هــــــــوية وطن
2021

& implementations

وتطبيقاتهــــا

Nation Identity

الهوية هي إعالن عما يجعلك مختلفا ومميزا عن اآلخر ،وهي ما يعزز لالنتماء ،سواء
كان االنتماء لوطن ،أو لدين ،أو قومية أو لنطاق جغرافي ،ولتعزيز الهوية أدوات ،فما
هوية بيت المقدس وما صور تطبيقاتها وأدواتها؟

زهير منصور المزيدي
المؤسسة العربية للقيم المجتمعية
Arab institution for social values
Zuhair Almazeedi
)00965-99290092(M
www.ZUMORD.net
www.qeam.org
Kuwait

بسم هللا الرحمن الرحيم
الفهرس
الموضوع
الهوية
أدوات صناعة الهوية
الحمض النووي  DNAوالهوية
جولة المنتجات عبر ثقافات مختلفة
الفصل الثاني :في البحث عن” شفرة“DNA
الفصل الثالث :كيف نعثر على ما يمثل ركيزة لهوية بلد ما
كيف يمكن أن تشكل هوية بيت المقدس؟
ختامـــــــــــــــــــــــا
❖ تصويب لغوي :رنا موسى القيسي

هوية بيت المقدس

2

الصفحة
3
4
8
15
26
41
61
87

تقديــــــم
الهويـة هي إعالن عمـا يجعلـك مختلفـا ومميزا عن الغير ،وهي مـا يعزز لالنتمـاء،
ســـــواء كـان االنتمـاء لوطن ،أو لـدين أو قوميـة أو لنطـاق جغرافي ،ولتعزيز الهويـة
أدوات ،وقد أشـرنا في كتاب سـاب لنا بعنوان "الوسـم في العالمات المسـجلة" من أن
الوسـم ال ينحصـر في شـعار تعتمدل المةسـسـة بقدر ما يكون برنامجا متكامال يبدأ من
قبل والدة هذا الشــــيء الذي يعبر عن الهوية ،ويســــتمر البرنامج معها لحصــــد ثقة
المحبين ولتزيـد من ســـــمو الهويـة ،وفي ذلـك انعكـاس يحســـــن ويطور من أداء
المنضـوين تحت مللتها ،لتغدو وسـما يشـار إليه بالبنان ،فهي صـناعة ال يدركها إال
صــاحب ممارســة ميدانية ،وفي كتاب "في بناء صــورة وســمعة المدن" بينا ا ســس
العلمية في التعزيز لهوية المدن ،ومبحثنا هذا في صـــناعة الهوية ال غنى أيضـــا عن
مطـالعـة مةلفنـا "قوة العالمـات التجـاريـة" الـذي أدرجنـا فيـه حزمـة قوانين في مجـال
صـــناعة العالمة المســـجلة ،كي يسـ ـتعين القارئ بها في تعزيز صـــورة الهوية التي
ينشدها.
وسيجد القارئ رزمة ا دوات هذل منثورة عبر روابط الكتب التالية:

 https://wp.me/p3في بناء صورة وسمعة
WskZ-aTV
المدن اعالميا
هوية بيت المقدس

آلية وتشكيل وصناعة
العالمة التجارية في
عالم التسويق
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https://wp.m
e/p3WskZ99V

https://wp.me
/p3WskZ-9Je

الحمض DNA
النووي للهوية
الصورة
الموحدة

أدوات الوسم

الهوية
تحويل الهوية
لمنتجات

قوانين صناعة
الهوية

تفعيل الحواس

شكل ( )1أدوات صناعة الهوية

شكل ( )2عناصر هوية الوسم
هوية بيت المقدس
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وعناصر الوسم الشامل المتكامل الصورة يتشكل عبر:
 -1الجانب المرئي ويتضمن:
الشعار.
أ-
ب -ا لوان.
ت -الصورة الموحدة للهوية.
ث -تصميم موقعك االلكتروني.
ج -عناصر ومواد ما ستستخدمه في تصاميمك في التعبير عن عالمة
الوسم.
ح -صور معززة للهوية.
خ -عناصر التغليف والطباعة.
 -2جانب خطاب التواصل:
الرةية ،والمهمة ،ورسالة هوية ما ستطلقه.
أ-
ب -الكلمات (اختيار اللفل يجب أن يعزز الهوية والرسالة).
ت -أسلوب التعبير اللفلي في التواصل مع المستهدف.
 -3جانب المشاعر:
عالقة فريدة يمتزج فيها الجانب العملي بالجوانب المرئية المنلورةوالمقروءة.
 -4الجانب العملي:
أ -نوعية المنتجات وجودتها.
ب -طبيعة التعامل من قبل مقدمي الخدمة.
ت -تواجدك اإلعالمي عبر ما ينشر من أخبار.
ث -ما تتناقله ا لسن من سمعة عن هويتك.
هوية بيت المقدس
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الصورة الموحدة والهوية
ومع الصورة الموحدة عما يعزز الهوية ندرج النموذج التالي:

شكل ( )3تطبيقات هوية العالمة Bp

شكل ( )4صهريج الوقود معززا لهوية عالمة Bp

هوية بيت المقدس
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شكل ( )5محطة الوقود وف ذات الهوية

نموذج المطبوعات في المحافلة على الهوية لطيران كاثي باسفيك (بالصورة
الموحدة لوانها وتصاميمها المطبوعة)

شكل ( )6ا لوان المشتقة من لون شعار خطوط الطيران
هوية بيت المقدس
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الحمض النووي  DNAوالهوية
وفي الحمض النووي  DNAثمـة مـا لـه عالقـة بـالمنتج ومـا لـه عالقـة بـالشـــــعوب،
أدرجنا ما امتازت به ثقافات كل شـــعب عن اآلخر عبر نتائج ما توصـــلت إليه نتائج
المســـوح الميدانية الدولية التي أطلقها البروفســـور هوفســـتد مع كل ثقافة عبر ســـبع
مرتكزات.
فإن كان  DNAالشـعوب ميز فيما بين أنماط حياة الثقافات البشـرية على تنوعها عبر
ســـبع مرتكزات ،فإن  DNAالهوية الوطنية أو الدينية واإلقليمية أو الجغرافية تعتمد
على الركائز التالية:
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-
ح-
خ-
د-
ذ-

رموز البلد التراثية ،الدينية ،العلمية.
اللغة وا حرف والكلمات.
تصاميم (اللباس ،البيوت ،المنتجات ،الصناعات ،المةلفات.)..
الطبيعة (الشجر ،الحيوانات ،التضاريس) ،مثال :الكنغر "استرالي".
مزيج من ألوان محددة ،درجات اللون غام أو فاتح.
مأكوالت ،مثال :الكستنة التركية ،وشراب القيقب "الكندي".
مواد (خشب ،حجر ،مثال ورق البردى” مصر“
فري ُكرة (مانشستر يونايتد ،لاير مدريد).
لحن ،السامبا "البرازيلي" ،عدنيات "اليمن" ،نمط ا ذان "التركي".

ونبض منتجات ثقافة البلد له إيقاع وعناصر هذا اإليقاع:
-1ا لوان المستخدمة.
-2نمط االستخدام.
 -3مادة التصنيع.

