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التكنولوجيا الحديثة وتصنيع
سماعة األذن (معاون السمع)
مــر تصنيــع ســماعة األذن مــن خــال تغييــرات جذريــة علــى مــر الســنين .و أصبــح التصنيــع فــي مؤسســة اوديفــال
 AUDIFELيواكــب التطــور المتواصــل لألجهــزة الرقميــة الصغيــرة .
مــع التحســينات فــي التكنولوجيــا والمعالجــة الرقميــة  ،جلبــت الســماعات الرقميــة مســتويات جديدة مــن االرتياح
وتقويــة الســمع بيــن مســتعمليها وكذلــك تحســين نوعيــة الحيــاة عنــد مــن يعانــي فــي نقــص في الســمع.
اليــوم  ،لــدى المســتهلكين العديــد مــن الخيــارات عندمــا يتعلــق األمــر بحجــم وتصميــم الســماعة .علــى الرغــم
مــن أن االتجــاه األخيــر فــي أجهــزة الســمع كان عبــارة عــن معينــات ســمعية تعمــل خلــف األذن  ،فــإن العديــد مــن
المســتهلكين ال يزالــون يختــارون أجهــزة مخصصــة (ســماعة داخــل األذن) تــم إنشــاؤها لتتوافــق مــع الشــكل
الفريــد لقنــاة األذن لــكل مــن مســتعمليها.
إن تصنيــع أجهــزة الســمع المناســبة المخصصــة
فــي مؤسســة اوديفــال  AUDIFELيتــم حســب
تقنيــة تصنيــع دقيقــة لضمــان مائمــة مريحــة
لمســتعمليها .وأشــكر التكنولوجيــا الحديثــة علــى
ذلــك  ،ليــس فقــط التكنولوجيــا فــي مجــال الســمع
الرقميــة فقــط  ،ولكــن ايضــا فــي تكنولوجيــا
الطابعــة ثاثيــة األبعــاد الرائــدة فــي تصنيــع هيــكل
الســماعة.
لقــد صممــت معونــات الســمع فــي مؤسســة
اوديفــال  AUDIFELحســب تقنيــات التصنيــع
المتطــورة لضمــان أن تكــون مناســبة و األمثــل.
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قنــاة األذن أو مجــرى األذن مختلفــة و فريــدة مــن نوعها
لكل انســان:
وقنــاة األذن هــي األنبــوب الــذي يمتــد مــن األذن الخارجيــة إلــى
طبلــة األذن .حيــث يلتقــط الصــوت كموجــة صوتيــة بواســطة
األذن الخارجيــة و تعبــر الموجــه الصوتيــة قنــاة األذن حيــث
تقــوم هــذه الموجــات الصوتيــة بتنشــيط طبلــة األذن لتنقلهــا
الــى األذن الداخليــة لتبــدأ عمليــة الســمع.
وهنــا الحاجــة .الــى الطابعــة ثاثيــة األبعــاد وكذلــك الــى
التكنولوجيــا الرقميــة الحديثــة وذلــك ألن جميــع قنــوات
األذن عبــارة عــن أنابيــب مفتوحــة بشــكل أساســي  ،فــإن لــكل
منهــا شــكله المختلــف  -أطــول  ،أقصــر  ،أوســع  ،أكثــر ضيقــً
 ،منحنــي هنــا وهنــاك ،مســتقيم فقــط -فلــكل واحــدة مــن
تلــك األشــكال طبيعتهــا .مــع العلــم أنــه فــي الماضــي كان
تركيــب الجهــاز الســمعي يســتهلك الكثيــر مــن الوقــت.
طبعة قناة أو مجرى األذن:
الخطــوة األولــى مــن عمليــة التركيــب هــي أخــذ قالــب قنــاة
األذن الخاصــة بــكل شــخص وذلــك باســتخدام معجــون
قائــم علــى الســيليكون ومــرن للغايــة  ،هــذه الطبعــة هــي
النســخة المطابقــة المثاليــة لقنــاة األذن لناقصــي الســمع
والمهمــة لتصنيــع ســماعة األذن لــكل شــخص.
التكنولوجيا الحديثة تساعدنا في التصنيع:
ان تصميــم هيــكل قنــاة األذن بالطابعــة ثاثيــة األبعــاد يعتبــر
مــن أحــدث مــا توصلــت اليــه التكنولوجيــا فــي الوقــت الحاضر
حيث
يقــوم المختــص فــي الســمع بتشــكيل قالــب ســيليكوني
لطبعــة قنــاة األذن فــي مخبــر مؤسســة اوديفــال AUDIFEL
 ،و الخطــوة التاليــة فــي عمليــة التصنيــع تتضمــن مســح ليــزري
للقالــب و ينتــج عــن المســح الضوئــي الليــزري تكــرار دقيــق
ثاثــي األبعــاد لطبعــة األذن  ،بمعنــى آخــر  ،يقــوم الماســح
الضوئــي الليــزري بتحويــل صــورة ثاثيــة األبعــاد لطبعــة األذن
إلــى بيانــات رقميــة علــى الكمبيوتــر.
وبمجــرد تحويلهــا إلــى بيانــات رقميــة  ،يطبــق فنيــي تصنيــع
مســاعدات الســمع فــي مؤسســة اوديفــال AUDIFEL
خيــارات متنوعــة لتصميــم جهــاز الســمع .علــى ســبيل
المثــال  ،هــل ســيكون هنــاك تحكــم فــي مســتوى الصــوت أو
فتحــة تهويــة ؟ ويتــم تحديــد هــذه الخيــارات داخــل برنامــج
الكمبيوتــر ويتــم تحســينها ألفضــل اســتعمال محتمــل
للســماعة.

هياكل مخصصة لسماعة األذن:
ان كل هيــكل متميــز وكل بيــان رقمــي مــن بيانــات الكمبيوتــر
التــي تــم جمعهــا مــن المســح بالليــزر لطبعــة مجــرى األذن
يتفاعــل مــع برنامــج الكمبيوتــر لمعــدات التصنيــع فــي
مؤسســة اوديفــال  AUDIFELللوصــول الــى المواصفــات
الدقيقــة لــكل هيــكل خــاص لمجــرى األذن وبالتالــي لصناعــة
ســماعة األذن.
يتــم تصنيــع أجهــزة الســمع المخصصــة ذات الجــودة
العاليــة باســتخدام أكريليــك ذو درجــة طبيــة إلنتــاج “ هيــكل
ثاثــي األبعــاد خفيــف الــوزن ومتيــن”.
اللمسة اإلنسانية:
وبمجــرد أن يصبــح الهيــكل األكريلــي متصل ًبــا  ،فإنــه يخضــع
لفحــص دقيــق مــن قبــل فنيــي الشــركة المصنعــة فــي
مؤسســة اوديفــال  AUDIFELلضمــان أن هيــكل الجهــاز
جيــد وذلــك يتــم باســتخدام أحــدث تقنيــات ضمــان الجــودة
 ،يتــم فحــص كل وحــدة حســب عــدة خطــوات إلكترو ًنــا
وهيكليــا  ،ولضمــان التوافــق المناســب للوصــل الــى انتــاج
الســماعة المناســبة.
في أذنك:
إن جهــاز الســمع الــذي تمــت صناعتــه  -هــو المناســب
 ،والمبرمــج بالحاســوب مــن قبــل مؤسســة اوديفــال
 AUDIFELوهــو جاهــز اآلن لاســتعمال فــي مجــرى األذن.
وتأتــي هيــاكل المســاعدات الســمعية بمجموعــة متنوعــة
مــن األلــوان لتائــم لــون البشــرة .و يتــم انتقــاء معينــات
الســمع حســب كل شــخص ويعتمــد ذلــك علــى حساســية
تهيجــا فــي البشــرة
مرتديهــا) والــذي نــادرا مــا قــد يســبب
ً
ولحســن الحــظ مــع التقــدم العلمــي فــي انتــاج مــواد تصنيــع
الهيــكل  ،فيجــب أن ال يقلــق مســتعمليها حــول رد الفعــل
التحسســي للبشــرة).
لــذا إذا كنــت تفكــر فــي اســتعمال مســاعدة ســمعية فــان
مؤسســة اوديفــال  AUDIFELتعــد مــن المؤسســات الرائــدة
فــي مجــال التكنولوجيــا وتوفــر لــك تجربــة االســتماع األكثــر
راحــة ودقــة.
وهكــذا تصبــح أجهــزة الســمع جــز ًءا مــن حياتــك اليوميــة
وتشــعر” بأنهــا جــزء مــن حياتــك اليوميــة.

يتــم بعــد ذلــك إرســال التصميــم الرقمــي إلــى طابعــة ثاثيــة
األبعــاد رقميــة والتــي تعمــل فعليًــا علــى إنشــاء هيــكل
الســماعة الرقميــة المخصصــة باســتخدام مــواد خاصــة
كاألكريليــك الصافــي الطبــي الــذي يتفاعــل بتعريضــه
لألشــعة فــوق البنفســجية التــي تنبعــث مــن الطابعــة ثاثيــة
األبعــاد.
والنتيجــة هــي صنــع أكثــر ساســة وأســرع وثبــات لمســاعدات
الســمع.
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نحن طرف في نجاحكم
رب العالمين ،والصالة والســام
بســم هللا الرحمــن الرحيــم ،والحمــد هلل ّ
علــى سـ ّيدنا مح ّمــد ،وعلــى آلــه وأصحابــه أجمعيــن ،وعلــى َمــن ا ّتبــع
هــداه إلــى يــوم الديــن...
وبعــد /فقــد ظ ّلــت هنــاك روابــط تجار ّيــة ها ّمــة بيــن العالــم العربــي
واألفريقــي مــن جهــة ..وبيــن ماليزيــا وتركيــا مــن جهــة أخــرى...
وإنَّ األســواق الواســعة فــي العالــم العربــي وأفريقيــا ،تضمــن فرص ـا ً
ط ّيبــة للشــركات التايوان ّيــة والترك ّيــة ...هــذه الشــركات بمنتجاتهــا
وخدماتهــا ذات النوع ّيــة الممتــازة والمتم ّيــزة ،تتر ّبــع فــي موقــع ج ّيــد
النتهــاز تلــك الفــرص فــي هــذه األســواق المربحــة...
وعنــد إلقــاء الضــوء علــى هــذه المنتجــات والخدمــات الماليز ّيــة
والترك ّيــة ،فــإنَّ هــذا مــن شــأنه أن يخلــق وعيــا ً مــن جانــب
المســتوردين ...الشــيء الــذي يقــود بــدوره إلــى فتــح منافــذ جديــدة
فــي ســوق الصــادرات الماليز ّيــة والترك ّيــة...
ولهــذا يحدونــا أمــل عظيــم فــي أن تقــوم مجلــة التجــارة العربيــة
فعــال فــي تعريــف وتقديــم المنتجــات والصناعــات
اآلســيو ّية بــدور ّ
والخدمــات الماليز ّيــة والترك ّيــة ...داخــل المجتمعــات الصناع ّيــة
والتجار ّيــة فــي العالميــن العربــي واألفريقــي...
ننــوه إلــى أ ّنــه علــى المصانــع والشــركات العربيــة
وهنــا
نحــب أن ّ
ّ
أن تــدرك أهميــة توســيع نشــاطاتها التجار ّيــة فــي األســواق العرب ّيــة
واألفريق ّيــة واآلســيو ّية مــن خــال إيجــاد قنــوات أكثــر لمنتجاتهــا،
وإيجــاد شــركاء حقيقييــن لتأســيس مشــاريع مشــتركة...
ولذلــك تقــوم مجموعــة التجــارة العرب ّيــة اآلســيو ّية با ّتخــاذ الخطــوات
التجــار ورجــال األعمــال
الالزمــة لتقديــم وتعريــف منتجــات وخدمــات ّ
والصناعييــن العــرب ،لألســواق والمســتوردين فــي العالــم العربــي
وآســيا وأفريقيــا
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محمد مروان فتال

مجلة إعالنية إقتصادية شهرية
تأسست في تايوان عام ١٩٨٢

Founder & Director:
Mohammad Marwan Fattal
صاحبها ومؤسسها :
محمد مروان أحمد فتال
المدير التنفيذي
أنس فتال

CEO
Anas Fattal

عنوان املراسالت

Mailing Address

53 A3-, Bloc H, Platinum Walk, No. 2
Jalan Langkawi, Danau Kota, Setapak,
Kuala Lumpur 53300, Malayia
info@aatworld.com
www.aatworld.com

جميع الحقوق محفوظة
قيمة اإلشتراك السنوي  ( ١٢عدد)
 ١٠٠دوالرامريكي أو ما يعادلها

مطلوب وكالء

Agents Wanted
للتواصل

marwanaat@gmail.com
+601139393155
marwanaat

...ﻓﺨﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺰﻳﺔ

AMYAL

Best Choice, Assured Quality...
Made In Malaysia

Amyal Sdn. Bhd. is a Malaysia Limited
company under the companies Act, 1965.
Our core business is in the manufacturing
and trading of nature body care products
and herbs dietary supplement.
Started as a trading company since 2001,
now with decades of strong foothold in the
market and extensive network of agencies
and distributors around the world, Amyal is
poised to further develop its multi level
marketing network to international arena by
reaching out beyond boundaries.

We Believe, W
e Ach
ieve

Amyal Sdn. Bhd.

Address: A27-2, No. 20 Jalan Perak, 50450, Kuala Lumpur, Malaysia
Tel: +60 321817044
Email: amyal.my@hotmail.com
www.amyalintl.com
7
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It all started at from a dream of it’s founder.
Amyal had it’s very humble beginning in 2001,
started in a tiny agency.

AMYAL

Then Amyal Sdn. Bhd. successfully set up head
office in Kuala Lumpur, Malaysia and
shore-bases in several countries around globe.
Created our own brands and expended our
business regionally to Middle East, Asia and
European countries.

Helena and QH brands name have also
become well recognised by many levels of
society in middle east countries.
Amyal has actively diversified into an ever
growing range of premier products,
providing its distributors with better and
more exciting choices,

www.amyalintl.com

Body Lotion Agarwood
Indulge in this luxury deliciously enticing Agawood oil blend
Helena Agarwood Body Lotion combines two powerful moisturizers Agawood extract oil and rich hydrating cream. Extended Moisture body
lotion provides 48 hours of relief for dry, tight skin.
Provides intense moisture, Refreshes and invigorates,
Dramatically reduces dryness, Boosts skin’s moisture level,
Luxurious texture & freshly-scented with precious Agarwood,
More resilient skin, firmer, more toned skin,

Cucumber Mask
Helps Calm the Skin with its Cooling and Soothing Properties
Helena Peel Off Cucumber Mask nourishes helps restore moisture in
your skin with Cucumber Extract, Multi Vitamins. Infuses skin with
hydration, and pump up skin cells.
Product Actions - A super-cooling, skin quenching mask that gently
peel away impurities that can cause skin to be rough and dull. Contains
Cucumber Extract and Aloe to soothe while moisturizing.
The Result - Ensuring skin feels soft and silky-smooth, leaving your skin
feeling renewed and rejuvenated.
Skin Type — Idea for normal to combination skin types.
Beauty Advice — Use 2 to 3 times a week.
Directions — Apply evenly of face, avoiding eye area. Leave on 10-15
minutes or until dry. Gently peel off mask. Rinse with warm water.

Cracked Heel Foot Cream
Help Calm the Skin with its Cooling Soothing Properties
Helena Cracked Heel Foot Cream Provide Active Skin repair for Rough, Dry
Cracked Heels.
Product Actions - Reduce discomfort, help prevent infection, easily absorbed.
Help to retain and restore the skin own moisture.
The Result - It’s fast acting, there’s visible improvement after 2 days. It leaves
smooth, soft supple heels all the day.
Skin Type - Suitable for adults and children aged 12 years above. Don’t use on
open, bleeding and infected cracks.
Beauty Advice - Use 2 to 3 times daily.
Directions - Apply to clean and dry skin. For best results, put on our free socks
overnight. Once the skin is restored, continue to us as necessary to maintain
condition.

www.aatworld.com
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FOR NORMAL TO DRY SKIN
Siingle Hydrating Gel Cream is your organic go-to
for a plump, hydrated and smooth skin. Developed
from fruits and natural organic roots such as jojoba
oil and pomegranate seed oil which provides
nutrients to the skin to absorb and retain moisture
throughout the day.

Contact Us

snm.ent@hotmail.com
+6013 292 2606 / +6017 444 8834
Block B-07-07, Lakeville Residence, Jalan Sibu
Taman Wahyu, 68100 Batu Caves, Selayang

Crunchy.bliss
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S&M CLAN

ENTERPRISE

اﻃﻠﺒﻮا اﻟﻌ ّﻴﻨﺎت

ﻓﺨﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺰﻳﺔ

(التحصين الفكري والعقدي)
الطوفان قادم...
بقلم  :طلعت العواضي

دول العالــم بأســرها اآلن  ،تتجــه لتحصيــن يجــب أن نــذوب فــي هــذه الحضــارة .
مواطنيهــا ضــد مــرض كوفيــد  ١٩وذلك بإســتخدام هــل عــرض بعــض هــذه اآلراء اإللحاديــة وقبــل
لقاحــات متنوعــة تــم تصنيــع هــذه اللقاحــات بأخــذ عرضهــا  ،هــل قــام بالبحــث كيــف يقــوم بتفنيدها
بعــض مكونــات الفيــروس نفســه !!! والتعامــل واإلقتنــاع هــو بنفســه بــرأي الديــن الحنيــف فــي
معهــا ثــم حقنهــا فــي جســم اإلنســان الســليم هــذه الشــبهات ؟؟ ثــم يعرضهــا علــى أبنائــه
!!! حتــى يكــون هــذا الجســم مســتعدا لمواجهــة ويناقشــها معهــم .
هــذا المــرض الفتــاك .
يــرد البعــض  :ال  ،هــذا خطــأ هــؤالء أطفــال ال يميــزون
تخيلــوا معــي  ،يقومــون بحقــن الشــخص الســليم  ،إنتبهــوا!!! هــذا ال يجــوز!!! كيــف نقــوم بفتــح
ببعــض مكونــات الفايــروس !!!!
حــوار مثــل هــذه الحــوارات  ،أميتــوا الباطــل بعــدم
هــل لدينــا إســتعداد وهــل ســاعدنا أبناءنــا علــى ذكــره  ،هــؤالء الملحديــن عددهــم قليــل ومحــدود
مواجهــة الفيروســات القادمــة والفيروســات الحالية ال تأثيــر لهــم .
فيروســات اإللحــاد والشــذوذ الجنســي وفيــروس وردا على هذه التخوفات  ،أقول وباهلل المستعان.
التنصير(التبشــير)  ،وذلــك بحقنهــم بجــرع مــن
هــذه الفيروســات وعرضهــا عليهــم  ،عبــر النقــاش  -١الســكوت والتغاضــي عــن هــذه الشــبهات
والحــوار معهــم حــول بعــض الشــبهات  ،أيــن اهلل ليــس منهــج القــرآن ،فــاهلل ســبحانه وتعالــى عــرض
 ،هــل اهلل عــادل؟ لمــاذا يتــزوج محمــد صلــى اهلل لنــا فــي كتابــه الكريــم العديــد مــن األطروحــات
اإللحاديــة مثــل أن اهلل فقيــر وثالــث ثالثــة ولــه البنات
عليــه وســلم بتســع نســاء ،
 ،تعالــى ســبحانه عمــا يقولــون علــوا كبيــرا .
هــل قــام األبــاء بعــرض بعــض الفيديوهــات علــى
أبنائــه لبعــض الملحديــن يشــكك فــي وجــود الجنة  -٢إنتشــار الــردة واإللحــاد والتنصير خالل الســنوات
والنــار  ،ويتحــدث عــن عظمــة الحضــارة الغربيــة وأنــه الماضيــة كبيــر جــدا  .فهــذا برنامــج فــي الجزيــرة
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فــي العــراق  ،وذلــك بســبب رفــض تفســير أبــي
وأســاتذتي لبعــض أســئلتي وأنــا طفــل حــول
الفتنــة وغيرهــا  ،بحجــة أن دمــاء هــؤالء الصحابــة
طهرنــا اهلل منهــا فــا نلطــخ بهــا ألســنتنا ،

إســمه  ٧ســنين  ،يعــرض حــاالت نســاء كثيــرات
منقبــات ومحجبــات تخليــن عــن هــذا الســلوك ،
وشــباب أدمنــوا المالهــي الليليــة بعــد إرتيادهــم
الجوامــع فــي الســابق  ،وأورد التقريــر إحصائيــات
عــن ردة  ١١بالمئــة مــن الشــعب فــي هــذه الســنوات أجوبــة لــم تقنعنــي طفــا ،فوجدتنــي أترنــح فــي
الســبع .
أول نقــاش فكــري وأشــك فــي ثوابتــي ومعتقداتــي
الموضــوع خطيــر جــدا  ،خــال زياراتــي لليمــن  ،ولــوال
فــي األشــهر األخيــرة  ،وأثنــاء تصفحــي لإلنترنــت أن تداركتني رحمة اهلل ،لكنت من الهالكين ..
والولــوج للمواقــع اإللكترونيــة أجــد الكثيــر مــن
اإلعالنــات التــي تقــول  :المســيح يدعــوك للخــاص  ،ورغــم قناعــة ولــدي األكبــر بدينــه إال أنــه إلــى
اآلن مــازال يشــاهد قنــوات الدكتــور إيــاد قنيبــي
تعــال وتعــرف علــى المســيح الــرب .
والدكتــور عبــداهلل رشــدي فــي الــرد علــى المالحــدة
إعالنات بشكل مكثف جدا جدا .
والشــبهات التــي يعرضونهــا ،
 -٣طريقــة التفكيــر لــدى الغــرب فــي مواجهــة وكذلك محمد العوضي في برنامجه رواسخ،
الخطــر مختلفــة عــن طريقــة التفكيــر التــي
نســتخدمها نحــن  ،فنحــن نســتخدم طريقــة إنــكار منــذ عــدة أشــهر فتحــت حــوارا بــدون حــدود مــع
المشــكلة ودفــن الــرأس فــي التــراب حتــى نهــرب أطفالــي بعــد حلقــة قرآنيــة معهــم وعرضــت
مــن الخطــر  ،ال نعــد دراســات وإحصائيــات بحجــم عليهــم بعــض الشــبهات فــي تكذيــب محمــد
المشــكلة ،ال نتعــب أنفســنا فــي البحــث والتنقيــب صلــى اهلل عليــه وســلم مــن قبــل النصــارى فــي
وقتنــا الحاضــر  ،وفنــدت بعــض مقوالتهــم ،
والــرد .
وطلبــت أســئلة منهــم  ،فكانــت بعــض أســئلة
 -٤تجربتــي الشــخصية فــي التعامــل مــع أبنائــي أبنتــي وعمرهــا  ١٢عامــا مفاجئــة لــي  ،لمــاذا المــرأة
فــي هــذه القضايــا هــو الحــوار المفتــوح بــدون تــرث نصــف الرجــل ولمــاذا يجــب علــى المــرأة أن
قيــود  ،فإبنــي األكبــر وعندمــا كان عمــره  ١٢عامــا تتحجــب وتغطــي جســمها كلــه والجــو حــار جــدا
ومنــذ  ٧أعــوام وفــي ظــل اإلســتقطاب المذهبــي وغيرهــا مــن األســئلة الكثيــرة  ،أجبــت عــن بعضهــا
الكبيــر فــي اليمــن حينهــا  ،قضــى أيامــا طويلــة إجابــات أقنعتهــا وبحثــت معهــا فــي اإلنترنــت عــن
وهــو يشــاهد فيديوهــات المناظــرات بيــن علمــاء بعضهــا  ،وكانــت بعــض اإلجابــات جديــدة بالنســبة
مــن مختلــف المذاهــب وكانت هــذه المناظــرات في لــي .
قنــاة المســتقلة والتــي يديرهــا اإلعالمي التونســي
محمــد الهاشــمي  ،كانــت هــذه المناظــرات تناقــش إفتحــوا نوافــذ الحــوار مــع أبنائكــم حــول هــذه
الصحابــة وأمهــات المؤمنيــن وتناقــش اإلمامــة فــي الشــبهات  ،لــم تعــد أنتــم أيهــا اآلبــاء والمدرســة
اإلســام و الفتنــة الكبــرى بيــن الصحابــة رضــوان المصــدر الوحيــد لمعلومــات أبنائكــم وتشــكيل
تفكيرهــم .
اهلل عليهــم.
شــاهد بــأم عينيــه كل هــذه اآلراء المختلفــة وزادت شــجعوهم علــى طــرح األســئلة الشــجاعة وإبحثــوا
قناعتــه وفهمــه لعقيــدة أهــل الســنة والجماعــة .معهــم عــن اإلجابــة ،
أدت ألن يفحــم الكثيــر ممــن يتعــرض للصحابــة ديننــا عظيــم ولديــه كل اإلجابــات  ،يحتــاج منكم أن
والقضايــا الخالفيــة األخــرى .
تبحثــوا وتعطــوا وقتــا ألبنائكــم  ،فالقــادم عظيــم
لــم يقــع ضحيــة كمــا وقعــت أنــا أبــاه ضحيــة نحتــاج لإلســتعداد لــه.
لبعــض هــذه الشــبهات أثنــاء دراســتي الجامعيــة
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ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ
ﺑﺎﻓﻀﻞ اﻻﺳﻌﺎر ﻧﻘﺪا
وﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎل:
اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺮﻗﻢ 009716561125799
@fattalmotors264
mfattalest@hotmail.com
www.fattalmotors.com
www.aatworld.com
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الشائع من سلبيات
الملتقيات االفتراضية
Common
disadvantages of
virtual meetings
بقلم :مريم فياللي

