ــاك نقطــة عــودة ليضمــن عــدم فســق  ــازل أراد أن تكــون هن التن

ــا  ــه قاله ــة خطب ــك يف نهاي ــتنبط ذل ــة، ونس ــده يف الخاف ــن بع م

ــر  ــن كث ــل اب ــة، ونق ــد دخــول األخــر إىل الكوف ــة بع ــام معاوي أم

عــن محمــد بــن ســرين قولــه: )ملــا دخــل معاويــة الكوفــة 

ــر  ــة: م ــة ملعاوي ــاب معاوي ــال أصح ــي ق ــن ع ــن ب ــه الحس وبايع

الحســن بــن عــي أن يخطــب، فإنــه حديــث الســن عيــي، فلعلــه 

ــن  ــد رغــب يف حق ــن الجن ــه م ــا مع ــرة م ــا نظــر الحســن إىل ك مل

ــح،  ــب الصل ــادر إىل طل ــه تعــإىل فب ــد الل ــاء املســلمن، ومبــا عن دم

وقــد جــاء وصــف قــوة جيــش الحســن ريض اللــه عنــه يف صحيــح 

البخــاري عــن الحســن البــري قــال: )اســتقبل واللــه الحســن بــن 

ــم  ــض مزاع ــذا يدح ــال( ، وه ــال الجب ــب أمث ــة بكتائ ــي معاوي ع

الذيــن قالــوا أن الحســن كان ضعيفــاً ومكرهــاً عــى الصلــح.

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 

الســمع والطاعــة، وتحاربــون  )تبايعــون يل عــى  يقــول:  إذ كان  بيعتــه،  يــوم  منــذ  الصلــح ظاهــراً  الحســن إىل  كان ميــل اإلمــام 

يف  قيــس  وكان  األنصــاري،  عبــادة  بــن  ســعد  بــن  قيــس  بايعــه  مــن  أّول  إن  وقيــل  ســاملت(.   مــن  وتســاملون  حاربــت،  مــن 

للصلــح. إرادتــه  عامــات  مــن  ذلــك  وكان  املقاتلــن،  مــن  ألفــاً  أربعــن  يقــود  عنــه،  اللــه  ريض  عــي  اإلمــام  الخليفــة  حيــاة 

يتلعثــم فيتضــع يف قلــوب النــاس. فأمــره، فقــام، فاختطــب فقــال 

ــا  ــرس رج ــق وجاب ــن جابل ــم ب ــو اتبعت ــاس ل ــا الن ــه: أيه يف خطبت

جــده نبــي غــري وغــر أخــي مل تجــدوه، وإنــا قــد أعطينــا بيعتنــا 

معاويــة ورأينــا أن حقــن دمــاء املســلمن خــر مــن إهراقهــا، 

واللــه مــا أدري لعلــه فتنــة لكــم ومتــاع إىل حــن - وأشــار إىل 

ــال:  ــذه؟ ق ــن ه ــا أردت م ــال: م ــك وق ــن ذل ــب م ــة- فغض معاوي

ــده.  ــة وخطــب بع ــد معاوي ــا. فصع ــه منه ــا أراد الل ــا م أردت منه

ــه(. ــب عــى أصحاب ــة عت ــا أن معاوي ــد رواه غــر واحــد وقدمن وق

تجــد يف نهايــة الخطبــة اإلشــارة إىل معاويــة وتعليلــه بالظــن، 

واالحتاليــة بــأن تكــون بيعــه معاويــة وحكمــه، فتنــة ألهــل 

الكوفــة ومــن ورائهــا جميــع املســلمن، وهــي تطبيــق واقعي ملســك 

العــى مــن املنتصــف؛ فكأنهــا تحذيــر ملعاويــة بأنــه إذا مل تحكــم 

مبــا أنــزل اللــه وتكــون عــادالً بــن الفريقــن ومــن ورائهــم املســلمن 

ــع  ــح، وترج ــي الصل ــة، ونلغ ــك البيع ــأنتزع من ــي س ــا فإنن جميع

ــم .   ــه أعل ــى، والل ــه الرح ــدار فتن ــم وت ــا القدي ــور إىل نصابه األم

ــازل للخافــة  ــه، مــن تن ــه عن ــه الحســن، ريض الل إن مــا أقــدم علي

ابتغــاء اإلصــاح وحقــن الدمــاء يــدل عــى ســمو أخاقــه، ورحمــة 

باملؤمنــن، قلّــا توجــد يف شــخص، لكنهــا نبــوءة النبــي صــى 

ــه  ــح الل ــن يصل ــه الحس ــأن ابن ــّر ب ــذي ب ــلم ال ــه وس ــه علي الل

عــى يديــه بــن طائفتــن مــن املســلمن، وكان ذلــك بالفعــل. 

ــس العمــل،  ــن جن ــا، أنَّ الجــزاء م  وميكــن امللفــت أن ناحــظ هن

فعمــل تنــازل اإلمــام الحســن بــن عــي كان جــزاؤه أن تكــون خافــة 

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 

الحســن رسٌّ لطيــف، و هــو أن الحســن تــرك الخافــة للــه، فجعــل 

اللــه مــن ولــده مــن يقــوم بالخافــة الحــق املتضمــن للعــدل الــذي 

ــه  ــرك ألجل ــن ت ــه م ــاده، أن ــه يف عب ــنَّة الل ــذه ُس ــأ األرض. و ه مي

شــيئاً، أعطــاه اللــه أو أعطــى ذريتــه أفضــل منــه(. و اللــه أعلــم  .
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ــاج العلمــي( ألقــى  ــادة االنت ــة وزي ــوان )املجموعــات البحثي تحــت عن

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 

ــرا . ــا مؤخ ــة يف ماليزي ــن بالعربي ــن الناطق ــراء والباحث ــاء والخ للعل

نهايــة  يف  للمنصــة  العليــا  االستشــارية  اللجنــة  رئيــس  خــرج  و 

ــادل العلمــي واملعــريف  ــات تخــص التب ــة بعــدة توصي ــه القيم محارضت

العلميــة  الراكــة  النــدوة، مشــجعاً  املشــاركة يف  الجامعــات  بــن 

ــن  ــاً ع ــاص، فض ــاع الخ ــة والقط ــات الحكومي ــف املؤسس ــن مختل ب

ــن  ــراء والباحث ــاء والخ ــد للعل ــة أُري ــات ومنص ــن الجامع ــة ب الراك

ــر  ــرتكة، والن ــة مش ــات بحثي ــيس مجموع ــة يف تأس ــن بالعربي الناطق

الدراســات  وطلبــة  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  ألبحــاث  العلمــي 

وبنــاء  التدريــب  برامــج  مــن  واالســتفادة  مجاتهــا،  يف  العليــا 

القــدرات التــي تنظمهــا املنصــة وغرهــا مــن الفعاليــات العلميــة.

ــول للمشــكات  ــاد حل ــاين إىل إيج ــلوان الع ــور س ــتاذ الدكت ــا األس ودع

ــرة،  ــوداً متظاف ــاً وجه ــاً جاعي ــب عم ــع وتتطل ــه املجتم ــي تواج الت

وتشــجيع الباحثــن عــى االنخــراط واملشــاركة يف املجموعــات البحثيــة 

ــا  ــة، حاث ــة واالبتكاري ــازات النوعي ــق اإلنج ــاركية وتحقي ــة التش البيني

عــى تخصيــص جائــزة ســنوية ألفضــل مجموعــة بحثيــة يف الجامعــة .

ــة رفع تصنيف الجامعات مــن خــال  ــور ســلون إىل أهمي وأشــار الدكت

ــات، وذلك من خال التركيز عى  ــادة عــدد الكراي البحثية يف الكلي زي

أبرز املؤشرات ملعايير التصنيفات العاملية؛ كاملجاالت البحثية، ومخرجات 

 ُأريــد تناقــش تفعيــل المجموعــات البحثيــة وزيــادة اإلنتــاج 
العلمــي بيــن الجامعــات 

عبدالرزاق سعود

األبحاث، وجودتها ومدى اإلنجاز األكاديمي، وكفاءة األبحاث، وكذلك 

ــاء  ــاد عــى منــاذج ناجحــة مــن العل ــة إىل االعت اإلنتاج البحثي، إضاف

الشــباب لارتقــاء بالتعليــم، وتوفــر املنــح للباحثن واملوهوبن للدراســة 

يف الجامعــات واملراكــز البحثيــة املتقّدمــة، وســّد الفجــوة يف مــا يخــّص 

االســتثار يف التعليــم والبحــوث، وجــذب املواهــب يف توجيــه االقتصــاد 

ــن مواقعهــا التنافســية عــى املســتوى العالَمــي. املعــريف مــّا يُحسِّ

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 العاقــة 

بــن الجامعــة والبيئــة املحيطــة بهــا، والعنايــة بالتخصصــات الهندســية 

ــة – مراكــز  ــة، مــع عــدم إغفــال رضورة إنشــاء معاهــد بحثي والتنموي

ملكيــة  تكنولوجيــة – رشكات – مكتــب  أعــال حاضنــات  ريــادة 

فكريــة لتســجيل بــراءات اإلخــرتاع، مــع نــر الوعــي بثقافــة اإلخــرتاع 

وهــو هــدف الراكــة بــن الجامعــة وقطــاع الصناعــة باإلضافــة 

لنقــل وتوطــن التكنولوجيــا واإلنتقــال مــن البحــوث إىل التطبيــق.

