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«كل مــن يعمــل فــي التعليــم يضمــر شــيئًا مــن الحســرة بســبب
التراجــع الرهيــب الــذي يعيشــه هــذا القطــاع فــي العالــم العربــي.
والحديــث هنــا عــن نوعيــة التعليــم واإلمكانيــات المتوفــرة لــه،
بحيــث بــات التعليــم يمثــل عقبــة فــي عجلــة التنميــة ،بــد ً
ال
مــن أن يكــون دافعــً لهــا» ،حســبما يقــول الدكتــور حســن علــي
اإلبراهيــم ،رئيــس مجلــس أمنــاء شــبكة المعلومــات العربيــة
التربويــة (شــمعة).
واإلبراهيــم مهمــوم بشــؤون التعليــم منــذ بداياتــه كأســتاذ
للتعليــم االبتدائــي ،وصــو ً
ال إلــى توليــه منصــب وزيــر التربيــة فــي
دولــة الكويــت عــام  .1985وقــد تولــى التدريــس فــي كليــة التجــارة
واالقتصــاد والعلــوم السياســية فــي جامعــة الكويــت ،ثــم إدارة
جامعــة الكويــت خــال الفتــرة مــن  .1980-1975وهــو يتولــى،
منــذ عــام  ،1980رئاســة مجلــس إدارة الجمعيــة الكويتيــة لتقــدم
الطفولــة العربيــة ،والتــي تهــدف إلــى تقــدم المعــارف المتعلقــة
بتطويــر الطفولــة المبكــرة والتربيــة فــي العالــم العربــي.
يعــود تاريــخ اإلبراهيــم مــع «شــمعة» إلــى البدايــات األولــى ،حينمــا
كان المشــروع ال يــزال فكــرة قيــد التكــوّ ن .ويقــول« :فــي مطلــع
عــام  ،2000كان لــي حديــث مطــوّ ل مــع الدكتــور عدنــان األميــن،
الــذي كان يفكــر بإنشــاء رديــف عربــي لموقــع «إريــك» األميركــي.
وكنــت قــد اســتعنت بهــذا الموقــع خــال بحــث عملــت عليــه فــي
نهايــة الثمانينيــات ،وأذهلتنــي حينهــا التســهيالت التــي يوفرهــا
للباحثيــن».
وموقــع إريــك ،أو مركــز المعلومــات للمــوارد التربويــة ،هــو أحــد
المراكــز التابعــة لمعهــد العلــوم التربويــة ( )IESفــي وزارة التعليــم
األميركيــة ،وهــو يوفــر ،منــذ عــام  ،1966ببليوغرافيــا وقاعــدة بيانــات
شــاملة للبحــوث التربويــة ،ومعلومــات للمعلميــن والباحثيــن وعامــة
المهتميــن ،وذلــك بهــدف تحســين الممارســات فــي مجــال التعليــم
ودعــم عمليــة صنــع القــرار التعليمــي.
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ويضيــف اإلبراهيــم« :قــد ال يــدرك مــن هــم خــارج المجــال التربــوي أهميــة
العمــل الــذي تقــوم بــه «شــمعة» .لكــن الحقيقــة أنهــا أداة بحثيــة رائعــة،
ليــس فقــط للعامليــن فــي الحقــل التعليمــي ،ولكــن أيضــً لصانعــي
القــرار .إذ أنهــا الجهــة العربيــة الوحيــدة المجانيــة التــي توثــق البيانــات
والوثائــق المتصلــة بالتعليــم مــن مختلــف أنحــاء العالــم العربــي».
وتتمثــل المشــكلة األساســية التــي يواجههــا الباحثــون خــال تحضيــر
أبحــاث الماجســتير أو الدكتــوراه ،علــى امتــداد الوطــن العربــي ،فــي
تكــرار الموضوعــات ،وعــدم توفــر األداة المالئمــة لتقصــي البحــوث التــي
تــم إنجازهــا بالفعــل فــي المجــال التربــوي ،والتــي يمكــن أن تكــون قــد
قدمــت إضافــات نوعيــة تثــري الممارســة التعليميــة .قبــل «شــمعة» ،كان
ّ
مصيــر هــذه البحــوث االنتظــار علــى رفــوف المعاهــد والجامعــات ،لمــن
ينفــض عنهــا غبــار التهميــش .ويســتذكر اإلبراهيــم فتــرة عملــه علــى
تحضيــر أحــد فصــول كتابــه «التعليــم والتنميــة وجهــً لوجــه» ،الــذي صــدر
عــام  ،1989وكان الفصــل مخصصــً لموضــوع التعليــم والديمقراطيــة.
ويقــول« :كنــت حينهــا فــي الواليــات المتحــدة األميركيــة .فذهبــت إلــى
الجامعــة وطلبــت المســاعدة مــن مســؤولة المكتبــة .بعــد نصــف ســاعة
محملــة بنحــو  400دراســة ومصــدر مــن «إريــك» حــول
إلــي
فقــط ،عــادت
ّ
ّ
الموضــوع الــذي أريــده ،ألختــار مــا أحتاجــه».
هــذه الســهولة والســرعة فــي تأميــن المصــادر ،وتوفيــر إمكانيــة االطــاع
علــى مختلــف الجهــود البحثيــة الصــادرة فــي الحقــل عينــه هــو مــا
تســعى إليــه «شــمعة» .ويقــول اإلبراهيــم« :التكــرار هــو أســوأ مــا يمكــن
أن يحــدث فــي مجــال البحــوث .فــي أميــركا ،ال تحصــل علــى شــهادتك
إذا كان البحــث مكــررًا .لكــن لدينــا ال أحــد يعــرف مــا إذا كان هــذا البحــث
ســبق أن أجــري فــي الجزائــر مثــ ً
ا ،أو المغــرب أو مصــر .فــإذا تمكــن كل
باحــث فــي حقــل التربيــة مــن معرفــة احتمــال وجــود بحــث مشــابه
لموضــوع بحثــه فــي أي بلــد مــن البلــدان العربيــة ،ســيتفادى حينهــا تكــرار
عمليــة البحــث ،ويكمــل مــن الخالصــات التــي توصلــت إليهــا البحــوث
الســابقة» ،وهــذا بحــد ذاتــه يمثــل خدمــة جليلــة للبحــث التربــوي العربــي
تتيــح لــه التطــور والبنــاء للمســتقبل.
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لتحقيــق ذلــك ،وفــرت شــمعة قاعــدة معلومــات إلكترونيــة ،توثــق
الدراســات التربويــة الصــادرة فــي البلــدان العربيــة والتــي تــرد فــي
كتــب ومقــاالت وتقاريــر ورســائل جامعيــة (الماجســتير والدكتــوراه)،
وتتوفــر لــدى الجامعــات ،وكليــات التربيــة ،ومراكــز األبحــاث ،ودور النشــر،
والدوريــات ،والــوزارات والمنظمــات اإلقليميــة والعالميــة فــي البلــدان
العربيــة .فتقــوم بإعــداد ملخصــات وبيانــات ببليوغرافيــة حــول هــذه
الدراســات التربويــة ،وفــي بعــض األحيــان توفــر نصوصهــا كاملــة ،باللغــات
العربيــة واإلنكليزيــة والفرنســية .أمــا الخاصيــة التــي ربمــا تكــون أكثــر مــا
يميــز شــمعة ،هــي أن نتيجــة هــذه الجهــود الجبــارة ُتتــاح بشــكل مجانــي
بالكامــل ليســتفيد منهــا الباحثــون والمهتمــون بالدراســات التربويــة