هوية بيت المقدس
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براد برازيلي
ّ
براد لألغـذيـة ،تعـددت ا بواب فيـه للحـد من إهـدار
فـالمنتج البرازيلي هـذا عبـارة عن ّ
البرودة الناتجة عن عدد مرات الفتح واإلغالق ،فأخذ تصـــميمه بما ينســـجم مع نمط
الحياة في ثقافة وعيش الشـعب البرازيلي ،فلكل ثقافة ما يميزها سـواء عبر ما تعتمدل
من ألوان أو مواد تســـتخدم في الصـــناعة أو في أســـلوب التصـــميم ،وهذل التعابير
تتشـــرب من قيم الشـــعب وتاريخه ودينيه وطبيعته الجغرافية ،وفيما يلي نســـتعرض
منتجات لثقافات مختلفة ،نبدأها بالمنتجات البرازيلية.

منتجات برازيلية
هوية بيت المقدس
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منتجات إسكندنافية

منتجات إيطالية

هوية بيت المقدس
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منتجات ألمانية
فبالمقارنة التي عمدت إليها إحدى الدراســـات المســـحية توصـــلت لالختالفات والتي
أنجزتها عبر نسـب اسـتخدام ا لوان ومواد التصـنيع وغيرها من عناصـر ،والمقارنة
في الجدول ( )1يبين االختالفات فيما بين البرازيل وإسكندنافيا وإيطاليا وألمانيا
فاللون ا بيض تتفاوت نســـب اعتمادل ما بين البرازيلية  %25إلى  %36لأللمانية،
واللونين البني وا خضـر يكاد أن ينعدما في المنتجات ا لمانية ،واللون ا حمر نجدل
في المنتجات االسكندنافية واإليطالية بنسب متفاوتة وينحسر في البرازيلية وا لمانية.

جدول ( )1ا لوان
هوية بيت المقدس
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االختالف في مواد التصـــنيع وف جدول ( ،)2فالمنتجات االســـكندنافية تبلس نســـبة
المواد الخشـــــبيـة فيهـا  %26بينمـا تصـــــل في البرازيليـة  ،%17بينمـا تبلس المواد
البالســــتيكية نســــبتها في المنتجات اإليطالية  %40في حين هي شــــبه منعدمة في
المنتجات البرازيلية حيث تصـل نسـبتها إلى  ،%6والمواد المعدنية نجدها بنسـبة %4
في البرازيلية بينما تصــل في المنتجات اإليطالية نســبة  ،%52ونجد المواد الجلدية
في المنتجـات ا لمـانيـة بنســــبـة  %20بمـا يجعلهـا عالمـة فـارقـة مقـارنـة بـالبـاقين ،في
حين نجد الزجاج كمادة معتمدة في التصنيع في المنتجات االسكندنافية.

جدول ( )2مواد التصنيع

في بســـاطة التصـــميم واعتماد المنط في التصـــميم وفي نســـبة اســـتخدام الخطوط
المســــتقيمة في الجدول ( ،)3حيث نجد المنتجات البرازيلية شــــبه معدومة الخطوط
المســـــتقيمـة حيـث تبلس نســـــبتهـا  ،%5في حين تصـــــل لنحو  %16مع المنتجـات
اإليطالية ،وبســـاطة التصـــاميم تصـــل لنســـبة  %52مع المنتجات ا لمانية في حين
تصـل إلى  %21مع تلك البرازيلية ،واعتماد المنط في التصـميم هو ا دنى مع تلك
البرازيلية  %14يقابلها ا على في ا لمانية حيث تصل إلى .%44

هوية بيت المقدس
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جدول ( )3ا سلوب
وما يلي نموذج ريكة وهو ما يترجم لنمط حياتي معين في التعامل مع ثقافة قومية
في أميركا الجنوبية

شكل ()6

فا ريكة متعددة االسـتخدام وتتواءم مع نمط حياة البلد حيث المسـاحات المحدودة في
المنازل .من ذلك ننطل لجولة نجوب فيها مســـتعرضـــين أنماط حياة لثقافات مختلفة
من العـالم مســــتهـدفين مـا يميزهـا عبر تعـابير معززة للهويـة عبر مجموعـة من
المنتجات ،ولعل االختالفات تلهر عبر نتائج ما توصـــل إليه البروفســـور هوفســـتد
لمجموعة من الشـــعوب ا وروبية في طبائع الســـلوك وإنجاز ا عمال لديها كما في
الشكل (.)7

هوية بيت المقدس
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الشكل ( )7بعض مرتكزات التباين فيما بين بعض الثقافات ا وروبية

هوية بيت المقدس
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جولة المنتجات عبر ثقافات مختلفة
أوال :الكندية
اللون :مزيج
الرموز :رسوم
التعابير :طواطم

شكل ( )8معاني بعض الرموز التراثية

شكل ( )9بعض الرموز ومعانيها
هوية بيت المقدس
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شكل ( )10منتجات معززة للهوية مستوحاة من التراث الكندي

شكل ( )11طواطم ورموز هنود الحمر الكندية

هوية بيت المقدس
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ثانيا :اليمنية
اللون :الحجري ،ا بيض
الرموز :الزخارف
المواد :تشكيل المعادن الفضة وا حجار الكريمة
البناء :الحجر

شكل ( )12شباك يمني

هوية بيت المقدس
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شكل ( )13القالئد الفضية

شكل ( )14تشكيل صندوق الحديد

هوية بيت المقدس
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الجنبية اليمنية

شكل ( )15في ا زياء العباءة الصنعانية اليمنية
هوية بيت المقدس
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ثالثا :االسترالية
الرموز :السالحف والثعابين
البيئة :الكنغر
التصميم :أسلوب التنقيط كتعبير

هوية بيت المقدس
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شكل ( )16نمط اإلرث التاريخي ا سترالي

شكل ( )17تقاليد معززة للهوية مستوحاة من التراث االسترالي بتعابير التنقيط

هوية بيت المقدس
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شكل ( )18الرموز التراثية والمعتقدات

شكل ( )19عبر تطبيقات الحداثة ورموز الحياة البرية
هوية بيت المقدس
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رابعا :الصينية
اللون :ا حمر
الرموز :التنين
البيئة :الورد ،البامبو ،الباندا
البناء :ا سقف الناتئة ومواد الخشب

شكل ( )20شجر البامبو ودب الباندا

هوية بيت المقدس
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شكل ( )21التنين والورد الصيني

شكل ( )22اللون ا حمر

هوية بيت المقدس
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شكل ( )23طقوس التنين

شكل ( )24النمط الصيني في البناء بالرغم من كون المقهى أمريكي

هوية بيت المقدس

25

شكل ( )25في العمارة الصينية (الجسور ،السفن ،الصروح)

نخلص عبر جولتنـا في الثقـافـات الســـــابقـة وعبر مجموعـة من منتجـات تلـك الثقـافـات،
كيف أن أســـلوب التعبير ورموزل كانت بمثابة عناصـــر لهوية اعتمدتها تلك الثقافات
في التعزيز لهوياتها.

هوية بيت المقدس
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الفصل الثاني
في البحث عن” شفرة“DNA

شكل ( )26عائلة منتجات أبل
وفي تفريخ منتجات الهوية ،ســـواء كان ذلك لهوية منتج ،أو صـــورة وطن ،أو ثقافة
مجتمعية ،ثمة ما يجب مراعاته كي يدرك المشــــاهد تبعية التمدد الذي تمضــــي إليه
الهوية وفيما يلي بيان بذلك عبر نماذج.
ففي اعتماد تصـــميم فريد للمنتج نجد ما عزز لهوية شـــركة أبل ا مريكية في تبعية
المنتج للعالمة ا م عبر لون وتصـميم ومادة صناعية فبالرغم من تغير شكل التصميم
إال أن االنتماء صار واضحا.