أُريــد إىل اطــاق  اللجنــة اإلستشــارية مبنصــة  أخــرا دعــا رئيــس 

ــة  ــداف الجامع ــول أله ــة للوص ــة الدولي ــات البحثي ــج املجموع برنام

االســرتاتيجية، ولتعزيــز الراكــة االكادمييــة والبحثيــة مــع املؤسســات 

ــة  ــي عالي ــث علم ــات بح ــق مخرج ــة لتحقي ــة املرموق ــة العاملي العلمي

الجــودة، فضــا عــن إنشــاء واحــات للتكنولوجيــا واالبتــكار تضــم 

مختــرات علميــة مبســتوى متميــز، وحاضنــات تكنولوجيــة هدفهــا 

وابتــكارات  تقنيــات  إنتــاج  أو  تطبيقيــة  علميــة  بحــوث  إجــراء 

الجديــدة.  االخــرتاع  لــراءات  ميدانيــة  واختبــارات  جديــدة، 
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صناعُة الهوية العلمية للعلماء والخبراء والباحثين 
تأليف : د.سيف السويدي ـــ   أ.طارق برغاني

) الجزء الخامس ( 

يعــد هــذا الكتــاب واحــدا مــن أهــم املؤلفــات 
متكاملــة  تقــدم خريطــة طريــق  التــي  العلميــة 
للعلــاء والخــراء والباحثــن الناطقــن بالعربيــة 
ــي،  ــم العلم ــويق منتجه ــة تس ــوا يف كيفي ــا كان أين
ــن  ــتحقونها ب ــي يس ــة الت ــون املكان ــم يحتل وجعله
أقرانهــم يف مختلــف أرجــاء املعمــورة، ال ســيا 
ــرا يف  ــا كب ــبا علمي ــكل مكس ــه يش ــا يقدمون وان م
ــة  ــانية والتطبيقي ــة االنس ــاالت العلمي ــف املج مختل
ــة  ــا يف إتاح ــا منه ــد » وحرص ــدى أُُري ــة » ص .. مجل
هــذا الكتــاب للجميــع ســتقدمه عــى أجــزاء، وهــي 
تقــدم شــكرها وثنائهــا ملؤلفــي الكتــاب د.ســيف 
موافقتهــا  عــى  برغــايت  طــارق  أ.  و  الســويدي 
عــى نــره مــن بــاب ) زكاة العلــم نــره ( نســأل 
ــزان حســناتهم . ــه أن يجعــل هــذا العمــل يف مي الل

علم االقتصاد

ــدرك  ــخصية ي ــة( الش ــة )املارك ــة الُهويَّ ــخ صناع ــى تاري ــَع ع إنَّ املُطّل

ــوم  ــام، يف نشــأة هــذا املفه ــا فضــل املجــال االقتصــادي، بشــكل ع متام

ــة. إن االنطــاق  ــن مختلف ــل اســتخدامه إىل ميادي ــى انتق وتطــوره، حت

مــن معنــى مصطلــح املاركــة أو العامــة يشــر منــذ الوهلــة األوىل إىل 

ــادر إىل الذهــن فــروع مختلفــة مرتبطــة بهــذا  مــا هــو اقتصــادي، فيتب

ــتهايك،  ــي واس ــويقي، إنتاج ــاري، تس ــي، تج ــو تصنيع ــا ه ــال م املج

ــة  ــا املتمثل ــةBass & Company  أن عامته »ادعــت الركــة الريطاني

ــامل، وادعــت أيضــا  ــة يف الع ــة تجاري ــر هــي أول عام ــث األحم يف املثل

رشكــة Lyle للــراب الذهبــي ادعــاء ماثــا، بعــد إحرازهــا عــى 

القياســية،  رقــم قيــايس عاملــي ضمــن موســوعة غينيــس لأرقــام 

املزخرفــة  وأغلفتهــا  بعبواتهــا  بريطانيــة،  تجاريــة  ماركــة  كأقــدم 

باللونــن األخــر والذهبــي، والتــي مل تتغــر منــذ ســنة 1885« .

بــن  املنافســة  وظهــور  اإلنتــاج  وزيــادة  الصناعيــة  الثــورة  ومــع 

الــروح  الســوق، وتنامــي  املحليــة واملســتوردة، وانفتــاح  البضائــع 

ــة وانتشــارا  ــة نوعي ــة نقل ــة التجاري ــوم العام ــرف مفه االســتهاكية ع

ــلعة،  ــتهلك والس ــن املس ــة ب ــن األلف ــوع م ــق ن ــل خل ــن أج ــعا م واس

فقــد »اســتطاعت املصانــع التــي أنشــأت خــال الثــورة الصناعيــة، 

ــع  ــوق أوس ــة إىل س ــت محتاج ــع وكان ــن البضائ ــرة م ــة كب ــاج كمي إنت

الزبائــن  مــن  رشيحــة  كســب  أرادت  كــا  منتجاتهــا،  تبيــع  لــي 

املعتاديــن عــى الســلع املحليــة الجيــدة. ورسعــان مــا اتضــح أن 

نوعيــة جديــدة مــن الصابــون املعلــب بطريقــة مختلفــة واجهــت 

ــي  ــة. وكان مصنع ــة املألوف ــات املحلي ــع املنتج ــس م ــة يف التناف صعوب

ــم يف  ــوا ثقته ــأن يضع ــن ب ــاع الزبائ ــن إىل إقن ــة مضطري ــلع املعلب الس

ــة. ــات املحلي ــأن يف املنتج ــو الش ــا ه ــاً ك ــة متام ــر املحلي ــات غ املنتج

 Campbell›s soup، Coca-Cola، Juicy واعتــرت كل مــن منتجــات

  Fruit chewing gum، Aunt Jemima،Quaker Oats oatmeal

مــن بــن املنتجــات األوىل التــي تــم وضعهــا تحــت اســم »عامــة 

ــتهلكن...« . ــا واملس ــن منتجاته ــة ب ــادة األلف ــة لزي ــة« يف محاول تجاري
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التسويق

التدبير وإدارة األعمال

علم االجتماع

الجودة

ــا عــى وســائل  ــج له ــذات والرتوي ــز ال كــا هــو الشــأن بالنســبة لتعزي

ــاء املاركــة الشــخصية، فــإن  اإلعــام وعــى الواقــع أيضــاً، مــن أجــل بن

الدعايــة والتســويق للمنتــج أو الخدمــة باســتخدام طــرق الدعايــة 

ــة، فالتســويق  ــاء العامــة أو املاركــة التجاري املختلفــة أمــر رضوري لبن

يف كلتــا الحالتــن ينطلــق عمومــاً مــن املبــدأ نفســه، ويهــدف إىل الغايــة 

ــودة  ــص الج ــخص وخصائ ــج أو الش ــزات املنت ــراز مي ــي إب ــها، وه نفس

لديــه ونقــاط القــوة عنــده، لذلــك نجــد أن نجــاح عمليــة بنــاء العامــة 

ــذايت  ــويق ال ــة التس ــى عملي ــد ع ــن أن تعتم ــا م ــد له ــخصية ال ب الش

الــذي يســتمد باألســاس مجموعــة مــن املبــادئ واآلليــات املســتخدمة يف 

التســويق التجــاري، »...وتجــدر اإلشــارة إىل أن الغايــة مــن عمليــة بنــاء 

إن مصطلــح التدبــر صــار مســتخدما يف جميــع املجــاالت املهنيــة 

علــم  أحضــان  يف  التدبــر  علــم  ...نشــأ   « املعرفيــة،  والحقــول 

يف  كثــرا  وتطــور  امليــادي،  عــر  التاســع  القــرن  منــذ  االقتصــاد 

القــرن العريــن وســنوات األلفيــة الثالثــة، وقــد غــزا كل مرافــق 

الحيــاة، وأصبحــت نظرياتــه وتوجهاتــه تطبــق يف مجــاالت متنوعــة 

والسياســة،  والتعليــم،  والرتبيــة  اإلدارة،  علــم  مثــل:  ومختلفــة، 

والثقافــة، والتســويق، والصناعــة، والتجــارة، واملاليــة واألبنــاك... » .

 ورغــم التأويــات املختلفــة للمفهــوم تبعــا الختــاف امليادين والســياقات 

ــانية  ــات اإلنس ــة والعاق ــات البري ــر التجمع ــة مظاه ــم ودراس إن فه

وتفاعاتهــا، وترابطاتهــا وأســس تشــكلها والعوامــل املتحكمــة يف تطورهــا 

وتدهورهــا واملســاعدة يف تقويتهــا أو إضعافهــا تعــد مــن أبــرز اهتامات 

ــع  ــن مجتم ــرد ضم ــم أن الشــخص يعيــش كف ــاع، وبحك ــم االجت عل

وكعنــر منــه وكوحــدة تشــكل نســيجه ســواء داخــل األرسة أو الدراســة 

أو العمــل أو املجتمــع بشــكل عــام، فإنــه ال ميكــن لــه بناء عامــة )ماركة( 

ــم  ــاءه إىل هــذا املجتمــع وفه ــار انت شــخصية دون األخــذ بعــن االعتب

ــه،  ــه ولغت ــة عيش ــه وطريق ــه وتاريخ ــه وحضارت ــه وثقافت ــه وعادات قيم

ورؤيتــه لأمــور وكيفيــة إقناعــه والتأثــر فيه، ألنه يســعى إىل رســم صورة 

خاصــة لــه يف ذهــن هــذا املجتمــع والحصــول عــى مكانــة متميــزة فيــه.

يبقــى  مــروع  أو  عمــل  أي  يف  مهــم  عنــر  الجــودة 

ورســم  التخطيــط  مــن  مراحلــه  لجميــع  وموجهــا  مواكبــا 

عــن  وتســويقها،  النهائيــة  النتيجــة  تحقيــق  إىل  األهــداف 

لتوفــر  محــددة  مبعايــر  والثابــت  الصــارم  االلتــزام  طريــق 

تســتجيب  حتــى  الخدمــة  أو  املنتــوج  يف  موحــدة  مواصفــات 

العامــة هــي فقــط مــن أجــل تطويــر وتلميــع صــورة منتــج أو خدمــة 

ــون،  ــاء الزب ــة إلرض ــات الروري ــع املواصف ــا جمي ــرض إعطائه ــا بغ م

إن نفــس الــيء ميكــن أن يقــال بالنســبة للاركــة الشــخصية...« 

أهميــة  جيــدا  تــدرك  البــارزة  العلميــة  الــركات  أن  شــك  »ال 

تشــر   »No Logo« كتابهــا  والتســويق...يف  التجاريــة  املــاركات 

»ناعومــي كايــن« إىل أن بعــض الــركات العامليــة اآلن تعتــر أن 

أو  املنتــج  مــن  أهميــة  أكــر  وتســويقها  العامليــة  ماركتهــا  وضــع 

جيــش  الــركات  تلــك  أغلبيــة  ولــدى  يقدمونهــا،  التــي  الخدمــة 

مــن خــراء التســويق مســؤوليتهم الوحيــدة هــي إدارة األســلوب 

. وإدراكهــا...«  التجاريــة  املاركــة  اســتيعاب  بــه  يتــم  الــذي  

ــر  ــر املقــاوالت، تدب ــة، تدب ــر املــوارد البري ــح كتدب املوظفــة للمصطل

النفقــات، تدبــر الشــأن العــام... فهو يــدل عموما عى التخطيط والتســير 

والتنظيــم والقيــادة واإلدارة واملراقبــة لتحقيــق الجــودة والفعاليــة.

