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لوحة أحمد عبدالرضا
 الفائز بالمركز األول في مسابقة الفن 
التشكيلي في الدورة العاشرة

والعشرين الواحد  العدد 
هــ  1444 األول   ربــيــع 
مـــــــــــــــ  2022 ـــر  أكـــتـــوب
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مجلــة ثقافيــة نصف ســنوية – تصدرهــا جـــائزة يوســف بـــــن أحمــد كــانو
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هل الذكاء اإلصطناعي 
حقًا بهذا الذكاء؟

 جائزة يوسف بن أحمد كانو تقيم 
 حفل تكريم  الدورة العاشرة 

ال�������ث�������ق�������اف�������ة ب�������ي�������ن ال�������م�������ؤس�������س�������ة وال���������ف���������رد

العوامل اإلدراكية 
الداعمة لريادة األعمال

الحاسة السادسة 
ليست وهمًا
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26 14

جملة علمية ثقافية شاملة تأسست عام 1429هـ - 2008م

تصدر عن جائزة يوسف بن أمحد كانو - مبملكة البحرين

العدد 21– ربيع األول 1444هـ - اكتوبر 2022م

قواعــد النشر

 غايتنا المساهمة في تنمية اإلبداع والثقافة والتقدم العلمي.

 المجلة ترحب بالبحوث والدراسات في جميع المجاالت العلمية واألدبية واالقتصادية.

 الخرائط التي تنشر بالمجلة توضيحية وليست مرجعًا للحدود الدولية.

 البيانات واإلحصاءات تقريبية.

 ما ينشر يعبر عن رأي الكاتب وال يعبر عن رأي المجلة.

 يجوز االقتباس مما ينشر شرط اإلشارة إلى المجلة ورقم العدد وتاريخ اإلصدار، وإال اعتبر خرًقا لقانون 
الملكية الفكرية.

 يسعدنا أن نتلقى رسائلكم ومالحظاتكم بواسطة البريد أو على البريد اإللكتروني.

هيئة التحرير

هل الذكاء االصطناعي حقا بهذا 
الذكاء؟

  الحاسة السادسة.. ليست 
َوْهًما من األوهام الكاذبة..

هل نعيش نهاية عصر 
المسار المهني المستقيم؟ 88
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جائحة  العامل  جتاوز  اأن  بعد  الع�شرين  و  احلادي  عددها  يف  الثقافية  كانو  جملة  عليكم  تطل 
كورونا و بداأت احلياة تعود اإلى طبيعتها يف كل اأرجاء الأر�ض. و لعل اأبرز ما اإ�شتفدناه من جتربة 
التجارب  و  البحوث  و  العلم  يف  الإ�شتثمار  اأهمية  هو  متوا�شلني  لعاميني  اإ�شتمرت  التي  اجلائحة 

العلمية التي تعود بالنفع على الب�شرية اأجمع.

ملا  العمالقة  الأدوي��ة  �شركات  و  الطبية  البحوث  مراكز  يف  العلماء  اإجتهاد  و  اهلل  لطف  فلول 
اإ�شتطاع العامل اخلروج من اأزمة جائحة كورونا بال�شرعة التي �شهدناها. و لول تو�شل العلماء اإلى 

لقاحات فعالة يف غ�شون اأ�شهر قليلة من اإنت�شار اجلائحة لفقد العامل اأرواحًا اأكرث مما مت فقده. 

به  قامت  ال��ذي  البارز  بالدور  هنا   الإ�شادة  من  لبد  املقال   هذا  ت�شعبات  يف  اخلو�ض  وقبل 
حكومات دول اخلليج ب�شكل عام و حكومة مملكة البحرين ب�شكل خا�ض يف مكافحة اجلائحة منذ 
اأيامها الأولى. فالبحرين حتديدًا و من خالل فريق البحرين بقيادة �شاحب ال�شمو امللكي الأمري 
اآل خليفة ويل العهد رئي�ض جمل�ض الوزراء حفظه اهلل ورعاه كانت مثاًل يحتذى  �شلمان بن حمد 
به يف اإدارة الأزمات و يف اإتخاذ الإجراءات الإ�شتباقية ال�شليمة ملنع اإنت�شار الفايرو�ض و متحوراته 
التجارة  التي حتمي  ال�شيا�شات  و  الربامج  و بكل �شخاء  اأقرت  للجميع. كما  اللقاحات  توفري  و يف 
و الإقت�شاد و تخفف على املواطن تبعات اجلائحة. و قد قوبلت هذه اخلطوات باإرتياح كبريعلى 
ال�شعيد املحلي نظرًا لفاعليتها و جناحها كما ح�شلت على اإ�شادة دولية وا�شعة جاءت من حكومات 

لدول كربى و منظمات عاملية. 

آن اآلوان لدعم العلوم و التكنولوجيا

أ. خالد محمد كانو
رئيس التحرير
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و لكن املالحظ اأن م�شاهمة دولنا العربية يف اإيجاد اللقاحات لفايرو�ض كورونا كانت م�شاهمة 
حمدودة و مل تتجاوز املحاولت اخلجولة و التي مل يكن لها وقعًا على اخلارطة العاملية الطبية مما 
ي�شعنا مرة اأخرى يف حتد جديد لتطوير م�شتوى العلوم و التكنولوجيا و  البحث العلمي �شواء يف 
املجال الطبي اأو غريه ملواكبة ما تقدمه دول العامل من اإجنازات علمية فريدة و مفيدة. بل و ي�شعنا 
يف حتد اآخر و هو ن�شر ثقافة ال�شعي اإلى اإيجاد احللول من الداخل للتحديات املحلية التي تواجهنا 
اإ�شتريادها و الإجتهاد يف جعل العلوم  باإ�شلوب علمي حديث يتنا�شب مع الع�شر احلايل بدًل من 

اأمرًا اأ�شا�شيًا يف مناهجنا الدرا�شية و عملنا يف املرحلة املقبلة.

كثري من دول العامل على الرغم من تفوقها العلمي ال�شريح اإل اأنها مازالت تدفع و بكل ما متلك 
لإ�شتمرار جناحاتها العلمية و يظهر ذلك جليًا من خالل تبنيها �شيا�شات حديثة لت�شجع اإنخراط 
 .STEM الطالب يف جمالت العلوم و التكنولوجيا و الهند�شة و الريا�شيات املعروفة مب�شطلح

فهذه املجالت هي ع�شب التقدم و التطور دون منازع. 

و اليوم جتربة جائحة كورونا و ما ن�شهده حولنا من دعم و ت�شجيع للعلوم يفرت�ض اأن يحفزنا 
جميعًا هنا يف دولنا العربية لالإ�شراع يف دعم البحث العلمي اأ�شوة بالآخرين و اأن نبداأ يف التحرك 
لإنعا�ض هذا اجلانب املهم يف رقي الإن�شان و تطوره و تقدمه على كافة املجالت. فلم يعد هناك 

مفرًا من توفري البيئة املتكاملة لت�شجيع العلوم و العلماء و الباحثني و اإ�شهاماتهم العلمية.

اأكرث من ع�شرين عامًا  �شعينا منذ  الإقليمي  تواجدها  لها  و من جانبنا ك�شركة جتارية كربى 
على ت�شجيع العلماء و املفكرين و الباحثني يف �شتى املجالت من خالل جائزة يو�شف بن اأحمد كانو 
لي�ض على م�شتوى اخلليج العربي فقط و اإمنا على �شعيد الدول العربية كافة و حماولتنا مازالت 
م�شتمرة دون كلل اأو تراجع. حيث نرى اأنه من ال�شروري اأن يكون لنا دور يف دعم تطور العلوم و 

الثقافة ب�شكل عام يف منطقتنا مما ي�شاعد على ظهور اأجيال قادرة على مواكبة تطورات العامل.

 و ن�شاأل اهلل اأن يوفقنا و اإياكم يف م�شاعينا و اأن ت�شتمر جائزة يو�شف بن اأحمد كانو يف اأداء 
دورها الريادي يف دعم احلركة العلمية و الثقافية يف الدول العربية اآملني اأن نرى مبادرات جديدة 
تقدمًا عاجاًل  ن�شهد  اأن  و  و اخلا�ض  العام  ال�شعيدين  لدينا على  العلوم  ت�شب يف م�شلحة تطور 
ال�شائد  التفكري  تغريًا يف منط  و  بل  العربية  دولنا  التي حتت�شنها  العلمية  التجارب  و  البحوث  يف 

ي�شاعدنا جميعًا على اللحاق بالركب.
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بناًء على رؤاها االقتصادية، تسعى الدول الخليجية لتحويل اقتصاداتها من 
اقتصادات قائمة على النفط والغاز إلى اقتصادات قائمة على المعرفة 

واالبتكار. وينطلق هذا الهدف من وعي الدول الخليجية بأن مواردها 
الطبيعية هي قابلة لالستنفاذ، وأيضًا بسبب أهداف التنمية المستدامة، 

التي تدفع المجتمع الدولي إلى خفض استهالك الموارد الكربونية كالنفط 
والغاز. كما استنتج علماء االقتصاد منذ زمن طويل أن ريادة األعمال لها 

.)Hanushek & Woessmann, 2008( دور مهم في النمو االقتصادي

العوامل اإلدراكية الداعمة لريادة األعمال 
وسبل تعزيزها في الدول الخليجية

علي فقيه ود. عمر العبيدلي 
مركز البحرين للدراسات االستراتيجية 
والدولية والطاقة
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خ��الل  اخلليجية  ال����دول  ا�شتثمرت  ل���ذا 
اأن�شطة  ك��ث��رية يف  م���وارد  اجل��دي��دة  الأل��ف��ي��ة 
ناحية  من  �شيما  ول  الأعمال،  بريادة  متعلقة 
النظر اإلى �شعف م�شاهمة ال�شركات ال�شغرية 
الق��ت�����ش��ادات.  ت��ل��ك  يف  احل��ج��م  ومتو�شطة 
مايل  دعم  يف  التنموية  اجلهود  هذه  ومتثلت 
يف  واإ�شالحات  اجل��دي��دة،  للم�شاريع  مبا�شر 
التعليمية،  املناهج  وتطوير  التجارية،  البيئة 

وغريها من �شيا�شات وم�شاريع.

ت�شلط هذه الورقة ال�شوء على ُبعٍد مل يتلق اإل 
اهتمامًا حمدودًا من �شناع القرار اخلليجيني، 
من  الأعمال  ريادة  تعزز  التي  ال�شيا�شات  وهو 
خالل الرتكيز على العوامل الإدراكية الداعمة 
تو�شلت  ما  الورقة  ت�شتعر�ض  الأعمال.  لريادة 
له الأدبيات العلمية حول العالقة بني القدرات 
الإدراك���ي���ة وري���ادة الأع��م��ال، وم��ن ث��م تقدم 
الورقة عددًا من التو�شيات التي ينبغي النظر 
روؤاها  لتحقيق  �شعيًا  اخلليجية  الدول  فيها يف 

القت�شادية.

اإلدراك والسمات الشخصية

 )Gottfredson 1997( ي���ع���ّرف 
 )cognitive ability( الإدراكية  القدرة 
التفكري  تت�شمن  عامة  عقلية  “قدرة  باأنها: 
املجرد  والتفكري  والتخطيط  امل�شكالت  وحل 
التجربة”.  من  والتعلم  املعقدة  الأفكار  وفهم 
توجد طرق خمتلفة عدة لقيا�ض قدرة الإدراك 
ومن  الفرعية.  الإدراكية  القدرات  وت�شنيف 
العلمية  الأدبيات  يف  انت�شارًا  الأك��رث  الو�شائل 
 five factor( اخلم�شة  العوامل  منوذج  هو 
مت  النف�ض  علم  يف  من��وذج  وه��و   ،)model

تطويره لفهم جمموعة من ال�شمات ال�شخ�شية 
ال��ع��وام��ل  وُت���ع���د   .)Digman، 1990(
ال�شخ�شية   على  توؤثر  التي  الرئي�شية  اخلم�شة 

.)Roccas، et al.، 2002( كما يلي

 openness( أواًل: النفتاح على التجربة�
مب�شتوى  يت�شم  وم��ن   .)to experience
عايل لهذا العامل هو �شخ�ض مثقف، ومبدع، 
ومنفتح. بينما ال�شعيف يف عامل النفتاح على 

التجربة هو �شخ�ض تقليدي وحمافظ.

ث������������������������ان������������������������ي������������������������اً: ال������������������������������داأب 
يت�شم  وم��ن   .)conscientiousness(
مب�شتوى عايل لهذا العامل هو �شخ�ض حري�ض، 
التفا�شيل،  يف  وي��رك��ز  وم��ن��ظ��م،  وم�����ش��وؤول، 
عامل  يف  ال�شعيف  بينما  وجمتهد.  ومنجز، 
الداأب هو �شخ�ض مهمل، وغري م�شوؤول، وغري 

منظم، وغري جمتهد.

ث��������ال��������ث��������اً: الن�����ف�����ت�����اح الج����ت����م����اع����ي 
مب�شتوى  يت�شم  وم��ن   .)extraversion(
اجتماعي،  �شخ�ض  ه��و  ال��ع��ام��ل  ل��ه��ذا  ع��ايل 
عامل  يف  ال�شعيف  بينما  وث��رث��ار.  ون�����ش��ط، 
انطوائي،  �شخ�ض  ه��و  الجتماعي  الن��ف��ت��اح 

ومتحفظ، وحذر، وقليل الكالم.

ر�ب�������������ع�������������اً: ال�������ش���خ�������ش���ي���ة ال������ودي������ة 
مب�شتوى  يت�شم  ومن   .)agreeableness(
متوا�شع،  �شخ�ض  ه��و  ال��ع��ام��ل  ل��ه��ذا  ع���ايل 
ومتوافق.  النية،  وح�شن  ومتعاون،  ولطيف، 
الودية  ال�شخ�شية  عامل  يف  ال�شعيف  بينما 
هو �شخ�ض مغرور، وقا�شي، وغري ودي، وغري 

مرن.

 .)neuroticism( الُع�شابية  خام�ساً: 
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هو  العامل  لهذا  ع��ايل  مب�شتوى  يت�شم  وم��ن 
العواطف،  ومتقلب  ومكتئب،  قلق،  �شخ�ض 
عامل  يف  ال�شعيف  بينما  و�شلبي.  وغا�شب، 
وم�شتقل  ه����ادئ،  �شخ�ض  ه��و  ال��ُع�����ش��اب��ي��ة 

واإيجابي. عاطفيًا، 

جديد  ب��ع��د  ورد  الأدب���ي���ات،  اأح����دث  ويف 
ال��ع��اط��ف��ي  ال���ذك���ار  وه���و  الإدراك،  ل���ق���درة 
ميثل   .)emotional intelligence(
الذكاء العاطفي قدرة الأفراد على فهم واإدارة 
حولهم.  من  الأ�شخا�ض  وعواطف  عواطفهم 
يعرف الأ�شخا�ض ذوو درجة عالية من الذكاء 
العاطفي ما ي�شعرون به، وما تعنيه عواطفهم، 
امل�����ش��اع��ر على  ت��وؤث��ر ه���ذه  اأن  وك��ي��ف مي��ك��ن 
الآخرين. مع الذكاء العاطفي العايل ياأتي فهم 
العام  والو�شع  وامل�شاعر  لالحتياجات  اأف�شل 
لرائد  فاإنه ميكن  النحو،  لالآخرين. على هذا 
الذكاء  يتمتع بدرجة عالية من  الذي  الأعمال 
اأف�شل  ب�شكل  اأو خدمة  منتج  باإن�شاء  العاطفي 
امل�شتهدفني.  ال��ع��م��الء  اح��ت��ي��اج��ات  لتنا�شب 
مكونات  خم�ض  الى  العاطفي  الذكاء  ينق�شم 

.)Goleman، 1995( اأ�شا�شية

الفرد  بقدرة  يعني  ال��ذات��ي،  الوعي  �أواًل: 
فهذه  وفهمها،  م�شاعره  على  التعرف  على 
فبمجرد  العاطفي.  للذكاء  جدًا  مهمة  املهارة 
اأن يتعرف الفرد على م�شاعره، ميكنه اإدراك 
وعواطفه  املزاجية  وحالته  اأفعاله  تاأثري  ب��اأن 
الآخ��ري��ن.  وه��ذا ينطبق على مدى  تاأثر على 
تاأثري املدير الإيجابي اأو ال�شلبي على العاملني.

ثانياً: التنظيم الذاتي، يعني بقدرة الفرد 
على التحكم يف نف�شه واإدارة عواطفه وقدراته. 
على  ال�شيطرة  على  ق��درت��ه  ذل��ك  ويت�شمن 

 .)Impulses( النفعالت

الفرد  دافع  مبدى  ويعني  التحفيز،  ثالثاً: 
ومبادراته،  باأهدافه  اللتزام  نف�شه،  لتح�شني 

وال�شتعداد للفر�ض، والتفاوؤل، واملرونة.

على  الفرد  بقدة  وتعني  التعاطف،  ر�بعاً: 
فهم م�شاعر الآخرين والتوا�شل معهم، وميكنه 
واتخاذ قرارات  النظر  امل�شاكل ووجهات  روؤية 
فتيل  ي��زي��ل  فالتعاطف  ب�شاأنها.  مو�شوعية 

التحيز لدى الفراد. 

امل��ه��ارات الج��ت��م��اع��ي��ة: وتعني  خ��ام�����س��اً: 
وم�شاعر  م�شاعره  اإدارة  على  ال��ف��رد  ب��ق��درة 
والتفاعل  والتوا�شل  �شحيح،  ب�شكل  الآخرين 

الفعال معهم.

ال��ن��م��اذج وغ��ريه��ا من  وب��ع��د تطوير ه��ذه 
الإدراكية،  القدرات  وت�شنيف  لقيا�ض  و�شائل 
قام علماء علم النف�ض بدرا�شة العالقة بني هذه 
ال�شمات ال�شخ�شية وعدد من اأن�شطة حقيقية 
عوامل  ل�شتيعاب  وذل���ك  الب�شر،  ميار�شها 
النجاح يف تلك الأن�شطة. وُتعد ريادة الأعمال 
ن�شاطًا تلقى اهتمامًا كبريًا يف الأدبيات العلمية 
الأعمال لالقت�شادات  ريادة  اأهمية  اإلى  نظرًا 
احلديثة. يتناول الق�شم القادم ما تو�شل اإليه 

العلماء يف هذه املجال.

سمات رواد األعمال

ت��وؤك��د ال��ع��دي��د م��ن ال��ب��ح��وث وال��درا���ش��ات 
العلمية وجود العالقة بني ال�شمات ال�شخ�شية 
 Brändstatter،( اخلم�شة وريادة الأعمال
 2011( )Ahmetoglu، et al.، 2011(
ق��ام  ف��ق��د   .)Leutner، et al.، 2014
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بفح�ض   )Zhao and Seibert )2006
ال�شمات ال�شخ�شية اخلم�شة ملعرفة اأثرها على 
التحليل  تقنيات  ا�شتخدام  مت  الأعمال.  ريادة 
التلوي )meta-analysis( والتي جتمع 
م�شتقلة  بحثية  درا���ش��ة  وع�شرين  ثالثة  ب��ني 
تظهر  حيث  الث��ن��ني.  ب��ني  ال��ع��الق��ة  لتحديد 
النتائج اختالًفا كبرًيا يف �شخ�شيات املديرين 
ال�شخ�شية  اأبعاد  يف  خا�شة  الأعمال،  ورجال 
عالية  درجة  على  الأعمال  رواد  كان  الأربعة. 
من الوعي والنفتاح على التجربة، وكانوا اأقل 
ومع  املديرين.  نظرائهم  من  وودي��ة  ُع�شابية 
ُبعد  يف  اختالفات  على  العثور  يتم  مل  ذل��ك، 
ال�شخ�شية بني النفتاح والنطواء الجتماعي 

للمديرين ورواد الأعمال.

رواد  اأن  حقيقة  اأع���اله  ال��درا���ش��ة  تو�شح 
يف  خا�شة  املديرين،  عن  يختلفون  الأع��م��ال 

املجالت الآتية:

لأنهم  ع��اٍل  بوعي  الأعمال  رواد  يتمتع   .1
منظمون جيًدا وذوو ثقة ولديهم اإح�شا�ض قوي 

بالواجب وامل�شوؤولية.

عالية  ب��درج��ة  الأع��م��ال  رواد  يتمتع   .2
مبتكرون  لأن��ه��م  التجربة  على  النفتاح  م��ن 

ومبدعون ويتبنون اأفكاًرا جديدة.

الأع���م���ال  رواد  ل����دى  ال�����ع�����ش��اب��ي��ة   .3
واثقون،  الإجهاد،  يتحملون  لأنهم  منخف�شة 

للغاية. وم�شتقرون 

وديتهم  يف  متدنيون  الأع��م��ال  رواد   .4
اأك��رث.  ومتطلبون  وق��وي��ون  ع��دائ��ي��ون  لأن��ه��م 
يف  واأف�����ش��ل  املناف�شة  على  ق��درة  اأك�ث�ر  ه��م 

وامل�شاومة. التفاو�ض 

مي��ك��ن ال���ش��ت��ن��ت��اج م��ن ال��درا���ش��ة اأع���اله 
اأعمال  رواد  يكونوا  باأن  للجميع  ميكن  ل  باأن 
عن  ال�شخ�شية  �شماتهم  لخ��ت��الف  وذل���ك 
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اأقرانهم رواد الأعمال. الأفراد غري مت�شاوين 
م��ن ح��ي��ث ال��ودي��ة وال��وع��ي والن��ف��ت��اح على 
قدراتهم  اإلى  بالإ�شافة  والع�شابية  التجربة 

الإدراكية. ومهاراتهم 

اإذا  ما  حتديد  الإدراكية  للقدرات  ميكن 
اأعمال  رائد  ي�شبح  اأن  ميكن  ال�شخ�ض  كان 
الريادي  الإدراك  ف  ُيعَرّ ما.  حد  اإلى  ناجًحا 
النا�ض  ي�شتخدمها  التي  املعرفة  “هياكل  باأنه 
القرارات  اأو  الأحكام  اأو  التقييمات  لإج��راء 
امل�شاريع  وخلق  الفر�ض  تقييم  تت�شمن  التي 
لذلك،   .)Mitchell، 1994( والنمو” 
ويخزنونها  املدخالت  الأعمال  رواد  ي�شتخدم 
ويحولونها ب�شكل خمتلف عن غريهم. لذلك، 
الفر�ض  ي�شتغلون  الأع��م��ال  رواد  اأن  ن��رى 
ب�شكل  واق��ع  ال��ى  بتحويلها  ويقومون  املتاحة 

فعال عن الآخرين.

بفح�ض   )2014( غار�شيا  �شان�شيز  قام 

الناجحني  الأعمال  لرواد  الإدراكية  القدرات 
العوامل  لتحديد  الأقل جناًحا  باأولئك  مقارنة 
وذلك  الأع��م��ال،  ري��ادة  على جتربة  تدل  التي 
اأ�شحاب  م��ن   104 م��ن  بيانات  با�شتخدام 
فيما  الإدراك���ي���ة  ال��ق��درات  لقيا�ض  الأع��م��ال 
لذلك،  وف��ًق��ا  الأع��م��ال.  ري���ادة  بنجاح  يتعلق 
هناك ثالثة اأنواع من القدرات الإدراكية: 1( 
املعرفة  نية  تعني  والتي  الرتتيبية،  ال��ق��درات 
والأ���ش��ول.  والعالقات  وامل���وارد  العقود  ح��ول 
2( قدرات ال�شتعداد، والتي تعني نية املعرفة 
 )3. التجاري  العمل  ببدء  باللتزام  املتعلقة 
املتعلقة  امل��ع��رف��ة  ن��ي��ة  تعني  وال��ت��ي  ال���ق���درة، 
لإن�شاء  الأخرى  والقدرات  واملعايري  باملهارات 
عمل جتاري. اأظهرت النتائج باأن رواد الأعمال 
غريهم.  من  اأعلى  اإدراكية  بقدرات  يتمتعون 
اأحد  هي  الإدراكية  القدرات  اأن  املوؤلف  يوؤكد 
رواد  جن��اح  حت��دد  ال��ت��ي  الرئي�شية  ال��ع��وام��ل 
الإدراك��ي  للتدريب  الباب  يفتح  مما  الأعمال، 
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لرواد الأعمال يف امل�شتقبل.

الإدراك  عوامل  ب��اأن  مالحظة  املهم  من 
ثابتة  ولي�شت  متغرية  ال�شخ�شية  وال�شمات 
لدى الأفراد. فهي تتغري مبرور الوقت والعمر 
 .)Olaru & Allemand، 2021(
اخلرب ال�شار هو اأن ميكن للتعليم اأن يكون له 
ال�شخ�شية  ال�شمات  حت�شني  على  كبري  تاأثري 
والريادية لالأفراد وتعزيز القدرات واملهارات 
التعليم  ف��ع��ام��ل  ال��وق��ت.  مب���رور  الإدراك���ي���ة 
ريادة  تعزيز  يف  تاأثر  التي  العوامل  اأهم  من 

الأعمال يف الدول. 

فقد  ال��ع��اط��ف��ي،  ال��ذك��اء  يخ�ض  وف��ي��م��ا 
وريادة  العاطفي  الذكاء  بني  العالقة  ظهرت 
الأعمال ب�شكل كبري يف املقالت العلمية. فقد 
التحليل  با�شتخدام  جديدة  درا�شة  اأظهرت 
والذكاء  العقلية  القدرات  اأث��ر  مدى  التلوي 
فقام  الأعمال،  ري��ادة  يف  بالنجاح  العاطفي 
الباحثون بتحري اإلى اأي مدى ميكن اأن تتنباأ 
والذكاء   )GMA( العامة  العقلية  القدرة 
الأع��م��ال.  ري����ادة  ب��ن��ج��اح   )EI( ال��ع��اط��ف��ي
اأن  ووج��د  مالحظة،  األ��ف   66 اإل��ى  ا�شتناًدا 
لكن  للنجاح،  EI مهمان  و   GMA كاًل من 
للذكاء  بالن�شبة  مبرتني  اأكرب  العالقة  حجم 
و  GMA م��ن  ك��اًل  ف��اإن  ل��ذل��ك،  العاطفي. 
لكن  الأع���م���ال،  رواد  ل��ن��ج��اح  م��ه��م��ان   EI
للذكاء  بالن�شبة  مبرتني  اأكرب  العالقة  حجم 

.)Allen، et al.، 2021( .العاطفي

املتينة بني  اإلى وجود هذه العالقات  نظرًا 
كيف  الأع��م��ال،  وري���ادة  ال�شخ�شية  ال�شمات 
ميكن للدول اخلليجية اأن ت�شتغلها لأجل تعزيز 
هذا  املتحولة؟  اقت�شاداتها  يف  الأعمال  ريادة 

هو ما يتناوله الق�شم القادم.

سبل تعزيز ريادة 
األعمال في الدول الخليجية

تنفيذها  ينبغي  التي  التمهيدية  اخلطوة 
ال��دول اخلليجية  اإج��راء بحوث حملية يف  هي 
اأُجريت  ت�شتن�شخ البحوث املذكورة اأعاله التي 
 Heineck &( ب�شكل عام يف الدول الغربية
Anger، 2010(، التي تتكون من جمتمعات 
الأبعاد  يف  اخلليجية  املجتمعات  عن  تختلف 
يف  تنظر  حكومية  جهة  اأي  على  فيجب  كافة. 
من  تتاأكد  اأن  الغربية  البحوث  من  ال�شتفادة 
مدى دقة ال�شتنتاجات يف حال تطبيقها على 

املجتمعات اخلليجية.

تخ�شي�ض  املهمة  اخلطوة  هذه  وتتطلب 
م�����وارد م��ال��ي��ة وب�����ش��ري��ة لإج�����راء ال��ب��ح��وث 
ال��الزم��ة، ع��ن ط��ري��ق ���ش��راك��ات ف��اع��ل��ة بني 
الغربية،  ونظرياتها  اخلليجية  اجل��ام��ع��ات 
عن  امل�شوؤولة  احلكومية  اجلهات  مع  واأي�شًا 
الدول اخلليجية، كوزارات  الأعمال يف  ريادة 
التجارة ووزارات العمل. فينبغي تعميم وجود 
رغ��ب��ة لإج���راء ه��ذه ال��ب��ح��وث، وت��ق��دمي منح 
وبعد  بذلك.  للقيام  ا�شتعداده  عن  يعلن  ملن 
دوري���ات  يف  ون�شرها  ال��ب��ح��وث  ه��ذه  حتكيم 
النتقال  ميكن  جودتها،  توؤكد  عاملية  علمية 

اإلى مرحلة ال�شتفادة من نتائجها.

بهذه  املتعلقة  الأ�شا�شية  التو�شية  وُتعد 
الإدراك��ي��ة  ال��ق��درات  تطوير  ه��ي  الأدب���ي���ات 
التعليم  طريق  عن  الأعمال  ريادة  تنمي  التي 
ور���ض  ط��ري��ق  ع��ن  واأي�����ش��ًا  ال��ع��ام،  النظامي 
رواد  ف��ئ��ة  ت�شتهدف  ال��ت��ي  اخل��ا���ش��ة  ال��ع��م��ل 
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من  مزيدا  ذلك  ويتطلب  املحتملني.  الأعمال 
الدرا�شات العلمية اخلا�شة بالدول اخلليجية 
لإدراك اأف�شل �شبل تنمية  القدرات الالزمة، 
املنا�شبة،  املناهج  يف  للبدء  الأم��ث��ل  والعمر 

وغريها من خ�شائ�ض مهمة.

ب�شكل مواز لإجراء  اإلى ذلك،  وبالإ�شافة 
اإج��رائ��ه��ا  بعد  –واأي�شًا  ال��الزم��ة  ال��ب��ح��وث 
لقيا�ض  اآلية  و�شع  ينبغي  م�شتدام–  وب�شكل 
الأعمال  ريادة  وموؤ�شرات  الإدراكية  القدرات 
متابعة  ميكن  ف��ال  ور���ش��ني.  منهجي  ب�شكل 
الداعمة  الإدراك  ق��درات  لتنمية  جتربة  اأي 
بيانات دقيقة  لريادة الأعمال من دون وجود 

حول املدخالت واملخرجات.

ولأجل هذه اخلطوة املحورية، ينبغي تبني 
بحثية  مراكز  تاأ�شي�ض  وهو  الغربي  النموذج 
وغريها  جامعات  يف  م�شّكنة  مراكز  – منها 
ري���ادة  يف  متخ�ش�شة   – م�شتقلة  م��راك��ز 
الأعمال وعالقتها بالقدرات الإدراكية. فعلى 
تعلب  اأن  املراكز  لهذه  ميكن  الطويل،  املدى 
�شاملة  تعليمية  �شيا�شة  ر�شم  يف  فاعاًل  دورًا 
اأ�ش�ض  على  مبنية  الأعمال،  ري��ادة  جمال  يف 
خ�شائ�ض  العتبار  عني  يف  وت��اأخ��ذ  علمية، 
تختلف  قد  التي  اخلليجية  واملجتمعات  الدول 
ال�شيوية  الدول  يف  يوجد  عما  ملحوظ  ب�شكل 

والغربية.