هوية بيت المقدس
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DNA

شكل ( )27التمدد يتم عبر تصاميم وإصدارات مستحدثة تمكنه من مد زمن بقائه في ا ذهان

علم صناعة الهوية
اجتهدت العالمات التجارية في مسار التأصيل العلمي في رسم هوية متفردة ومتميزة
في أذهان من يستهدفون من شرائح المجتمعات ،وفيما يلي نستعرض لبعض
العالمات التجارية التي استحدثت لعالماتها التجارية حمضا نوويا  DNAخاصا
بها ،وعززت له بتواصل عبر أساليب من الترويج استخدمت فيه أدوات التصميم
والتغليف وتفعيل الحواس والعديد مما استعرضنال فيما سب من أساليب وعبر ما
أشرنا إليه فيما سب من كتب.
ما يلي عناصر ما اتخذته عالمة الكوكا كوال من هوية

هوية بيت المقدس
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شكل ( )28وسم عالمة الكوكاكوال

شكل ( )29هرم بناء الوسم لهوية عالمة الكوكاكوال

هوية بيت المقدس
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ولكن كيف تم تحديد هوية البيبسي مقابل الكوكا كوال كوسم.

شكل ( )30برمجة الهوية يعتمد على أساليب احتالل مواقع في أذهان البشر

شكل ( )31هوية عالمة البيبسي
هوية بيت المقدس
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شكل ( )32هرم بناء الوسم لهوية عالمة البيبسي

تفعيل الحواس لصالح الهوية
وحيال تفعيل الحواس لصـالح الهوية وجدنا على سـبيل المثال الطيران السـنغافوري،
حين و ّحـد زي المضـــــيفـات على متن طـائراتـه ،عبر إعالن يـذكر فيـه (أن كـل راغبـة
للعمل كمضـــيفة في متن طائراتنا ،إن تمكنت من ارتداء هذا الزي وف المقاس الذي
بحوزتنـا ،فهي مقبولـة من حيـث المبـدأ) والقصـــــد هو في اعتمـاد مقـاس موحـد لجميع
المضــيفات على متن الطائرات ،وهو ما يعزز لصــرامة في مقاييس ومعايير الجودة
على الطائرات من جهة وتأمين انســــجام موحد عبر صــــورة موحدة شــــاملة لكافة
عناصر التصميم الخاصة بالهوية.
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شكل(  )33زي المضيفة أحد عناصر تعزيز هوية عالمة شركة الطيران

شكل ( )34تخريجه الثوب للمضيفة أضحى أحد عناصر  DNAلهوية عالمة شركة الطيران
السنغافورية في اإلعالن عن خدمة الطيران

أحد عناصر الشفرة عبر الثقافة االندونيسية
ففي إندونيســـيا حيث تكثر زراعة هذا النوع من ا عشـــاب ،صـــارت عملية تطويع
العشـبة” كشـفرة “ثقافية مسـتمدة من طبيعة البلد الزراعية إلى منتجات معززة إلرثهم
الحضاري.
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شكل ( )35النبتة التي يستخدمها القرويون في صناعات متعددة ما يعزز لهوية وطنية متميزة

شكل ( )36تطبيقات معززة للهوية عبر النبتة الوطنية

شكل ( )37في المنازل بدأت ورش التصنيع ومن ثم التوجيه لصناعة دولية زاخرة

هوية بيت المقدس
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مراحل تحويل قيمة الهوية وتعزيزها عبر منتجات

شكل ()38

يتم التفريخ لمنتجات معززة نماط حياتية ويستكشف من خاللها المستخدمون الهوية

شكل ( )39واقي اإلضاءة وحافلة سماعات راديو ومضاعد نسائية

هوية بيت المقدس
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شكل ( )40تطبيقات لذات العشبة

شكل ( )41ثريا عشبية

ثم نالحل كيف تمت مواءمة ذات العشبة لصناعات وتطبيقات يومية حديثة كي
يتعامل معها ساكنو المدن من الحضر.

هوية بيت المقدس
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شكل ( )42الهوية عبر منتجات رقمية

وفي مجال ثقافة المأكوالت نجد ثمة ما يعزز للهوية مهما صـغر يعتبر فرصـة كبيرة
وسانحة في تعزيز المعرفة بأنماط حياة ولنشر الصورة الفريدة المميزة التي نريد.

شكل ( )43الكستنة في الهوية التركية

هوية بيت المقدس
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ولشراب القيقب الكندي ما يعزز للهوية الوطنية
حيث تزخر كندا بأشجار المابل  Mapleالتي تنتج شراب السيراب المشهور وهو
شراب محلى ويعتبر عنصرا من عناصر الثقافة الوطنية في كندا

شكل ( )44شراب القيبقب الكندي

فهو يباع كهدية ضمن محال الهدايا في المواقع السياحية ،وهي مواقع تعتبر مهمة
في مسار تعزيز الهوية مع مواسم السياحة.

شكل ( )45هدايا شراب القيقب الكندي
هوية بيت المقدس
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شكل ( )46أساليب الترويج للهوية الكندية عبر منتج من منتجاتهم الوطنية

الشفرة وفق هوية بوتسوانا
لقد تم استتتتض ناو ج نام جيا ف ي تا ضيب ستتتتياء لعي اي ا عنا "تا اعي صتتتتن
وست ال د إعالميا" وت ي يلا جستض نو لع نام تشتي وني اضستناجي االتنيق ،
واضستتناجي هو بلد يقع جنوب الصــحراء الكبرى في أفريقيا الجنوبية ،البالد صــغيرة
وغير ســـــاحليـة يقطنهـا نحو  1.9مليون شـــــخص وكـانـت أحـد أشـــــد البلـدان فقرا
في أفريقيا ،حازت اســـتقاللها  ،1966تمتلك بوتســـوانا مجاالت متنوعة من موائل
الحياة البرية .باإلضــافة إلى مناط الدلتا والصــحراء هناك المراعي الســافانا حيث
يوجد العديد من اللباء وغيرها من الثدييات والطيور ،أما اليوم فهي تنعم بالمشــاريع
التنموية وتتمتع الدولة بحصــة  %50من شــركة دبســوانا وهي أكبر شــركة مناجم
هوية بيت المقدس
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ألماس في بوتسوانا حيث توفر الصناعات المعدنية نحو  ٪ 40من مجموع اإليرادات
الحكومية ،وفي عام  2007تم اكتشاف كميات كبيرة من اليورانيوم (.)8
في رســم هوية بوتســوانا ( )6ال يتم التصــميم بمعزل عن غيرل ،ولكنه جزء ال يتجزأ
من ثقافة المســتخدمين ويجب أن يكون المصــممون كذلك مدركين للترابط بين الثقافة
والتصـــميم ،من أجل اســـتكشـــاف العالقة بين الثقافة والتصـــميم ،تم اعتماد المنهج
التجريبي .حيـث تم إجراء التجربـة مع طالب التصــــميم بجـامعـة بوتســـــوانـا .حيـث
تتضـــــمن هـذل التجربـة تحليـل وتحـديـد العوامـل االجتمـاعيـة والثقـافيـة من الحكـايـات
الشــعبية في بوتســوانا وغيرها من المصــادر التي تةثر عند التصــميم ،وكان التحدي
بالنسـبة للمشـاركين هو نقل وتطبي العوامل االجتماعية والثقافية المحددة في ميزات
تصميم المنتجات التي لها صلة بالسياق المحلي .وكانت العوامل االجتماعية والثقافية
مقســـمة على نطاق واســـع إلى مجموعتين عريضـــتين ،تقليدية ومعاصـــرة .وتتكون
البيانات من البيانات المرئية والبيانات النصـــية ،ثم تم تحليل هذل البيانات باســـتخدام
منهجية تحليل المحتوى النوعي وكانت نتائج الهوية التالية.