الفكرة
تعيدنــا مالحقــة خيــوط فكــرة «شــمعة» إلــى ثمانينيــات القــرن العشــرين.
ويســتذكر الدكتــور عدنــان األميــن« :فــي الثمانينــات كنــت أعمــل علــى
تحضيــر شــهادة الدكتــوراه الثانيــة ،وكنــت أقضــي لذلــك وقتــً طويــ ً
ا
فــي مكتبــة الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت .وخــال بحثــي عــن دراســات
أميركيــة ،وجــدت مجلــدات مطبوعــة خاصــة بموقــع «إريــك» (،)ERIC
تضــم تصنيفــً للدراســات تتضمــن المؤلــف والعنــوان مــع ملخــص
عنهــا ،ولفتتنــي ســهولتها وإفادتهــا العاليــة للباحثيــن عــن دراســات
فــي موضــوع محــدد» .كانــت تلــك الشــرارة األولــى للتفكيــر بتقديــم
خدمــة عربيــة مشــابهة لهــذا النــوع مــن قواعــد البيانــات ،علــى أن تكــون
مخصصــة للمنطقــة العربيــة.
بعــد فتــرة قصيــرة ،وتحديــدًا عــام  ،1987كان مركــز األبحــاث اللغويــة
والتربويــة (مالــت) بصــدد تنفيــذ مشــروع عــن قطــاع التربيــة فــي لبنــان،
بتمويــل مــن مجلــس اإلنمــاء واإلعمــار .تألــف المشــروع مــن ثالثــة مكونــات،
وأضــاف إليهــا األميــن مكونــً رابعــً عــن «ببليوغرافيــا التربيــة فــي لبنــان».
غطــى المشــروع كل الدراســات مــن عــام  1920ولغايــة العــام .1987
ّ
توفــر فــي ثــاث نســخ،
وانتهــى هــذا المشــروع بمنتــج ورقــي مطبــوع،
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أرســل األميــن األولــى لمجلــس اإلنمــاء واإلعمــار ممــول المشــروع ،والثانيــة
لكليــة التربيــة فــي الجامعــة اللبنانيــة ،فيمــا احتفــظ بالنســخة الثالثــة
لحيــن إنشــاء «الهيئــة اللبنانيــة للعلــوم التربويــة» عــام .1995
عــام  ،2000حصــل األميــن ،بصفتــه رئيســً للهيئــة اللبنانيــة للعلــوم
التربويــة حينهــا ،علــى تمويــل مــن اللجنــة الوطنيــة للتربيــة والعلــوم
والثقافيــة التــي يشــارك فــي عضويتهــا ،لتحويــل معلومــات الدراســة
المطبوعــة إلــى قــرص مدمــج ،تــم توزيعــه بكامــل معلوماتــه علــى
الجامعــات والكليــات فــي لبنــان.
فــي نهايــة  ،2001حصلــت «الهيئــة اللبنانيــة للعلــوم التربويــة» علــى
منحــة تمويليــة ثانيــة لتحويــل المعلومــات إلــى برنامــج توثيــق حاســوبي/
إلكترونــي ،إلــى جانــب العمــل علــى اســتكمال الببليوغرافيــا لتغطــي الفتــرة
مــن  1990حتــى عــام  .2000تــا ذلــك دعــم جديــد مــن اللجنــة الوطنيــة
لليونســكو ،عــام  ،2003لتدقيــق المعلومــات التــي تمــت تغطيتهــا فــي
المرحلــة األولــى ،وتحديثهــا لتغطــي الفتــرة الممتــدة مــن عــام 2000
ولغايــة العــام  .2002إلــى جانــب وضــع ملخصــات لمواضيــع المراجــع
الصــادرة بيــن  1999و .2002
هــذه الببليوغرافيــا اللبنانيــة كانــت « الفكــرة األم» التــي تحولــت
إلــى مشــروع عربــي ،اســمه «شــمعة».
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االنطالقة
يرجــع أول ظهــور لـ»شــمعة» فــي الوثائــق إلــى عــام  ،2006حيــن تقدمــت
الهيئــة اللبنانيــة للعلــوم التربويــة بطلــب تمويــل إلــى مؤسســة «فــورد»
التربويــة ،للعمــل علــى إنشــاء قاعــدة معلومــات تجمــع الوثائــق التربويــة
األكاديميــة التــي تصــدر فــي البلــدان العربيــة بــدءًا مــن أول يناير/كانــون
الثانــي  .2007ولحــظ المقتــرح وجــود أكثــر مــن  26,000طالــب فــي مرحلــة
الدكتــوراه فــي العالــم العربــي خــال عــام  ،2006منهــم  11,000طالــب
فــي مصــر وحدهــا .كمــا زاد عــدد الطــاب المســجلين فــي البرامــج التربويــة
فــي الجامعــات العربيــة عــن نصــف مليــون طالــب ،مــع حوالــي  1300أســتاذ
جامعــي فــي هــذا المجــال .ويمثــل هــؤالء جميعــً شــريحة المســتفيدين
المحتمليــن.
وحــدد المقتــرح فتــرة تجريبيــة تمتــد لعاميــن ،مــن أغســطس/آب 2006
حتــى أغســطس/آب  ،2008يتــم خاللهــا إنجــاز المتطلبــات التقنيــة ،مثــل
إنشــاء قاعــدة البيانــات ،وتغذيتهــا بمصــادر المعلومــات وإنجــاز الهيــكل
التأسيســي للشــبكة ،وغيرهــا مــن الجوانــب العمالنيــة .وضــع الدكتــور
عدنــان األميــن المقتــرح ،وأدار المشــروع بعــد موافقــة مؤسســة «فــورد»
عليــه .تمثلــت الخطــوة األولــى فــي البحــث عــن نظــام معلومــات إلكترونــي،
يشــمل قاعــدة معلومــات وصفحــة إلكترونيــة ،وتدريــب الموظفيــن
الموكليــن باإلشــراف ،وتمكينهــم مــن إدخــال المعلومــات واســتخراج
التقاريــر الالزمــة.
وقــد تعاقــدت الهيئــة اللبنانيــة للعلــوم التربويــة ،ممثلــة برئيســها آنــذاك
الدكتــور ســمير جــرار ،مــع اختصاصــي فــي البرمجــة ،لوضــع نظــام التخزيــن
والتصفــح .وشــملت اتفاقيــة تأميــن الخدمــات مــع المبرمــج ،الموقعــة بتاريــخ
 ،2006-11-17وضــع «شــمعة» مباشــرة علــى الصفحــة اإللكترونيــة ،بما يســمح
ّ
بالتصفــح والبحــث ،وإدخــال المعلومــات إلكترونيــً ،مــع االلتــزام بكافــة أنظمة
الحمايــة والســرية والحفــظ لــكل المعلومــات المتعلقــة بالنظــام مــع التأكيد
علــى الخدمــة الســريعة والمفتوحــة  24/24مــن دون توقــف.
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اختيار النظام
شــكل الدكتــور األميــن لجنــة مــن اختصاصييــن فــي توثيــق المكتبــات
للعمــل علــى تنظيــم جمــع المعلومــات والتعــاون مــع المبرمــج فــي
تخزينهــا وتصنيفهــا .بعــد مــدة ،الحــظ األميــن أن النظــام الــذي وضعــه
المبرمــج ال يعمــل بصــورة سلســة .ولتقصــي ســبب هــذه المشــكلة،
طلــب مــن الســيدة ريتــا معلــوف ،خبيــرة التوثيــق اإللكترونــي ،إجــراء
ّ
المنفــذ ،وتحديــد مكامــن الخلــل فيــه،
مراجعــة شــاملة للنظــام
وإمكانيــة معالجتــه.
ـد مــن عملهــا
وتســتذكر معلــوف تلــك المرحلــة التــي شــهدت بدايــة عقـ ٍ
مــع «شــمعة» ،بالقــول« :كنــت أتابــع دراســتي فــي شــهادة الماجســتير
فــي علــم المكتبــات والمعلومــات فــي كنــدا ،فــي تخصــص إدارة
المعلومــات اإللكترونيــة ،حيــن اتصــل بــي الدكتــور األميــن الــذي أدرك
أن تخصصــي هــو بالضبــط مــا يحتاجــون إليــه لتقييــم النظــام المنجــز».
قدمــت معلــوف تقريــرًا يلحــظ أن العمــل
بعــد التقصــي والمراجعــةّ ،
المنجــز ال يلبــي األهــداف المطلوبــة ،وهــو مــا يســتدعي إعــادة
بنــاء علــى تقريرهــا ،كلــف الدكتــور األميــن،
تصميــم نظــام جديــد.
ً
مديــر المشــروع ،الســيدة معلــوف بمهمــة اإلدارة التنفيذيــة لـ»شــمعة».
وتقــول معلــوف« :باشــرت العمــل بموجــب عقــد ســنوي فــي أكتوبــر/
تشــرين األول  .2007وكانــت البدايــة هــي البحــث عــن نظــام إلكترونــي
مناســب .فتوافقنــا علــى اعتمــاد نظــام محلــي جاهــز ،ولكــن بعــد
 3أشــهر مــن التحضيــرات ،لــم يســتمر المســؤول عنــه فــي التعــاون
معنــا ألســباب خاصــة».
فــي الفتــرة نفســها ،تواصــل األميــن مــع الســيدة بســمة شــباني ،التــي
كانــت قــد انتقلــت حديثــً للعمــل فــي مكتبــة الجامعــة األميركيــة
فــي بيــروت كأخصائيــة نظــم معلومــات مكتبيــة ،لالســتفادة مــن
خبرتهــا فــي اختيــار نظــام يتوافــق مــع عمــل قاعــدة البيانــات.
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وتقــول شــباني « :كنــت ،فــي ذلــك الوقــت ،مهتمــة بــكل مــا يتعلــق بهــذه
األنظمــة نتيجــة عملــي فــي جامعــة الــدول العربيــة والهيئــة العربيــة
للطاقــة الذريــة حيــث كنــت مديــرة مكتبــة ،كمــا أن دراســتي للماجســتير
تمحــورت حــول المكتبــات الرقميــة ،وهــو مــا ّأثــر علــى توجهــي» .وتضيــف:
«بحكــم عملــي ،كنــت المســؤولة عــن اختيــار النظــام المعتمــد فــي
مكتبــة الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت ،وكنــت قــد تعاملــت مــع عــدد
مــن األشــخاص الذيــن يتقدمــون لنــا ببرامجهــم العتمادهــا .ومــن بيــن
هــؤالء كان مــورّد برنامــج ســيمفوني ( )Symphonyفــي لبنــان ،وكان
هــذا النظــام يســتخدم بنجــاح فــي مصــرف لبنــان».
واقترحــت شــباني اعتمــاد هــذا النظــام لقدرتــه علــى اســتخدام المعاييــر
الدوليــة لحفــظ المعلومــات واســترجاعها ،وأيضــً اســتيعابه اللغــة
العربيــة والمكونــات الخاصــة بهــا ،إضافــة إلــى قدرتــه علــى اســتيعاب
أكثــر مــن لغــة فــي آن واحــد .كمــا أنــه قابــل للتعديــل بحســب الحاجــات
المختلفــة لــكل طــرف.
كان هــذا العمــل يجــري علــى مشــارف نهايــة عــام  ،2007بينمــا ُ
تقــام
التحضيــرات لعقــد اجتماعــي تشــاوري إقليمــي يهــدف إلــى تعريــف
الجهــات العربيــة المعنيــة بـــ «شــمعة» فــي مــارس/آذار  ،2008وهــو مــا
شــكل عامــ ً
ا ضاغطــً لتســريع العمــل .وتقــول معلــوف« :كنــت مصــرة
علــى تفعيــل الموقــع اإللكترونــي ولــو بـــ  10مصــادر فقــط .وهــذا مــا
حصــل فعــ ً
وقد منــا النظــام
عمــان،
ّ
ا .اجتمعنــا فــي العاصمــة األردنيــة ّ
الجديــد مــع البيانــات القليلــة التــي يتضمنهــا .وكانــت هــذه أول انطالقــة
لموقــع «شــمعة» علــى اإلنترنــت».
وقــد أعيــد إدخــال المعلومــات التــي ُجمعــت فــي العــام  ،2007ولذلــك
ـداء مــن
عندمــا ظهــرت شــمعة علــى اإلنترنــت كانــت تضــم معلومــات ابتـ ً
 .2007/1/1لذلــك اعتبــر العــام  2007فــي أدبيــات «شــمعة» هــو عــام
االنطــاق ،وليــس العــام  2006عــام بــدء التجربــة ،وال عــام  2008الــذي
شــهد ظهورهــا علــى اإلنترنــت.
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المكنز
يتكــون موقــع «شــمعة» مــن مســتويين ،األول هــو الصفحــة الرئيســية
التــي تتضمــن معلومــات عــن الشــبكة ،مثــل الشــركاء والنشــاطات
ّ
الموثقــة وغيرهــا .أمــا المســتوى الثانــي
والخدمــات والدوريــات
فيمكــن اعتبــاره عمــق الموقــع اإللكترونــي ،ويتمثــل فــي قاعــدة
المعلومــات التــي يجــري البحــث فيهــا واســترجاع المعلومــات ،وهــي
أســاس عمــل «شــمعة».
فالزائــر الــذي يبحــث عــن دراســة أو معلومــة معينــة ،ســيجد فــي
قاعــدة المعلومــات كل مــا يتصــل بموضــوع بحثــه ،مــن مئــات
المصــادر ،ســواء كانــت علــى شــكل مقــاالت ،أو أطروحــات أو
كتــب أو مجــات أو تقاريــر .وإلــى جانــب البحــث بالموضــوع ،يمكــن
للمتصفــح البحــث باســم مؤلــف محــدد ،أو مجلــة ،أو جامعــة ،أو
حتــى بلــد أو لغــة.
إال أن ســهولة اســتخدام قاعــدة المعلومــات تخفــي وراءهــا جهــودًا
ضخمــة لإللمــام بمختلــف المترادفــات ،بمــا يضمــن تقديــم نتيجــة
شــاملة لمختلــف المصــادر المرتبطــة بنفــس الموضــوع ،وإن اختلفــت
التعابيــر .فالباحــث عــن مصــادر حــول التربيــة الرياضيــة ،علــى ســبيل
المثــال ،ســتظهر لــه جميــع النتائــج المرتبطــة بالتربيــة الرياضيــة،
وأيضــً التربيــة البدنيــة ،والقــدرات البدنيــة ،والنمــو البدنــي ،والمهــارات
الرياضيــة وغيرهــا مــن الكلمــات المفتاحيــة المرتبطــة بالموضــوع.
هــذه المرادفــات تشــكل مــا يُعــرف بـــ «المكنــز» ،وهــو عبــارة عــن
قائمــة إســنادية بالواصفــات أو مصطلحــات التكشــيف فــي
نظــام المعلومــات .فهــو األداة التــي يعتمــد عليهــا المكشــف
فــي الحصــول علــى المصطلحــات أو الواصفــات المناســبة لوصــف
محتــوى الوثائــق ،وهــو أيضــً األداة التــي يعتمــد عليهــا الباحــث أو
المســتفيد مــن النظــام فــي اســترجاع المعلومــات .كانــت «شــمعة»
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بحاجــة إلــى مكنــز لكــي تيســر علــى المســتخدم الوصــول إلــى
الدراســات التــي يبحــث عنهــا.
وتقــول الســيدة ريتــا معلــوف ،خبيــرة التوثيــق اإللكترونــي« :بدأنــا
البحــث عــن مكانــز التربيــة فــي العالــم ،فعثرنــا علــى مكنــز االتحــاد
األوروبــي للتربيــة وآخــر فــي كنــدا .ولكــن المشــكلة أنهمــا مخصصــان
لمناطقهمــا .ثــم وجدنــا مكنــز المعهــد الدولــي للتربيــة  IBEالتابــع
لليونيســكو وكان األنســب لكــون مصطلحاتــه أكثــر شــمولية ،لكــن
المشــكلة أنــه قديــم العهــد ،إذ يعــود للعــام  ،1990وباللغتيــن
اإلنكليزيــة واإلســبانية .تابعنــا البحــث فوجدنــا نســخة منــه لعــام
 ،1998باللغــة اإلنكليزيــة فقــط ،وكانــت هــذه نقطــة انطالقنــا».
لتعريــب هــذا المكنــز ،حصلــت الهيئــة اللبنانيــة للعلــوم التربويــة علــى
منحــة مــن اللجنــة الوطنيــة اللبنانيــة لليونســكو فــي  7أغســطس/
آب  2008إلنجــاز العمــل خــال مهلــة ال تتجــاوز الـــ 12شــهرًا .وكانــت
تتولــى رئاســة اللجنــة الوطنيــة لليونســكو ،حينهــا ،الســيدة ســلوى
الســنيورة بعاصيــري ،التــي أصبحــت فيمــا بعــد أحــد أعضــاء مجلــس
أمنــاء «شــمعة» ومشــاركة فاعلــة فــي لجنتهــا التنفيذيــة.
وتقــول الســيدة ســلوى الســنيورة بعاصيــري« :اعتبــرت حينهــا اللجنــة
الوطنيــة لليونســكو أن مشــروع تعريــب المصطلحــات التربويــة هــو
مشــروع يســتحق الدعــم خاصــة فــي ظــل عــدم وجــود مشــروع
مماثــل لــه .وقــد أســس هــذا التعــاون الرتباطــي بمشــروع «شــمعة»
الــذي بــات جــزءًا منــي ولــم أعــد قــادرة علــى االنفصــال عنــه».
انطلقــت ورشــة تعريــب المكنــز مــن خــال لجنــة ضمــت األســتاذ
أحمــد طالــب ،وهــو خبيــر فــي بنــاء المكانــز ،الســيدة بســمة شــباني
التــي كانــت لديهــا خبــرة فــي بنــاء مكنــز جامعــة الــدول العربيــة ،إلــى
جانــب الســيدة معلــوف ،باإلضافــة إلــى خبيريــن فــي المجــال التربــوي،
همــا الدكتــور عدنــان األميــن والدكتــور رمــزي ســامة (خبيــر التعليــم
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العالــي فــي مكتــب منظمــة اليونســكو فــي بيــروت ،والمتخصــص
أص ـ ً
ا فــي علــم النفــس) .كمــا اســتعانت اللجنــة بالســيدة الســنيورة،
لالســتفادة مــن خبرتهــا فــي مراجعــة المصطلحــات المختصــة
بــاإلدارة.
وتقــول معلــوف« :بعــد االنتهــاء مــن تعريــب مكنــز اليونســكو،
أرســلنا النســخة النهائيــة إلــى المعهــد الدولــي للتربيــة  ،IBEوشــرحنا
للمســؤولين عنــه اضطرارنــا إلضافــة  45مصطلحــً غيــر وارد فــي
النســخة اإلنكليزيــة ،لكونهــا مصطلحــات مختصــة بالــدول العربيــة.
وتقديــرًا مــن المعهــد الدولــي للتربيــة اللتزامنــا ومهنيتنــا ،أهدانــا
ملكيــة التعريــب ،فبــات بإمكاننــا إجــراء أيــة تغييــرات أو تحديثــات
نحتاجهــا».