ــر  ــف املدخــات واملخرجــات يعت ــر وإدارة مختل وضــان حســن التدب

رشطــا أساســيا يف إنجــاح خطــة بنــاء العامــة )املاركــة( الشــخصية، »...

ــة  ــه والعنــارص املختلفــة املكون ــة األوج ــي بأهمي ــاب الوع ــى الط ع

»للاركــة الشــخصية«، بقــدر مــا يتوجــب عليهم بــذل الجهــد يف توظيفها 

بطريقــة فعالــة يف عمليتــي التخطيــط والتدبــر لحياتهــم املهنيــة« .

ــاء  ــل: االنت ــددة ، مث ــايَن متع ــل مع ــا تحم ــا مصطلًح ــة بوصفه والُهويَّ

ــد  ــدالالت تج ــذه ال ــع ه ــإن جمي ــف ف ــة والتعري ــاط واملرجعي واالرتب

لهــا ارتباطــا يف ســياقات مختلفــة مــن علــم االجتــاع مــن قبيــل 

والهويــة  الدينيــة،  واملرجعيــة  األرسي،  واالرتبــاط  القبــي،  االنتــاء 

ــة  ــوم الُهويَّ ــف الشــخصية... »ويشــر مفه ــات التعري ــة، ومعلوم الوطني

تشــّخصه  مــن حيــث  أي  الــيء »هــو هــو«،  بــه  يكــون  مــا  إىل 

ــي  ــر الجمع ــاء الّضم ــو وع ــره؛ فه ــن غ ــزه ع ــه، ومتيي ــه يف ذات وتحّقق

ألّي تكتّــل بــرّي، ومحتــوى لهــذا الضمــر يف الوقــت نفســه ، مبــا 

الجاعــة  وعــي  تكيّــف  ومقّومــات  وعــاداٍت  قيــم  مــن  يشــمله 

ــا...« . ــاة داخــل نطــاق الحفــاظ عــى كيانه ــا يف الوجــود والحي وإرادته

. واملســتخدمن  الزبائــن  مــن  خاصــة  فئــة  ملتطلبــات 

وقــد عــرف مفهــوم الجــودة بدايتــه يف مجــال التصنيــع، قبــل 

ف املنظمــة العامليــة  أن يتــم تعميمــه يف باقــي املياديــن، وتُعــرِّ

للتقييــس )ISO(، الجــودة عــى أنهــا »ُمجمــل مميــزات مــادة مــا 

ــة« . ــة أو املتضمن ــات املوصوف ــة الحاج ــى تلبي ــا ع ــدد قدرته تح

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

أ.م.د.نارص محمود احمد الراوي أ.محمد أحمد عیىسد. عبدالله الوزان أ.أیمن نافع العاين

ــداد- ــة بغ ــية يف جامع ــدان التدريس ــل زی ــن كام ــرى م.م.صابری ت
أن  يســتطیع  الخــرة  ذو  الباحــث  أن  الجمیلــة  الفنــون  كلیــة 
یكــون املرشــد الحقیقــي للباحــث الشــاب وذلــك مبــا یقدمــه 
إىل  الشــاب  الباحــث  إرشــاد  أن  وتضيــف  معلومــات،  مــن 
املصــادر الرصینــة التــي تصــب يف مجــال البحــث والباحــث، 
ــة  ــن جامع ــن، م ــى املزی ــد النب ــاء عب ــة  وف ــد الباحث ــن تؤك يف ح
كفرالشــیخ يف مــر، أنَّ ممكــن للباحثیــن ذوي الخــرة أن يقدمــوا 
ــة  ــى تنمی ــم ع ــر، ىف حثھ ــكل كبی ــباب بش ــن الش ــم للباحثی الدع
ــدد  ــن الج ــؤالء الباحثی ــاد ھ ــق إرش ــن طری ــة ع ــم البحثی مھاراتھ
للمھــارات الروریــة، وكیفیــة تنمیتھــا، ویمكنھــم نقــل خراتھــم 
الســابقة لھــم واألخطــاء التــى ســبق لھــم الوقــوع بھــا، باالضافــة 
للــرد عــى استفســاراتھم وتوجیھھــم أثنــاء رحلتھــم البحثيــة.

أشــار د. عبداللــه الــوزان، أســتاذ مشــارك بكلیــة االتصــال واإلعــام يف 

ــى  ــا ع ــة وبثھ ــیمنارات البحثی ــل الس ــدة، إىل رضورة تفعی ــة ج جامع

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 

املتمرســین  الباحثیــن  مــع  الشــباب  الباحثیــن  إرشاك  األكادیمیــة 

يف خطــط العمــل، مــن أجــل زرع الثقــة لــدى الباحــث الشــاب.

ــرى عــدم  ــم ي ــة البحــث العلمــي إال أن بعضه ــن أهمي عــى الرغــم م

ــن  ــام، وبالباحث ــكل ع ــي، بش ــث العلم ــي بالبح ــام حقيق ــود اهت وج

بشــكل خــاص، عــى إثــر ذلــك اقــرتح األســتاذ املســاعد د. نــارص 

محمــود احمــد الــراوي مــن جامعــة العلــوم املالیزیــة قســم الفیزیــاء، 

أنَّ عــى وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي أن تفتــح مكتبــا 

خاصــا ملتابعــة تعلیــم الباحثیــن الجــدد للمتابعــة عــى أن یكــون ھــذا 

ــة  ــب متابع ــذا املكت ــام ھ ــر، ومھ ــث والتطوی ــط بالبح ــب مرتب املكت

نتاجــات الباحثیــن الجــدد مــن النــر والتطــور العلمــي، وتكــون 

ھنــاك متابعــة مســتمرة للباحــث والخبیــر العلمــي الــذي يتابعــه 

ویطلــب مــن الباحــث الشــاب أن یعطــي محــارضة بیــن فــرته وأخــرى 

یدعــو بھــا جمیــع مــن یرغــب باالطــاع عــى ھــذا الرنامــج الجديــد.

ــباب  ــن الش ــاعدة الباحثی ــرات مس ــن ذوى الخ ــون م ــتطیع الباحث یس

لیكونــوا باحثیــن حقیقییــن أكــر إنتاجــاً، وأكــر فعالیــة، وأفضــل 

وبأیــر  ممكــن،  وقــت  أقــل  ىف  والطاقــات  لإلمكانــات  اســتغاال 

الســبل، هــذا مــا تحــدث بــه محمــد أحمــد عیــىس - باحــث ماجســتیر 

ــان  ــد فرح ــاف محم ــة، وأض ــة الرتبی ــویس كلی ــاة الس ــة قن ــن جامع م

ــاد  ــة اإلدارة واالقتص ــتنرية كلي ــة املس ــي يف الجامع ــايس التدري العب

أن  الرؤيــا ھــي مــا نطمــح إىل الوصــول إلیــه ویكــون ذلــك عــن 

والوســائل  الظــروف  وتھیئــة  املناســبة،  الفــرص  إیجــاد  طريــق 

ــرات،  ــة املؤمت ــة، وإقام ــز البحثی ــاء املراك ــى انش ــل ع ــة والعم املتقدم

والنــدوات واملشــاركة يف اللجــان العلمیــة، ووضــع مســار وخطــة عمــل 

ــل اىل  ــي للوص ــل والحقیق ــاون الفاع ــكات والتع ــل املش ــة وح متكامل

ــر. ــتقبل الزاھ ــق واملس ــايض العری ــق امل ــن عب ــية م ــتدامة مؤسس اس

ــى  ــد ع ــع يعتم ــاح املجتم ــث إّن ص ــات حي ــاء املجتمع ــداً يف بن ــة ج ــز متقدم ــل مراك ــم يحت ــور ودوره ــدم العص ــذ أق ــباب من ــة الش إن أهمي

ــباب  ــة الش ــة فئ ــن أهمي ــا تكم ــم، وهن ــم يف كل األم ــر مجتمعاته ــاء وتطوي ــى بن ــدرة ع ــر ق ــة األك ــم الفئ ــباب ه ــباب، والش ــه الش ــاح أبنائ ص

ــوة  ــاط والق ــل النش ــك مث ــى ذل ــاعدهم ع ــدة تس ــات ع ــون بصف ــم يتمتع ــر، ألنّه ــن قص ــة يف زم ــاء نهض ــر، وبن ــور والتغي ــون للتط ــم قابل إذ إنّه

الجســدية والفكريــة وغرهــا، ومجتمــع البحــث العلمــي يحتــاج إىل هــذه الطاقــات ليســهم يف زيــادة وتنــوع البحــوث يف بلداننــا العربيــة.

الدعم بهدف االرتقاء

ختامادور المؤسسات

رؤيا لإلنتاج
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 للشاعر شحدة سعيد البهبهاني