شكل ()47
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شكل ()48

شكل ( )49المسار االستراتيجي في تفريخ المنتجات
هوية بيت المقدس
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الفصل الثالث
كيف نعثر على ما يمثل ركيزة لهوية بلد ما

الهوية في التعزيز للقيم:
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-
ح-

حين يكون الدين والتراث رمزا للقيمة
حين تكون الكلمة رمزا للقيمة
حين يكون النمط رمزا للقيمة
االسم رمزا للقيمة
اللحن رمزا للقيمة
المذاق والرائحة واللون رمزا للقيمة

ثمة عوائد لتحويل قيمة الهوية لمنتجات نذكر منها:
 -1تحفيز اإلبداع وشحذ المواهب
 -2تشجيع وتشغيل اليد (من االستهالك إلى اإلنتاج)
 -3تحريك االقتصاد بما يعود على (الفرد\الدولة)
 -4منتجات (محلية \ عالمية)
 -5تشغيل العلوم بما يجعلها (تطبيقية)
 -6تعزيز القيم (الفردية \ المجتمعية)
 -7تشغيل القطاعات (الخاص \ الحكومي\ ا فراد)
 -8صورة ذهنية إيجابية عن البلد

هوية بيت المقدس
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شكل ( )50انتقاء ما يعبر عن الهوية كجين

إن عمليـة العثور على مـا يعتبر رمزا وطنيـا معززا للهويـة الوطنيـة يســـــتوجـب القيـام
بـدراســـــة ثقـافـة المجتمع عبر نمط حيـاة النـاس ،ودينهم وعـاداتهم وتقـاليـدهم وتـاريخهم
وا رض التي هم عليهـا عبر مـا تنتجـه من غلـل بـأنواعهـا الزراعيـة والمعـدنيـة وطبيعـة
تضـاريسـها سـواء كانت صـحراوية أو جبلية ،ليتم تحديد العناصـر المعبرة بح عن
الهويـة ومـا يجعلهـا متميزة بتفردهـا عن الثقـافـات ا خرى ،وكي تكون تلـك العنـاصـــــر
المحضن الذي تفرخ عبرل تطبيقات معبرة عنها.

شكل ( )51تعرفك على الجينات

هوية بيت المقدس

42

بعد التعرف على جينات الهوية تتبعها بعد ذلك ست مراحل وف ما يلهر في الشكل
التالي.

شكل ( )52مراحل تصميم المنتج المعبر عن الهوية

وما يلي نموذج تطبيقي ،تبســيطي عما يمكن انتزاعه من عنصــر يصــلح ن يكون
معبرا عن طائر البوم ،ولعل طائر البوم في هذل الحالة يعتبر أحد الطيور الشائعة في
بلد ما ،وهو ما يشـكل رمزا له ،كي نبين كيف تمكن المصـمم أن ينتزع من صـورته
ما تم تطويعه لتصميم خاص بكامرة حواسيب.
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شكل ()53

شكل ( )54المنتج المستلهم من شكل طائر البوم
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شكل ( )55سكتشات أولية تبحث عن الشفرل

شكل ( )56مرحلة ما قبل االعتماد
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شكل ( )57المنتج بشكله النهائي

والشفرة من الممكن إدراكها عبر عمليات من التجريد وإعادة الرسم لحين أن يصل
المصمم عما يمكن أن يعتبر رمزا معبرا وانعكاسا لعالقة جينية فيما بين العنصر
والصورة الواقعية عما استهدفه.
فإن كان الذي استهدفه في مثل هذل الحشرة بحكم ندرة تواجدها وتفرد وطنه فيها

هوية بيت المقدس
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فلعل التطبيقات المعبرة عنها تكون في مثل ما يلي عبر مجال ا ثاث المكتبي أو
المنزلي.

شكل ()58

هوية بيت المقدس
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استلهام التصميم عبر نوع آخر من الحشرات النادرة

شكل ()59

هوية بيت المقدس
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في الكتابة واالحرف ما يمكن أن يعبر عن هوية
فللحرف ما يمكن أن يعبر عن هوية ،وما يلي نموذج يختصر ما نود التعبير عنه
هوية” حرف“

شكل ( )60بالرغم من تعدد أشكال الشعارات إال أن االنتماء واضح

وكذلك مع ما نصمم فثمة حمض نووي ما يعزز لالنتماء في مثل مجموعة التصاميم
التالية.

شكل ()61
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ومع اللون ،فالمحافلة على مد ا ثر اللوني ما يعزز للربط فيما بين ا جزاء،
ونالحل اللون ا صفر ما يةكد االنتماء لذات العالمة

شكل ( )62االنتماء .يتم عبر اللون أو الشكل أو اإليحاء

شكل ( )63االنتماء .يتم عبر اللون
هوية بيت المقدس
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شكل ()64
بالرغم من تعدد ا لوان يلل االنتماء موجودا عبر استحواذ اللون ا بيض وشكل الدائرة
مد مساحة تعزيز الهوية

ويستمر مد عناصر الهوية ليشمل التعليب وتقنيات الطباعة وأسلوب التصنيع
وأساليب العرض ،حتى مع التعليب المبسط في شكله أو بعناصرل ا ولية.

شكل ( )65التعليب وف أسلوب توزيع الحليب في بعض الدول ا وروبية
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شكل ()66

منتجات أنماط حياة الشعوب
منتجات ا نماط الحياتية للشـعوب تتشـكل وف ما يعزز تسـهيل حياة الشـعوب بما
تعودت أن تزاوله من أعمال أو تواصل اجتماعي معين.
مثال :جلسـات الشـاي في الصـين -النارجيلة في لبنان – الشـاي في تركيا -البارات
في أوروبا ،ففي تحويل نمط حياة الشـعوب اإلسـالمية لمنتجات قابلة للبيع في مثل
تطبيقات أوقات الصلوات في ا جهزة الخلوية في العالم اإلسالمي.
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شكل ( )67أنماط حياة الثقافات والشعوب

شكل ( )68التنوع واالختالف
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شكل ()69
الميزات وتوليفها بما يعزز لتداعيات مشاعرية ويعزز لقيم مجتمعية أو وطنية

في مد سعة الهوية عبر أساليب العرض
و ساليب العرض مساران ،مسار المكان ومسار التغليف

شكل ()70
التغليف حين ال يغفل أبسط ا شياء حتى مع ا سالك ،حيث نالحل التفرد في تصميم المغلف
الورقي كمغلف
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شكل ( )71الشمولية تضم حتى الشوال ليعبر عن الهوية

شكل ()72
الفكرة تعتمد على الصورة الجمعية الجاذبة وليست الفردية التي قد تذوب حال تفردت
هوية بيت المقدس
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شكل ()73
تفعيل حاسة النلر مع فرد المنتج لتلهر المنتجات المعززة للهوية

شكل ()74
العرض بأسلوب جاذب يسمح للعين بعملية مسح المعروض بشكل متأن

هوية بيت المقدس
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إن عــدم اإلدراك مــا لتفعيــل الحواس من دور في تعزيز الهويــة والتعزيز للتفرد
الثقافي ،وعدم إدراك االحتراف في عمليات العرض أثناء عمليات البيع والشراء يفقد
متعة المتبضــعين في عمليات التســوق وال يحق ما يتطلع إليه البائع من أثر وهو ما
نالحله في عموم أسواقنا العربية مع ا سف في الترتيب والعرض.