مصادر المعلومات
تــم إنشــاء شــبكة مــن المراســلين فــي الــدول العربيــة لجمــع
المعلومــات عــن المصــادر التربويــة وتخزينهــا فــي «شــمعة ».وتشــمل
هــذه المصــادر الكتــب ،ورســائل الماجســتير ،وأطروحــات الدكتــوراه
والمقــاالت .ويقــوم المراســل بذلــك وفــق الخطــوات التاليــة:
أو ً
ال :االستقصاء عن الجامعات ودور النشر ومراكز التوثيق
ثانيــً :تعبئــة بطاقــة وثيقــة عــن كل مصــدر ،اســتنادًا إلــى قواعــد تغذيــة
«شــمعة».
ثالثــً :إرســال البطاقــات المعبــأة إلــى «شــمعة» بواســطة البريــد
ا إل لكتر و نــي .
كانــت هــذه الطريقــة ذات فعاليــة ،ولكــن مكلفــة .لــذا ،حــاول فريــق
شــمعة إيجــاد طــرق بديلــة أوفــر ،منهــا:
• االشــتراك فــي المجــات التربويــة الصــادرة فــي البلــدان العربيــة،
وتعبئــة البطاقــات عــن المقــاالت فــي المقــرّ  .وبالفعــل ،تــم
االشــتراك بـــ  25مجلــةُ ،ترســل  19منهــا بالبريــد إلــى مقــر
«شــمعة» فــي بيــروت.
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• عقــد اتفاقــات تعــاون مــع كليــات ومعاهــد التربيــة فــي
البلــدان العربيــة ،تنــص علــى تعبئــة البطاقــات بالمعلومــات
الببليوغرافيــة والملخصــات عــن الرســائل واألطروحــات مــن
قبــل الكليــة.
• عقــد اتفاقات شــراكة مع مؤسســات توثيقية وطنية.
توســع مفهــوم هــذه الشــراكات الحقــً لتشــمل المنظمــات
بــاب
اإلقليميــة والمكتبــات الوطنيــة ،فــي خطــوة تؤمــن فتــح
ٍ
للتواصــل المباشــر مــع الجهــات الشــريكة ،وتحســين كميــة وســرعة
جمــع البيانــات .وكان الهــدف البعيــد المــدى هــو إحــال التواصــل
المباشــر مــع منتجــي المعلومــات بــد ً
ال مــن االعتمــاد فقــط علــى
عمــل المراســلين .وترافــق ذلــك مــع مواصلــة جهــود االشــتراك فــي
الدوريــات التربويــة.

الترسيخ
ثم المأسسة
مــع انتهــاء المرحلــة التجريبيــة ،قــدم الدكتــور األميــن مقترحــً إلــى
مؤسســة «فــورد» للحصــول علــى منحــة ثانيــة بيّــن فيهــا النتائــج
التــي تــم تحقيقهــا حتــى ذلــك التاريــخ ،وأهميــة دعــم «شــمعة»
فــي ترســيخ وجودهــا ،وفــي الــدور الــذي تلعبــه فــي تســهيل عمــل
الباحثيــن التربوييــن ،وخطــة العمــل خــال المرحلــة القادمــة.
اقتنعــت فــورد ،ووافقــت علــى تقديــم مســاعدة قيمتهــا  195ألــف
دوالر لتغطيــة نفقــات هــذه المرحلــة التــي امتــدت لســنتين بــدأت
مــن مطلــع أكتوبــر /تشــرين األول  2008وحتــى أكتوبــر /تشــرين األول
.2010
كذلــك اقتنعــت بالمشــروع وأهميتــه منظمــات إقليميــة وعربيــة
قدمــت بدورهــا مســاعدات ماليــة متفرقــة غطــت عــددًا مــن
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األنشــطة فــي عمــل «شــمعة ».وقــد وصــل مجمــوع هــذه المعونــات
اإلضافيــة خــال الســنتين المذكورتيــن إلــى  54ألــف دوالر .ومــن
المؤسســات التــي قدمــت هــذه المســاعدات :مكتــب اليونســكو
اإلقليمــي للتربيــة فــي البــاد العربيــة ،ومكتــب التربيــة العربــي لــدول
الخليــج ،والجمعيــة الكويتيــة لتقــدم الطفولــة العربيــة ،واللجنــة
الوطنيــة لليونســكو فــي لبنــان.
وتقــول الســيدة ســلوى الســنيورة« :لقــد آمنــت بمشــروع شــمعة
وأهميتــه إلدراكــي التــام بفلســفة منظمــة اليونســكو التــي تعمــل
علــى التقــارب بيــن الثقافــات .فهــذا المشــروع يســاهم فــي إتاحــة
البحــوث التربويــة ،وتأميــن الوصــول الحــر إلــى المعلومــات ،وهــي
قضايــا أساســية عنــد اليونســكو».وحاولت «شــمعة» خــال تلــك الفتــرة
إيجــاد جهــة عربيــة تتبنــى عملهــا ،مثــل اتحــاد الجامعــات العربيــة،
أو مكتــب التربيــة العربــي لــدول الخليــج ،أو غيرهــا مــن المنظمــات
العربيــة .ولكــن هــذه المحــاوالت لــم تصــل إلــى خواتيمهــا لكونهــا
منظمــات منبثقــة عــن الحكومــات ،وهــو مــا يعنــي أن أي تعــاون
معهــا يتطلــب موافقــات علــى مســتوى الــوزراء ،ويمكــن أن يُخضــع
«شــمعة» العتبــارات سياســية ،األمــر الــذي لــم يكــن واردًا بالنســبة
للقائميــن عليهــا.