الختام

الوطنية  وال�شيا�شات  اخلطط  جن��اح  اإن 
والتدريب  التعليم  مناهج  لتطوير  ال��رام��ي��ة 
كفاءة  م�شتوى  رف��ع  يف  كبري  ب�شكل  �شي�شهم 
الأفراد، مبا يف ذلك حت�شني قدراتهم الإدراكية 
واملعرفية ل�شق طريقهم يف عامل ريادة الأعمال 
وال�����ش��ن��اع��ات عالية  ال��ق��ط��اع��ات  وال��ع��م��ل يف 
الأه��داف  فان هذه  ذل��ك،  ع��الوة على  النمو. 
الدرا�شات  عمل  طريق  ع��ن  حتقيقها  ميكن 
والبحوث التي ترتكز على اأ�ش�ض وقواعد علمية 
ملعرفة  النتائج  وقيا�ض  العام  الو�شع  لتحليل 
التي  واملمار�شات  ال�شيا�شات  اأف�شل  ماهي 
الأه��داف  لتحقيق  وتطبيقها  انتهاجها  ميكن 

الرامية اإلى رفع معدل ريادة الأعمال.

ال�شيا�شات  ه��ذه  جن��اح  ف��اإن  املقابل،  ويف 
لريادة  العام  البلد  موؤ�شر  رف��ع  يف  �شت�شاهم 
الناجحة  التجارية  الأعمال  وت�شدير  الأعمال 
اإلى اخلارج لتحقيق منو اقت�شادي اأكرب، كذلك 
حت�شني م�شتوى البتكار والإبداع بني الفراد. 
درا�شات  ال�شتمرار يف دعم  املهم  لذلك، من 
العلمية  واملراكز  الأعمال يف اجلامعات  ريادة 
النف�ض،  كعلم  الخ���رى  ب��امل��ج��الت  وقيا�شها 
ال���ش��ت��ف��ادة  لتحقيق  وال��ت��ج��ارة  الق��ت�����ش��اد، 
الق�شوى لتطوير مرتكزات التعليم والتدريب، 
يف  اخلليجية  الق��ت�����ش��ادي��ة  ل��ل��روؤى  حتقيقًا 

النتقال اإلى اقت�شادات املعرفة والبتكار.
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ليست َوْهًما من األوهام 
الكاذبة.. هي الخيط الرفيع 

الذي يربطنا بالالمرئيات

  الحاسة السادسة  

د. هدى صباح

اهتم الباحثون بدراسة الحواس 
الخمس الطبيعية وما وراءها 
من حواس إضافية، وعكفوا 

على دراسة الحواس األخرى 
الموازية، وظل العلم 

حائًرا أمام تصنيف الحاسة 
السادسة ومتردًدا في 

ضمها إلى قائمة الحواس 
الخمس المعروفة، حتى نجح 
العلماء مؤخًرا في تصنيفها، 

بل قفزوا على حاجزها إلى 
الحاسة السابعة بعد أن أعياها 

االنتظار في مختبرات البحث باعتبارها 
ظاهرة يحيطها كثير من الخبايا 

َف العلماء الحاسة  واألسرار، فقد َعرَّ
السادسة بأّنها حاسة إضافية كامنة 
داخل الالشعور اإلنساني وكأنها عين 

ثالثة تبصر وتستشعر أبعد ما هو 
ظاهر.
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يتحكم  الذي  الغام�ض  الع�شو  ذلك  وهي   
يف الن��ف��ع��الت وي�����ش��ت��ط��ي��ع ب����دوره ال��ت��ق��اط 
املنبعثة  املرئية  غري  الكيميائية  الإ���ش��ارات 
احلا�شة  وتتميز  احلية،  الكائنات  اأج�شاد  من 
الأح��داث  ا�شت�شعار  على  بقدرتها  ال�شاد�شة 
اإط��ار  خ��ارج  وقوعها  وقبل  بعد  عن  وتوقعها 
وتت�شمن  املعروفة  الطبيعية  احلوا�ض اخلم�ض 
هذه احلا�شة ا�شتقبال املعلومات من امل�شاعر 
احل��وا���ض  ع��ن  بعيًدا  العقل  ي�شتقبلها  ال��ت��ي 
اأم��ًرا  تعد  ل  بذلك  وهي  التقليدية،  اخلم�ض 
خارًقا للعادة، لكّنه اأمر طبيعي ناجت عن الكم 
فيما  املعلومات  من  ال��دم��اغ  ملخزون  الهائل 

يتعلق مبو�شوع ما.

وت��ت��م��ي��ز احل��ا���ش��ة ال�����ش��اد���ش��ة ب��ال��ق��درة 
بعيًدا  ب��ع��د،  ع��ن  الأح����داث  ا�شت�شعار  على 
املمكن  من  وبالتايل  اخلم�ض،  احلوا�ض  عن 
ال�ّشاد�شة  احلا�شة  م�شطلح  عن  ال�شتعا�شة 
التوقع  تعني  فالفرا�شة  الفرا�شة،  مب�شطلح 
يف  الّنظر  ومتحي�ض  تدقيق  بعد  حيح  ال�شّ
ربط  على  بناء  باطنه  لإدراك  الأم��ر  ظاهر 
وهذا  وقوع احلدث،  بتوقيت  منطقية  اأحداث 
ُيعرف  عما  وبعيد  الواقع  على  مبني  التنّبوؤ 
يعلمها  ل  التي  الغيبيات  معرفة  اأو  بالطالع 
من  املقدمة  املنح  وهذه  وجل-  -عزَّ  اهلل  اإل 
اهلل ل تعني معرفة الغيب، بل هي عبارة عن 
يحدث  ثم  احتمالية  له  اأمر  بحدوث  توقعات 
التطابق التام بني التوقع واحلقيقة، وهي ُتعدُّ 
نعمة من اهلل -عزَّ وجل- جتعلنا قادرين على 
بها،  وال�شعور  حولنا  من  الأ�شياء  ا�شتيعاب 
اأفكار  قراءة  خاللها  من  ال�شخ�ض  وي�شتطيع 

الآخرين عن طريق لغة العيون.

لمن الحاسة السادسة 

البارا�شيكولوجي  علم  اخت�شا�شيو  �شرح 
اأن احلا�شة ال�شاد�شة جزء طبيعي من العقلية 
الب�شرية باختالف م�شتوياتهم، ولي�شت حكًرا 
على  تقت�شر  ول  املوهوبني،  الأ�شخا�ض  على 
ميتلكونها  اجلميع  ب��ل  اآخ���ر،  دون  �شخ�ض 
ب�شرف النظر عن اأعمارهم كباًرا اأو �شغاًرا 
بات  حتى  ب�شطاء  اأو  عباقرة  ثقافاتهم  اأو 
العديد  عبقرية  وراء  ال�شر  اأن  كثريون  يعتقد 
وغريهم  ونيوتن  فرويد،  مثل:  امل�شاهري،  من 
من العباقرة الذين حفروا اأ�شماءهم بحروف 
للحا�شة  امتالكهم  ه��و  ال��ت��اري��خ  يف  ن��ور  م��ن 
ال�شاد�شة والتي يندرج حتتها اأكرث من مفردة 
اأو  امل�شبق  »الإح�����ش��ا���ض  م��ث��ل:  ا�شطالحية، 

التنبوؤ مبا هو اآٍت«.

وق���د ت��ن�����ش��ط احل��ا���ش��ة ال�����ش��اد���ش��ة ل��دى 
لدى  اخلمول  يعرتيها  وقد  الأ�شخا�ض،  بع�ض 
فكلما  معينة،  عوامل  ب�شبب  الآخ��ر  بع�شهم 
اق���رتب الإن�����ش��ان م��ن ال��ف��ط��رة، وك��ل��م��ا ك��ان 
زادت  بالطبيعة  ومرتبًطا  ب�شيًطا  تلقائًيا 
ل��دي��ه؛ لأن���ه ق��د يعتمد  ال�����ش��اد���ش��ة  احل��ا���ش��ة 
ي�شود  كما  ك��ث��رية،  حياتية  اأم���ور  يف  عليها 
العتقاد باأنه مع اعتماد الإن�شان على املنطق 
لديه  تراجعت  التفكري  يف  العلمي  والأ�شلوب 

وتعطلت. ال�شاد�شة  احلا�شة 

 واأكدت نتائج اأحدث الدرا�شات الأمريكية 
اأن ه��ن��اك ج���زءًا م��ن امل��خ م�����ش��وؤول ع��ن هذه 
بال�شراعات،  يتعلق  فيما  وخا�شة  احلا�شة، 
�شع�ور  عند  اإن���ذار  اإط��الق  عن  م�شوؤولة  وه��ي 
الإن�شان بالأخطار التي ل ت�شتطيع النفاذ اإلى 
فجاأة  الفرد  ي�شيب  �شعور  وهي  الواعي،  املخ 
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م�شتقبلية  وفر�شيات  اأموًرا  ي�شت�شرف  ويجعله 
مرتبطة باأحداث وبيانات م�شجلة داخل املخ، 
متتع  ن�شبة  اأن  ا  اأي�شً الدرا�شات  اأثبتت  كما 
املراأة بهذه احلا�شة يفوق ن�شبتها عند الرجل، 

نظًرا اإلى عاطفتها الزائدة، 
احلا�شة  اأ���ش��ح��اب  ويتميز 
بال�شتقرار  القوية  ال�شاد�شة 
ال�������وج�������داين وال���ن���ف�������ش���ي 
والثقة  الداخلية  وال�شعادة 
عالقاتهم  وات�شاع  بالنف�ض 

الجتماعية وجناحها.

الحاسة السادسة
 ميكروسكوب المرأة 

وبوصلتها 

النف�ض بتوهج احلا�شة   �شرح خرباء علم 
ال�شاد�شة لدى املراأة وتفوقها عن الرجل نظًرا 
اأنَّها  غم مْن  اإلى طبيعتها العاطفية، وعلى الرَّ

ون�شاًء  رجاًل  جميًعا  بها  ُنولد  فطرية  غريزة 
التجاِرب  بفعل  امل��راأة  لدى  اأكرث  تتطور  فاإنها 
وتظهر  الباطن  العقل  املخزونة يف  واخلربات 
بعدم  امل��راأة  �شعرت  ما  اإذا  املواقف  بع�ض  يف 
بو�شلة  مبثابة  فهي  الرت��ي��اح 
املراأة ت�شتنري بها يف توجهاتها 
وخا�شة  ق��رارات��ه��ا،  وات��خ��اذ 
بالقلق واخلوف  ت�شعر  عندما 
م��ن ���ش��يء م���ا، ف��ق��د حظيت 
يف  ا�شت�شعار  بجهاز  امل����راأة 
غاية الدقة متكنها من خالل 
املبا�شر  الب�شري  التوا�شل 
من قراءة ما يجول يف عقول 
حتليل  خ��الل  م��ن  حولها  م��ن 
ردود  وا�شتيعاب  الوجه  وتعبريات  النظرات 
متايزها  اإلى  ونظًرا  معها،  يتعامل  من  اأفعال 
تنمية هذه  العاطفي فهي قادرة على  بالذكاء 
التي  واإ�شارته  امللكة فهي تعتربها نداء القلب 

تفوق المرأة على 
الرجل في غالبية 

الحواس عدا حاسة 
البصر وهي األقوى 

لدى الرجل
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فاملراأة  وبالتايل  املواقف،  غالبية  يف  توجهها 
ت�شتطيع  ث��م  وم��ن  ي���وم،  بعد  ي��وًم��ا  ُت��ط��ّوره��ا 
اأح��داث  وا�شتباق  �شابقة  اأح��داث  ا�شتب�شار 
لحقة معتمدة على اإح�شا�شها وقلبها يف اتخاذ 
يف  احل��د���ض  على  تعتمد  ف��امل��راأة  ق��رارات��ه��ا، 
على  اعتمادها  من  اأكرث  وتعامالتها  تفكريها 
املنطق والعقالنية بخالف الرجل الذي مييل 
ب�شورة اأ�شمل واأعمق اإلى املنطق والعقالنية.

فروقات حسية 
مختِلفة بين الرجل والمرأة 

ال�شيكولوجيه  ال��درا���ش��ات  اأح��دث  اأك��دت 
احلوا�ض  غالبية  يف  الرجل  على  امل��راأة  تفوق 
الرجل،  لدى  الأقوى  وهي  الب�شر  عدا حا�شة 
تبني  الدرا�شات  نتائج  اإليه  خل�شت  ملا  ووفقا 
لنا اأن املراأة تتمتع باأُذن مو�شيقية بن�شبة اأعلى 
من تلك املوجودة عند الرجل كما تقوى لديها 
حا�شة اللم�ض فرناها ت�شعر بالأ�شياء على نحو 
عند  ال�شم  حا�شة  اأن  كما  الرجل  من  اأ�شرع 
املراأة اأقوى واأكرث تطوًرا من حا�شة ال�شم عند 
العطور  �شركات  من  كثري  تعتمد  لذا  الرجل، 
هذا  الإع��الن��ي��ة،  حمالتها  يف  الن�شاء  على 
وتف�شري  ترجمة  على  قدرتها  اإل��ى  بالإ�شافة 
تعبريات الوجه وقراءة اللغة ال�شفهية ب�شورة 

اأ�شرع واأدق من الرجل.

سر تميز المرأة بالحاسة السادسة: 

اإح�شا�ض املراأة جتاه �شيء  اأن  يرتدد كثرًيا 
بقدرات  متيزها  اإلى  نظًرا  اأب��ًدا  ُيخِطئ  ل  ما 
خا�شة بهذه احلا�شة، حيث باإمكانها ا�شتخدام 
اإلى  للتو�شل  متتلكها  التي  احلوا�ض  جمموعة 

املعلومات  هذه  تنتقل  ومن خاللها  املعلومات، 
ال��واع��ي، وم��ن ثم  اإل���ى العقل  ال��الوع��ي  م��ن 
�شاعت مقولة، مفادها: للمراأة اأذن ثالثة وعني 
اأحداث  جتاه  �شائبة  نظرة  ولديها  راأ�شها  يف 
من  ت�شحو  اأحياًنا  فنجدها  حدوثها،  تخ�شى 
طفلها،  اأ�شاب  ما  �شيء  من  منزعجة  النوم 
باأنه  ت�شعر  ك��اأن  تخ�شاه،  ما  يتحقق  وبالفعل 
الفور  على  فت�شارع  ا،  اأر�شً ي�شقط  اأن  يو�شك 
لإنقاذه قبل �شقوطه، وللمراأة مهاراتها اخلارقة 
احتياجاته،  ومعرفة  طفلها  اأف��ك��ار  ب��ق��راءة 
عندما  املبكرة  العمرية  مراحله  يف  وخا�شة 
ما  وكثرًيا  والكالم،  النطق  عن  عاجًزا  يكون 
على من حولها،  واخل��وف  القلق  امل��راأة  تعاين 
واخل��وف  واأبناءها  وزوجها  اأ�شرتها  وخا�شة 
من امل�شتقبل، وهي دائًما يف حالة بحث دائم 
عما �شيحدث م�شتقبال لتعدَّ له العدة ملواجهته، 
وذلك لكونها ل حتب ول تتحمل ال�شدمات مثل 
الرجل الذي مييل اإلى املغامرة ملواجهة الأمور 
عواقبها  توقع  ع��دم  اأو  خطورتها  بلغت  مهما 
العلماء  َر  َف�شَّ كما  خ��وف،  دون  من  ب�شجاعة 
ال�شاد�شة  احل��ا���ش��ة  م�شتويات  ازدي����اد  �شر 
اإلى  يعود  قد  وال��ذي  الرجل  عن  امل��راأة  ل��دى 
لذا  الأم��ان؛  بعدم  الدائم  و�شعورها  خوفها 
ملعرفة  والهواج�ض  التوقعات  ت�شتخدم  فهي 
امل�شتقبل الغام�ض لكي ل تفاجاأ اأو ت�شدم يف 
اأمور حياتها، فهي قادرة على قراءة وترجمة 
على  بالعمل  املراأة  وتن�شح  بخاطره  يدور  ما 
مم��ار���ش��ة  خ���الل:  م��ن  وتفعيلها  ت��ط��وي��ره��ا 
بالهدوء  تتحلى  واأن  الروحانية،  التمارين 
امل�شتطاع  بقدر  والبتعاد  الذهني،  وال�شفاء 
الأفكار  وتفادي  وال�شو�شاء،  ال�شجيج  عن 

الإيجابيني. ال�شلبية والأ�شدقاء غري 
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الحاسة السادسة
 وعالقتها بموروثاتنا الجينية 

 خ��ل�����ش��ت ن��ت��ائ��ج اأح������دث ال���درا����ش���ات 
ال�����ش��اد���ش��ة  احل��ا���ش��ة  اأن  اإل����ى  الأم��ري��ك��ي��ة 
علماء  عليها  اأط��ل��ق  وال��ت��ي  الإن�����ش��ان  ل���دى 
العميق  احل�����ض  م�شمى  ال��ب��ارا���ش��ي��ك��ول��وج��ي 
مثل:  املعروفة،  اخلم�ض  احل��وا���ض  وبخالف 
وال�شمع،  واللم�ض،  وال��ت��ذوق،  ال�شم،  حا�شة 
خ�شائ�شها  اأه����م  م���ن  وال���ت���ي  وال��ب�����ش��ر، 
اجل�شم  اأج���زاء  ملو�شع  الالح�شي  الإدراك 
ال���ش��ت��ث��ارات احل�شية  ع��ن  ال��ن��اجت  امل��ك��ان  يف 
اأكد  حيث  جينية،  اأ�ش�ض  لها  اجل�شم،  داخل 
 »PIEZO2«�ب املعروف  اجلني  اأن  العلماء 
ب�شكل  ال�شاد�شة  احلا�شة  ع��ن  امل�����ش��وؤول  ه��و 
اإدراك  حا�شة  يف  يتحكم  اأن��ه  كما  مبا�شر، 
تاأمر  حيث  الفراغ،  يف  اجل�شم  اأجزاء  مو�شع 
بروتينات  ب��اإن��ت��اج  اخل��الي��ا  اجل��ي��ن��ات  ه���ذه 
للحركة  احل�شا�شة  الربوتينات  با�شم  تعرف 
 ،»mechanosensitive« امليكانيكية 
بتاأثري  الإح�شا�ض  على  باملقدرة  تتمتع  وه��ي 
القوة على مو�شع ما من اجل�شم، كما يحدث 
على  �شغط  قد  ما  ا  �شخ�شً باأن  ال�شعور  عند 
ا تلعب دوًرا ملحوظا يف  جلدك، كما اأنها اأي�شً
بتنبيه  بدورها  تقوم  والتي  ال�شاد�شة  احلا�شة 
نراها  ل  قد  تفا�شيل  اإلى  الدماغية  اخلاليا 
الفوارق  اإدراك  على  عالوة  املجردة،  بالعني 

التي ت�شري لأ�شياء معينة. الب�شيطة 

تنمية الحاسة السادسة: 

-ع��زَّ  اهلل  م��ن  نعمة  ال�شاد�شة  احلا�شة 
ول  ا�شتثناء،  ب��ال  جميًعا  لنا  وهبها  وج��ل- 
معظمنا  اأن  اإل  بعينه،  �شخ�ض  على  تقت�شر 

َنُدَر  فيما  اإل  ي�شتخدمها  ول  لها،  مدرك  غري 
ذلك  تعد  فهي  اأهميتها،  م��ن  غ��م  ال��رَّ على 
اخلفي  بالعامل  يربطنا  الذي  الرفيع  اخليط 
وتختلف م�شتويات  الباطن،  العقل  امل�شترت يف 
من  فمنا  بيننا،  فيما  ال�����ش��اد���ش��ة  احل��ا���ش��ة 
القيام  من  متكنهم  عالية  بدرجات  ميتلكها 
املدى  وتتجاوز  الآخ��رون  عنها  يعجز  باأعمال 
احل�����ش��ي امل��ت��ع��ارف ع��ل��ي��ه وحت���دث م��ن غري 
التوا�شل  على  القدرة  ومنها  ح�شية،  و�شائط 
ا�شتيعاب  على  ع��الوة  ال��غ��ري،  م��ع  والتفاعل 
الطبيعي.  احل�����ش��ي  امل���دى  ت��ت��ع��دى  اأح����داث 
من  م��ع  وتنمو  ال�شاد�شة  احل��ا���ش��ة  وت��ت��ط��ور 
الأع�����ش��اب  وه���دوء  ال��ذه��ن  ب�شفاء  يتميز 
اأن  العلم احلديث  اأكد  املزاج، حيث  واعتدال 
الإ�شارات  وتلقي  اإر�شال  الإن�شان  با�شتطاعة 
ال���ش��رتخ��اء  ُي��ع��د  ل��ذا  ؛  وترجمتها  احل�شية 
حا�شتك  م��ع  للتعامل  احلتمية  الأم����ور  م��ن 
دون  ول  ُ تحَ احلياتية  ال�شغوط  لأن  ال�شاد�شة؛ 
الباطن،  عقلك  من  املنبعثة  الر�شائل  تلقي 
ال�شاد�شة  احلا�شة  ولتنمية  فهمها،  تعيق  وقد 
التمارين  بع�ض  مب��م��ار���ش��ة  ب��ال��ق��ي��ام  عليك 
و�شفاء  ال�شعر،  وحفظ  العقلية،  الريا�شية 
الوقت  لبع�ض  ب��ال��ت��اأم��ل  ت��ام  ب�شكل  ال��ذه��ن 
والتفكري، وهدوء الأع�شاب، واملزاج املعتدل، 

عالوة على ال�شرتخاء والتاأمل والتخيل.

خطوات مهمة نحو 
تقوية الحاسة السادسة: 

ب��ع��د ال���ش��ت��ي��ق��اظ  ت��دوي��ن الأح�����الم   -1
يف  كامنة  واأحا�شي�ض  اأف��ك��ار  فهي  مبا�شرة 
فهي جت�شيد حلد�شنا  ثم  ومن  الباطن  العقل 
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الذي قد ل ينتبه اإليه العقل.

2- الكتابة بحرية عما يجول يف خاطرك 
ا�شتثارة  مبثابة  احل��رة  فالكتابة  قيود،  دون 

ح�شية لعقلك الباطن ليظهر 
خباياه.

اأدق  اإل����ى  الن��ت��ب��اه   -3
اخلطوة  ف��ه��ذه  التفا�شيل، 
ه���ي اإح�����دى اأه����م خ��ط��وات 
ال�شاد�شة،  احلا�شة  تطوير 
التفا�شيل  تلك  اإلى  فالنتباه 
بك  يحيط  ما  بكل  ال�شغرية 
اأنا�ض ومن جماد، فكلما  من 
لح��ظ��ت اأك����رث مت��ك��ن��ت من 

عادة  تنتهي  التي  ال�شغرية  الفوارق  اإدراك 
معينة. باأ�شياء 

به،  وت�شعر  ت��راه  ما  وو�شف  ت�شجيل   -4
انتباهك  تنمية  على  �شتدربك  الطريقة  فهذه 

اإلى الفوارق التي قد تطراأ.

5- ال��رتك��ي��ز م���ع م���ن ن��ت��ح��دث م��ع��ه��م، 
نتحدث  من  مع  باهتمام  والإ�شغاء  فالرتكيز 
م��ع��ه��م م���ن اأج����ل م��الح��ظ��ة 
واك����ت���������ش����اف ت���غ���ريات���ه���م 
وتقلباتهم املزاجية حتى واإن 

اإخفاءها. حاولوا 

6- تدريب احلوا�ض غري 
نعتمد  ف��ن��ح��ن  ال��ب�����ش��ري��ة، 
الب�شر  حا�شة  على  جميًعا 
اأك��رث م��ن احل��وا���ض الأخ��رى 
ل��ف��ه��م ال���ع���امل م���ن ح��ول��ن��ا، 
ا�شتخدام  حاولنا  اإذا  ولكن 
جملة احلوا�ض الأخرى فعندئذ �شرنى وننتبه 

اإلى تفا�شيل ل نراها بالعني املجردة.

ُيعدُّ  الروحانية  التمارين  ممار�شة   -7
احل�شي،  ال��ع��امل  جت���اوز  عملية  م��ن  ج���زًءا 

تقع الحاسة 
السادسة تحت تأثير 

وسيطرة ساعتنا 
البيولوجية الضابط 

الرئيسي لحياة 
اإلنسان
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بروية  ليب�شر  الهدوء  لعقلك  توفر  فبذلك 
ب��ع��ي��ًدا ع���ن ���ش��و���ش��اء ال���ع���امل امل��ل��م��و���ض، 
اإلى  ت�شل  �شتجعلك  مثاًل  اليوجا  فممار�شة 

الداخلية. الطماأنينة  عمق 

ما وراء الحاسة 
السادسة )الحاسة 

السابعة(: 

 تدور احلا�شة ال�شابعة يف 
ومدى  بالزمن  �شعورنا  فلك 
تفاوت تقديرنا لنف�ض الزمن 
ال����ذي ن��ع��ي�����ش��ه، وا���ش��ت��ن��اًدا 
فهي  ال�شعبية  الثقافة  اإل��ى 
اإح�����ش��ا���ش��ن��ا ب����اأن الأوق�����ات 
بينما  �شريًعا  متر  ال�شعيدة 

كما  طويلة،  والنتظار  الرتقب  حلظات  تبدو 
الر�شمية  العطالت  اأي��ام  ب��اأن  البع�ض  ي�شعر 
والأعياد متر �شريًعا واأن �شهر رم�شان اأق�شر 

العام  اأيام  عدد  اأن  من  غم  بالرَّ العام  �شهور 
يتغري،  ل  ال�شاعة  ودق��ائ��ق  ال��ي��وم  و���ش��اع��ات 
كذلك كلما تقدم الإن�شان يف العمر ي�شعر باأن 
وكلما  �شريًعا،  متر  ال�شنوات 
مل يكن را�شًيا عن اإجنازاته 
عليه  الإح�شا�ض  هذا  ي�شيطر 
تت�شرب  ال�شنوات  اأن  وي�شعر 
�شريع  ب�شكل  ي��دي��ه  ب��ني  م��ن 
وخم���ي���ف، وت���ق���ع احل��ا���ش��ة 
ال�������ش���اد����ش���ة حت����ت ت���اأث���ري 
البيولوجية  �شاعتنا  و�شيطرة 
حلياة  ال��رئ��ي�����ش��ي  ال�����ش��اب��ط 
م��وؤخ��ًرا  وخل�شت  الإن�����ش��ان، 
اأنها  اإل��ى  ال��درا���ش��ات  نتائج 
ت��ع��م��ل ب���احل���رك���ة ال��ب��ط��ي��ئ��ة 
عندما يواجه الإن�شان خطًرا يهدد حياته كاأن 
ال�شيارة  املثال- حلادث  يتعر�ض -على �شبيل 
كل  روؤية  من  الإن�شان  ليتمكن  الوقت  فيتجمد 

حاسة اللمس 
لها أربع حواس 

فرعية يستخدمها 
اإلنسان اعتماًدا 

على تجاِربه السابقة 
وذخيرته الذهنية 

المعلوماتية
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التفا�شيل الدقيقة التي تقع يف ثوان ق�شرية، 
تفادي  ملحاولة  �شريًعا  العقل  ينتبه  وبالتايل 
البيولوجية  فال�شاعة  ا�شتيعابه،  اأو  احل��ادث 
مبنحها  دفاعًيا  دوًرا  كثرية  اأحيان  يف  تلعب 
اإ�شافًيا لالإن�شان عندما يداهمه اخلطر  وقًتا 
وهي  احل��دث،  مع  التعامل  من  يتمكن  حتى 
حلياة  ال��ي��وم��ي��ة  ال����دورة  تنظيم  ع��ل��ى  تعمل 
الهرمونات  واإن��ت��اج  النوم  فيها  مبا  الإن�شان 
ودرجة حرارة اجل�شم و�شغط الدم، وتهيمن 
ال��غ��دة ال�����ش��ن��وب��ري��ة يف ال��دم��اغ وال��ت��ي تعد 
م�����ش��در الإب����داع وال��ف��را���ش��ة والإل���ه���ام على 
�شاعتنا البيولوجية وتفرز هرمون امليالتومني 
لذا  والروحاين؛  املادي  العامل  بني  ما  وتربط 
خالل  من  وتن�شيطها  ا�شتثارتها  ال�شهل  من 
املو�شيقى،  و�شماع  اليوجا  وممار�شة  التاأمل 
يرتبط  الذي  الدماغ  الوحيد من  وهي اجلزء 
مبا�شرة باجل�شم من دون م�شارات اأو حواجز 
دموية، وهذا يعني اأن العقل الباطن ل يعتمد 
يف تلقيه الإ�شارات واملعلومات على املخ فقط، 
ا�شتقبال  يف  اجل�شم  اأع�شاء  ك��ل  ت�شهم  ب��ل 
لتقوم  ال��غ��دة  ت��ل��ك  اإل���ى  ونقلها  الإ����ش���ارات 
البيولوجية جل�شم  ال�شاعة  تنظيم  بدورها يف 
ال�شاعة  اأهمية  يت�شح  هنا  وم��ن  الإن�����ش��ان، 
واإعجازها  ال�شاعات  اأم  فهي  البيولوجية، 
خ��الًف��ا  ب��الإح�����ش��ا���ض  تتمتع  اأن��ه��ا  يف  يتجلى 
من  غم  بالرَّ اخلر�شاء  التقليدية  لل�شاعات 
قد  التقليدية  فال�شاعات  عقاربها؛  نب�شات 
تتمتع بالإح�شا�ض،  اأكرث مرونة؛ لأنها ل  تكون 
ل  فاإنها  باإح�شا�شها  البيولوجية  ال�شاعة  اأما 
ول  العلماء  ا�شتيعاب  عن  حتى  ع�شية  تزال 
اأ�شرارها م�شوقة للبحث وال�شتك�شاف. تزال 

كوكبة حسية موازية
 في الالشعور اإلنساني: 

�لبار��سيكولوجي:  عامل 

خم�ض  لالإن�شان  اأن  ال�شغر  منذ  تعلمنا   
فهمنا  عن  وامل�شوؤولة  الأ�شا�شية  هي  حوا�ض، 
الكت�شافات  بتوايل  ولكن  حولنا،  يجري  ملا 
ج�شم  بدرا�شة  واهتمامهم  العلماء  وتعمق 
كثري  لنا  ات�شح  اأ���ش��راره  واكت�شاف  الإن�شان 
تو�شح  والتي  املذهلة  والنتائج  احلقائق  من 
العلمي  التطور  ظ��ل  ويف  الآَن  اأ�شبحنا  ك��م 
ال�شغر،  تعلمناه يف  �شا�شعة مما  على م�شافة 
احل��وا���ض  م��ن  م��زي��دا  العلماء  اكت�شف  فقد 
وارتفاع  بالأمل  �شعورنا  مثاًل  فهناك  الأخرى، 
اأو انخفا�ض ال�شغط اجلوي وتغريات درجات 
ا اأن  احلرارة وتقلبات الطق�ض، كما اأكدوا اأي�شً
اإمنا هي حوا�ض  نعرفها  التي  معظم احلوا�ض 
مركبة اأي اأنها تت�شمن حوا�ض موازية داعمة 
-على  الب�شر  فحا�شة  الرئي�شة،  للحوا�ض 
م�شى  فيما  املعتقد  من  ك��ان  امل��ث��ال-  �شبيل 
مركبة  اأنها  اكت�شفوا  حتى  واحدة  حا�شة  اأنها 
الرتكيز على  تت�شمن  اأربع حوا�ض فرعية  من 
ال�شورة  واإدراك  اجلانبية،  والروؤية  الهدف، 

العامة، والروؤية املرتبطة باحلالة الذهنية.