شكل ()75
العرض في أسواقنا العربية

التغليف
نالحل التغليف الورقي على بساطته كيف يمكنه أن يكسب المنتج شخصية ،وهناك
من ا وراق التي خصصت للتغليف ما امتزجت بهوية حين عجنت با زهار البرية
التي اشتهرت بها بعض أقاليم الدول اآلسيوية.
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شكل ()76

معززات الثقة بالهوية
الطباعة النافرة بالضغط أو بالحرارة

شكل ( )77ختم حراري
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شكل ( )78ختم نافر

بطاقة التسعير وتعزيز الهوية

شكل ()79

شكل ()80
هوية بيت المقدس
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شكل ( )81حين يمنح نمط أسلوب البطاقة شخصية للمنتج تخيل الشكل دون بطاقة كم سيبدو؟

شكل ( )82مجرد كيس ورق وبطاقة ،ولكن عزز لوقع وهوية

هوية بيت المقدس
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الفصل الرابع
كيف يمكن أن تشكل هوية بيت المقدس؟
عبر دراسة مسحية قام بها أحد الباحثين اعتبر الكوفية الفلسطينية ركيزة من ركائز
الهوية الفلسطينية ،ومعتبرا النلم الذي تجئ به الحياكة واللون مسارا في التفريخ
للعديد من المنتجات التي تعتبر امتدادا عن ذات الهوية.

هوية بيت المقدس
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شكل ( )83النلم في حياكة الكوفية الفلسطينية

شكل ()84
تطبيقات الحياكة عبر عملية تفريخ لنلم التطريز

نالحل عملية نزع نلم التطريز وتعميمه ضمن الدراسة المسحية

هوية بيت المقدس

62

شكل ( )85تعميم تطبيقات الدراسة

شكل ()86
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شكل ()87

شكل ()88

نتائج الدراســـة تشـــير إلى أن إزالة ( )7العنصـــر المعزز من ســـياقه الثقافي المالئم،
يصـــــبح المنتج عـائمـا منزوع الهويـة أو االنتمـاء ،ومع مراحـل اإلطالق والتصـــــنيع
والطرح في ا سواق والترويج له عبر نجوم الثقافة ،مع الوقت وقبول الناس له سيقل
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وقعه الثقافي باعتياد الناس عليه ،لذا من ا همية بمكان إعادة نبض الحياة للعنصــــر
الثقافي بتصاميم وإصدارات مستحدثة لتبعثه مجددا معززة بذلك تميزل ونجوميته.

شكل ( )89أنماط حياتية قديمة مطورة تنسجم مع الحداثة

وعبر دراسة لنيل درجة الدكتورال حيال بيت المقدس قدمها أحد الطلبة في بيرمنجهام
البريطانية بإشـــراف د .عبد الفتاح العويس ،وعبر حوار جمعني بالدكتور عبد الفتاح
في جامعة محمد الفاتح في إسـتانبول ،أشـار عبر كتاب له حيث حللت ما توصـل إليه
السـتخرج مجموعة من العناصـر ،وأدرج فيما يلي أهم ما اعتبرته من نقاط على أنها
عناصر  DNAتستح أن تكون معبرة عن الهوية المقدسية:
العنصر " DNAبيت المقدس"
تسلسل
 1بيت المقدس نموذج لخروج الدعوة من طور المحلية إلى العالمية
 2رمز لرحلة اإلسراء والمعراج
 3رمز التخطيط للمستقبل
رسم خارطه سياسية وجيوبوليتيك جديدة للمنطقة
 4تـاريخ فتح بيـت المقـدس على يـد عمر في جمـادى ا ولى – الثـانيـة عـام
 16هجرى \ يونيو – يوليو  637م نقطة تحول في تاريخ البشرية
 5نموذج للقيم العالمية
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

والتعددية الثقافية
(العدل – المســـاواة -البر -القبول -االحترام -ا مان – التنوع الثقافي
–الحوار البناء)
اعتماد مصـطلحات جديدة خاصـة بالمسـلمين بدال من القدس والشـرق
ا وسط
نموذج ا مان – وا مل
بيت المقدس يحمل مضــمونا (مخزونا) جغرافيا وتاريخيا ودينيا لكافة
الحضارات
فهو "مفهوم" وليس مجرد مكان
بركة تشمل العالمين وليس كمكة فقط للمسلمين
أقرب منفذ للسماء
توأمة مكة ببيت المقدس (اإلسراء)
أصح معيار يقاس فيه حال العالم والمسلمين والعرب
أرض المحشر
نموذج التدافع ال الصراع ،التدافع= اإلقرار بمبدأ التعددية
خرائط
مسـاق دراسـي جديد للعلوم السـياسـية والقانون الدولي ودراسـة حوار
الحضارات والقيم المجتمعية
نلرية دوائر البركة
نموذج للحوار البناء " صالح الدين ا يوبي ورتشارد قلب ا سد "

وقد أطلقت على هذل العناصـــر مصـــطلح  DNAعلى أثرها تصـــلح ن ت ُحول إلى
منتجـات وتطبيقـات ،فعبر نموذجنـا "تحويـل القيم إلى منتجـات" راجع مةلفنـا "تحويـل
القيم والمفاهيم إلى منتجات ومشــــاريع" ســــنتمكن من تفريخ عدد ال حصــــر له من
المنتجات والمشاريع المعززة للهوية.
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وقد اخترنا مما أدرجنال من عناصر وف الجدول الساب العنصرين ( )17( ،)4كي
نعتمد بعض التطبيقات عليهما
 -4تاريخ  16هجري
وهو تاريخ دخول الخليفة عمر بيت المقدس فاتحا المواف يوليو  637م
 -17دوائر البركة
ثم نعبر عن هاتين المعلومتين عبر منتجات ومشاريع وف ما يلي

هوية بيت المقدس
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شكل ()90

تاريخ  16هجري
تاريخ دخول الخليفة عمر بيت المقدس فاتحا
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شكل ()91
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شكل ( )92حرف "الهاء" بتشكيالت مختلفة
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شكل ()93
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شكل ( )94دوائر البركة

هوية بيت المقدس
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شكل ( )95أعالم الدول المشمولة بالبركة وف دراسة د.عبدالفتاح العويس
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شكل ( )96اشتقاق تصاميم عن دوائر البركة

هوية بيت المقدس
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شكل ( )97المعراج

شكل ( )98اإلسراء
هوية بيت المقدس
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شكل ()99
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شكل ()100

شكل ( )101بطاقة التعريف وعرض السعر
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كان ذلك مســـار ال  DNAعبر المفاهيم والتاريخ وف كتاب د .عبد الفتاح العويس،
وثمة اســـتكمال له عبر ما تنبض به ا رض ونمط حياة ثقافة شـــعب هذل ا رض ما
يمكن اعتبارل عناصر ايضا في مثل:
الزيـت والزيتون والتين وكنوز مـا يحملـه البحر ،ونمط الصــــنـاعـات على تنوعهـا من
تفرد .فمنلومة ال  DNAهذل تشـكل لنا نسـيجا متينا للهوية المقدسـية ليسـتحيل على
أي رقعـة أخرى على كوكـب ا رض أن ينـازعهـا عليـه ،لتـأتي بعـد ذلـك مرحلـة دعم
مســــار الترويج ،فليس بالضــــرورة مثال أن يباع الزيت في القناني التي اعتدنا على
رةيتهـا ،وهو عبر الشــــكـل الطولي في تنكـات حـديـديـة ،فمن الممكن تعبئـة الزيـت في
قنـاني بـأحجـام وألوان مختلفـة مع تغليف بـأســـــاليـب مختلفـة بـاعتبـار محور الهويـة هو
ا ساس والمنطل عبر كل تصميم ينتج عنه.
فالهدف:
 -1إغناء عين المتبضع.
 -2تفعيل عملية برمجة حواس المتبضع حيال المنتج عبر محور الهوية.
 -3منحه مساحة أكبر من البدائل في ا سعار وا ذواق.
ولتقريب الصورة ندرج مثاال ،فلعل الزيت يباع وف ما يلي من أسلوب.