إعداد: د.أميرة سمبس

العقــوِل« »هجــرُة 

َعــْه َحَمــَل الحقيبــَة راِحــاً مــا ودَّ

ضــاَع الهــوٰى ِمــْن َقلِْبــِه يف لحظــٍة 

ــاً  ــى الخواطــَر حــَن صــاَح ُموِدع أدَم

ُه  يَــردُّ الوجــوِد  يف  يشٌء  عــاَد  مــا 

وأَهلَهــا  والبــاَد  األحبَّــَة  تَــرََك 

والــرُّؤى  والحضــارُة  يُْغــِري  املــاُل 

ــِه  ــعادِة أُمِّ ــْن س ــُث َع ــاد يَْبَح ــا ع م

ــُه؟  ــَدى لُ ــا أْس ــدِه َوَم ــبُّ وال ــْل ُح َه

َعاَشــُه  َعْهــٌد  أيــَن  املحبــُة،  أيــَن 

ــا  إنَّ حلــاً  اإلنســاُن  يعشــُق  َقــْد 

األىَُل  َفْقــَد  تَْشــتِي  بــاُل أريض  َمــا 

تلــَك الغصــوُن الزاهيــاُت  يلوكَُهــا 

ــْم يجــْد  مــاذا تريــُد ِمــَن الشــباِب ولَ

الظلــم أْســَفَر َعــْن شــباٍب ضائــعٍ 

لَْهِفــي عــَى وطــٍن يِضيــُع بلحظــٍة 

ــباِبَنا  ــَد ش ــاُن عْن ــِت األوط ــم هانَ ك

ــوِل شــباِبها  ــن ُعُق جــرداُء أَضحــْت م

عاُدنــا  الشــباَب  إنَّ  ِتــي  أُمَّ يــا 

ُقــْدَوًة  كُــوين  اإلســاِم  ــَة  أُمَّ يــا 

ِحْقَبــٍة يف  ِتــي  أُمَّ َســادْت  بالعــدِل 

ــْه  ــْت َمْرتََع ــُث حلَّ ــاُع الســفينِة حي ق

َعــْه!  ــُه مــْن روَّ كالطَّــرِ يَْهُجــُر ُعشَّ

«  َقــْد نلتقي« والعُن تســكُُب أْدُمَعْه 

ــْه  ــل لَِرَْدَع ــو الرحي ــِه نح ــْن َعْزِم َع

لَيْجَمَعــه  الحيــاِة  ملــاٍل يف  وســَعى 

وتراقــُص األحــاِم يَْحــِرُق أَْضلَعــْه 

َعــْن َدْمِعهــا َعــلَّ الَّرجــا أَْن مَيَْنَعــه

يَْرَدَعــْه  أْن  بقلِْبــِه  الحنــاُن  ذاَك 

ــْه  ــْن حــبَّ أرضــاً ال يُفــارُق َمْوِضَع َم

ــه  ــُه ليرصَع ــاَب عن هــوُل الحقيقــِة َغ

ُموجَعــه  فاملصيبــُة  أَنجبْتُهــم،  َقــْد 

َعــه  زيــُف الحضــارِة، فاســأَلوا َمــْن َرصَّ

لِيْســَمَعه  يحتويــِه  حنونــاً  صــدراً 

َمْضَجَعــه  َع  َروَّ والحرمــاُن  والفقــُر 

ــه  ــَي َمرْصََع ــا لتب ــوُب ِبه ــى القل تَْعَم

فســعوا لِــَدرٍب حالــٍك مــا أبَْشــَعه 

تــزداُد ضْعفــاً، فالخســارُة ُموجَعــْه 

نُْقِنَعــه  أْن  يف  الخــرِ  كلُّ  والخــرُ 

َضيََّعــْه  َمــْن  ظــاملٌ   ، حــقٌّ العــدُل 

لِنتبعــه النجــاة  نحــو  وطريُقنــا 
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نبض الباحثينصدى ُأريد

االبتسامة أقل كلفة من الكهرباء !!

تلعــب االبتســامة دوراً كبــراً يف التصــايف النفــي، واالجتاعــي، 

وهــي أداة بــدء إيجابيــة يف كل مجــاالت التعــارف، ومجريــات 

الحياة.

األهميــة،  غايــة  يف  أمــر  هــو  بهــا  يومنــا  نبــدأ  أن   

الحــب  أهمهــا  االعتبــارات،  مــن  الكثــر  عليــه  وترتتــب 

األفعــال  هــذه  كل  والتشــجيع،  اآلخــر  وقبــول  والتســامح 

شــفاف. قلــب  مــن  نابعــة  كانــت  مــا  إذا  توجدهــا 

ــام األول،  ــاً يف املق ــأيت تربوي ــامة ت ــة االبتس ــاب ثقاف إن اكتس

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، 

التــي  الروريــة  الرتبويــة  العــادات  مــن  واحــدة  فهــي 

مــن  مارســتها  ألطفالهــم،  تعليمهــا  قبــل  األهــل  عــى 

ــاء  ــاء واألصدق ــع األقرب ــم أو م ــم معه ــواء بتعامله ــم، س قبله

املدرســة  هــي  واألرسة  األول  املعلــم  ألنهــم  والغربــاء؛ 

ــة. ــاق بداي ــم واألخ ــادات والقي ــب الع ــا نكتس األوىل، منه

االبتســامة تنقــي القلــوب، وتجعــل التعامــل بــن النــاس 

أكــر ســهولة وراحــة وطأمنينــة، ومتكننــا مــن كســب ود 

ــن، وهــي واحــدة مــن أهــم طــرق ووســائل التواصــل  اآلخري

الكثريــن  أن  املفارقــة  لكــن  البــر،  بــن  اللفظــي  غــر 

يريــدون أن يَُقابلــوا بابتســامة مــن اآلخريــن، لكــن يعــزُّ 

عليهــم هــم تقدميهــا، ويبخلــون بهــا، إمــا مــن بــاب املكابــرة، 

أو التعــايل، أو إظهــار أنفســهم مبظهــر الرصانــة والجديــة، 

مســتواهم. مــن  تحــط  أو  شــأنهم  مــن  تقلــل  وكأنهــا 

ميكــن لإلنســان أن يعــر عــن كثــر مــن املشــاعر واألحاســيس 

عــر االبتســامة، فعندمــا يكــون ســعيداً، أو عندمــا يكــون 

ــل  ــه يبتســم، والطف ــن فإن ــف مع ــاً، يف موق ــاً، أو محرج خج

يبتســم يف وجهــك تحببــاً، وكــم يحــّس الطــاب باالرتيــاح 

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 لــراء يشء، وابتســامتك 

إحســاس  كل  تزيــل  ألحدهــم  مســاعدة  تقــدم  وأنــت 

قبلــه، ومــن مديــر ملوظفيــه،  مــن  االرتبــاك  أو  بالخجــل 

ــك  ــه تل ــذي ترتك ــر اإليجــايب ال ــة بســيطة عــى األث هــذه أمثل

الحركــة البســيطة الصادقــة التــي ترتســم عــى شــفاهنا.

ــاء، لكنهــا أكــر إرشاقــاً”،  “االبتســامة أقــل تكلفــة مــن الكهرب

ــئل  ــن س ــس ح ــن فوك ــامل روزال ــاب الع ــات أج ــذه الكل به

عــن التأثــر الــذي ترتكــه االبتســامة يف نفــوس اآلخريــن، 

يومنــا  بالراحــة ونكمــل  لنشــعر  لابتســامة  إننــا بحاجــة 

اعتياديــاً  بهــدوء وســام، وعلينــا أن نجعــل منهــا ســلوكاً 

ــنا  ــامة ألنفس ــا بابتس ــدأ صباحن ــي، فلنب ــكل يوم ــه بش منارس

ــة. ــة ومحب ــر إلف ــل وأك ــاة أجم ــتغدو الحي ــا س أوالً، وعنده
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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 ثُلــث هجــرة الكفــاءات مــن البلــدان الناميــة، وأن 50 باملئــة مــن 
األطبــاء، و23 باملئــة مــن املهندســن، و15 باملئــة مــن مجمــوع الكفــاءات العربيــة املتخرجــة يهاجــرون 
ــدان  ــتقبل البل ــى مس ــرة ع ــات خط ــرز تبع ــا يف ــدا، م ــدة وكن ــات املتح ــا والوالي ــن إىل أوروب متوجه
العربيــة وذكــرت التقاريــر أن 5٤ باملئــة مــن الطــاب العــرب، الذيــن يدرســون يف الخــارج، ال يعــودون 
ــا. ــاء فيه ــوع األطب ــن مجم ــة م ــا 3٤ باملئ ــا وحده ــرب يف بريطاني ــاء الع ــكل األطب ــم، ويش إىل بلدانه

خسائر مستمرةهجرة العقول

خالصةأسباب متداخلة  

منــذ  محــدد،  بشــكل  العربيــة،  العقــول  هجــرة  ظاهــرة  بــدأت 

ــان وفلســطن ومــر  القــرن التاســع عــر، وخاصــة مــن ســوريا ولبن

الهجــرة،  هــذه  ازدادت  العريــن  القــرن  بدايــة  ويف  والجزائــر، 

املنطقــة  وتعــد  الثانيــة،  العامليــة  الحــرب  انتهــاء  بعــد  خصوصــا 

ــم  ــرة وه ــا إىل الهج ــا وكفاءاته ــر علاؤه ــة يضط ــر منطق ــة أك العربي

مــن املهندســن واألطبــاء وعلــاء الــذرة والفضــاء، حيــث إن أكــر 

نســبة مهاجريــن لأدمغــة يف العــامل مــن ســكان املنطقــة العربيــة.

ويحــذر مثقفــون عــرب مــن هــذا الصــدع الكبــر الــذي يصيــب البــاد 

ــة  ــخ الرابط ــؤدي إىل تفس ــا، وي ــا وفيه ــرتاب داخله ــو االغ ــة وه العربي

ــة  ــف األدمغــة العربي ــن الفــرد واملجتمــع، والصــدع األكــر هــو نزي ب

املســتمر نحــو الغــرب ، وهنــا ال نعنــي بهجــرة العقــول واملثقفــن مــن 

العــامل العــريب فقــط حملــة الشــهادات الجامعيــة العليــا مــن الدكتــوراه 

واملاجســتر، بــل جميــع الكفــاءات والخــرات يف مختلــف املياديــن 

اإلنســانية والعلميــة يف الطــب والهندســة واالقتصــاد واإلعــام والفنــون.

إن العــامل العــريب، ويف منطقتــي الــرق األوســط وشــال أفريقيــا، 

عــى وجــه الخصــوص، يعــاين مــن هجــرة الكفــاءات العلميــة ألســباب 

ــد  ــي بل ــها، فف ــى رأس ــي ع ــب املعي ــأيت الجان ــة ي ــدة ومتداخل عدي

ــدس إىل خــارج  ــال، هاجــر 10 آالف مهن ــس عــى ســبيل املث ــل تون مث

ــم  ــردي وضعيته ــبب ت ــام 2016 بس ــذ الع ــام من ــدود الع ــاد إىل ح الب

ال  العموميــة  الوظيفــة  يف  أجــر  عــى  ظــل حصولهــم  يف  املاديــة، 

يتجــاوز 1300 دينــار )600 دوالر(، وفــق نقابــة املهندســن، التــي 

للقطــاع. منظــم  أســايس  قانــون  بســن  الرملــان  نــواب  طالبــت 

الــدول العربيــة اليــوم هــي الخــارس األكــر مــن هجــرة كفاءاتهــا 

أكــر  لتصبــح  الخســارة  هــذه  وتتضاعــف  مواطنيهــا،  وعقــول 

ــون  ــن يحمل ــاء، الذي ــن األكف ــدد املهاجري ــاد ع ــة ازدي ــورة نتيج خط

االصطناعــي،  الــذكاء  مثــل:  اإلســرتاتيجية،  التخصـــصات  أفضــل 

اإللكرتونيــة  والهندســة  الدقيقــة،  والجراحــات  النــووي،  والطــب 

ــاء،  ــاء، والفض ــزر، والفيزي ــوم اللي ــعاع، وعل ــاج باإلش ــة، والع والوراثي