منــذ ان انتشــرت جائجــة الكورونــا عــرف العالــم العربــي واالســامي بعــض التطــور فيمــا يخــص توظيــف
التكنولوجيــا واالنترنيــت لصالــح العلــم ،كانــت الملتقيــات االفتراضيــة هــي عمــاد التواصــل العلمــي
خــال الجائحــة .لكــن مــا أود االشــارة إليــه هــو بعــض النقــاط فيمــا يخــص أجــواء عــرض الملتقيــات
*أوال :الوقــت ،مــن حيــث مــدة اســتغراقها الطويلــة ،أو مــن حيــث انتقــاء أوقــات ال تناســب بعــض
الــدول
أ  /حيــث تســتغرق بعــض الملتقيــات مــدة طويلــة يســتحيل علــى الباحــث المســتمع وحتــى المحاضــر
الملقــي مالزمتهــا كاملــة فيضيــع علــى مختلــف االطــراف حضورهــا كاملــة
ب  /ايضــا انتقــاء اوقــات الضغــط علــى االنترنيــت كمــا فــي شــمال افريقيــا خاصــة هنــاك اوقــات تقــل
ســرعة االنترنيــت كمــا فــي وقــت الظهيــرة والمغــرب ،والمديريــن للنــدوات حينمــا يحصــل خلــل يلغــون
دور المحاضــر او يســتبدلونه
*ثانيا :طريقة دعوة المحاضرين والمشاركين  ،ينبغي ان تتوفر فيها جملة نقاط
أ  /ينبغــي ان يتوفــر بروشــر ومطويــة الكترونيــة تعــرض المحــاور العامــة والخاصــة ان أمكــن ،وان يكــون
للبروشــر مقدمــة تقــدم لمحــة عــن الغايــة مــن هــذا الملتقــى وأهدافــه ومــا يريــد ان يصــل مــن خاللــه ومــا
يقدمــه هــذا الملتقــى
ب  /ينبغــي البقــاء علــى تواصــل مــع الباحثيــن واالجابــة عــن تســاؤالتهم قبــل اي مبــادرة عمــل  ،هنــاك
بعــض المســؤولين عــن الملتقيــات يطرحــون الملتقــى وال يتفاعلــون ابــدا مــع المحاضريــن والمشــاركين
 ،البحــث العلمــي يتطلــب صبــرا وتناقشــاوطرح اســئلة ربمــا ال يراهــا المســؤولون ضروريــة وامــر مفــروغ
منهــا لكنهــا جــد ضروريةبالنســبة للمحاضريــن لمــاذا؟ ألن بعــض االعمــال ترفــض وال يعلــم الباحــث
الســبب؟ وان تــم اخبــاره فهــي بســبب شــكليات ال غيــر مثــل حجــم الصفحــات وعــدم فهــم وجهــة
الباحــث مــن موضوعــه ....
*ثالثا :عدم القدرة على ولوج تطبيق زووم بسبب الحجم في الغرفة
مــن اكبــر العقبــات لحضــور ملتقــى افتراضــي هــو الخــروج المســتمر مــن القاعــة االفتراضيــة بحســب
الحجــم وذلــك عائــد امــا بســبب ضعــف ســرعة االنترنيــت و بســبب عــدد المتواجديــن فــي القاعــة
االفتراضيــة كذلــك اســتخدام الشاشــة يقلــل مــن فــرص حضــور الباحثيــن ،االفضــل فــي هاتــه الحالــة
تقســيم القاعــات االفتراضيــة حتــى يكــون بالقاعــة الواحــدة مــن  50-5شــخص
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مخطط
لبدء شركة ناشئة
محمد علواني

بــدء شــركة ناشــئة تنطــوي علــى متطلبــات جمــة ،والبعــض
يشــبه األمــر بلعــب نــوع مــن أنــواع الرياضــة أو ممارســة بعــض
التماريــن؛ إذ يتعيــن عليــك قبــل ذلــك االســتعداد المســبق
لألمــر ،والتأكــد مــن توفــر كل األدوات التــي ســتحتاجها فــي هــذا
التمريــن أو تلــك الرياضــة ،وإال لــن يكــون ممك ًنــا فعــل مــا تريــد.
األمــر ذاتــه ينطبــق علــى بــدء شــركة ناشــئة؛ إذ ثمــة الئحــة مــن
المتطلبــات التــي يجــب أن تتوفــر قبــل أن تــرى فكرتــك النــور
كشــركة.
والالفــت أن بعــض رواد األعمــال يقعــون فيمــا يســميه المؤلــف
ورائــد األعمــال « Brad Sugarsفــخ مطــاردة الجديــد»؛ إذ إن هــؤالء
ـدا فــي العثــور علــى زاويــة جديــدة ،أو العصــا
القــوم ال يألــون جهـ ً
الســحرية التــي تحقــق لهــم كل شــيء.
فــي حيــن أن هــذا غيــر وارد أصـ ًلا ،فمــا ثمــة عصــا ســحرية ،ناهيك
عــن أن ريــادة األعمــال ليســت مجــرد التوصــل إلــى فكــرة جديــدة،
وإنمــا األمــر أكثــر عمقً ــا مــن هــذا ،وإن كانــت الجــدة مطلوبــة بــا
شــك لكــن دون اإلفــراط فــي تقديــر أهميتهــا.
أيضــا :أخطــاء عنــد افتتــاح متجــر إلكترونــي يجــب الحــذر
اقــرأ ً
منهــا
أساسيات بدء شركة ناشئة
وطالمــا أنــه مــا مــن عصــا ســحرية يمكــن مــن خاللهــا بــدء شــركة
ناشــئة وتحقيــق النجــاح فــا بــد أن هنــاك طريقً ــا موصــ ًلا إلــى
ذلــك.
عمل ًيــا ليــس هنــاك طريــق واحــد ،وإنمــا هنــاك الكثيــر مــن
المســارات والخطــوات التــي عليــك أن تتجشــم عنــاء اتخاذهــا؛
كيمــا تعــرف أساســيات بــدء شــركة ناشــئة ،تلــك األساســيات
التــي يأتــي «رواد األعمــال» علــى ذكــر بعــض منهــا علــى النحــو
التالــي..
صقل الفكرة
دائمــا ليســت كافيــة لكــي تعــرف
الفكــرة التــي فــي رأســك
ً
كيفيــة بــدء شــركة ناشــئة ،فهــذه الفكــرة مــا هــي إال محــض
ـي ،يجــب أن يتــم صقلــه وتطويــره؛ عبــر العمــل عليــه
تصــور أولـ ّ
وإمعــان النظــر فيــه ودراســة جميــع جوانبــه.
مــن خــال هــذه الطريقــة ســيكون ميســو ًرا بالنســبة لــك
الحصــول علــى فكــرة مطــورة ،وبالتالــي مهيــأة للتنفيــذ .وهــذه
المرحلــة هــي أولــى المراحــل ،وهــي الخطــوة التأسيســية األولى
علــى طريــق بــدء شــركة ناشــئة.
وال ضيــر إن اســتغرقت كبيــر وقــت؛ فــإذا لــم يكــن األســاس قو ًيــا
فقــد ال ُيكتــب للشــركة النجــاح ،فليكــن ذلــك منــك علــى بــال.
بدء شركة ناشئة
أيضا :مرحلة ما بعد إطالق المشروع وواجب رواد األعمال
اقرأ ً

ابدأ بالسبب
لمــاذا تــود بــدء شــركة ناشــئة؟ مــا الهــدف مــن ذلــك؟ ومــا هــي
ماهيــة هــذه الشــركة بالضبــط؟ إن تمكنــت مــن تقديــم إجابــات
شــافية عــن هكــذا أســئلة فســتكون بالفعــل قــد اجتــزت
المســار األصعــب ،وقطعــت الشــوط األكبــر فــي رحلتــك لدخــول
عالــم ريــادة األعمــال.
فعبــر اإلجابــة عــن هــذه األســئلة التــي هــي :مــاذا تريــد؟ مــا
هدفــك؟ وأيــن تريــد أن تصــل بهــذه الشــركة التــي تــود
إنشــاءها؟ ســتكون قــد امتلكــت رؤيــة واضحــة لهــذه الشــركة،
ومرشــدا ،ال ســيما فــي
تلــك الرؤيــة التــي ســتكون لــك هاد ًيــا
ً
األوقــات العصيبــة ،أو عندمــا تحيــد الشــركة عــن المســار
المحــدد أو المرســوم لهــا ســلفً ا.
أيضــا :الجــدوى االقتصاديــة للمشــاريع ..كيــف تســتعد لبــدء
اقــرأ ً
رحلتــك الريادية؟
خطة العمل
تلــك معركــة قائمــة بذاتهــا ،وهــي مهمــة شــاقة عســرة ،لكــن
ال ســبيل إلــى تصــور كيفيــة بــدء شــركة ناشــئة مــن دون خطــة
عمــل؛ إذ ال شــركة وال مشــروع مــن دون خطــة.
فلزامــا
وإن كنــا قــد تطرقنــا فــي النقطــة الســابقة إلــى الرؤيــة
ً
علينــا أن نشــدد علــى أن هــذه الرؤيــة ال تغنــي عــن خطــة
العمــل؛ فرغــم أن األولــى أعــم وتتعامــل مــع أنســاق وكليــات
عامــة إال أن انشــغالها يقتصــر علــى المســتقبل.
أمــا خطــة العمــل فهــي أكثــر تفصيــ ًلا ،كمــا أنهــا تتعامــل
مــع أهــداف مرحليــة؛ بمــا يعنــي أنهــا تقــوم بتقســيم الرؤيــة
وتفكيكهــا إلــى عــدة أهــداف مرحليــة .كمــا أن الخطــة تعمــل
أيضــا علــى رســم الطــرق المؤديــة إلــى تحقيــق األهــداف؛ ولهــذا
ً
كانــت أحــد األساســيات الالزمــة لبــدء شــركة ناشــئة.
أيضا :كيف تتغلب على التردد عند بدء مشروع جديد؟
اقرأ ً
تكوين الفريق
كل مــا فــات ال أهميــة لــه وال جــدوى منــه مــن دون وجــود فريــق
عمــل مؤهــل بمــا يكفــي للنهــوض بــكل تلــك المهــام التــي
أتينــا علــى ذكرهــا قبــل قليــل.
وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــإن بعــض رواد األعمــال حديثــي العهــد
بالمجــال عندمــا يفكــرون فــي بــدء شــركة ناشــئة يصرفــون ُجــل
اهتمامهــم للمنتــج دون منــح العامــل البشــري أي اهتمــام
يذكــر .وتلــك خطيئــة ذات عواقــب وخيمــة.
فالمنطــق يقــول إن هــؤالء البشــر هــم الذيــن يتولــون صنــع
المنتــج وتطويــره ،ومــن هنــا فــإن الموظفيــن غيــر األكفــاء
ســيؤدون ،فــي نهايــة المطــاف ،إلــى وجــود منتــج غيــر جيــد،
وتال ًيــا إلــى شــركة غيــر ناجحــة.
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ATSKY: This Rooftop Restaurant
Is Where You Can Enjoy Delicious
Food & Catch A Scenic Sunset
Hello, foodies! Looking for a new romantic spot to bring your date? Look no
further because we have the perfect place just for you. Plus, there’s a gorgeous
view and delicious food to enjoy. Check out this rooftop restaurant called –
ATSKY, for the ultimate romantic dinner for you and your partner.
This rooftop restaurant in Kota Damansara called, ATSKY, is where you go for
delicious comfort-food that is also wallet-friendly. Serving Western and local
delights, there is definitely something for everyone and it’s a perfect spot for
family and friends. Continue reading below to find out what you should order
when you visit this place!

Scenic Rooftop Restaurant With Delicious Food
At Affordable Prices
Address: A3-A08-, Dataran Cascade, Jalan
PJU 47810 ,21/5 Petaling Jaya, Selangor
Opening hours: 8am – 12am, Daily
Status: Muslim-friendly
atskydamansara

ATSKY :
A-3A-08 & Roof Garden,
Dataran Cascade, Kota Damansara. PJ.
Jalan PJU 547810 ,1/ Petaling Jaya, Selangor

atskydamansara
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ﻫﺬا اﻟﻤﻄﻌﻢ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ ﻫﻮATSKY
اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﻄﻌﺎم اﻟﻠﺬﻳﺬ
واﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﻐﺮوب اﻟﺸﻤﺲ واﻟﻤﻨﺎﻇﺮ اﻟﺨﻼﺑﺔ
ﻣﻄﻌﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ ذو ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺧﻼﺑﺔ ﻣﻊ ﻃﻌﺎم ﻟﺬﻳﺬ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ
ﻣﺮﺣﺒﺎ ﻋﺸﺎق اﻟﻄﻌﺎم! ﻫﻞ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻜﺎن روﻣﺎﻧﺴﻲ ﺟﺪﻳﺪ؟ ﻻ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ن
ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﻟﻚ وﺣﺪك .ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ  ،ﻫﻨﺎك ﻣﻨﺎﻇﺮ راﺋﻌﺔ وﻃﻌﺎم ﻟﺬﻳﺬ
ﻟﻼﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﻪ ...ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻄﻌﻢ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ ﻟﺘﻨﺎول اﻟﻌﺸﺎء
اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻲ اﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﻟﻚ وﺣﺒﺎﺑﻚ...
ﻫﺬا اﻟﻤﻄﻌﻢ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ ﻓﻲ )ﻛﻮﺗﺎ دﻣﻨﺴﺎرا( ،ﻫﻮ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﺗﺬﻫﺐ إﻟﻴﻪ
أﻳﻀﺎ .ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺄﻛﻮﻻت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ واﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،
ﻟﺘﻨﺎول ﻃﻌﺎم ﻣﺮﻳﺢ ﻟﺬﻳﺬ وﺻﺪﻳﻖ ﻟﻠﻤﺤﻔﻈﺔ ً
ﻫﻨﺎك ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺷﻲء ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ وﻫﻮ ﻣﻜﺎن ﻣﺜﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ واﺻﺪﻗﺎء...
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االقتصاد الماليزي :الصناعات والزراعة
Malaysian Economy: Industries
and Agriculture

ماليزيــا هــي واحــدة مــن دول جنــوب شــرق آســيا .يقــع الجــزء الغربــي فــي جنــوب شــبه جزيــرة ملقــا ،
والجــزء الشــرقي فــي شــمال جزيــرة كاليمانتــان.
البلــد ملكيــة دســتورية اتحاديــة .ومــن الناحيــة االقتصادية ،ماليزيــا متطورة تمامــً ،والظروف المعيشــية
أمــا الفقــراء واألغنيــاء فهــم قليلــون
للســكان مواتيــة .هنــاك نســبة كبيــرة مــن الطبقــة الوســطى ّ ،
نســبيًا .القطاعــات الرئيســية لالقتصــاد الماليــزي هــي الصناعــة والزراعــة والتجــارة الخارجيــة والســياحة.
السمة الجغرافية
اإلغاثــة متنوعــة للغايــة .فــي كل مــن الجزيــرة
والبــر الرئيســي هنــاك سالســل جبليــة .أعلــى
نقطــة هــي جبــل كينابالــو .المنــاخ فــي الســهول
حــار ورطــب واســتوائي .يتغيــر الطقــس قليـ ً
ا علــى
مــدار العــام.

بالنســبة لالقتصــاد  ،فــإن الظــروف الطبيعيــة
لماليزيــا مواتيــة للغايــة .هنــا يمكنــك زراعــة
الفواكــه االســتوائية وأشــجار النخيــل وأشــجار
المطــاط .الغابــات لديهــا الكثيــر مــن الخشــب .فــي
البحــار يمكنــك صيــد األســماك والمأكــوالت البحرية.
مــع االســتخدام الرشــيد للمــوارد الطبيعيــة  ،مــن
الممكــن التطــور الســريع للســياحة.

يبلــغ متوســطدرجــة الحــرارة الســنوية  27+درجــة ،
ويبلــغ هطــول األمطــار الســنوي تقريبــا 2500 .ملــم .التعليم والصحة
ً
يعتمــد الطقــس بشــكل كبيــر علــى المنطقــة .تــم تطويــر النظــام التعليمــي فــي هــذا البلــد
هنــاك أمطــار أكثــر علــى التــال أكثــر مــن الســاحل .بشــكل جيــد .يؤثــر تطورهــا إلــى حــد كبيــر علــى
معظــم ماليزيــا غابــات .تتميــز بتنــوع األنــواع التقــدم االقتصــادي  ،ممــا يجعــل ماليزيــا أقــرب إلــى
الكبيــرة .ومــع ذلــك  ،كل عــام ينخفــضمنطقتهم .البلــدان المتقدمــة منهــا إلــى البلــدان الناميــة.
ويرجــع ذلــك إلــى إزالــة الغابــات المكثفــة وتوســيع هنــاك مــا يصــل إلــى وزارتيــن .هنــاك نظــام
األراضــي الزراعيــة  ،وخاصــة زراعــة نخيــل الزيــت .اآلن للمــدارس العامــة المجانيــة  ،ومــع ذلــك  ،يمكــن
تتركــز معظــم الغابــات داخــل حــدود المتنزهــات للمقيميــن اســتخدام خدمــات خاصــة أو الدراســة
الوطنيــة .تلــوث الهــواء  ،وصيــد األســماك فــي المنــزل .التعليــم االبتدائــي فقــط إلزامــي .ومع
والحيوانــات  ،وكميــة كبيــرة مــن النفايــات الصلبــة ذلــك  ،فــإن المزيــد والمزيــد مــن النــاس لديهــم
عــال  ،والمعلمــون والمعلمــون أغنيــاء
البلديــة لهــا تأثيــر ســلبي علــى البيئــة .مــا يقــرب تعليــم
ٍ
مــن نصــف األنهــار لديهــا ميــاه منخفضــة الجــودة .للغايــة يتمتعــون بوضــع اجتماعــي جيــد.
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اللغــة الرئيســية فــي ماليزيــا وفــي النظــام مــا يقــرب مــن  60مليــار دوالر .يأتــي األشــخاص الذيــن
لديهــم ميزانيــات عائليــة مختلفــة إلــى هنــا.
التعليمــي هــي لغــة الماليــو.
ينقســم الطــب فــي ماليزيــا إلــى القطاعيــن العــام
والخــاص .فــي الحالــة األولــى  ،يتــم اســتخدام أحــدث
المعــدات  ،وفــي الحالــة الثانيــة  ،يكــون الوضــع أكثر
تنوعــا .تــم تطويــر طــب الدولــة بشــكل أساســي
ً
فــي المــدن الكبيــرة فــي البــاد.
االقتصاد الماليزي لفترة وجيزة
متطــور ...مــن بيــن دول جنــوب
ماليزيــا بلــد
ّ
شــرق آســيا  ،تأتــي فــي المركــز الثالــث مــن حيــث
االقتصــاد  ،وفــي العالــم  -فقــط  .38هنــا  ،إنتاجيــة
العمــل عاليــة  ،وعــدد كبيــر مــن المتخصصيــن
لديهــم التعليــم العالــي .بلــغ نمــو الناتــج المحلــي
اإلجمالــي الســنوي  ، ٪6.5وهــو مؤشــر مرتفــع
للغايــة .فــي عــام  ، 2014بلغت  337مليــار دوالر .حتى
الثمانينيــات مــن القــرن العشــرين  ،ســاد اســتخراج
المــواد الخــام والزراعــة فــي هيــكل االقتصــاد .ثــم
بــدأت الصناعــة تنمــو بســرعة .ومــع ذلــك  ،ال تــزال
مهمــا للنفــط والمــوارد الطبيعيــة
الدولــة مصــد ًرا
ً
األخــرى والمنتجــات الزراعيــة .يحتــوي باطــن هــذه
الدولــة علــى مــا يقــرب مــن  4.3مليــار برميــل مــن
احتياطيــات النفــط المؤكــدة .يتــم إنتــاج زيــت
النخيــل بكميــات كبيــرة.

أكبــر اهتمــام للــزوار هــو الطبيعــة البكــر
والشــواطئ البريــة  ،وأحيانًــا مناســبة للغــوص.
األشــياء المهمــة للزيــارة هــي المنتزهــات الوطنيــة
 ،والتــي يقــع الجــزء الرئيســي منهــا فــي الجــزء
الشــرقي (جزيــرة كاليمانتــان) .تتمتــع المــدن
الكبيــرة ببعــض األهميــة  ،حيــث يــزور الــزوار
أشــياء الهندســة المعماريــة (التقليديــة والحديثــة
واالســتعمارية).
مــن نــواح عديــدة  ،تواجــه الدولــة خيــا ًرا :التحــرك
علــى طــول المســار الصناعــي علــى حســاب
التنميــة الســياحية  ،أو العكــس .فــي حالــة المزيــد
مــن إزالــة الغابــات والتلــوث البيئــي  ،فــإن الجاذبيــة
الســياحية لإلقليــم ســتكون فــي خطــر.
قطاع النقل

نظــام النقــل  ،كمــا يالئــم االقتصــاد المتقــدم ،
متطــور بشــكل جيــد .هنــاك الكثيــر مــن المطــارات
راكبــا و  8ذات وضــع
فــي ماليزيــا ( 58منهــا 37
ً
دولــي) .يبلــغ الطــول اإلجمالــي للطــرق  98.7ألــف
كيلومتــر  ،مــع ســطح مرصــوف  80.3 -ألــف كيلومتر
 ،والطــرق الســريعة  1.8 -ألــف كيلومتــر .فــي الجــزء
شــبه الجزيــرة  ،تعــد شــبكة الطــرق أكثــر تطــو ًرا
كمــا تــم تطويــر الصناعــات ذات التقنيــة العاليــة ممــا كانــت عليــه فــي الجــزء الشــرقي.
بشــكل جيــد .تقــوم ماليزيــا بتصنيــع وتصديــر يبلــغ طــول الســكك الحديديــة  1.85ألــف كيلومتــر.
منتجــات اإللكترونيــات الدقيقــة والهندســة يوجــد  1قطــار عالــي الســرعة .D .الطريــق الســريع.
الكهربائيــة .هــي فــي المركــز األول فــي العالــم
مــن حيــث تصنيــع المكيفــات المنزليــة والرقائــق الزراعة
اإللكترونيــة .تزدهــر صناعــة الســيارات .شــركات يتناقــص دور هــذا القطــاع فــي االقتصــاد الماليــزي
الدفــاع تتطــور بنشــاط.
تدريجيــً .لــذا  ،فــي الســتينيات من القرن العشــرين
علــى عكــس الــدول المجــاورة  ،تعافــى االقتصــاد  ،شــكل اإلنتــاج الزراعــي  ٪ 37مــن الناتــج المحلــي
الماليــزي بســرعة مــن األزمــة االقتصادية لعــام  .1997اإلجمالــي لماليزيــا وعمــل معظــم الســكان فــي هذا
المجــال .فــي عــام  ، 2014انخفضــت الحصــة إلــى ٪7.1
قطاع السياحة
مــن إجمالــي الناتــج المحلــي  ،وكان أكثــر بقليــل
تلعــب الســياحة دو ًرا
مهمــا فــي اقتصــاد هــذا مــن  ٪10مــن إجمالــي الســكان عمــال زراعييــن.
ً
البلــد .فــي عــام  ، 2009احتلــت ماليزيــا المرتبــة ومــع ذلــك  ،تحتــل ماليزيــا المرتبــة الثانيــة فــي
التاســعة فــي تصنيــف الحضــور  ،حيــث كانــت تحــت العالــم فــي إنتــاج زيــت النخيــل واألولــى  -فــي
خــط واحــد ألمانيــا .كمصــدر للعملــة األجنبيــة  ،تصديرهــا .منتــج رئيســي آخــر لهــذا المنتــج هــو
تحتــل الســياحة المرتبــة الثالثــة هنــا .فــي عــام إندونيســيا.
 ، 2018جلبــت عائــدات األنشــطة الســياحية للبــاد
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يعــد زيــت النخيــل والمطــاط اآلن أهــم إنتــاج زراعــي فــي ماليزيــا .فــي الماضــي  ،لعبــت زراعــة األرز وجــوز
ـرا.
الهنــد دو ًرا كبيـ ً
صناعة ماليزيا
القطــاع الصناعــي فــي البــاد متطــور بشــكل جيــد .ويرجــع ذلــك إلــى النســبة العاليــة مــن الصناعــات
ذات التقنيــة العاليــة .وفــي الوقــت نفســه  ،فــإن العمالــة أرخــص ممــا هــي عليــه فــي البلــدان المتقدمــة.
لذلــك  ،الشــركات األجنبيــة المربحــة لوضــع إنتاجهــا هنــا .يوجــد فــي ماليزيــا  12شــركة صناعيــة يابانيــة و
 20شــركة أمريكيــة.
تتركــز الصناعــة فــي الغالــب فــي شــبه الجزيــرة (الغربيــة) مــن البــاد .هــذا يرجــع إلــى قــدرات النقــل
وإمكانــات المــوارد.
أهــم الصناعــات فــي ماليزيــا هــي صناعــة اإللكترونيــات وأجهــزة الكمبيوتــر واألجهــزة الكهربائيــة .البلد
رائــد فــي إنتــاج الرقائــق الدقيقــة ومكيفــات الهــواء المنزليــة .فيمــا يلــي الشــركات المركــزة لشــركات
دوليــة مختلفــة  ،بمــا فــي ذلــك  .Intelتــم إنشــاء إنتــاج منتجــات أشــباه الموصــات.
من بين الصناعات التقليدية  ،األكثر تطورًا هي إنتاج الفوالذ والقصدير والمنتجات الخشبية.
تم تطوير صناعة السيارات والصناعات الخفيفة بشكل جيد.
يتــم إنتــاج الكثيــر مــن الغــاز المســال (المركــز الثالــث فــي العالــم)  ،وتــم إنشــاء منتجــات معالجــة
النفــط والغــاز  ،وإنتــاج المطــاط والمطــاط الطبيعــي .وكذلــك األســمدة والمبيــدات المنزليــة والدهانــات
والورنيــش.
قطاع التجارة
التجــارة الخارجيــة ذات أهميــة كبيــرة فــي اقتصــاد هــذه الدولــة .توفــر ماليزيــا زيــت النخيل والنفــط والغاز
المســال والمنســوجات والمطــاط وااللكترونيــات والمنتجــات الخشــبية والخشــب إلــى األســواق العالميــة.
يتــم اســتيراد البالســتيك والصلــب والمنتجــات النفطيــة والمعــدات وقطــع الغيــار والمــواد الكيميائيــة
واآلالت إلــى البــاد .إن ماليزيــا مدرجــة فــي منظمــة التجــارة العالميــة  ،اآلســيان  ،أبيــك.
النظام المصرفي
تمتلــك البــاد كميــات كبيــرة مــن المــوارد الماليــة  ،كمــا يعمــل  27مصرفــً تجاريــً مختلفــً  ،معظمهــم
مــن البنــوك األجنبيــة .هــم أهــم مــوردي المــوارد النقديــة .مــن المفتــرض أن عاصمــة البــاد  -كوااللمبــور
ـيا.
 ســتصبح مركــزً اماليــا رئيسـ ً
ً
الخطط للسنوات القادمة
تعتــزم الســلطات الماليزيــة زيــادة الناتــج المحلــي اإلجمالــي للدولــة ودخــل الفــرد بســرعة .مــن المفتــرض
أن المنطقــة بأكملهــا ســتتمكن مــن الوصــول إلــى اإلنترنــت عريــض النطــاق .فــي مجــال التكنولوجيــا
العاليــة  ،األولويــات هــي تطويــر الطاقــة النوويــة وإنتــاج األلــواح الشمســية .ســيتم إيــاء المزيــد مــن
االهتمــام لزيــادة دخــول الســكان ودعــم التعليــم وااللتزامــات االجتماعيــة .مــن األولويــات المهمــة دعــم
نظــام التعليــم  ،ممــا يجعــل هــذا البلــد أكثــر جاذبيــة مــن حيــث تطويــر التقنيــات العاليــة  ،مقارنــة
بالــدول اآلســيوية المجــاورة.
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T (Arab Asian-Trade) Magazine
The only monthly bilingual (Arabic and English) advertising publication of its kind for 37 years, it has
offered endless valuable information and business opportunities for its worldwide readers.
AAT Magazine has bridged B2B among Arab, African, Asian, and rest of the world for suppliers and
manufacturers, contributing to the success of many of its advertisers and readers.
Mr. Mohammad Marwan Fattal (Arabian) established AAT Arab Asian Trade magazine in
Taiwan in the year 1982.
AAT Group enables buyers and suppliers to exchange business ideas...
   To provide better marketing for clients, we strive for quality at all times. With the marketing tools and
experiences that we possess, we are capable of assisting your business to achieve greater success. Our
teams are constructed of highly qualified employees, who are committed to perform with quality and
excellence.     
Currently, AAT Group has almost 574,000 members around the globe. It has covered almost 81
countries; the members are among traders, manufacturers, importers, exporters, businesspersons,
supermarket owners, government offices, exhibiting companies and hotels, etc…

Advertisement Rates:

All rates in RM & per issue, all in full color.
No. of insertion

1

3

6

9

12

1/4 Page ordinary position

2,980

2,900

2,830

2,750

2,650

Half =

=

=

4,960

4,840

4,720

4,600

4,460

Full

=

=

=

9,300

9,160

9,000

8,720

8,500

Full

=

inside covers

12,760

12,460

11,960

11,700

11,480

Full

=

Back cover

15,350

15,000

14,700

14,200

13,500

Arabic translation facilities.
•
•
•
•

Special positions 10% extra.
Agency commission 15%.
Closing Date: 20th of each month.
Each advertisement has a free package like:

A. Same size of advertisement will be displayed in AAT website www.aatworld.com.
B. Free web banner promotion is to be displayed in AAT website www.aatworld.com for six months.
C. Link of advertiser’s website will be shown in AAT world website for one year.
D. Advertiser’s products will be displayed in AAT world website as (Featured Products) for one year.
E. Advertisement of advertiser›s business activities will be inserted in AAT Trade Alert for 3 times.
F. Full page report about advertiser’s business activiteis will be inserted in AAT magazine & AAT
website for one time.
G. News as advertisement about advertiser›s business activitriswill be published in AAT magazine &
AAT website.
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ﻧﺎدي رﺟﺎل اﻋﻤﺎل
AAT Business Club
ﻫﻨﺎ ﻓﻲ "ﻧﺎدي رﺟﺎل اﻋﻤﺎل"...
اﻟﺘﺠﺎر ،رﺟﺎل اﻋﻤﺎل ،اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﻮن،
واﻟﻤﺼﺪرون...
اﻟﻤﺴﺘﻮردون،
ّ
ﻳﺘﻌﺮﻓﻮا ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ ...وﻳﺘﻌﺎوﻧﻮا
ّ
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ...رﻏﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺴﺎﻓﺎت واﻟﺒﻠﺪان
واﺧﺘﻼف اﻟﻠﻐﺎت...