شكل ()102
هوية بيت المقدس
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فتلك ورقة الزيتون التي أضحت في هيئة بطاقة تعريفية بنكهة الزيت ومنشئه ولعل
البعض قد يشتري المنتج ليس لالستعمال فحسب ،بل على أنه تحفة كناحية فنية!

شكل ()103

والحل مثال في شكل ( )103كيف تم تعزيز الهوية الصينية عبر إدراج أجزاء من
شجرة البامبو.

شكل ()104

ولعل عبر لفافة خيط عشبي بسيط يضفي على المنتج بما يعزز لألصالة كما في
شكل ()104

هوية بيت المقدس
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شكل ()105

وتتعدد التصاميم ،وللقرويين لمسات ما يجعلها أكثر جذبا كما في شكل ()105

شكل ()106

ومع تفاوت ا حجام ثمة تفاوت في ا سعار كما في شكل ()106
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واجتهد في إبراز معلم من معالم بيت المقدس على الختم كما في شكل ()107

شكل ()107

ومن التصاميم ما يكون بسيطا في هيئته مع تمتعه بقوة الجذب في مثل الشكل التالي

شكل ( )108مجرد صورة عما يتضمنه المنتج وشعار
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وفي بيع تلـك المنتجـات المعززة للهويـة لعـل البـاعـة يعمـدون لتقـديم شـــــيء من الزيـت
والخبز المقدسي لتفعل حاسة المذاق لدى المتبضعين لبرمجة الهوية عبر تفعيل حاسة
المذاق.

شكل ( )109أطباق لتعزيز الهوية بتفعيل حواس الشم والمذاق والنلر

وليس بالضــرورة أن يكون التصــميم معقدا ربما احتجنا فقط لعملية إعادة تشــكيل
العالقات فيما بين العناصـر المشـكلة له ،فلعلنا عبر ما تتفرد به شـواطئ فلسـطين
وأعماق بحرها من قواقع ما يمكن تطويعه في مد مسـاحة الهوية ،فمع أحرف مما
خطت به جدران البيت اإلبراهيمي أو قبة الصخرة ما يمكن مزجه مع تلك القواقع
في مثل ما يلي.
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شكل ()110

وتاريخ بيت المقدس العري يحمل في طياته آثارا ،ومع كل أثر ما يمكن انتزاع رمز
ليعبر عن  DNAتلك الحقبة من التاريخ ،لنســـتخرج بعدها ما يعبر عن تلك الرمزية
عما يمكن أن نفرخ له من مشــــغوالت يدوية ،فما المشــــغولة اليدوية إال "فهرســــة
لمفهوم" تشكل في الذهن ،والتقنية أوجدتها لنا بشكل عيان.
و سلوب الحياكة والتطريز عنصر في  DNAنمط حياة الشعب الفلسطيني.
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شكل ()111

ولعل فيما آلت إليه ا حداث ،يعتبر مةشر يمكن االستفادة منه بشكل مةقت لحين
زواله في مثل االستفادة مما شيد من جدار فاصل فيما بين القرى وبيت المقدس.

شكل ( )112والتطبيقات من الممكن أن تتعدد عبر ممازجة ما يشير لرمزية الهوية
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شكل ()113

شكل ( )114الهوية من الجذور إلى التطبي
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الحمض DNA
النووي للهوية
الصورة
الموحدة

أدوات الوسم

الهوية
تحويل الهوية
لمنتجات

قوانين صناعة
الهوية

تفعيل الحواس

أدوات صناعة الهوية
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ختامــــــــــــــــــــــا

الهوية صـناعة يحسـن أن تهتم بها جميع الثقافات لما لهذل الصـناعة من دور كبير في
تعزيز قيم الوالء لألوطان ،ومعزز لالقتصـاد السـياحي وناشـر لقضـايا الوطن عالميا،
ناهيك أن يكون محركا لالقتصـاد ،فنحن إذ نفاضـل فيما بين أنواع السـيارات بال شـك
ســيكون للســيارة ا لمانية صــورة متقدمة على منافســيها عالميا ،ومع الســجاجيد نجد
الفارســي يتقدم ،ومع ا جبان نجد الهولندي ،ومع العطور نجد الفرنســي ،وهكذا ،فما
الصــورة التي ســتتشــكل حين نقول المقدســي؟ تلك هي حكايتنا عبر ما يعزز للهوية
حين تكون كل قطعة قادرة على أن تروي لنا حكايات عما يمكن أن تعبر عنه.

شكل ( )115ما الحكاية التي تعبر عنها كل قطعة؟

هوية بيت المقدس

87

تم والحمد هلل رب العالمين
المراجع
(1)

(2)

Culturally Inspired Design: Product
Personalities to Capture Cultural Aspects
Denis A. Coelho, Ana S. C. Silva and Carla S. M. Simão
Universidade da Beira Interior
Portugal
Industrial Design as a Culturally Reflexive
Activity in Manufacturing, Juha Järvinen,IlpoKoskinen,
Assisted by: Pekka Korvenmaa, Juhani Salovaara, Jaana
Hytönen,

Tanja Kotro, Publication series of the

University of Art and Design Helsinki UIAH
(3)

Design Symbol in Culture Context, Bing Ning
Beijing Institute of Clothing Technology,100029, Beijing,
China Beijing Institute of Technology Beijing, China

(4)

Initiating Artifact Design as Cultural Product Development
in Indonesia Dudy Wiyancoko Associate Professor,
Industrial Design Division, Faculty of Fine Art and Design
88
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Institute of Technology, Bandung, Indonesia
(5)

Integration of culture within Botswana product design. In
Proceedings 2005 International Design Congress,
National Yunlin University of Science and TechnologyYunlin,Taiwan.