ــة  ــدول املتقدم ــي تشــجع ال ــا، وهــي التخصصــات الت وامليكروبيولوجي

عــى اســتقبالها واالســتفادة مــن املتخصصــن فيهــا أمــا الضحيــة 

يــوم. بعــد  يــوم  كفاءاتهــا  تخــر  التــي  العربيــة  البلــدان  فهــي 
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في رحاب الجامعات
د.عبد اهلل الوزان

جامعــة القاهــرة .. منبر 
علــم وثقافــة وابــداع

أقــدم  وثــاىن  الجامعــات يف مــر  أم  القاهــرة هــي  جامعــة 

الجامعــات بعــد جامعــة األزهــر الريــف وهــى منــارة الثقافــة 

الــذى  النــور  بحــق  )القاهــرة( وهــى  العاصمــة املريــة  ىف 

الثقافيــة والتعليميــة  الحيــاة  الجديــد ىف  يبعــث األمــل مــن 

الثقافــة  وبوتقــة  التنويــر  منــارة  وهــى  والطبيــة  والبحثيــة 

الوطنيــة. النهضــة  ومنبــع  الحديــث  والعلــم  الحــر  والفكــر 

القاهــرة  جامعــة  تكــن  مل   1908 عــام  انشــائها  منــذ 

بــل  فقــط،  العلــم  لتلقــي  حرمــاً  أو  مــكان  مجــرد 

للفكــر  ورايــة  واإلبــداع،  والفــن،  للثقافــة،  منــراً  كانــت 

قبتهــا  وتحــت  الرشــيد  غــر  الفكــر  مواجــه  يف  الحــر 

. والفــن  العلــم  تعانــق  الشــهرة  وســاعتها  األســطورية 

هــذه هــى جامعــة القاهــرة التى أرادهــا روادها ومؤسســوها، 

الشــيخ محمــد عبــده، والزعيــم مصطفــى كامــل، ومحمد فريد، 

وســعد زغلــول، منــرًا للعلــم، ومنــارة للثقافــة والفــن واإلبداع.
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د.محمد عثمان الخشت

أعلــن رئيــس جامعــة القاهــرة دكتــور/ محمــد عثــان الخشــت، عــن 

تخصيــص 90 منحــة مجانيــة كاملة للـ 30 األوائل ىف كل شــعبة بالثانوية 

العامــة )علمــي علــوم - علمــي رياضــة - أديب(، موضًحا أن الـــ 90 منحة 

ــأي نظــام تعليمــي بالجامعــة، وبرامــج الســاعات  تشــمل االلتحــاق ب

املعتمــدة، وبرامــج الدرجــات العلميــة الدوليــة املزدوجــة أو املشــرتكة، 

واألقســام باللغــات األجنبيــة، كــا تشــمل املروفــات 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، مشــرًا إىل أن جامعــة القاهــرة اآلن مــن أفضــل الجامعــات 

عــى مســتوى الجامعــات العامليــة، وتتقدم عــى جامعــات عاملية كرى، 

حيــث تقدمــت عــى عــدد 92 جامعــة بأمريــكا، و 27 جامعــة باململكة 

ــدار  ــس« إص ــف »ويبومرتك ــا، ويف تصني ــة بأملاني ــدة، و 23 جامع املتح

ــة  ــر مــن الجامعــات العاملي ــو 2020، تقدمــت الجامعــة عــى كث يولي

مثــل الســوربون وهايرنيــش هاينــه دوســلدورف األملانيــة، وأنقــرة 

الرتكيــة، وتولــوز الفرنســية، وكيــو اليابانية أوكانــد االمريكيــة، وغرهم.

ــي،  ــول الرقم ــرتاتيجية للتح ــرة االس ــة القاه ــة جامع ــار خط  ويف إط

أعضــاء  بتدريــب  حاليًــا  ومعاهدهــا  الجامعــة  كليــات  تقــوم 

الشاشــات  اســتخدام  عــى  املعاونــة  والهيئــة  التدريــس  هيئــة 

الدراســية  املقــررات  تدريــس  يف  وتوظيفهــا  التفاعليــة  الذكيــة 

ــدء  ــًدا لب ــك متهي ــي، وذل ــث الح ــة الب ــع امكاني ــي م ــكل تفاع بش

ــر 2020. ــق 17 أكتوب ــبت املواف ــوم الس ــد ي ــدرايس الجدي ــام ال الع

وكان الدكتــور محمــد عثــان الخشــت، قــد أعلــن عــن تركيــب 118 

شاشــة ذكيــة كمرحلــة أوىل يف ٤ كليــات، وهــي: التخطيــط اإلقليمــي 

ــات  ــة، والدراس ــية، والصيدل ــوم السياس ــاد والعل ــراين، واإلقتص والعم

العليــا للرتبيــة، إضافــة إىل اســتديوهات مركــز التعليــم املدمــج 

لتفعيــل خطــة الجامعــة للتعليــم اإللكــرتوين، موضًحــا أن هــذه 

ــاء  ــا إنش ــن خاله ــن م ــة ميك ــات تعليمي ــمل تطبيق ــات تش الشاش

محتــوى تعليمــي تفاعــي أو التعديــل عــى املحتــوى التعليمــي 

بشــكل يعــزز التفاعــل الطــايب بهــدف تطويــر العمليــة التعليميــة.
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تضــم الجامعــة 20 كليــة، و3 معاهــد عليــا، ويف فــرع الخرطــوم 
٤ كليــات، وهــم:

والعلــوم  اإلقتصــاد  كليــة  الحقــوق   كليــة   _ اآلداب  كليــة 
السياســية _كليــة التجارةكليــة العلــوم  _ كليــة الطــب _ كليــة 
التمريــض  _ كليــة العــاج الطبيعــى كليــة طــب الفــم واألســنان  
كليــة الصيدلــة _كليــة الهندســة  _كليــة الزراعــة كليــة الطــب 
ــار_  ــة اآلث ــام_ كلي ــة اإلع ــوم _ كلي ــة دار العل ــري _ كلي البيط
كليــة التخطيــط _ اإلقليمــي والعمــراين _ كليــة الحاســبات 
واملعلومــات  _ كليــة ريــاض األطفــال _ كليــة الرتبيــة النوعيــة.

معهــد البحــوث والدراســات األفريقية _املعهد القومــي لعلوم الليزر 

_معهــد الدراســات والبحــوث الرتبويــة _ معهد الدراســات والبحوث 

اإلحصائيــة _ املعهــد القومــي لــأورام  _املعهــد العــايل للتمريــض  .

ــوم ــة العل ــارة_ كلي ــة التج ــوق  _ كلي ــة الحق ــة اآلداب _ كلي  كلي

كليات ومعاهد جامعة القاهرة

معاهد الجامعة

فرع جامعة القاهرة بالخرطوم 
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املكتبة املركزية: وتقتني
 297,835 كتابًا، و1٤318 مخطوطة.

أفتُتحــت  الســيد:  لطفــي  أحمــد  قاعــة 
مجلــس  جلســات  بهــا  وتعقــد   1935 عــام 
للجامعــات. األعــى  ،واملجلــس  الجامعــة 

 قاعة اإلحتفاالت الكرى:
آالف   ٤ لعــدد  وتتســع   1935 عــام  أفتُتحــت   
الفوريــة لخمــس لغــات. فــرد، مــزودة بالرتجمــة 

ساعة الجامعة: 
أنشــئ برج ســاعة الجامعة عام 1937 بإرتفــاع ٤0 مرتًا.
مستشــفيات   8 عددهــا  الجامعــة:  مستشــفيات 
لــأورام. القومــي  املعهــد  إىل  باإلضافــة 

فقــد عقــد الدكتــور محمــد عثــان الخشــت رئيــس جامعــة 
ــتثارية  ــة اإلس ــس إدارة املنطق ــع مجل ــا م ــرة، اجتاًع القاه
ــا  ــي تضــم 175 فدانً ــر، والت ــة اكتوب ــة القاهــرة مبدين لجامع
التدريــس  هيئــة  ألعضــاء  الســكني  للمجمــع  مخصصــة 
والعاملــن، و 575 فدانـًـا للفــرع الــدويل للجامعــة، واســتعرض 
ــف  ــس، موق ــاء املجل ــع أعض ــت، م ــد الخش ــور محم الدكت
املنطقــة االســتثارية للجامعــة منــذ اإلنشــاء وحتــى الوقــت 
عليهــا  والتغلــب  واجهتهــا،  التــي  والصعوبــات  الراهــن، 
مــن خــال جهــود اللجــان املشــكلة إلنجــاز مروعــات 
ــاث  ــة األوىل ككل، يف ث ــذ املرحل ــم تنفي ــث ت ــة؛ حي املنطق
ســنوات، حيــث تــم انشــاء املرحلــة األوىل مــن الفــرع 
ــه  ــا أن ــت قصــر، موضًح ــدويل، وانشــاء ٤25 عــارة يف وق ال
الــدويل  للفــرع  الرســمي  االفتتــاح  عــن  اإلعــان  ســيتم 
باملجمــع  العــارات  كافــة  تســليم  جانــب  إىل  قريبًــا، 
الســكني ألعضــاء هيئــة التدريــس والعاملــن عــى مراحــل ،
كــا اســتعرض مجلــس إدارة املنطقــة اإلســتثارية، التصــور 
العــام للمرحلــة الثانيــة واملتضمــن إنشــاء مراكــز بحثيــة 
ــع  ــة ومجم ــة والزراع ــة الصناع ــا أهــداف يف خدم ــون له يك
طبــي متكامــل واملدينــة الرياضيــة ومنطقــة فندقيــة للطاب.

 تــم فتــح بــاب التســجيل للطلبــة الجــدد لحجــز اســتارات 
اختبــار القبــول لــدور ســبتمر 2020 اعتبــارا مــن اليــوم 
ــوس  ــى البكالوري ــول ع ــق 2020/8/22 للحص ــبت املواف الس
/ الليســانس بنظــام التعلــم املدمــج لحملــة الثانويــة العامــة 
ــا ــات العلي ــطة واملؤه ــات املتوس ــا و الدبلوم ــا يعادله أو م
يــوم  القبــول  اختبــار  موعــد  يكــون  أن  عــى 
التاليــة: بالرامــج    2020/10/10 املوافــق  الســبت 

أوال : كلية التجارة
برنامج )علوم األعال( إدارة األعال / املحاسبة / التأمن.