اأرب���ع  ال��ل��م�����ض  اأن حل��ا���ش��ة  ات�����ش��ح  ك��م��ا 
اعتماًدا  الإن�شان  ي�شتخدمها  فرعية  حوا�ض 
الذهنية  وذخ��ريت��ه  ال�شابقة  جت��اِرب��ه  ع��ل��ى 
تعرف  الأول��ى  الفرعية  فاحلالة  املعلوماتية، 
مبلم�ض  �شعورك  مثل:  الناعم،  اللم�ض  بحالة 
امل��اء،  ك��ربودة  الفيزيائي  واللم�ض  احل��ري��ر، 
امل�شاج،  ب�شغط  كال�شعور  العميق  واللم�ض 

واأخرًيا الإح�شا�ض بتغريات الطق�ض.
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تت�شمن  ال�����ش��م��ع  ح��ا���ش��ة  اأن  وامل��ده�����ض   
اأو حتت  ف���وق  اأ����ش���وات  ب��وج��ود  الإح�����ش��ا���ض 
ولكننا قد  بالفعل  ت�شمع  والتي قد ل  ال�شوتية 

ن�شعر بوجودها.

اأم����ا ح��ا���ش��ة ال�����ش��م ف��ت��ت�����ش��م��ن ق��درت��ني 
األفني  من  باأكرث  الإح�شا�ض  الأولى  اأ�شا�شيتني، 
التقييم  والأخ����رى  ث��اب��ت،  كيميائي  عن�شر 
العنا�شر  بني هذه  لأي متازج حمتمل  ال�شريع 

ي�شدر عنها رائحة غري معروفة من قبل.

اأما احلا�شة ال�شاد�شة وامل�شوؤولة عن �شعورنا 
بالتوازن واإح�شا�شنا بحركات اجل�شم املختِلفة، 
ففي الأذن الب�شرية، وتوجد ثالث قنوات مليئة 
ور�شائل  اإ�شارات  باإر�شال  ب��دوره  يقوم  ب�شائل 
معلوماتية تو�شح للدماغ حركة وو�شع اجل�شم، 
وبدون هذه احلا�شة ل ميكن لالإن�شان الوقوف 
م�شتقيما واحلفاظ على توازنه مل�شافة طويلة، 
تتعلق  ل  اخل��ا���ش��ي��ة  ت��ل��ك  ب��ع��د  فيما  وات�����ش��ح 
القدمني  وجم�شات  فالعينان  فقط،  بالأذنني 
�شريًعا  تقريًرا  تر�شل  اجل�شم  يف  ع�شلة  وكل 
للدماغ يو�شح موقفها بالن�شبة ل�شتواء الأر�ض 
�شد  ن�شبة  التوازن  حا�شة  تت�شمن  كما  حتتها، 
الع�شالت يف كل ع�شو واملوقع املفرت�ض لو�شع 

القدم كي ل ت�شعر بال�شقوط.

وهناك اأي�شًا جمموعة كبرية من احلوا�ض 
الداخلية جتعلنا على مقربة مما يحدث داخل 
املعدة،  انتفاخ  اأو  بال�شبع  كال�شعور  اأج�شادنا 
وانتفاخ  الداخلية،  وحرارتنا  ال��دم،  و�شغط 
احلوا�ض  هذه  كل  الأم��ع��اء،  وامتالء  الرئتني، 
لالإن�شان  ب���اأن  ال��ق��دمي��ة  ال��ف��ك��رة  خ��ط��اأ  تثبت 
خم�ض حوا�ض فقط، بل هي كوكبة من احلوا�ض 

الرئي�شة والفرعية الكامنة يف العقل الباطن.

أي الحواس أكثر قدرة على
 استثارة الذكريات لدى البشر؟

حلا�شة  اأن  املذهلة  احل�شية  الأم���ور  م��ن   
فهل  الذكريات،  ا�شتثارة  يف  ه��ام  دور  ال�شم 
عند  الذكريات  تالحقنا  مل��اذا  يوًما  ت�شاءلنا 
�شم رائحة معينة، وهو ما ل يحدث مع حوا�ض 
اأخرى، وذلك لأنها حا�شة معقدة فهي احلا�شة 
متجهة  احل�شي  النظام  تتجاوز  التي  الوحيدة 
حيث  للمعاجلة  مبا�شرة  ال��دم��اغ  ق�شرة  اإل��ى 
باحثون  جنح  لقد  ال�شاد�شة،  احلا�شة  تتمركز 
يف التعرف على �شبب قدرة حا�شة ال�شم على 
اإث���ارة ال��ذك��ري��ات يف امل���خ، واأو���ش��ح��ت نتائج 
ال�شم  حا�شة  ب��ني  العالقة  م��دى  ال��درا���ش��ات 
اأو  بالذكريات  ال�شاد�شة  احلا�شة  ج��وار  اإل��ى 
امل�شاعر لدى الب�شر، وجنح العلماء يف التعرف 
بتمكني  املخ  قيام  لكيفية  ع�شبي  اأ�شا�ض  على 
الإن�شان  ل��دى  الذكريات  اإث���ارة  من  ال��روائ��ح 
بقوة، وك�شفت نتائج البحوث البارا�شيكولوجية 
مركز  بني  نوعه  من  فريد  ترابط  وج��ود  عن 
حا�شة  عن  امل�شوؤولة  واملراكز  املخ  يف  الذاكرة 
ال�شم يف الإن�شان، واأكدوا وجود  اأ�شا�ض ع�شبي 
الذاكرة  تن�شيط مناطق  ال�شم يف  لدور حا�شة 
يف املخ، واأن حا�شة ال�شم تتمتع بال�شلة الأقوى 
مبا ي�شبه طريًقا �شريًعا من الرائحة اإلى قرن 

اآمون مركز الذاكرة.

ا اأن جميع احلوا�ض   وما يثري الده�شة اأي�شً
الأح��داث من حولها فقط،  وت�شتقبل  تتلقى  ل 
خالل  من  وت�شكيلها  �شنعها  يف  وت�شاعد  بل 

ا�شتقبالها ب�شكل مميز.
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ال�شدار: 1ـ 4 ـ 2004 / الطبعة الأوىل 

الهوامش والمراجع:

https://www.psychologytoday.com/us/basics/parapsychology

https://www.theguardian.com/science/2005/sep/01/1

/https://bigthink.com/neuropsych/psi-phenomena-precognition-study

Parapsychology: A Handbook for the 21st Century Paperback – July 31, 2015

by Etzel Cardeña (Editor), John Palmer (Editor), & 1 more

 Parapsychology: The Science of Unusual Experience 

2nd Edition

(by David Groome (Editor), Ron Roberts (Editor

الهوامش والمراجع:
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 ما الذي يخطر ببالنا عند سماع مصطلح »الذكاء االصطناعي«؟ وهل 
أول ما َيِرُد بأذهاننا أفالم الخيال العلمي الذي يلعب فيه الروبوت دور 
البطولة المطلقة؟ وهل من الحكمة أن نغض الطرف عما أحدثته هذه 

التقنية في حياتنا، وما األوجه اإليجابية التي جعلت من الذكاء االصطناعي 
نعمة للبشرية وليست نقمة؟ 

م.ب. محمد عبدالواحد

هل الذكاء االصطناعي حقا بهذا الذكاء؟
الذكاء االصطناعي بين يدي العالم
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اخرتاع  يف  الزمن  مر  على  الإن�شان  َر  َفكَّ  
تفكريه  من���ط  يف  ال��ب�����ش��ري  ال��ع��ق��ل  ي��ح��اك��ي 
الذكاء ال�شطناعي  وا�شتيعابه لالأمور، وكان 
اخليال  روايات  يف  فقط  حا�شًرا  م�شى  فيما 
على  ال�����ش��وء  ي�شلط  ت���ارة  ف��ن��ج��ده  ال��ع��ل��م��ي، 
اأخ��رى  وت��ارة  املتوقعة،  الإيجابية  اجل��وان��ب 
املحتملة،  ال�شلبية  جوانبه  على  ال�شوء  ي�شلط 
خالل  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  تقنية  و�شهدت 
ال�شنوات الثالث املا�شية حتوًل كبرًيا لي�شبح 
التكنولوجيا  هذه  منْت  فقد  خيال،  ل  حقيقة 
هذه  لتجد  ال��واق��ع  اأر����ض  على  كبري  ب�شكل 
اخليال  رواي��ات  عن  بعيًدا  طريقها  التقنية 
ال��ذك��اء  اأن  اأح���د  ب��ب��ال  يخطر  ومل  العلمي، 
ال�شطناعي �شي�شبح فيما بعد علًما معا�شًرا 
اخل��ي��ال  اأف���الم  ع��ل��ى  مقت�شًرا  ك��ان  ب��ع��دم��ا 
حياتنا  من  يتجزاأ  ل  ج��زًءا  لي�شبح  العلمي 
التنقل من  ابتداًء من م�شاعدتنا يف  اليومية، 
امل��روري،  ال��زح��ام  متفادين  اآخ��ر  اإل��ى  مكان 
التقني  الذكاء  اأنظمة  ا�شتخدام  اإلى  وو�شوًل 

مل�شاعدتنا يف اأداء املهام الأكرث �شعوبة.

 وال���ي���وم اأ���ش��ب��ح ا���ش��ت��خ��دام��ن��ا ل��ل��ذك��اء 
اأجل ال�شالح العام  ال�شطناعي متاأ�شاًل من 
مرحلة  اأّن  العامَل  وي��رى  الإن�شانية،  وخدمة 
واأن  بالفعل،  ب��داأت  قد  ال�شطناعي  الذكاء 
هذه  اأهمية  متاًما  نعي  لكي  ح��ان  قد  الوقت 
عاٍل  مب�شتوى  لتزويدنا  حياتنا  يف  التقنيات 
حر�شت  لذا  املتناهية؛  والدقة  الكفاءة  من 
كل  يف  احلديث  بالعلم  ال�شتعانة  على  الدول 
خطوة تخطوها، وقد اأخذت على نف�شها عهًدا 
التقدم  من  ممكنة  نقطة  اأبعد  اإلى  للو�شول 

والزدهار يف جميع املجالت بال ا�شتثناء.

الذكاء االصطناعي
 يغذو حياتنا بال استئذان: 

 اأ���ش��ب��ح ال��ذك��اء ال���ش��ط��ن��اع��ي ج���زًءا ل 
يتجزاأ من التكنولوجيا احلديثة، ويعد الذكاء 
ال�شطناعي مرادًفا لالإبداع والتقنية، والذي 
يعني مبفهومه العري�ض القدرة على التفكري، 
وت��رج��م��ة امل��ع��ل��وم��ات، وحت��ل��ي��ل��ه��ا ع��ل��ى نحو 
احلياتية،  املناحي  من  كثري  يف  م�شبوق  غري 
ويتجلى ذلك وا�شًحا يف قدرته على حل كثري 
احلا�شوب،  ع��امل  يف  املعقدة  امل�شكالت  من 
وال�شتنتاج  التعلم  على  القدرة  لديه  اأن  كما 
لزم  اإذا  ال�شريع  والتدخل  القرارات  واتخاذ 
الأمر بف�شل قدرته على ا�شتح�شار املعلومات 
التي مت تغذيته بها من ِقبل الإن�شان، ومن ثم 
التقنيات  اأهم  من  ال�شطناعي  الذكاء  بات 
يف عاملنا املعا�شر ملا له من اأثر كبري يف تطور 
الأمثلة  بع�ض  ياأتي  وفيما  وتقدمها،  حياتنا 
ال�شطناعي  للذكاء  ا�شتخدامنا  تو�شح  التي 

يف حياتنا اليومية: 

�ل���ت���و�����س���ل  وو�����س����ائ����ل  �ل��ف��ي�����س��ب��وك   �  1
�الجتماعي: 

مقومات  من  الفي�شبوك  تطبيق  يخلو  ل   
هذا  ي�شتخدم  حيث  ال�شطناعي،  ال��ذك��اء 
لعر�ض  به  خا�شا  خوارزميا  نظاما  التطبيق 
امل��ح��ت��وى والإع����الن����ات ال��ت��ي ت��ت��ن��ا���ش��ب مع 
وترتيبه  ن�شره  يتم  ما  تنظيم  مع  اهتماماتنا، 
عن  ناهيك  الرئي�شية،  ال�شفحة  يف  وعر�شه 
متيزه بربنامج التعرف على ال�شور املدعومة 
بالتعلم الآيل الأمر الذي ميكننا من التعرف 
وم�شاركتهم  معهم  والتوا�شل  اأ�شدقائنا  على 
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التوا�شل  ات  ِمَن�شّ معظم  اأن  كما  الذكريات، 
عن  للتعبري  الفر�شة  لنا  تتيح  الجتماعي 
ي�شهم  كما  الآخرين،  مع  والتوا�شل  اأنف�شنا 
بالفي�شبوك  اخل��ا���ض  ال�شطناعي  ال��ذك��اء 
امل��وؤذي��ة،  والتعليقات  التنمر  م�شكلة  حل  يف 
الكراهية  خطاب  حتديد  على  ي�شاعد  حيث 
ب�����ش��ري��ة،  ت���دخ���الت  اأي  دون  م���ن  وح���ذف���ه 
فهم  تطوير  خ��الل  من  ممكًنا  ذل��ك  واأ�شبح 
ميكن  بحيث  املختلفة،  املحتوى  واأن��واع  اللغة 
والن�شو�ض  ال�شور  حتليل  الفي�شبوك  لأنظمة 

منا�شب. ب�شكل  والتعليقات 

ووق����ت  �ل�����رح�����ات  �جت������اه  � حت����دي����د   2
�لو�سول: 

اأث��ن��اء  ا�شتثناء  ب��ال  اجل��م��ي��ع  ي�شرت�شد   
ب��ربن��ام��ج خ��رائ��ط غ��وغ��ل ملعرفة  رح��الت��ه��م 
كيفية الو�شول اإلى املكان امل�شتهدف، وحتديد 
املدة امل�شتغرقة للو�شول، وقد يرتاءى لنا اأنها 
عملية ب�شيطة ل ت�شتغرق �شوى ب�شع ثوان، اإل 
التكنولوجيا  من  كثري  هناك  ال��واق��ع  يف  اأن��ه 
التطبيق  ي�شتخدم  حيث  ال��ك��وال��ي�����ض،  وراء 
بناًء  املنا�شبة  التوقعات  لو�شع  الآيل  التعلم 
احلالية  ال��ب��ي��ان��ات  جم��م��وع��ة  م��ق��ارن��ة  ع��ل��ى 
بتحليل  يقوم  ثم  ال�شابقة،  الرحالت  ببيانات 
الأمن�����اط ال�����ش��اب��ق��ة ودجم��ه��ا م��ع الأو����ش���اع 
يتم  ذلك  على  وبناًء  امل��رور،  حلركة  احلالية 
ت�شتخدم  كما  للو�شول،  املتوقع  الوقت  حتديد 
الأخرى  ال�شفر  “غوغل” وتطبيقات  خرائط 
امل��رور  ح��رك��ة  ملراقبة  ال�شطناعي  ال��ذك��اء 
اإمدادنا  عن  ف�شاًل  الطق�ض،  حالة  وظ��روف 

بالقرتاحات املنا�شبة تفادًيا لالزدحام.

�الأجرة:  �سيار�ت  طلب  خدمة   �  3
التعلم  تنبوؤات  على  اخلدمة  هذه  تعتمد   
لتقدير  امل�شجلة  البيانات  با�شتخدام  الآيل 
وق���ت ت���زاي���د ال��ط��ل��ب��ات، وت���وف���ري ع���دد من 
عزز  كما  املناطق،  تلك  لتغطية  ال�شيارات 
خالل  من  التجربة  هذه  ال�شطناعي  الذكاء 
من  ال�شائق  م��ع  ب�شهولة  التوا�شل  اإمكانية 
خالل املعاجلة اللغوية املدعومة بالتعلم الآيل 
واحدة  بنقرة  الدرد�شة  طريق  عن  لل�شائقني 
الر�شائل  ملعظم  حم��ددة  اإج��اب��ات  واخ��ت��ي��ار 

ال�شائعة.

�إعد�د �سندوق �لر�سائل على �لربيد   �  4
وتنظيمها:  �الإلكرتوين 

 تقوم تطبيقات الذكاء ال�شطناعي بفرز 
اإل��ى  وت�شنيفها  الإل��ك��رتوين  ال��ربي��د  ر�شائل 
فئات خمتلفة، مثل: الأ�شا�شية، والجتماعية، 
والربيد  والتحديثات،  الرتويجية،  والعرو�ض 
ال�شطناعي  ال��ذك��اء  يعمل  كما  الع�شوائي، 
فيها،  امل��رغ��وب  غ��ري  ال��ر���ش��ائ��ل  ح��ذف  على 
ق�شرية  ذكية  بردود  تزويدنا  اإلى  بالإ�شافة 

با�شتخدام تقنية التعلم الآيل.

ب��ال��ب��ح��ث عرب  �مل��ع��ل��وم��ات  �ك��ت�����س��اب   �  5
�الإنرتنت: 

واح��د  ي��وم  ق�شاء  معظمنا  ي�شتطيع  ل   
عن  الإنرتنت  �شفحات  عرب  البحث  دون  من 
تدور  لأ�شئلة  اإجابات  اأو  ما،  منتج  اأو  معلومة 
ملحركات  مي��ك��ن  ل  وب��ال��ط��ب��ع  اأذه��ان��ن��ا،  يف 
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دون  من  املطلوبة  باملعلومات  تزويدنا  البحث 
م�شاعدة الذكاء ال�شطناعي، كما اأن الذكاء 
تالحقنا  التي  الإعالنات   ي�شع   ال�شطناعي 
�شجل  اإلى  ت�شتنُد  فالإعالنات  ذهبنا،  اأينما 
بهدف  خم�ش�شة  وهي  بنا،  اخلا�ض  البحث 
اخلوارزميات  تعتقد  منتجات  على  احل�شول 

لنا. بالن�شبة  اأهميتها 

6 � �الأجهزة �ملنزلية �لذكية: 

غري  ب�شكل  املنزلية  تقنياتنا  ت��ط��ورت   
التكنولوجي،  التطور  مع  وخا�شة  م�شبوق، 
ال��ت��ي ميكننا  الأج���ه���زة  ف��ه��ن��اك ع��دي��د م��ن 
الأب��واب  وغلق  الإ���ش��اءة،  مثل:  بها،  التحكم 
الأج��ه��زة  م��ن  وغ��ريه��ا  اأتوماتيكيا،  وفتحها 
على  ع��الوة  بعد،  عن  بها  التحكم  يتم  التي 
 ”Nest“ مثل:  الذكية،  احلرارة  منظمات 
الرغبة،  بح�شب  احلرارة  درجة  ت�شبط  التي 

ذكية  ثالجات  وهناك  املنا�شب،  الوقت  ويف 
بناًء  احتياجاتنا  ر�شد  على  ال��ق��درة  لديها 
على ما مل يعد موجوًدا يف الثالجة، واإ�شعارنا 

مل�شتلزماتنا. قوائم  باإعداد 

� نتفليك�س:   7

ق�شط من  لأخ���ذ  ال��وق��ت  ي��ح��ني  ع��ن��دم��ا   
ال��راح��ة وال���ش��رتخ��اء ي��ل��ج��اأ ك��ث��ري م��ن��ا اإل��ى 
التطبيقات  من  وهو  »نتفليك�ض«،  ا�شتخدام 
الأك���رث ا���ش��ت��خ��داًم��ا، وُي��ع��ّد واح���ًدا م��ن اأه��م 
يف  ت�شهم  التي  الرقمية  الإعالمية  ات  امِلَن�شّ
ت�شكيل روؤى ال�شباب من خالل ما تقدمه من 
اإعالمية متكاملة، وهو تطبيق مدعوم  برامج 
ب��ال��ذك��اء ال���ش��ط��ن��اع��ي، ومي��ك��ن م��ن خالله 
اإيقافه  حتى  اأو  امل��ح��ت��وى  ت��اأخ��ري  اأو  ت��ق��دمي 
»نتفلك�ض«  اأن  كما  لح��ق،  وقت  يف  مل�شاهدته 
الآَن  ت�شتعر�شه  وم��ا  بعر�شه  قمت  م��ا  تتبع 
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م�شاهداتك  على  تعتمد  قائمة  عليك  لتقرتح 
ال�����ش��اب��ق��ة، ع���الوة ع��ل��ى ت��ق��دمي اق��رتاح��ات 

بخ�شو�ض ما قد ترغب يف م�ش�اهدته.

8 �  �لعمليات �مل�سرفية:  

الأن����ظ����م����ة  ت�������ش���ت���ع���ني   
مدعوم  بربنامج  امل�شرفية 
ال�شطناعي  الذكاء  باآليات 
حل��م��اي��ت��ن��ا ����ش���د ع��م��ل��ي��ات 
وتاأمني  والح��ت��ي��ال  الن�شب 
عند  ال��ب��ن��ك��ي��ة  م��ع��ام��الت��ن��ا 
ال��ق��ي��ام ب���اإي���داع ���ش��ي��ك عن 
ط����ري����ق م�����ش��ح��ة ���ش��وئ��ي��ة 
على  احل�شول  اأو  بهواتفنا، 

تنبيه بانخفا�ض الر�شيد، كما يتحقق الذكاء 
وال�شراء  الت�شوق  عمليات  من  ال�شطناعي 
املعاملة  �شحة  م��ن  وال��ت��اأك��د  الإن��رتن��ت  ع��رب 

له  م�شرح  غ��ري  �شخ�ض  ا���ش��ت��خ��دام  خ�شية 
لبطاقة الئتمان اخلا�شة بنا.

تمايز الذكاء البشري: 

ال�������ذك�������اء  ي����ع����ت����م����د   
ال����ش���ط���ن���اع���ي مب��خ��ت��ل��ف 
اأن��ظ��م��ت��ه ع��ل��ى ال��روب��وت��ات 
املدعومة  ال��ك��ف��اءة  العالية 
ب��اأن��ظ��م��ة حت���اك���ي ال���ذك���اء 
من  غ��م  ال��رَّ وعلى  الب�شري، 
يحل  اأن  ميكنه  ل  فهو  ذل��ك 
حم���ل ال��ب�����ش��ر، اإن�����ه ف��ق��ط 
القدرات  تعزيز  اإل��ى  يهدف 
ب�شكل  الب�شرية  وامل�شاهمات 
من  غ��م  ال��رَّ على  فهو  كبري، 
اإل  وال�شتنباط،  التحليل  يف  الفائقة  قدرته 
اأنه ل ت�شتطيع اأي اأنظمة للكمبيوتر اأن تدخل 
ول  الب�شري،  الذكاء  مع  ب�شيطة  مناف�شة  يف 

الهدف من الذكاء 
االصطناعي هو 

إنشاء نظام 
كمبيوتر ذكي عالي 
الكفاءة مثل البشر 

لحل المشكالت 
المعقدة
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الذكاء  اجتاه  يف  جديدة  ُخطى  ت�شجيل  حتى 
الب�شري، فاملخ هو ذلك الكمبيوتر الب�شري ذو 
به من  ملا  التعقيد  ال�شديدة  الطبيعة اخلا�شة 
دوائر و�شبكات متنوعة من ماليني الأع�شاب، 
املعلومة،  غري  امل��واق��ف  فهم  على  ق��ادر  فهو 
والتاأقلم  املنا�ش�ب،  الفعل  رد  وا�ش�تح�شار 
يعني  الب�شري  فالذكاء  املختلفة،  املواقف  مع 
حتتها  ي��ن��درج  التي  الذهنية  املنظومة  تلك 
ع��دي��د م��ن م���ه���ارات ال��ت��ع��ل��م م��ن ال��ت��ج��ارب 
ال�����ش��اب��ق��ة، وال���ق���درة ع��ل��ى ت��ك��وي��ن ذك��ري��ات 
تتفادى  بحيث  تراكمي،  ب�شكل  وا�شتخدامها 
الوقوع يف نف�ض الأخطاء وا�شتباقها، والتكيف 
املعرفة  با�شتخدام  اجل��دي��دة  امل��واق��ف  م��ع 
مع  الفعال  التكيف  ه��ذا  ويتطلب  املكت�شبة، 
البيئة القدرة على الإدراك والتعلم والذاكرة 
حل  على  القدرة  وكذلك  املنطقي،  والتفكري 
الب�شري  الذكاء  اأن  يعني  وه��ذا  امل�شكالت، 
ب�شكل عام ل يعد جمرد قدرة، بل مزيج من 
ال�شطناعي  الذكاء  بخالف  هذا  القدرات، 
الإن�شان  اإم��رة  حتت  ك��اأداة  فقط  يعمل  الذي 
من  ه��ائ��ل  ك��م  ل��ت��خ��زي��ن  ف��ق��ط  ي�شتخدمها 
بنف�شه،  بذلك  القيام  ي�شتطيع  ول  املعلومات، 
املبادرة،  على  الذاتية  القدرة  اإلى  يفتقر  فهو 
اخل��ارج��ي  ال��ع��امل  م��ع  التكيف  ي�شتطيع  ول 
على  القدرة  ميتلكون  الذين  الب�شر  بخالف 
اإدخال تعديالت ملواكبة املتغريات املتالحقة، 
ذكاًء  بل  رقمًيا  لي�ض  الب�شري  الذكاء  اأن  كما 
بخالف  واملو�شوعية  باملرونة  يت�شم  فطرًيا 
غري  يكون  م��ا  فغالبا  ال�شطناعي،  ال��ذك��اء 
يعني  وهذا  ال�شتقاللية  ميتلك  ول  مو�شوعي 
ل�شحنات  ح�شاب  �شوى  لي�ض  الآلت  ذكاء  اأن 
هو  والإن�����ش��ان  احل��ا���ش��وب،  داخ��ل  اإلكرتونية 

فالفروقات  معنى،  احل�شاب  هذا  يعطى  من 
ما  ال�شطناعي  والذكاء  الب�شري  الذكاء  بني 
بحدود  اإل  يفعل  ل  فالكمبيوتر  عميقة،  زالت 
تعتمد  قدرته  لأن  َب��ْرجَم��ة؛  من  اأعطيناه  ما 
ومع  يعّلمونه،  الذين  الأ�شخا�ض  ق��درة  على 
اأداء  ومع  واملعايري،  بالبيانات  الب�شر  حتّكم 
كّلما  اأن��ه  جن��د  منها  املطلوب  للعمل  الآلت 
بها  الإن�شان  يغّذي  التي  املدخالت  حت�ّشنت 

النتائج. الآلة حت�ّشنت 

فروقات جوهرية بين الذكاء 
االصطناعي والتعلم اآللي: 

ظهرت  التكنولوجية  التقنيات  تطور  مع   
منا  كثريون  يعرف  ل  قد  م�شطلحات  ع��دة 
ال��ذك��اء  تقنية  بينها  وم���ن  ب��ي��ن��ه��م،  ال��ف��رق 
ياأتي بع�ض  ال�شطناعي والتعلم الآيل، وفيما 

الفروقات: 

كنظام  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  يعرف   .1
ال�شلوك  مبحاكاة  لالآلة  ي�شمح  اأ�شا�شي  تقني 
كاأحد  الآيل  التعلم  يندرج  بينما  الب�شري، 
لالآلة  ت�شمح  والتي  ال�شطناعي  الذكاء  فروع 
بالتعلم تلقائًيا من البيانات ال�شابقة من دون 

احلاجة اإلى الربجمة ب�شكل �شريح.

 

هو  ال�شطناعي  الذكاء  من  الهدف   .2
الكفاءة  ع��ايل  ذك��ي  كمبيوتر  نظام  اإن�����ش��اء 
اإمن��ا  امل��ع��ق��دة،  امل�شكالت  حل��ل  الب�شر  مثل 
لالآلت  ال�شماح  هو  الآيل  التعلم  من  الهدف 
الإن�شان  قبل  من  تغذيتها  خالل  من  بالتعلم 
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للح�شول على خمرجات  الالزمة  باملدخالت 
دقيقة. ونتائج 

 

ال�شطناعي  ال��ذك��اء  اأن��ظ��م��ة  تت�شم   .3
مهام  اأداء  على  وقدرتها  الوا�شع  بنطاقها 
يت�شم  ال���ذي  الآيل  ال��ت��ع��ل��م  ب��خ��الف  ع���دة، 
تدريبه  ويتم  بها  يقوم  التي  املهام  مبحدودية 

م�شبًقا. عليها 

 

التقنية  ه��و  ال���ش��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء   .4
الآيل  التعلم  فرعي  حتتها  ويندرج  الرئي�شة، 
ال��ذك��اء  ن��ظ��ام  يهتم  كما  العميق،  والتعلم 
بينما  النجاح،  فر�ض  بتعظيم  ال�شطناعي 

يهتم التعلم الآيل بالدقة والأمناط.