(6)

Integration of culture within Botswana product design
Richie Moalosi*, Vesna Popovic**, Anne Hudson*** and
Krishan Lall Kumar***** School of Design, Queensland
University Technology, Brisbane, Australia.
** School of Design, Queensland University of
Technology, Brisbane, Australia.*** School of Cultural and
Language Studies in Education, Queensland University of
Technology,Brisbane, Australia.****Industrial Design and
Technology Department, University of Botswana, aborone,
Botswana

)7(

)8( Wikipedia

89

هوية بيت المقدس

بسم هللا الرحمن الرحيم

ُكتب يمكنك تحميلها مجانا

https://wp.me/p3
WskZ-99V

https://wp.me/p3Wsk
Z-9ad

العالمات التجارية في التأثير على القيم
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https://wp.me
/p3WskZ-9a0

https://bit.ly/3f
5ukEn

وإن من شيء إال يسبح بحمدل

https://www.musli
mlibrary.com/arabic/
%d8%b7%d8%a8%
d9%82%d8%a7%d8
%aa%d8%a7%d9%84%
d8%a8%d8%b1%d9
%85%d8%ac%d8%
a9%d9%84%d9%84%
d9%82%d9%8a%d9
%85%d9%81%d9%8a%d8%a7%d9%84%
d9%82%d8%b1%d8
%a2%d9%86/
تفعيل القيم لرياض ا طفال

https://wp.me/p3WskZ
-9sV
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https://wp.me/
p3WskZ-9Je

حركة الكامرة فى القصص القرآني

برمجة القيم عبر مناهج التعليم

https://wp.me/p
3WskZ-99J

التفكير االستراتيجي في
استهداف شرائح
المجتمع

نجومية الرياضة والقيم

https://wp.me/p
3WskZ-bpU

https://wp.me/p3
WskZ-aKO

https://wp.me/p3
WskZ-9a3

https://bit.ly/2E95kfp

http://bit.ly/sinaeat
_altakamul

http://bit.ly/sinaeatal
maswuwlia
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نماذج من أنماط بناء القيم في الحياة

https://wp.me/p3
WskZ-99N

https://wp.me/p3W
skZ-99Q
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https://www.musli
mlibrary.com/?lang=A
rabic&s=%D8%A7%
D9%84%D8%A7%D8
%B2%D9%85%D8%
A7%D8%AA+%D9%8
4%D8%A7%D9%86
%D8%AC%D8%A7%
D8%B2%D8%A7%D8
%AA

https://bit.ly/2Vl0ghP

في بناء صورة وسمعة
المدن اعالميا

https://wp.me/p
3WskZ-brE

https://wp.me/
p3WskZ-bop

https://bit.ly/2L1sRF5

آلية وتشكيل وصناعة
العالمة التجارية في
عالم التسوي

https://bit.ly/2GsAvTg

https://wp.me/p3Wsk
Z-aTV
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تسوي الحالل

هوية بيت المقدس

https://wp.me
/p3WskZ9am

https://bit.ly/3
0oJArI

https://wp.me/p
3WskZ-9sN

https://wp.me/p3WskZbpP
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https://www.musl
imlibrary.com/arabi
c/%d8%aa%d8
%a3%d9%85%d
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9%84%d8%aa/

https://wp.me/p3
WskZ-boI

https://wp.me/p3Wsk
Z-byr

https://wp.me/p3W
skZ-bpM

https://wp.me/p3Wsk
Z-byH

 قاعدة في برمجة100
المعلومة في الدماغ – الجزء
الثاني

https://wp.me/p3WskZbrX

تطبيق
APP
عندما تتحدث الصور

https://wp.me/p3WskZ-bQ2

https://goo.gl/P9uMBy
https://bit.ly/3pigQuo
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( المشاعر في برمجة القيمmuslimlibrary.com)

https://bit.ly/2MkLV2z

الدورات التدريبية
الرابط
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair4/
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhairmansour/

اسم الدورة
تسلسل
تسوي الحالل
1
إدارة نوادي القيم لألطفال
واليافعين

2

https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair3/

تفعيل القيم وممارستها

3

https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair2/

تحويل القيم لمنتجات
ومشاريع

4

https://www.tadarab.com/courses/zuhairmansour-almazeedi

تخطيط وتصميم الحمالت
اإلعالنية

5

https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair/

إدارة وصناعة رواج
العالمات التجارية

6
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المةلف في سطور

د .زهير منصور المز يدي

المواقع االلكترونية:
www.qeam.org
www.zumord.net

للتراسلzumord123@gmail.com :
تطبيقات :APPS
(زهير المزيدي) APP
سنوات الخبرة:
أكثر من  35عاما في مجال تخطيط وتصميم وتنفيذ الحمالت اإلعالنية التجارية والقيمية التوعوية والتسوي لها على نطاق
دولي.
الخبرات العملية:
 .1رئيس مجلس إدارة مبرة المةسسة العربية للقيم المجتمعية 2008-2019
 .2المشرف على (دبلوم القيم) لدى جامعة دار الحكمة ،المملكة العربية السعودية 2019
 .3مةسس ورئيس مجلس إدارة شركة .)1985( T.C
 .4مةسس إدارة اإلعالم في بيت التمويل الكويتي .1986
 .5مةسس لشركة الرةية والكلمة المتخصصة في اإلنتاج القيمي لألفالم التلفزيونية1991.
 .6مةسس ومدير عام مةسسة “اإلعالميون العرب " لالستشارات 2000
.9خبير إعالمي معتمد لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت .2001
 .10محكم دولي لجوائز اإلعالن القيمي لجوائز دولية في بريطانيا وأميركا والكويت
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في مجال إبداع المشاريع االجتماعية :Social innovations
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

مشـــروع "غراس" للوقاية من آفة المخدرات ،عبر تشـــكيل مجلس بعضـــوية وزارات الدولة وجمعيات المجتمع
المدني ومةسـسـات القطاع الخاص في دولة الكويت ،2005-1999،أشـادت ملكة السـويد بنتائج المشـروع ضـمن
جولتها في معرض دولي بما حققه المشروع من نتائج ،ولم تحققه مشاريع مماثلة على نطاق أوروبا.
مشــروع " وقف ا رشــيف اإلعالني" للجامعة االفريقية العالمية في الســودان ،لنقل خبراتنا في تدشــين وإدارة
جوائز اإلعالن الدولية عبر طلبة كلية اإلدارة والتسوي 2017.
مشــــروع "ســــما" ســــوق منتجات االيتام ،لتعزيز مفهوم اإلنتاج في مراكز االيتام وجعلها مراكز لموارد ماليه
عوضا أن تكون مراكز لإلنفاق فقط2016.
مشـــروع "ســـمر" ســـوق منتجات القرآن ،مع مجموعة من القرى اليمنية ،عبر حلقات تحفيل القرآن ،لالرتقاء
بـالحـافل كي يكون مشـــــغال لقيم القرآن ومفـاهيمـه ،ال حـافلـا فقط ،عبر برنـامج أدرنـال دوليـا بعنوان "تحويـل القيم
لمنتجات" ما تمخض عن نواة لسوق للمنتجات ،وعوائد ماليه يستفيد منها سكان القرى2017.
مشـــروع (تأملت) ،عبر  100جزء ،لتعزيز مفاهيم القيم اإلنســـانيةعبر وســـائل التواصـــل االجتماعي بشـــكل
أسبوعي ،والتي تمخضت عن أربعة كتب الكترونية.
مشــروع الجامعة الخليجية المفتوحة 1986 ،مةســســة الكويت للتقدم العلمي ،كنموذج في مجال مشــاريع تمكين
القوى العاملة لالنخراط في التعليم الجامعي عن بعد.
توقيع عشـرات مذكرات التفاهم في مجال التعاون المشـترك مع جامعات ومةسـسـات المجتمع المدني ومةسـسـات
تعليمية على نطاق دولي ،بهدف تفعيل عمليات التشــــبيك لتعزيز القيم واعتماد برامج المةســــســــة العربية للقيم
المجتمعية.