• أھ ّم اﻟﻣﯾزات اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻧﺎدي رﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل:
• ﺗﻘدﯾم اﻟﺧﺑرات واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
واﻟﻘﻧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ.
• دراﺳﺎت اﻷﺳواق واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت.
• اﺳﺗﺷﺎرات واﺑرام اﻟﻌﻘود اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ.
• ﻗﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻟﻠﻣﺻﺎﻧﻊ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺻدّرة.
• ﺗﻧظﯾم رﺣﻼت ﺗﺟﺎرﯾﺔ.
• ﻓرص اﺳﺗﺛﻣﺎر.
• دراﺳﺎت أوﻟﯾّﺔ ﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ.
• اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺳﻼﻣﺔ وﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ..واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻣطﺎﺑﻘﺗﮭﺎ
ﻟطﻠب اﻟﻌﺿو وﺧﯾﺎراﺗﮫ ...وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ
• ﺗﻘدﯾـــم ﺧدﻣﺎت اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﻟﻠﻣراﺳـــﻼت وأﺛﻧـــﺎء اﻟﻣﺣﺎدﺛﺎت
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺗوﻓﯾر ﻣﺗرﺟم ﻓوري ﻓﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﻊ رﺟﺎل
اﻷﻋﻣـــﺎل اﻷﺟﺎﻧـــب )اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ–اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾـــﺔ -اﻟﻣﻼوﯾﺔ -
اﻟﻌرﺑﯾﺔ(
• اﻻﺳـــﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣوﻗﻊ ﻓﻲ طﻠب اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج اﻟﯾﮭﺎ
ﻣؤﺳﺳﺔ  /ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻌﺿو.
• ﺣﻣﻼت إﻋﻼﻧﯾّﺔ ﻷﻋﺿﺎء اﻟﻧﺎدي.
• ﻣﯾّزات وﻓرص ﻛﺛﯾرة ..ﻻ ﺣﺻر ﻟﮭﺎ...

أھداف ﻧﺎدي رﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل :
• دﻋم اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  ...ﻣن ﺧﻼل اﻷﺳواق واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،اﻷﻓرﯾﻘﯾﺔ ،واﻵﺳﯾوﯾﺔ...واﻟﻣﺳـــﺎھﻣﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ
اﻟﻛﺳﺎد اﻻﻗﺗﺻﺎدي...

اﺗﺼﻠﻮا ﺑﻨﺎ:
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• ﺗوظﯾـــف اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺳـــوﯾق ﻣن ﺧﻼل ﻣوﻗﻊ
اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻵﺳﯾوﯾﺔ www.aatworld.com
• ﻓﺗﺢ اﺳـــواق ﺟدﯾدة ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻌرﺑﯾـــﺔ ﻣﺣﻠﯾﺎ وﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ..وﺗﻘدﯾم
ﻓﻛر ﺗﺳـــوﯾﻘﻲ ﺟدﯾد ﻓـــﻲ ﻣﺟﺎل اﻟدﻋﺎﯾﺔ واﻹﻋـــﻼن واﻟﺑراﻣﺞ
اﻟﺗروﯾﺣﯾﺔ.
• اﻛﺗﺷـــﺎف ودﻋم اﻟﻣواھـــب واﻻﺑﺗﻛﺎرات ﻟﺗﺄﺧـــذ ﻓرﺻﺗﮭﺎ ﻓﻲ
اﻟﻧﺟﺎح...
• إﯾﺟﺎد ﻓرص ﻋﻣل ﺟدﯾدة ﻟﻠﺷـــﺑﺎب ﻣن ﺧﻼل ﻓﻛرة اﻟوﻛﯾل اﻟﺣر
 /اﻟﺷرﯾك اﻟﺣر.

ﺷرﻛﺎﺋﻧﺎ :
ھم ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﺟﺎر ورﺟﺎل اﻻﻋﻣﺎل واﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن وأﺻﺣﺎب اﻟﻘرار
ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ واﻟﺷـــرﻛﺎت واﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت واﻟﮭﯾﺋﺎت واﻟﻣﻛﺎﺗب
واﻟﻣﺣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ...

ﻣﻔﺎھﯾم ﺑﺳﯾطﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة واﻷﻋﻣﺎل:
• ﻛﻠﻣﺎ زاد ﺣﺟم اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻗﻠﱠت اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ وزادت اﻷرﺑﺎح.
• اﻟدﻋﺎﯾﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣﻘروءة أو ﻣﺳﻣوﻋﺔ أو اﺳم ﺗﺟﺎري...ﻣن
أھم ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻧﺟﺎح ﻷي ﻣﺷروع أو ﻣﻧﺗﺞ أو ﻣؤﺳﺳﺔ ﺧدﻣﺎت
 ...ﻟذﻟك ﻧﺟد اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺗرﺻد ﻣﯾزاﻧﯾﺎت
ﺿﺧﻣﺔ ﻟﻠدﻋﺎﯾﺔ ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻻزدھﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدي ...وﺗزﯾد ﻣن
ﻣﯾزاﻧﯾﺎت اﻟدﻋﺎﯾﺔ وﺗﺿﺎﻋﻔﮭﺎ ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟﻛﺳﺎد اﻻﻗﺗﺻﺎدي.
• اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ واﻻﻟﺗزام ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل وﻣﺳـــﺗوى ﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣﻼء ھو
اﻻزدھﺎر ﻟﻸﻋﻣﺎل.

Email: aat.club100@aatworld.com

www.aatbc.aatworld.com

Skype: marwanaat

Mobile / WhatsApp: +601139393155

Show your products
and your business activities…

To the Arabian & African World
Develop new ideas - Increase profits Reduce costs - Build better businesses Open new markets…
To continually grow your business, you always need new customers but also at times your
business needs new ideas and new systems...

Get Started with making an effective advertisement to grow your business!!
Your target customers are here!
Become a member of “AAT BUSINESS CLUB” makes it easy for you to find the right
customers/buyers for your products / services. We have 40,000 registered members from
Arabian and African buyers around the world.

Join AAT Business Club Now!
Explore the Beneﬁts!

Here in the " AAT Business Club "...
Traders, Businessmen, Manufacturers, Importers and Exporters... Get to know each other...
And co-operate with each other... Despite the distances, countries and different languages…

We offer this (Special Package) to our members:
* A video
(Up to 5 minutes) about business activities of
member will be broadcasted on AAT tube.
* Advertisement of member
To be inserted in (AAT Alert) for 12 times / year.
* Web banner promotion
Of the member (size: 442 x 185px) is to be displayed
in AAT website www.aatworld.com for 6 months.
* News as advertisement
About member’s business activities will be published
in AAT magazine & AAT website.
* A full page report
About member’s business activities will be inserted
in AAT magazine & AAT website for one time.

* Support and increase the export
Of member… through the Arabian &
African markets…
* Display meber’s website
At (AAT Featured Links) for a period of
six monthes.
* Save member’s time & money
By distributing for the member’s
brochures in 30 exhibitions in Arabian and
African countries. Besides that, we collect
for the member original name cards of
buyers for the same number of his
brochures distributed.

Contact:
E-mail: aat.club100@gmail.com
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 400مليار دوالر..

ً
عالميا
هدف تركيا في حصتها بسوق الحالل

billion dollars .. Turkey›s goal in the global halal market share 400

تتجــه تركيــا لزيــادة حصتهــا مــن ســوق الحــال العالميــة (صناعــات
وصيرفــة وخدمــات وســياحة وعديــد المنتجــات) إلــى  400مليــار
دوالر خــال العقــد المقبــل ،مقارنــة مــع  100مليــار دوالر حاليــاً .

وأضــاف :هنــاك توجــه للحصــول علــى شــهادة الحــال كونهــا
تضمــن متابعــة المنتــج ومراقبتــه مــن قبــل طــرف محايــد،
طــوال مراحــل اإلنتــاج ،مبينً ــا أن هــذا التوجــه بــدأ بطلبــات مــن
ا لمســتهلكين .

ومــع ازديــاد حجــم الســوق ،بــدأت شــهادات الحــال تجــذب
انتبــاه الهيئــات التــي تضــع المعاييــر وتصــدر شــهادات صالحيــة
المنتجــات الســلعية والخدميــة فــي الغــرب.

وتابــع :ال نفضــل مشــاركة المؤسســات الغربيــة في هــذا القطاع،
ألن العمــل بــه يتطلــب أن يتحلــى الشــخص باإليمــان إلــى جانــب
المعرفــة والمهــارة والخبــرة ،فــا يمكــن لفــرد أو مؤسســة ليــس
لديهــا حساســية دينيــة أن يراقــب أو يفحــص بشــكل جيــد أغذيــة
ســتصل إلــى موائــد المســلمين.

وأدى تطــور التجــارة العالميــة وزيــادة عــدد المنتجيــن فــي
الســوق العالميــة إلــى تزايــد الطلــب علــى الشــهادات التــي تبيــن
للمســتهلكين أن المنتجــات التــي يشــترونها حــال ،إلــى جانــب
الخدمــات المصرفيــة والســياحية.

وقــال أحمــد غليــر ،رئيــس اتحــاد الحــال العالمــي :إن حجــم ســوق
الحــال فــي العالــم بلــغ  7تريليونــات دوالر ،وســط زخــم متزايــد
اكتســبته هــذه الســوق مــع دخــول تركيــا إليــه ،مشــيراً إلــى أن
األخيــرة تســعى لرفــع حصتهــا فــي القطــاع.
وذكــر غليــر أن العالــم بــدأ ينظــر إلــى الــدول اإلســامية بجديــة
أكثــر فــي عديــد مــن القطاعــات كالمــواد الغذائيــة ومســتحضرات
التجميــل والمــواد الكيميائيــة ومنتجــات التنظيــف والمنتجــات
الزراعيــة والطاقــة والســياحة والتمويــل.
وقــال غليــرُ :أنشــئ معهــد المواصفــات والمعاييــر للــدول

اإلســامية في إســطنبول ،بمبادرة من تركيا وهو آلية معتمدة
لتنســيق المعاييــر بيــن دول منظمــة التعــاون االســامي.
ومــع انتشــار معاييــر المنتجــات والخدمــات الحــال ،اكتســب إنتــاج
المنتجــات الحــال وســوقها أهميــة كبيــرة فــي الســوق التجاريــة
الدولية.

وبــدأت الــدول اإلســامية تملــك كلمــة مســموعة فــي العالــم
فــي العديــد مــن المجــاالت ،كالمــواد الغذائيــة ومســتحضرات
التجميــل والمــواد الكيميائيــة ومنتجــات التنظيــف والمنتجــات
الزراعيــة والطاقــة والســياحة والتمويــل.
وأضــاف رئيــس االتحــاد :هنــاك مليــار و 860مليــون مســلم
يعيشــون فــي دول العالــم اإلســامي ،إضافــة إلــى الجاليــات
المســلمة فــي دول أخــرى ،أصبحــوا يميلــون للحصــول علــى
معلومــات حــول مــا ينتجونــه ويســتهلكونه.

اهتمام عالمي

وذكــر رئيــس اتحــاد الحــال العالمــي أن هنــاك اهتمامــاً فــي
العالــم المســيحي بالمنتجــات والخدمــات الحــال.
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وزاد :هنــاك مؤسســات غربيــة كبــرى تســعى للدخــول فــي مجــال
إصــدار شــهادات الحــال ،إال أن االتحــاد ال يفضــل قيــام مثــل هــذه
المؤسســات بإصــدار شــهادات الحالل.

وقــال :إن تركيــا لديهــا أيضــاً «هيئــة اعتمــاد الحــال» ،العتمــاد
المؤسســات التــي تصــدر شــهادات الحــال ،معربــاً عــن ثقتــه فــي
ـوال فــي القطــاع
أن هــذه الهيئــة ســتلقى مــع الوقــت رواجــاً وقبـ ً
علــى مســتوى العالــم.

مــن ناحيــة أخــرى ،أشــار يونــس إيتــي ،رئيــس مجلــس القمــة
العالميــة للحــال ،إلــى أن أعــداد المســلمين تتزايــد بســرعة
كبيــرة علــى مســتوى العالــم ،مــا يــؤدي إلــى زيــادة احتياجاتهــم
االســتهالكية.

وأضــاف إيتــي أن حجــم اقتصــاد الخدمــات والمنتجــات الحــال
علــى مســتوى العالــم وصــل إلــى  7تريليونــات دوالر.
وقــال :إن حصــة تركيــا مــن قطــاع الحــال العالمــي تزيــد علــى 100
مليــار دوالر ،مشــيراً إلــى أنهــا تســعى لرفــع حصتهــا فــي الســوق
إلــى  400مليــار دوالر.

وتابــع :لألســف ،تعتبــر حصــة تركيــا وعــدد مــن الــدول اإلســامية
أقــل ،مقارنــة بــدول أخــرى علــى مســتوى العالــم فــي المجــاالت
التــي تشــكل قــوام قطــاع الحــال ،مثــل األغذيــة والتمويــل
اإلســامي والســياحة واألزيــاء ومســتحضرات التجميــل.
وأردف :مــن المتوقــع أن يصــل حجــم اقتصــاد الحــال إلــى 8
تريليونــات دوالر خــال فتــرة قريبــة ،وســتتجاوز حصــة التمويــل
اإلســامي منــه  3.5تريليونــات دوالر ،واألغذيــة والمشــروبات
تريليونــي دوالر ،والســياحة الحــال  400مليــار دوالر،
ومســتحضرات التجميــل  200مليــار دوالر ،ومالبــس المحجبــات
 240مليــار دوالر ،وقطاعــات أخــرى.
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التعليم والتدريب
وتحقيق الجودة الشاملة

Education, training and achieving total quality

بقلم :الدكتور احمد السيد عمر

المستخلص ( :)Abstract
توضيــح الــدور الــذي يلعبــه تطويــر التعليــم
والتدريــب وتجويــده فــي المنظومــة التعليميــة
فــي معرفــة مــدى فعاليــة التعليــم والتدريــب فــي
تطويــر ورفــع كفــاءة التعلــم والتعليــم والتدريــب
والوصــول إلــى أعلــى النتائــج والمعاييــر العالميــة
انطالقــا مــن تحقيــق الجــودة الشــاملة.
وتتضمن هذه الورقة مايلي:

المتقدمــة منهــا ،إلــى إدخــال اصالحــات جذريــة
فــي هــذا القطــاع مــن خــال تكامــل برامــج التعليــم
بــكل مســتوياته وفروعــه وتجســيرها بالتعليــم
العالــي وربطهمــا باحتياجــات ســوق العمــل
وتأميــن تجاوبــه مــع التغيــرات العلميــة والثقافيــة
والتحــوالت االجتماعيــة واألوضــاع االقتصاديــة
المســتجدة.
لقــد كان مــن بيــن األســباب والدوافــع التــي
قــادت تلــك الــدول للقيــام بحمــات اإلصــاح فــي
التعليــم والتدريــب فيهــا :ازديــاد معدالت التســرب
مــن المراحــل التعليميــة ،وعــزوف الطــاب عــن
االلتحــاق ببعــض برامــج التعليــم ومســاراته،
ودخــول نســب عاليــة مــن مخرجــات التعليــم العــام
(ممــن لــم يكملــوا التعليــم الجامعــي) إلــى ســوق
العمــل دون أي خبــرة أو مهــارة مهنيــة  ،ممــا أدى
إلــى ضعــف المســتوى المهنــي لقــوة العمــل
الــذي قــاد إلــى انخفــاض نســبي لقــدرة التنافــس
فــي االقتصــاد العالمــي ،وتزايــد حاجــة ســوق
العمــل إلــى قــوى عاملــة متعــددة المهــارات،
تتســم بالمرونــة والقــدرة علــى التكييــف وتغييــر
المهنــة والعمــل ضمــن فريــق ،وغيــر ذلــك مــن
األمــور التــي تقــع تبعيتهــا علــى عاتــق نظــام
التعليــم والتدريــب لذلــك تعـ ّـرف منظومــة التعليم
والتدريــب بأنهــا:

أساســا للحركــة
يشــكل كل مــن التعليــم والتدريــب
ً
التربويــة الحديثــة المعاصــرة ،فمــن خاللهمــا
يتمكــن المجتمــع المعاصــر مــن تنميــة مــوارده
البشــرية بمــا يتفــق مــع مطالبــه وحاجاتــه علــى
هيئــة برامــج مكثفــة لتخطيــط القــوى العاملــة
وتجويدهــا .هــذه البرامــج هــي جــزء مــن برامــج
التنميــة الشــاملة ال يمكــن إغفالــه البتــة ،بــل
أن بقيــة البرامــج التنمويــة األخــرى تقــوم عليــه.
وطالمــا أن النظــام التعليمــي والتدريبــي ينظــر
إليــه علــى أنــه كل متكامــل مــن األجــزاء والعناصــر
المتفاعلــة التــي تؤثــر كل منهــا فــي اآلخــر ويتأثــر
بــه فــإن التاريــخ والسياســة واإلدارة -كل ذلــك -هــو
مــن عناصــر هــذا النظــام التعليمــي ،كلمــا أمكــن
وتقويمــا
وتطبيقــا
ً
وأهدافــا
ً
منهجــا
زيــادة كفاءتــه
ً
ً
وللتعليــم والتدريــب دور جوهــري فــي إعــداد قــوة
عمــل مؤهلــة للتعامــل مــع التقانــة الحديثــة قــادرة
علــى مواجهــة التغيــرات المتســارعة وانعكاســاتها نظــام فرعــي مــن النظــام التربــوي ،وكل نظــام
علــى طبيعــة احتياجــات ســوق العمــل مــن المهــن يتكــون مــن عناصــر ،ومنظومــة التدريــب واإلعــداد
والمهــارات المتغيــرة ،ممــا دفــع الــدول ،خاصــة المهنــي تتكــون مــن العناصــر التاليــة وهــي:
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المدخــات :وتشــتمل علــى الطلبــة ،وبرامــج
التعليــم والتدريــب  ،وتســهيالت التعليــم
والتدريــب والمعلميــن.
العمليــات :وتشــتمل علــى التعليــم والتدريــب
العملــي ،واالختبــار ،والقيــاس والتقويــم.
المخرجــات :وتشــتمل مواطنيــن مؤهليــن
لممارســة أعمــال أو مهــام مختلفــة.
التغذيــة الراجعــة :تشــمل التعديــات المقترحــة
علــى المدخــات والعمليــات فيمــا إذا كانــت
النواتــج (الخريجــون) لديهــم جوانــب نقــص فــي
المهــارات.
لقــد أضحــى التعليــم والتدريــب ضــرورة اجتماعيــة
وحضاريــة خــال العصــر الحديــث علــى الرغــم مــن
أن هــذا النــوع مــن التعليــم يرجع إليــه الفضل في
إقامــة كثيــر مــن الحضــارات االنســانية العريقــة.
وفــي مجتمعاتنــا ال تــزال النظــرة العامــة قاصــرة
قصرا ســوى قلة الجهــود المبذولة
وال يقــل عنهــا
ً
وتطبيقيــا ،وقــد يكــون مــن
نظريــا
لالرتقــاء بــه
ً
ً
األجــدى أن يعــاد النظــر فــي هــذه المســألة علــى
الصعيديــن السياســي واالقتصــادي خاصــة فــي
ظــل االســتمرار فــي سياســات االعتمــاد علــى
الغيــر.

حــق لجميــع المواطنيــن فــي المجتمعــات حيــث
يعــد التعليــم والتدريــب مفتــاح أي إســتراتيجية
للتنميــة الحقيقيــة (التنميــة المســتدامة) وهــو
العامــل الرئيســي الــذي يمكــن بواســطته تغييــر
مجــاالت العمــل واالقتصــاد واالدارة والحــد مــن
الفقــر والبطالــة والتضخــم وتحســين نوعيــة الحيــاة
فــي بيئــة نظيفــة .
لقــد أصبحــت العمليــة التعليميــة وتجويدهــا
قضيــة اقتصاديــة واجتماعيــة معــا لذلــك أصبــح
علــى المؤسســات التعليميــة أن تلبــي احتياجــات
المؤسســات الوطنيــة مــن القــوة البشــرية ذات
الكفــاءة المطلوبــة حتــى تســتطيع األخيــرة أن
تحقــق الميــزة التنافســية والنجــاح فــي األســواق
الداخليــة والخارجيــة حيــث ال مــكان فيــه للضعفــاء.
إن الحقبــة المقبلــة تتميــز بحريــة انتقــال الســلع
والخدمــات واألفــراد وبازديــاد حــدة المنافســة
فــي األســواق الداخليــة والخارجيــة .وللنجــاح
فــي المنافســة البــد مــن توفيــر القــوة البشــرية
ذات الكفــاءة العاليــة ،القــادرة علــى التعامــل
مــع التقنيــات والمعلومــات وتحقيــق الميــزة
التنافســية للســلع والخدمــات الوطنيــة.
 إن نظــام التعليــم فــي أغلــب الــدول العربيــةيتألــف مــن ثــاث مســتويات هــي:

إن مــن أهــم خطــط التنميــة اإلجتماعيــة ،تبنــى
منظومــة التعليــم والتدريــب التــي تهــدف إلــى • مرحلــة التعليــم األساســي ( ريــاض أطفــال ،
وقوميــا ابتدائيــة  ،إعداديــة ) .
ً
ً
ً
ً
وعلميــا
ثقافيــا
تكوينــا
تكويــن الــدارس
بقصــد إعــداد اإلنســان وتزويــده بالقــدر المناســب • مرحلة الثانوية ( ثانوي عام  /ثانوي فني ) .
الــذي يحقــق إنســانيته وكرامتــه وقدرتــه علــى • مرحلة التعليم العالي .
تحقيــق ذاتــه وإســهامه فــى عمليــات وأنشــطة
اإلنتــاج وبصفــة خاصــة فــي مجــال التعليــم حيــث يعتبــر التعليــم الفنــي أســاس التنميــة
والتدريــب الفنــى والمهنــي والتركيــز عليــه الشــاملة لكونــه ثــروة وكنــزا كامنـ ًـا داخــل المجتمــع
باعتبــاره ثــروة حقيقــة كامنــة داخــل المجتمعــات وطــوق النجــاة للقضــاء علــى البطالــة والفقــر
والتضخــم وهــم مــن أســوأ أمــراض المجتمــع .
العربيــة .
التعليــم والتدريــب يهــدف بشــكل عــام إلــى ومــن هنــا جــاءت أهميــة العنايــة بتنميــة وتطويــر
وعلميــا ومهنيــا المــوارد البشــرية واالهتمــام بالتنميــة البشــرية
ً
ً
ً
ثقافيــا
تكوينــا
تكويــن الــدارس
بقصــد إعــداد اإلنســان وتزويــده بالقــدر المناســب باعتبارهــا مــن المقاييــس األساســية التــي تقــاس
الــذي يحقــق إنســانيته وكرامتــه وقدرتــه علــى بهــا ثــروة األمــم ألنهــا أحــد المكونــات الرأســمالية
تحقيــق ذاتــه وإســهامه فــي عمليــات وأنشــطة واألصــول المؤثــرة فــي التنميــة االقتصاديــة
اإلنتــاج والخدمــات مــن أجــل تنميــة المجتمعــات واالجتماعيــة والتنميــة المســتدامة وذلــك مــن
عــدة أبعــاد منهــا :البعــد االقتصــادي واالجتماعــي
العربيــة وتقدمهــا .
واألمنــي والتعليمــي.
ومــن هــذا المنطلق فــإن التعليــم والتدريب يكون
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...ﻓﺨﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺰﻳﺔ
AMYAL

www.amyalintl.com
Hand & Body Cream
Bring you the Ultimate Moisture & Fantasy Beauty
Helena exclusive ingredients the supports skin’s own hydration network
to unleash deep, non-stop moisture that last all the day.
Product Actions - A luxurious, non-greasy cream, extended moisture
provide 20 hours of relief for dry, tight skin. Give ultra long-lasting skin
nourishing moisture.
The Results - The fast-absorbing Hand & Body Cream, leaves your skin
extra soft, extra smooth and extra beautiful. Visibly softer, smoother, and
younger-looking.
Skin Type — Suitable for all skin types. Designed for all family using.
Beauty Advice — Daily use.
Directions — Message all over your body, focus on dry, rough area.
Using gentle circle motions.