ثانيا : كلية الرتبية للطفولة املبكرة
برنامــج: إعــداد معلمــي مرحلــة الطفولــة املبكــرة وبرنامــج: 

إعــداد معلمــي الرتبيــة  الخاصــة.
ثالثا: كلية اآلداب

برامــج : الرتجمــة باللغــة اإلنجليزيــة /علــم النفــس وتطبيقاتــه 
ــاع  ــم االجت ــامل / عل ــارات الع ــة وحض ــات التاريخي / الدراس

التطبيقــي / النــر والحفــظ الرقمــي.
رابعا : كلية دار العلوم

برنامج اللغة العربية والثقافة اإلسامية.

المرافق األساسية للجامعة

إعالن االفتتاح الرسمي للفرع 
التعليم المدمج بمركز جامعة القاهرة. الدولي لجامعة القاهرة قريبا
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التجربة كانت فريدة وصعبة والنجاح كان عنوانها األبرز 

أجرى الحوار: د. جال عبد ناموس 

محافــل أريــد رســخت الوعــي مبفهــوم العلــوم 

البينيــة والدراســات  التخصصــات  متعــددة 

مصــدٌر  العلــم  ان  املحفــل  شــعار  فلســفة 

حقيقــيٌّ ال ينضــب للطاقِة البريِة املســتقبلية

مؤسس منصة ُأريد الدكتور سيف السويدي
 يروي تفاصيل أول محفل للمنصة

كيف نشأت وتكونت فكرة إقامة المحفل العلمي ؟

ــن الناطقــن  ــاء والخــراء والباحث ــد للعل ــد الواحــدة ، إال أن منصــة أُري ــع الي ــذي مل تتجــاوز ســنينه عــدد أصاب عــى الرغــم مــن عمرهــا القصــر ال

بالعربيــة التــي نشــأت وترعرعــت يف ضيافــة الدولــة املاليزيــة ورعايــة جامعتهــا العريقــة )املايــا( ســجلت حضــوراً 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 وتاقحهــا حتــى أضحــت اليــوم أيقونتهــم املحببــة التــي تقــدم لهــم مــا لــذ وطــاب مــن قنــوات التواصــل والتفاعــل 

يف زمــن الفضــاء االفــرتايض الــذي بــات ســيد الســاحة بســبب جائحــة كورونــا التــي عصفــت بالعــامل مــن أقصــاه إىل أقصــاه . يف هــذه األيــام تواصــل 

ــه عــر  ــادة في ــوز بقصــب الري ــث نجحــت يف الف ــاً، حي ــدويل إلكرتوني ــا العلمــي ال ــد اســتعداداتها الطــاق النســخة الســابعة مــن محفله منصــة أُري

تنظيمهــا للمحفــل الســادس بالطريقــة نفســها، وحققــت فيــه نجاحــا مبهــرا جمعــت فيــه أكــر مــن 1500 باحثــا 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:

بعدمــا انطلقــت منصــة أُريــد يف جامعــة مايــا 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 

مفهــوم  تطبيــق  عــر  املشــرتكة  العلميــة  لاســتفادة  واحــد  وزمــان  مبــكان  جميعهــا  تُعقــد  للكتــاب  ومعــرض  العمــل  وورش  التدريبيــة 

ســنوياً،  يُعقــد  أن  املقــرر  مــن  وكان  بينهــم  التواصــِل  وتعزيــِز  األفــكار،  وتبــادل  البينيــة  والدراســات  التخصصــات  متعــددة  الدراســات 

ســنويا. محفلــن  تنظيــم  اســتيعاب  عــى  قــادراً  أُريــد  منصــة  فريــق  وكان  مــرة،  مــن  أكــر  لعقــده  ماســة  الحاجــة  أن  وجدنــا  ولكــن 



األســتاذ الدكتــور داتــوك حســن بــرصي مديــر جامعــة الســلطان 

الــدويل العلمــي  للمحفــل  العــام  واالمــن  العابديــن  زيــن 
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ــل  ــم المحاف ــن تنظي ــاس م ــدف األس ــو اله ــا ه م
ــة ؟ العلمي

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

ــداد  ــم االع ــف ت ــل وكي ــل أول محف ــي تفاصي ــا ه م
لــه ليكــون الخطــوة األولــى للمحافــل التــي اعقبتــه ؟

اآليت  يف  أجملهــا  األهــداف  مــن  جملــة  الــدويل  العلمــي  للمحفــل 

يحقــُق  مبــا  املختلفــِة  اإلنســانيِة  واملعــارِف  العلــوِم  تطويــُر  أوالً: 

. ورخائــِه  اإلنســاِن  تنميــِة  إىل  تهــدُف  التــي  الشــاملَة  التنميــَة 

ــح  ــن، تتي ــٍة متعــددٍة يف مــكاٍن وزمــاٍن ُموّحدي ــا: إقامــُة برامــَج ِعلمي ثانًي

قــات  أكــَر قَــدٍر مــن الفائــدِة للمشــاركن؛ مــن خــاِل تجــاوِز ُمّعوِّ

العلميــة،  إســهاماتِهم  توثيــِق  عــى  وُمســاعدتهم  والزمــاِن،  املــكاِن 

واســتثاُر مشــاركِة كبــاِر الخــراِء يف تقديــِم برامــَج علميــٍة تطويريــٍة

ثالًثــا: تيســُر فُــرِص املشــاركِة العلميــِة الجــادَِّة واملتعــددِة للباحثــن 

ــُل العقبــات ملســاعدة املشــاركن مــن  ــِف أنحــاء العــامل، وتذلي مــن مختل

ــة . ــق املنكوب املناط

رابًعــا: االهتــاُم بعمليــِة النَّــِر العلمــّي، وتيســرِ ســبلها، وتشــجيع 

إنتاجهــم  أفضــل  وتقديــم  قدراتهــم  تطويــر  عــى  الباحثــن 

. وُموّحــدة  معايــر شــفافة  مــن  بــه  نلتــزم  مــا  العلمــّي، يف ضــوء 

ــٍة مناســبٍة لتاقــِح األفــكاِر اإلبداعيــة، واتحــاِد  ــة ٍبحثي خامًســا: توفــُر بيئ

ــراٍد  ــن األف ــٍة ب ــاٍت ِعلمي ــِد اتفاقي ــى عق ُع ع ــجِّ ــة، تُش ــاِت الِعلمي الطاق

ــدويّل. ــد ال ــى الصعي ــّي ع ــِث العلم ــِر البح ــة بتطوي ــاِت املعني واملؤسس

للباحثــن  معقولــة  بتكاليــف  متقدمــٍة  خدمــاٍت  توفــُر  سادًســا: 

تتجســد  متبادلــٍة،  فائــدٍة  لتحقيــق  العــامل؛  أنحــاء  مختلــف  مــن 

ضــوء  يف  كذلــك  منهــا  واإلفــادة  املاليزيــة  التجربــِة  إغنــاِء  يف 

. املحفــل  برامــج  عليهــا  تشــتمل  التــي  األنشــطة  جملــة 

ســابعاً: العمــُل عــى توثيــِق العاقــاِت بــن األفــراد واملؤسســات، مبــا يثمــر 

عنــه مشــاريُع علميــٌة مشــرتكٌة متنوعــُة املجــاالت، ومتعــددُة الفوائــد، و 

دعــٌم لابتــكار واملخرتعــات الجديــدة، مبــا يحقق تقــدَم املجتمعِ اإلنســاين .

يف املحافــل األوىل واجهنــا عــدة تحديــات منهــا عــدم الرغبــة مــن 

الباحثــن باملشــاركة بحــدث يضــم عــدة مؤمتــرات فالكثــر مــن الجامعــات 

ــح  ــت أصب ــع الوق ــن م ــة ولك ــرات تخصصي ــاركة مبؤمت ــى املش ــجع ع تش

هنالــك وعــي ملفهــوم العلــوم متعــددة التخصصــات والدراســات البينيــة 

ــة  ــات علمي ــع تخصص ــي م ــل علم ــدوث تواص ــل إال بح ــذه ال تتفع وه

ــام  ــة أي ــي بضع ــث أن يق ــن للباح ــة ميك ــات علمي ــر ملتقي ــة ع متنوع

أروقــة مؤمتــرات علميــة متعــددة وورش عمــل متنوعــة تصقــل  يف 

ــل،  ــع، وأفض ــل أوس ــى املحف ــال ع ــح االقب ــث. فأصب ــارات الباح ــن مه م

النســخ  فــاق  تفاعــاً  حققــت  التــي  األخــرة،  النســخة  يف  خاصــة 

الخمســة الســابقة، مبشــاركة أكــر مــن 1500 باحــث وعــامل وخبــر.

املحفــل العلمــي الــدويل األول، الــذي عقــد بتاريــخ 19-23 نوفمــر 

2017 يف جزيــرة النــكاوي - ماليزيــا كان البدايــة األوىل. أتذكــر أنــه بــدء 

االســتعداد لــه قبــل ســتة أشــهر تقريبــاً؛ ألن التحــدي كان أن نطلــق حدثــاً 

علميــاً جديــداً وســط تزاحــم املؤمتــرات يف ماليزيــا، وبقيــة الــدول العربية، 

كان مهمــة صعبــة جــداً واألصعــب أن يتســم مبفهــوم وفكــرة جديــدة مل 

يســبقنا إليهــا أحــد يف وقتهــا. فتــم تقســيم الفريــق املكــون مــن 23 عضــواً 

إىل 5 لجــان تنفيذيــة، هــي: اللجنــة العلميــة، ولجنــة إدارة القاعــات، 

واللجنــة اإلعاميــة، ولجنــة الدعــم اللوجســتي، واللجنــة التنســيقية.