االستقاللية
لذلــك ،اتجــه التفكيــر إلــى تحويــل الصفــة القانونيــة لـ»شــمعة»
مــن كونهــا أحــد أنشــطة «الهيئــة اللبنانيــة للعلــوم التربويــة» إلــى
«مؤسســة» عربيــة مســتقلة.
ويقــول الدكتــور عدنــان األميــن« :صحيــح أن «شــمعة» ظهــرت فــي
لبنــان ،ومــن قبــل جمعيــة لبنانيــة ،إال أنهــا مشــروع عربــي ،هــذا
هــو اســمها وهــذا هــو نطــاق عملهــا ،فــكان ال بــد أن تتســق بنيتهــا
التنظيميــة مــع مضمــون عملهــا .لذلــك بدأنــا التفكيــر بنقــل تســمية
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«شــمعة» مــن «نشــاط» لبنانــي إلــى «مؤسســة» عربيــة .وكان الشــريك
الرئيســي فــي التفكيــر فــي هــذا االتجــاه هــو الدكتــور حســن
اإلبراهيــم ،الــذي تمك ّنــا بفضــل جهــوده وعالقاتــه العامــة مــن
الوصــول إلــى مــا كنــا نصبــو إليــه».
عمــان،
عُ قــد اجتماعــان لهــذه الغايــة ،األول فــي العاصمــة األردنيــة ّ
يــوم  10مــارس /آذار  ،2008بتمويــل مــن مكتــب اليونســكو اإلقليمــي
للتربيــة فــي الــدول العربيــة -بيــروت ،وبحضــور ممثليــن عــن كل مــن:
مكتــب اليونســكو اإلقليمــي للتربيــة فــي الــدول العربيــة ،وجامعــة
الــدول العربيــة ،والمنظمــة اإلســامية للتربيــة والعلــوم والثقافــة
(إيسيســكو) ،ومكتــب التربيــة العربــي لــدول الخليــج ،ومؤسســة
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،واتحــاد الجامعــات العربيــة ،واللجنــة
الوطنيــة اللبنانيــة لليونســكو ،ودار الكتــب والوثائــق القوميــة
المصريــة ،والمكتبــة الوطنيــة للمملكــة المغربيــة ،وجمعيــة كليــات
التربيــة فــي اتحــاد الجامعــات العربيــة ،إلــى جانــب مديــر مشــروع
«شــمعة» ومديرتهــا التنفيذيــة ،وثالثــة استشــاريين قدمــوا أوراق
عمــل.
أمــا االجتمــاع الثانــي فانعقــد فــي بيــروت ،بتاريــخ  14يونيــو حزيــران/
 ،2008تركــز النقــاش خاللــه علــى متطلبــات إنشــاء مجلــس أمنــاء
عربــي ،بحضــور مــدراء ّ
كل مــن :مكتــب اليونســكو اإلقليمــي للتربيــة
فــي الــدول العربيــة  -بيــروت ،ومكتــب التربيــة العربــي لــدول الخليــج،
وإدارة التربيــة والتعليــم والبحــث العلمــي فــي جامعــة الــدول
العربيــة ،ورئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة الكويتيــة لتقــدم الطفولــة،
واألميــن العــام للجنــة الوطنيــة اللبنانيــة لليونســكو ،ورئيــس الهيئــة
اللبنانيــة للعلــوم التربويــة ،باإلضافــة إلــى فريــق «شــمعة» فــي الهيئــة.
تنــاول هــذان االجتماعــان مجموعــة مــن األفــكار واالحتمــاالت .لكــن
الفكــرة التــي صــارت واقعــً ،طرحــت فــي اجتمــاع عقــد فــي بيــروت
بتاريــخ  18فبرايــر  /شــباط  .2009فــي هــذا االجتمــاع عرضــت ماهيــة
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المشــروع الجديــد ،باعتبــاره « جمعيــة عربيــة غيــر ربحيــة تنشــأ فــي
لبنــان لهــا نظــام أساســي ونظــام داخلــي ».وكان المحامــي كريــم
قبيســي قــد جهــز النصــوص القانونيــة التــي نوقشــت فــي االجتمــاع.
وفــي النهايــة ،صــدر المرســوم الجمهــوري رقــم  3323تاريــخ
 ،2010/3/23الــذي نــص علــى إنشــاء هيئــة عربيــة باســم «شــبكة
المعلومــات العربيــة التربويــة (شــمعة)» ومركزهــا بيــروت .أمــا
المؤسســون بحســب المرســوم فهــم د .حســن اإلبراهيــم ،د .عبــد
المنعــم عثمــان ،د .رؤوف الغصينــي ،د .عدنــان األميــن ،والســيدة
ســلوى الســنيورة بعاصيــري .شـ ّ
ـكل هــذا التأســيس نقلــة نوعيــة فــي
تاريــخ «شــمعة» ،وأصبحــت بإشــراف مجلــس أمنــاء عربــي.
انعقــد هــذا المجلــس للمــرة األولــى بتاريــخ  27فبراير/شــباط ،2010
كمــا وُ ضعــت خطــة لتوســيع المجلــس بحيــث يضــم إليــه عــددًا مــن
الشــخصيات التربويــة والفكريــة ورجــال األعمــال.

مجلس أمناء ولجنة
تنفيذية وجهاز إداري
يعتبــر مجلــس األمنــاء المرجعيــة العليــا فــي «شــمعة» ،وهــو
يجتمــع مرتيــن ســنويًا ،ويقــوم عملــه التطوعــي علــى تعزيــز مكانــة
«شــمعة» علــى المســتوى العربــي والدولــي ،واإلشــراف علــى حســن
تنفيــذ اســتراتيجية عملهــا وموازنتهــا .وتتصــدر مهــام المجلــس
اعتمــاد برامــج العمــل والموازنــة ،وإقــرار خطــط التطويــر ،وتأميــن
المــوارد الماليــة ،وانتخــاب أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة وتعييــن أعضــاء
الجهــاز اإلداري ،وتأليــف لجــان العمــل.
الحقــً ،انضــم إلــى المجلــس كل مــن :الســيدة بســمة شــباني
(أمينــة ســر) ،الســيدة رانيــا كســاب (عضــو استشــاري فــي اللجنــة
التنفيذيــة) ،الدكتــورة ريمــا كرامــي (عضــو استشــاري فــي اللجنــة
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التنفيذيــة) ،الســيد حســن عبــد اهلل ،الدكتــور حــازم الببــاوي،
الدكتــورة عزيــزة الب ّنانــي ،الدكتــور حمــد الهمامــي ،الدكتــورة
فايــزة الخرافــي ،األســتاذ الراحــل أنــور عبــداهلل النــوري ،الســيد
محمــود النــوري ،الســيد ناصــر النويــس ،الدكتــور عبــد المنعــم
عثمــان ،والســيّد خالــد علــي التركــي.
وقــد اعتبــر النظــام الداخلــي أن رئيــس الهيئــة اللبنانيــة للعلــوم
التربويــة هــو عضــو فــي مجلــس األمنــاء بحكــم وظيفتــه (ex-
 .)officioوفــي الفتــرة التــي أعــدت فيهــا هــذه الســيرة ،كانــت
الدكتــورة نــدى منيمنــة عضــوًا فــي مجلــس األمنــاء ،ســبقها
ّ
كل مــن الدكتــور رؤوف الغصينــي ،والدكتــورة ديانــا
فــي ذلــك
نوفــل ،والدكتــور عدنــان األميــن كأعضــاء أيضــً بهــذه الصفــة.
وينتخــب مجلــس األمنــاء ،مــن بيــن أعضائــه لجنــة تنفيذيــة مــن
خمســة أعضــاء ،لمــدة ثــاث ســنوات .تتولــى تســيير مؤسســة
«شــمعة» بمــا يكفــل تحقيــق أهدافهــا ،وحســن تطبيــق أنظمتهــا
ومزاولــة نشــاطاتها .تجتمــع هــذه اللجنــة مــرة فــي الشــهر علــى
األقــل ،كمــا تتولــى اإلشــراف علــى الجهــاز اإلداري وتنفيــذ قــرارات
مجلــس األمنــاء.
أمــا األعمــال الفنيــة واإلداريــة فيتوالهــا فريــق مــن الباحثيــن
المســاعدين تديــر عملهــم المديــرة التنفيذيــة .ويكــون هــذا
الفريــق مســؤو ً
ال عــن إدخــال المعلومــات فــي قاعــدة «شــمعة»،
ومراجعــة المصــادر ،ووضــع الملخصــات .هــذا الفريــق يتقاضــى
أتعابــً مقابــل جهــوده .كمــا يضــم مجتمــع «شــمعة» فريقــً مــن
الخبــراء المتعاونيــن ،مــن أكاديمييــن ،وتربوييــن ،وعمــداء جامعــات،
وأســاتذة ،واختصاصــي معلومــات وتوثيــق ،ومســؤولي مكتبــات.
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خدمات أوسع
إلــى جانــب جهــود التحــول إلــى مؤسســة عربيــة ،شــهدت الفتــرة
الممتــدة بيــن عامــي  2008و ،2010توســيع خدمــات «شــمعة»
وتحســين شــبكتها .فتــم االســتغناء تدريجيــً عــن المراســلين
المعتمديــن فــي البلــدان العربيــة ،واالســتعاضة عــن جهودهــم
باالشــتراك فــي المجــات التربويــة العربيــة ،التــي وصــل عــدد
االشــتراكات فيهــا إلــى  34دوريــة مطبوعــة يتــم اســتالمها بشــكل
منتظــم ،باإلضافــة إلــى  3دوريــات إلكترونيــة.
كمــا اســتمرت جهــود التواصــل مــع كليــات التربيــة العربيــة لعقــد
اتفاقيــات تعــاون معهــا الســتالم ملخصــات األطروحــات والرســائل
العلميــة بشــكل مباشــر .وفــي هــذا اإلطــار ،نظمــت «شــمعة» ورشــتي
عمــل حــول «التوثيــق التربــوي للرســائل واألطروحــات الجامعيــة فــي
كليــات التربيــة» ،وذلــك بهــدف إقامــة عالقــات شــبكية دائمــة مــع
كليــات التربيــة تحصــل بموجبهــا علــى التســجيلة الببليوغرافيــة
للرســالة أو األطروحــة الجامعيــة ،وعلــى ملخــص عنهــا مباشــرة
مــن الكليــة ،وطبقــً ألصــول متفــق عليهــا بموجــب كتــب تفاهــم
مــع الكليــات المعنيــة.
عقــدت الورشــة األولــى فــي القاهــرة بتاريــخ  24أكتوبــر /تشــرين
وضمــت عمــداء  14كليــة تربيــة .أمــا الورشــة الثانيــة فقــد
األول2009
ّ
عمــان بتاريــخ  16آذار/مــارس  2010وضمــت  7عمــداء.
جــرت فــي ّ
وقــد ا ُتفــق فــي هاتيــن الورشــتين علــى اعتمــاد «الئحــة إرشــادات»
مشــتركة حــول كيفيــة وضــع التســجيلة الببليوغرافيــة والملخصــات.
ـان ســيتم
األمــر الــذي لــم يتــم تنفيــذه ،واســتدعى طــرح مشــروع ثـ ٍ
العمــل عليــه فــي فتــرة الحقــة ،إلــى جانــب التوســع نحــو كليــات
للتربيــة فــي بلــدان عربيــة أخــرى ،فض ـ ً
ا عــن فحــص وتعميــم ســبل
أخــرى لجمــع البيانــات الببليوغرافيــة والملخصــات.
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خــال هــذه المرحلــة أيضــً ،اكتمــل العمــل فــي بنــاء المكنــز بأقســامه
الخمســة (القائمــة الهجائيــة تضــم  3226مصطلحــً و 4أقســام
أخــرى مكملــة) ،ليكــون أول مكنــز تربــوي باللغــة العربيــة .وبــات
متوفــرًا بأشــكال ثالثــة :ديناميكيــً مــن خــال قاعــدة المعلومــات
«شــمعة»؛ وإلكترونيــً علــى موقــع «شــمعة» بملفــات PDF؛ وورقيــً
بعــد تنزيلــه عــن موقــع «شــمعة» وطباعتــه.