MasMas
Ayu Ayu
To say that man is product of nature is to state the obvious. The human
life form has evolved through the assimilation of natural substances that
were available, that includes both organic and inorganic plant and
animal sources. Human life forces became intimately connected and
dependent upon its cosmic environment, depending on the solar energy
and natural products that was accessible as it evolved, impelled by the
very forces of life itself. Starting from more easily available sources of
food, such as leaves, roots, barks and fruits. They finally made seeds the
staple food, especially cereals and beans and later improved the
nutritional quality food by incorporating in small quantities special
seeds, roots ad barks which were grouped as spices and consumed
animal flesh as a source of protein and fat. However, animal flesh organs
did not contain a broad range of nutrients, unlike the seeds.

HairHair
Spa Spa
Garlic
Garlic
Garlic Extracts — for Healthy Hair and Scalp
Helena Garlic Extracts Hair Spa uses more Garlic than most other hair
products. Helena Hair Spa works on the hair follicle, the hair root and hair
itself. It’s a effective, nature and durable way not only to stop hair shedding,
but also botanicals harmonize and replenish, enhance the growth of your
hair and to make it look feel silky. It’s that simple to get amazing silky
smooth to touch hair immediately.
Leaving your hair smoother and silky.
Moisture retention, increasing elasticity, and thickening hair,
Imparts a healthy-looking shine to hair without greasy,
Rich formula, 2X stronger hair,
Improve scalp health with powerful anti
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We Believe, We Achieve
www.amyalintl.com

AMYAL

Honey Mask
Intensively Indulges and Nourishes the Skin
Helena Peel Off Honey Mask nourishes and regenerates your skin with
essential nutrients. Enriched with Honey Extract, Macadamia Nut Oil and
Multi Vitamins.
* Product Actions -The Honey Mask nourishes and helps regenerated your
skin by providing it with the nutrients it needs. The wonderfully rich and soft
mask with a light honey scent offers optimal moisturization whilst supporting
your skin’s natural regeneration.
* The Result - It Intensively nourished your skin feels velvety soft.
- Your skin feels wonderfully supple, smooth and relaxed.
* Beauty Advice - Use 2 to 3 times a week.
* Directions - Apply evenly on face, avoiding eye area. Leave on 10-15 minutes
or until dry. Gently peel off mask. Rinse with warm water.

Cucumber Mask
Helena Hair Wax helps your hair achieve Cool & Fierce look always
Helena Hair Wax will gives your hair with 3-Dimensional long-lasting
strong style, set your hair naturally without any greasy or stiff, it keeps
power to creates perfectly shaped springs with movement. Easy to
arrange any styles you want to make. Gives hair moisture and shine,
protects against damages with natural scent.
Product Actions - Fixing booster Gel, texturizing fiber Gel remodel your
hair whenever you want, effects sculpts and defines.
Keeps long-lasting and non-hardening results.
The Result - Instant result, lasting effect, and extreme holding.
Directions - Scoop it out with your finger, and run your fingers through
your bangs.
Manipulate your hair, and the wax will keep the hair in the same style.

Shampoo Aagrwood -2in1
Enjoy Agarwood Luxury Treatment, You Deserve the Best
Helena Agarwood 2-in-1 Shampoo with precious agarwood extract oil
actives immediately repairs the hair surface, while progressively
nourishing the core of each strand. Hair is reconstructed from within and is
healthier with every wash.
This luxurious formula with Pro-Moisture Complex gently cleans while
nourishing, and instantly penetrates into the fiber to deeply renew
extremely damaged and over-processed hair without weighing hair down,
to be the best solution in our collection for damaged hair.
It instantly repairs signs of damage while progressively nourishing, making
hair healthier, stronger and beautiful, day after day.
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الجغرافيا السياسية الجديدة
لألعمال التجارية العالمية

قبــل عشــرين ســنة هــذا األســبوع ،انخفــض ســعر ســهم
شــركة ناشــئة يديرهــا مهــووس ُيدعــى جيــف بيــزوس بنســبة
 71بالمئــة خــال  12شــهرا .وكانــت تجربــة االقتــراب مــن
اإلفــاس فــي أمــازون جــزءا مــن انهيــار الــدوت كــوم الــذي
كشــف عــن غطرســة وادي الســيليكون وأدى إلــى زعزعــة
الثقــة فــي األعمــال التجاريــة األمريكيــة ،جنبــا إلــى جنــب
مــع االحتيــال بقيمــة  14مليــار دوالر فــي شــركة إنــرون.
فــي غضــون ذلــك ،كانــت الصيــن تكافــح مــن أجــل خصخصــة
الشــركات المملوكــة للدولــة المتعثــرة ،ولــم يكــن هنــاك مــا
يشــير إلــى أنهــا يمكــن أن تخلــق ثقافــة ريــادة األعمــال .بــدال
مــن ذلــك ،كان األمــل المشــرق فــي أوروبــا ،حيــث وعــدت
موحــدة جديــدة بتحفيــز ســوق متكامــل عمــاق صديــق
عملــة
ّ
لألعمــال.
غالبــا مــا يجعــل التدميــر اإلبداعــي التنبــؤات تبــدو ســخيفة.
وحتــى وفقــا لهــذه المعاييــر ،يختلــف عالــم األعمــال بعــد
الوبــاء بشــكل كبيــر عمــا كنــت تتوقعــه قبــل عقديــن مــن
الزمــن .تشــكّل شــركات التكنولوجيــا ربــع ســوق األســهم
العالميــة وأصبــح المزيــج الجغرافــي غيــر متــوازن بشــكل
وتصعــد الواليــات المتحــدة األمريكيــة والصين
الفــت للنظــر.
ّ
بشــكل متزايــد ،حيــث تملــكان  76شــركة مــن بيــن أكثــر 100
قيمــة فــي العالــم .وانخفضــت حصيلــة أوروبــا مــن
شــركة ّ
 41شــركة ســنة  2000إلــى  15شــركة اليــوم .ويعكــس عــدم
التــوازن إلــى حــد كبيــر المهــارة األمريكيــة والصينيــة ،والرضــا
عــن النفــس فــي أوروبــا وأماكــن أخــرى .ولســائل أن يســأل،
لمــاذا حــدث ذلــك؟ وهــل يمكــن أن يســتمر؟
ال تعـ ّـد الشــركات الكبيــرة فــي حــد ذاتهــا أفضل من الشــركات
الصغيــرة .ففــي الثمانينــات ،ارتفعــت مكانــة الشــركات
ويمكــن أن تكــون الشــركات
اليابانيــة قبــل أن تنهــار بعــد ذلــكُ .
الكبيــرة عالمــة علــى النجــاح والكســل .وال تُ عتبــر أرامكــو
الســعودية ،ثانــي أكثــر الشــركات قيمــة فــي العالــم ،رمــزا
ـي دوالر بقــدر مــا هــي رمــز العتمــاد
للحيويــة بقيمــة تريليونـ ْ
المملكــة الصحراويــة الخطيــر علــى الوقــود األحفــوري .مــع
ذلــك ،يعـ ّـد النــوع المناســب مــن الشــركات العمالقــة بمثابــة
عالمــة علــى بيئــة عمــل صحيــة يقــع فيهــا إنشــاء شــركات
كبيــرة وفعالــة وتكتســحها المنافســة باســتمرار.
أدى التدخــل السياســي وأزمــة الديــون فــي  2010و2012
إلــى توقــف االندمــاج االقتصــادي للقــارة .مــن جهتهــا،
فشــلت الشــركات هنــاك إلــى حــد كبيــر فــي توقــع التحــول
نحــو االقتصــاد غيــر المــادي
تتمثــل إحــدى طــرق الســيطرة علــى هيمنــة الواليــات
المتحــدة والصيــن فــي مقارنــة حصتهمــا مــن الناتــج العالمــي
عــرف بأنــه متوســط
بحصتهمــا فــي النشــاط التجــاري ُ(ي َّ
حصتهمــا مــن رســملة ســوق األوراق الماليــة العالميــة
وعائــدات االكتتــاب العــام وتمويــل رأس المــال االســتثماري،
«الشــركات أحاديــة القــرن» ،أو الشــركات الناشــئة الخاصــة
األكبــر حجمــا ،وأكبــر  100شــركة فــي العالــم) .وفقــا لهــذا
المقيــاس ،تمتلــك الواليــات المتحــدة  24بالمئــة مــن الناتــج
المحلــي اإلجمالــي العالمــي ،لكنهــا تمتلــك  48بالمئــة مــن
النشــاط التجــاري .فــي المقابــل ،لــدى الصيــن  18بالمئــة مــن
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الناتــج المحلــي اإلجمالــي و 20بالمئــة مــن النشــاط التجــاري.
أمــا البلــدان األخــرى ،التــي تجمــع  77بالمئــة مــن ســكان
العالــم ،ال ترتقــي إلــى مســتواها الحقيقــي.
يعـ ّـد جــزء مــن التفســير بمثابــة فرصــة أوروبــا الضائعــة .وأدى

التدخــل السياســي وأزمــة الديــون فــي  2010و 2012إلــى
توقــف االندمــاج االقتصــادي للقــارة .مــن جهتهــا ،فشــلت
الشــركات هنــاك إلــى حــد كبيــر فــي توقــع التحــول نحــو
االقتصــاد غيــر المــادي .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن أوروبــا ال
تحتــوي علــى شــركات ناشــئة تنافــس أمــازون أو غوغــل.
فــي المقابــل ،عانــت الــدول األخــرى بدورهــا .فقبــل عقــد
مــن الزمــن ،كانــت البرازيــل والمكســيك والهنــد علــى
وشــك تكويــن مجموعــة كبيــرة مــن الشــركات العالميــة .فــي
المقابــل ،لــم يظهــر ســوى عــدد قليــل منهــا.
بــدال مــن ذلــك ،تمكنــت الواليــات المتحــدة والصيــن مــن
تنظيــم عمليــة «التدميــر» اإلبداعــي .ومــن بيــن  19شــركة
ُأنشــأت خــال الســنوات الخمــس الماضيــة ،والتــي تبلــغ
قيمتهــا فــي الوقــت الراهــن ،أكثر من  100مليار دوالر ،توجد
تســع شــركات منهــا فــي الواليــات المتحدة وثمانية شــركانت
فــي الصيــن .وعلــى الرغــم مــن أن عمالقــة التكنولوجيــا علــى
غــرار أبــل ومجموعــة «علــي بابــا» يحاولــون ترســيخ هيمنتهم،
تصــل مجموعــة جديــدة مــن شــركات التكنولوجيــا بمــا فــي

ذلــك «ســناب» و»بــاي بــال» و»ميتــوان» و»بينديوديــو» إلــى الكتلــة الحرجــة .مــع تفشــي الوبــاء ،بلغــت الطاقــة أعلــى
مســتوياتها فــي الواليــات المتحــدة والصيــن وشــهدت ازدهــارا فــي التنميــة الماليــة .وتهيمــن الشــركات مــن كال البلديــن
علــى حــدود التقنيــات الجديــدة مثــل التكنولوجيــا الماليــة والســيارات الكهربائيــة.
ـاء ،بمعــدل
يتباهــى كبــار رجــال األعمــال فــي الصيــن بأخالقيــات نظــام عمــل « :»996مــن التاســعة
صباحــا إلــى التاســعة مسـ ً
ً
ســتة أيــام فــي األســبوع .فــي الحقيقــة ،ينــام إيلــون ماســك علــى األرض فــي مصنــع «تســا» .فــي المقابــل ،تدعــم
تحملــت الواليــات المتحــدة الكثيــر مــن األزمــات بنســبة أكبــر مــن
السياســة عمليــة التدميــر اإلبداعــي .فــي الواقــع ،لطالمــا ّ
أوروبــا .وبعــد مــرور ســنة  ،2000ســمح حــكام الصيــن لرجــال األعمــال بتســريح ثمانيــة مالييــن عامــل مــن الشــركات الحكوميــة.
يعــد التدهــور األخيــر لهــذا اإلجمــاع السياســي فــي كال
ّ
البلديــن هــو أحــد األســباب التــي تجعــل هــذه الهيمنــة غيــر
مســتدامة .مــن جانبهــم ،يشــعر األمريكيــون بالقلــق مــن
ـا عــن انخفــاض األجــور واالحتــكارات
التراجــع الوطنــي ،فضـ ً
تدقيقــا
ً
(حوالــي ربــع مؤشــر إس وبــي  500يســتحق
لمكافحــة االحتــكار ،وذلــك بحســب تقديــرات ســنة .)2018
تدعــم صحيفــة «اإليكونوميســت» هــدف إدارة بايدن لتعزيز
المنافســة وتوســيع شــبكة األمــان االجتماعــي لحمايــة
العمــال المتضرريــن مــن األزمــة .فــي المقابــل ،يكمــن
الخطــر فــي تواصــل االنجــراف نحــو الحمائيــة والسياســة
الصناعيــة ،مــع فــرض ضرائــب عقابيــة علــى رأس المــال،
األمــر الــذي مــن شــأنه أن يضعــف النشــاط التجــاري.
كلمــا زاد تدخــل الواليــات المتحــدة والصيــن ،زاد قلــق بقيــة
العالــم بشــأن الجغرافيــا غيــر المتوازنــة لألعمــال التجاريــة
العالميــة .ومــن الناحيــة النظريــة
فــي الصيــن ،يــرى الرئيــس شــي جيــن بينــغ أن الشــركات
الخاصــة الكبــرى بمثابــة تهديــد علــى ســلطة الحــزب
الشــيوعي واســتقراره االجتماعــي .كنتيحــة لذلــك ،بــدأت
مالحقــة كبــار رجــال األعمــال العــام الماضــي مــع جــاك مــا،
المؤســس المشــارك لشــركة «علــي بابــا» ،وانتشــرت منــذ
ذلــك الحيــن ليشــمل رؤســاء ثــاث شــركات تكنولوجيــة
كبــرى أخــرى .مــن جانبهــم ،يســعى مســؤولو الحــزب إلــى
«توجيــه» الشــركات الخاصــة القائمــة مــن أجــل تحقيــق
أهــداف السياســة ،مثــل االكتفــاء الذاتــي الوطنــي فــي
أيضــا أن يحميهــم ذلــك مــن
بعــض التقنيــات ،فمــن المرجــح ً
المنافســين المتحرريــن.
كلمــا زاد تدخــل الواليــات المتحــدة والصيــن ،زاد قلــق بقيــة العالــم بشــأن الجغرافيــا غيــر المتوازنــة لألعمــال التجاريــة العالمية.
ومــن الناحيــة النظريــة ،ال تهــم جنســية الشــركات الســاعية للربــح ،طالمــا أنهــا تبيــع منتجــات تنافســية وتخلــق فــرص عمــل.
ـتتغير حســابات التفاضــل والتكامــل.
فــي المقابــل ،إذا تأثــرت الشــركات بالحكومــات فــي الداخــل ،سـ ّ
فــي عمليــة إنتــاج اللقاحــات ،اندلعــت الخالفــات حــول األماكــن التــي تنتــج فيهــا الشــركات متعــددة الجنســيات اللقاحــات
تتحقــق اآلمــال األوروبيــة فــي أن تصبــح قــوة تنظيميــة
ّ
وتضــع القواعــد الرقميــة وتدفــع الضرائــب .ومــن الممكــن أن
عظمــى لتتســتر عــن الحمائيــة .فــي المقابــل ،قــد يقــوم اآلخــرون ذوو النفــوذ األقــل بعرقلــة تلــك المســاعي .مــن جهتهــا،
حظــرت الهنــد مواقــع التواصــل االجتماعــي الصينيــة وعرقلــت شــركات التجــارة اإللكترونيــة األمريكيــة لتأكيــد ســيادتها وهــو
مــا يعـ ّـد أســوأ مــا فــي العالميــن ،حيــث يحــرم المســتهلكين المحلييــن مــن االبتــكارات العالميــة وتُ خلــق حواجــز تجعــل مــن
الصعــب علــى الشــركات المحليــة تحقيــق الحجــم.
ســتكون النتيجــة مأســاوية إذا تبيــن أن هنــاك دولتــان فقــط فــي العالــم قادرتــان علــى الحفــاظ علــى عملية التدميــر اإلبداعي
ّ
يتمثــل أفضــل مقيــاس
علــى أوســع نطــاق .فــي المقابــل ،ســيكون األمــر أســوأ إذا توقفــوا عنهــا بالكامــل .فــي الواقــع،
تغيــر وضــع الشــركات فــي العالــم فــي غضــون  20ســنة.
للنجــاح فــي ّ
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عن العصا الذكية
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ُيعــد جهــاز العصــا الذكيــة  50CANEأحــدث تقنيــة عصريــة تُ قـ َّـدم للمكفوفيــن وضعــاف
البصــر ،مــن إنتــاج شــركة همــم للخدمــات التعليميــة ،وهــو أول منتــج إماراتــي ماليــزي
علــى مســتوى العالــم يقــدم هــذه الخدمــات الرائعــة.
بعصــا متداخلــة،
وهــو عبــارة عــن جهــاز إلكترونــي فــي المقــام األول ُيســتخدم مقترنً ــا
ً
غرامــا مــن دون العصــا ،وبكونــه
وهــو يتميــز بخفــة وزنــه؛ حيــث يــزن حوالــي 120
ً
عصــا تلســكوبية خفيفــة تمتــاز بســهولة الفتــح واإلغــاق والضبــط بحســب
يتضمــن ً
طــول مســتخدمها ،وبزيــادة نطــاق االرتفــاع الــذي يكشــف عنــه ،كمــا أن لديــه القــدرة
علــى اكتشــاف أيــة عوائــق أمامــه فــي المســافة مــن األرض إلــى أعلــى ،ويســتطيع
الكشــف عــن العقبــات التــي تبعــد إلــى مســافة  2.8متــر فــي طريــق الســير ،والتحذيــر
منهــا بإصــدار صــوت واهتــزاز ،ويــزداد معــدل التنبيــه وتكــراره كلمــا اقتربــت العقبــة
ويم ّكــن الجهــاز مســتخدمه مــن حــل مشــكلة المشــي الليلــي عــن طريــق
أو العائــقُ ،
اإلضــاءة الليليــة لحمايــة الكفيــف ،كمــا أنــه مقــاوم للمــاء؛ ومــن ثــم ُيمكِ ــن اســتخدامه
أثنــاء ســقوط األمطــار الخفيفــة أو فــي الطقــس الثلجــي ،لكــن ال ُينصــح باســتعمالها
مســتمرا مــن خــال
إنــذارا
خــال المطــر الكثيــف والمتدفــق ألنهــا ســوف تعطــي
ً
ً
االهتــزازات أو الصــوت ممــا قــد يســبب لــك االضطــراب وعــدم القــدرة علــى تحديــد
المعــوق الــذي أمامــك .وفــي هــذه الحالــة ُينصــح بغلقهــا وإبعادهــا عــن المطــر الكثيــف
تفاديــا لإلضــرار بهــا ،كمــا يجــب تجفيفهــا بعــد توقــف المطــر وقبــل إعــادة
والمتدفــق
ً
تشــغيلها واســتعمالها مــرة أخــرى.
لقــد حرصــت شــركة همــم للخدمــات التعليميــة علــى أن تجعــل مــن منتجهــا الجديــد
كليــا  50CANEتجربــة رائعــة للمكفوفيــن وضعــاف البصــر ،حيــث ضمنتهــا العديــد مــن
ً
المميــزات المذهلــة التــي تجعلهــا خــارج المنافســة مــع المنتجــات األخــرى الموجــودة
مختلفــا اآلن
ً
كليــا وســتجد األمــر قــد أصبــح
بالســوق .لذلــك قــم باقتنــاء منتجنــا الجديــد ً
حيــث ســتحصل هــذه المــرة علــى تجربــة فريــدة مــن نوعهــا أثنــاء الســير بمفــردك دون
الحاجــة إلــى مــن يرشــدك مــن األهــل أو األصدقــاء.
50
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50CANE

	•افتح العصا البيضاء الملحقة حسب الطول المناسب لك ،وستجد في مقدمة العصا ثقب مسمار لولبي.
	•قــم بتوصيــل الجهــاز  50CANEمــع الجــزء العلــوي مــن العصــا البيضــاء مــن خــال ربــط المســمار الموجــود فــي
الجهــاز بفتحــة المســمار فــي العصــا البيضــاء ،تكــون عمليــة الربــط فــي اتجــاه عقــارب الســاعة.
	•استمر في الدوران حتى يتم تجميع الجهاز بشكل كامل مع العصا البيضاء.
مالحظة:
العقل.
1.يتم تحديد طول العصا المطلوب والمناسب لك من الطرف السفلي للعصا بإغالق بعض ُ
العقلة المطلوبة بشكل كامل.
2.يجب إغالق ُ
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اكتشاف العوائق

يســتطيع الجهــاز الكشــف التلقائــي عــن العوائــق أثنــاء الحركــة حتــى مســافة  3أمتــار ،كمــا أنــه
مقــاوم للمــاء ويمكنــك اســتخدامه فــي المطــر الخفيــف ،لكننــا ننصــح فــي حــاالت المطــر
الغزيــر بإغــاق زر كشــف الميــاه وعــدم اســتخدامه.

التنبيه باالهتزاز والتنبيه الصوتي

تقــوم العصــا الجديــدة  50CANEبإصــدار إشــعارات مختلفــة لمســاعدة الكفيــف للتعــرف علــى
مــا يجــب القيــام بــه ،مثـ ًـا اإلنــذار بمــدى قصيــر يــدل علــى المعوقــات ،واإلنــذار بمــدى طويــل
متكــرر يــدل علــى ضعــف البطاريــة ،واإلنــذار بمــدى طويــل يتوقــف عنــد رفــع العصــا لألعلــى
يــدل علــى وجــود الميــاه بالطريــق.

جودة التصميم والشكل الخارجي

جاذبيــة الشــكل الخارجــي باإلضافــة إلــى روعــة التصميــم تجعــل مــن العصا الجديــدة 50CANE
قطعــة إكسســوار جميلــة تضيــف إلــى أناقتــك ،فهــي ليســت مجــرد عصــا بيضــاء كمــا كان في
الماضي.

بطارية قوية بقدرة  8ساعات متصلة:

ال تقلــق بشــأن األوقــات الطويلــة التــي تقضيهــا خــارج المنــزل ،فالعصــا الجديــدة 50CANE
مــزودة ببطاريــة قويــة تتيــح إمكانيــة االســتعمال  8ســاعات متصلــة دون انقطــاع ،بعــد شــحنها
بشــكل كامــل

الضوء الليلي

تلقائيا في الظالم لتنبيه اآلخرين
يتميز الجهاز بتفعيل خاصية اإلضاءة الليلية
ً

اكتشاف المياه

يمكــن للجهــاز التنبيــه لوجــود ميــاه ،أو طمــي ،أو مخلفــات رطبــة علــى األرض فــي طريــق
المســتخدم.

سهولة الحمل

تمــت مراعــاة ســهولة الحمــل والتحكــم فــي الجهــاز أثنــاء تصميمــه بحيــث ال يمثــل أي حمــل
زائــد علــى راحــة اليــد والــذراع عنــد اإلمســاك بــه.

خفة الوزن

جرامــا بــدون العصــا ،ممــا يوفــر ميــزة اســتخدامه لفتــرة طويلــة دون
يــزن الحهــاز حوالــي 120
ً
الشــعور بالتعــب أو اإلرهــاق.
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العنوان  :أبو ظبي _ االمارات العربية المتحدة
شارع النجدة ) ADCP Towers (Tower B _ 1604
هاتف+97126342111 :
العنوان  :دبي _ االمارات العربية المتحدة
Metropolis Tower – Floor 22 – Office 2202 – Sub unit – 12
هاتف+97142394664 :
www.aatworld.com
البريد االلكتروني info@50cane.ae :
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مراجعة كتاب مستقبل
الخوف ..دراسة في
واقع الخوف ومستقبله

(األستاذ  /أحمد دعدوش)
“مســتقبل الخــوف” هكــذا اختــار األســتاذ
أحمــد دعــدوش -الباحــث والصحفــي المهتــم
بالقضايــا الدينيــة والفكريــة والمشــرف علــى
موقــع الســبيل -عنــوان كتابــه الجديــد الــذي
شــمل تســعة فصــول ومقدمــة ،افتتحهــا
باإلهــداء الــذي قــال فيــه“ :إلــى كل مســلم
وصــل إليــه هــذا الكتــاب ..أرجــوك ،اقــرأه
كأنــه ُكتــب خصّيصًــا لــك”.
كتــاب جــاء مــا بيــن اجتيــاح وبــاء كورونــا
للعالــم ،وتزايــد التدهــور االقتصــادي ،وإعادة
ترتيــب مواقــع القــوى ،وتوالــي تداعيــات
الثــورات واالحتجاجــات ،وانهيــار األخــاق
وفوضويــة اإلعــام وانتشــار التفاهــة.
ليطــرح اإلجابــات عــن :أيــن موقعنــا مــن
هــذا العالــم؟ ومــا موقفنــا مــن الفتــن؟ وكيــف
نفكــر فــي “مســتقبل الخــوف” أثنــاء بحثنــا
عــن مشــاعر األمــان؟

المقدمة
أشــار الكاتــب فــي مقدمتــه إلــى أن الكتــاب
جــاء محاولــة للنظــر فــي واقــع اليــوم حيــث
يتســارع الزمــن إلــى درجــة يصعــب معهــا
اإلمســاك بالحاضــر ،وإلــى مــا وصفــه
بالصدمــة األشــد وقعًــا فــي المرحلــة
االنتقاليــة بيــن العقديــن األول والثانــي
مــن القــرن الميــادي الحــادي والعشــرين.
وآثارهــا األكثــر عم ًقــا .وبغــض النظــر عمــا
طــوره عامــة النــاس مــن مهــارات الالمبــاالة
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لتجــاوز تداعيــات الصدمــة علــى حياتهــم
اليوميــة بحســب الكاتــب ،فــإن الخــوف هــو
الســائد حيثمــا نظــرت والغمــوض هــو شــعار
كل مرحلــة جديــدة.
ولعــل أهــم مــا جــاء فــي مقدمــة الكاتــب
قولــه“ :أكتفــي بالقــول وأنــا أضــع بيــن
يديــك -عزيــزي القــارئ -خالصــة قراءتــي
وعصــارة أفــكاري :أرجــو أن تضــع كلماتــي
فــي موضعهــا الصحيــح ،فكتابــي هــذا ليــس
دراســة أكاديميــة لقــراءة التاريخ واستشــراف
المســتقبل ،وال خارطــة طريــق عمليــة
إلرشــادك فــي مســتقبل شــعاره الخــوف ،فأنــا
ال أملــك ســوى التفكيــر والتحليــل والتحذيــر،
وال أنســى التحلّــي بــروح األمــل وأســتأنس
بالدعــاء والتضــرع بيــن يــدي المولــى عســى
أال تأســرنا ربقــة الخــوف”.