لقــد ســطرت لجــان املحفــل رؤيــة واضحــة تعكــس الغــرض العــام 

ــارص رئيســة: ــة عن ــي تشــمل ثاث ــة الطموحــة مــن تأسيســه، والت والغاي

تتوفــر  واملــكان  الزمــان  يف  بيئــة  أو  فضــاء  إتاحــة  أولهــا: 

املامئــة  الظــروف  وجميــع  كافــة،  الروريــة  الــروط  عــى 

والباحثــن. والخــراء  العلــاء  بجمــع  والكفيلــة  لنجاحهــا، 

ثانيهــا: كــون هــذا الفضــاء فرصــة متميــزة ومناســبة خاصــة قلــا 

ومناقشــة  األفــكار،  تبــادل  أجــل  مــن  العــريب  العــامل  يف  تتوفــر 

والباحثــن. والخــراء  العلــاء  بــن  الخــرات  وتقاســم  اآلراء، 

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 توفــرِ فــرٍص كبــرٍة للباحثــن، والعلــاء، والخــراء الناطقــن بالعربيــة 

مــن جميــع أنحــاء العــامل للتفاعــل فيــا بينهــم، وتبــادل التطــورات 

الجديــدة وجهــا لوجــه، وإقامــة عاقــات بحثيــة متبادلــة املنفعــة« .
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ــه إلنشــاء حــدث علمــي  ــا ب ــه إنجــاز رائــع، وفقن اســتطيع أن أقــول: إن

التــي  أُريــد،  بفعاليــات متعــددة يتــاىش مــع اســرتاتيجية منصــة 

ــة يف  ــن بالعربي ــراء الناطق ــن والخ ــاء والباحث ــع العل ــعى إىل جم تس

العــامل االفــرتايض عــى اإلنرتنــت، وحققنــا تواجــداً حقيقيــاً ملموســاً 

ــك  ــة ذل ــعرنا أهمي ــتقبي واستش ــه املس ــذا التوج ــع له ــى أرض الواق ع

بعدمــا بلــغ عــدد املســجلن يف املنصــة أكــر مــن خمســن ألــف باحــث. 

ــدويل«،  ــار اســم »املحفــل العلمــي ال ــا يف اختي ــا وفقن ــك أعتقــد أنن كذل

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 

ــر،  ــات النظ ــكار ووجه ــادل األف ــة، وتب ــاركة الفعال ــاء واملش ــاش البن النق

ــوء  ــا يف ض ــة وأعضائه ــى املنص ــع ع ــود بالنف ــأنه أن يع ــن ش ــك م وذل

ــة. ــة التأسيســية لهــذا املحفــل مــن قيــم ورســالة ورؤي ــه اللجن مــا أقرت

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 

ــروس،  ــار الفاي ــن  انتش ــد م ــات للح ــاطات والتجمع ــف النش بوق

ــم  ــا، بالرغ ــل إلكرتوني ــده بالكام ــة عق ــوض تجرب ــا خ ــا قررن عنده

ــة  ــارية للمنص ــة االستش ــاء اللجن ــن أعض ــر م ــة الكث ــن معارض م

ــة فاشــلة،  ــا نخــى مــن أن تكــون التجرب ــة؛ إذ كنَّ ألســباب منطقي

ــة  ــد تجرب ــا توج ــلة وإمن ــة فاش ــد تجرب ــة ال توج ــن يف الحقيق ولك

ناجحــة وتجربــة معلمــة )أي تتعلــم وتســتفيد مــن الــدروس والعــر 

منهــا( فهــي إذن ليســت فاشــلة. والحمــد للــه وفقنــا بقــرار عقــده 

الكرتونيــا بالكامــل، واســتفدنا مــن  بعــض املشــاكل التــي واجهتنــا؛ 

منهــا ضعــف االتصــال بشــبكة االنرتنــت لبعــض املشــاركن، وتوزيــع 

الجلســات البحثيــة وأمــور أخــرى تتعلــق بحفــي االفتتــاح والختــام، 

وســنتجنب هــذه االخفاقــات يف املحفــل الســابع بــإذن اللــه.

بعــد عقــد ســتة محافــل بنحــو دوري والوصــول الى 
ــوه  ــا حققتم ــون م ــف تقيم ــابع.. كي ــل الس المحف

حتــى اآلن ؟

ــة  ــد تجرب ــن بع ــا وع ــل الكتروني ــة المحاف إقام
ــي  ــا ه ــا وم ــي فوائده ــا ه ــة فم ــدة للمنص رائ

ســلبياتها ؟
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ــعاُر الــذي اختارتــُه منصــة »أُريــد« ملحفلهــا عــى  يَنضــوي الشِّ

ــُد املــروَع العلمــيَّ العــريبَّ  ــة. تَُجسِّ ــاٍن دقيق ــٍة ومع دالالٍت عميق

ــي تتبنَّاهــا منصــة«  ــادِئ الت ــرِّ عــن َجوهــِر املب ــذي يَُع ويّل ، ال ــدَّ ال

ــِة  ــب للطاق ــيٌّ ال ينض ــدٌر حقيق ــُه مص ــي بأن ــكلُه يوح ــد«، ش أُري

البريــِة املســتقبلية، يرعــى الباحثــن، ويحتويهــم عــى تنــوِع 

تخصصاتهــم، واختــاِف مراتبهــم العلميــة، مــن جميــعِ أنحــاِء 

بهــا  ينطقــون  التــي  العربيــُة  اللغــُة  وتبقــى  األرضيــة،  الكــرِة 

ــارِة  ــِص الحض ــى قص ــتها أح ــُم بريش ــة، ترس ــُة الجال ــي صاحب ه

ــن  ــرِ ع ــوُن التعب ــو ل ــَدرُِّج ه ــُه األزرُق املت ــون. لون ــوِم والفن والعل

الــذات: يأخــذ مــن صفــاِت املحيطــاِت الثقــَة والقــوَة ورباطــَة 

ــايئ . ــاَء الانه ــاَم والصف ــاِء السَّ ــوِن السَّ ــن ل ــُذ م ــأش، ويأخ الج

صــدر ملنصــة أُريــد كتــاب وثــق خــرة إنشــاء املؤمتــرات، واملحافــل 

ــِة ...  ــِل العلمي ــُة املَحاف ــوان »ِصناع ــا بعن ــتفادة منه ــي لاس العلم

ــن 330 صفحــة وضــم خمســة  ــُل« م ــُم والتفعي ــُط والتنظي التخطي

فصــول رئيســية، هــي:

الفصل األول: الحدث العلمي: تعريفه، تاريخه وأنواعه

ــا  ــة ضوابطه ــة الدولي ــاين: املشــاركة يف األحــداث العلمي الفصــل الث

ــا ومقتضياته

الفصــل الثالــث: اإلجــراءات التنظيميــة: األصــول والقواعــد املتبعــة 

يف تحضــر وتنظيــم األحــداث العلميــة الدوليــة.

الفصــل الرابــع: تجــارب رائــدة يف إعــداد وتنظيــم األحــداث العلمية، 

املحفــل العلمــي الــدويل منوذجا

ــة  ــات إلنجــاح األحــداث العلمي ــح وتوجيه الفصــل الخامــس: نصائ

ــة الدولي

الفلســفة  لنــا  تفســر  أن  يمكــن  هــل 
؟ الدولــي  العلمــي  المحفــل  شــعار  خلــف 

ــم  ــة تنظي ــن تجرب ــتفادة م ــن االس ــف يمك كي
المحفــل العلمــي للجامعــات والمؤسســات العلميــة ؟

د.نجم عبد الرحمن خلف -أثناء حفل افتتاح املحفل العلمي    أ.د.محمد حمدي عبدالشكور- رئيس الحامعة الوطنية املاليزية
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ثقافة التسوق لدى النساء

برزت يف أغلب املجتمعات صورة منطيَّة تشــر إىل ميل النســاء للتســوق أكر من الرجال، حتى وســمت بأنها ثقافة اســتهاكية مفرطة حد التبذير، 

لكننــا لــو نظرنــا إىل املســألة مــن جانب آخر غر ما اعتــاد بعضهم رؤيته لوجدنا أّن مثة ظروفاً ومتطلباٍت تحدو املرأة لتكون أكر حاجة للتســوق.

األســواق،  بارتيــاد  الهــوس  تجاوزنــا  مــا  إذا 

بعضهــن  تدعــي  التــي  النفســيَّة  والحالــة 

تحســنها عنــد قيامهــا بــراء أشــياء جديــدة 

عــى  الحقيقــة«  مــن  يخلــو  ال  أمــر  »وهــو 

ــرأة  ــواء للم ــاة س ــد يف الحي ــار أّن كل تجدي اعتب

أو للرجــل مينــح شــيئاً مــن الســعادة ويقتــل 

الروتــن الــذي يتســبب بكثــر مــن املشــاكل.