ب�شكل  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  يتعامل   .5
املهيكلة  و�شبه  املهيكلة  البيانات  م��ع  كامل 
مع  الآيل  التعلم  يتعامل  بينما  املهيكلة،  وغري 

املنظمة. و�شبه  املهيكلة  البيانات 

مجاالت الذكاء
 االصطناعي حول العالم: 

وا�شع  نطاق  وعلى  به  امل�شلَّم  من  اأ�شبح   
الريادة  له  �شيكون  ال�شطناعي  الإب��داع  اأن 
املتزايدة  املتغريات  تلك  اإلى  نظًرا  م�شتقباًل؛ 
ومبرور  املتطورة،  التكنولوجيا  حتدثها  التي 
الذكاء  يغزوها  التي  املجالت  ت��زداد  الوقت 
قدراته  ا�شتثمار  اإلى  يوؤدي  مما  ال�شطناعي 
يف جم����الت ���ش��ت��ى ك��الق��ت�����ش��اد وال��ت��ع��ل��ي��م 

الذكية  امل���دن  واإن�����ش��اء  ال�شحية  وال��رع��اي��ة 
مل  املهم  التقني  ب��دوره  فالروبوت  وغ��ريه��ا، 
اأدمغة موؤلفي  �شرائح ممغنطة يف  يعد جمرد 
ف��ان��ت��ازي��ا اخل��ي��ال ال��ع��ل��م��ي، واإمن����ا ن��ب��وءات 
ملمو�شا،  وواقعا  حقيقة  باتت  هوليود  اأفالم 
يف  روؤو�شنا  ندفن  ول  معها  نتعامل  اأن  وعلينا 
التي  الطفرة  الطرف عن  نغ�ض  واأل  الرمال، 
والأوج��ه  حياتنا،  يف  التقنية  ه��ذه  اأحدثتها 
الإيجابية التي جعلت من الذكاء ال�شطناعي 
يف  به  ت�شر  قد  لعنة  ولي�ض  للب�شرية،  نعمة 
تعزيز  اإلى  الآَن  العامل  دول  وتتجه  امل�شتقبل، 
دفع  يف  للم�شاهمة  وتطويرها  التقنيات  تلك 

عجلة حتقيق الأهداف الإمنائية امل�شتدامة.
مجاالت الرعاية الصحية: 

ال�شطناعي  ال��ذك��اء  اأن��ظ��م��ة  ت�شتطيع   
امل���ع���زز حت��ل��ي��ل اأع���را����ض امل��ري�����ض ور���ش��د 
عالماته احليوية ومقارنتها بالتاريخ املر�شي 
ماليني  وتاريخ  وعائلته  للمري�ض  وال�شحي 
والبيانات  للتجاِرب  وفًقا  الآخرين،  املر�شى 
الطبيب  م�شاعدة  اإل��ى  بالإ�شافة  ال�شابقة 
م�شببات  حول  باقرتاحات  تزويده  خالل  من 
امل��ر���ض، ك��م��ا مي��ك��ن خل��وارزم��ي��ات ال��ذك��اء 
يف  الأ�شعة  �شور  بيانات  فح�ض  ال�شطناعي 
بالإمكان  اأ�شبح  حيث  ممكن،  وق��ت  اأ���ش��رع 
ال�شحية  تطوراتهم  ومتابعة  املر�شى  مراقبة 
وتقدير اجلرعات املنا�شبة ومعرفة اجلرعات 
التي ل يتناولونها من خالل الأجهزة املتطورة 

من بعيد.

التعليمية:  المجاالت 

الذكية  التقنية  هذه  خلوارزميات  ميكن   
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م�شاعدة الطالب واملعلمني من خالل مراقبة 
ق����درة ال���ط���الب ع��ل��ى ال��ت��ح�����ش��ي��ل وم��ع��رف��ة 
ن��ق��اط ال��ق��وة وال�����ش��ع��ف ل��دي��ه��م وق��درت��ه��م 
وم���دى جتاوبهم  وال���ش��ت��ي��ع��اب  ال��ف��ه��م  ع��ل��ى 
وتفاعالتهم اأثناء الدرو�ض، كما ميكن للذكاء 
مهارات  حت�شني  يف  امل�شاعدة  ال�شطناعي 
ت��زوي��ده��م  خ���الل  م��ن  التعليمية  ال��ط��الب 
بتمارين اإ�شافية، كما يوفر للمعلمني تعليقات 
اأ�شلوب  لتغيري  ط��ال��ب  ك��ل  ع��ن  وم��الح��ظ��ات 

وال�شتيعاب. الفهم  وت�شهيل عملية  التدري�ض 

الزراعة وخدمة البيئة: 

رئي�شًيا  دوًرا  ال�شطناعي  الذكاء  يلعب    
التحديات  ملجابهة  الب��ت��ك��ار  عجلة  دف��ع  يف 
اآليات  خ��الل  من  ال��زراع��ة  قطاع  وم�شاعدة 
جلعلها  الرتبة  وحتليل  الطق�ض  حالة  مراقبة 
ال�شتباقية  وامل��ك��اف��ح��ة  ل��ل��زراع��ة،  ���ش��احل��ة 
لالآفات التي ت�شكل الهاج�ض الأول للمزارعني 

الرقعة  م�����ش��اح��ة  زي����ادة  ع��ل��ى  ي�����ش��اع��د  مم��ا 
اإنتاجية املحا�شيل. الزراعية ورفع 

مجاالت الصحافة واإلعالم: 

نقلة نوعية يف  التقنية  الذكاءات  اأحدثت   
جمال ال�شحافة والإعالم من خالل ا�شتثمار 
الت�شوير،  كتقنيات  املتنوعة  التقنيات  تلك 
املحتوى  لإنتاج  والروبوتات  الأ�شياء  واإنرتنت 
الآَن  ال���روب���وت  فنجد  اجل��دي��د،  الإع���الم���ي 
وكتابة  احلدث  لتغطية  ال�شحفي  بدور  يقوم 
ثم  وم��ن  ال�شا�شات  على  اإخ��ب��اري��ة  ع��ن��اوي��ن 
على  القائمة  ال�شحافة  تقنيات  �شتخرج 
�شحافة  ح��ي��ز  م���ن  ال���ش��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء 
اإلى  البيانات و�شحافة ال�شتق�شاء املحو�شب 
اأحداث احلروب  وتغطية  الراأي  اأعمدة  كتابة 
والكوارث الطبيعية كالزلزل واحلرائق، مما 
يقلل من املخاطر املهنية التي قد تتعر�ض لها 

الأطقم ال�شحفية يف التغطيات امليدانية.
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 استكشاف الفضاء: 

 ���ش��ه��دت ع��ل��وم ال��ف�����ش��اء ت���ط���وًرا غري 
يف  احل��دي��ث��ة  الكت�شافات  فجميع  م�شبوق، 
هذا املجال ما هي اإل نتاج ل�شتخدام برامج 
تقنيات  من  يحتويه  مبا  ال�شطناعي  الإبداع 
الفلك  علماء  ا�شتخدم  فقد  الكفاءة،  فائقة 
عن  الناجتة  البيانات  حتليل  يف  التقنية  هذه 
متكنوا  ثم  ومن  حولنا  من  الف�شاء  ا�شتطالع 
�شم�شية  واأنظمة  اأنظمة جمرات  اكت�شاف  من 
ال�شنني  وم��الي��ني  اآلف  عنا  تبعد  وك��واك��ب 
الذكاء  تطبيقات  ا�شتخدمت  كما  ال�شوئية، 
التي  الف�شائية  امل��رك��ب��ات  يف  ال�شطناعي 

جتوب كوكب املريخ ل�شتك�شاف خباياه.

اإلنذار المبكر لحدوث الكوارث: 

 ق��ام��ت ���ش��رك��ات ع��دة ب��اع��ت��م��اد ال��ذك��اء 
الكوارث  �شد  وقائي  كاأ�شلوب  ال�شطناعي 
املثال،  �شبيل  الغابات على  الطبيعية كحرائق 
حيث  الأهمية  غاية  يف  ال�شتخدام  هذا  ويعد 
يف  ال�شعف  نقاط  اكت�شاف  من  الب�شر  نحَ  كَّ محَ
فهذه  للكوارث،  ال�شتعداد  وحت�شني  املنطقة 
الأم��ر  م��ا،  ك��ارث��ة  ب��ح��دوث  حت��ذرن��ا  التقنية 
ال�شتعدادات  لعمل  الفر�شة  لنا  يتيح  ال��ذي 
اخل�شائر  وتقليل  الأزم��ات  ملواجهة  الالزمة 
الذكاء  اأهمية  يثبت  مما  الأدن���ى  احل��د  اإل��ى 
ال�شتجابات  حتليل  يف  وكفاءته  ال�شطناعي 
للكوارث  اآنية  بيانات  وتوفري  للكوارث  الذكية 

الطق�ض. واأحداث 

أنواع الذكاء االصطناعي وفروعه: 

�أو  �ل�����س��ع��ي��ف  �ل����ذك����اء �ال���س��ط��ن��اع��ي   -
�ملحدودة  باإمكانياته  �ملتو��سع ويتميز 

واحدة  مبهمة  اإل  القيام  ي�شتطيع  ل  وهو 
بكافة  ب��ت��زوي��ده  الإل��ي��ك��رتون��ي��ة  ك���الأل���ع���اب 
املعطيات الالزمة يدوًيا وهو لي�ض بحاجة اإلى 

تلك اخلوارزميات املعقدة.

يف  ويتمثل  القوي  ال�شطناعي  الذكاء   -
العقل  وحم��اك��اة  التفكري  على  الآلت  ق��درة 
واأنظمة  مبهامها،  ال��ق��ي��ام  اأث��ن��اء  الب�شري 
تعقيًدا  واأكرث  متقدمة  الذكاء  من  النوع  هذا 
لأن����ه ي��ت��م ب��رجم��ت��ه��ا ل��ل��ت��ع��ام��ل م��ع امل��واق��ف 
امل�شت�شفيات،  يف  امل�شتخدمة  كالتطبيقات 

القيادة. وال�شيارات ذاتية 

- ول���ل���ذك���اء ال���ش��ط��ن��اع��ي ف����روع ع��دة 
الآلت  فهناك  يوؤديها،  التي  للوظائف  وفًقا 
�شابقة،  ذاك��رة  لديها  لي�ض  والتي  التفاعلية 
احلا�شر،  على  مهامها  اأداء  يف  تعتمد  واإمنا 
املعروفة  ال�شطرجن  ب��رن��ام��ج  اأمثلتها  وم��ن 
الت�شعينيات،  يف  ابتكاره  مت  الذي   »IBM«�ب
ثم تاأتي الآلت ذات الذاكرة املحدودة والتي 
يتم برجمتها اعتماًدا على املعلومات ال�شابقة 
متكنها  والتي  م�شتقبلًيا  املهام  بع�ض  لإجراء 
اأمثلتها:  اأهم  القرار املنا�شب، ومن  من �شنع 
لبع�ض  حتتاج  والتي  القيادة  ذاتية  ال�شيارة 
الطرق  بخريطة  اخلا�شة  ال�شابقة  املعلومات 
ا الآلت  ل�شتخدامها يف القيادة، وهناك اأي�شً
ميكنها  والتي  العقل  نظرية  على  تعتمد  التي 
وم�شاعرهم  الأف����راد  ت��ف��اع��الت  ا�شتيعاب 
اجتماعًيا  معهم  التفاعل  اأجل  من  واأفكارهم 
وفًقا لهذه امل�شاعر واأخرًيا الآلت التي تتميز 
بالوعي الذاتي والذكاء الكايف لإمتام مهامها 
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بكفاءة ودقة متناهية.

الذكاء االصطناعي ما له وما عليه: 

ال��ط��اب��ع  الآن  ك��وك��ب��ن��ا  ع���ل���ى  ي��غ��ل��ب   
دور  من  احلديثة  للتقنيات  ملا  الأوتوماتيكي 
ظل  ويف  والزده���ار،  التنمية  جم��ال  يف  مهم 
وا�شتخداماتها  التكنولوجيا  هذه  نحو  التوجه 
يف جم���الت ك��رث ب���داأ احل��دي��ث ع��ن م��ا لها 
ويف  �شلبيات،  من  عليها  وم��ا  اإيجابيات  من 
اأن مم��ي��زات  ي��وؤك��د اخل����رباء  ال��وق��ت ذات���ه 
املخاطر  من  بكثري  اأكرث  ال�شطناعي  الذكاء 
املرتبطة بها، وفيما يلي اأهم مميزات الذكاء 

ال�شطناعي: 

1 � حترير �لب�سر من �ملهام �ل�ساقة: 

يف  ال���ش��ط��ن��اع��ي  ال��ذك��اء  دم��ج  ي�شاعد   
حياتنا اليومية على حتريرنا من اأعباء املهام 

ن�شيب  من  فقط  لت�شبح  واخلطرية  ال�شاقة 
الإن�شان  يتفرغ  حتى  اأنواعها  مبختِلف  الآلت 

بدوره اإلى البتكار والبداع.

2 � �لتخُل�س من �الأعمال �ملُتكررة: 

 حيث حتل الآلة حمل الإن�شان يف الأعمال 
يف  العمل  اآلّية  نف�ض  تتطلب  التي  العتيادّية 

كل مرة.

3 � دقة �لنتائج و�سحة �لقر�ر�ت: 

 اأه����م م���ا مي��ي��ز ال���ذك���اء ال���ش��ط��ن��اع��ي 
املتناهية  الدقة  هي  عليه  املعتمدة  والتقنيات 
ما  اأهم  لأن  الأخطاء؛  من  متاًما  تخلو  والتي 
الأه��واء  فيه  تتحكم  ل  اأنه  الذكاء  هذا  مييز 
ول يتاأثر باأية عواطف قد تعيق �شري العمل اأي 
املزاجية  باحلالة  كب�شر  مثلنا  تت�شف  ل  اأنها 
اأكرث قدرة على اتخاذ القرارات  مما يجعلها 

ال�شحيحة يف اأقّل وقت ممكن.
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4 � تاأمني �سامة �الإن�سان: 

 تقوم اآليات الذكاء ال�شطناعي بالأعمال 
الإن�شان،  حياة  على  خ��ط��ًرا  ت�شكل  ق��د  التي 
العلماء  ا�شتخدام  هو  ذلك  على  مثال  واأف�شل 
اآليات معقدة لدرا�شة قاع املحيط حيث ي�شعب 

تواجد الب�شر. 

� �ل���ق���درة ع��ل��ى �ل��ع��م��ل �مل��ت��و����س��ل دون   5
�لتاأثري على كفاءتها: 

ال�شطناعي  ال��ذك��اء  عيوب  اأه��م  وم��ن   
اأنظمة  وع��ي  وع���دم  التنفيذ  كلفة  ارت��ف��اع 
الأخالقية  باملعايري  ال�شطناعي  ال��ذك��اء 
قدرتها  ع��دم  على  ع��الوة  الب�شرية  والقيم 
على  الب�شر  كقدرة  والبتكار  الإب���داع  على 

ذلك.

جمال  ل  اأنه  الإ�شارة  يجب  النهاية  ويف   
ال��ذك��اء  باأنظمة  اأح��اط��ت  ال��ت��ي  للمخاوف 

حياتنا  على  �شلًبا  �شيوؤثر  باأنه  ال�شطناعي 
حيث  بالإن�شانية،  ي�شر  قد  الذي  احلد  اإلى 
الذكاء  تقنيات  ا�شتخدام  اأن  العلماء  �شرح 
ال�شائع- ل يهدف  ال�شطناعي -على عك�ض 
الآلت  اإح��الل  اإل��ى  ول  البطالة  زي��ادة  اإل��ى 
فهو  مت��اًم��ا  العك�ض  على  ب��ل  الب�شر،  حم��ل 
من  والإجن����ازات  الإنتاجية  ل��زي��ادة  يهدف 
خ��الل ت��ع��زي��ز امل��ه��ارات ال��ق��ائ��م��ة، وت��ق��دمي 
التوظيف،  وترية  وحت�شني  اخلدمات،  اأف�شل 
اإلى  �شيوؤدي بدوره  اأنه  العمالة، كما  واختيار 
اجلديدة  الوظائف  من  جمموعة  ا�شتحداث 
الفقر  معدلت  تخفي�ض  على  �شي�شاعد  ما 
خدمات  وتقدمي  املعي�شة،  م�شتوى  وحت�شني 
لذا  قبل؛  ذي  من  اأف�شل  وتعليمية  �شحية 
بحاجة  باأننا  نعرتف  لأن  الوقت  ح��ان  فقد 
مب�شتوى  لتزويدنا  والآلت  الروبوتات  اإل��ى 
عاٍل من الدقة املتناهية التي ل جمال للخطاأ 

فيها.
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اكسب الموقع االستراتيجي لدلمون أهمية كبيرة بالنسبة للخليج العربي، 
الذي يعتبر واحًدا من الممرات التجارية الحيوية عبر التاريخ، كما لعب 

موقعها بين أكبر المراكز الحضارية في الشرق األدنى القديم، كحضارة 
بالد الرافدين ووادي السند)حضارة ملوخا( وحضارة مجان، باإلضافة إلى 

اإلمكانيات االقتصادية المتوفرة على أراضيها، في أن تصبح وسيًطا 
تجارًيا في تبادل مختلف السلع والبضائع المستوردة من جانب والمنتجة 

محلًيا من جانب آخر، والتي كان من أهمها وسبًبا لشهرتها العالمية في 
التجارة الدولية الغوص بحًثا عن اللؤلؤ واستخراجه والمتاجرة به لكونه 
سلعة ذات قيمة متميزة في تلك الفترة، حيث شكل اللؤلؤ الدلموني 

على طول التاريخ وصواًل إلى الوقت الحاضر وحتى قبيل اكتشاف النفط 
في مناطق نفوذ دلمون أهمية كبيرة في اقتصادها إذ تفاخر الملوك 

والحكامباستيرادهم له من دلمون)1(.

د. عبدالعزيز صويلح

التجارة والتجار في دلمون »الجزء األول«
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اك�����ش��ب امل���وق���ع ال���ش��رتات��ي��ج��ي ل��دمل��ون 
ال��ع��رب��ي،  للخليج  بالن�شبة  ك��ب��رية  اأه��م��ي��ة 
التجارية  امل��م��رات  م��ن  واح���ًدا  يعترب  ال��ذي 
بني  موقعها  لعب  كما  التاريخ،  عرب  احليوية 
الأدن��ى  ال�شرق  يف  احل�شارية  املراكز  اأك��رب 
ووادي  ال��راف��دي��ن  ب��الد  كح�شارة  ال��ق��دمي، 
جمان،  وح�شارة  ملوخا(  ال�شند)ح�شارة 
القت�شادية  الإم��ك��ان��ي��ات  اإل���ى  ب��الإ���ش��اف��ة 
املتوفرة على اأرا�شيها، يف اأن ت�شبح و�شيًطا 
والب�شائع  ال�شلع  خمتلف  تبادل  يف  جتارًيا 

امل���������ش����ت����وردة م����ن ج���ان���ب 
جانب  م��ن  حملًيا  واملنتجة 
اأهمها  من  كان  والتي  اآخ��ر، 
يف  العاملية  ل�شهرتها  و�شبًبا 
ال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة ال��غ��و���ض 
وا�شتخراجه  اللوؤلوؤ  بحًثا عن 
�شلعة  لكونه  ب��ه  وامل��ت��اج��رة 
تلك  يف  متميزة  قيمة  ذات 
اللوؤلوؤ  �شكل  حيث  ال��ف��رتة، 
التاريخ  ط��ول  على  الدملوين 

و���ش��وًل اإل���ى ال��وق��ت احل��ا���ش��ر وح��ت��ى قبيل 
اك��ت�����ش��اف ال��ن��ف��ط يف م��ن��اط��ق ن��ف��وذ دمل��ون 
اأهمية كبرية يف اقت�شادها اإذ تفاخر امللوك 

واحلكام با�شتريادهم له من دملون.

واأن�شطة  �شالت  الدملونيون  اأق��ام  ولقد 
م��ع خم��ت��ل��ف امل���راك���ز احل�����ش��اري��ة يف ب��الد 
امل�شمارية  الن�شو�ض  خالل  فمن  الرافدين، 
املهمة  املكانة  على  ن�شتدل  الأثرية  والأدل��ة 
لبالد  بالن�شبة  دمل���ون  حتتلها  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
يعود  مهم  جت���ارة  م��رك��ز  فهي  ال��راف��دي��ن، 
اإلى ع�شر فجر ال�شاللت ال�شومري  تاريخه 

من  ك��ان  حيث  ق.م،   2900  -  3200
املحافظة  الرافدين  بالد  ملوك  مهام  اأولى 
ع��ل��ى ه����ذا الت�������ش���ال م���ن خ����الل ال��ت��ج��ار 
طريق  عن  التجارية  والأن�شطة  الدملونيني 
ترد  الأ�شا�شية  امل��واد  كانت  الت�شال  ه��ذا 
م���ن ب���الد جم���ان وم��ل��ي��وخ��ا م��ب��ا���ش��رة اإل���ى 
ووع��ي  ج��ه��ود  ال���دور  ه��ذا  ويعك�ض  م��دن��ه��م، 
القائمني  وحكمة  ج��ان��ب،  م��ن  دمل���ون  جت��ار 
جانب  من  التجارية  �شيا�شتها  اإدارة  على 
معرفتهم  م��دى  ع��ن  كذلك  ويك�شف  اآخ���ر، 
التجاري  التعامل  ب�شيا�شة 
بجعل بالدهم  وذلك  احلر، 
منطقة حرة يتم فيها تبادل 
ال�����ش��ل��ع ال��ث��م��ي��ن��ة امل��ت��ع��ددة 
وميلوخا  ماجان  من  الآتية 
اإليها منطقة  ت�شدره  ما  مع 
عرب  الرافدين  بالد  جنوب 
الواقع  اأور  العظيم  مينائها 
فلقد   ، العربي  اخلليج  على 
يف  ك��ث��رية  وث��ائ��ق  اكت�شفت 
وتعود  امل�شماري  املراكز مكتوبة باخلط  تلك 
العالقة  عن  تتحدث  خمتلفة  زمنية  لفرتات 

بني بالد الرافدين يف املجال التجاري.

التجارية  الن�شاطات  اأن  امل��رج��ح  وم��ن 
الكتابة  ن�����ش��وء  زم��ن  ق��ب��ل  ب���داأت  ال��دمل��ون��ي��ة 
 - الرافدين)3200  ب��الد  يف  امل�شمارية 
الألف  بداية  مع  وازدادت  ق.م(،   3000
الثالث قبل امليالد حيث �شهدت بواكري تفتح 
الألف  اإلى  وامتدت  بل  الدملونية،  احل�شارة 
الثاين قبل امليالد والذي ميثل فرتة متقدمة 

يف جمال العالقة العاملية للدملونيني)2(.

لنشاطات التجارية 
الدلمونية بدأت قبل 
زمن نشوء الكتابة 
المسمارية في بالد 
الرافدين)3200 - 3000 

ق.م(
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تقود  التي  واأهمها  امل�شادر  اأوث��ق  وم��ن 
يف  ودوره��ا  دملون  ح�شارة  على  التعرف  اإلى 
يف  احل�شارية  املراكز  مع  التجاري  الن�شاط 
املن�شوب  امل�شماري  الن�ض  الرافدين،  بالد 
الإ���ش��ارة  �شبق  وال��ذي  نان�شة   - اأور  للملك 
اإ���ش��ارة  اأول  ي�����ش��ك��ل  ال��ن�����ض  وه����ذا  اإل���ي���ه، 
وم��ورًدا  جت��ارًي��ا  م��رك��ًزا  باعتبارها  ل��دمل��ون 
التي  ه��ي  دمل��ون  �شفن  واأن  لالأخ�شاب)3(، 
عملت على نقلها اإلى جنوب بالد الرافدين. 
وه�م  نان�شة   - اأور  امل�لك  خلف�اء  ك�ان  كما 
 )Lu - Gal - Anda( ان����دا  ل�����وج��ال 
واأوروكاجينا )Orw - Ka - Gina( قبل 
ح�ش�ض  بتوزيع  يقومون  ق.م   2350 عام 
والزيت  وال�شمغ  املن�شوجات  من  جتارية 
اخلا�شة،  امللكية  خمازنهم  م��ن  والف�شة 
يتبادلونها بطريقة  والذين  على جتار جل�ض 
املقاي�شة مع دملون يف مقابل النحا�ض وغريه 
البحرية  واملالعق  الب�شل  مثل  ال�شلع  من 
امل�شمارية  الكتابات  وت�شري  وال��ربون��زي��ة. 
يتبادلون  كانوا  الرافدين  اأن جتار بالد  اإلى 
ن�ض  وهناك  دمل��ون،  مع  البحرية  التجارة 
من  �شومرية  اأم��رية  اإل��ى  من�شوب  م�شماري 
اإلى  اأر�شلت  مواد  عن  يتحدث  ا،  اأي�شً جل�ض 

دملون ومنها احلبوب والأجبان)4(.

وحني متكن �شرجون الأكدي من تاأ�شي�ض 
جميع  اإليها  �شم  عاملية  اإم��رباط��وري��ة  اأول 
بالد  مثل  الرافدين  لبالد  املجاورة  الأقطار 
البحر  و�شواحل  وفل�شطني  و�شوريا  الأنا�شول 
دملون،  بينها  ومن  العربي  واخلليج  املتو�شط 
امل�شمارية  الن�شو�ض  اأح��د  يف  ذك��ر  ي��رد  اإذ 
ميلوخا  �شفن  “اأن  فيها:  قوله  له،  املن�شوبة 

التي  اأكاد”،  ميناء  يف  تر�شو  ودملون  وجمان 
بالد  يف  احلكم  توليه  بعد  مبا�شرة  تاأ�ش�شت 
الفرتة  وخالل  ق.م.   2324 عام  الرافدين 
2193 ق.م مل   - الأكدية املمتدة من 2324 
يعد اأهل بالد الرافدين هم التجار الوحيدون 
للتبادل التجاري  اإلى دملون  الذين يح�شرون 
فقد كانت التجارة يف تلك الفرتات مفتوحة 

اأمام كل الدويالت واملماليك)5(.

كما اأن اأحد الن�شو�ض يك�شف عن و�شية 
خ��ل��ف��اءه من  الأك����دي  ���ش��رج��ون  فيها  ي��اأم��ر 
اأبنائه بالقب�ض بيد من حديد على دملون)6(، 
اأهمية  من  لدملون  ما  الإ�شارات  تلك  وتعك�ض 
العاملية  بالتجارة  م��وؤك��د  وب�شكل  مرتبطة 
والتي  العربي  اخلليج  منطقه  يف  ال��ع��اب��رة 
حتت  بقائها  على  املحافظة  الأه��م��ي��ة  م��ن 
اإليه  يحتاجون  ما  و�شول  ل�شمان  �شلطانهم 

من ب�شائع.

وع����رث ع��ل��ى ال���ع���دي���د م���ن ال��ن�����ش��و���ض 
ع�شر  اإل��ى  تنتمي  والتي  الهامة  الوثائقية 
 Ibi – Sin(( )2024 امللك اإيبي – �شني
اأور  اأ���ش��رة  م��ل��وك  خام�ض  ق.م(   - 2004
بني  جت��اري  ت��ب��ادل  وج��ود  على  ت��دل  الثالثة 
ومنها  ودمل��ون،  الرافدين  بالد  جنوب  مدن 
واأثواًبا  �شوًفا  ا�شتلم  بحار  اإل��ى  ي�شري  ن�ض 
دمل���ون،  اإل���ى  ي��ب��ح��ر  ق���ارب  ع��ل��ى  لي�شحنها 

وترجمة الن�ض كالآتي: 

خ��ّي��ا،  ن����وع  م���ن  ���ش��وف  “10 ط��ال��ن��ت 
عادية)حمّلت(  اأن���واع  م��ن  وث��ي��اب  و���ش��وف 
يف ���ش��ف��ي��ن��ة م���اج���ارا ال���دمل���ون���ي���ة، اأورج�����و 
العظيم(،  ال��ق��ارب  العظيم)رجل  ال�شّفان 
14 من �شهر عيد  اأ�شتلم)الب�شائع( يف يوم 



كانو الثقافية /  اكتوبر 2022
40

كانو الثقافية /  اكتوبر 2022
41

الإله ننازو، ال�شنة الأولى من حكم امللك اإبي 
�شني، كتبه نّنا اندول“)7(.

ويف نهاية فرتة حكم هذا امللك متركزت 
اخلليج  منطقة  يف  التجاري  الن�شاط  قيادة 
مملكة  جزر  يف  وبالتحديد  دملون  يف  العربي 
التجارة  يف  تتحكم  ب���داأت  حيث  البحرين 
ومعنى  ال��ع��رب��ي  باخلليج  امل����ارة  ال��ب��ح��ري��ة 
التجارية  ال�شفن  مرور  منع  هو  هنا  التحكم 
جمان  اإل��ى  مبا�شرة  الإبحار  من  ال�شومرية 
اأن  ال�شابق، كما  القرن  يفعلون يف  كانوا  كما 
جتار جمان وملوخا ل ي�شتطيعون يف ظل هذا 
بدون  �شومر  اإل��ى  مبا�شرة  الإبحار  التحكم 
التوقف يف دملون، وبذلك ي�شطر التجار اإلى 
تفريغ جتارتهم يف دملون التي ازدهرت على 
باملتاجرة  دملون  جتار  يقوم  ثم  النحو،  هذا 
خمتلف  ت�شمل  ال��ت��ي  ال�شفن  تلك  بحمولة 
القادمني  التجار  اإل��ى  التجارية  الب�شائع 

التجارة  تقع  وب��ذل��ك  ال��راف��دي��ن،  ب��الد  م��ن 
قب�شة  يف  كلها  الرتانزيت(  العابرة)جتارة 

جتار دملون.

بني  التجارة  اإلى  ت�شري  التي  امل�شادر  اإن 
اأور ودملون خالل اأواخر الألف الثالث وبداية 
الألف الثاين قبل امليالد، ميكن تق�شيمها اإلى 
نوعني من التجارة: النوع الأول من التجارة 
اإلى  ياأتون ب�شفنهم  يتمثل يف جتار من دملون 
اأور جللب الب�شائع معهم، والنوع الثاين من 
الن�شاط  ميار�شون  اأور  من  �شكان  التجارة 
باأنف�شهم  وي��ق��وم��ون  دمل����ون  م��ع  ال��ت��ج��اري 
والتي  البحرية  التجارية  الرحالت  باإعداد 
قيام  اأو  الأ�شخا�ض  من  ع��دد  فيها  ي�شرتك 
حل�شاب  ودمل����ون  اأور  م��ن  جت��اري��ة  رح���الت 

التجار اخلا�ض.