في مجال االستشارات القيمية:
 .1مستشار لمشروع "غراس" ،لمكافحة المخدرات  1999الكويت
 .2مستشار مشروع "نفائس" لتعزيز العبادات 2003

 .3مستشار مشروع "ركاز" الدعوي 2004
 .4مستشار مبرة طري اإليمان 2009
 .5مستشار الشبكة الدولية لرعاية االيتام 2016
 .6مستشار اكاديمية التدريب والقيادة ،إستانبول لإلدارة حملة توعوية لصالح االيتام في تركيا 2018
 .7مستشار الشبكة الدولية للقيم 2020

العضوية في الجوائز الدولية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

عضو لجنة التحكيم جائزة اإلعالن الدولية االمريكية  I.A.Aعام 1996
عضو لجنة التحكيم لجائزة لندن الدولية لإلعالن عام  – 1999لندن.
عضو لجنة التحكيم لجائزة االبداع اإلعالني ،جامعة الكويت.
عضو لجنة تحكيم جائزة (كريا) االعالنية لمجلة أراب آد  Arab ADاللبنانية
عضو لجنة تحكيم جائز (سوبر براند) البريطانية 2010
يتمتع بالعضوية في عدد من الجمعيات اإلعالمية الدولية :جمعية اإلعالن الدولية  -جمعية التسوق الخليجية  -جمعية
التسوق ا مريكية.

حيازة الجوائز والمناصب الدولية:
 .1حائز على عدد من الجوائز الدولية في مجال (اإلعالن القيمي) أبرزها الجائزة العالمية لإلعالن عن الشرق
ا وسط وأوروبا  -برشلونة .1992
 .2رشح لمنصب نائب رئيس مجلس إدارة فرع الكويت لجمعية اإلعالن الدولية ،الجمعية التابعة كبر منلمة إعالنية
امريكية1996-
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 .3عضو مةسس لالتحاد الكويتي لإلعالن ،ورئيس لجنة االعالم المجتمعي 1999
 .4قلد جائزة منتدى االعالم العربي ،للجامعة العربية ،كمةسس للصناعة االعالنية في الكويت 2013
المةلفات:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39

التسوي بالمسةولية االجتماعية 2007
تفعيل القيم وممارستها  2010معتمد في (العديد من الجامعات والمةسسات التعليمية دوليا).
استكشاف القيم صيانتها ومعالجتها 2010
حركة الكامرة في القصص القرآني ( 2010باللغة التركية)
مقدمة في تفعيل الحواس 2012
تحويل القيم إلى منتجات 2013
مةشر اإلدراك والقيم 2013
التسوي المجتمعي 2013
تحويل المشاعر إلى منتجات 2014
في استنساخ فكر العلماء 2014
تفعيل القيم لرياض ا طفال 2018
برمجة القيم عبر مناهج التعليم 2018
مفهوم المسةولية المجتمعية وممارستها 2018
التفكير االستراتيجي في استهداف شرائح المجتمع2018
وإن كل شيء اال يسبح بحمدل2018 ،
مقدمة في منهج اإلبداع  -الكويت  ،1984دار ذات السالسل للنشر ،تم اعتماد الكتاب كمنهج تدريسي في الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب  ،1985واعتمد كمقرر تدريسي في إحدى الجامعات اآلسيوية.
الجامعات المفتوحة في العالم وأضواء على انشاء جامعة مفتوحة لدول مجلس التعاون الخليجي  -مةسسة الكويت
للتقدم العلمي1985 ،
بنك النصوص .1994 -
المكتب اإلعالمي للتنمية .1995-
القوانين االحترازية في مجاالت اإلعالم واإلعالن في العالم .1994
التسوي بالعاطفة 2006
التسوي بالشريحة المستهدفة (شريحة االطفال) 2006
تسوي أنماط الحياة 2006
التسوي بالحواس الخمس 2006
قوة العالمات التجارية  ،2010دار إنجاز للنشر ،ومكتبة جرير
العالمات التجارية في التأثير على القيم 2013
تسوي الحالل 2017
طبقات البرمجة للقيم في القرآن 2017
تحويل الكتاب المقروء لمنتجات 2018
تفعيل القيم لرياض ا طفال 2018
برمجة القيم عبر مناهج التعليم 2018
المشغوالت اليدوية وغرس القيم 2018
نماذج من أنماط بناء القيم في الحياة 2018
نجومية الرياضة والقيم 2018
في بناء صورة وسمعة المدن إعالميا 2019
وان من شيء اال يسبح بحمدل 2019
الوسم في العالمات المسجلة 2019
صناعة التكامل  ،2019المةسسة العربية للقيم المجتمعية ،الكويت
التجسير صناعة .للتعايش  ،2019المةسسة العربية للقيم المجتمعية ،الكويت
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.40
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48

صناعة المسةولية  ،2019المةسسة العربية للقيم المجتمعية ،الكويت
االبداع في الرسالة االعالنية 2019
اعالن واحد استوفى االستراتيجية االعالنية 2019
اعالن واحد استوفى معايير اإلعالن 2019
رحلة زمرد 2019
حراك الشذوذ 2020
هدايا المصائب ونذرها 2020
تأمالت فيمن احصاها 2020
االبتكارات المجتمعية 2020

البرامج اإلذاعية والتلفزيونية:
 600 -1ساعة إذاعية مع إذاعة دولة الكويت ،سلسلة توث صناعات اإلعالن والتسوي والعالقات العامة.
 -2استضافات عبر محطات إذاعية وتلفزيونية  -قطر ،دبي ،وتركيا TRT
في مجال االستشارات:
 .1مستشار إعالمي لبعض مكاتب " الديوان ا ميري " مكتب الشهيد  -الكويت.
 .2مستشار الشركة الكويتية للحاسبات 2000
 .3مستشار شركة "حرف" إحدى شركات "صخر" الكويت – مصر 2000
 .4مةسس االعالم والتسوي في بيت التمويل الكويتي2003-1986 .
 .5مستشار إعالمي لبيت التمويل الكويتي التركي 1987،
 .6قدم االستشارات لقنوات تلفزيونية دولية كقناة الجزيرة  1997في قطر ،وقناة الرسالة في السعودية.
 .7مستشار شركة مستشفى المواساة القابضة 2004-2002
 .8مستشار "المركز العلمي "  ،2003إحدى شركات مةسسة الكويت للتقدم العلمي.
 .9مستشار اسم الرواج التجاري لشركة الشرقية لالستثمار 2005
 .10مستشار مجموعة مدارس ( IPEعربية وأجنبية وثنائية اللغة) 2005
 .11مستشار اسم الرواج التجاري لشركة االمتياز لالستثمار 2006
 .12مستشار التسوي لدى معهد الكويت لألبحاث العلمية 2009 ،2007
 .13مستشار مركز الكويت للتحكيم التجاري ،غرفة تجارة وصناعة الكويت2007 ،
 .14مستشار وزارة الصحة ،المملكة العربية السعودية ،مركز الطب الطبيعي 2009
 .15مستشار بلدية إمارة عجمان ،االمارات العربية المتحدة 2012
 .16مستشار  2012لمةتمر ) (World forumالجمهورية التركية
 .17مستشارا للعديد من الشركات االعالمية والوكاالت االعالنية في الكويت والخليج.
 .18مستشار برنامج تحويل القيم لمنتجات لمركز صباح االحمد للموهبة واالبداع 2011
 .19مستشار العالقات الدولية لمركز صباح االحمد للموهبة واالبداع 2015
 .20مستشار الشركة الكويتية لالستثمار 2019
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