االنتشار العربي
بعــد مأسســتها ،تقدمــت «شــمعة» ،بصفتهــا الجديــدة كمؤسســة
مســتقلة ،بطلــب منحــة ثالثــة مــن «مؤسســة فــورد التربويــة»،
وحصلــت علــى منحــة لمــدة ســنتين (مــن أواخــر  2010حتــى أواخــر
 .)2012كمــا تقدمــت أيضــً بطلــب معونــة مــن الصنــدوق العربــي
للتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة.
تركــز العمــل فــي المرحلــة الجديــدة علــى  3أهــداف رئيســية هــي:
تطويــر نوعيــة الخدمــات وزيادتهــا وتوســيع مروحــة األنشــطة .إال
أن التحــدي األبــرز الــذي ظهــر هنــا هــو فــي التشــبيك مــع مصــادر
المعلومــات ،مثــل الكليــات والمجــات ،بالشــكل الــذي يضمــن
التدفــق الســلس للمعلومــات .ويلخــص الدكتــور عدنــان األميــن هــذه
المشــكلة بالقــول« :كليــات التربيــة هــي مصادرنــا للتــزود بالدراســات
واألطروحــات .فــي البدايــة اعتمدنــا علــى المراســلين ،ولكنهــا
كانــت طريقــة مكلفــة جــدًا دفعتنــا للبحــث عــن طــرق جديــدة.
كمــا أوقفنــا جمــع المعلومــات عــن الكتــب لكونهــا متوفــرة فــي
الســوق .فبقيــت لدينــا المقــاالت واألطروحــات» .تتأمــن المقــاالت عبــر
االشــتراكات المدفوعــة ،خاصــة وأن عــددًا مــن هــذه المجــات بــات
متاحــً إلكترونيــً.
وتمثــل مقــاالت الدوريــات عصبــً أساســيًا لبنــاء قواعــد المعلومــات
بســبب حداثــة المعلومــات المنشــورة فيهــا .ثــم أن الحصــول علــى
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الدوريــات يســمح بتخزيــن المعلومــات بصــورة دقيقــة ،ويمنــح فرصــة
االطــاع علــى النــص الكامــل ووضــع ملخــص عنــه ،أو االســتعانة
بالملخــص الــذي قــد يتضمنــه المقــال.
لكــن الصعوبــة بقيــت قائمــة فــي جمــع البيانــات عــن الرســائل
واألطروحــات الجامعيــة .ويقــول األميــن بهــذا الصــدد« :مصــر هــي
أكبــر بلــد منتــج للرســائل واألطروحــات الجامعيــة ،تليهــا الســعودية،
ولكــن ال تتــاح لنــا فرصــة تغطيتهــا بالشــكل الــازم ،وذلــك ألســباب
متعــددة».
فــي ظــل هــذا الواقــع ،بــدأت تتجلــى أهميــة بــدء التعريــف بشــمعة
فــي المجتمــع البحثــي التربــوي العربــي .لذلــك ،تــم تشــكيل لجنــة
للتواصــل والعالقــات الخارجيــة ،تتركــز مهمتهــا فــي العمــل علــى
إدارة العالقــات الخارجيــة مــع كليــات التربيــة فــي الــدول العربيــة لفتح
قنــوات تواصــل ،وطــرح عقــد اتفاقيــة تعــاون مــع هــذه الكليــات .لكــن
التقــدم علــى هــذا الصعيــد ظــل بطيئــً جــدًا ،بســبب «ضعــف ثقافــة
التوثيــق وعــدم وجــود قواعــد بيانــات فــي الجامعــات ،أو عــدم قيــام
هــذه الجامعــات بإتاحــة بيانــات عــن الرســائل واألطروحــات فيهــا»
كمــا يقــول األميــن ،وكل ذلــك يســتوجب القيــام باتصــاالت مباشــرة
مــع كل كليــة علــى حــدة.
عــام  ،2012تركــزت جهــود االنتشــار العربــي والتعريــف بشــمعة
علــى خمســة بلــدان هــي :مصــر والمغــرب والكويــت ولبنــان
والمملكــة العربيــة الســعودية .فتــم تنظيــم نــدوة فــي معهــد
الدراســات والبحــوث التربويــة فــي جامعــة القاهــرة ،فــي مــارس/
آذار  ،2012تلتهــا لقــاءات ناجحــة فــي كل مــن جامعــة الكويــت
والصنــدوق العربــي لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي بهــدف
التواصــل مــع كليــات التربيــة وتقديــم خدماتهــا للباحثيــن
والمهتميــن فــي مجــال التعليــم .وفــي ديســمبر /كانــون األول
 2012شــاركت «شــمعة» فــي معــرض بيــروت للكتــاب لتقديــم
نفســها إلــى الناشــرين .كمــا باتــت فاعلــة بنشــاط فــي وســائل
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اإلعــام االجتماعيــة ،خاصــة علــى موقعــي «فيســبوك» و»تويتــر»،
وهــو مــا ســاعد فــي توضيــح رؤيتهــا ورســالتها ،والتعريــف
بخدماتهــا بشــكل أفضــل بيــن المهتميــن فــي مجــال التعليــم.
كمــا شــهدت نهايــة عــام  2012إطــاق النشــرة اإللكترونيــة
الشــهرية الخاصــة بشــمعة ،التــي تقــدم آخــر أخبارهــا ونشــاطاتها
لجميــع مســتخدميها.
عــام  2012أيضــً ،وضعــت «شــمعة» نمــوذج اتفــاق مــع الدوريــات
العربيــة اســمه «الجــدار المتحــرك» ( )The moving wallوجــرى
العمــل بــه مــع عــدد ال بــأس بــه مــن الدوريــات .يتيــح هــذا االتفــاق
لشــمعة الحصــول علــى حقــوق النشــر للنصــوص الكاملــة
وتوفيرهــا فــي قاعــدة بياناتهــا ،ضمــن فتــرة زمنيــة متفــق عليهــا
فــي االتفــاق بيــن الطرفيــن («شــمعة» وناشــر المجلــة) ،يتــم خاللهــا
حجــب النصــوص الكاملــة لألعــداد الحديثــة مــن المجلــة مــن أجــل
حمايــة حــق الناشــر ،وتحقيــق الربــح المــادي مــن المبيعــات .ومــع
انقضــاء المــدى الزمنــي المتفــق عليــه (ســنة أو ســنتين مثــ ً
ا )،
يتحــرك هــذا الجــدار الفاصــل بيــن المــادة المتاحــة ليشــمل الفتــرة
التاليــة ،وهكــذا دواليــك.