وم��ع ح��ل��ول الأل���ف ال��ث��اين قبل امل��ي��الد، 
ب�شفتها   - البحرين  مملكة  جزر  �شيطرت 

نقش نذري ألور نانشي، ملك لكش : تقول إحدى النقوش: »كانت القوارب من أرض دلمون 
)البعيدة( تحمل الخشب )بالنسبة له(«، وهو أقدم سجل مكتوب معروف عن دلمون 

واالستيراد البضائع في بالد ما بين النهرين
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من  اتخذ  وال��ذي  ال��دمل��وين  القيادي  املركز 
على جزيرة   - له  مقًرا  البحرين  قلعة  موقع 
�شيطرتها  اإلى  بالإ�شافة  ال�شمال،  يف  فليكا 
ع��ل��ى ج��زي��رة ت�����اروت، مم��ا اك�����ش��ب دمل��ون 
من  الغربية  ال�شفة  على  مطلقة  �شيطرة 
اخلليج العربي. ومن الطبيعي اأن تتوجه هذه 
قامت  ولذلك  الرافدين،  بالد  اإلى  التجارة 
ال��راف��دي��ن  �شعب  ب��ني  وات�����ش��الت  ع��الق��ات 
و���ش��ع��ب جم���ان وم��ل��وخ��ا، وك���ان جت���ار ه��ذه 
ل�شراء جتارتهم  دملون  اإلى  يح�شرون  البالد 
ال���واردة م��ن ال��ب��الد الأخ���رى ع��رب دمل��ون اأو 

ب��ي��ع ب�����ش��اع��ت��ه��م ال��ق��ادم��ني 
ب���ه���ا م����ن ب����الده����م جم���ان 
يف  الرافدين  وبالد  وملوخا 
دمل��ون  وب��ذل��ك كانت  دمل��ون، 
وم��ن  ال��ت��ج��ارة،  يف  تتحكم 
ه��ن��ا ازده�����رت دمل����ون وع��م 
فيها  وال��ت��ق��ت  ال��رخ��اء  ب��ه��ا 
ال��ث��ق��اف��ات واحل�������ش���ارات. 
املوازين  نظام  ك��ان  فمثاًل، 
دملون  يف  ال�شائد  واملقايي�ض 

ماأخوًذا من النظام ال�شائد يف ح�شارة وادي 
ال�شند، ومن دملون انت�شر هذا النظام و�شاع 
و�شل  حتى  الأخ��رى  البلدان  يف  ا�شتخدامه 

اإلى �شوريا.

جمموعة  على  اأور  مدينة  يف  عرث  ولقد 
ال�شلة  ذات  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال��وث��ائ��ق  م���ن 
املبا�شرة مبدينة اأور ومبينائها بو�شفه ميناء 
بالد  جنوب  منطقة  اإلى  النحا�ض  منه  دخل 
ال��راف��دي��ن، وك��ان ذل��ك يف ف��رتة حكم اآخ��ر 
وقد  ال��ث��ال��ث��ة،  اأور  �شاللة  م��ل��وك  م��ن  ملك 

تعرفنا على جمموعة من ن�شو�ض فرتة هذا 
جمان،  مع  املكثف  التجاري  ون�شاطه  امللك 
اأنه كان يتاجر مع دملون  اأنه من الوا�شح  اإل 
وعن  عنه  ع��رف  ال��ذي  باحلجم  لي�ض  ولكن 
ملوك �شاللته يف جتارتهم مع جمان، ورمبا 
الدملونيني  التجار  اأن  ذلك  يف  ال�شبب  يعود 
هم الذين كانوا �شيطرون على طرق التجارة 
م�شطلح  من  وا�شح  وه��ذا  فيها،  والتحكم 
التّجار البّحارة الذين ظهر ا�شمهم يف فرتة 
  )Alik Telmun( �اأور الثالثة، وعرفوا ب
وحكامهم  اأور  م��دن  لتجار  ذل��ك  ي��رق  فلم 
مبا�شرة  املتاجرة  فف�شلوا 
م���ع جم����ان ك��م��ا ف��ع��ل م��ن 
كان  ولرمبا  ج��ودي��ا،  قبلهم 
التجار  ه��وؤلء  ن�شاط  اأف��ول 
على  و�شيطرتهم  الدملونيني 
التجارة يف اخلليج يف ع�شر 
اأعاد  الذي  هو  لر�شا  ا�شني 
للتجار بالد  املكثف  الن�شاط 
من  دمل��ون  م��ع  الرافدينيني 

جديد.

من  ملجموعة  ترجمة  ن��ذك��ر  يلي  وفيما 
الن�شاط  تبني  ال��ت��ي  امل�شمارية  الن�شو�ص 
الرافدين  ب��الد  جنوب  م��دن  ب��ني  التجاري 
ودمل����ون ون���وع امل����واد وال��ب�����ش��ائ��ع ال��ت��ج��اري��ة 

املنطقتني: املتبادلة بني 

ن�����ض م���ن ف����رتة ح��ك��م امل���ل���ك اأب�����ي - 
�شاري)Abi Sare()1905-1895ق.م( 

وترجمته)8(:

جن  و2  ف�شة،  حبه  و21  جّن   1،5“
ق��ط��ع م��ن ح��ج��ر ال������الزورد، وق��ط��ع��ة خ��رز 

 بابل كانت تستورد 
خشب الميسو 

والذهب والنحاس 
واللؤلؤ من دلمون
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بريبريو،  حجر  من  واح��دة  وقطعة  عقيق، 
و4 قطع من عيون ال�شمك)اللوؤلوؤ(، )كلها( 
ح��م�ل���ة  من  ننجال  لالإلهة  الع�شر  �شريبة 
جت��اري��ة اإل����ى دمل����ون لأ���ش��خ��ا���ض)ذه��ب��وا( 
اإلى  ني�شان  �شهر  من  ب���اأنف�شهم  ه����ناك 
حفرت  التي  ال�شنة  اآذار،)ب��ت��اري��خ(  �شهر 
حكم  من  الرابعة  ال�شنة  انيبدا،  قناة  فيها 

اأبي – �شار”.

 - اأب��ي  امللك  ف��رتة حكم  من  اآخ��ر  ن�ض   
 :Abi Abi Sare )9(شاري�

17،5” حبه من الذهب من ايدينتزاك، 
اي��زوا،  من  نحا�ض  ج��ّن  و2  مّنا  و11،75 
طالنت   1 )ال�����ش��ام��ن(،  اي���دادا  وبح�شور 
 18 الع�شر  �شريبة  قيمة  نحا�ض،  مّنا  و2،5 
ننجال،  الآل��ه��ة  �شريبة  الف�شة،  م��ن  حبة 
جماعة  دمل����ون،  مل��دي��ن��ة  جت��اري��ة  حملة  م��ن 
)باأنف�شهم(  هناك  )ذه��ب��وا(  ال��رج��ال  من 

اإل����ى �شهر  مب��ف��رده��م، م��ن ���ش��ه��ر ف��ي�����ش��ان 
حفر  اأعقبت  التي  ال�شنة  �شيمان)بتاريخ( 
ال�شابق  بالن�ض  قيا�ًشا  اأي   - انيبدا  قناة 

ال�شنة اخلام�شة حلكم ايبي – �شار”.

ايلم   - �شومو  امللك  حكم  فرتة  من  ن�ض 
1866 ق.م(، وترجمته 10(:    -  1894(

حملة  من  جوج،  حجر  من  )قطع(   8“
اإل����ى دمل����ون، ���ش��ري��ب��ة ال��ع�����ش��ر اإل����ى الإل��ه��ة 
دانوم،   - ميلكو  هو  ا�شتلمها  والذي  ننجال، 
اآب،  �شهر  يف  ننجال،  الإل��ه��ة  ملعبد  و�شلم 

ال�شنة الثانية من حكم �شومو - ايلوم”. 

 - �شومو  امللك  حكم  فرتة  من  اآخر  ن�ض 
وترجمته:)11( ايلم، 

من  هدية  الأح��م��ر  ال��ذه��ب  م��ن  “قطع 
 7 لوؤلوؤ  قطع   9 طابيال�شو،  ابن  اينليل  نابي 
مّنا نحا�ض اإلى ما من كي�شن ابن اأو�شيدانوم، 

أور هو موقع أثري لمدينة سومرية تقع في تل المقير جنوب العراق. وكانت 
عاصمة للدولة السومرية
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و4  مّنا  )كمية(  نحا�ض  جّن  و5  مّنا  و5،3 
جّن نحا�ض، لرجل دملون، اأحجار متعددة من 
و2،5  احلجر،  من  �شغرية  وقطع  الالزورد، 
جّن من الذهب، 127،3 مّنا، و69 جن من 
النحا�ض، و12 جن قطع من حجر الالزورد، 
و26 قطعة لوؤلوؤ، و2 �شحن مر�شعة بالعاج، 
من  اإن���اء  ح��م��راء،  �شبغة  اأح��ج��ار  ج��ن  و4 
�شالح  النحا�ض،  من  مّنا  و11،12  اخل�شب، 
حملة  م��ن  خ�شبي  م�شط  خ�����ش��ب)ه��راوة(، 
ننجال،  الإل��ه��ة  مبعبد  دمل���ون،  اإل��ى  جت��اري��ة 
ال�شنة  �شباط،  �شهر  اإل��ى  �شينان  �شهر  من 

ال�شاد�شة حلكم �شومو - اإيلوم”. 

بابل  ملك  وثائق  ن��رى  اآخ��ر  جانب  وم��ن 
 Rasu - Elum( )1845 -( ر�شو - ايلوم
1880 ق.م(، ت�شري اإلى اأن بابل كانت خالل 
التجارية  املواد  خمتلف  ت�شتورد  حكمه  فرتة 
مثل  منها  جانًبا  بو�شوح  وتذكر  دمل��ون،  من 
وال��ل��وؤل��وؤ  والنحا�ض  وال��ذه��ب  املي�شو  خ�شب 
املر�شعة  والتماثيل  وال��الزورد)ال��ع��وه��ق( 
من  ت�شتوردها  كانت  والتي  وغريها،  بالعاج 
والعاج  املي�شور  خ�شب  يوجد  حيث  ميلوخا 
اإليها من جزيرة العرب  والذهب الذي ياأتي 
من  فهو  ال��ل��وؤل��وؤ  اأم��ا  جم��ان،  م��ن  والنحا�ض 
املواد التي كانت ت�شتخرجها دملون من قيعان 

البحر املحيط بها. 

اإلى  املوجهة  الر�شائل  اإح��دى  تذكر  كما 
موظف  كتبها  والتي  الدملونيني،  التجار  اأحد 
 Rim - Sin(( �شني   - رام  للملك   تابع 
لر�شا،  اأ�شرة  من  ق.م(   )1822 - 1763
دملون،  بتجارة  اهتماماته  له  الق�شر  “اأن 
التجارية  العالقات  توطيد  على  يعمل  واأن��ه 

املهمة)12(” وي�شري هذا التعبري بطريقة غري 
ت�شرف  �شلطه  بو�شفه  امللك  اإل��ى  مبا�شرة 
واأن  لبد  والتي  احلكم،  وتدير  الق�شر  على 
دمل��ون  يف  اإداري����ة  �شلطة  م��ع  تتعامل  ك��ان��ت 
ل  والقت�شادية  الإدارية  الأمور  على  قاب�شة 

تقل عن م�شتواها ونفوذها الإداري.

يف  ا  اأي�شً التجاري  دمل��ون  ن�شاط  وذك��ر 
حكم  لفرتة  املن�شوبة  امل�شمارية  الن�شو�ض 
 Samsu -( ايلونا   - �شام�شو  بابل  ملك 
عند  ق.م(،   Iluna( )1686 - 1648
احل��دي��ث ع��ن ال��ن��ح��ا���ض ال��ن��ق��ي ال����وارد من  
قرب�ض(  جزيرة  )وهي   )Alasia( األآ�شيا 
مرة  لأول  األآ�شيا  ذكر  ورد  وقد  دمل��ون.  ومن 
يف تلك ال�شجالت كم�شدر اأو مورد للنحا�ض 
النحا�ض  جتارة  يف  تتحكم  األآ�شيا  ب��داأت  اإذ 
الأدن��ى  وال�شرق  املتو�شط  البحر  اأ�شواق  يف 
امل��ي��الد.  قبل  ال��ث��اين  الأل���ف  منت�شف  منذ 
اكت�شبها  ال��ت��ي  ال��ت��ج��اري��ة  الأه��م��ي��ة  وه���ذه 
من  ن�شاأت  واإمن��ا  ف��راغ  من  تن�شاأ  مل  قرب�ض 
فاأخذت  ال�شرق،  يف  النحا�ض  جتارة  تدهور 
ال�شرق  م��ن مم��ال��ك  امل��ك��ان��ة  ه���ذه  ق��رب���ض 
ب�شبب  مكانتها  يف  �شاركتها  الأق��ل  على  اأو 
ول  املمالك.  تلك  منها  عانت  التي  الأزم��ات 
يعني ذلك باأن مكانة دملون التجارية توقفت 
الحتفاظ  يف  ا�شتمرت  واإمن���ا  ان��ه��ارت،  اأو 
بباقي اأدوارها القت�شادية، ولذلك جند اأن 
 Tukulti( ننورتا   - توكولتي  اآ�شور  ملك 
Ninnurta( )890 - 884 ق.م( ي�شري 
العليا  البحار  “ملك  اأن��ه  على  نف�شه  اإل��ى 

وال�شفلى  وحاكم  دملون وملوخا”.
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في حين يعتبر الكالم وسيلة للتخاطب مع اآلخرين فإن لجسم االنسان 
اساليب عدة يتمكن بها من التواصل مع من حوله تسمى لغة البدن وما 

يميزها انها من دون كالم تشمل حركات الجسم و تعابير الوجه يعبر 
بها البدن عن مكنوناته و أحاسيسه إال انه من اهم تلك الوسائل هي 

أالبتسامة فلها تأثير سحري وسريع على الشخص ومن حوله من االخرين.
 فعندما يبتسم أي انسان في مجموعة فإن ذلك التصرف سرعان ما 

يعطي انطباع مبدئي عن الشخص لدى االخرين ويبعث اشارة لهم 
للشعور بالطمأنينة والراحة إضافة الى انه يفتح المجال لسرعة التواصل 
معه الى ذلك فانه سلوك معدي فهو يحثهم على تبادل االبتسامة ال 

شعوريا مما يضفي االحساس بالسعادة للجميع.

الضحك واالبتسامة 
والعالقة مع الصحة والسالمة

بروفيسور د. فيصل عبداللطيف الناصر
استاذ طب العائله , كلية طب أمبريال , لندن
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ولالبت�شامة مميزات عديدة فهي تظهرك 
مع  تفاعاًل  اح�شن  و  ودًا  اوف��ر  و  جاذبية  اأك��رث 
احل�شور لأنها الو�شيلة ال�شهل و الأمتع والأكرث 
فال�شخ�ض  وال�����ش��ع��ادة،  الرفاهية  على  ت��اأث��ري 
من  ا���ش��رتخ��اًء  اك��رث  الغالب  يف  يبدو  املبت�شم 
بالنف�ض  الثقة  زي��ادة  اإل��ى  ي�شري  مما  الخرين 
وارتفاع معدل القدرة على التعامل ب�شكل جيد 
يف جميع املواقف ال�شعبة منها والع�شيبة. لذا 
يعزز  فهو  جمة  اجتماعية  فوائد  له  فال�شحك 
الروابط الجتماعية ويقوي العالقات و يجذب 
الآخرين اإلينا و يعزز العمل اجلماعي و ي�شاعد 

ع��ل��ى ن����زع ف��ت��ي��ل اخل��الف��ات 
وامل�شاحنات.

ال�����ش��ح��ك والب��ت�����ش��ام��ة 
يقومان بعمل تفاعالت كبرية 
ل  فهما  الإن�����ش��ان  ج�شم  يف 
يوؤثران فقط على نف�شيته ولكن 
وحيويته،  �شحته  على  كذلك 
مما  والبت�شامة  فال�شحك 
درجة  على  انعكا�ض  من  لهما 
التقليل  يعمالن على  ال�شعادة 

بوا�شطة  للتوتر  املوؤدية  الهرمونات  اف��راز  من 
يقلل  مما  ال�شمبتاوي  الع�شبي  اجلهاز  حتفيز 
ال��ه��رم��ون��ات م��ع��ززًا يف نهاية  ت��اأث��ري تلك  م��ن 
يخفف  فال�شحك  ال���ش��رتخ��اء.  ال��ى  امل��ط��اف 
العبء الثقيل الناجت عن الغ�شب فال �شيء يبدد 
الغ�شب واحلزن اأ�شرع من ال�شحك كما ي�شيف 

الفرح واحلما�ض اإلى احلياة و يح�شن املزاج. 

ه��ن��اك ع��الق��ة ق��وي��ة ب���ني ج��ه��از امل��ن��اع��ة 
وال�شحك فذلك ال�شلوك يجعل ال�شخ�ض اكرث 
لي�ض  لذا  والعدوى  لالأمرا�ض  ومقاومة  مناعة 

ال�شحية  امل��راك��ز  م��ن  الكثري  جن��د  ان  غريبا 
لعالج  كاأ�شلوب  ال�شحك  ت�شتخدم  العامل  حول 
من  العديد  ملنع  دواء  اأرخ�����ض  فهو  الم��را���ض 
العلل النف�شية والذهنية واجل�شدية، كما يعمل 
الذى  الأندورفني  هرمون  اف��راز  على  ال�شحك 
مينح ال�شعور العام بال�شعادة ويخفف الح�شا�ض 
بالأمل موؤقتا، فهرمون الندورفني مينح احليوية 
البدن  على  العلل  ت��اأث��ري  م��ن  ويخفف  للج�شم 
يف  اج��ري��ت  التي  ال��درا���ش��ات  معظم  ان  حيث 
هذا املجال وجدت ان هنالك حت�شن يف قدرة 
امل�شاركني الذين مت اختبارهم على حتمل الأمل   
املائة  10 يف  اكرث من  بن�شبة 
ق��درت��ه��م على حتمل  وزي����ادة 
الأمل ب�شكل كبري بعد ال�شحك 
 15 ح��وايل  م�شاهدة  بعد  او 

دقيقة من الكوميديا. 

الب��ت�����ش��ام��ة كذلك  ت��وؤث��ر 
ع���ل���ى احل�����ال�����ه ال��ن��ف�����ش��ي��ة 
لالإن�شان  )ال�شيكولوجية( 
اأف�شل  م��زاج  يف  جتعله  فهي 
بالطاقة  الح�شا�ض  زي��ادة  مع 
املكتئب وبالرغم  العمل اكرث من  والقدرة على 
من ان ال�شحك يفيد الن�شان يف جميع مراحل 
عمره اإل انه له تاأثري خا�ض يف مرحلة ال�شيخوخة 
فهو يوؤخر اعرا�شها وي�شاعد على اطالة العمر. 

وال�شحك له تاأثري فعال على معظم او غالبية 
اجهزة اجل�شم وحيث ان وجه الن�شان هو مراآة 
ل�شخ�شيته ولعمرة جند ان ال�شحك يعمل على 
التجاعيد ويقلل  الوجه ويخفف من  منع ترهل 
من  يزيد  ال��ذي  والكاآبة  احل��زن  ت��اأث��ريات  من 
تقل�ض ع�شالت الوجه املت�شبب فى كبة منظر 

تتحسن نضارة الوجه 
وخصوصا لدي أوالئك 

الذين يمارسون 
الضحك كنوع من 
الرياضة المنتظمة 

لعضالت الوجه.
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الوجة وبالتايل تتح�شن ن�شارة الوجه وخ�شو�شا 
كنوع  ال�شحك  ميار�شون  الذين  اأولئ���ك  ل��دي 
ومن  الوجه.  لع�شالت  املنتظمة  الريا�شة  من 
املتعلقة  تلك  لل�شحك  الخ��رى  الهامة  الفوائد 
مفيد  فال�شحك  الدموية  وال�شرايني  بالقلب 
حليوية القلب ويقوي ع�شالت احلجاب احلاجز 
والبطن والرقبة والكتفني والذراعني وال�شاقني 
مما  ال�شريوتونني  اإنتاج  ي��زداد  ال�شحك  فعند 
ي�شاعد على الإفراج عن اإجهاد وتوتر الع�شالت 
فيمنح ال�شعور كما لو اأن ج�شمك قد حتول اإلى 
ال�شحك  من  ي�شتفيد  اأن  ميكن  واجللد  هالم. 
الأوك�شجني  من  املزيد  ناأخذ  ن�شحك  فعندما 
ال��دم ومعدل  امل��وؤق��ت��ة يف �شغط  ال��زي��ادة  وم��ع 
�شربات القلب تتو�شع ال�شعريات الدموية حتت 
الذي يغذي اجللد  بالدم  اجللد فت�شبح مليئة 
ويفيد  هذا  اجللد.  ون�شارة  حيوية  من  فيزيد 
ال�شحك فى ا�شتخدام طاقة اجل�شم حيث بينت 
الدرا�شات اأن ال�شحك ملدة �شاعة قد يحرق ما 
ي�شل اإلى 500 �شعره حرارية واأن ما بني 100 
دقائق  ع�شر  تعادل  قد  يوميا  �شحكة   200 و 
يكون  قد  لرمبا  واأن��ه  الرك�ض  اأو  التجديف  من 
لل�شحك دور يف احلد من انت�شار ال�شمنة ملا له 

من تاأثري اإيجابي على ال�شحة اجل�شدية.

التنف�شي  اجل��ه��از  ال�شحك  يحفز  ك��م��ا   
وخ�شو�شًا  التنف�ض  معدل  زي��ادة  على  فيعمل 
املزيد  ا�شتن�شاق  يتم  وبالتايل  العميق  التنف�ض 
اأك�شيد  ثاين  من  املزيد  وطرد  الأوك�شجني  من 
الكربون ملواجهة الإجهاد والتعب وم�شاعدًا على 
البدنية  ال�شحة  من  لكل  ومفيدًا  ال�شرتخاء 
والدماغية هذا و يزيد من قدرة الرئة على طرد 
البلغم لذا ين�شح الطباء با�شتخدام ال�شحك 

اجلهاز  لأم��را���ض  التقليدي  للعالج  كمكمل 
التنف�شي لأنه ي�شاعد على م�شح ال�شعب الهوائية 

من املخاط وغريها من الن�شدادات.

ان تدفق الدم يف ال�شرارين حمماًل بن�شب 
عالية من الأدرينالني ب�شبب انفعالت ال�شحك 
ال��ى  ت�شل  ال��ت��ي  الأوك�����ش��ج��ني  كمية  وزي����ادة 
الأن�شجة قد يوؤدي يف نهاية املطاف اإلى الفرح 

وال�شعادة وال�شرتخاء. 

ولكى نح�شل على معظم الفوائد املذكورة 
اآنفًا علينا اأن نبت�شم ون�شحك كثريًا و با�شتمرار 
واأن نكرث من قراءة الق�ش�ض وم�شاهدة الفالم 
من  املزيد  توفر  التي  الكوميدية  وامل�شرحيات 
التى  واأن نبحث عن ال�شياء  والبهجة  ال�شعادة 
اأوق��ات  من�شى  واأن  �شعادتنا  من  وتكرث  ت�شرنا 
اأكرث مع ال�شحاب املتفائلني واملبتهجني والذين 
يجعلوننا اأكرث فرحًا وان ن�شتخدم الدعابة حلل 
اخلالفات والتوتر يف عالقاتنا كما ل بد ان نتعلم 
اخلالفات  لتهدئة  الفكاهة  ا�شتخدام  كيفية 
من  ميكننا  مما  لدينا  التوتر  م�شتوى  وتقليل 
جيدة  عالقات  لبناء  ح�شنة  بطريقة  التوا�شل 
املزيد من  تفكيكها. فعلينا دومًا بذل  بدًل من 
اجلهود للعثور على اأي �شيء يجعلنا ن�شحك كل 
يوم فكلما اعتدنا على ال�شحك كلما قل التوتر 
الآخرين  �شماع �شحك  ملجرد  انه  والقلق حتى 
اأن  ب��دون �شبب وا�شح( ميكن  ك��ان  ول��و  )حتى 
يوؤدي يف كثري من الأحيان اإلى التهدئة النف�شية 

وال�شتقرار الذهني.

ختامًا ان�شح الكل بان ل يدع يوما مي�شي 
ال�شحك وان يعترب ذلك  اأن ميار�ض  عليه دون 

ال�شلوك كتمرين ريا�شي يومي عليه مبمار�شته.
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يحظى موضوع األمن السيبراني بأهمية قصوى في مملكة البحرين من 
خالل االستراتيجيات والمبادرات والبرامج التي تضعها الحكومة الموقرة 
بهدف تطوير القطاعات التنموية الهامة والواعدة، ولعّل أبرزها قطاع 
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واالقتصاد الرقمي، وقد تجلت هذه 

األهمية في تدشين مملكة البحرين الستراتيجية قطاع االتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومات واالقتصاد الرقمي )2026-2022( وفق رؤية حضرة صاحب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم حفظه الله ورعاه 
ودعم واهتمام الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

مشعل علي الحلو
رئيس جمعية التكنولوجيا واألعمال

األهمية االستراتيجية
 لألمن السيبراني وتبادل المعلومات
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وقد ت�شمنت ا�شرتاتيجية قطاع الت�شالت 
الرقمي  والق��ت�����ش��اد  امل��ع��ل��وم��ات  وتكنولوجيا 
جمموعة من الأهداف منها تطوير معايري الأمن 
احل��وادث  ور���ش��د  مراقبة  وتعزيز  ال�شيرباين 
والهجمات الإلكرتونية والت�شدي لها، وذلك من 
خالل عدة حماور تتناول تطوير البنية التحتية 
الرقمي  القت�شاد  ودع��م  الت�����ش��الت  لقطاع 
القدرات  وتطوير  الإلكرتونية  احلوكمة  وتعزيز 

الرقمية.
وجود  وم��ع  الأهمية  ه��ذه  من  الرغم  وعلى 
خالل  م��ن  وخ��ارج��ي��ة  داخ��ل��ي��ة  رق��اب��ي��ة  اأدوات 

معظم  يف  ال��ت��دق��ي��ق  عمليات 
امل����وؤ�����ش���������ش����ات ب���اخ���ت���الف 
وجود  عدم  اأن  اإل  اأحجامها، 
من  للتحقق  عليا  رقابية  جهة 
لتطبيق  امل��ط��ل��وب  احل��د  ب��ل��وغ 
الدولية  واملعايري  املمار�شات 
املعلوماتي  الأم����ن  جم���ال  يف 
مع�شلة  ي��ظ��ل  وال�����ش��ي��رباين، 
القطاعات  من  عدد  تواجهها 
التعليم  اأبرزها  ومن  احليوية 
والتجارة  وال�شناعة  وال�شحة 
الإل���ك���رتون���ي���ة وامل��وؤ���ش�����ش��ات 

القطاعات  هذه  اأن  حيث  والنا�شئة،  ال�شغرية 
بحاجة ما�شة اإلى تعزيز معايري وحوكمة الأمن 
املبكر  الكت�شاف  من  لتتمكن  لديها  ال�شيرباين 
لها  تتعر�ض  ق��د  ال��ت��ي  ال�شيربانية  للهجمات 

وحتديد كيفية ال�شتجابة لها ومنع حدوثها.
وجود  من  لبد  الفجوة  هذه  على  وللق�شاء 
ج��ه��ة م��رك��زي��ة رق��اب��ي��ة واإداري�����ة ت�����ش��رف على 
لهذه  التابعة  وال�شركات  املوؤ�ش�شات  كافة  عمل 
و�شع  وت�����ش��اع��ده��ا يف  احل��ي��وي��ة،  ال��ق��ط��اع��ات 
الأدوات التي ت�شهم يف حماية اأنظمتها وبياناتها 
الإلكرتونية  الهجمات  �شد  التقنية  و�شبكاتها 

واجلرائم  والبيانات  املعلومات  �شرقة  وحوادث 
واإر�شاء  العنكبوتية،  ال�شبكة  على  والخرتاقات 
قاعدة من املمار�شات ال�شحيحة لتوفري اأق�شى 
حلوكمة  واإط���ار  ال�شيربانية  احلماية  من  ق��در 
املجتمعية  التوعية  وتعزيز  ال�شيرباين  الأم��ن 
املتخ�ش�شة  الوطنية  الكوادر  ق��درات  وتطوير 

العاملة يف هذه القطاعات.

للمركز  ال�شرتاتيجية  الأهمية  تاأتي  لذلك 
حكومي  مركز  وهو  ال�شيرباين  لالأمن  الوطني 
 2020 العام  يف  تاأ�ش�ض  الداخلية  وزارة  يتبع 
�شاملة  وطنية  ا�شرتاتيجية  �شياغة  على  ويعمل 
يف الف�شاء ال�شيرباين، وو�شع 
م��ع��اي��ري احل��وك��م��ة ال��ف��ع��ال��ة 
ل��ت��ن��ف��ي��ذه��ا ك��و���ش��ي��ل��ة ل��ل��دف��اع 
ول��ل��م��راق��ب��ة ���ش��د ال��ه��ج��م��ات 
الإل��ك��رتون��ي��ة والخ���رتاق���ات، 
بني  ال��وع��ي  ن�شر  ع��ن  ف�����ش��اًل 
اإطار  يف  واملوؤ�ش�شات  الأف��راد 
القت�شادية  ال��روؤي��ة  حتقيق 
تعزيز  يف  وامل�شاهمة   2030
يف  امل�شتدامة  التنمية  اأه��داف 

مملكة البحرين.

ي��ق��دم��ه م�شرف  ن��اج��ح  وه���ن���اك من����وذج 
ال��ب��ح��ري��ن امل��رك��زي ال���ذي ي��ق��وم ب���دور رق��اب��ي 
واإر�شادي على عمل املوؤ�ش�شات امل�شرفية واملالية 
يف مملكة البحرين، حيث ي�شطلع امل�شرف بدور 
ريادي يف �شمان وجود املمار�شات ال�شليمة وفق 
البيانات  اأمن  حماية  يف  املطبقة  املعايري  اأعلى 
اخلطط  وو���ش��ع  وتوقعاتها  املخاطر  ودرا���ش��ة 
اأداء  ومراقبة  املخاطر،  لهذه  للت�شدي  الكفيلة 
املوؤ�ش�شات  ل��ه��ذه  التقنية  وال��ربام��ج  الأن��ظ��م��ة 

وحمايتها من عمليات القر�شنة والتخريب.