الفصــل األول :وبــاء كورونــا..
الخــوف المباغــت

فــي فصلــه األول؛ ناقــش الكاتــب حديــث
الســاعة وأكثــر موضــوع يشــغل األذهــان
فــي الوقــت الراهــن؛ أال وهــو وبــاء كورونــا،
وكيــف أن الفيــروس المســتجد لــم يحــول
وجهتــه نحــو الفقــراء فــي الهنــد وأمريــكا
الجنوبيــة إال بعدمــا كشــف عــورات أوروبــا
وأنهكهــا سياسـيًا واقتصاد ًيــا علــى نحــو غيــر
مســبوق.
واســتغرق الكاتــب فــي تفصيــل مشــاهداته
وخالصاتــه فــي هــذا الملــف مــن حيــث

التكيّــف والمرونــة والجــدل الدائــر بشــأن
المؤامــرة ،وكيــف أن جميــع نظرياتهــا
المتضاربــة – بالرغــم مــن أن االحتمــال
وارد للمؤامــرة – ال ترقــى إلــى مســتوى
األدلــة.
ولــم يفــت الكاتــب الحديــث عــن الوجــه اآلخر
والمعضلــة األخــرى التــي تقابــل عقليــة
المؤامــرة وهــي عقليــة الالمؤامــرة .كمــا
كشــف فــي هــذا الفصــل أي ً
ضــا عــن الوجــه
اآلخــر للحضــارة الغربيــة وكيــف فضــح
كورونــا هــذا الوجــه الالأخالقــي الالإنســاني.
كمــا تنــاول الكاتــب فــي فصلــه األول حقيقــة
العولمــة والرأســمالية والديمقراطيــة التــي
أصبحــت كلهــا علــى المحــك مــع انتشــار
الوبــاء .وطــرح الكاتــب األمثلــة واألرقــام
عــن عجــز الواليــات المتحــدة التــي فشــلت
فــي االختبــارات الثالثــة وهــي :أســاس جــودة
الحكــم الديمقراطــي ،وتســهيل تزويــد العالــم
باحتياجاتــه ،وحشــد االســتجابة الدوليــة
لألزمــات ،فــي وقــت قفــزت الصيــن بســرعة
لتمــأ هــذا الفــراغ.
وكذلــك عــرض الكاتــب اآلراء فــي مســتقبل
الرأســمالية وكيــف اســتغل مشــاهير الفكــر
الماركســي فرصــة ذهبيــة للتفشــي مــن
الرأســمالية .مســتن ًدا إلــى جولــة اســتطالعية
ألهــم األقــوال فــي هــذا الشــأن .والتــي انتهــت
بــأن كورونــا دفــع المثقفيــن الغربييــن إلــى
مراجعــة عميقــة ُتنــزل الديمقراطيــة عــن

عرشــها المقــدس ،وتــكاد تلمــس مــا كنــا
نتحــدث عنــه فــي النظــام اإلســامي عــن
“الحكــم الرشــيد” و”الشــورى”.
كمــا عــرّ ج الكاتــب علــى تاريــخ األوبئــة
وواقعهــا وحقيقــة توظيفهــا ،ثــم بعــد الحديــث
عــن المــأزق الحــاد لليبراليــة والرأســمالية
والديمقراطيــة عــاد الكاتــب بالنقــد إلــى
األصــل الفلســفي الــذي نشــأت عنــه كل هــذه
األنظمــة أال وهــو رؤيــة الحداثــة الغربيــة
لإلنســان ولعالقتــه بالمجتمــع والطبيعــة ثــم
موقفهمــا مــن اإللــه.
ناقــش الكاتــب فــي هذا القســم أي ً
ضــا الخالصة
مــن تجربــة كورونــا القاســية ،وهــل غيــرت
شــي ًئا فــي قلــوب النــاس والجبابــرة ،مستشــه ًدا
باآليــة  65مــن ســورة العنكبــوت:
ْ
ـن
للا مُخلِصِ يـ َ
( َفــإِ َذا َر ِك ُبــوا ِفــي ْالفُ ْلــكِ دَ َعــوُ ا َّ َ
يــن َف َلمَّــا َنجَّ اهُــ ْم إِ َلــى ْال َبــرِّ إِ َذا هُــ ْم
َلــ ُه ال ِّد َ
ون).
ــر ُك َ
ُي ْش ِ

الفصــل الثانــي :المدينــة الفاضلــة
بيــن الخــوف والحلــم

اســتهل الكاتــب هــذا الفصــل بذكــر قصــة
وصولــه فــي صيــف 2020م إلــى مونتريلا؛
المدينــة الكنديــة التــي وصفهــا بأيقونــة مــن
أيقونــات الرأســمالية الحديثــة ،لخــص فيــه
شــعور الخــوف الــذي عاشــه مــع المشــردين
فــي مدينــة تعتبــر مــن أكثــر الــدول أما ًنــا فــي
العالــم.
ً
وتنــاول الكاتــب فــي هــذا الفصــل حقائقــا
عــن الرأســمالية المتوحشــة مشــيرً ا إلــى أن
هــذه السياســة االقتصاديــة لــم تقتصــر علــى
اقتصــادات الــدول العظمــى بــل باتــت منهجً ــا
معتمــ ًدا لــدى المؤسســات الدوليــة الكبــرى
مثــل صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي
ومنظمــة التجــارة العالميــة ،حيــث فرضــت
بدورهــا هــذه السياســة علــى الــدول الناميــة
التــي لــم تتمكــن بعــد مــن بنــاء اقتصــادات
وطنيــة تقــوى علــى دخــول الســوق ومنافســة
العمالقــة.
كمــا لفــت الكاتــب االنتبــاه إلــى كيــف
أصبحــت الكــوارث الطبيعيــة فــي النهايــة
ً
مدخــا الســتعباد اإلنســان أينمــا كان.
وتحــت عنــوان جانبــي “الماركســية ونهايــة
التاريــخ” ناقــش الكاتــب أطروحــة المفكــر
الفرنســي الماركســي هنــري لوفيفــر فــي
كتابــه “نهايــة التاريــخ”؛ الكتــاب الفلســفي
المعقــد ،الــذي يعيــد فيــه قــراءة ســيرورة
التاريــخ مــن خــال نظريــة الجدليــة
(الديالكتيــك) لــدى هيغــل وصــراع الطبقــات

لــدى ماركــس وتراتبيــة الحضــارات لــدى
نيتشــه.
وعلــى الرغــم مــن أن نمــوذج المدينــة
الفاضلــة التــي تنبــأ بهــا ماركــس تفضــي إلــى
نهايــة حتميــة للتاريــخ ،تســود فيهــا المســاومة
عندمــا يملــك العمــال وســائل اإلنتــاج ،إال أن
التجربــة التطبيقيــة للفكــرة انتهــت بإحــدى
أبشــع كــوارث الدكتاتوريــة العميــاء بحســبما
لخــص الكاتــب .الــذي أوضــح بعــد ذلــك كيف
انهــار نمــوذج المدينــة الفاضلــة مــع انهيــار
ســور برليــن وانحــال االتحــاد الســوفيتي،
لكنــه بقــي فــي كوريــا الشــمالية التــي تصــر
علــى أنهــا المدينــة الفاضلــة الوحيــدة علــى
هــذه األرض.
كمــا ناقــش الكاتــب مــا وصفــه بأحــام
الشــعراء والفالســفة مــع المدينــة الفاضلــة،
وكيــف أن بعــض فالســفة عالمنــا اإلســامي
لــم يتخلفــوا عــن اقتبــاس الفكــرة ومحاولــة
أســلمتها ،كان أبرزهــم الفيلســوف أبــو
نصــر الفارابــي الــذي وضــع فــي القــرن
العاشــر الميــادي كتابــه “آراء أهــل المدينــة
الفاضلــة ومضاداتهــا” ،علــى نفــس األســس
األفالطونيــة ،ولكــن بنكهــة إســامية.
ثــم انتشــرت الكثيــر مــن األفــكار الجديــدة
والحالمــة فــي بدايــة عصــر النهضــة
األوروبيــة؛ كفكــرة إحيــاء المدينــة الفاضلــة،
وانتشــرت أكثــر مــع انفتــاح األوروبييــن على
العالــم فــي عصــر االكتشــافات الجغرافيــة
بحســب مــا أوضــح الكاتــب.
وتحــت عنــوان “النقلــة التــي عرفهــا اإلنســان
مــن المــزارع والغابــات إلــى الروبوتــات”.
يفصــل الكاتــب أكثــر فــي أن األمــر لــم
يقتصــر علــى التنظيــر والشــعر ،إذ حــاول
بعــض الحــكام فــي العصــور القديمــة تنزيــل
الحلــم علــى الواقــع بســن تشــريعات جديــدة
وإنشــاء بنــى تحتيــة متميــزة؛ أمـ ًـا فــي بنــاء
المجتمعــات النموذجيــة.
كمــا تنــاول فــي هــذا القســم التعاونيــات
الزراعيــة كأحــد أفضــل المحــاوالت وأكثرها
قر ًبــا مــن أحــام الفالســفة ،وأي ً
ضــا ظاهــرة
“الهيبيــز” التــي ظهــرت بعــد انتشــار حالــة
اليــأس مــن الحضــارة كلهــا عقــب الحــرب
العالميــة الثانيــة وتفجيــر القنبلتيــن النوويتيــن
علــى رؤوس العبــاد فــي اليابــان.
كمــا تنــاول الكاتــب نمــاذج المــدن الذكيــة،
ً
مثــال مدينــة رســول هللا صلــى
ثــم ضــرب
هللا عليــه وســلم وعظمــة البنــاء .ثــم تحــت
عنــوان جانبــي تحــدث الكاتــب عــن حلــم

“العولمــة الفاضلــة” ثــم “عولمــة الهويــة”.
وتنــاول فــي ذلــك النظريــات الحالمــة التــي ال
تتعــدى حــدود الســاحة الثقافيــة النخبويــة فــي
الشــرق والغــرب .لكــن هــذا الفكــر العولمــي
هــو الــذي أقيمــت علــى أساســه المنظمــات
الدوليــة ،وتســعى لنشــره حكومــات عظمــى
بشــتى الوســائل.
وتنــاول الفصــل الثانــي مــن كتــاب “مســتقبل
الخــوف”؛ “العلمنــة غطــاء للشــيطنة” حيــث
قــال الكاتــب تحــت هــذا العنــوان الفرعــي:
“تعــد الفلســفة اإلنســانوية اليــوم وعــا ًء فكر ًيــا
للمشــاريع العولميــة الســابقة ،ومحافــل
الجمعيــات الســرية -الماســونية وأخواتهــا-
هــي العقــل المدبــر لهــا ،واألمــم المتحــدة
وفروعهــا هــي الحامــل والراعــي الرســمي
لتنفيذهــا”.
وفــي هــذا القســم ســلط الكاتــب الضــوء علــى
حقيقــة أن شــخصًا مؤدلجً ــا مثــل البريطانــي
هكســلي -عالــم بيولوجيــا مهــووس بنظريــة
التطــور الداروينــي -أوكلــت لــه مهمــة توحيد
ثقافــات العالــم وهــو يؤمــن صراحــة بفلســفة
تأليــه اإلنســان وازدراء األديــان.
ومــن خالصــات الكاتــب المهمــة فــي هــذا
القســم أن مــا يحــدث اآلن حقيقــة؛ هــو
انتــزاع ســلطة ســن القوانيــن والتشــريعات
مــن الوحــي ووضعهــا فــي يــد إبليــس عبــر
وكالئــه فــي الجمعيــات الســرية ،وضــرب
أمثلــة عديــدة علــى ذلــك.
وبعــد الحديــث عــن المدينــة غيــر الفاضلــة
لخــص الكاتــب دور هوليــود؛ معقــل اليســار
الليبرالــي العولمــي أو منبــر الشــيطان كمــا
يراهــا وكمــا هــي حقيقــة ،حيــث أنهــا لــم
تقصــر فــي تنــاول ســيناريوهات نهايــة العالــم
بكافــة األشــكال التــي تحقــق أهدافهــا.
ومــن خالصــات الكاتــب فــي عالــم مــا
بعــد الحداثــة أنهــا تســقط الركائــز الكبــرى
لإلنســانوية فلــم يعــد اإلنســان صاحــب
األفضليــة علــى بقيــة الكائنــات ،ولــم تعــد
هنــاك ثقــة بــأن طبيعتــه يغلــب عليهــا
الخيــر ،ولــم يبــق أي مبــرر لالعتقــاد بوجــود
“قانــون طبيعــي” وال جــدوى مــن التفكيــر
بإمكانيــة إصــاح اإلنســان بالديــن أو العلــم
أو السياســة .وهــي عقيــدة إلحاديــة شــيطانية.
ثــم انتقــل الكاتــب إلــى خالصــة جامعــة تحــت
عنــوان “عــود علــى بــدء” رجــع خاللهــا
الكاتــب بعــد جولــة بيــن النظريــات واألحــام
والمشــاريع الجريئــة والفاشــلة لتفاصيــل
مغامرتــه فــي مونتريلا مــع قصــة
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المشــردين .ثــم ضــرب مقارنــة مــع أهــل
ســوريا ومــا يعيشــونه مــن مأســاة ليؤكــد أنــه
مــع ذلــك ال نشــاهد المشــردين فــي شــوارعها
كمــا نشــاهده بكثافــة فــي مونتريلا.

يخــاف الطاغيــة” .واستشــهد فيــه بعبــد
الرحمــن الكواكبــي وكتابــه الشــهير “طبائــع
االســتبداد” الــذي أبــدى إعجابــه الكبيــر بمــا
حــواه مــن خالصــات متينــة نافعــة.

كمــا يظهــر مــن عنوانــه يســبر الكاتــب فــي
هــذا الفصــل أغــوار صناعــة عقليــة الخــوف،
فــي عالــم تحكمــه سياســة الدولــة الســجن،
مســتن ًدا فــي ذلــك إلــى الحقيقــة التاريخيــة أن
“ال شــيء يجمــع النــاس علــى قلــب رجــل
واحــد مثــل الخــوف” ،وهــي الحقيقــة التــي
أدركهــا كل الطغــاة والمســتبدين والطامحيــن
إلــى اســتعباد النــاس علــى مــر العصــور
ومازالــوا ينجحــون فــي اســتغاللها جيــ ًدا
حتــى الواليــات المتحــدة التــي ترفــع لــواء
الديمقراطيــة.
وتحــدث الكاتــب فــي هــذا الفصــل عــن
تحطيــم اإلنســان وترويضــه ،ومفهــوم الخنوع
أولــى مــن الحــب .كمــا تنــاول مفهــوم الدولــة
الســجن وعناويــن فرعيــة أخــرى“ :الغــرب
المتحضــر” و”الحــروب األكثــر حداثــة” ،ومــا
يســمى “الحــرب علــى اإلرهــاب”.
وفــي تشــخيصه لحــال الحــروب الحديثــة
طــرح نمــوذج انتصــار طالبــان علــى
الواليــات المتحــدة األمريكيــة .وســلط الضــوء
أي ً
ضــا علــى تكلفــة مــا يســمى بحــرب الواليات
المتحــدة علــى اإلرهــاب فــي مثــل العــراق
وســوريا وأفغانســتان وباكســتان التــي قُــدّر
أنهــا ســتصل إلــى  6.4تريليــون دوالر فــي
عــام 2020م بحســب تقريــر ســنوي صــدر
عــن جامعــة بــراون فــي نهايــة 2019م.
وخلــص فــي هــذا القســم إلــى أن الخــوف
ليــس دائمًــا نتيجــة عــدوان خارجــي بحــت
بــل قــد يتــم تضخيمــه أحيا ًنــا وربمــا صناعتــه
فــي أحيــان أخــرى .وأصبــح الخــوف بحســب
مــا خلــص الكاتــب الوســيلة التــي يحــارب
بهــا العــدو ،لقــد أصبــح الخــوف ضــرورة
الســتمرار اللعبــة أ ًيــا كانــت ،فالخــوف مفتــاح
الســيطرة وصناعتــه هــي حرفــة السياســة.
كمــا ســلط الكاتــب الضــوء علــى مفهــوم
الشــمولية الليبراليــة وكيــف يســتعمل
السياســيون الخــوف للنجــاح فــي االنتخابــات.
وعــرض نمــوذج ماكــرون فــي فرنســا
بعدائــه الشــديد لإلســام ،واســتغالله لمشــاعر
الغضــب مــن اإلســاءة للنبــي صلــى هللا عليــه
وســلم وتفاصيــل عديــدة مهمــة عــن الواقــع
الفرنســي أبحــر معهــا الكاتــب لســبر أغــوار
قصــة صناعــة الخــوف فــي فرنســا.
ليختــم الكاتــب فصلــه الثالــث مــن كتابــه
“مســتقبل الخــوف” بعنــوان جانبــي “عندمــا

تنــاول الكاتــب فــي الفصــل الرابــع مــن
كتــاب “مســتقبل الخــوف” حركتــي البقائيــة
والتخفــف ،وكيــف اســتثمر الرأســماليون فــي
تجــارة الخــوف عندمــا انفتــح شــبح اإلرهــاب
فــي العالــم الغربــي بعــد أحــداث الحــادي
عشــر مــن ســبتمبر 2001م.
وكيــف أصبحــت قيمــة النجــاح التــي
جعلتهــا الرأســمالية بخلفيتهــا البروتســتانتية
والبراغماتيــة وســيلة للتوحــش ومبــررً ا لــكل
أشــكال الجريمــة وال شــيء يدعــو للخــوف
بــل يغــذي وحــش الخــوف أكثــر مــن هــذا.
وختــم فصلــه الرابــع بمــا وصفــه “ســوق
التمــرد” .حيــث ســلط الضــوء فيــه علــى
حركــة “الهيبييــز”.

الفصل الثالث :صناعة الخوف
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الفصل الرابع :تجارة الخوف

الفصل الخامس :عولمة الخوف

ناقــش الكاتــب فــي الفصــل الخامــس مــن
كتــاب “مســتقبل الخــوف” نظريــات ســيادة
الليبراليــة فــي العالــم ،وعــرج فيــه علــى
األيديولوجيــة الهرمجدونيــة التــي يعتنقهــا
بــوش االبــن كســلفه الرئيــس األمريكــي
األســبق؛ رونالــد ريغــان .ثــم صــراع القــوى
مــع الصيــن ونظريــة صعــود االتحــاد
األوروبــي والتكتــات الكبــرى وتراجــع
فرانســيس فوكويامــا عــن نظريتــه لنهايــة
التاريــخ وســيادة الرأســمالية األمريكيــة إلــى
األبــد.
تنــاول الكاتــب فــي هــذا القســم أي ً
ضــا قضايــا
الدعايــة والهويــة المعولمــة ،وكتــاب بعنــوان
“ســيارة لكــزس وشــجرة الزيتــون” للصحفــي
الصهيونــي تومــاس فريدمــان .وأشــار الكاتــب
إلــى زيارتــه لثــاث دول إفريقيــة للســياحة
وهــي تنزانيــا وإثيوبيــا وسيشــل ،حيــث عايــن
بنفســه الحضــور الصينــي الالفــت فــي هــذه
الــدول.
ليعقبــه بعــد ذلــك قســم بعنــوان “مــن ينتصــر
النســر أم التنيــن؟” ناقــش فيــه الصــراع
بيــن أمريــكا والصيــن محــذرً ا مــن “وحشــية
جديــدة”؛ وحشــية الصيــن األخطــر.
وتحــت عنــوان جانبــي آخــر “النمــل بيــن
األفيــال” قــدم فيــه الكاتــب مثـ ً
ـال علــى واقــع
بلــدان المســلمين فــي مشــهد الصــراع الدولــي.
وخلــص الكاتــب إلــى أن كافــة الســيناريوهات
ســواء انــدالع حــرب نوويــة أو بــاردة أو عــدم
اندالعهــا كلهــا تذهــب إلــى مســتقبل مقلــق.

الفصــل الســادس :الخــوف مــن
الشــيطان

تحــدث الكاتــب فــي الفصــل الســادس مــن
كتــاب “مســتقبل الخــوف” عــن قصــة آدم
وإبليــس وتأمالتــه فــي الصــراع بينهمــا.
وأجــاب خــال ذلــك علــى عدة أســئلة وعرض
النظريــات واألمثلــة مــن التاريــخ والحاضــر.
ولعــل مــن أهــم خالصاتــه فــي هــذا البــاب؛
أن إبليــس وبقيــة الشــياطين لــم يوفــروا أيــة
فرصــة التخــاذ موقــع اآللهــة التــي تعبــد؛ أي
منافســة هلل جــل وعــا علــى األلوهيــة ،وليــس
االكتفــاء فقــط بتضليــل بنــي آدم وصرفهــم
عــن عبــادة ربهــم واإليمــان بــه وحــده .مــع
تفــاوت الطــرق والوســائل والمناهــج ،بتنــوع
الشــياطين أنفســهم وتنــوع عابديهــم.
كمــا ســلط الضــوء فــي هــذا القســم علــى
إصــرار الشــركات الكبــرى العاملــة فــي
الصناعــة الثقافيــة والترفيهيــة علــى إغــراق
أطفــال العالــم كلــه بقصــص الســحر
والعفاريــت .وبيّــن فيــه تلــك العالقــة التــي
جمعــت الجمعيــة الملكيــة والماســونية
وحقائــق مهمــة عــن الماســونية التــي حملــت
فــي مرحلتهــا الذهبيــة علــى أجنحــة العلــم فــي
كل مــكان.
ووقــف الكاتــب بعــد ذلــك عنــد عنــوان جانبــي
“مؤامــرة أم خيــال” والــذي يشــكل نقطــة
منهجيــة أمــام تياريــن متناقضيــن يحشــدان
أدلتهمــا ووثائقهمــا .تنــاول فيــه عقليتــي
المؤامــرة المطلقــة والالمؤامــرة .وقــول
اإلســام الــذي يحســم ذلــك.

الفصــل الســابع :الخــوف مــن
الدجــال (أو آخــر الزمــان)

ناقــش الكاتــب فــي هــذا الفصــل حديــث
الفســطاطين ،ومــا ورد فــي الســنة مــن
أحاديــث عــن ابــن ص ّيــاد والجساســة وليجيب
عــن ســؤال :متــى يخــرج الدجــال؟ مشــد ًدا
علــى خطــورة الفتــن قبــل خــروج الدجــال
والمقدمــات التــي تســبق خروجــه ،وعار ً
ضــا
خالصاتــه فــي هــذا البــاب.
وختــم الكاتــب فصلــه بعنــوان جانبــي “بيــن
الخــوف واألمــل” ناقــش فيــه عقليــة التــواكل
عنــد المســلمين بانتظــار ظهــور المخلّــص
وتقاعســهم عــن العمــل علــى اســتعادة
الخالفــة أو حتــى مقاومــة العــدو والســعي
المتــاك بعــض أســباب القــوة.
ووجــه الكاتــب توصياتــه ونصائحــه فــي هــذا
البــاب والتــي تســتند علــى الحديــث والســنة
كــي يتحــرك المســلم للعمــل ال لليــأس أو
التــواكل ،وممــا قالــه فــي ذلــك“ :إننــا أحــق
بالخــوف مــن كل األجيــال التــي ســبقتنا

منــذ نــزول آدم عليــه الســام إلــى األرض،
فإبليــس لــم يبلــغ مــن القــوة والســلطة مــا بلغــه
اليــوم ولــم يكــن الدجــال قري ًبــا مــن الخــروج
كمــا هــو حالــه اليــوم”.
ويؤكــد الكاتــب فــي نهايــة هــذا الفصــل علــى
حقيقــة أن الخــوف ضــروري للتحريــض
علــى العمــل واالمتنــاع عــن الركــون إلــى
الدنيــا .مستشــه ًدا بالحديــث النبــوي:
مــن خــاف أدلــج ومــن أدلــج بلــغ المنــزل ،أال
إن ســلعة هللا غاليــة ،أال إن ســلعة هللا الجنــة.

الفصــل الثامــن :الخــوف مــن
اإلســام

فــي هــذا الفصــل انتقــل الكاتــب إلــى نــوع
مختلــف مــن الخــوف؛ هــو الخــوف مــن
اإلســام ،الــذي ال يغيــب عمــن يــدرك
حقيقــة الصــراع القائــم اليــوم ،حيــث تنــاول
الموضــوع بضــرب األمثلــة بتناقضــات
الغــرب فــي التعامــل مــع شــعائر اإلســام
وحريــات المســلمين الذيــن يعيشــون تحــت
ســلطانه.
ثــم ســلط الكاتــب الضــوء علــى قضيــة مــا
وصفــه بـــ “االســتبدال العظيــم” ،حيــث نقــاش
المصطلــح وتطــوره ملتزمًــا بالتسلســل
التاريخــي لظهــوره.
ثــم انتقــل الكاتــب إلــى بــاب جديــد بعنــوان
“اإلرهــاب األبيــض الجديــد” وإنشــاء جيــل
كامــل مــن اإلرهابييــن فــي الطــرف اآلخــر
المعــادي لإلســام بعــد عشــر ســنوات حافلــة
بتغذيــة وحــش الكراهيــة والخــوف مــن
اإلســام .لكــن مــع ذلــك بقــي اإلرهــاب صفــة
لصيقــة بالمســلمين رغــم أن حجــم الجرائــم
ارتفــع بشــكل الفــت فــي الغــرب خاصــة فــي
أمريــكا.
ومــن أهــم الملفــات التــي تناولهــا الكاتــب
فــي هــذا الفصــل؛ ملــف دعــم اإلســاميين
“المعتدليــن” ،والثــورات والربيــع العربــي.
وبعــد تمهيــد لقضيــة المهاجرين تنــاول الكاتب
الحديــث عــن الخــوف مــن المهاجريــن.
ثــم عــن الذعــر المزيــف مــن “االســتبدال
العظيــم” ،فــي كل مــن أوروبــا وأمريــكا.
وفــي نفــس الفصــل تنــاول الكاتــب مــا أســماه
“إحيــاء االســتبدال العظيــم” وتناقضــات
القضــاء الغربــي وميوعــة القوانيــن التــي
يفرضهــا تيــار العولمــة الليبرالــي مستشــه ًدا
بحادثــة نيوزيلنــدا ومجــزرة المســجدين فــي
منتصــف مــارس 2019م.
ملــف آخــر مهــم تناولــه الكاتــب فــي هــذا
الفصــل تحــت عنــوان “اإلســاموفوبيا علــى
الطريقــة الهندوســية” ناقــش فيــه المصطلــح

ثــم تاريــخ اضطهــاد المســلمين فــي الهنــد،
وأحــاط الكاتــب فــي هــذا القســم بأشــهر
مآســي األقليــات المســلمة المضطهــدة فــي
العالــم فــي هــذا الزمــان وهــي الروهينجــا
وااليغــور والمســلمين فــي الهنــد والمســلمين
فــي الغــرب .وطــرح الكاتــب بعــد هــذا
الســفر الملــيء بالتفاصيــل المهمــة والمؤلمــة،
التســاؤل :خــوف علــى المســلمين أم منهــم؟
واستشــهد فيــه بقصــص واقعيــة عــن “الذعــر
مــن النمــوذج اإلســامي”.
ومــن النقــاط المهمــة التــي أشــار لهــا الكاتــب
فــي هــذا القســم؛ أنــه ليــس فقــط الحــكام
الذيــن يتحركــون بعقليــة المصالــح والصــراع
االســتراتيجي ،بــل حتــى الحقوقيــون ،وخلــف
ذلــك ســر الليبراليــة العولميــة التــي هــي
عقيــدة أشــد أصوليــة مــن اإلســام وكل
األديــان األخــرى.
وختــم الكاتــب فصلــه هــذا بفقــرة عنوانهــا:
أليــس منكــم رجــل رشــيد؟
أكــد فيهــا علــى أن المســلمين يتشــاطرون
مســؤولية ضعفهــم وانشــقاق صفوفهــم إذ ال
تــكاد تجــد جاليــة مســلمة فــي أي بلــد غربــي
ً
فضــا
قــادرة علــى حــل مشــاكلها بنفســها
عــن أن تقــدم صــورة مشــرقة لإلســام الــذي
ينبغــي أن تحمــل رســالته.