االتفاق مع إريك ()ERIC
ومــن الشــراكات الدوليــة الهامــة ،والتــي تحمــل قيمــة معنويــة
كبيــرة ،هــي اتفاقيــة الشــراكة التــي تــم توقيعهــا مــع مركــز
المعلومــات للمــوارد التربويــة «إريــك» فــي مايو/أيــار  .2013هــذه
االتفاقيــة ،التــي كانــت ثمــرة جهــود كبيــرة بذلهــا مجلــس أمنــاء
«شــمعة »،وخاصــة رئيســه الدكتــور حســن اإلبراهيــمّ ،
مثلــت خطــوة
مهمــة فــي تعزيــز مصــادر البحــوث والمواضيــع المتوفــرة فــي
شــمعة .
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وتقــول الســيدة بســمة شــباني« :ســمحت لنــا هــذه االتفاقيــة
بالحصــول علــى دراســات «إريــك» عــن التربيــة فــي الــدول العربيــة
باللغــة اإلنكليزيــة .وقــد طلبنــا مــن المســؤولين عــن المركــز
توفيــر جميــع الملفــات المتعلقــة بالبلــدان العربيــة علــى شــكل
ملفــات  ،XMLليتــم تحميلهــا ضمــن نظــام «شــمعة» بشــكل شــبه
أوتوماتيكــي» .وقــد بلــغ عــدد التســجيالت المســتوفاة مــن موقــع
«إريــك» نحــو  2000تســجيلة بنهايــة العــام .2016
ّ
تمكنــت «شــمعة» مــن اســتكمال عمليــة
وفــي بدايــة العــام 2014
توقيــع اتفاقيــة مــع شــركة ()EBSCO Discovery Service-EDS
التــي تعتبــر مــن أهــم مو ّزعــي قواعــد المعلومــات فــي العالــم ،وهــو
ويؤمــن
مــا يعنــي إتاحــة محتــوى «شــمعة» إلــى كل عمــاء «ايبســكو»
ّ
انتشــارًا أوســع لهــا ،وبــدأ العمــل باالتفاقيــة فــي العــام .2015
وتقــول شــباني»« :ايبســكو» هــي قاعــدة بيانــات عالميــة مدفوعــة،
بينمــا «شــمعة» مجانيــة .وبموجــب هــذه االتفاقيــة ،باتــت «شــمعة»
تظهــر ضمــن نتائــج بحــث مشــتركي «ايبســكو »،وهــذا كان إنجــازًا
مهمــً بالنســبة لنــا» .بحلــول نهايــة  ،2016كانــت «شــمعة» قــد
عقــدت  17اتفاقيــة تعــاون مــع كليــات تربويــة فــي الجامعــات
العربيــة ومجــات تربويــة ومراكــز أبحــاث تعنــى بالمجــال التربــوي.
كمــا اع ُتمــدت «شــمعة» مــن قبــل منظمــة اليونســكو فــي باريــس
بصفــة «هيئــة مشــاركة» مــا منحهــا «األهليــة» للمشــاركة والتعــاون
فــي مشــاريع المنظمــة.
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تحديث المكنز وتطوير
النظام
فــي عــام  ،2012جــرى العمــل علــى تحديــث المكنــز ،تقــول الســيدة
ّ
منقحــة أضيفــت إليهــا
ريتــا معلــوف ،مــا أســفر عــن نســخة ثانيــة
وحذفــت منهــا المصطلحــات غيــر
كل المصطلحــات الناقصــةُ ،
المســتعملة .وهــي النســخة المســتخدمة اليــوم فــي مكنــز
«شــمعة».
حســن مــن
اســ ُتكمل هــذا التحديــث فــي بدايــة عــام  ،2013مــا
ّ
عمليــات الفهرســة والبحــث فــي قاعــدة البيانــات .فتــم تعديــل
مــا مجموعــه  941مــن المصطلحــات الموجــودة وإضافــة 204
مصطلحــات جديــدة ورفــع العــدد اإلجمالــي إلــى  3400مصطلــح
عربــي ،لــكل منهــا لــه رديــف باللغتيــن اإلنكليزيــة والفرنســية.
نقلــة نوعيــة أخــرى أحدثتهــا «شــمعة» فــي نهايــة العــام ،2014
تمثلــت فــي انتقالهــا مــن نظــام المكتبــة  Symphonyلتخزيــن
واســترجاع المعلومــات المرتكــز علــى قواعــد المعلومــات
العالئقيــة ( )Relational databasesإلــى نظــام خــاص بــإدارة
المحتــوى الرقمــي ( .)Content Management Systemيتميــز
هــذا النظــام الرقمــي الجديــد بواجهــة بحــث بســيطة وســهلة
االســتخدام ،األمــر الــذي لــم يكــن متوفــرًا قبــل .2014
وتشــرح شــباني األمــر قائلــة« :اســتبدلت الشــركة النظــام القديــم
بنظــام جديــد مــن دون مقابــل مــادي ،وهــذا النظــام الــذي أطلقــت
تــم تطويــره مــن قبــل الشــركة
عليــه اســم (  )I Libraryقــد
ّ
المــزودة نفســها».
أحــدث هــذا النظــام تحســنًا كبيــرًا فــي عمليــات الفهرســة
والتصنيــف وفــي عمليــة البحــث عــن البيانــات التــي باتــت تظهــر
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مباشــرة علــى الويــب .كمــا تتضمــن التســجيالت المعروضــة علــى
الويــب رابطــً إلــى المســتخلصات والنــص الكامــل إلــى جانــب الرابــط
إلــى المكنــز الــذي يســاعد بــدوره فــي عمليــات توســيع نطــاق البحــث
عــن الموضوعــات أو تضييقــه باســتخدام عالقــات المكنــز.
أســهم هــذا التطويــر فــي تحقيــق قفــزة كبيــرة فــي عــدد زوار
«شــمعة »،أدت إلــى زيــادة بيــن  4و 5أضعــاف فــي أعــداد الزائريــن ،إذ
أن نتائــج البحــوث فــي مواقــع البحــث العامــة ،مثــل «غوغــل »،صــارت
ُتظهــر المصــادر الــواردة فــي شــمعة تلقائيــً فــي أوائــل صفحــات نتائــج
البحــث ،مــن دون الدخــول إلــى قاعــدة بياناتهــا بشــكل مباشــر.

قضية جديدة وأجندة
جديدة
فــي العــام  ،2013نظمــت «شــمعة» مؤتمــرًا عربيــً تحــت عنــوان
«الماجســتير والدكتــوراه فــي التربيــة فــي الجامعــات العربيــة :الجــودة
والقيمــة المضافــة» بالتعــاون مــع الهيئــة اللبنانيــة للعلــوم التربويــة.
عُ قــد المؤتمــر فــي  1و 2نوفمبر/تشــرين الثانــي  ،2013برعايــة وزارة
التربيــة والتعليــم العالــي فــي لبنــان ،فــي حــرم الجامعــة اللبنانيــة
األميركيــة فــي بيــروت وبضيافتهــا .عرضــت فــي هــذا المؤتمــر
مجموعــة مــن األوراق قدمهــا باحثــون عــرب .كمــا عرضــت تجــارب
عالميــة فــي اإلشــراف علــى األطروحــات وفــي شــروط إنجازهــا.
لكــن النتيجــة البــارزة التــي أجمــع عليهــا المشــاركون حــول ســمات
الرســائل واألطروحــات الجامعيــة العربيــة ،هــو وجــود مشــكالت جديــة
فــي نوعيــة الدراســات التربويــة العربيــة .وقــد بــرزت هــذه المشــكالت
أيضــا ،كمــا يقــول الدكتــور األميــن ،منســق المؤتمــر« ،مــن خــال نوعيــة
مشــاريع األوراق التــي أرســلت إلــى اللجنــة التنظيميــة للمؤتمــر.
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وقــد تلقــت اللجنــة عشــرات مشــاريع األوراق لكنهــا لــم توافــق إال
علــى عــدد قليــل جــدًا منهــا ،هــي التــي عرضــت فــي المؤتمــر» .وهــو
مــا طــرح مســألة النوعيــة فــي البحــوث التربويــة العربيــة عامــة ،وفــي
الرســائل واألطروحــات الجامعيــة علــى وجــه الخصــوص ،باعتبــار أنهــا
كانــت موضــوع المؤتمــر.

قضية نوعية البحث
التربوي
ّ
حفــزت هــذه القضيــة شــمعة علــى صياغــة أجنــدة موازيــة لألجنــدة
األصليــة (أي التوثيــق والنشــر) تركــز علــى بــذل الجهــود أيضــً باتجــاه
تحســين نوعيــة البحــث التربــوي فــي العالــم العربــي .كان أول
الغيــث مشــروع «تطويــر قــدرات طــاب الماجســتير والدكتــوراه فــي
كليــات التربيــة» ،الــذي حصلــت شــمعة علــى منحــة لتنفيــذه مــن
مؤسســة فــورد ( .)2015هــدف هــذا المشــروع إلــى تصميــم وتطبيــق
برنامــج لتطويــر القــدرات البحثيــة فــي التربيــة للطــاب فــي عــدد مــن
الجامعــات العربيــة ســيما طــاب الماجســتير ،بمــا يســاعد علــى نشــر
ثقافــة التوثيــق فــي الجامعــات ،وتحســين نوعيــة البحــث التربــوي.
بــدأ تنفيــذ المشــروع عــام  2015بــإدارة الدكتــورة مــود أســطفان.
ُخصصــت الســنة األولــى إلنتــاج المــواد التدريبيــة .وتوزعــت فــي وحــدة
موجهــة ألمنــاء المكتبــات ،وخمــس وحــدات موجهــة للطــاب وهــي:
 )1البحــث فــي قواعــد المعلومــات التربويــة )2 ،االستشــهادات
المرجعيــة )3 ،صياغــة الم ّلخصــات )4 ،حقــوق الملكيــة الفكريــة)5 ،
مراجعــة األدبيــات .كمــا عقــدت خــال تلــك الســنة ورشــتان تجريبيتــان
فــي كليــة التربيــة فــي الجامعــة اللبنانيــة.
وابتــداء مــن الســنة الثانيــة ،انطلقــت الــورش التدريبيــة ،فشــهد عــام
ً
 2016عقــد خمــس ورش فــي :جامعــة محمــد الخامــس -كليــة
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علــوم التربيــة فــي المغــرب ،وجامعــة القاهــرة -كليــة الدراســات العليــا
للتربيــة فــي مصــر ،والجامعــة الهاشــمية -كليــة العلــوم التربويــة فــي
األردن ،وجامعــة آل البيــت – كليــة العلــوم التربويــة فــي األردن ،وجامعــة
الكويــت– كليــة التربيــة فــي الكويــت .مــع نهايــة كل ورشــة تدريبيــة،
ُق ّدمــت جائــزة ألفضــل طالــب مشــارك ،وهــي عبــارة عــن دعــم مشــاركته
فــي مؤتمــر علمــي تربــوي إقليمــي.