والأع��م��ال  التكنولوجيا  جمعية  يف  ولدينا 

لدينا في جمعية 
التكنولوجيا واألعمال 

تجربة متمّيزة ساهمت 
في تعزيز الوعي 

والمعرفة في القطاع 
المالي والمصرفي
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جت��رب��ة م��ت��م��ّي��زة ���ش��اه��م��ت يف ت��ع��زي��ز ال��وع��ي 
حيث  وامل�����ش��ريف،  امل���ايل  القطاع  يف  وامل��ع��رف��ة 
ت�شم  عمل  جمموعة  بت�شكيل  اجلمعية  قامت 
املعلومات،  اأن��ظ��م��ة  يف  ومتخ�ش�شني  خ���رباء 
تبادل  �شبل  تعزيز  اإلى  املجموعة  هذه  وهدفت 
يف  العاملة  اجلهات  بني  واخل���ربات  املعلومات 
املالية،  واملوؤ�ش�شات  وامل�شارف  البنوك  اأن�شطة 
عدد  اإق��ام��ة  يف  املجموعة  ه��ذه  �شاهمت  وق��د 
يف  جنحت  التي  واملحا�شرات  العمل  ور���ض  من 
تبادل جتاربها وخرباتها حول الأمن ال�شيرباين 
عمل  تعيق  التي  وامل�شاكل  للمخاطر  والت�شدي 

هذه املوؤ�ش�شات اأو تهدد اأنظمتها التقنية.
وحتى تكتمل اأنظمة احلماية يف جمال الأمن 
املعلومات  ت��ب��ادل  تعزيز  م��ن  لب��د  ال�شيرباين 
ال��دول��ة،  يف  القطاعات  كافة  ب��ني  وال�شراكات 
على  يرتكز  والتعاون  ال�شراكة  مفهوم  اأن  حيث 
ت��ب��ادل خرباتها  ك��اف��ة اجل��ه��ات يف  ا���ش��ت��ع��داد 
بياناتها  اأنظمتها حلماية  وا�شتعرا�ض  وجتاربها 
نظًرا  وذل��ك  والهجمات،  املخاطر  جميع  �شد 
الآونة  يف  ال�شيربانية  التهديدات  حجم  لزيادة 
التقنية  الأنظمة  وتطّور  تقدم  ب�شبب  الأخ��رية 
قائمة  ك��ان��ت  تقليدية  مرحلة  م��ن  والن��ت��ق��ال 
امللمو�شة  وامل�شتندات  ال�شخ�شي  التبادل  على 
اأنظمة  على  قائمة  معا�شرة  تقنية  مرحلة  اإل��ى 

و�شبكات تقنية وف�شائية غري ملمو�شة.
وتاأ�شياًل ملا �شبق، فاإن الأهمية ال�شرتاتيجية 
ت�شل  لن  املعلومات  وتبادل  ال�شيرباين  لالأمن 
اإداري��ة  وج��ود منظومة  اإل يف ظل  مبتغاها  اإل��ى 
دول  يف  احل��ي��وي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  ت��رب��ط  خليجية 
ا تكون قادرة على  جمل�ض التعاون ببع�شها بع�شً
للتكنولوجيات  ال�شيربانية  التهديدات  جمابهة 
قطاع،  كل  داخ��ل  يف  واملتخ�ش�شة  امل�شتخدمة 
جمل�ض  دول  جت��م��ع  م�����ش��رتك��ة  خم��اط��ر  وه���ي 
التعاون وقد اأخذت يف الت�شاع والنت�شار ب�شورة 

مع�شلة  ت�شكل  وقد  الأخرية  الآونة  مت�شارعة يف 
اأمام تقدم وتنمية القطاعات التنموية احليوية، 
وهنا ياأتي دور اللجنة الدائمة لالأمن ال�شيرباين 
بدول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية والتي 
الإداري��ة  املنظومة  هذه  اإيجاد  عاتقها  على  تقع 
اخلليجية التي ت�شع املعايري وال�شيا�شات املتعلقة 
املعلومات  تبادل  من  وتعّزز  ال�شيرباين  بالأمن 

واخلربات بني دول جمل�ض التعاون.

والثقافة  وامل��ع��رف��ة  ال��وع��ي  زي���ادة  اأن  كما 
مطلب  ال�شيرباين  الأم���ن  باأهمية  املجتمعية 
رئي�شي ل�شمان حماية كافة فئات املجتمع وتعزيز 
قدرتهم على متييز املعلومات امل�شللة والهجمات 
تد�شني  خ��الل  من  ذل��ك  ويتحقق  الإلكرتونية، 
املفيدة  املعلومات  ون�شر  التوعوية  احل��م��الت 
عن  ف�شاًل  و�شحيحة،  مقننة  ب�شورة  وتداولها 
الدرا�شية  املناهج  �شمن  املعلومات  هذه  اإدماج 
واجلامعية،  التعليمية  املراحل  كافة  يف  للطلبة 
يف  والتنظيمية  والإداري���ة  ال�شلوكية  والقواعد 
ك��اف��ة م��وؤ���ش�����ش��ات ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام واخل��ا���ض 

ا جميع العاملني واملوظفني. لت�شتهدف اأي�شً

والتطّور  التقدم  اأ�شا�ض  املعرفة  فاإن  ختاًما 
وهي م�شوؤولية اجلميع ول تقت�شر على املوؤ�ش�شات 
من  فرد  كل  اإن  بل  فقط،  التنظيمية  واجلهات 
حماية  م�شوؤولية  عاتقه  على  يقع  املجتمع  اأفراد 
بياناته واأنظمته وذلك من خالل التزّود باملعرفة 
اأح���دث  ع��ل��ى  والط����الع  ال�شحيحة،  العلمية 
الأم��ن  جم��ال  يف  احلديثة  والتقنيات  الأنظمة 
الفرد  عند  املعرفة  ه��ذه  تقف  ول  ال�شيرباين، 
وخرباته  معرفته  ينقل  اأن  عليه  يجب  بل  فقط 
وجتاربه اإلى الآخرين لتعم الفائدة على اجلميع، 
لأن ا�شتقرار وتقدم ال�شعوب واملجتمعات مرتبط 

مبدى انت�شار الوعي واملعرفة لديهم.
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الشعر العربي مرسم تحار العينان وهما تجوالن فيه من أين تبدآن؟ وإلى 
أين تنتهيان؟ بل تصابان بالدهشة لتنوع صور هذا المرسم، ودقة رسوماته، 

وعجيب ابتكاراته، وتعدادها الذي يعجز العاد عن ضبط أعدادها، فكل ما 
تتخيل وما ال تتخيل، وما تتوقع وما ال تتوقع، تراه في هذا المرسم الذي 

يحتوي الطبيعة بكل ما فيها، بل وما يقع عليه الفكر والشعور.
ال يكاد الشعر العربي يترك مشهًدا، أو حركة، أو صوًتا، أو فكرة إالَّ 

ووضعها في مرسمه، وطبعها بطابعه، ووسمها بميسمه، وختمها 
بخاتمه.

بقلم أ.د. عبدالرزاق حسين

التصوير بالحروف في شعرنا القديم
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وهما  العينان  حتار  مر�شم  العربي  ال�شعر 
جتولن فيه من اأين تبداآن؟ واإلى اأين تنتهيان؟ 
بل ت�شابان بالده�شة لتنوع �شور هذا املر�شم، 
وتعدادها  ابتكاراته،  وعجيب  ر�شوماته،  ودقة 
الذي يعجز العاد عن �شبط اأعدادها، فكل ما 
تتوقع،  ل  وما  تتوقع  وما  تتخيل،  ل  وما  تتخيل 
تراه يف هذا املر�شم الذي يحتوي الطبيعة بكل 

ما فيها، بل وما يقع عليه الفكر وال�شعور.

اأو  م�شهًدا،  يرتك  العربي  ال�شعر  يكاد  ل 
يف  وو�شعها  اإلَّ  فكرة  اأو  �شوًتا،  اأو  حركة، 

بطابعه،  وطبعها  مر�شمه، 
وختمها  مبي�شمه،  وو�شمها 

بخامته.

ق���د ي��ظ��ن ب��ع�����ض م���ن مل 
ال�شعر  ه����ذا  ب��ح��ار  ي��خ�����ض 
فيه؛  م��ب��ال��غ  ال��ق��ول  ه���ذا  اأن 
غ��اب��اٍت  اإنَّ  اأق������ول:  ول��ك��ن��ي 
تف�ش�شها  مل  زال��ت  ما  بكًرا 
والباحثني،  املحققني،  اأقالم 
هذه  عن  ف�شال  والدار�شني، 
احلدائق الوارفة التي ن�شتظل 

بظاللها، ونتمتع بثمارها، ون�شرتوح بن�شائمها.

�شعرنا  ظواهر  بع�ض  لتتبع  يحدوين  ا  ومِمَّ
العربي القدمي مقولت بع�ض النقاد بفقر هذا 
اأخيلته،  و�شطحية  ت�شويره،  و�شعف  ال�شعر، 
مو�شوعات  يف  وح�شره  الظاهري،  وو�شفه 
واأغ���را����ض حم�����دودة، يف: ال��ف��خ��ر، وامل���دح، 

والهجاء، والو�شف، والرثاء.

يرى  الدقيق  واملن�شف  املتعمق،  واملحقق 
تناوله  اأنَّ ما  ال��راأي، بل يكاد يجزم  غري هذا 

ق على كثري  �شعرنا العربي القدمي يفوق بل يتفوَّ
من اأ�شعار الأمم التي لها باع يف ميدان ال�شعر.

دار�ًشا  ال�شعر  لهذا  معاي�شتي  خالل  ومن 
خالل  من  �شعابه  وع��اب��ًرا  وحمقًقا،  ومدر�ًشا 
امل��خ��ط��وط��ات  وف��ه��ر���ش��ة  ت�شنيف  يف  ع��م��ل��ي 
اأع���وام���ا ع��دي��دة، ���ش��درت ع��ن ه���ذا ال����راأي، 
اإثباته من خالل عدة مقالت،  الذي �شاأحاول 
�شعرنا  ا�شتخدام  تبني  التي  املقالة  هذه  منها 
من  اتخذ  فقد  ب��احل��روف،  الت�شوير  القدمي 
�شوره،  منها  ل  ي�شكِّ التي  املادة  احلروف  هذه 
فاأتى بلوحات ذات بعد تاأملي 
احل���رف،  �شكل  خ���الل:  م��ن 
ومن  �شوته،  حتى  وحركته، 
خ��الل احل���ذف، والإ���ش��اف��ة، 
وال�����ت�����ح�����وُّل، وال���ت���ج���زئ���ة، 
ليبني  وال��ن��ق��ط،  والإع���ج���ام، 
ف��ك��رت��ه، وروؤي���ت���ه، ووج��دان��ه 

وعاطفته.

 واحلروف التي ترد اأكرث 
من غريها، هي على الأغلب: 
)الأل����ف، وال����الم، وال��ق��اف، 

والنون، وال�شني، وال�شاد، والهاء، والواو(.

 ب���ل ����ش���وروا ب���احل���رك���ات: )ك��ال��ف��ت��ح��ة، 
والك�شرة، وال�شمة، وال�شكون، والتنوين(.

ال�����ش��ور معظم  ا���ش��ت��غ��رق��ت ه����ذه  وق����د 
وال��غ��زل،  ك��ال��و���ش��ف،  التقليدية،  الأغ���را����ض 
واملدح، والهجاء، والرثاء، ففي الو�شف تظهر 
لنا �شور هي من الطرافة مبكان، كما يف هذه 
العجلي،  النجم  اأبو  لنا  ر�شمها  التي  ال�شورة 

فقال وا�شًفا ذلك)1(: 

إذا كان أبو النجم 
قد رسم لنا صورة 

النشوان الثمل في 
حركته، فإنَّ بكر بن 
النطاح ينقلها إلى 
مجال آخر هو مجال 

الحب



كانو الثقافية /  اكتوبر 2022
56

كانو الثقافية /  اكتوبر 2022
57

اأَْق����َب����ْل����ُت ِم�����ْن ِع����ْن����ِد زي������اٍد ك����اخَل����ِرْف
َت������ُخ������طُّ ِرج�����������الَي ِب������َخ������طٍّ خم���ت���ِل���ف

ا َقْد كَتبتا لَم اأَِلْف  كاأَمنَّ

النجم  اأب��ي  عند  اخَل��ِرِف  الرجل  ف�شورة 
ال��ع��ج��ل��ي، امل�����ش��ط��رب ال����ذي ل ي���ت���وازن يف 
يف  تظهر  امل�شي،  يف  رج��اله  فتختلف  حركته، 
ين�شبط يف  يكاد  ل  اإذ  الهزلية،  ال�شورة  هذه 
فاختلفت  فثمل،  �شراًبا  تناول  كونه  م�شيته، 
�شاقاه، وتراخت عراه، و�شعفت قواه، فلم يعد 
يتاأرجح  ا هو  واإمنَّ ال�شوية،  قادًرا على احلركة 

كري�شة يف مهب الريح.

�شورة  لنا  ر�شم  قد  النجم  اأب��و  ك��ان  واإذا 
الن�شوان الثمل يف حركته، فاإنَّ بكر بن النطاح 
اآخ���ر ه��و جم���ال احل��ب،  اإل���ى جم���ال  ينقلها 
تتعانقان  وال��الم  فالألف  واملعانقة،  والع�شق، 
من  ف��اأخ��ذ  عا�شقنْي،  كاأليفني  وتت�شامنان، 
ج�شديًّا،  تعانًقا  الكتابي  والتعانق  التعالق  هذا 

فقال)2(:

ُت���ع���ان���ُق���ن���ي ن����وم����ي  يف  راأي������ُت������ك  اإين 
الأِل����ف����ا ال����ك����ات����ِب  لُم  ت����ع����ان����ُق  ك���م���ا 

يقول اجلرجاين)3(: )واأجاد واأ�شاب ال�شبه 
اأح�شن اإ�شابة، لأن خّطي الالم والألف يف »ل« 
متا�ّشا  قد  وتراهما  جهتني،  يف  راأ�شيهما  ترى 

من الو�شط، وهذه هيئة املعتنقني(.

اأمّل به اأبو الطيب فقال)4(:

��ك��َل��ت��ْي ك�����شَ ن����اح����َل����نِي  ال���ّت���ع���اُن���ق  دون 
���اِك���ُل �����ّم ال�������شّ َ�����ش����ٍب اأدّق�����ُه�����م�����ا و������شَ

البيت)5(:  هذا  �شرح  يف  فورجة  ابن  يقول 

)وهذا البيت دليل على حذقه بال�شنعة، وكمال 
الآلة. قوله: ك�شكلتي ن�شب، ومل يقل ك�شكلتي 
اأن  اإحداهما  �شاأنهما:  يلطف  كحالتني  فتح، 
اإذا  وال�شكلتان  ال��ب��ن��اء،  ح��رك��ات  م��ن  الفتح 
البناء،  مع  تنوين  ول  للتنوين،  كانتا  اجتمعتا 

فاإذن اجتماعهما ن�شب ولي�ض بفتح.

ذكر  اإل��ى  ا�شطر  ملا  اإن��ه  الثانية:  واحلالة 
ال�شم، مبعنى اجلمع، خ�شي اأن يقول ك�شكلتي 
ال�شامع  فيتوهم  ال�شاكل.  و�شم  اأدقهما  فتح 
اأنه يريد �شمة البناء الكائنة �شكلة. وهو يعني 
َب اأحدهما  جمع ال�شاكل بينهما، وداناهما وقرَّ

اإلى الآخر.

ومعنى  البناء.  ب��اب  من  والفتح  وال�شم   
الن�شب  ك�شكلتي  نحيلني  وقفنا  اإننا  البيت: 
الرقيب.  خ��وف  نتعانق  ل  بينهما،  امل���داين 
وقوله: دون التعانق يت�شمن معنى: اإنه قد حيل 
الرقيب( فاملتنبي  التعانق خلوف  بينهما وبني 

اأراد الت�شام والتال�شق دون العناق.

املعتز يف و�شف  ب��ن  ع��ب��داهلل  ق��ال  وك��م��ا   
الغلمان ال�شقاة الذين يقدمون ال�شراب: 

وك������������اأن ال���������ش����ق����اة ب������ني ال����ن����دام����ى
قيام)6( ال���������ش����ط����ور  ب�����ني  األ������ف������ات 

رِب اأو الندامى وهم جال�شون،  فجماعة ال�شَّ
ي�شبهون حروف كلمات ال�شطور، وال�شقاة وهم 

قيام ي�شبهون حرف الألف.

املعيية  ناقته  لو�شف  يجد  مل  الرمة  وذو   
احل�����ش��رى م��ن ���ش��دة ال�����ش��ري يف ال�����ش��ح��راء 
حرف  �شوى  وتتقلب  ت��دور  وعينها  الالهبة، 

امليم، فقال يف و�شف ناقته:
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���ُم���َرْت ك����اأمن����ا ع��ي��ُن��ه��ا ف��ي��ه��ا وق������ْد ����شَ
ميُم)7( الأَ���ش��ا  َبْع�ِض  يف  رْيُ  ال�شَّ ها  مَّ و�شَ

لتدويرها،  ميم  دارة  عينها  ك���اأن  ي��ري��د 
والأ�شاة: الغدير.

ي�شف  ال��ذي  املفتوح،  املغلق  الهاء  وح��رف 
اللوؤلوؤات  اأو  الفقاعات  ت�شف  كما  بداخله  ا  عمَّ
الالمعات، ي�شبه به �شاعر مزج اخلمر، حيث 
تظهر تلك الفقاعات وهي تتحرك فوق �شطح 
ال�شورة  تلك  عن  النظر  وب�شرف  الكاأ�ض، 
بتقافز  الفقاعات  ظهور  ت�شبيه  يف  اجلميلة 
يف  العذبة  الريفية  ال�شورة  تلك  اجل��ن��ادب، 
اأوقات احل�شاد، فاإنَّه ينقل ُقْمَرَتُه من احلقل 

املادي اإلى احلقل املعنوي، يقول: 

كما امل������زاج  َق�������ْرُع  ��ه��ا  َم�����شَّ ذا  اإِ َت����ْن����زو 
هرياِت)8( الظَّ اأَْوق������اِت  اجل���ن���اِدُب  َت��ْن��زو 

َت���َق���لُّ���ِب���ه���ا يف  ل�������وؤل�������وؤاٍت  َوَت���ْك���ت�������ش���ي 

���ب���ي���ه���اٍت ب����ه����اءاِت ِم�������َن احل�����ب�����اِب ����شَ
من  ال�شورة  بهذه  ينتقل  نوا�ض  اأب��ا  لكنَّ   
�شكل الهاء اإلى �شكل الواو، فكاأنَّ اقرتان هذه 
يف  يظهر  التي  ال��در  بنظم  ال�شبيه  الفقاعات 
بالواو،  اأ�شبه  وكاأنها  اخليط  ط��رف  نهايتها 

فجاءت هذه ال�شورة يف قوله:

����ْت، َف������������اأَداَرْت ����جَّ ث�����مَّ �����شُ
َف���ْوَق���ه���ا َط����ْوق����ًا َف�����دارا

رِّ ب���ال���ّد ك�������اْق�������رِتاِن ال����������دُّ

وِك�������ب�������ارا �������غ�������ارًا  ��������شِ رِّ 

ال�������  َج���������َن���������ب���������اِت  يف  ِخ��������ْل��������ُت��������ه 

������غ������ارا �������شِ واواٍت  ك���������ا����������ضِ   
كثرًيا  -وال�شعراء  قمرية  طوق  و�شف  ويف 
واحلمام-  اليمام  باأطواق  اإعجابهم  اأبدوا  ما 

قال بع�ض الأعراب: 

ك����������اأَنَّ ِب����َن����ْح����ِره����ا َواجل������ي������ِد ِم���ْن���ه���ا

���اظ���ري���ن���ا ال���نَّ ُع������ي������وُن  راَق�����������ْت  اإِذا 

ِم����������������دادًا لَق������������ُه َق�������َل�������ٌم َل����ط����ي����ٌف

����ْح����ِر ن��ون��ا َف���������ش����اَغ ِب������ِه ِل������َط������ْوِق ال����نَّ
وقال حممد بن عبدامللك الزيات ي�شف ما 

و�شل اإليه حاله من �شدة الوجد وال�شوق: 

م�����اذا ت������واري ث��ي��اب��ي م���ن اأخ�����ي دن��ف
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ِل�������ِف ����ُة الأَ ����ا اجِل�������ش���ُم ِم����ْن����ُه َب����قَّ ك����اأَمنَّ
غر�ض  يعرب  ب��احل��روف  الت�شوير  وجن��د 
العيون،  و�شف  م��ن  ال�شعراء  ويكرث  ال��غ��زل، 
هذا  ت�شويرهم  يف  وه��و  وال��ق��د،  والأ���ش��داغ، 
العربية،  اللغة  حروف  من  �شورهم  ي�شتمدون 
يتغزل  بن رغبان احلم�شي  فهذا عبدال�شالم 

يف غالم فيقول: 

���ِل���ع���ا ف����ق����اَم خم���ت���ِل���ف���ًا َك�����ال�����َب�����ْدِر ُم���طَّ
�����ْب�����ِي ُم���ْل���َت���ِف���ت���ًا  َوال�����ظَّ
�����ِن ُم���ْن���َع���ِط���ف���ا َوال�����ُغ�����������شْ

َوْجَنِتِه َفْوَق  اأُدي��َرْت  قافًا  كاأَنَّ 
َواْخ���������َت���������طَّ ك���اِت���ُب���ه���ا 
ِم����������ْن َف������ْوِق������ه������ا اأَِل������ف������ا

وو���ش��ف ال�����ش��اع��ر اأح��م��د 
�شكل  حت��وي��ل  اإ�شماعيل  ب��ن 
ال�����ش��دغ م���ن ����ش���ورة ح��رف 

الالم ل�شورة حرف العني:

�شْدٍغ ِت  حَتْ ِمْن  ِعذاُرُه  و�شاَل 
لُم  ف���������������������ش����������اَرْت 
َع���ْي���ن���ا ال�����������ش�����ْدِغ  ذاَك 

ي�شف  ال��ك��ويف  ال����رثواين  ال�شاعر  وه���ذا 
يكلفون  كانوا  اإذ  الأل��ف،  بحرف  املحبوبة  قدَّ 

باخل�شر اله�شيم، يقول: 

خ����ل����ٍف ذي  َوِم������������ط������������اُل  اأَم����������������ا 
�����َغ�����ِف ������شَ ذا  ��������ْي��������ُت  اأَْم�����������������شَ ب���������ِه 

�����ْع�����ُت َل������ُه َوُح����������ْرَم����������ُة َم���������ْن َخ�����������شَ
ُل���������ُط���������ِف َول  َم������������ْي������������ٍل  ِب�������������ال 

ُخ�����������������ش��������وَع َف���������ًت���������ى مِل��������اِل��������ِك��������ِه
ِف قِّ ُم������������ْع������������رَتِ ِب��������������������ُذلِّ ال��������������������رِّ

َك������َل������ٍف ذا  �������َب�������ْح�������ُت  اأَ��������شْ ل������ق������ْد 
َك���������َل���������ِف  ذي  غ��������������رِي  ب����������خ����������اٍل 

����������ا نَّ ك����������������������اأَنَّ َم����������ع����������اِق����������َد ال����������زِّ
اأَِل������������ِف ع����ل����ى  ُع���������ِق���������َدْت  َق����������ْد  ِر 

�شورهم  ر���ش��م  ال�����ش��ع��راء يف  اأب����دع  وق���د 
اجلمع،  خ��الل  م��ن  احلرفية 
والإ������ش�����اف�����ة، واحل�������ذف، 
ف��ج��م��ع ع����دد م���ن احل����روف 
ي��اأت��ي ب��ال�����ش��ورة امل��ط��ل��وب��ة، 
وق���د وج��دن��ا ذل���ك يف امل��دح 
ال�شورة  جتميع  حيث  كثرًيا، 
ع���دد من  خ���الل جتميع  م��ن 
ا���ش��ت��خ��دام  اأو  احل�������روف، 
وجعل  املمدوح،  ا�شم  حروف 
ك��ل ح���رف رم����ًزا مل��ع��ن��ًى من 
فال�شاعر  ال�شامية،  امل��ع��اين 
الغزي ميدح بالكرم واجلود، 
حرًفا  اجل���ود  ح���روف  فينرث 
حرًفا، وتت�شاقط كما يت�شاقط 
ورق ال�شجر يف اخلريف، لكنَّ ممدوحه يعيدها 

خم�شرة نا�شرة، يقول:

ال��ق��ا���ش��ِم احل���ج���اج م���ا بقيْت  اأَب�����و  ل���ول 
داُل ول  واٌو  ول  ج�����ي�����ٌم  ل����ل����ج����وِد 

ا اأن تكون احلروف رموًزا ملعاين: البذل،  اأَمَّ
ا�شم  يف  تتجمع  فهي  وال�شجاعة،  والت�شحية، 
كل  ال�شاعر  يجعل  حيث  “�ُشْنُجر”  امل��م��دوح 
حرف من حروف ا�شم املمدوح رمًزا ملعنًى من 

جاءت صور التصحيف 
لتبين عن طرافة 
مرسمنا الشعري، 

وبعد تأمله، وخصب 
خياله، وغزارة نتاجه. 

فظعن المحبوبة 
وسفرها بعيًدا عن 

الحبيب فهذا الفراق 
األليم



كانو الثقافية /  اكتوبر 2022
58

كانو الثقافية /  اكتوبر 2022
59

املعاين ال�شريفة:

������واِل  ����ن����اِء ون���������وُن ال������نَّ ف�������ش���نُي ال���������شَّ
م�����ا ال�����رُّ وراُء  اجل�������م�������اِل  وج������ي������ُم 

للنوال  وال��ن��ون  والرفعة،  لل�شناء  فال�شني 
وال��راء  واجل��م��ال،  للح�شن  واجليم  والعطاء، 

لإجادة الرماية.

اأخ���رى،  ���ش��ور  على  نح�شل  وب��الإ���ش��اف��ة 
فاإ�شافة حرف تر�شم �شورة تختلف عن معنى 
و�شورة الكلمة بدون هذا احلرف، كما يف هذا 

القول: 

��ه��ا اإِنَّ ��وِد يف اخَل���طِّ  ال�����شُّ ال�����ش��ع��راِت  كفى 
���ش��وؤددا اخل��ط  يف  ���ش��رن  داًل  ِزْدَن  متى 

فذلك من  الكلمة،  من  ح��رف  ح��ذف  ��ا  اأَمَّ
َ به ال�شعراء، حيث تاأتي ال�شورة  بديع ما تفنَّ
ل املعنى  نام يحوِّ مفارقة، فحذف امليم من ال�شَّ

اإلى ال�شناء، كما يف قول ال�شاعر الغزي:

���ٍم ���ْن�������شَ مِبِ ِم������َن الأُم�����������وِر  ت���ْق���َن���َع���نَّ  ل 
���ش��ن��ا اآخ�������ره  ِب�����َح�����ْذِف  ���ن���اَم  ال�������شَّ اإِنَّ 

وجاءت �شور الت�شحيف لتبني عن طرافة 
وخ�شب  ت��اأم��ل��ه،  وب��ع��د  ال�����ش��ع��ري،  مر�شمنا 
املحبوبة  فظعن  ن��ت��اج��ه.  وغ����زارة  خ��ي��ال��ه، 
الفراق  فهذا  احلبيب  ع��ن  بعيًدا  و�شفرها 
اأمل  اإلى  الت�شحيف  يتحول من خالل  الأليم، 
ْعُن اإلى الطعن،  ل الظَّ اأ�شد واأقوى، حيث يتحوَّ

يقول اأبو اإ�شحاق الغزي:

ط��ائ��ِه ت�شحيُف  ��ْع��ِن  ال��ظَّ َودوَن  َوَق���ْف���ُت 
ع��ل��ى َوَل������ٍه ي��ن�����ش��ى ب����ِه ال���ط���ائ���ُر ال��وْك��ن��ا 

ومن  احلروف،  با�شتبدال  التالعب  وجند 
جميل اللعب باحلروف قول احل�شري يف رثاء 
املعت�شد بن عّباد، وتهنئة ابنه املعتمد باعتالئه 

احلكم، يقول:

َم����������������������اَت ع�������������ّب�������������اٌد َوَل�����������ِك�����������ن 
ق����������ي اْل�����������������َف�����������������ْرُع اْل������������َك������������ِرمي

ف��������������ك��������������اأّن امْلَ������������������ْي������������������َت ح��������يٌّ
ِم�����ي�����م ���������اَد  ال�������������������شَّ اأّن  غ������������رَي 

ول��������������م ي��ك��ت��ف ال�����ش��ع��راء يف ال��ت�����ش��وي��ر 
وال���ت���ب���دي���ل،  ال�������ش���ك���ل،  يف:  ب�����احل�����روف 
كما  والتق�شيم،  والتجزئة،  بل  والت�شحيف، 
ن�شف  ال�����ش��ورة  فجعل  ال�شاعر،  ه��ذا  فعل 

حرف ال�شاد، يقول: 

��ٌة َل���ُه ِم���ْن ُع���ي���وِن ال��َوْح�����ِض َع����نْيٌ َم��ري�����شَ
��َرَة ���ش��اِرِب ْي��ح��اِن ُخ�����شْ ��َرِة ال��رَّ َوِم���ْن ُخ�����شْ

���ُه ك���������اأَنَّ ُغ�����الم�����ًا م�����اه�����رًا َخ������طَّ َخ���طَّ
كاتب خ��ط  م��ن  ال�����ش��اد  كن�شف  َف��ج��اَء 

الت�شابه  جتمع  جامعة،  �شورة  عند  ونقف 
ِوُخ��ُل��ًق��ا، ف��اإذا  َخ��ْل��ًق��ا  ب��ني النا�ض واحل����روف، 
وال�شجاع  والبخيل،  الكرمي  فيهم:  النا�ض  كان 
واجل���ب���ان، وال�����ش��ري��ف وال������دينء، وال��ع��اق��ل 
واجل���اه���ل، وامل�����ش��ه��ور وامل��غ��م��ور، ف��احل��روف 

كذلك، يقول اأبو اإ�شحاق الغزي:

ُخ����ِل����َق ال���ن���ا����ضُ ك����احل����روف ا���ش��ت��ب��اًه��ا
و�����ش����ادا  ذاًل  اأَْع������َج������ْم������ُت  ول�����ه�����ذا 

حركات  ا�شتخدام  الت�شوير  طريف  ومن 
مداعبة  �شورة  ويف  املعنى،  لتغيري  احل��روف 
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اأحمد  باجلمل  املعروف  ال�شاعر  ميدح  لطيفة 
بن املدبر الذي قيل: اإنَّ من مدحه ب�شعر جيد 
من  به  ��ل  وكَّ رديء  ب�شعر  مدحه  وم��ن  اأث��اب��ه، 
يحمله اإلى اجلامع فال يفارقه حتى ي�شلى مئة 

ركعة. فدخل عليه فقال)9(: 

َم���دي���ح���ًا ����ٍن  َح���������شَ اأَب��������ي  اأََرْدن�������������ا يف 
َك�����م�����ا ِب��������امل��������ْدِح ُت�����ْن�����َت�����َج�����ُع ال���������ولُة

ف����ق����ال����وا َي�����ْق�����َب�����ُل امِل��������ْدح��������اِت ل���ِك���ْن
����الُة َج����������واِئ����������ُزُه َع�����َل�����ْي�����ِه�����نَّ ال���������شَّ

ف���ق���ل���ُت ل�����ه�����ْم: َوم�������ا ُي����ْغ����ن����ي ِع���ي���ايل
�����اأُْن ال����زك����اُة ����������ا ال�����������شَّ ����الت����ي اإِمنَّ �����شَ

ِم��ْن��ه��ا ���اِد  ���ِر ال�������شَّ ِب���َك�������شْ ِل����َي����اأُْم����َر يل 
��الُت ��الُة ِه����َي ال�����شِّ ��ح��ي يل ال�����شَّ َف��ُت�����شْ

ل �شورة احَلمام الأليفة  وهذا اأبو متام يحوِّ
خمالفة،  �شورة  لت�شبح  احل��اء  ح��رف  بك�شر 

يقول: 

���ْرَت ِع��ي��اَف��ًة ُه�����نَّ احَل����م����اُم َف�������اإِْن َك�������شَ
�������ُه�������نَّ ِح����م����اُم ِم��������ْن ح�����اِئ�����ِه�����نَّ َف�������اإِنَّ

الطائر  ل ذل��ك  فبك�شر ح��رف احل��اء حت��وَّ
اإلى  فانظر  ال��زوؤام،  املوت  اإلى  الأنيق،  الأليف 

قدرة هذه اللغة، وروعة ت�شوير هذا ال�شعر!