الفصــل التاســع :الخــوف مــن
المــوت ومــا بعــده

“ســبحان مــن قهــر عبــاده بالمــوت” بهــذه
العبــارة اســتهل الكاتــب فصلــه التاســع مــن
كتابــه “مســتقبل الخــوف” ،ليدخــل فــي مناقشــة
ســؤالين:
األول :من يتحدى الموت؟
الثاني :ماذا أعددت لها؟
وبطريقتــه العلميــة بطرح األمثلــة والمفارقات
ومناقشــة األقــوال الغربيــة وتناقضاتهــا
واالستشــهاد بشــواهد اإلســام ختــم الكاتــب
فصلــه األخيــر بعنــوان جانبــي“ :كجناحــي
طائــر” ،عــرض فيــه خالصــة الفقهــاء
بضــرورة التــوازن حتــى يكــون الخــوف
والرجــاء جناحــي طائــر فهمــا متوازيــان
متســاويان ،مؤك ـ ًدا علــى أن الخــوف مــن هللا
يجــرد المســلم مــن مخاوفــه األخــرى ،فهــو
وجــه مــن وجــوه التوحيــد وســامة القلــب
وصفــاء العقيــدة.
ختــم الكاتــب أحمــد دعــدوش فصــول كتابــه
“مســتقبل الخــوف” بعــدد مــن التوصيــات
والنصائــح عرضهــا فــي هــذا الفصــل.
وأخيــرً ا قبــل الــوداع ،عرفــت فالــزم.
خالصة المراجعة
لقــد تميّــز كتــاب “مســتقبل الخــوف” الــذي

عــرض فيــه األســتاذ أحمــد خالصاتــه فــي
نحــو  370صفحــة بذلــك الربــط الجميــل
الســلس بيــن يوميــات الكاتــب واألفــكار التــي
تشــغله لبنــاء هــذا التأليــف ،فيجعلــك تعيشــها
بشــكل واقعــيّ وتــدرك حقيقــة أن خالصاتــه
ال تنفــك تســتند إلــى حقائــق مــن الواقــع الــذي
نعيشــه جميعًــا.
ً
ّ
ثــم ذلــك الســرد التاريخــي المهــم جــدا لفهــم
الواقــع واســتيعاب أحداثــه ومتغيراتــه،
ومناقشــة األقــوال واآلراء والنظريــات
بحســب مصادرهــا المختلفــة بإحاطــة واســعة
بخلفيــات أصحابهــا وتفاصيــل ظهورهــا
ً
فضــا عــن غــزارة االستشــهاد
وقصورهــا،
التــي تكشــف قــوة الرصــد واالســتطالع
التــي يمتلكهــا الكاتــب لدراســة الســاحة
اإلعالميــة ولإلحاطــة بمكونــات مشــاهد
الصــراع المختلفــة بمــا فــي ذلــك النظريــات،
والمؤلفــات ،واألفــام ،والوثائقيــات.
وهــذا مــا س ـهّل مهمتــه فــي إجــراء مقارنــات
وافيــة وضــرب األمثلــة الواقعيــة وتحديــد
المفارقــات والحقائــق المهمــة علــى طــول
امتــداد الزمــن ،والتــي ال تخلــو مــن آرائــه
وقراءاتــه الشــخصية وشــهادته علــى العصــر،
صــب أو تغييــب لبقيــة المعطيــات وإن
دون تع ّ
خالفتهــا.
كمــا كان الف ًتــا ذلــك الربــط التحليلــي بيــن
مفاهيــم الخــوف فــي مختلــف البيئــات
واألزمنــة والظــروف والحيثيــات ،والــذي
يســتند فــي نفــس الوقــت إلــى خلفيــة إســامية
عقديــة راســخة تجلــت بوضــوح فــي خاتمــة
الكتــاب وفصولــه األخيــرة.
كتــاب “مســتقبل الخــوف” إضافــة زاخــرة
للمكتبــة العربيــة واإلســامية ،تجمــع العديــد
مــن المحــاور التاريخيــة والسياســية والعقديــة
واالقتصاديــة والثقافيــة والتربويــة والدعويــة
وحتــى العســكرية ،انتهــت بطــرح ماتــع
لصناعــة الوعــي ،أنصــح بقراءتــه واالســتفادة
منــه.
جــزى هللا كاتبــه خيــر الجــزاء ونفــع بجهــوده
وإضافاتــه المميّــزة فــي مجــال البحــث فــي
القضايــا المصيريــة لنهضــة األمــة المســلمة.
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العالم على أعتاب أزمة حادة ...

مساكن ال تكفي ومداخيل الماليين ال تتحمل
أسعار اإليجارات
The world is on the cusp of a severe
crisis.. not enough housing, and the
incomes of millions can not bear the
rental prices

حتــى قبــل جائحــة كورونــا وتفشــيها فــي مختلــف إدراك عالمــي بــأن الســوق العالميــة ليــس لديهــا
بقــاع األرض ،واجهــت معظــم  -إن لــم يكــن جميــع منــازل كافيــة.
مجتمعــات المعمــورة  -أزمــة حــادة فــي قطــاع تلــك األزمــة واحــدة من األزمــات النــادرة التــي يطالب
اإلســكان ومــدى قــدرة المواطنيــن علــى تحمــل بهــا حتــى عتــاة االقتصادييــن الرافضيــن للتدخــل
تكاليــف الســكن أو شــراء منــزل.
الحكومــي فــي الشــأن االقتصــادي ،يطالبــون

جــاءت الجائحــة وزاد األمــر ســوءا ،بعــد أن تخلــف
مالييــن األشــخاص الذيــن فقــدوا وظائفهــم أو
تراجعــت مداخيلهــم الماليــة عــن دفــع اإليجــار
أو األقســاط الشــهرية للرهــن العقــاري ،وتدخلــت
الحكومــات إدراكا منهــا لخطــورة الوضــع ،فحظــرت
اإلخــاء نتيجــة التخلــف عــن الســداد ،وقدمــت ربمــا يكــون جيــل األلفيــة الخاســر األكبــر حتــى اآلن
بعضهــا مــا عــرف بمســاعدات اإليجــار الطارئــة أو فــي معركــة الحصــول علــى مســكن ،فقــد تأثــرت
تأخيــر دفــع أقســاط الرهــن العقــاري لبعــض الوقــت .مدخــرات هــذا الجيــل باألزمــة الماليــة التــي ضربــت
اآلن وبعــد أن بــدأت الحيــاة تعــود إلــى ســيرتها االقتصــاد العالمــي عــام  ،2008ثــم وبــاء كورونــا
األولــى تدريجيــا ،يبــدو العالــم وكأنــه علــى أعتــاب وتداعياتــه علــى االقتصــاد الدولــي ،مــا تــرك أبنــاء
أزمــة مســاكن حــادة الطابــع .فعالميــا قفــزت أســعار األلفيــة فــي وضــع ال يحســدون عليــه فيمــا يتعلــق
المســاكن بأســرع وتيــرة لهــا فــي أربعــة عقــود بالملكيــة العقاريــة ،مقارنــة باألجيــال الســابقة علــى
خــال الربــع األول مــن العــام الجــاري ،وأدى النقــص األقــل.
فــي المعــروض والزيــادة الراهنــة فــي الطلــب إلــى
الحكومــات بالتدخــل ،ألن الســوق بشــكلها الراهــن
ال تخــدم بــأي حــال مــن األحــوال األغلبيــة العظمــى
مــن األشــخاص الراغبيــن فــي شــراء منــزل ،بحيــث
بــات واضحــا للجميــع أن األمــر فــي حاجــة ماســة إلــى
إصــاح هيكلــي.
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ويتمثــل الحــل لــدى البعــض فــي إجابــة بســيطة
زيــادة المعــروض مــن المســاكن .لكــن هــذا الحــل
ليــس فقــط شــديد التعقيــد عندمــا يأتــي األمــر
إلــى التطبيــق العملــي واألخــذ فــي الحســبان حجــم
الفجــوة بيــن المعــروض والمطلوب ،بــل إن بعضهم
يتشــكك فــي أن تلــك اإلجابــة هــي حــل المشــكلة ،تمتــد أزمــة اإلســكان مــن الصيــن مــرورا بأوروبــا إلــى
ملوحيــن بــأن الحــل يكمــن فــي مــكان وإجابــة أخــرى .الواليــات المتحــدة وأمريــكا الجنوبيــة ،فضــا عــن
البروفيســور ديكــي كيــرك أســتاذ التخطيــط إفريقيــا واالقتصــادات الناشــئة ،وفــي كل مجتمــع
العمرانــي فــي جامعــة أكســفورد يــرى أن زيــادة ســتجد ســلة مليئــة بالحلــول المتباينــة ،ابتــداء
المعــروض مــن المنــازل أمــر ضــروري لحــل المشــكلة ،مــن تحديــد ســوق اإليجــارات إلــى فــرض ضرائــب
خاصــة فــي الــدول والمناطــق التــي ترتفــع فيهــا خاصــة علــى األمــاك والعقــارات ،ودعــوات الســتيالء
تكاليــف اإلســكان بســرعة ،لكنــه يعتقــد أن الدولــة علــى الوحــدات الخاليــة مــن الســكان ،أو
المشــكلة تكمــن أكثــر فــي القــدرة علــى تحمــل تحويــل المكاتــب الشــاغرة ومــا أكثرهــا فــي مرحلــة
تكاليــف الســكن.
مــا بعــد كورونــا إلــى وحــدات ســكنية ،ومــع هــذا ال
ويقــول لـــ»»« ،فــي عديــد مــن الــدول حتــى التــي يوجــد حتــى اآلن دليــل علــى أن أيــا مــن تلــك الحلول
تعانــي مشــكلة إســكان حــادة ،ال يوجــد نقــص فــي ســهلة المنــال أو دائمــة أو لديهــا القــدرة الفعليــة
المســاكن المؤجــرة ،لكــن المشــكلة تكمــن فــي أن علــى حــل المشــكلة.
هــو الحــل لتغطيــة الفــرق بيــن مــا يســتطيع هــؤالء
المســتأجرون تحملــه والتكلفــة الفعليــة للســكن،
وأن ذلــك ســيكون الحــل الوحيــد المتــاح لمــا
يقــرب مــن تســعة مالييــن أســرة منخفضــة الدخــل
للحصــول علــى وحــدة ســكنية.

المالييــن مــن النــاس يفتقــرون إلــى الدخــل الــازم
لتحمــل مــا هــو موجــود فــي الســوق ،فمشــكلة
القــدرة علــى تحمــل تكاليــف الســكن ال تؤثــر فقــط
فــي عــدد قليــل مــن المــدن عاليــة التكاليــف ،إنمــا
تنتشــر فــي جميــع أنحــاء العالــم ،ســواء المــدن
األغلــى التــي لديهــا أدنــى معــدالت اإلشــغال مثــل
مدينــة نيويــورك علــى ســبيل المثــال أو األســواق
األقــل تكلفــة مــع معــدالت الشــواغر المرتفعــة ،مثــل
الجــوس فــي نيجيريــا أو إســطنبول فــي تركيــا أو
حتــى جاكرتــا ونيودلهــي».

فــي الصيــن علــى ســبيل المثــال بلغــت تكلفــة
الشــقة فــي مدينــة شــنجن التــي تعــد النظيــر
الصينــي لــوادي الســيليكون األمريكــي  44مــرة
تقريبــا ضعــف متوســط الراتــب ،فــي كنــدا كانــت
أزمــة اإلســكان جــزءا مهمــا مــن حملــة رئيــس الــوزراء
جاســتن تــرودو الــذي تعهــد بفــرض حظــر علــى
المشــترين األجانــب ،وتعهــد أيضــا بحظــر شــراء
المنــازل ألغــراض االســتثمار.

ويشــير البروفيســور ديكــي كيــرك إلــى أنــه فــي
عديــد مــن االقتصــادات ،خاصــة الناشــئة فــإن أصغــر
الوحــدات الســكنية األساســية فــي األغلــب مــا تكون
غيــر ميســورة التكلفــة لألشــخاص ذوي الدخــل
المنخفــض جــدا ،مرجعــا ذلــك إلــى أن تكلفــة بنــاء
وتشــغيل المســاكن تتجــاوز ببســاطة مــا يمكــن
للمســتأجرين ذوي الدخــل المنخفــض تحملــه ،حتــى
لــو حــدد أصحــاب العقــارات اإليجــارات بالحــد األدنــى
المطلــوب لتغطيــة التكاليــف دون أن يســعوا
لتحقيــق ربــح ،فــإن الحصــول علــى وحــدة ســكنية
ســيظل أمــرا غيــر ميســور بالنســبة للكثيريــن
مــن أبنــاء األلفيــة أو لألســر ذات الدخــل المنخفــض علــى هــذا المنــوال ســتجد األوضــاع فــي ألمانيــا،
للغايــة مــا لــم يتلقــوا إعانــات أو برامــج حكوميــة إيطاليــا ،وجنــوب إفريقيــا وغيرهــا مــن الــدول التــي
تســمح لهــم بالحصــول أو امتــاك وحــدة ســكنية .تــزداد األوضــاع فيهــا ســوءا وتعقيــدا.
وبالفعــل فقــد أشــارت دراســة أمريكيــة حديثــة إلــى الخبيــر العقــاري إف .ســي فلوريــد يــرى أن جــزءا مــن
أنــه فــي الواليــات المتحــدة فــإن الدعــم الحكومــي أزمــة اإلســكان يرجــع إلــى أنمــاط التمويــل اإلســكاني
وفــي كوريــا الجنوبيــة تعــرض الحــزب الحاكــم
للهزيمــة فــي االنتخابــات البلديــة نتيجــة ارتفــاع
متوســط ســعر الشــقة فــي ســيئول بنحــو  90فــي
المائــة منــذ عــام  2017حتــى اآلن ،أمــا فــي نيوزيلنــدا
التــي تتصــف بالخفــة الســكانية ،فــإن أســعار
المســاكن ارتفعــت  22فــي المائــة ،بينمــا فــي هونــج
كونــج فحــدث وال حــرج ،حيــث احتفظــت المدينــة
وللعــام الـــ 11علــى التوالــي بلقــب المدينــة التــي
تمتلــك أقــل ســوق لإلســكان بأســعار معقولــة ،حيــث
ســعر المنــزل  20ضعــف دخــل األســرة الســنوي.
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وتحويلــه إلــى أداة اســتثمارية مــا تســبب فــي زيــادة المعــروض مــن اإلســكان الفاخــر ونقــص اإلســكان
ميســور التكلفــة.
ويقــول إنــه «فــي الــدول الرأســمالية الغنيــة تــم تمجيــد امتــاك المنــازل بحســبانه هدفــا نهائيــا لــكل
فــرد ،وقبــل الوبــاء كان االفتقــار إلــى اإلســكان المتوســط يمثــل مشــكلة رئيســة ،فقــد أســهم نمــو األبــراج
الفخمــة فــي جميــع أنحــاء العالــم ،بهــدف جــذب المســتثمرين األجانــب ،إلــى نقــص المســاكن لــذوي الدخــل
المنخفــض والمتوســط فــي المــدن».
تختلــف المعماريــة لوريــن ســميث مــع وجهــة النظــر تلــك وتــرى أن األزمــة اإلســكانية فــي أغلــب المجتمعــات
ال يمكــن أن تحــل مــن خــال حشــد المــوارد المحليــة فقــط ،حيــث إن هنــاك دائمــا حاجــة ماســة لجــذب
االســتثمارات األجنبيــة ســواء تعلــق األمــر بمــا تقدمــه تلــك االســتثمارات مــن تقنيــة حديثــة أو قــدرات
تنظيميــة غيــر متاحــة فــي األســواق المحليــة أو حتــى رؤوس األمــوال.
وتؤكــد  ،أن المســتثمر األجنبــي ليــس مؤسســة خيريــة أو اجتماعيــة إذ إنــه يهــدف إلــى تحقيــق الربح ،ومن
خــال اســتثماره فــي قطــاع اإلســكان فــي دولــة مــا وعبــر تركيــز اســتثماراته علــى اإلســكان الفاخــر فإنــه
يحــرر المــوارد المحليــة لتتخصــص فــي زيــادة الوحــدات الســكنية للفئــات االجتماعيــة المتوســطة والدنيــا،
ومــن ثــم فــإن األزمــة ال تتعلــق بالمســتثمر األجنبــي بقــدر ارتباطهــا بطبيعــة السياســات الحكوميــة التــي
تنظــم قطــاع اإلســكان.
وتضيــف «فــي الواليــات المتحــدة حيــث ارتفعــت أســعار المنــازل بنحــو  40فــي المائــة منــذ عــام  2000حتــى
اآلن ،فــإن الشــخص الــذي يعمــل  40ســاعة أســبوعيا ويتقاضــى الحــد األدنــى مــن األجــور ال يمكنــه تحمــل
تكلفــة شــقة بغرفتــي نــوم ،هــذا الوضــع الســيئ ال يعــود إلــى المســتثمرين األجانــب ،إنمــا إلــى السياســات
التــي تحظــر علــى األحيــاء الســكنية بنــاء مزيــد مــن الوحــدات الســكانية الجديــدة ،والقواعــد التــي تحــدد
الحــد األدنــى لمســاحة البنــاء أو المتطلبــات الخاصــة بتضميــن عــدد معيــن مــن أماكــن وقــوف الســيارات
لــكل مشــروع يتــم تطويــره أو توســعته».
مــن هــذا المنطلــق يطالــب بعــض الخبــراء بضــرورة طرح خطــة عمــل ذات طبيعة دوليــة لمعالجة المشــكلة
فــي مرحلــة مــا بعــد الوبــاء ،وذلــك بوضــع مشــاريع اإلســكان الجديــدة فــي الحســبان عنــد بــدء مشــاريع
بنــاء جديــدة ال ســيما فــي المــدن ،مــع إيــاء مزيــد مــن االهتمــام لرفاهيــة المواطنيــن بــدال مــن الرغبــة فــي
تحقيــق أربــاح ضخمــة.
ويــرى المهنــدس جــاك راســل أســتاذ السياســات التنمويــة فــي جامعــة لنــدن أن جــزء مــن المشــكلة يمكــن
حلــه مــن خــال االبتــكارات العلميــة الحديثــة وجــزء آخــر ســيتطلب جهــود اقتصاديــة خاصة.
ويقــول ،للتغلــب علــى أزمــة اإلســكان علــى المســتوى العالمــي فــإن التكنولوجيــا ال بــد أن تقــوم بــدور أكبر
بكثيــر مــن دورهــا الراهــن ،فمــن خــال إيجــاد مــواد بنــاء أرخــص واســتخدام أقــل لمــواد البنــاء مــع الحفــاظ
علــى معاييــر الســامة الدوليــة تقــل تكاليــف اإلنشــاء ،وبذلــك نضمــن أن قطاعــا أوســع مــن المســتهلكين
ســيتمتع بقــدرة أكبــر علــى الشــراء ،يترافــق مــع الجانــب التكنولوجــي ضــرورة العمــل علــى أكثــر مــن
محــور بيــن القطــاع الخــاص والحكومــات بحيــث يتــم التنســيق بيــن الجانبيــن لضمــان تعظيــم الفائــدة
مــن المــوارد الماليــة المحــدودة والمســتخدمة فــي قطــاع اإلســكان.
ويضيــف «العمــل أيضــا علــى إصــاح التبايــن الحالــي بيــن أســعار المســاكن واإليجــار ،والبحــث عــن حلــول
أخــرى للســكن فــي المــدن ســواء عبــر إعــادة تخصيــص العقــارات الشــاغرة ،أو تحســين روابــط النقــل لزيادة
مســاحة األرض حــول المــدن».
باختصــار ال يوجــد حلــول ســحرية قــادرة علــى حــل أزمــة اإلســكان علــى المســتوى العالمــي فــي المــدى
القصيــر ،لكــن هنــاك بوتقــة مــن الحلــول المختلفــة ،علــى األقــل إن لــم تفلــح فــي وضــع حــد لألزمــة فإنهــا
يمكــن أن تحــول دون تفاقمهــا علــى المــدى الطويــل.
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الملكية الفكرية

Intellectual property

تعــرف الملكيــة الفكريــة بأنهــا حــق تمتلكــه جهــة
توصلــت
معينــة ألعمــال الفكــر اإلبداعيــة التــي
ّ
إليهــا كاالختراعــات ،والرمــوز ،والنمــاذج الصناعيــة،
والصــور ،والمصنفــات الفنيــة واألدبيــة ،والرمــوز،
واألســماء التــي تقــوم بإنتاجهــا أو تأليفهــا ،أو
ـت الحــق ،األمــر الــذي
تنتقــل إلــى ملكيتهــا فــي وقـ ٍ
ّ
يتطلــب حمايــة هــذه الملكيــة مــن الســرقة ،أو
الغــش ،أو التزويــر...
فئات الملكية الفكرية الملكية الصناعية:
تشــمل هــذه الفئــة االختراعــات ،والعالمــات
التجاريــة ،والنمــاذج الصناعيــة ،والرســوم،
المميــزة للمنشــأ أي المعلومــات
والعالمــات
ّ
الجغرافيــة وتســميات المنشــأ.
حق المؤلف:
تشــمل هــذه الفئــة المصنّ فــات الفنيــة واألدبيــة
كالقصائــد ،والروايــات ،والمســرحيات ،واأللحــان
الموســيقية ،واألفــام ،واللوحــات ،والتماثيــل،
والصــور الشمســية ،والصــور ،والتصميمــات
الهندســية ،وكلهــا طبعــا تحصل على حق اســتئثاري
لمالــك المصنــف يمتــد بعــد وفاتــه
ـق
أن الحقــوق المجــاورة لحـ ّ
وال بـ ّـد مــن اإلشــارة إلــى ّ
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المؤلــف تتضمــن حقــوق فنانــي األداء المرتبطــة
بأدائهــم ،وحقــوق هيئــات اإلذاعــة الصوتيــة
المرتبطــة ببرامــج التلفــاز والردايــو ،وحقــوق منتجي
التســجيالت الصوتيــة المتصلــة بتســجيالتهم.
براءة االختراع:
امتيــاز خــاص يمنــح بشــكل رســمي لمختــرع فــي
فتــرة زمنيــة محــددة مقابــل ســماحه للعامــة
باإلطــاع علــى اإلختــراع  ,وبشــكل عــام فــإن الحــق
الــذي ُيمنــح لصاحــب االختــراع هــو منــع اآلخريــن
مــن صناعــة أو اســتخدام أو بيــع أو عــرض ذلــك
االختــراع دون الحصــول علــى موافقــة مــن صاحــب
بــراءة االختــراع.
ولبــراءة االختــراع مجموعــة شــروط وهــي-1- :أن
تكــون فكــرة جديــدة -2-أن تكــون غيــر بديهيــة -3-أن
يكــون لهــا تطبيــق صناعــي -4-ان ال تكــون فكــرة
مســروقة او منســوخة.
نموذج المنفعة:
يعــرف بأنّ ــه اختــراع بســيط أو بــراءة صغيــرة ،وهــو
أحــد أنــواع الحقــوق التــي يحمــي القانــون بموجبهــا
حــد االختــراع ،كمــا
وســيلة تقنيــة ال تصــل إلــى ّ

وأقــل
ّ
يكــون الحصــول عليهــا أســرع ،وأســهل،
أقــل مــن البــراءة.
ّ
تكلفــة ،ولمــدة حمايــة
العالمة التجارية:
ليميــز منتجاتــه
تعــرف بأنّ هــا إشــارة يســتخدمها تاجــر
ّ
أن القانــون
بــد مــن اإلشــارة إلــى ّ
عــن غيرهــا ،وال ّ
يطلــب مــن هــذه العالمــة أال تكــون مضللــة ،أو
مميــزة
مخالفــة لــآداب والنظــام العــام ،وأن تكــون
ّ
حتــى يحميهــا.
المؤشرات الجغرافية:
تعــرف بأنّ هــا إشــارة يتــم وضعهــا علــى منتــج لــه
منشــأ جغرافــي معيــن ،وصفــات تعــزى لنشــأتها
أن
بــد مــن اإلشــارة إلــى ّ
مــن ذلــك المــكان ،وال ّ
هــذه الســلعة مــا كانــت لتكتســب ذات الخــواص مــن
بيئــة غيــر تلــك البيئــة  ,علــى ســبيل المثــال الشــاي
الســيالني والكافيــار الروســي والزعتــر الحلبــي
والبــروكار الدمشــقي .
التصاميم الصناعية والرسومات:
ّ
متعلقــة
تعــرف بأنّ هــا معلومــة ذات قيمــة جغرافيــة
بالمبيعــات ،أو بطريقــة اإلنتــاج ،وغيــر معروفــة
للجمهــور وقــد اتخــذ صاحبهــا تدابيــر للمحافظــة
بــد مــن اإلشــارة إلــى أنّ هــا
علــى
ســريتها ،وال ّ
ّ
ّ
تتعلــق بالمظهــر الخارجــي للســلعة ،وال تدخــل فــي
وتتميــز بالجانــب الجمالــي أو الزخرفــي
وظيفتهــا،
ّ
ً
أن النمــوذج الصناعــي أو الرســم
للســلعة،
علمــا ّ
مــن الممكــن أن ّ
مجســمة مثــل
يتألــف مــن عناصــر
ّ
شــكل الســلعة ،أو مــن عناصــر ثنائيــة األبعــاد مثــل:
الخطــوط ،أو الرســوم ،أو األلــوان.
األصناف النباتية الجديدة:
تعــرف بأنّ هــا حــق يعطى للمصنّ فــات النباتيــة البارزة
والجديــدة وخاصــة الناجمــة عــن االبحــاث العلميــة
والتهجيــن والتعديــل الوراثــي.
وســائل الحمايــة القانونيــة للملكيــة الفرديــة
الحمايــة الوقائيــة:
الحماية الوقائية:

تتــم الحمايــة الوقائيــة بواحــدة مــن األســاليب
ّ
المقلــد ،أو صناعتــه،
اآلتيــة :منــع نشــر المصنــف
ّ
المقلــد .إثبــات واقعــة
أو نســخه .حجــز المصنــف
االعتــداء علــى الحــق مــكان الحمايــة .حصــر اإليــراد
الناتــج عــن اســتغالل المؤلــف ،وتوقيــع الحجــز علــى
كافــة األحــوال.
هــذا اإليــراد فــي ّ
الحماية العالجية:
تخــص هــذه الحمايــة الشــخص المعتــدي ،ويعاقــب
ً
اســتنادا للقانــون ،وهــي تتمحــور فــي صورتيــن
أساســيتين ،همــا :الجــزاء الجنائــي :ويتمثــل هــذا
الجــزاء بعقوبتــي الغرامــة ،أو الحبــس ،أو االثنتيــن
معـ ًـا ،وذلــك فــي حــال ارتــكاب واحــدة مــن األفعــال
مخالفــة لألحــكام.
ً
وعدهــا
التــي حددهــا القانــون
ّ
الجــزاء المدنــي :يتمثــل هــذا الجــزاء بتعويــض
ـق المؤلــف ،أو مرتكــب
يلتــزم بــه المعتــدي علــى حـ ّ
ينــص عليهــا القانــون.
مخالفــة
ّ
مصطلحات هامة في الملكية الفكرية :
معيــن مــن
تســمية المنشــأ :تعــرف بأنّ هــا نــوع
ّ
المؤشــرات الجغرافيــة المســتخدمة علــى المنتجات
ـكل أساســي
المتســمة بصفــات
ّ
معينــة تعــود بشـ ٍ
إلــى البيئــة الجغرافيــة التــي نشــأ فيهــا المنتــج.
حــق المؤلــف :يعــرف بأنّ ــه حــق يحمــي نتــاج العمــل
الفكــري لألعمــال الفنيــة واألدبيــة ،ويشــمل
المصنّ فــات المبتكــرة فــي الموســيقى ،واألدب،
إضافــة إلــى
ً
والفنــون الجميلــة كالنحــت والرســم،
األعمــال التكنولوجيــة كقواعد البيانــات والبرمجيات.
الحقــوق المجــاورة :تعــرف بأنهــا الحقــوق المتعلقــة
بحــق المؤلــف ،إذ يمنحهــا القانــون لفئــات محــددة،
مثــل فنانــي األداء ،والمنتجيــن ،وهيئــات اإلذاعــة،
علمـ ًـا أنّ هــا تســاعد المبتكريــن علــى نشــر أعمالهــم،
وإيصــال رســالتهم إلــى الجمهــور.
المنافســة غيــر المشــروعة :تعــرف بأنّ هــا األعمــال
المخالفــة للممارســات الشــريفة فــي المجاليــن
التجــاري والصناعــي.
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النانوتكنولوجي بين الواقع والخيال

Nanotechnology between reality and imagination

أ.د عبد السالم كردي المحمدي
شكل )) 1يبين مخطط توضيحي لماتعنيه كلمة نانو
كلمة »نانو« مشتقة من لفظة »نانوس« اإلغريقية ،مبدأ تدفق االلكترونات في السلك كما تتدفق المياه
ومعناهـا :القزم ،وبالتـالي فعلم النانو ،بداية ،يهتم في النهر ؛ فاإللكترونات ال تستطيع المرور عبر سلك
يبلغ عرضه ذرة واحدة
بالمقاسـات الصغيـرة

للمواد والتي تسمى بالمواد النانومترية) بأن تمر عبره إلكترونا بعد اآلخر , .وكذلك فان لون
( s’Nanomaterialهذا من الناحية اللغوية والتاريخية المواد يتغيرفالذهب بحجم النانو سيكون مائال اللحمر
على غير الطبيعي الذي يكون اصفر وقد يكون الكربون
 ،اما من الناحية العلمية
النانوي ) ) carbon Nanoفائق التوصيل للكهربائية )
 - 9فان مصطلح نانو يعني جزء من المليار ؛ فالنانومتر ) conductive superعلى عكس الكريون
هو واحد على المليار من المتر)10 m
قي حالته الطبيعية  .إ ن أخذ مقياس الحجم باالعتبار
( ولكي نتخيل صغر النانو
باإلضافة إلى المبادئ األساسية للكيمياء والفيزياء
متر نذكر ما يلي ؛ تبلغ سماكة الشعرة الواحدة إللنسان والكهرباء هو المفتاح إلى فهم علم النانو الواسع .
 50ميكرومترا أي  000,50نانو متر ,وأصغر األشياء التي شكل )) 2يمثل العالقة بين حجم الجزيئة والخواص
يمكن
البصرية لبعض المواد
إللنسان رؤيتها بالعين المجردة يبلغ عرضها حوالي ولذا فعلينا أن نتعرف على الفوائد المكتسبة واآلثار
 000,10نانو متر ،وعندما تصطف عشر ذرات من السلبية لهذه الثورة التكنولوجية الجديدة والتغييرات
الهيدروجين فإن
التي ستحدثها بحياتنا لنجني
طولها يبلغ نانو مترا واحدا فيا له من شيء دقيق ثمارها ونتجنب أو نقلل مضارها ولنكون على يقين من
للغاية  .والعلم الذي يتعامل مهذه المواد ودراسة أنها لن تشكل خطرا على حياتنا في الوقت ذاته.
خصائصها هو علم
شكل )) 3جزيئة نانو كاربون
النانو)) Nanoscinceاما تطبيق هذه العلوم
وهندستها النتاج مخترعات مفيدة فهو تقنية النانو ) فقي مجال الطب والصيدلة دخل النانوتكنولوجي
بقوة بدءا من تشخيص الحاالت المرضية واالورام )
) Nanotechnology
 ) Diagnosisواستخدام المواد النانومترية في في
والذي يتعامل مع المواد ذات االبعاد التي التتجاوز  100ايصال المواد المخدرة ) ) delivery Drugلتحقيق
نانومتر .الشيءالفريد في مقياس النانو أو الـ“ Scaleالتخدير الموضعي وتجنب التخدير العام اضافة الى
” Nanoهو
ان استخدام هندسة الجزيئات التى تستعمل بهذه
أن معظم الخصائص األساسية للمواد واآاللت الطريقة تسمح بالكشف او معالجة االمراض او
كالتوصيلية الحرارية أو الكهربائية ،والصالبة ونقطة االصابات ضمن الخاليا الموجهة فيمكن بهذه الطريقة
استخدام () robots-Nanoلجعل االصالحات بشكل
االنصهار والخواص
ادق وعلى المستوى الخلوى .واستخدمت تقنية النانو
الفيزيائية  ,تعتمد على الحجم )) dependent size
في عالج الكسور باستخدام مواد مصنعة خفيفة الوزن
بشكل ال مثيل له في أي مقياس آخر أكبر من النانو،
وتتميز بانها اكثر قوة وقابلية لتحمل اوزان تفوق
فعلى سبيل المثال السلك أو الموصل النانوي الحجم
مثيالتها المصنعة بالطرق الطبيعية من نفس المواد
ال يتبع بالضرورة قانون أوم الذي تربط معادلته التيار
بعشرات المرات ان لم نقل مئات واستخدمت مواد
والجهد والمقاومة ،فهو يعتمد على
اخرى في تصنيع حشوات االسنان كما استخدمت
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مواد مثل  nanosilver crystalline-كمادة مضادة
للميكروب )مطهرة( فى الجروح اما في مجال مراهم
التجميل فقد استخدمت مواد نانومترية فى صنع بعض
المراهم للوقاية من اشعة الشمس فوق البنفسجية
() UVحيث انها تحجب االشعة كلها وفى نفس الوقت
يبقى المرهم شفافا.

واستخدمت تقنية النانو في تصنيع ادوية وفعال بدأت
الصين بغزو االسواق من هذه المنتجات اما ميزتها عن
االدوية المصنعة بالطرق التقليدية فهي ان امتصاص
الجسم لها سيكون سريعا جدا وبهذا يمكن تقليل الجرع
المعطاة للمرضى اضافة الى تقليل الوقت والمال
 ،والتجارب الزالت قائمة ومستمرة الثبات نجاحها
في معالجة االمراض السرطانية وقد استخدمت
دقائق الذهب ) ) gold Nanoوكذلك دقائق الماس
والكربون واخيرا استخدمت مواد مغناطيسية ذات
تركيب نانوي كالحديد ) materials magnetic Nano
)واعتقد بانها االفضل نظرا الن الحديد ليس له تاثير
جانبي قوي على الجسم كونه يدخل في تركيب الدم
.ويتوقع المراقبون ان تؤدي هذه التكنولوجيا الجديدة
إلى ثورة غير مسبوقة للتصدي للكائنات الدقيقة
بانتاج مضادات حيوية ) ) Antibioticsوهو البديل
الجديد للمضادات الحيوية وتعتمد على اختراق الثقب
الميكانيكي للخاليا الممرضة )الجراثيم أو الفيروسات (
وهذه المضادات يمكن لها ان تتجمع على هيئة أنابيب
نانوية( ( Nanotubesأو دبابيس نانوية متناهية في
الصغر .فعند دخول ماليين من هذه األنابيب اللزجة
داخل الجذر الهالمي للبكتريا فإنها تنجذب كيميائياً
إلى بعضها البعض  ،و تجمع نفسها إلى أنابيب طويلة
متنامية ومتجمعة ذاتياً تقوم

االختصار الن حصرها يبدو صعبا جدا

ففى مجال االغذية تم تطبيقها على بعض صناعات
االغذية سواء حفظها او تعليبها كما انها تقلل من مخاطر
البكتريا الضارة على الصحة عن طريق قتل البكتريا من
صناديق الحفظ  .و تشمل فوائد تقنية النانو تحسين
أساليب التصنيع ، ،وشبكات الطاقة ، ،وتحسين طرق
إنتاج األغذية على نطاق واسع ,والبنية التحتية لصناعة
السيارات .المنتجات المصنوعة باستخدام تقنية النانو
قد تتطلب العمل اقل من الطريقة التقليدية اضافة
الى ان الصيانة تكون بسيطة وغير مكلفة ،وتكون
ذات إنتاجية عالية ، ،ولها متطلبات متواضعة للمواد
,ودخلت المواد النانومترية في صناعة الخاليا الشمسية
حيث ادت الى تحسن كفاءتها  ,كما دخل مجال النانو
في مجال اللكترونيات بصورة كبيرة وواسعة خاصة في
مجال تقليل حجم الدوائر االلكترونية او زيادة كفاءتها
اضافة الى استخدام الكربون النانوي كجزء اساسي في
بثقب الغشاء الخلوي  ،وتعمل مجموعات األنابيب تبريد الدوائر االلكترونية .
المتجاورة هذه على فتح مسام أكبر في جدار الخلية
البكتيرية  ،وخالل دقائق معدودة تموت الخلية وفي عالم الزراعة ،يعد النانو بثورة كبرى على صعيد
البكتيرية نتيجة لتشتيت الجهد الكهربائي الخارجي إستصالح األراضي ،وزيادة خصوبة التربة ما يضاعف من
إنتاج المحاصيل
لغشائها ,وهذا ما ينهي حياة الخلية عملياً.
وقد أظهرت هذه التقنية نجاحاً ملحوظاً في القضاء وبأقل مدة زمنية ممكنة ،كمثل إيجاد ثالثة مواسم
على كل من الجراثيم العنقودية الذهبية و عصيات إلنتاج القمح في السنة الواحدة اضافة الى انتاج
االسمدة ذات التركيب الناوي والتي ستؤدي الى
القيح األزرق وغيرها الكثير.
تقليل تكاليف التصنيع وتقليل الكمية المستخدمة
ويتوقع العلماء أن تنجح هذه التقنية النانوية في اضافة الى تقليل مخاطر االسمدة اذا استخدمت
القضاء على الفطريات أيضاً علما ان هذه المضادات بتركيب النانو النها ستمتص بسرعة فائقة ولن تبقى
النانوية تختلف تماما عن
في االرض لفترة طويلة كما كان السماد بصورته
المضادات العادية وهذا ما يجعل من الصعب للكائنات التقليدية  .وقد اصبح باإلمكان من خالل هذا العلم
الحية ان تطور ممانعة ذاتية ضدها  ..ويتوقع أن تبدأ المعجزة معالجة مياه الشرب وتنقيتها باستخدام فالتر
مثل هذه التجارب السريرية على البشر بعد حوالي  – 2نانوية .،ومن خالل تقنية النانو أيضاً  ،صار بإمكان العلماء
استخدامها في الفضاء بانتاج اجهزة وكاميرات رقمية
 3سنوات من اآلن باذن هلال.
صغيرة وتتحمل كل الظروف المحيطة لكشف وسبر
شكل )) 4رسم توضيحي الستخدام النانو في المجال
اغوار المحيط الكوني عن طريق استخدام
الطبي شكل )) 5رسوم توضيحية لبعض االستخدامات
الطبية لنانوتكنولوجيأما تطبيقات النانو تكنولوجي هذه الكاميرات كونها تتحمل ظروف قاسية كالضغط
األخرى فهي كثيرة و واسعة جدا وسنأخذها بشي من والحرارة نظرا لتحسين خواصها الميكانيكية اضافة
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الى كفاءتها العالية وبهذا يمكن ان تكون مفيدة رغم الجوانب االيجابية التي قد تحملها تقنية النانو إلى
في االستكشافات الفضائية  ,وقد تمكن العلماء المستقبل من تطور وتسهيل حياة ،إال ان هنالك الكثير
من استخدام تطبيقات تكنولوجيا النانو في مجال من الخبراء الذين
المنسوجات إلنتاج
يرون أن استخدام هذه التقنية في مجاالت معينة

أقمشة مضادة للجراثيم والفطريات باستخدام مركبات من الحياة قد يكون له عواقب غير محمودة .وتعقد
الفضة النانوية  ،وجعل األقمشة القطنية والصوفية منظمات البيئة والصحة العالمية
غير قابلة للبلل فضال عن إكساب هذه األقمشة في كافة أرجاء العالم مؤتمرات لبحث المخاطر التي
القدرة على مقاومة الحرائق وكذلك إنتاج مالبس قد تنجم من استخدام هذه التقنية ،ونظم اول اجتماع
أكثر راحة للعمال وتزويد السترات العسكرية بتقنيات عالمي لبحث اضرار النانو
التمويه عن طريق تقليل االنعكاس للضوء الساقط
عليها وزيادة معدل االمتصاص وبهذا تكون غير مرئية تكنولوجي في بروكسل .
اضافة الى االستشعار عن بعد ،والكشف
ونشرت منظمة  peace Greenالعالمية أخيرا بيانا
المبكر عن وجود غازات سامة أو جرثومات بيولوجية أو بينت فيه انها لن تدعو إلى حظر على أبحاث النانو.
مواد كميائية ضارة بالهواء لتوفير حماية أكبر للجنود مشيرة إلى أن االنسان
بتحسين الخواص
اليوم هو على أبواب عصر جديد في جميع النواحي،
البصرية والكهربائية والكيميائية للمواد باستخدام فال يمكن الوقوف بوجه هذا التطور ،لكنها دعت إلى
محاولة تقليص السلبيات قدر
مواد نانومترية .
وسينزل عمالق الكمبيوتر «هاولت باكارد « قريبا إلى اإلمكان.
السوق رقاقات يدخل في صنعها نانو اليكترونات قادرة وهنالك مجاالن ينتقد فيهما العلماء تقنيات النانو،
على حفظ المعلومات أكثر بآالف المرات من الذاكرة األول هو أن النانو جزيئات صغيرة جداً إلى الحد الذي
الموجوده حاليا .وقد تمكن باحثون في  IBMوجامعة يمكنها من التسلل وراء جهاز
كولومبيا وجامعة نيو أورليانز من جمع جزيئين
المناعة في الجسم البشري ،وبإمكانها أيضاً أن تنسل
غير قابلين اللجتماع إلى بلور ثالثي األبعاد .وبذلك تم من خالل غشاء خاليا الجلد والرئة ،وما هو أكثر إثارة
اختراع ماده غير موجودة في الطبيعة « ملغنسيوم للقلق أن بإمكانها أن تتخطى حاجز دم الدماغ .أما
مع خصائص مولده للضوء
النقد الثاني فهو الخوف من أن يصبح النانو بوت ذاتي
مصنوعة من نانو « و» أوكسيد الحديد محاطا التكاثر ،أي يشبه التكاثر الموجود في الحياة الطبيعية،
بسيلينايد الرصاص « .وهذا هو نصف موصل للحرارة فيمكنه أن يتكاثر بال حدود ويسيطر على كل شيء في
الكرة األرضية.
قادر على توليد الضوء .وهذه
الميزة الخاصة لها استعماالت كثيرة في مجاالت واستنادا لما ورد ,نستطيع القول  ,ان تقنية النانو هي
الطاقة والبطاريات .وقد أوردت مجله االيكونوميست تقنية القرن الواحد والعشرين لكن يجب ان النهمل
مخاطرها
مؤخرا أن الكالم بدأ عن ماده
جديدة مصنوعة من نانو تضاف إلى البالستيك ويجب التعامل معها بحذر وفق قواعد السالمة
والسيراميك والمعادن فتصبح قويه كالفوالذ خفيفة المهنية والصناعية ,وان نعمق االبحاث العلمية في
مجال التاثيرات الجانبية
كالعظام وستكون لها استعماالت
كثيرة خصوصا في هيكل الطائرات واألجنحة ،فهي لها ,الن حالها حال كل العلوم الحديثة فبقدر ما لها
مضادة للجليد ومقاومه للحرارة حتى  900درجه مئوية .من فوائد فانه من المؤكد ان لها اضرارا ان اسيء
استخدامها ,,
باختصار يمكن القول ان
تقنية النانو ستدخل من الذرة الى المركبات الفضائية والزال لدينا متسع من الوقت لنجري مزيدا من البحوث
واالتصاالت والجسور وتصنيع الطائرات والمركبات للوصول الى االسس العلمية الصحيحة للتعامل مع
النانوتكنولوجي
الفضائية.
,لنحقق االهداف النبيلة لهذه التقنية الحديثة .
شكل ))6
بعض تطبيقات النانوتكنولوجي

مخاطر استخدام تقنية النانو :
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باحثون يعكفون على تطوير روبوت يمكنه أن يفتح األبواب بنفسه

Researchers are developing a robot that can open doors on its own
تعتبــر عمليــة فتــح األبــواب مــن المهــام العويصــة التــي تواجــه الروبوتــات فــي هــذا العالــم .ويقــول
الباحــث «أو مــا « المتخصــص فــي مجــال الهندســة الفضائيــة بجامعــة سنســيناتي األمريكيــة إن
«الروبوتــات يمكنهــا أن تفعــل أشــياء كثيــرة ولكــن فتــح بــاب معيــن واجتيــازه يعتبــر بمثابــة تحــدي
كبيــر بالنســبة لهــا».
واســتطاع فريــق بحثــي بقســم علــوم الروبوتــات وأنظمــة التحكــم الذاتــي بالجامعــة التوصــل إلــى حــل
لهــذه المشــكلة مــن خــال نظــام محــاكاة رقمــي ثالثــي األبعــاد .ويهــدف هــذا النظــام لتطويــر روبــوت
ذاتــي الحركــة يمكنــه أن يفتــح األبــواب وكذلــك العثــور علــى مصــدر كهربائــي مــن أجــل أن يشــحن نفســه
ذاتيــا دون تدخــل مــن البشــر.
ويشــرح الباحــث يوفينــج ســون صعوبــة مشــكلة فتــح األبــواب بالنســبة للروبوتــات قائــا إن األبــواب تأتــي
بألــوان وأشــكال مختلفــة ويمكــن أن تكــون مقابضهــا علــى ارتفاعات مختلفة كمــا يتعين تعليــم الروبوت
حجــم القــوة المطلوبــة لدفــع البــاب مــن أجــل أن ينفتــح إضافــة إلــى أن معظــم األبــواب فــي األماكــن العامــة
ذاتيــة االنغــاق بمعنــى أنــه إذا مــا فقــد الروبــوت قبضتــه عــن البــاب فإنــه ســوف ينغلــق وبالتالــي ســوف
يضطــر الروبــوت إلــى إعــادة المحاولــة مــن جديــد.
ويســتخدم فريــق الدراســة فــي جامعــة سنســناتي تقنيــات الــذكاء االصطناعــي لتمكيــن الروبــوت مــن
«تعليــم نفســه» كيفيــة فتــح األبــواب وعــادة مــا يتــم ذلــك مــن خــال التجربــة والخطــأ ولكــن الروبــوت
يســتطيع تصحيــح اخطائــه مــع تكــرار المهمــة .ويؤكــد ســون أن نمــاذج المحــاكاة تجهــز الروبوتــات ألداء
المهمــة فعليــا علــى أرض الواقــع.
ويقــول فــي تصريحــات أوردهــا الموقــع اإللكترونــي «فيــز دون أورج» المتخصــص فــي التكنولوجيــا إن
«الروبوتــات تحتــاج إلــى بيانــات كافيــة أو خبــرات مــن أجــل تدريــب نفســها ويعتبــر ذلــك بمثابــة تحــدي
كبيــر للتطبيقــات الروبوتيــة األخــرى التــي تعتمــد علــى الــذكاء االصطناعــي مــن أجــل تنفيــذ مهــام
معينــة فــي أرض الواقــع».
ويعكــف فريــق الدراســة حاليــا علــى تحويــل النجــاح الــذي تــم تحقيقــه مــن خــال نمــاذج المحــاكاة مــن أجــل
ابتــكار روبوتــات تســتطيع أداء نفــس المهمــة فــي الحقيقة.
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مطاعم ومقاهي الصين تحاكي نمط «األنقاض السوري» لتصميم ديكوراتها الداخلية!

Chinese restaurants and cafes mimic the style of «Syrian ruins» to
!design their interiors
تلجــأ مطاعــم ومقــاه فــي الصيــن إلــى محــاكاة
الدمــار الحاصــل فــي ســورية لتصميــم ديكوراتهــا
الداخليــة ،كطريقــة للترويــج ،فيمــا يســتخدم
مشــاهير عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي
تســميات مثــل «النمــط الســوري» فــي منشــوراتهم
لجــذب االهتمــام.
وأشــار موقــع « ،»VICEفــي تقريــر لــه ،إلــى أن هــذه
المطاعــم والمقاهــي وغيرهــا مــن المحــات
اعتمــدت «نمــط األنقــاض الســوري» المرتبــط بآثــار
الحــرب والقصــف ومــا ألحقــه مــن دمــار فــي
العمــران ،حيــث بــات هــذا النمــط بمنزلــة توجــه
منتشــر فــي الصيــن.
وتتضمــن التصاميــم جدرانــً خشــنة مــن الطــوب
العــاري األحمــر ،أو مغطــاة باإلســمنت رمــادي
اللــون ،وتحمــل فتحــات تشــبه آثــار القذائــف ،أو
تظهــر عليهــا التشــققات أو محطمــة جزئيــً بفعــل
القصــف.
كمــا يتضمــن الديكــور الداخلــي أجهــزة محطمــة
مثــل التلفزيونــات أو ســاعات الحائــط ،أو كاميــرات
المراقبــة ،أو ألعــاب أطفــال محطمــة جزئيــا ،لتبــدو
كأنهــا قادمــة مــن ســاحة حــرب بالفعــل.
وحســب الموقــع ،فــإن رواد المطاعــم وبينهــم
مــن المؤثريــن علــى وســائل التواصــل االجتماعــي
يتدفقــون إلــى هــذه المطاعــم ،ويلتقطــون الصــور
ألنفســهم داخلهــا الســتخدامها عبــر حســاباتهم.
وال ُيعــرف كيــف نشــأ هــذا النمــط أو التســمية،
لكــن منــذ عــام  2020دأب مؤثــرون علــى وســائل
التواصــل االجتماعــي علــى الترويــج لمــا يســمونه
«النمــط الســوري» ،أو «نمــط األنقــاض الســوري» ،فيمــا
اســتخدم أحــد مصممــي الديكــور الداخلــي تعبيــر
«نمــط مــا بعــد الحــرب الســورية».
فمث ـ ً
ا ،كتبــت أحدهــم الشــهر الماضــي« :حطمـ ُ
ـت
هاتفــي المحمــول مــرة أخــرى اليــوم وقفــزت
فوقــه» ،مضيفــً« :اآلن هاتفــي أصبــح علــى النمــط
الســوري».
ويقــول الموقــع :إن انتشــار هــذه التســمية هــو
نتيجــة غيــاب الحساســية تجــاه «الحــرب األهليــة
الســورية المدمــرة» عبــر شــبكة اإلنترنــت الصينيــة،
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وأشــار الموقــع إلــى «تنافــس» بيــن المؤثريــن
وأصحــاب األعمــال الذيــن يبحثــون عــن االهتمــام
عبــر اإلغــراق بوســومات مثيــرة.
ويقــول مالــك مطعــم للمشــاوي فــي مقاطعــة
شــاندونغ :إنــه أطلــق علــى مطعمــه اســم «النمــط
الســوري» عبــر موقــع صينــي للفيديــو؛ ألن هــذا
المصطلــح يمكــن أن يجــذب الزبائــن الذيــن
يتطلعــون اللتقــاط «صــور لطيفــة» الســتخدامها
فــي حســاباتهم االجتماعيــة ،رغــم اعتــراف مالــك
المطعــم بــأن االســم قــد يكــون مســيئا بالنســبة
لســورية.
ويؤكــد مالــك المطعــم أنــه يتلقــى اتصــاالت مــن
أصحــاب أعمــال يطلبــون مســاعدته لعمــل تصميــم
مشــابه ،ويقــول :إنــه ســاعد ثمانيــة أشــخاص علــى
األقــل فــي تصميــم محالتهــم ،بينهــا صالــون
حالقــة ،ومقهــى ،ومطعــم.
وقــد أنشــأ فــي مطعمــه مســاحة ســماها
«مســاحة مشــاوي الالجئيــن» ،حيــث تنطلــق
موســيقى حزينــة فــي الخلفيــة ،واعتبــر المالــك أن
هــذا األســلوب جــذاب عبــر اإلنترنــت ،وقــال« :أنــت ال
تنتشــر بالحديــث عــن طعامــك كــم هــو جيــد».
ويقــول الموقــع :إن «النمــط الســوري» جــرى تطبيقه
فــي العديــد مــن األماكــن فــي الصيــن ،مثــل المنازل
والمكاتــب ومتاجــر األلبســة ومطاعــم الدجــاج،
وفــق مــا تكشــف عنــه المنشــورات علــى وســائل
التواصــل االجتماعــي.
لكــن فــي المقابــل ،فــإن مســتخدمين علــى وســائل
التواصــل االجتماعــي انتقــدوا هــذا االســتخدام
للمعانــاة الســورية ،وكتــب أحدهــم« :ســورية غارقة
فــي حــرب الحكومــة علــى شــعبها ،لــم أتوقــع أنها
يمكــن اســتخدامها مــن قبــل بعــض األشــخاص
األثريــاء لوصــف نمــط للتصميــم الداخلــي» ،مضيفــً:
«كنــت أعتقــد أن الصينييــن ســيكونون آخــر مــن
ينظــرون للحــروب بهــذه الطريقــة االمتيازيــة».
وتســاءل أحدهــم عمــا إذا كان مــن الممكــن
اســتخدام تســميات خاصــة بكــوارث شــهدتها
الصيــن ،مثــل «نمــط أنقــاض زلــزال وينشــوان» أو
«نمــط أنقــاض فيضــان زينغــزو».