نشر ثقافة «شمعة»
يركــز الدكتــور حســن اإلبراهيــم علــى أهميــة الــورش التدريبيــة وضــرورة
توســيعها .ويعتبــر «أن الذيــن شــاركوا فيهــا هــم ســفراء لنــا يســاعدون
فــي نشــر ثقافــة شــمعة» .ويشــير إلــى النجــاح الكبيــر الــذي حققتــه هــذه
الــدورات التدريبيــة« .ففــي الكويــت ،مثــ ً
ا ،وصلتنــا طلبــات كثيــرة مــن
طــاب الديبلــوم والماجســتير للمشــاركة فــي هــذا التدريــب .كمــا لدينــا
الئحــة انتظــار طويلــة إلقامــة دورات أخــرى .لــم تكتــف شــمعة بالتفكيــر
بالشــؤون النوعيــة للرســائل واألطروحــات الجامعيــة بــل انتقلــت إلــى
التفكيــر بهــذه الشــؤون فــي المقــاالت التربويــة المنشــورة.
وضــع الدكتــور عدنــان األميــن مقترحــً حــول الموضــوع ،تحــت عنــوان
بنــاء
«وضــع معاييــر للتحكيــم والنشــر فــي الدوريــات التربويــة العربيــة»،
ً
علــى مجموعــة مــن األوراق التحليليــة والتقييميــة لمــا تقــوم بــه الدوريــات
لجهــة إدارة النشــر ومعاييــره ،ونوعيــة المقــاالت التــي تنشــرها .وبتمويــل
مــن مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــيُ ،أنجــز المشــروع بيــن ســبتمبر/
أيلــول  2016ونهايــة العــام  ،2017بــإدارة الدكتــور األميــن.
أفضــى هــذا المشــروع إلــى اقتــراح معاييــر جديــدة للتحكيــم والنشــر
وضعهــا فريــق مــن لبنــان والكويــت ومصــر .وقــد دعــي ممثلــو عشــر
مجــات تصــدر فــي دول الخليــج لمناقشــة هــذه المعاييــر .وأجــرى
المشــاركون تعديــات علــى النــص المقتــرح ،وعبــروا عــن تعهدهــم لتبنــي
هــذه المعاييــر أو تعديــل المعاييــر المعتمــدة فــي مجالتهــم فــي ضوئهــا.
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فــي مــوازاة ذلــك وضعــت شــمعة مشــروعًا ثانيــً بعنــوان «اإلنتــاج
المعرفــي :حالــة المقــاالت التربويــة العربيــة» ،حصلــت علــى تمويــل لــه
مــن «مؤسســة فــورد ».يتداخــل هــذا المشــروع مــع مشــروع المعاييــر،
لكنــه يتميــز عنــه بتركيــزه علــى مقاربــات البحــث فــي المقــاالت التربويــة،
مقارنــة بمــا يحصــل عالميــً .وتضمــن هــذا المشــروع عقــد حلقــة دراســية
فــي بيــروت ،شــارك فيهــا ممثلــون عــن دوريــات جديــدة ،عرضــت خاللهــا
الئحــة المعاييــر الموضوعــة ســابقًا .ويمتــد هــذا المشــروع علــى ســنتين،
وينتهــي فــي منتصــف العــام  2018ويديــره األميــن أيضــً.
جمــع هــذان المشــروعان معــا ممثليــن عــن  26دوريــة مــن  15بلــدًا عربيــً.
هــي جميعهــا قيــد المتابعــة مــن قبــل «شــمعة »،بغــرض إحــداث فــرق
فــي نوعيــة البحــوث والنشــر العلمــي التربــوي فــي المســتقبل .ونتــج عــن
االجتماعيــن مجموعــة مــن األوراق البحثيــة المهمــة التــي ستنشــر مــع
نهايــة العــام  .2018كمــا نجــم عنهمــا مســعى تقــوم بــه شــمعة خــال
العــام  ،2018لوضــع «دليــل شــمعة فــي البحــث التربــوي» ســيكون متاحــً
علــى موقــع شــمعة ،ويتضمــن إرشــادات ومقــاالت وأفــام فيديــو،
يقصــد منهــا مســاعدة الباحثيــن الشــباب علــى اكتســاب مهــارات
البحــث الجيــد.

تحدي التمويل
مــع انطــواء العقــد األول مــن عمــر «شــمعة »،يحمــل القائمــون عليهــا الكثيــر
مــن الرضــى حــول مــا تــم تحقيقــه حتــى اليــوم ،وإن كانــت المجريــات ال تخلــو
مــن معوقــات ّأثــرت علــى ســرعة التطــور .ورغــم الصعوبــات التــي واجهتهــم
فــي إنشــاء نظــام الشــبكة ،وتأميــن مصادرهــا ،إال أن الصعوبــة األكبــر تتمثــل
فــي تأميــن التمويــل الــذي يضمــن متابعــة العمــل .ويقــول الدكتــور حســن
اإلبراهيــم« :التمويــل هــو العقبــة الرئيســية .فــإذا قارنــا شــمعة بإريــك ،نجــد
أن األخيــر حظــي برعايــة مســتمرة مــن مختلــف الرؤســاء األمريكييــن ،مــن
آيزنهــاور حتــى اليــوم .فاألمــوال التــي تصــرف عليــه مبالــغ طائلــة ،ومقــره
ضخــم جــدًا».
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بينمــا وفــي المقابــل ،تعانــي شــمعة مــن عــدم اســتقرار مــادي ،يجعــل
جهودهــا فــي مهــب المنــح التــي يســتوجب توفيرهــا جهــدًا دؤوبــً
ومتواصــ ً
ا.
وعــن هــذه الصعوبــة تقــول الســيدة ســلوى الســنيورة« :مــع وعينــا
الكامــل أن األفــكار تتقــدم علــى كل شــيء ،وهــي أحيانــً تذلــل
كل الصعوبــات ،إال أنــه يجــب أيضــً توفيــر التســهيالت الماليــة .إذ
ال يمكــن ترجمــة فكــرة إال بــأدوات ذات أكالف ،وهــو مــا يوجــب
البحــث عــن تمويــل لنتمكــن مــن ترجمــة األفــكار» .بينمــا تشــير
الســيدة بســمة شــباني إلــى أن «أكثــر التمويــات التــي نحصــل عليهــا
تكــون مــن المؤسســات العربيــة ،واالحتضــان الكبيــر هــو للكويــت
األكثــر إيمانــً بشــمعة ،رغــم أننــا نحــاول الحصــول علــى تمويــل
مــن مؤسســات أخــرى» .هــذا الواقــع ُتحيلــه الســنيورة إلــى الموقــع
المتقــدم ألعضــاء مجلــس األمنــاء مــن الكويــت ومكانتهــم فــي
يســر تأميــن التمويــل بشــكل كبيــر.
مجتمعاتهــم ،وهــو مــا ّ

صدارة الكويت
تصــدر الكويــت لالئحــة مصــادر
يُرجــع الدكتــور حســن اإلبراهيــم
ّ
«شــمعة» التمويليــة إلــى الجهــود الشــخصية ألعضــاء مجلــس األمنــاء
مــن الكويتييــن ،ويقــول« :التمويــل عمليــة ليســت ســهلة .فنحــن نعتمــد
علــى عالقاتنــا الشــخصية ،ووجــود معــارف لنــا فــي مختلــف الجهــات،
وهــو مــا أمـ ّ
ـن لنــا الدعــم حين طلبنــاه .كمــا كان معنــا شــخصية متميزة
جــدًا ،هــو الراحــل أنــور النــوري ،الــذي أدى دورًا هامــً فــي هــذا المجــال».
وأنــور عبــد اهلل النــوري هــو وزيــر ســابق للتربيــة والتعليــم العالــي فــي
الكويــت ،توفــي عــام  2013بعــد مســيرة حافلــة بالعطــاءات فــي
مختلــف المياديــن .بــدأ النــوري مســيرته المهنيــة كمــدرّس للكيميــاء،
قبــل تعيينــه ملحقــً ثقافيــً للكويــت فــي لنــدن .وعنــد تأســيس جامعــة
الكويــت عــام  ،1966اختيــر كأميــن عــام لهــا حيــث واكــب تطورهــا
حتــى عــام  ،1978وعيــن وزيــرا للتربيــة فــي العــام .1987
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وكان الراحــل صديقــً للدكتــور حســن اإلبراهيــم ،الــذي يســتذكره
بالقــول« :كان دمــث األخــاق ويتمتــع بشــبكة واســعة مــن العالقــات
االجتماعيــة .كنــت أتكــئ عليــه ،وكان خيــر داعــم .حيــن طرحــت عليــه
موضــوع شــمعة التقــط الفكــرة بســرعة وعــرف أهميتهــا وتحمــس لهــا
بشــكل كبيــر ،وانضــم إلــى مجلــس األمنــاء وســاهم بشــكل كبيــر جــدًا
فــي إنشــاء وقفيــة «شــمعة» ،وتأميــن الرعــاة لهــا .كان رجــ ً
ا يعطــي
الكثيــر مــن وقتــه .وأعتقــد أنــه مــن النــادر أن نجــد مثــل هــذا المســتوى
مــن التفانــي فــي الحيــاة».
بعــد وفــاة النــوري ،طلــب مجلــس األمنــاء مــن ابــن أخيــه األســتاذ محمود
النــوري ،الــذي كان وزيــرًا للماليــة فــي الكويــت بيــن عامــي  2003و،2005
عمــه .وهــو يــرأس حاليــً رئيــس مجلــس أمنــاء وقــف عبــد
إكمــال مســيرة ّ
الباقــي النــوري الخيــري .وتقديــرًا لمســاهمات الراحــل ،اقتــرح القائمــون
علــى شــمعة ،عــام  ،2014إنشــاء «جائــزة أنــور النــوري ألفضــل أطروحــة
دكتــوراه فــي التربيــة فــي العالــم العربــي» ولنشــر اســمه فــي كليــات
التربيــة علــى امتــداد العالــم العربــي مقترنــا باســم «شــمعة» التــي كان
لــه فضــل كبيــر فــي تطورهــا .وقــد رفــع االقتــراح إلــى عائلــة أنــور النــوري،
التــي أبــدت اهتمامــً كبيــرًا بالفكــرة ولكــن جــرى فــي النهايــة تكليــف
مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي بــإدارة هــذه الجائــزة.