تدل  التي  الرائقة  ال�شورة  بهذه  واأخ��ت��م 
على تفن يف ا�شتجالب ال�شورة، فهذا و�شاف 
ير�شم  ال�شنوبري،  املميز  و�شاعرها  الطبيعة 
يف  قويق  نهر  فيها  ي�شف  ع��ذب��ة،  ���ش��ورة  لنا 
يعب  ال�شتاء  يف  فهو  وال�شيف،  ال�شتاء  حالتي 
ي�شيبه  المتالء  وه��ذا  م��اًء،  فيمتلئ  عبابه؛ 
عليه  ي��اأت��ي  اإن  وم��ا  وال��ِك��رْب،  التيه  ب��اإم��ارات 
ال�شيف، فيقل ماوؤه، ويخفت بهاوؤه، حتى تراه 
ب�شوت  ي�شتعني  وهو  �شحاًل،  ذليال  منك�شًرا 
احلرفية  ال�شورة  هذه  لنا  لري�شم  احل��روف، 
اجلميلة، يقول منا�شًبا بني ا�شم النهر، و�شوت 

نقيق ال�شفادع:

���ت���اِء ال�������شِّ ري�������َح  ����مَّ  �����شَ ذا  اإِ ُق������َوْي������ٌق 
ا َع��ج��ي��ب��ا اأَْظ��������َه��������َر ت����ي����ًه����ا َوِك���������������رْبً

����ْرَت����ُه ْب���������شَ اأَ ���ْي���ُف  ال�������شَّ اأَْق�����َب�����َل  َواإِْن 
ذل������ي������اًل َح�������ق�������رًيا ح�����زي�����ًن�����ا َك���ئ���ي���ب���ا 

ن�����اَدْي�����َن�����ُه �����ف�����اِدُع  ال�����������شَّ م�����ا  اإِذا 
ُي��ج��ي��ب��ا  اأَْن  اأَب��������ى  ُق������َوْي������ٌق  ُق������َوْي������ٌق 

اإل  هذا  ولي�ض  العربي،  ال�شعر  مر�شم  ��ه  اإنَّ
بات�شاع  يت�شع  الذي  معر�شه  لوحات  من  لوحة 

زمان هذا ال�شعر، وميتد بامتداد مكانه.
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اإلنسان في الحياة شأنه شأن غيره من الكائنات الحية األخرى يحرص 
على البقاء بالتكاثر والتناسل، لكن كرامته عن غيره التي تميز بها بما 

حباه الله به من عقل وإدراك تأخذنا في اتجاه يرتقي به عن غيره 
ممن يشاركونه صفة الحياة، إنها األمانة، أمانة التكليف، أمانة الحالل 

مواِت واألرِض  ا عرْضنا األمانَة على السَّ والحرام، أمانة افعل وال تفعل }إنَّ
ه كان  والِجباِل فأبيَن أْن يحِمْلنها وأشفْقَن منها وحملها اإلنساُن إنَّ

ظُلوًما جهوال{)1(
فاإلدراك إًذا المتصل بالعقل مناط الفكر باالشتراك مع القلب يستوجب 

المسئولية، التي تتيح لهذا اإلنسان أن يكون خليفة ربه في أرضه، ومن 
ثم فإن حضوره على األرض يالزمه األثر الباقي الشاهد على صنيع 
اإلنسان، والمرتبط بتفاعله مع مفردات الكون من حوله تأثيًرا وتأثًرا، 

ومن األدوات الالزمة لتدعيم هذا الحضور وما ينجم عنه من أثر الكتابة.

أ. د. أحمد يحيى علي 
أستاذ األدب والنقد، كلية األلسن، جامعة 
عين شمس، مصر

اإلنسان وغريزة البقاء
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اإلى حب  الإن�شان غريزة تدفعه  ويف داخل 
اأن  م��ن  ال��رغ��م  على  عليه،  واحل��ر���ض  البقاء 
مكتوب  اهلل  خلق  م��ا  فكل  ممكن،  غ��ري  ذل��ك 
الب�شرية  اأبي  من  ما جرى  ولع��ل  الفناء،  عليه 
وا�شحة  اأم��ارة  يعد  اإبلي�ض وغوايته  ب�شبب  اآدم 
َيا  َق��اَل  ْيَطاُن  ال�شَّ َل��ْي��ِه  اإِ {َفَو�ْشَو�َض  ذلك  على 
َل  َوُم��ْل��ٍك  ��ْل��ِد  اخْلُ �َشَجَرِة  َعَلى  اأَُدلُّ���َك  َه��ْل  اآَدُم 
�َشْواآُتُهَما  َلُهَما  َفَبَدْت  ِمْنَها  َيْبَلى)120( َفاأََكاَل 
ى  ِة َوَع�شَ نَّ َفاِن َعَلْيِهَما ِمْن َوَرِق اجْلَ َوَطِفَقا َيْخ�شِ

ُه َفَغَوى})2( اآَدُم َربَّ

الغياب  لتعوي�ض  حم��اول��ة  ب�شدد  اإن��ن��ا 
الكلي باملوت بو�شائل تتيح لالإن�شان احل�شور 
ه��ذه  ب��ني  م��ن  م��ب��ا���ش��رة،  غ��ري  بطريقة  ول���و 

الكتابة. الو�شائل 

الكتابة اإًذا فعل اإن�شاين مميز، يعك�ض رغبة 
اأجل  من  الت�شجيل  يف  بالفطرة  ال�شلة  وثيقة 
اإن  البقاء،  يف  لرغبة  وتلبيًة  احل�شور  اإب���راز 
املكونات الإدراكية لالإن�شان املتمثلة يف العقل ويف 
القلب ومعهما و�شائل ات�شال الإن�شان بعامله، األ 
وهي اجلوارح اخلم�شة: ال�شمع، الب�شر، ال�شم، 
التذوق، اللم�ض، ت�شكل جميعها منطقة الفاعل 
فالتدوين  الكتابة،  فعل  اإجن���از  ع��ن  امل�شئول 
تتم  التي  الإجناز  بعمليات  تتاأثر  اأداة مفعولية 
بفعل ال�شتقبال من العامل، ثم يتحول ما يتم 
ا�شتقباله اإلى روؤية جمردة على امل�شتوى الذهني 
اإلى وجود  وال�شعوري، تتطور يف مرحلة لحقة 
بينها  من  ع��دة،  اأ�شكال  عرب  ملمو�ض  فيزيقي 
اللغة وفعل الكتابة املت�شل بها، ول �شك يف اأن 
حياة الإن�شان على الأر�ض ب�شفة عامة واملنجز 
احل�شاري املالزم لها، يقوم على معادلة تتكون 
ج���وارح(+  قلب،  )ع��ق��ل،  اإن�شان  ع��امل+  م��ن: 

ت�شجيل باللغة= ُمنَجز، هذا املنجز الذي ي�شغل 
املعادلة هو مبثابة  ناجت هذه  اأو  املفعول،  موقع 
فعل حركي يعتمد على النقل من حالة التجرد 
اإلى حالة احل�شور امللمو�ض القابل لالإدراك عرب 
مغايرة،  ومكانية  زمانية  اأطر  يف  اأخرى  ذوات 
يف ظل م�شلمة تداولية ذات طبيعة قائمة على 

التجدد وال�شتمرار.)3(
اتجاهات الكتابة

والنقل من خالل اللغة ياأخذنا يف اجتاهني:

هذا  ويف  املو�شوعي:  اأو  املحايد  • النقل 
ل  ال��ذي  النا�شخ  دور  الكاتب  ي���وؤدي  الجت���اه 
اإ�شدار  اأو  تعليق  اأو  �شياغة  ب��اإع��ادة  يتدخل 
ن�شخه،  يتم  مل��ا  اإ�شافة  اأو  ح��ذف  اأو  اأح��ك��ام 
وهي عملية حتيلنا اإلى مرحلة �شديدة الأهمية 
يف تاريخ البناء احل�شاري العربي الإ�شالمي، 
�شهدها  التي  التدوين،  مرحلة  عليها  ُيطلق 
الهجري،  وال��ث��ال��ث  ال��ه��ج��ري  ال��ث��اين  ال��ق��رن 
والتاريخ،  ال�شعر  فن  وبخا�شة  ل��الأدب  وك��ان 
وامل��غ��ازي  وال�����ش��ري  ال��ع��رب  اأي���ام  ا  وخ�شو�شً
الأك��رب  الن�شيب  ال�شريف  النبوي  واحلديث 
من الهتمام يف ذلك الع�شر. وجتدر الإ�شارة 
وطبيعة  التدوين  ع�شر  عن  احلديث  اأن  اإلى 
اإل مثاًل على هذا  الن�شاط الذي مت فيه لي�ص 
النوع من الكتابة الذي يوؤدي فيه الفاعل القائم 
بالتدوين دور الو�شيط بني طرفني، يف عملية 
الغر�ض منها احلفاظ على املادة املعرفية من 
الندثار اأو الن�شيان اأو التبديل والتحريف)4(، 
وفق مقت�شيات وثيقة ال�شلة بزمانها ومكانها 
من  جتعل  مالب�شات،  من  فيهما  يجري  وم��ا 
خلدمة  حتمية  اأو  قناعة  بالكتابة  الت�شجيل 

غايات فردية اأو جمعية، اأو لالثنني مًعا.
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• النقل الذاتي: يف هذا الجتاه يجنح هذا 
ال�شلوك الإن�شاين نحو الفردية الوثيقة ال�شلة 
مت�شل  و�شعوري  فكري  ومبوقف  نظر  بوجهة 
ب��ذات حم��ددة، وم��ن ثم ف��اإن املجرد ال�شاكن 
ف�شاء  اإل���ى  �شيخرج  وال��ق��ل��ب  العقل  منطقة 
به  توؤمن  ومبا  ال��ذات،  بهذه  ممزوًجا  التداول 
ومبا تتبناه من مواقف فكرية وحالت عاطفية، 
اإذا كان املكتوب معرًبا ب�شدق عن املخبوء يف 
وعيها، بعيًدا عن اعتبارات الكذب اأو التزييف 
الأثرية  العبارة  فاإن هذه  ثم  ومن  الدع��اء،  اأو 
تكون  رمب��ا  الرجل”  ه��و  “الأ�شلوب  لبوفون 
انعكا�ًشا وا�شًحا لهذه احلالة يف النقل، لذا فاإن 
الرواية،  الق�شة،  ال�شعر،  مثل:  كتابيًة  اأن�شاًقا 
امل�شرحية، املقال بالنظر اإلى الأدب على �شبيل 
اإلى  تنتمي  اأخ��رى  مدونات  بها  ويلحق  املثال، 
على  اأ�شحابها  يعتمد  متنوعة  معرفية  حقول 
الراأي والتعليق والإ�شافة والبتكار، تعد جميعها 
منوذًجا ي�شح ال�شت�شهاد به على هذا الجتاه 

يف الكتابة.
مفاهيم الكتابة

بنا  ي�شري  اإًذا  عمومه  يف  الكتابة  فعل  اإن 
باجتاه مفهومني: الإن�شاء اأو البتكار، يف مقابل 
الو�شيط  دور  الكاتب  فيه  ي��وؤدي  ال��ذي  الن�شخ 
اأما عن  دون تدخل منه ينحو به نحو الذاتية. 
الإن�شاء اأو البتكار فاإن فعل الكتابة فيه يتاأ�ش�ض 
ارتبط يف  قد  تدوينه من حمتوى  يتم  ما  على 
وجوده بالإن�شان الفرد امُلعربِّ الذي يعد مبثابة 
جمال  ويف  ب��داي��ًة،  له  املُر�ِشل  ال��رائ��د  الفاعل 
ويتم  مت  ما  اأن  جند  عموًما  الإن�شانية  املعرفة 
اإجنازه من نظريات وبالتوازي معها مفاهيم/ 
م�شطلحات، على اختالف اأمناط هذه املعرفة 

ال��ذي حتدثنا  الأث��ري  اللفظ  تعد منوذًجا لهذا 
عنه �شالًفا، األ وهو الإن�شاء اأو البتكار. 

التاأ�شي�ض  الت�شور  ه��ذا  �شوء  يف  وينبغي 
بني  ���ش��ارم��ة  ح���دود ف�شل  األ  م��ف��اده  ل��وع��ي 
املحايد  اأي  بالتدوين،  املت�شلني  الجت��اه��ني 
والذاتي، لأن الكتابة �شلوك اإن�شاين يقوم على 
عملية ا�شتدعاء ب�شكل مق�شود اأو ل اإرادي غري 
اأو  نتيجة  يعد  الإن�شان  يد  ت�شطره  متعمد، فما 
انعكا�ًشا لفعل اإن�شاين �شابق عليه، األ وهو الفعل 
وا�شتقباله من  الإن�شان  اإل��ى  ي�شري  ال��ذي  ق��راأ، 
فيه  كائن  هو  وما  فيه  يجري  وتاأثره مبا  عامله 
يف طور له الأ�شبقية من حيث احل�شور)5(، ثم 
الإن�شانية  الذات  قبل  من  الكتابة  مرحلة  تاأتي 
لتكون  الكتابة،  فعل  اأي  الفعل،  لهذا  املنجزة 
معربة بجالء عن حالة من التالقي والت�شافر 
والتمازج والندماج بني ما هو منتٍم اإلى غريها 
قد  ومفاهيم  روؤى  من  بنف�شها  ا�شطنعته  وما 
ول  مبا�شرًة،  بها  الأول  ظهورها  يف  ارتبطت 
�شك يف اأن الكتابات التي تتوخى الدقة وحتر�ض 
على ما ميكن ت�شميته امل�شداقية حتر�ض على 
الف�شل بني ما هو ملك للكاتب من ناحية، وما 
هو ملك لغريه من ناحية ثانية، يف اإطار عمليات 
القتبا�ض والتوثيق وما يعلق بها من ق�شايا، وعلى 
اإن ُجل ما يتم اإجن��ازه من  ذلك ميكن القول: 
معرفة يتم توزيعها على حقول الفكر الإن�شاين 
املتنوعة تقدم لنا فعل الكتابة يف هيئة يجتمع 
فيها ما هو مو�شوعي وما هو ذاتي، مبا يجعل 
من ثنائية )ال�شابق والالحق( م�شلمة اإن�شانية 
بديهية يف تداول املعرفة ويف نقل اخلربات بني 
الأجيال عرب الزمن وبني اأبناء الأ�شرة الإن�شانية 

على اختالف لغاتهم وثقافاتهم. 
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بالإبداع  ي�شمى  ما  حقل  اإل��ى  نظرنا  واإذا 
الفني على اختالف اأنواعه من اأدب وغريه واإلى 
حقل الأدب على اختالف فنونه من �شعر ونرث 
باأنواعهما التي تن�شوي حتتهما جند اأن العامَل 
وي�شتقي  امل��ب��دع  الفنان  ه��ذا  منه  ميتح  ال��ذي 
امل��وازي  عامله  خاللها  من  يبني  عنا�شر  منه 
الذي ا�شطنعه بقلمه جند اأنه يف عالقته بهذا 
ال��ع��امل اخل��ارج��ي املحيط ب��ه م��ن ج��ه��ة، ويف 
عالقته باأقرانه من اأبناء ال�شنعة التي ينتمي 
وتاأثره بهم  له واملعا�شرين  ال�شابقني  اإليها  هو 
مفادها:  قناعة  يجعلنا على  اأخ��رى،  من جهة 
الذاتية  اأو  التدوين  يف  املح�شة  املو�شوعية  اأن 
املح�شة م�شاألة قابلة للجدل والتفنيد والطعن، 
فاإن ما ي�شمى بالتنا�ض اأو التنا�شية التي تقوم 
بانفتاحه  الذاتية  ح��دوده  الن�ض  جت��اوز  على 
هذه  اأخ��رى،  معرفية  و�شياقات  ن�شو�ض  على 
التنا�شية التي تتيح الن�ض واإن كان موؤلفه واحًدا 
اأن يكون اأ�شبه بحالة حوارية، اأو ب�شيمفونية تقوم 

على تعددية �شوتية، هذا التنا�ض اأو التنا�شية 
ي�شكل حالة اإن�شانية عامة، فكل اإن�شان هو كيان 
والت�شبع من خارجه  والتاأثر  التلقي  على  قائم 
والرتتيب  ال�شياغة  ويعيد  يه�شم  غريه،  ومن 
والإ�شافة، ليخرج  وير�شل م�شنوعه اإلى العامل 
لي�شتقبله غريه)6( ..وهكذا يف عملية م�شارعة 

لها �شفة التجدد وال�شتمرار.

توقفنا  ما  اإذا  بجالء  الطرح  ه��ذا  ويتبني 
اأمام قوله تعالى: {اقراأْ ِبا�شِم َربِّك الَّذي َخَلْق. 
َخَلَق الإن�شاَن ِمْن َعَلق. اقراأ وربُّك الأكرم. الذي 

َعلَّم بالقلم. َعلَّم الإن�شاَن ما مْل َيْعلْم})7(

له  لفعل  تالًيا  ياأتي  �شلوك  اإًذا  الكتابة  اإن 
القراءة،  فعل  وه��و  األ  دائ��ًم��ا،  عليه  الأ�شبقية 
يتحول  اأن  قبل  وال�شتقبال،  الأخذ  يعني  الذي 
هذا الفاعل القارئ الآخذ بعد ذلك اإلى مر�ِشل 
َن عنده  ُمْعٍط، يجد نف�شه على قناعة اأنه قد َتَكوَّ

ما ميكن اأن يتلقاه عنه غريه. 
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سأل أحد الخبراء في الشأن الثقافي الحضور في محاضرة له، عن أغنى 
مكان في العالم، فجاءت اإلجابات متباينة ومختلفة، فهناك من قال: 
األرض األمريكية، وآخر قال: القارة األوروبية، وقال ثالث: أرض الصين، 

وهكذا لم يصلوا إلى تلك األرض التي يراها المتحدث، فكل ما سمع عن 
مكان،  قال لهم هنا مكان أهم وأغنى، وبعد أن أعيى الحضور عدم 
الوصول إلى إجابة، قال لهم: األرض األغنى في العالم كله، هي: 
)المقبرة(، ودلل على كالمه بأن كل مقبرة في العالم فيها أموات 

لهم تخصصاتهم المتعددة والمختلفة، وذات الشأن، ولم تتحقق ذلك 
بسبب موتهم، وهنا نتساءل، كيف تكونت هذه األفكار والرؤى عند 

هؤالء، أليس بالعلم والمعرفة، والبحث والتقصي والبناء المعرفي؟ 
هكذا إذن تنمو المجتمعات في كل مكان من خالل الثقافة والعلم 

وجميع اآلداب والفنون.  

د. فهد حسين

الثقافة بين المؤسسة والفرد
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لذلك فاإن اأي دولة ترغب يف تطوير بناها 
اإلى فل�شفة تنبثق منها اخلطط  التحية حتتاج 
اخلطط  خاللها  من  تعد  التي  ال�شرتاتيجية 
امل��دى،  والطويلة  امل��دى  الق�شرية  التنفيذية 
من  جمتمع  يوجد  ول  والأن�شطة،  وال��ربام��ج 
الثقايف  بالعمل  املنادية  الإن�شانية  املجتمعات 
بهذا  ال��ع��الق��ة  ذات  خططه  و���ش��ع  وق���د  اإل 
الثقافية  املوؤ�ش�شات  �شعيد  على  �شواء  ال�شاأن، 
الر�شمية اأو الأهلية اأو اخلا�شة، ولكن ل ميكن 
دعم  دون  م��ن  وتنفيذها  اخلطط  ه��ذه  بناء 

وم��ع��ن��وي،  ولوج�شتي  م���ادي 
اأما اإذا كان التخطيط يخ�ض 
اأو  الكاتب  اأو  ال��ف��رد  املثقف 
امل��ب��دع ف��ه��ذا اأم���ر اآخ���ر، ويف 
ي��ن��ب��غ��ي على  ك���ل احل������الت 
امل��ج��ت��م��ع��ات ال��ب��اح��ث��ة عن 
م�شروعاتها  يف  للثقافة  دور 
النظرة  ت��غ��ري  اأن  ال��ت��ن��م��وي��ة 
فهم  جت��اه  املغلوطة  القدمية 
ت��زال  ول  كانت  اإذ  الثقافة، 
مت�شك  حول  تتمحور  النظرة 
اأ���ش��ح��اب روؤو������ض الأم�����وال، 

اأن  غري  القت�شادية،  واملوؤ�ش�شات  والتجارة 
تطورها  عن  الباحثة  اأو  املتقدمة  املجتمعات 
يف  املهمة  امل�شرعات  �شمن  الثقافة  جعلت 
اأجندتها وخططها، وهذا ما نالحظه حالًيا يف 

عديد من دول العامل.

ف��اإن  ال��ع��رب��ي،  اخل��ل��ي��ج  منطقة  يف  اأم����ا 
الهتمام بال�شاأن الثقايف بات وا�شًحا وملمو�ًشا، 
الر�شمية،  املوؤ�ش�شات  �شعيد  على  وحت��دي��ًدا 
فعلى مدى ثالثة عقود تقريًبا بات اأمر الثقافة 

يف هذه املنطقة اخلليجية ملمًحا ومهًما، لي�ض 
جماراة لدول املركز، اأو الدول املتقدمة، بل لأن 
القرار ال�شيا�شي يف هذه الدول موؤمن ب�شرورة 
الهتمام بالثقافة والفنون والآداب ملا لها من 
بناء اإن�شان ي�شتطيع مواجهة حتديات احلا�شر 
املنطقة  دول  �شعت  وعليه  امل�شتقبل،  وغمو�ض 
الر�شمية،  الثقافية  املوؤ�ش�شات  ت�شكيل  اإل��ى 
ودع����ت اإل����ى ت��اأ���ش��ي�����ض امل��وؤ���ش�����ش��ات الأه��ل��ي��ة 
وقرى  مدن  كل  يف  جنده  ما  وه��ذا  واخلا�شة، 
واأحياء هذه الدول، ف�شال عن فتح العديد من 
املقاهي الثقافية وال�شالونات 
الأدبية ال�شخ�شية التي ت�شع 
املتنوعة  الثقافية  براجمها 
الثقايف  الن�شاط  ب��ه  لتحيي 
امل�����ش��ان��د ورمب����ا امل�����وازي ملا 
الر�شمية  املوؤ�ش�شات  تقدمه 

والأهلية. 

كانت  اإذا  ن��ع��ل��م،  وك��م��ا 
امل�����ش��روع��ات الق��ت�����ش��ادي��ة 
وال�شيا�شية  والج��ت��م��اع��ي��ة 
عتبات  ت�شكل  وال��ري��ا���ش��ي��ة 
اأ�شا�شية يف موقع هذه الدولة 
هذه  �شياق  يف  ت��دخ��ل  الثقافة  ف���اإن  ت��ل��ك،  اأو 
العتبات، فهي �شفرية الثقافة للدول، وبخا�شة 
يف ع�شرنا هذا الذي اآمن باأن توظيف الثقافة 
بال�شياحة  عليه  يطلق  م��ا  �شمن  املجتمع  يف 
واإن  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة،  ال��ث��ق��اف��ة  اأو  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
جهوًدا  يتطلب  جمتمع  اأي  يف  الثقايف  البناء 
بد  ل  وذاك  ه��ذا  وقبل  وف��ردي��ة،  موؤ�ش�شاتية 
التي تتمثل يف  الأ�شئلة  من طرح جمموعة من 
حاجة املجتمع اإلى الثقافة، ونوع هذه الثقافة، 

االهتمام بالشأن 
الثقافي في منطقة 
الخليج العربي بات 
واضًحا وملموًسا، 

وتحديًدا على 
صعيد المؤسسات 

الرسمية



كانو الثقافية /  اكتوبر 2022
68

كانو الثقافية /  اكتوبر 2022
69

لبناء  الزمنية  وامل���دد  امل�شتهدفة،  وال��ف��ئ��ات 
التغذية  واأ�شاليب  التنفيذ،  واآل��ي��ة  اخل��ط��ط، 
ملا  تقييًما  كونها  من  تخرج  ل  التي  الراجعة 
خ��ط��ط ون��ف��ذ، وم���دى ال��ت��ف��اع��ل وال��ت��ق��ب��ل من 
حينما  جميعنا  فنحن  املتلقي. لذلك  املجتمع 
برنامج  ج��دول  يف  ن�شع  بلد  اأي  اإل��ى  نذهب 
والثقافية  احل�شارية  الأمكنة  زي��ارة  الرحلة 
اأن  معتربين  وغ��ريه��ا،  واملكتبات  وامل�����ش��ارح 
البلدان  ت��اري��خ  على  ال��وق��وف  دون  م��ن  رحلة 
مكاًنا.  ت��زر  مل  ك��اأن��ك  وح�شارتها  وثقافتها 

من  ال��ع��دي��د  �شعت  ه��ن��ا  م��ن 
املوؤ�ش�شات  لتاأ�شي�ض  ال���دول 
واجلمعيات واملعاهد واملراكز 
وحقولها  بالثقافة  تعنى  التي 
وف��ن��ون  اأدب  م���ن  امل��ت��ع��ددة 
و�شمعية،  وب�شرية  اأدائ��ي��ة 
اإل���ى ال���رتاث وال��ت��اري��خ، اإل��ى 
اللغة واللهجات، اإلى العادات 
والأع����������راف وال���ت���ق���ال���ي���د.. 
مبدى  ال����دول،  تقا�ض  ه��ك��ذا 
تقا�ض  كما  الثقايف،  تقدمها 
مب����دى ت��ق��دم��ه��ا ال��ع��م��راين 

والقت�شادي وغري ذلك.

من  عديد  اخلطط  ه��ذه  من  انبثقت  وق��د 
ال�شنوية  اجلوائز  مثل:  الثقافية،  امل�شروعات 
التي اأ�شندت اأ�شماوؤها اإلى �شخ�شيات اعتبارية 
مهمة يف تاريخ هذه الدول، مثل: جائزة امللك 
في�شل يف ال�شعودية،، وجائزة ال�شيخ زايد يف 
ال�شلطان قابون يف عمان،  الإم��ارات، وجائزة 
وجائزة ال�شيخ عي�شى يف البحرين، اإ�شافة اإلى 
اجلوائز التي تطلق با�شم الدولة نف�شها، مثل: 

جائزة البوكر الن�شخة العربية، وجائزة كتارا 
الر�شول  النقدية، وجائزة  والدرا�شات  للرواية 
الأع���ظ���م، وج���وائ���ز ال�����ش��ارق��ة يف ع��دي��د من 
وكذلك  والفنية،  والثقافية  الأدبية  املجالت، 
اجلوائز  هذه  بع�ض  �شبقت  وقد  دب��ي،  جوائز 
ت�شرفت  التي  كانو  اأحمد  بن  يو�شف  جائزة 
التحكيم.  جلنة  بع�شوية  دورات��ه��ا  اإح��دى  يف 
ف�شاًل عن تلك الربامج ال�شنوية التي اعتادت 
الكتب  معار�ض  م��ن  تنفيذها،  املنطقة  ه��ذه 
والفنية  الثقافية  املهرجانات  اإل��ى  ال�شنوية، 
وامل�����ش��رح��ي��ة وال��رتف��ي��ه��ي��ة، 
وامللتقيات  امل���وؤمت���رات  اإل���ى 
اأعطى  والندوات وغريها، ما 
مهمة  مكانة  الروؤية  هذه  كل 
العامل  خريطة  على  للمنطقة 
الثقافية، ول نن�شى اأن هناك 
بالعمل  اآمنت  فردية  جهوًدا 
بلورة  يف  واأ�شهمت  الثقايف، 
التي  الأف��ك��ار  م��ن  جمموعة 
متخ�شت عنها اأعمال ثقافية 
ان��ب��ث��ق��ت م��ن جهود  م��ه��م��ة، 
م��وؤ���ش�����ش��ات��ي��ة خ��ا���ش��ة اآم��ن��ت 
الإن�شان  بناء  يف  والفن  والأدب  الثقافية  بدور 
الدول، فلدينا -على �شبيل  وحتقيق طموحات 
املثال- يف اخلليج جائزة عبدالعزيز البابطني 
بال�شعر،  اخلا�شة  اجلائزة  وهي  الكويت،  يف 

وجائزة �شلطان بن علي العوي�ض بفروعها.

وانت�شرت  املوؤ�ش�شات  بع�ض  ب��رزت  واإذا 
ثقافية  موؤ�ش�شات  فهناك  جوائزها  خالل  من 
خليجية جعلت براجمها واأن�شطتها الثقافية هي 
الطريق اإلى �شهرتها ودميومتها وهي ت�شهم يف 

المؤسسات 
الحكومية والرسمية 
تستطيع أن تقيم 

المشروعات الكثيرة 
المتخصصة في عدة 

مجاالت؛ ألن الدعم 
المادي والبشري 

واللوجستي متوافر
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رفد احلركة الثقافية يف املنطقة، مثل: م�شروع 
املتمثل  البحرين،  يف  خليفة  اآل  مي  ال�شيخة 
اآل خليفة  اإبراهيم بن حممد  يف مركز ال�شيخ 
منه،  املنبثقة  والبيوتات  والبحوث،  للثقافة 
والذي تاأ�ش�ض عام 2002، بيت الزايد لرتاث 
العري�ض  اإبراهيم  بيت  ال�شحفي،  البحرين 
ال�شوت،  لفن  فار�ض  بن  حممد  بيت  لل�شعر، 
مطر،  بن  عمارة  القهوة،  بيت  ال��ك��ورار،  بيت 
تاأ�ش�ض  ال��ذي  عمان  �شلطنة  يف  ال��زب��ري  بيت 
وانبثق   ،2005 عام  خا�شة  موؤ�ش�شة  بو�شفه 
منه: بيت الباغ، بيت الدلليل، بيت العود، بيت 

النه�شة، غالريي �شارة.  