نحن وتكنولوجيا المستقبل الذكية!

!We are the smart technology of the future

بقلم :سماح شياع عوده

أيــن نحــن مــن تقنيــات المســتقبل والعالــم الذكــي؟
مــاذا ســتقول األجيــال الالحقــة؟ هــل ســيذكروننا
بخير؟.ماهــو دورنــا الحقيقــي ؟ وكيــف نؤثــر فــي
تغييــر وجهــات النظــر علــى المســتوى المجتمعــي؟
ماهــو دور اصحــاب القــرار فــي هــذه المفصليــة؟
ماهــي الخطــط المطلــوب وضعهــا؟ ..تســاؤالت
نضعهــا ألنفســنا فــي ظــل عالــم متســارع جــدا
بامتــاك وتوطيــن تقنيــات ذكية التتوافــر قاعدتها
وبناهــا التحتيــة فــي الدول الغيــر مخططة لها التي
تفكــر بحاضرهــا اكثــر مــن مســتقبلها!ولنأخذ مثــا
عالــم الطاقة..األمــن الطاقي…المتتبــع للتقاريــر
الدوريــة التــي تصدرهــا الوكالــة الدوليــة للطاقــة
المتجــددة  ARENAســتالحظ فــي خارطــة الطريــق
للطاقــة المتجــددة Road map of renewable
 energyعلــى المســتوى العالمــي حتــى عام ٢٠٥٠
أن الوقــود األحفــوري اليــزال موجــود ضمــن الخطة
كمصــدر للطاقــة ولكــن كفــة االرجحيــة للطاقــة
المتجــددة تــزداد تدريجيــا ,بمعنــى ليــس بهــذه
الســهولة ســتختفي مصــادر الطاقــة التقليديــة
خصوصــا إذا ماأخذنــا بنظــر االعتبــار ليــس جميــع
الــدول بناهــا التحتيــة جاهــزة للتحــول الســريع الــى
التكنولوجيــا الذكيــة بســهولة.من وجهــة نظــري
كباحــث أكاديمــي فــي هــذا الشــأن ســيبقى النفــط
عامــل شــد وجــذب وصــراع بيــن العالــم التقليــدي
الملــوث للبيئــة والعالــم الذكــي لفتــرة أطــول
خصوصــا إذا مــا اســتنتجنا حجــم الصــراع االقتصــادي

بيــن أقطــاب النفــط كشــركات هيمنــه وأقطــاب
العالــم الذكــي الــذي ينمــو بســرعه ولكــن التتوفــر
قاعدتــه األساســية والبنــى الفكريــة واالســتعداد
للتحــول الســريع نحــوه فــي كل البلــدان وخصوصــا
البلــدان الناميــة .ربمــا ســتكون المنتجــات الذكيــة
علــى اختــاف أنواعهــا واســتخداماتها أكثــر رواجــا
ولكــن ربمــا علــى المــدى القريــب لــن يختفــي النفــط
مثــا بهــذه الســهولة.نعم يتوقــع ســيصبح ســلعه
قليلــة الفائــدة ممــا عليــه الحــال اآلن وســتضطر
الــدول المنتجــة لــه إلــى تقليــل اإلنتــاج فــي
المســتقبل اذا مااصبحــت المبيعــات منــه التغطــي
نفقــات االســتخراج والتصديــر والصناعــة التحويليــة
لقلــة المســتهلكين لــه بســبب غــزو العالــم الذكــي
مــن ســيارات كهربائيــة وخــزن للطاقــة ومبــان
متكاملــة ذكيــة ذاتيــة التجهيــز للطاقــة وزراعــه
ذكيــة ومصانــع تــدار بالروبوتــات وزيــادة ســكانية
متناميــة واحتياجــات بشــريه مضاعفــة.إن الطلــب
علــى الطاقــة ينمــو بشــكل كبيــر جــدا خصوصــا إنهــا
تشــكل العمــود الفقــري لــكل األنشــطة الحياتيــة
للبشــر ومعيشــته وتطوره.أيــن نحــن مــن هــذا
العالــم الذكــي؟ هــل نبقــى نتفــرج والســنوات تمــر
متســارعة فــي ظــل تخلفنــا وتجاهلنــا لمــا يحــدث
فــي العالــم! هــذا التســاؤل مطلــوب وضعــه أمــام
كل انســان يــدرك مــا يحــدث فــي العالــم مــن تطــور
تكنولوجــي متنامــي اكثــر ممــا نتصــور اآلن
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علامء دين وسياسيون يثمنون حرب تركيا عىل الفوائد الربوية
Religious scholars and politicians appreciate Turkey›s war on
RIBA HARAM interests

أثــار إعــان تركيــا خفــض ســعر الفائــدة  100نقطــة لتصــل إىل %15
ردود فعــل واســعة عــر مواقــع التواصــل االجتامعــي ،هــذا وقــد أكــد
سياســيون وعلــاء ديــن أن الرئيــس أردوغان يشــن حملة عــى الربا.
وكتــب مفتــي ســلطنة ُعــان ،أحمــد بــن حمــد الخلييل ،عــر صفحته
عــى «تويــر»« :إنــا لنح ِّيــي الحكومــة الرتكيــة املســلمة الشــقيقة
ممثلــة يف قيادتهــا املســددة يف توجههــا إىل تطهــر اقتصادهــا مــن
رجــس الربــا ،الذي لعن اللــه آكله ومؤكله وكاتبه وشــاهديه ،ونطالب
جميــع الحكومات اإلســامية أن تتعاون عىل ذلــك( ،وتعاونوا عىل الرب
والتقــوى)» ،حســب قوله.
فيــا قــال النائــب الكويتي الســابق نــارص الدويلــة ،عــر صفحته عىل
«تويــر»« :الرئيــس أردوغــان يشــن حملــة عــى الربــا ويتهــم البنــوك
التــي ترهــق كاهــل االقتصاد بالفوائــد الربوية بأنها هي ســبب ضعف
االقتصــاد العاملــي وخـراب املجتمعــات ،يــا أمــة العــرب ما فيــه واحد
منكــم يقتدي بأردوغــان قبل فوات األوان».
ومــن ناحيتــه ،علــق الناشــط فايــز الكنــدري :الحمــد للــه الــذي
ـس بل ـ ٍد مســلم لــوا َء
أقــر عينــي بهــذا اليــوم الــذي يرفــع فيــه رئيـ ُ
محاربــة الربــا ،نعــم ســيحاربك التجــار الجشــعون وقــوى الــر أيهــا
الطيــب أردوغان ،لكن يكفيك أن الله معك ،وأن الحق معك ،وأن اللهَ
قــد حاربهــم قبــل أن يحاربوك :فــإن مل تفعلــوا فأذنوا بحــرب من الله
ورسوله.
فيــا أكــد األكادميــي املــري محمد الجــوادي أن مــا يفعلــه أردوغان
يف ســعر الفائــدة مــدروس جيــداً ،وهو إزالــة الدهون من جســم قابل
للحيــاة ،األفضــل بتقليل الدهون وقــد فعلته االقتصاديــات األوروبية
القويــة بدرجة أقىس فرتشــقت ،واألتـراك اآلن يف ذروة النضج ليفهموا
جدوى الجراحة وأملها.
وعــى صعيــد متصــل ،أشــار اإلعالمــي أحمــد منصــور إىل أن أردوغان
يعلــن الحــرب عىل الفوائــد الربوية ويعتربهــا آفة وأم الــرور ،ورغم
البعــد املحــي فإنهــا حرب عــى النظام املــايل العاملي الــذي يرتكز عىل

الربــا ،يف املقابــل ترتفــع وتــرة املضاربــة عــى اللــرة الرتكيــة ويتهاوى
ســعرها أمام العمالت الرئيســة ،من سينترص يف هذه الحرب املصريية؟
أردوغــان أم املرابــون؟
ويف الســياق ذاتــه ،قال الداعية اإلســامي الشــيخ محمــد الصغري« :إنا
لنح ِّيــي الحكومــة الرتكيــة املســلمة الشــقيقة؛ يف توجههــا إىل تطهــر
اقتصادهــا مــن رجــس الربــا ،الــذي لعــن اللــه آكلــه ومؤكلــه وكاتبــه
وشــاهديه ،ونطالــب الحكومــات اإلســامية أن تتعــاون عــى ذلــك»،
ســاحة مفتــي ُعــان الشــيخ أحمد الخليــي يؤكــد وقوفه مــع قضايا
أمتــه ويدعــم ق ـرار أردوغــان بشــأن الربــا.
وأكــد اإلعالمي جامل ســلطان :الرئيس الرتيك يواصــل معركته الخطرية
ضــد «الربــا» رغــم ضغطهــا عــى اللــرة ،والبنــك املركــزي الــريك يعلن
عــن تخفيــض جديــد للفائــدة ( 100نقطــة) ،وبالطبــع تســبب القرار
يف تراجــع جديــد للــرة ،أردوغــان عنيــد ،وهــو مــر عــى رأيــه بــأن
«الربــا» خ ـراب لالقتصــاد الوطنــي ،فهــل ينتــر يف معركتــه املثــرة
تلك؟
وعلــق األكادميــي د .عبداللــه العــادي :أردوغــان يف محاربتــه الربــا
يواجه وحشـاً عىل شــكل مؤسسات رأســالية وأصحاب نفوذ وسلطة،
والبنــك الــدويل وصنــدوق النقــد أبــرز مكوناتــه ،ولــن تكــون معركتــه
ســهلة ،الرتبــاط معظــم العــامل بالوحــش ،وســيكون وحيــداً يف جبهته،
لكــن يكفيــه رشف محاولة تجســيد آية «يك ال تكون دولــة بني األغنياء
منكــم».
فيــا أوضــح د .حاكــم املطــري أن الطيــب أردوغــان يخــوض معركــة
كربى مع الربا والتضخم الذي تقف وراءه الرأساملية الغربية والبنوك
الدوليــة للســيطرة عــى تركيــا بعــد أن تحــررت مــن نفــوذ الغــرب
الســيايس والعســكري وبدأت باســتعادة دورهــا اإلســامي التاريخي!
﴿يــا أيهــا الذيــن آمنــوا اتقــوا اللــه وذروا مــا بقــي مــن الربــا إن
كنتــم مؤمنــن﴾.
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طريقك إلى النجاح...

وتغيير أهدافك نحو االفضل ،بإذن الله تعالى

Your way to success...

and changing your goals for the better, ALLAH s.w. willing
هنــاك ثالثــة جوانب رئيســية في شــخصية اإلنســان
إذا توفــرت بطريقــة جيــدة تمهــد الطريــق لنجاحــه
وتفوقــه فــي الحيــاة ،وهــذه الجوانــب متداخلــة
ومرتبطــة ارتباطــا وثيقــا مــع بعضهــا ،والبــد مــن
توفرهــا بطريقــة متوازنــة .الجانــب األول  -:توفــر
رؤيــة واضحــة وإحســاس قــوي باالتجــاه وتحديــد
األهــداف ,الجانــب الثانــي  -:توفــر درجــة عاليــة مــن
االحتــراف والتخصــص والترکیــز  ,الجانــب الثالــث -:
توفــر قــدرة عاليــة علــى عمــل العالقــات الشــخصية
والمصداقيــة واإلقنــاع والتأثيــر اإليجابــي فــي
اآلخريــن ,فجانــب الرؤيــة يتعلــق بمجموعــة مــن
القــدرات والمهــارات واالتجاهــات النفســية
اإليجابيــة وكلهــا تصــب فــي شــعور اإلنســان بــأن
أهدافــه فــي الحيــاة واضحــة وأنــه يعــرف مــا يريــد
وأن الطريــق الــذي يســلكه ســيوصله إلــى الوجهــة
التــي يســعى إليهــا ،وجائــب االحتــراف يتعلــق بتوفر
مهــارات عاليــة وخبــرات متراكمــة فــي تخصــص أو
حرفــة أو اهتمــام معيــن يبــرز مــن خاللــه اإلنســان
ويعبــر عــن تمیــزه وقدرتــه علــى اإلنجــاز وخدمــة
نفســه ومجتمعــه ،أمــا جانــب العالقــات فيتعلــق
بالطريقــة التــي ينظــر مــن خاللهــا النــاس إلــى
اإلنســان ،هــل هــو فــي نظرهــم إنســان موثــوق؟
وحســن الخلــق؟ ومنفتــح ومــرن؟ ولــه مصداقيــة
عاليــة؟ ولديــه قــدرات رفيعــة فــي التعامــل مــع
اآلخريــن والتأثيــر اإليجابــي عليهــم؟ إن التغييــر
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اإليجابــي فــي الحيــاة الشــخصية واالجتماعيــة أمــر
مطلــوب ويحتــاج إلى مبادرة ذاتية ويمكن تحقيقه
بيســر وســهولة ،فقــد أوضــح اللــه لنــا ســبحانه
وتعالــى معاييــره وأعطانــا القــدرة واإلرادة علــى
الفعــل لتحقيقــه ،بــل إن الحيــاة جميعهــا اختبــار لنــا
فــي قدرتنــا علــى الفعــل والوصــول إلــى الخيــارات
المناعيــة و اتباعهــا ,إن المتحكــم الرئيــس فــي
حياتــك بعــد التــوكل علــى اللــه ســبحانه وتعالــى،
هــو أنــت انظــر الــى نفســك هــل لديــك القــدرة علــى
اإلمســاك بزمــام أمــرك وتطويــر ذاتــك ,وهــل أنــت
إنسان مخترع ام مستسلم وكسول ومتهاون  ,أم
إنســان نشــط فاعــل ومفكــر ومســتفيد مــن کامــل
قدراتــك؟ هــل تســتطيع أن تســتجيب للتحــدي
الــذي تضعــه أمامــك  ,إذا كنــت إنســانا واثقــا مــن
نفســك حريصــا علــى مســتقبلك ترغــب فــي التغييــر
اإليجابــي فكــر كيــف يمكنــك ان تصبــح ناجحــا ,أمــا
إذا كنــت تشــعر بالتــردد وتســاورك الشــكوك فــي
جــدوى التغييــر فــي حياتــك فلــن تســطيع ان تطــور
نفســك وســتدور فــي الحلقــة المفرغــة التــي طالما
دار فيهــا كل إنســان كســول متهــاون مســوق
الپســتطيع تغييــر حياتــه إلــى األفضــل  ,ابــدأ حياتــك
مــن االن ومــن هــذه اللحظــة فــي تغييــر اهدافــك
نحــو االفضــل واكتشــف قدراتــك الجيــدة والمفيدة
وســتجد نفســك بــأذن اللــه انســان ناجــح.
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 7عالمات تدل على أنك تسير في االتجاه الخاطئ
signs that you are going in the wrong direction 7

هنــاك  7عالمــات تــدل علــى أنــك تســير فــي  -5تختار دائمًا الطريق السهل:
االتجــاه الخاطــئ ،وهــي:
ال تختــر الطريــق الســهل؛ ألن نتائجــه دائمــً
تكــون محــدودة ،اسـ َ
ـع دائمــً إلــى المغامــرة
 -1لست أنت من يتخذ قراراتك:
يجــب أال تتحــول حياتــك إلــى تقليــد لحيــاة واالجتهــاد واالبتــكار ،فــكل الناجحيــن حــول
اآلخريــن ،فحياتــك يجــب أن تعيشــها بــكل العالــم يتميــزون بالمغامــرة والمثابــرة.

تفاصيلهــا ولحظاتهــا وبــكل ألمهــا ،وأن
تتخــذ القــرارات الحاســمة بنفســك ســواء  -6جعلــت مــن حياتــك قصــة دراميــة
العاطفيــة أو العمليــة.
حز ينــة :
 -2ال تنظم أوقاتك وأولوياتك:
ال تجعــل مــن حياتــك قصــة دراميــة مليئــة
حــاول التوفيــق دائمــً بيــن شــغلك وحياتــك باألحــزان التــي ال تنتهــي أبــدًا.
الخاصة.
 -7تهتم بمن ال يهتمون بك:

 -3جهدك ال يأتي بنتائج:
إذا وجــدت بأنــك تخصــص وقتــً أطــول
إذا وجــدت بــأن نتائجــك صفــر مــن المجهــود باالهتمــام بأشــخاص معينيــن ،فــي حيــن
المضنــي الــذي تقــوم بــه؛ فيجــب عليــك أنهــم ال يبادلونــك نفــس الشــعور ،أو أنــك
إعــادة النظــر فــي الطريقــة التــي تعمــل بها .تضــع لهــم مكانــة خاصــة فــي قلبــك ال
يضعونهــا هــم ،فاألفضــل لــك محاولــة
 -4ال ُتنهي مشاريعك بالوقت المطلوب:
إعــادة النظــر فــي عالقتــك هــذه.
حســب دراســات فــي علــم النفس أكــدت أن
العقــل البشــري غالبــً مــا يميــل إلــى تذكــر
األشــياء التــي لــم ينههــا ،فتبقــى عالقــة
فــي الذهــن ،ممــا يســبب تشويشــً.
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روبوتات تنقل زبائن مطعم
بالموصل في رحلة نحو
المستقبل
Robots transporting
customers of a
restaurant in Mosul
city of Iraq on a
journey into the future
يتنقــل روبــوت فــي أرجــاء مطعــم بالموصــل فــي إخــراج هواتفهــم الذكيــة اللتقــاط الصــور ،كذلــك يقــف
ً
مقد ً
أطباقــا متنوعــة إلــى رواد األطفــال ليأخــذوا صـ ً
مــا
شــمال العــراق،
ـورا لهــم بجانــب اإلنســان اآللــي
ّ
ً
ــورت
ط
تكنولوجيــا
بفضــل
الموقــع
جزئيــا فــي هــذه قبــل مغــادرة المطعــم.
ُ ّ
المدينــة العراقيــة التــي دفعــت فاتورة باهظة بســبب ويشــير عبدالرحمــن ،وهــو طبيــب أســنان ،إلــى أن
الحــرب.
الروبوتيــن مســتوردان مــن خــارج العــراق ،مــن دون

يرحــب الروبــوت األبيــض واألزرق بصــوت آلــي اإلفصــاح عــن كلفــة المشــروع أو الجهــة الممولــة لــه.
قائــا:
نســائي ،بزبائــن دخلــوا المطعــم،
ً
ً
«أهــا وتطغــى التكنولوجيــا علــى المطعــم ،حتــى إن
أن
و»أتمنــى
الثالثــة»،
وســهال بكــم علــى الطاولــة
ً
الطــاوالت الـــ 15تعمــل بنظــام رقمــي يتيــح للزبائــن
مطعمنــا».
فــي
بوقتكــم
تســتمتعوا
مــن خــال اللمــس تصفــح قائمــة الطعــام وإرســال
ويضيــف اإلنســان اآللــي فيمــا تلمــع عينــاه بضــوء الطلبيــات ،كمــا زُ ودت الطــاوالت أجهــزة شــحن
أحمــر «ال تنســوا أن تعطــوا آراءكــم حــول فكــرة الســلكية للهواتــف.
المطعــم ومســتوى الخدمــة».
ويلفــت عبدالرحمــن إلــى أن البرمجــة والنظــام
ويتنقــل هــذا الروبــوت الــذي يضــع قبعة ســوداء على المســتخدم فــي المطعــم مــن تنفيذ مجموعة شــباب
ً
ً
ووشــاحا
رأســه
أنيقــا حــول عنقــه ،ببــطء علــى ســكة مــن جامعــة الموصــل« ،ســاعدونا فــي ربــط الطاوالت
تؤمــن حركتــه علــى أرضيــة الصالــة المزدحمــة واألنظمــة وإنشــاء برمجيــات خاصــة بالمطعــم ووضــع
حديديــة ّ
بالزبائــن.
ســيرفر (خــادم معلوماتيــة) خــاص بنــا».

ويقــول صاحــب المطعــم رامــي عبدالرحمــن ( 30المطعم المفضل
ً
عامــا) :إن فكــرة المشــروع نشــأت لديــه خــال جائحــة ويؤكــد عبدالرحمــن الــذي يأمــل توســيع خدمــات
«كوفيــد »19-إثــر مشــاهدة مقاطــع مصــورة تظهــر مطعمــه لتشــمل وجبــات الفطــور والغــداء ،أن بعــض
روبوتــات وموائــد رقميــة تعمــل باللمــس في مطاعم زبائــن «وايــت فوكــس» يجتــازون مســافات طويلــة
فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة وإســبانيا واليابــان .للمجــيء إلــى المــكان مــن محافظــات مجــاورة مثــل

ومــا زالــت أجــزاء مــن مدينــة الموصــل التــي خضعــت صــاح الديــن وأربيــل.
لســيطرة تنظيــم «الدولــة اإلســامية» منــذ صيــف ورغــم المعــدات الحديثــة ،يبقــى هنــاك دور لإلنســان،
 2014حتــى نهايــة عــام 2017م ،تعانــي آثــار ســنوات إذ يضــع أربعــة شــبان األطبــاق التــي ينقلهــا الروبــوت
الحــرب.
علــى الطــاوالت وبالعكــس.

ً
عامــا) الــذي أتــى لتنــاول
لكــن فــي إمــكان ســكان المدينــة االبتعــاد عــن هــذه ويبــدو بشــار البياتــي (50
األجــواء لفتــرة وجيــزة مــن خــال تنــاول وجبــة العشــاء العشــاء مــع زوجتــه ،معجبـ ًـا بهــذا األســلوب الحديــث
فــي مطعــم «وايــت فوكــس».
ً
صــورا لــه مــع الروبــوت
فــي المطعــم ،إذ يلتقــط
ً
رحلة في الفضاء
مراقبــا عملــه بابتســامة علــى وجهــه.

وتعكــس مشــاهد تزيــن الجــدران داخــل المطعــم رائــد
فضــاء يطفــو فــي الفلــك ومنظـ ً
ـرا لــأرض وكواكــب
أخــرى كمــا لــو أنهــا مــن نافــذة مركبــة فضائيــة.

لكــن عنصــر اإلثــارة األكبــر همــا الروبوتــان المغلفــان
بالبالســتيك اللــذان يتنقــان لتقديــم الطعــام للزبائــن
الذيــن يعــج بهــم الموقــع.

وفــي كل مــرة يقتــرب الروبــوت ،يســارع الزبائــن إلــى
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ويقــول البياتــي :هــذا شــيء جميــل وحضــاري فــي
مدينــة الموصــل ،ســافرت إلــى خــارج العــراق لكني لم
أجــد مثــل هــذا ال في تركيا وال األردن وال الســعودية.
ويضيــف :أنــا ســعيد جـ ً
ـدا بوجــود هــذه الخدمــة فــي
الموصــل ،ســواء لناحيــة النظافــة أو الســرعة أو
األســعار ،وأتمنــى أن تُ عمــم الفكــرة فــي جميــع
ً
مؤكــدا أن «وايــت فوكــس» ســيكون
المطاعــم،
«مطعمــي المفضــل فــي مدينــة الموصــل».

ABOUT 50CANE
SMART STICK
The 50-cane smart stick device is the latest modern technology offered to the
blind and visually impaired, produced by Hemam company for Educational
Services, and it is the first Emirati-Malaysian product in the world to provide
these wonderful services, in addition to helping it prevent Corona virus, by not
touching surfaces and spacing Spatial between the blind and his companion.
It is primarily an electronic device used in conjunction with a telescopic wand,
and it is lightweight; It weighs about 120 grams without the stick, and it includes
a light telescopic stick that is easy to open, close and adjust according to the
length of its user, and by increasing the height range it detects, and it has the
ability to detect any obstacles in front of it in the distance from the ground to
the top, and it can detect obstacles Which is 2.8 meters away on the walking
road, and warns of it by making a sound and vibration, and the alarm rate
increases and repeats whenever the obstacle or obstacle approaches, The device
enables its user to solve the problem of night walking by means of night lighting
to protect the blind, and it is also water-resistant. Then it can be used during
light rain or snowy weather, but it is not recommended to use it during heavy
and flowing rain because it will give a constant warning through vibrations or
sound, which may cause you confusion and the inability to identify the obstacle
in front of you. In this case, it is advisable to close it and keep it away from heavy
and flowing rain in order to avoid damaging it, and it must be dried after the
rain stops and before restarting it and using it again.
Hemam Educational Services Company has made sure to make its all-new
product (50 Cane) a great experience for the blind and visually impaired, as it
has included many amazing features that make it out of competition with other
products in the market. So, buy our brand new product, and you will find it is
different now, as this time you will get a unique experience while walking alone
without the need for a guide from family or friends.
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ENJOY THE FOLLOWING CAPABILITIES OF THE

50-CANE DEVICE

OBSTACLE DETECTION

The device can automatically detect obstacles during movement up to 3
meters, and it is waterproof and you can use it in light rain, but we recommend in cases of heavy rain to close the water detection button and not
use it.

VIBRATING ALERT AND AUDIBLE ALERT

The new cane (50 Cane) issues various notifications to help the blind to
know what to do, for example a short warning indicates obstacles, a longterm warning repeatedly indicates a weak battery, and a long-term warning that stops when the stick is raised up indicates the presence of water
on the road.

QUALITY DESIGN AND EXTERIOR

The attractiveness of the exterior, in addition to the splendor of design,
makes the new 50 Cane a beautiful accessory that adds to your elegance,
as it is not just a white stick as it was in the past.

POWERFUL 8 HOURS CONNECTED BATTERY:

Do not worry about the long times you spend outside, the new stick (50
Cane) is equipped with a powerful battery that enables 8 hours of continuous use without interruption, after being fully charged.

NIGHT LIGHT

The device is characterized by automatically activating the night lighting
feature in the dark to alert others

WATER DISCOVERY

The device can alert the user to the presence of water, silt, or wet debris
on the ground in the way of the user.

EASE OF CARRYING

The ease of portability and control of the device has been taken into consideration while designing it so that it does not overload the palm and arm
when handling it.

LIGHT WEIGHT

The device weighs about 120 grams without the stick, which provides the
advantage of using it for a long time without feeling tired or exhausted.

Address: Abu Dhabi, United Arab Emirates
Al Najda Street ADCP Towers (Tower B - 1604)
TEL : +97126342111
Address: Dubai - United Arab Emirates
Metropolis Tower - Floor 22 - Office 2202 - Sub unit - 12
Phone: +97142394664
Email: info@50cane.ae
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HOW TO USE

50CANE

•
•
•

Open the accessory white wand to the length that suits you, and on the front of the stick
you will find a screw hole.
Connect the 50 Cane machine with the top of the white stick by attaching the screw in
the machine to the screw hole of the white stick, the fastening process is in a clockwise
direction.
Keep rotating until the device is fully assembled with the white stick.

Note during installation:
1. The desired length of the stick is determined for you by the lower end of the stick by closing some minds.
2. The required hook must be closed completely.
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