تحديات االستدامة
بعــد التمويــل الــذي كانــت تحصــل عليــه «شــمعة» (خاصــة مــن
مؤسســة فــورد) بصــورة منــح بحثيــة ( ،)grantsتركــز اهتمــام
مجلــس األمنــاء بعــد ترســيخها كمؤسســة مســتقلة (فــي العــام
 )2010علــى تأميــن االســتدامة .وقــد ذهــب البحــث فــي اتجاهيــن،
كمــا يقــول الدكتــور األميــن :إنشــاء وقفيــة ،وتوفيــر تمويــل
للنفقــات الجاريــة .ويقــول الدكتــور حســن اإلبراهيــم« :الوقفيــة
موجــودة فــي التــراث اإلســامي .وقــد حاولنــا إعــادة إحيــاء هــذه
الفكــرة ،علــى أن تكــون أحــد مصــادر الديمومــة واالســتدامة
لعمــل شــمعة».
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وقــد أســفرت مســاعي أعضــاء مجلــس األمنــاء مــن الكويــت فعــ ً
ا،
وخاصــة الراحــل أنــور النــوري ،عــن جمــع بعــض المبالــغ ،التــي ال تكفــي
عائداتهــا إال لتغطيــة القليــل مــن نفقــات «شــمعة ».ولذلــك بقــي
موضــوع تعزيــز الوقفيــة معلقــً ،وإن كان مــا يــزال يطــرح مــن حيــن
آلخــر ،لكونــه الحــل الوحيــد الــذي يوفــر اســتدامة حقيقيــة.
مــن جهــة ثانيــة حصلــت «شــمعة» علــى معونــات متالحقــة مــن الصنــدوق
العربــي لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي بــدءًا مــن العــام  2014وصــو ً
ال إلــى
العــام  2018ضمنــً ،وهــي معونــات شــكلت معظــم نفقــات «شــمعة».
خاصــة أن المنــح البحثيــة (مــن فــورد مثــ ًلا) تنفــق علــى أنشــطة المشــاريع
مــع تخصيــص نســبة مئويــة محــدودة للنفقــات الفنيــة واإلداريــة.
مــن جهــة ثالثــة يقــوم األســتاذ محمــود النــوري ،منــذ انضمامــه إلــى
مجلــس أمنــاء شــمعة ،باتصــاالت متالحقــة مــع رجــال أعمــال كويتييــن
مــن أجــل تقديــم هبــات لشــمعة تغطــي جــزءًا مــن نفقاتهــا ،وتؤخــر
نفــاد المعونــة المقدمــة مــن الصنــدوق العربــي لإلنمــاء االقتصــادي
واالجتماعــي .ويــرى الدكتــور حســن اإلبراهيــم أن التحــدي الرئيســي
الــذي يواجــه االســتدامة الماديــة يكمــن فــي «بيــع الفكــرة» ،وهــي
ليســت قابلــة للترويــج بســهولة .ويقــول «أعتقــد أن الوصــول إلــى
مســتوى مــن االســتدامة يكــون عبــر تأميــن اشــتراكات مــن الــوزارات
والجامعــات وغيرهــا .ولكــن كل بلــد مشــغول بهمومــه .فنحــن
نتطلــع لتأميــن نــوع مــن الدعــم المســتمر ،ألن خدماتنــا مجانيــة ونريــد
أن نشــجع الباحثيــن علــى اســتخدامها بينمــا هــي تكلــف الكثيــر».
وتشــير الســيدة ريتــا معلــوف إلــى التحــدي نفســه بقولهــا إن هــذا
الموضــوع «ال يتمتــع بالجاذبيــة القــادرة علــى تأميــن األمــوال» .فهــو
متخصــص ومحــدد فــي المجــال التربــوي ،وقــد يبــدو غامضــً للبعــض:
«يجــب أن نقنــع المموليــن بأهميــة أن يصــل الباحــث فــي بلــد مــا إلــى
مصــادر المعلومــات فــي بلــد آخــر حــول المواضيــع التربويــة .هــذا
شــيء ال يمكــن تلمســه ،ومــن الصعــب توضيــح ذلــك».
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إلــى جانــب ذلــك ،تمثــل الحالــة العامــة مــن عــدم االســتقرار التــي
يعيشــها العالــم العربــي فــي الســنوات األخيــرة مؤثــرًا إضافيــا .وتشــرح
الســيدة ســلوى الســنيورة ذلــك بالقــول« :إذا فكرنــا بطريقــة إيجابيــة،
يمكــن أن نعتبــر أن الكثيــر مــن القضايــا المجتمعيــة واالقتصاديــة
والسياســية التــي تشــغل المجتمعــات العربيــة هــي مــادة بحثيــة مثاليــة
للتعمــق فــي طبيعــة المجتمــع ومــاذا يمكــن أن يــؤول إليــه .لكنهــا
تخلــق لنــا معوقــات مباشــرة فــي تنفيــذ المهــام التــي نقــوم بهــا».
وقــد تــم مؤخــرا االتفــاق فــي مجلــس األمنــاء علــى تشــكيل لجنــة
ماليــة مصغــرة تبحــث فــي العمــق وتجــري االتصــاالت الالزمــة مــن أجــل
مواجهــة تحديــات التمويــل الــازم لتوفيــر خدمــات «شــمعة» بصــورة
مجانيــة وبنوعيــة عاليــة ،وترفــع اقتراحاتهــا إلــى المجلــس .

تطلعات العقد القادم
اليــوم ،تقــف شــمعة علــى عتبــة عقدهــا الثانــي ،فيمــا يحمــل القائمــون
عليهــا الكثيــر مــن التطلعــات لســنين طويلــة قادمــة ،فــي ظــل وجــود
ثــاث قضايــا تشــغل بالهــم ويعملــون علــى مواجهتهــا.
أولــى هــذه القضايــا هــي التمويــل ،التــي يُجمــع القائمــون علــى شــمعة
علــى أهميتهــا .ويقــول الدكتــور حســن اإلبراهيــم« :أعتقــد أنــه إذا تــم
إقنــاع الــدول العربيــة بأهميــة هــذه المؤسســة ،وتــم تبنيهــا ،نكــون
قــد حققنــا الهــدف مــن «شــمعة ».هــذا ســيمثل اعترافــً وتقديــرًا لــدور
«شــمعة »،تتــم ترجمتــه إلــى دعــم مــادي.
وهــو مــا ســيمنحنا الوقــت للتخطيــط والتوســع مــن دون القلــق حــول
الميزانيــة» .وهــو مــا يوافــق عليــه الدكتــور عدنــان األميــن ،إذ يقــول:
«خــال الســنين العشــر القادمــة ،يجــب أن تكــون «شــمعة» ذات تمويــل
ذاتــي ،بمعــزل عــن وجــود أشــخاص بعينهــم .وهــذه إحــدى النقــاط
الدائمــة الحضــور علــى جــدول أعمــال مجلــس األمنــاء».
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المجمعــة،
أمــا القضيــة الثانيــة فتتمثــل بالتوســع فــي المصــادر
ّ
وخاصــة فــي مــا يتعلــق بالرســائل واألطروحــات الجامعيــة .ويقــول
الدكتــور اإلبراهيــم« :فــي العقــد القــادم ،نرغــب فــي التوســع
باألنشــطة نفســها ،فنزيــد مــن مصــادر المعلومــات والتوثيــق،
والتواصــل مــع الكليــات .ونتمنــى أن يأتــي اليــوم الــذي تكــون فيــه
«شــمعة» المصــدر الرئيســي للمعلومــات لــكل مــن يريــد أن يبحــث
فــي موضــوع التعليــم فــي العالــم العربــي».
وتقــول الســيدة ســلوى الســنيورة « :كليــات التربيــة فــي الجامعــات
العربيــة هــي مصنــع األبحــاث التربويــة .ولكــن لألســف ،فــإن
الحصــول علــى مــا يُعــد فيهــا مــن أطروحــات ليــس متيســرًا
دومــً ،بــل توجــد بيروقراطيــة معينــة نصطــدم بهــا» .أمــا القضيــة
الثالثــة فتتع ّلــق بنوعيــة البحــوث التربويــة ،والتــي أصبحــت بالنســبة
للدكتــور عدنــان األميــن ذات أولويــة ،بمــا يشــمل األبحــاث التــي
يعدهــا طــاب الجامعــات وتلــك التــي ينشــرها أســاتذتهم فــي
المجــات التربويــة حســبما يقــول.
ويشــرح أن «مشــكلة النوعيــة موجــودة بشــكل ملمــوس فــي
المضمــون الــذي تنشــره «شــمعة »،وعلــى شــمعة أن تك ّلــف
نفســها ،منــذ اآلن ،ليــس فقــط مهمــة إتاحــة األبحــاث للباحثيــن ،بــل
أيضــً مهمــة إثــارة القضايــا المنهجيــة فــي أبحاثهــم .والقضيتــان
وجهــان لقضيــة واحــدة كانــت وراء إنشــاء شــمعة :تطويــر البحــث
التربــوي فــي العالــم العربــي» ،وهــي بالنســبة لــه «قضيــة نبيلــة».
مــن جهتهــا ،تعــرب الســيدة ريتــا معلــوف عــن رضاهــا لمــا حققتــه
شــمعة حتــى اليــوم« ،إذ أسســنا قاعــدة بيانــات باتــت مســتخدمة
ومتوفــرة فــي الجامعــات األجنبيــة والــدول العربيــة ومواقــع
الجامعــات العربيــة ،وعــادة مــا تصلنــا ردود فعــل إيجابيــة عليهــا.
كمــا أننــا نعمــل وفــق نظــام واضــح ،ونحتــرم حقــوق الملكيــة الفكريــة.
فهــذه كلهــا كانــت عالمــات اســتفهام قبــل  10ســنوات ،اليــوم باتــت
واضحــة أمامنــا».
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وقائع العقد األول
مجلس األمناء
يتكــوّ ن مجلس أمناء شــمعة من:
الدكتور حســن اإلبراهيم :رئيــس المجلس
الســيدة ســلوى الســنيورة بعاصيري :رئيســة اللجنة التنفيذية
الســيدة بســمة شــباني :أمينة ســر اللجنة التنفيذية
الدكتــور عدنان األمين :أميــن صندوق اللجنــة التنفيذية
الســيدة رانيا كســاب :عضو استشــاري في اللجنة التنفيذية
الدكتــورة ريمــا كرامــي عــكاري :عضــو استشــاري فــي اللجنــة
ا لتنفيذ يــة
الدكتــور حازم الببــاوي (عضو فخري)
الدكتــورة عزيزة البنانــي (عضو فخري)
الدكتــورة فايزة الخرافي
الســيد حسن عبد اهلل
الدكتــور عبــد المنعم عثمان
الدكتــور رؤوف الغصينــي (عضو فخري)
الدكتورة نــدى منيمنة
الســيد محمود النوري
الســيد ناصر النويس
الدكتور حمــد الهمامي

الداعمون
الهيئــة اللبنانية للعلــوم التربوية
اللجنــة الوطنيــة اللبنانية لليونســكو
مكتــب اليونســكو اإلقليمي للتربية في الــدول العربية
مكتــب التربية العربي لــدول الخليج
الجمعيــة الكويتيــة لتقدم الطفولــة العربية
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مســاهمو الوقفية
شــركة االتصــاالت المتنقلة ش.م.ك (زين)
محمــد عبــد الرحمــن البحــر
عبد المحسن ســعيد وإخوانه

المانحون
الصنــدوق العربي لإلنماء االقتصــادي واالجتماعي
مؤسســة فورد التربوية
مؤسســة الكويت للتقــدم العلمي
وقــف عبد الباقي عبــد اهلل النوري الخيري
السيد ســاير بدر الساير
جائــزة أنــور عبــد اهلل النــوري ألفضــل أطروحــة دكتــوراه فــي
التربيــة فــي العالــم العربــي
ربــع وقف خيــرات المرحوم محمد عبــد الرحمن البحر
شركة االســتثمارات الوطنية
وقــف المرحوم عبد الرحمــن محمد البحر
الدكتــورة فايــزة محمد عبد المحســن الخرافي
الســيد محمود عبــد الخالق النوري
الســيد عدنان عبــد العزيز البحر
البنك األهلــي الكويتي
بنك البركة
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