ولــو تركنــا -جانبــاً- تلــك التحليــات التــي تحيــل 

هــوس »الشــوبينغ« إىل العصــور القدميــة واألدوار 

ــل  ــة الرج ــث مهم ــا، حي ــكل منه ــة ل التقليدي

الصيــد بــأرسع وقــت والعــودة، بينــا كانــت 

املــرأة تقــوم بجنــي الثــار وبالتــايل التأكــد مــن 

جــودة كل مثــرة لضــان حصولهــا عــى األفضــل، 

ــن قضــاء  ــه بعــض الباحث ــذي يعــزو إلي ــر ال األم

األســواق. يف  وممتعــاً  طويــاً  وقتــاً  النســاء 

تلــك  تســتهويه  لــن  الرجــل  أًن  الافــت 

إنفاقهــا  كان  ولــو  املــرأة  لــدى  العــادة 

جهــة  مــن  ونــراه  الخاصــة،  أموالهــا  مــن 

يف  وبقاءهــا  زوجتــه  إهــال  ينتقــد  أخــرى 

يف  مصفــف،  غــر  وشــعرها  البيــت  مابــس 

ـة قاتلــة تقــف املــرأة أمامهــا حائــرة. ازدواجيَـّ

الــركات الصناعيــة يف أغلــب منتجاتها تســتهدف 

النســاء أكــر مــن الرجــال، حتــى الطــب، يف هــذه 

ــه،  ــذي طــرأ علي ــم ال ــع التطــور العظي ــام، م األي

يــويل اهتامــاً كبــراً باملرأة ســواء يف مســتحرات 

التجميــل الطبيــة، أو مــواد الحفــاظ عــى شــباب 

ــن، إىل  ــدم يف الس ــات التق ــاء عام ــه، وإخف الوج

أضحــت  التــي  املختلفــة،  التجميــل  عمليــات 

رضوريَّــة لبعضهــم ممــن لديــه تشــوهات خلقيَّــة 

ــاعر  ــن مش ــاً ع ــة، فض ــة حــوادث معين أو نتيج

ــات  ــض الفتي ــرتي بع ــي تع ــد الت ــرة والحس الغ

أو  صديقــات  ومنافســة  لتقليــد  وتدفعهــن 

ــام  ــاء واالهت ــات يف متابعــة املوضــة واألزي قريب

ــدى الشــابات  ــا ل ــة نجده ــك الحال ــاقة، تل بالرش

أكــر مــن األكــر ســناً. الســن  الصغــرات يف 

لنــدع تلــك التحليــات جانبــاً ونأخــذ املســألة مــن 

ــوُد  ــوق يع ــاء بالتس ــام النس ــة، إّن اهت ــة مختلف زاوي

متطلبــات  تفــوق  وهــي  الكثــرة،  متطلباتهــن  إىل 

ــى  ــاج، أو األوالد، حت ــس، أو املكي ــواء باملاب ــل، س الرج

ــاث وســتائر وســواها. ــن أث ــزل م ــة باملن ــور املتعلق األم

فضــاً عــن أّن التنزيــات عــى األســعار يف املواســم تطال 

مابــس املــرأة أكــر مــن الرجــل، وال يغيب عــن األذهان، 

ــا  ــك مب ــة والكوزماتي ــة بالعناي ــات املتعلق أيضــاً، املتطلب

ــم،  ــعر والجس ــرة والش ــتحرات للب ــن مس ــه م تحوي

ــرأة  ــا امل ــاج إليه ــة تحت ــهرية مكثف ــات ش ــا حاجي كله

ــا،  ــا وقيمته ــوٌر ال تنتقــص مــن مكانته ــوم، وهــي أم الي

بــل إنهــا تظهرهــا مبظهــر أكــر جــاالً وأناقــة وبالتــايل 

ســينعكس هــذا عــى حالتهــا النفســية والجســدية، وال 

بــّد مــن لفــت االنتبــاه إىل أّن كثــراً مــن الرجــال اليــوم 

باتــوا يهتمــون بهــذه التفاصيــل ويولــون عنايــة بهــا، مــا 

يقطــع الطريــق أمــام أولئــك الذيــن ســينرون لتســليط 

بتلــك  يهتممــن  اللــوايت  النســاء  وانتقــاد  ألســنتهم 

األمــور، فالجــال واملظهــر األنيــق بــات أمــراً رضوريــاً يف

حياتنا.

هوس ال ينتهي

الرجل ال يحب التسوق

متطلبات كثيرة الغيرة والحسد 

إعداد: سليمان مهدي
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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 

ــاه  ــة، وهــي جــذب االنتب ــادي، وميــر اإلعــان مبراحــل مختلف ــد امل البع

وإثــارة االهتــام وخلــق الرغبــة وإقنــاع الفــرد ثــم حثــه عــى االســتجابة.

يف  وزيــادة،  املعــاين  لهــذه  الكريــم  القــرآن  توظيــف  لنــا  ويتجــى 

أكــر مــن مشــهد مــن مشــاهد التصويــر الفنــي، وســنقتر عــى 

ــاَّ  ــاىل: )فَلَ ــال تع ــان، ق ــي يف اإلع ــاز اإلعام ــى اإلعج ــدل ع ــهد ي مش

ــَقايََة يِف َرْحــِل أَِخيــِه ثُــمَّ أَذََّن ُمــَؤذٌِّن  َجهَّزَُهــْم ِبَجَهازِِهــْم َجَعــَل السِّ

ــُدوَن*  ــاَذا تَْفِق ــْم َم ــوا َعلَيِْه ــوا َوأَقْبَلُ ــارِقُوَن* قَالُ ــْم لََس ــُر إِنَُّك ــا الِْع أَيَّتَُه

قَالُــوا نَْفِقــُد ُصــَواَع الَْملِــِك َولَِمــْن َجــاَء ِبــِه ِحْمــُل بَِعــرٍ َوأَنَــا ِبــِه 

ــا  ــا كُنَّ ــَد يِف اأْلَرِْض َوَم ــا لُِنْفِس ــا ِجئَْن ــْم َم ــْد َعلِْمتُ ــِه لََق ــوا تَاللَّ ــٌم* قَالُ زَِعي

ــوا َجــزَاُؤُه َمــْن ُوِجــَد  ــْم كَاِذِبــَن* قَالُ ــَا َجــزَاُؤُه إِْن كُْنتُ ــوا فَ َســارِِقَن* قَالُ

يِف َرْحلِــِه فَُهــَو َجــزَاُؤُه كََذلِــَك نَْجــِزي الظَّالِِمــَن( )يوســف: 70- 75(. 

جــذب االنتبــاه واالهتــام: مــن خــال: النــداء وتشــخيص الجهــة 

العــر(، واإلعــان عــن مكافــأة  القافلــة )أيتهــا  املســتهدفة )وهــي 

خاصــة )حمــل بعــر(، واظهــار عظيــم مكانــة الطــرف املعلــن وان 

ــو  ــل ه ــل بالجع ــان ، فاملتكف ــاء يف اإلع ــا ج ــاذ م ــى انف ــدرة ع ــه الق ل

عزيــز مــر نبــي اللــه يوســف عليــه الســام ، وتــم اإلعــان مــن قبلــه.

خلــق الرغبــة: ويتجــى يف أّن مــا تــم اإلعــان عنــه ميثــل احــدى 

اشــباعات وحاجيــات مــن يوجــه اليــه اإلعــان ، )حمــل بعــر( يف 

ــذاك. ــرى آن ــا يحتاجــه اهــل الق ــد م ــو اش ــن القحــط والشــدة، وه زم

محاولــة االقنــاع: والحــث عــى العمل عــن طريــق: امكانية فعــل املقابل: 

وهــو أن يــأيت  بالســارق، واالغــراء والرتغيــب: بيــان قــدرة املعلــن عــى 

انفــاذ مــا جــاء يف اإلعــان: فاملتكفــل بالجعــل هــو عزيــز مــر نبــي اللــه 

يوســف عليــه الســام: )َولَِمــْن َجــاَء ِبِه ِحْمــُل بَِعرٍ َوأَنـَـا ِبِه زَِعيــٌم(، واليوم 

نجــد املعلنــن يوظفــون يف اإلعــان ويظهــرون مــدراء الــركات املعلنــة، 

ــا.  ــرون به ــاس أو يتأث ــا الن ــق به ــي يث ــة الت ــخصيات الجاهري او الش

ــي،  ــان التفاع ــم اإلع ــرآن إىل تصمي ــبق الق ــد س ــي: فق ــان التفاع االع

الــذي يتيــح للجمهــور املســتهدف ان يشــارك يف اإلعــان، زيــادة يف 

االقنــاع، ودفعــا لاســتجابة االيجابيــة، قــال تعــاىل: )ثُــمَّ أَذََّن ُمــَؤذٌِّن 

ــُدوَن*  ــاَذا تَْفِق ــْم َم ــوا َعلَيِْه ــوا َوأَقْبَلُ ــارِقُوَن* قَالُ ــْم لََس ــُر إِنَُّك ــا الِْع أَيَّتَُه

ــم لشــدهم اىل اإلعــان  ــِك(، أجابوهــم بعبارته ــَواَع الَْملِ ــُد ُص ــوا نَْفِق قَالُ

ــه  ــان وجزئيات ــل اإلع ــوا يف تفاصي ــم دخل ــم، ث ــه وتأليفه ــام ب واالهت

ــوا  ــة: )قَالُ ــة املعلن ــة عــى التجــاوب مــع الجه ــادة يف التفاعــل ودالل زي

ــَو  ــِه فَُه ــَد يِف َرْحلِ ــْن ُوِج ــزَاُؤُه َم ــوا َج ــَن* قَالُ ــْم كَاِذِب ــزَاُؤُه إِْن كُْنتُ ــَا َج فَ

ــس عرضــا  ــح اإلعــان لي ــوم أصب ــَن(، والي ــِزي الظَّالِِم ــَك نَْج ــزَاُؤُه كََذلِ َج

ــرات  ــا مــن املؤث ــة فيه ــة وحبكــة درامي ــارة عــن حكاي جامــدا وإمنــا عب

ــال مل  ــائل االتص ــا يف وس ــي، ولكنه ــد املتلق ــا تش ــة م ــة والبري الصوتي

ــغ مســتوى التفاعــل املبــارش إال يف اإلعانــات التــي تعتمــد االتصــال  تبل

الشــخيص أو الجمعــي يف االســواق أو مواقــع التواصــل االجتاعــي.

مراعــاة األعــراف واملفاهيــم لــدى املتلقــي: وفيهــا فائــدة جديــدة 

ملصممــي االعــان: ومنهــا مراعــاة اســتخدام املصطلحــات التــي تناســب 

ــة  ــارة مألوف ــد اســتخدم عب ــور املســتهدف يف اإلعــان، فق ــوم الجمه فه

ــاَّ  للمقصــود باإلعــان، قــال تعــاىل وهــو يصــف فعــل أهــل مــر: )فَلَ

اإلعــان:  أَِخيــِه(، ويف  َرْحــِل  يِف  ــَقايََة  السِّ َجَعــَل  ِبَجَهازِِهــْم  َجهَّزَُهــْم 

ــِك(،  ــَواَع الَْملِ ــُد ُص ــوا نَْفِق ــُدوَن* قَالُ ــاَذا تَْفِق ــْم َم ــوا َعلَيِْه ــوا َوأَقْبَلُ )قَالُ

البــدو  لــدى  املعــروف  امللــك، الن  أو ســقاية  الســقاية  يقــل  فلــم 

هــو الصــواع وليــس الســقاية، وأضافــه إىل امللــك تضخيــا لزيــادة 

الشــد لإلعــان واالهتــام بــه، فجــاء اإلعــان بعبــارة مألوفــة عنــد 

املســتهدف وليــس بالــرورة عنــد املعلــن، مثــرة الهتامــه، ولــذا نجــد 

ــة  ــارات متجانســة متداول ــا يســتخدمون عب ــات يف زمنن مصممــي اإلعان

ــة  ــعبية وعامي ــون ش ــد تك ــان، فق ــه اإلع ــه الي ــذي يوج ــط ال يف الوس

ــو  ــه مصمم ــا تنب ــة، ك ــط النخب ــة يف وس ــعبي، وعلمي ــط الش يف الوس

اإلعــان املعــارص إىل مراعــاة بيئــة الجمهــور املســتهدف، فاإلعــان 

عــن بضاعــة مــا يف دول اوربيــة، يختلــف يف تصميمــه )لغــة وأشــخاصا 

وكيفيــة ومؤثــرات( عــن اإلعــان عــن البضاعــة نفســها يف دول عربيــة.

ــور  ــدى الجمه ــم ل ــراف والقي ــف األع ــر، وإىل توظي ــم االعــان التفاعــي املؤث ــات تصمي ــاة مقوم ــرآن ســبق إىل مراع ــا أن الق ــن لن ــك يتب  وبذل

ــان.  ــات االع ــة يف مخرج ــاركة الفاعل ــور للمش ــتقطاب الجمه ــه، يف اس ــرض من ــق الغ ــل تحقي ــه ألج ــك كل ــاء ذل ــان، وج ــتهدف يف اإلع املس