والر�شمية  احلكومية  املوؤ�ش�شات  اأن  �شك  ل 
ال��ك��ث��رية  امل�������ش���روع���ات  ت��ق��ي��م  اأن  ت�����ش��ت��ط��ي��ع 
ال��دع��م  لأن  جم����الت؛  ع���دة  يف  املتخ�ش�شة 
وكذلك  متوافر،  واللوج�شتي  والب�شري  امل��ادي 
دولها،  قبل  من  املدعومة  الأهلية  املوؤ�ش�شات 
عائالت  متثل  التي  اخلا�شة  املوؤ�ش�شات  ا  واأي�شً
الذي  املايل  الدعم  لديها  فلرمبا  جماعات،  اأو 
يعد �شلب العمل الثقايف ودميومته، لكن امل�شكلة 
تقع عند املوؤ�ش�شة الثقافية )الفرد( الذي ر�شم 
لكن  اإل��ي��ه،  ويطمح  ياأمله  م��ا  بح�شب  خططه 
ال�شتمرار  م�شكالت  وجيزة  ف��رتة  بعد  يواجه 
يف  بع�شهم  ح���اول  لذلك  ال��دع��م،  قلة  ب�شبب 
منطقة اخلليج التغلب على هذا بت�شكيل املقاهي 
الثقافية التي حتمل ا�شًما ثقافًيا اأو ا�شم �شاحب 
منزله  اأمكنة  اإحدى  ويجعل  وامل�شروع،  الفكرة 
والأن�شطة  ال��ربام��ج  لتنفيذ  ع��ام��ة  اأم��ك��ن��ة  اأو 
حتتاج  ل  التي  الفكرة  هذه  جنحت  وقد  فيها، 
العمل  ه��ذا  ي�شتفز  بل  كبري،  م��ادي  دع��م  اإل��ى 
لل�شروع  والُكّتاب  والأدب���اء  املثقفني  من  كثريا 

الكبرية  ال�شغرية،  امل�شروعات  ه��ذه  مثل  يف 
اأن  املتابع  على  يخفى  ول  ودللتها،  معانيها  يف 
الدولة العبا�شية هي اأكرث الدول التي ا�شتهرت 
ال�شعرية  امل�شاجالت  ذات  ال�شالونات  بهذه 
الثقافية  وامل���داخ���الت  الفكرية  واحل�����وارات 
والتبادل املعريف، ولدينا يف عاملنا العربي اأمثلة 
على ذلك من بداية القرن الع�شرين حتى اليوم.

وكما كان للرجل دور يف تاأ�شي�ض ال�شالونات 
واملقاهي الأدبية والثقافية يف العامل العربي، كان 
اإذ  القدمية،  الع�شور  منذ  نف�شه  الدور  للمراأة 
كانت املراأة املثقفة لها دور يف احلياة ال�شيا�شية 
اأو الجتماعية اأو الثقافية اآنذاك، فلي�ض غريًبا 
اأن ت�شكل �شالونها، وهذا ما فعلته مثاًل: وّلدة 
بنت امل�شتكفي التي جمعت يف �شالونها الأدباء 
ال��دول��ة  اأي���ام  وال��ُك��ّت��اب يف قرطبة  وال�����ش��ع��راء 
زيادة  الكاتبة مي  فعلته  ما  وكذلك  الأندل�شية، 
يف الع�شر احلديث، ولو وقفنا يف ع�شرنا اليوم 
الفردية  املوؤ�ش�شات  ه��ذه  من  ع��دي��ًدا  ف�شنجد 
بعد  وبخا�شة  العربي،  العامل  بقاع  يف  منت�شرة 
يتوا�شلون  النا�ض  جعلت  التي  كورونا  جائحة 
وال�شبكة  الف��رتا���ش��ي  الت�����ش��ال  خ���الل  م��ن 
كانت  ال��ت��ي  الأن��دي��ة  ع��ن  ف�شاًل  العنكبوتية، 
البداية  يف  عاتقها  على  اأخ��ذت  وقد  منت�شرة، 
وهي  الثالثة،  احلياتية  اجل��وان��ب  على  العمل 
الثقايف،  وال�شاأن  الجتماعي  والعمل  الريا�شة 
كلها  والفنون،  والآداب  الثقافة  اأن  يوؤكد  وهذا 
ت�شب يف اإيجاد املناخ املالئم الذي ي�شمح بن�شر 
يف  الثقافة  ه��ذه  وت�شهم  النا�ض،  بني  الثقافة 
تنمية الوعي الفكري، وبناء ال�شخ�شية القادرة 
خطط  ور�شم  الظروف،  وحت��دي  التفكري  على 

البناء املجتمعي.
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أ. قاسم حداد

أخطأت مخاًس
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عندما ارخيُت خّزامًا على خ�شم البنات اخلاطئات

وبقيت ا�شتثني لهنَّ قالئد النخل البخيل

بقيت وحدي احتفي “بالبخنق” املنزوع 

كي ل َيخنق الأحالم وهي حتقق الأخطاء

وحدي، 

كلما انت�شْت، يف ع�شقها، بنٌت، بكيُت

واأخطاأْت بنٌت، م�شيُت لبيتها، 

اأحمي خطيئتها، 

واأمنح ري�شها اأ�شماَء اأجنحتي

فهل يف النخل اأخباٌر تذّوب �ُشكرًا يف املاء.

وحدي، 

كلما مالْت على ابنتها لتقنعها، 

ب�شخ�ضٍ �شاحٍب،

اأججُت اأخطاًء ملفقًة

واأ�شدلُت الن�شيحَة للفتاة لكي تنام

وترتُك الأبواَب مغلقًة

تركُت لها يدي لتفتح ما تريد من النوافذ

وحدها تدري باأن ع�شيقًة تابْت عن احلب

انتهْت يف خيمة القتلى

تركُت لها يدي.

تدري باأين. 

وحدها/ وحدي

اأخبئ يف خطايا البنِت قبل البحر

اأو بعد النخيل، حكايًة اأخرى
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ملفقًة، 

لئال تقنع امراأٌة قرينَتها

باأن ال�شخ�ض يبدو �شاحبًا

قبل الزواج،

واأن اأخطاء الفتاة جرمية.

وحدي، 

وحدها تدري، 

باأين حار�ض الأحالم

�شوف اأنام، 

يل خّزامٌة مزمومٌة يف خ�شمها املك�شور

يل يف “بخنق” ال�شدر ال�شفيف قالدة

معقودة يف نخلة الب�شتان.

وحدي / وحدها،

2

ن�شو�شك ل�شو�شك

جنيات باط�شات

ي�شرقَن ما �شهرَت على بذره وزرعه

ويح�شدَن عنك العنب

وي�شربَن النبيَذ

وحني ياأتي اأوان املائدة

لن جتد �شوى ن�شال الكوا�شر

تتلجلج يف اأواين الفخار

ل يكفونك حتى خلديعة اجلوع
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ومقاي�شة العط�ض

فاحذر الن�شو�ض امل�شرودة

وتنّبه

ملن �شوف يخطف الهواَء من رئتيك

ويخطفك من الياأ�ض.

3
وحده يعرفني

 فيما اأعرب �شارعه املزدحم املعتم ال�شجاع

ل مالمح يل

ل اأحداق ت�شرُّ على الدخان

ومن غري فرهدة الأجنحة 

ًة من الرباثن فارَّ

يعرفني احلزُن

ويدرك اكرتاثي العابث

مبن ي�شبقون اأخطائي بالغفران

وحده احلزن يعرف

يف انتحابي �شخ�شًا يتعب،

دائمًا يتعب

لكنه ل يكف عن جترع الأمل

عالجًا لوح�شة الطريق

وحرية الأ�شئلة

والدعاءات الباطلة يف الليل 

وحده

واأنا وحدي.
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إلتقت مجلة كانو الثقافية األستاذ محمد إبراهيم شلبي )مواليد 1974(، 
الفائز بالمركز األول في المسابقة اإلقتصادية في الدورة العاشرة من جائزة 

يوسف بن أحمد كانو، الذي نشأ و ترعرع في  قرية شاوة إحدى قرى دلتا 
مصر و هو متزوج و لدّيه خمسة من األوالد، ابنان و ثالث بنات. و كان قد 

تلقى تعليمه في األزهر في قرية شاوة و في مدينة المنصورة بجمهورية 
مصر العربية، ثم انتقل إلكمال تعليمه الجامعي و نيل درجة البكالوريوس من 

جامعة األزهر بالقاهرة عام 1997. 

الفائز بجائزة كانو بمجال االقتصاد في مقابلة.. محمد شلبي

كم نتمنى أن نرى نموذج )عائلة كانو( 
متكررا في العديد من بالدنا العربية
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و يف العام 2007 و بعد فرتة من الإهتمام 
الكتب  من  العديد  قراءة  و  الإقت�شادي  بال�شاأن 
على  احل�شول  �شلبي  الأ�شتاذ  قرر  الإقت�شادية 
دبلوم متخ�ش�ض يف الدرا�شات القت�شادية من 
تعليمه  وا�شل  بعدها  و  الفرن�شية.  ليون  جامعة 
نف�ض  يف  املاج�شتري  درجة  نال  حتى  اأخ��رى  مرة 
كباحث  �شلبي  الأ���ش��ت��اذ  يعمل  ح��ال��ي��ًا  امل��ج��ال. 
النه�شة  م��رك��ز  مل��دي��ر  نائبا  ح��ر و  اق��ت�����ش��ادي 
بالقاهرة و  والداري���ة  القت�شادية  للدرا�شات 
�شل�شلة  يف  ال�����ش��ي��ادل��ة  ت��دري��ب  ع��ل��ى  م�����ش��رف��ا 

�شيدليات الرواد باململكة العربية ال�شعودية.
عن  اإنطباعاته  تناول  الفائز  مع  احلديث 
امل�����ش��ارك��ة يف ج��ائ��زة ي��و���ش��ف ب��ن اأح��م��د كانو 
بعد  العاملي  الإق��ت�����ش��اد  ح��ال��ة  ح��ول  توقعاته  و 
اخلليج  دول  لإقت�شاديات  نظرته  و  اجلائحة 
التي  ال��دخ��ل  م�شادر  تنويع  �شيا�شات  ظ��ل  يف 

تنتهجها. 

• ما الذي دفعك إلى المشاركة في 
المسابقة اإلقتصادية لجائزة يوسف بن 

أحمد كانو  في الدورة العاشرة؟
وم�شاريعها  للعائلة  جيد  متابع  اأين  احلقيقة 
للجائزة  ولي�ض  اخلليج،  منطقة  يف  التنموية 
منطقة  يف  يحتذى  من��وذج  كانو  عائلة  فح�شب. 
القت�شادية  النه�شة  دع��م  يف  العربي  اخلليج 

والجتماعية والعلمية اأي�شا.
النموذج )منوذج  اأن نرى ذلك  نتمنى  و كم 
ع��ائ��ل��ة ك��ان��و( م��ت��ك��ررا يف ال��ع��دي��د م��ن ب��الدن��ا 
من  هي  والعائالت  اخلا�ض  فالقطاع  العربية؛ 
من  وهو  ال��دول،  من  العديد  يف  القت�شاد  يدير 
ي�شهم يف قيام نه�شة حقيقية نتيجة تعاون فّعال 

بني القطاع العام والقطاع اخلا�ض. 
ال��دورة  يف  امل�شاركة  على  عزمت  قد  وكنت 
القت�شاد  م�شتقبل  عن  كانت  والتي  التا�شعة، 
النفطية،  الإي���رادات  تراجع  �شوء  يف  اخلليجي 
اإل اأن الوقت مل ي�شعفني نتيجة بع�ض اللتزامات 

الوظيفية.
اخلا�شة  ال��ع��ا���ش��رة  ال����دورة  يف  وا���ش��رتك��ت 
حتقيق  يف  ودوره��ا  املتجددة  )الطاقة  مبو�شوع 
التعاون(،  جمل�ض  دول  يف  امل�شتدامة  التنمية 
جائزة  على  احل�شول  يف  اهلل  بف�شل  وفقت  و 

القت�شاد هذه املرة. 
ال��داف��ع الأ���ش��ا���ش��ي يف امل�����ش��ارك��ة ه��و ه��ذه 
الق��ت�����ش��اد  تلم�ض  ال��ت��ي  ال��ه��ام��ة  امل��و���ش��وع��ات 
الطاقة  مو�شوع  حقيقي.  واقعي  ب�شكل  والتنمية 
كله،  ال��ع��امل  يف  ال�شاعة  مو�شوع  ه��و  املتجددة 
عن  الك�شف  اأج���ل  م��ن  لهثا  ي��ج��ري  واجل��م��ي��ع 
القت�شاد  جتعل  ل  للطاقة  ج��دي��دة  م�����ش��ادر 
مواردها  تن�شب  قد  متجددة  غري  مل��وارد  رهينا 

وعوائدها يف يوم من الأيام.
حتديا  الأحفورية  الطاقة  م�شكالت  ومتثل 
بوجه  اخلليج  وملنطقة  عام،  بوجه  للعامل  كبريا 
غري  نا�شبة  ث��روة   - ناحية  من   - فهي  خا�ض، 
نهاية  ال��درا���ش��ات  ق��ّدرت  حيث  للتجدد،  قابلة 
من  عقود  �شتة  اإلى  اأربعة  بحوايل  النفط  ع�شر 
الآن، ومن ناحية اأخرى، متثل النبعاثات الغازية 
وم�شتقاتها  الأح��ف��وري��ة  ال��ط��اق��ة  ع��ن  ال��ن��اجت��ة 
تهديدا  حولها  القائمة  التحويلية  وال�شناعات 
املنظمات  له  تداعت  خطريا،  واجتماعيا  بيئيا 

االستاذ محمد شلبي
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خا�شة  جلانا  املعنية  الهيئات  و�شّكلت  الدولية، 
الأر���ش��ي،  ك��الح��رتار  امل�شكالت  تلك  ملتابعة 
وظاهرة الحتبا�ض احلراري، واأن�شاأت عددا من 
عن  الناجمة  امل�شكالت  تلك  ملقاومة  املعاهدات 

الطاقة الأحفورية، وال�شتهالك املتزايد لها.
ومتتلك دول جمل�ض التعاون اخلليجي - اإلى 
جانب ح�شتها الوافرة من الطاقة الأحفورية -  
فقدرات  املتجددة،  الطاقة  من  كبرية  اإمكانات 
الإ�شعاع ال�شم�شي املبا�شر عالية جدا، بل تتفوق 
كاأملانيا.  ال�شم�شية  الطاقة  يف  رائ��دة  دول  على 
من  كبرية  ق���درات  اخلليجية  املنطقة  ومتتلك 

تزيد  وب�شرعات  الرياح  طاقة 
املطلوب  ال��ع��امل��ي  امل��ع��دل  ع��ن 
ت�شاويه  اأو  ال��ط��اق��ة،  لتوليد 
اإمكانيات  وهناك  الأق��ل.  على 
البحرية  ال��ط��اق��ة  ل���ش��ت��غ��الل 
ملنطقة  املمتدة  ال�شواحل  عرب 
الطاقة  اأو  ال��ع��رب��ي،  اخل��ل��ي��ج 

احلرارية الأر�شية. 
متثل تلك الإمكانات فر�شة 
لتاأخذ  املجل�ض  ل���دول  ك��ب��رية 
زم����ام امل���ب���ادرة ن��ح��و اإح���الل 
املتجددة  الطاقة  مل��وارد  فّعال 
ذلك  الأحفوري،  الوقود  حمل 

حتديات  تكتنفه  ك��ان��ت  واإن   - ال��ذي  الإح���الل 
للتنمية  نوعية  نقلة  ميثل  اأن  ميكن    - �شتى 
املتجددة،  الطاقة  تقنيات  وتوطني  امل�شتدامة، 
البيئة  وحماية  للمواطنني،  العمل  فر�ض  وتوفري 
الأممية  التو�شيات  تنفيذ  خ��الل  م��ن  العاملية 
زيادة  الناجمة عن  الكربونية  النبعاثات  بتقليل 
من  والف��ت��ك��اك  الأح��ف��وري،  ال��وق��ود  ا�شتهالك 
منوذج القت�شاد الريعي املتقلب �شعودا وهبوطا 
اقت�شادي  منوذج  اإلى  الطاقة  اأ�شعار  تقلب  مع 

اإنتاجي باأيٍد وعقول وطنية.
ه���ذا امل��و���ش��وع احل��ي��وي ه��و حم��ط اأن��ظ��ار 

لتلبي  اجل��ائ��زة  ف��ج��اءت  اجل��ادي��ن،  الباحثني 
حاجة واقعية يف البيئة البحثية، فلهم منا ال�شكر 

اجلزيل.

رأي��ك في مبادرة جائزة يوسف  • ما 
ب���ن أح���م���د ك���ان���و ف���ي ت��ش��ج��ي��ع ال��ب��ح��وث 

االقتصادية في الدول العربية؟
م��ب��ادرة ج��دي��رة ب��ال��ت��ق��دي��ر والح�����رتام. و 
املعروف اأن الهتمام بالبحث العلمي هو القاطرة 
الأ�شا�شية للتنمية يف اأي بلد يف العامل. و الإنفاق 
على البحث العلمي لي�ض اإنفاقا غري اإنتاجي، بل 
هو الذي يوفر البيئة ال�شاحلة 
ل��الإن��ت��اج والإب����داع، وع��وائ��ده، 
اأنها  اإل  قليال،  ت��اأخ��رت  واإن 
عرب  تتعاظم  و  تدوم  و  ت�شتمر 

العقود و الأجيال.
�شممتها  ال��ت��ي  امل���ب���ادرة 
ونفذتها عائلة كانو هي جتربة 
ال��ع��رب��ي،  ال���ع���امل  رائ�����دة يف 
ومن كل من�شف  منا  وت�شتحق 
متثل  وه��ي  وال��ث��ن��اء،  التقدير 
ل��ك��ل خم��ل�����ض وطني  حم��ف��زا 
كل  يف  حذوها  يحذو  اأن  غيور 
جمال  يف  ���ش��واء  العلمي،  البحث  يخدم  جم��ال 
التي  احليوية  املجالت  من  غريه  اأو  القت�شاد 
ت�شعى اإلى دعم تنمية بالدنا واإيجاد حلول فعالة 

مل�شكالتها.
واإنني اأنتهز الفر�شة واأقدم تهنئتي وتقديري 
دوراتها  الكرمية على جناح اجلائزة يف  للعائلة 
املختلفة، وكونها اأ�شبحت حمط اأنظار الباحثني 
يف جم���ال الق��ت�����ش��اد ب��الأ���ش��ا���ض، وغ���ريه من 
املزيد  لهم  واأمتنى  الأخ��رى،  اجلائزة  جم��الت 
اجلائزة  على  وللقائمني  والتقدم،  التوفيق  من 

بدوام العافية والتوفيق.

تسببت جائحة 
كورونا في موجات 
من الصدمات التي 
اجتاحت االقتصاد 
العالمي، وأدت إلى 
أكبر أزمة اقتصادية 

عالمية
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واأنتهز الفر�شة اأي�شا لأقدم اقرتاحا للعائلة 
الكرمية بتبني اإن�شاء مركز للبحوث القت�شادية، 
ليدعم التنمية القت�شادية يف مملكة البحرين، 
العربي  العامل  ويف  العربي،  اخلليج  منطقة  ويف 
الرئي�شية  خطته  �شمن  يكون  بحوث  مركز  كله. 
وال�شعي  املنطقة  يف  الناجحة  التجارب  درا�شة 
حلول  واإي��ج��اد  العقبات  وتذليل  تعميمها،  اإل��ى 

للم�شكالت التي تعوق تنفيذ الربامج التنموية. 
والعائلة الكرمية اأهل لكل خري، ومبادراتهم 
واخلليجي  البحريني  القت�شاد  لدعم  الكرمية 
بالف�شل  وع��ارف  من�شف  كل  يعرفها  والعربي 

لأهل الف�شل.  

الشأن  ف��ي  مختص  باحث  بصفتك   •
 

االقتصادي كيف ترى االقتصاد العالمي 
بعد الجائحة؟

من  م��وج��ات  يف  ك���ورون���ا  ج��ائ��ح��ة  ت�شببت 
العاملي،  القت�شاد  اجتاحت  التي  ال�شدمات 
فيما  عاملية  اقت�شادية  اأزم��ة  اأك��رب  اإل��ى  واأدت 
الأزمة  تلك  ب��داأت  الزمان.  من  قرن  على  يزيد 
بلدان  جلميع  حدثت  التي  الكاملة  بالإغالقات 
والتنقل  الطريان  حركة  وتوقف  تقريبا،  العامل 
القت�شاد  على  انعك�ض  ذل��ك  كل  ال���دول.و  بني 
النمو،  معدلت  يف  ح��ادا  تباطوؤا  ف�شهد  العلمي 
الغذائية،  ال�شلع  اأ�شعار  الإنتاج، وارتفاع  و�شعف 

وفقدان الكثري من فر�ض العمل.
تقارير  يف  ورد  ك��م   ، الأزم����ة  ه���ذه  واأدت 
ع��دة ���ش��ادرة ع��ن الأم���م امل��ت��ح��دة، اإل���ى زي��ادة 
العامل  دول  بني  �شواء  امل�شاواة  ع��دم  يف  ح��ادة 
ذلك  ظهرا  الواحدة.  الدولة  داخل  اأو  وبع�شها، 
ا�شتاأثرت  ال��ذي  اللقاحات  مو�شوع  يف  وا�شحا 
القرو�ض  على  الطلب  وازداد  الغنية،  ال��دول  به 
اللزمة  النفقات  لتغطية  الدولية  املوؤ�ش�شات  من 

ومعاجلة تداعيات الأزمة. 
وغريها  واإ�شبانيا  كفرن�شا  كربى  بلدانا  اإن 
فيها،  للدخل  رئي�شيا  م�شدرا  ال�شياحة  متثل 

وتوقفت  ال��ن��ا���ض،  حركة  توقفت  الإغ���الق  وم��ع 
حياتهم  تقوم  ممن  املاليني  واأ�شبح  ال�شياحة، 

حول هذا املرفق الهام عاطلون وحمتاجون.
يف  ه�شا�شة  ع��ن  اأي�����ش��ا  اجل��ائ��ح��ة  ك�شفت 
من  كثري  ت�شتطع  فلم  القت�شادية،  براجمنا 
اأو  اأو تعوي�ض العاطلني،  الدول توفري اللقاحات، 
وقتا  يحتاج  اأمر  وهو  اقت�شادي.  اأي منو  حتقيق 

طويال لإزالة تلك الآثار.
احلياة  اإلى  العودة  بداأت  املوجات  هذه  بعد 
التعايف  يف  العاملي  القت�شاد  وب���داأ  تدريجيا، 
فر�ض  وتوفري  النمو،  من  جيدة  ن�شبة  وحتقيق 
خم��اط��ر.  م��ن  ي��خ��ل��و  ل  الأم����ر  اأن  اإل  ال��ع��م��ل. 
ف��الق��ت�����ش��اد الأم���ري���ك���ي ال����ذي مي��ث��ل ق��اط��رة 
وكثري  كبري،  ركود  من  يعاين  العاملي  لالقت�شاد 
من اخلرباء يحذرون هناك من انهيار اقت�شادي 
ي�شبه الك�شاد العاملي الكبري عام 1929 ب�شورة 
اأك��رث ف��داح��ة وخ��ط��ورة. جل��اأ الأم��ري��ك��ان لرفع 
�شعر الفائدة على الدولر، فهربت ال�شتثمارات 
ال�شاعدة  الأ����ش���واق  م��ن  ال�شاخنة  والأم�����وال 
تلك  وُتركت  املتحدة،  ال��ولي��ات  نحو  والنا�شئة 
جلب  اأج���ل  م��ن  حقيقية  م��ع��ان��اة  يف  الأ����ش���واق 
اإل��ى  ���ش��ي��وؤدي  كبري  خلل  هناك  ال���ش��ت��ث��م��ارات. 

اأزمات اقت�شادية عميقة يف امل�شتقبل.
على  للجائحة،  الكبرية  ال�شتجابة  ت�شببت 
التخفيف  يف  وفعاليتها  �شرورتها  م��ن  ال��رغ��م 
م��ن اأ����ش���واأ اآث����ار الأزم�����ة، يف زي����ادة ع��امل��ي��ة يف 
ب�شاأن  املخاوف  اإلى جتدد  اأدت  الدين احلكومي 
وو�شعت  الديون،  ل  حتمُّ على  القدرة  ا�شتمرارية 
ه���وة ال��ت��ف��اوت ب��ني الق��ت�����ش��ادات ال�����ش��اع��دة 
 - بلدًا   51 �شهد   ،2020 عام  ففي  واملتقدمة. 
من بينها 44 من اقت�شادات الأ�شواق ال�شاعدة 
- انخفا�شًا يف ت�شنيف خماطر الدين احلكومي 

)اأي تقييم اجلدارة الئتمانية للبلد املعني(.
العاملي  القت�شاد  اأن  اإل��ى  ن�شري  اأن  ونريد 
املختلفة  قطاعاته  وبني  دوله  بني  مرتابط،  كله 
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تنت�شر  قد  الرتابط،  هذا  وب�شبب  ال�شواء،  على 
القطاعات  اأح��د  يف  املتزايدة  املالية  املخاطر 
القت�شاد  ا�شتقرار  زعزعة  اإلى  وتوؤدي  ب�شهولة 
يتعر�ض  عندما  امل��ث��ال،  �شبيل  على  بالكامل. 
ل�شغوط  ال�����ش��رك��ات  وق��ط��اع  ال��ع��ائ��ل��ي  ال��ق��ط��اع 
من  اأك��رب  خماطر  امل��ايل  القطاع  يواجه  مالية، 
قدرة  اأقل  وي�شبح  القرو�ض،  �شداد  عدم  حيث 
املركز  تدهور  اإذا  وباملثل،  الئتمان.  توفري  على 
نتيجة  املثال،  �شبيل  )على  العام  للقطاع  املايل 
الإي��رادات  وانخفا�ض  احلكومي  الدين  ارتفاع 
دعم  على  العام  القطاع  قدرة  فاإن  ال�شريبية(، 

قطاعات القت�شاد الأخرى ترتاجع.
 – لالأ�شف   – الت�شاوؤم  على  يبعث  ومم��ا 
ب��وادر  و  الأوك��ران��ي��ة،  الرو�شية  احل��رب  ن�شوب 
املتحدة وال�شني  الوليات  اآخر بني  نزاع  حدوث 
تايوان.  م�شيق  يف  متكررة  مناو�شات  اإث��ر  على 
التي  ياأتي عقب تلك اجلائحة الرهيبة  كل ذلك 
ي�شتعد  العاملي �شربة قوية مل  �شربت القت�شاد 

قوته منها بعد.
ذلك التناف�ض الكبري بني الدول العظمى يف 
تقارير  ت�شري  ح�شبما  يق�شي،  اجلائحة  اأعقاب 
التعاون  اأو  للتقارب  ف��ر���ض  اأي  على  ع��دي��دة، 
التمويل  ع�شر  وينهي  ال��دول،  بني  القت�شادي 
الرخي�ض لرتفاع اأ�شعار الفائدة، وهو ما �شوف 
عن  الأ���ش��ول  اأ�شعار  تراجع  مع  ال��رثوات  يدّمر 
اأوجه  و�شُيعّري  املت�شخمة،  احلالية  التقييمات 
ديونها،  تراكمت  التي  والدول  ال�شركات  ق�شور 
ال�شداد  ع��ن  تخلف  ح��الت  ذل��ك  ع��ن  و�شينتج 

واأزمات مالية �شت�شمل الأ�شواق النا�شئة.
العاملي  القت�شادي  الو�شع  الأ�شف،  بالغ  مع 
ي�شتلزم  و�شع  وهو  باأخطار حمدقة،  ينذر  حاليا 

جهودا جادة من اأجل احتواء تلك املخاطر.

ب��ح��ك��م ت����واج����دك ل��ل��ع��م��ل ف���ي دول 
ال��خ��ل��ي��ج، ك��ي��ف ت����رى اق���ت���ص���ادي���ات دول 
في  ال��دول  تلك  رغبة  مع  خاصة  الخليج 

تنويع مصادر الدخل؟
حبا اهلل دول اخلليج برثوات طيبة من املواد 
كبرية  ب�شرية  وم��وارد  وال��غ��از(  )النفط  اخل��ام 
ظل  يف  رائ��دة  اقت�شادية  مكانة  لتحتل  توؤهلها 
اقت�شادية  م�شاعب  تكتنفه  ال��ذي  اليوم  ع��امل 

وم�شكالت تنموية �شتى.
كبريا  حتديا  النفطية  الأزم��ة  �شكلت  ولقد 
بع�شها،  يف  �شخما  زل��زال  ومثلت  ال��دول،  لهذه 
يف  اأ�شا�شي  تكوين  م��ن  النفط  ميثله  مل��ا  نظرا 
اأ�شا�شي  م�شدر  من  ميثله  ومل��ا  املحلي،  الناجت 
اأغلب دول  لالإنفاق احلكومي. لأجل ذلك قامت 
كحلول  خمتلفة،  تر�شيدية  ب��اإج��راءات  اخلليج 
منت�شف  يف  ب��داأت  التي  الأزم��ة  ملواجهة  عاجلة 
اليوم،  اإل��ى  غبارها  ينق�شع  ومل  2014م  عام 

رغم بع�ض فرتات التعايف الق�شرية.
الأزم��ة  ت�شخي�ض  يف  العلمي  الطريق  ولعل 
�شبل  واق����رتاح  مظاهرها  وحت��دي��د  واأ���ش��ب��اب��ه��ا 
نقطة  هو  امل�شابهة  والأزم��ات  الواقع  من  العالج 
امل�شكالت  ه���ذه  اأم��ث��ال  يف  ال�شحيحة  ال��ب��دء 
وحتديد  النفطية،  لالأزمة  حلول  اإيجاد  ملحاولة 
يف  تفيد  التي  الأولوية  ذات  امل�شارات  من  عدد 
اقت�شادية  تنمية  نحو  والنطالق  الأزم��ة  جتاوز 

حقيقية، ل ميثل النفط حجر الزاوية فيها.
الأزم��ة،  جت��اوز  يف  كبرية  فر�شا  اأمامنا  اإن 
جذورها  تنغر�ض  كبرية  بفوائد  منها  واخل��روج 
يف البيئة اخلليجية لتثمر حلول دائمة ل موؤقتة، 
وتغيريا جذريا ل مرحليا، وبذلك تكون الفر�شة 
ت��اري��خ��ي، يفيد اجليل  اإجن���از  اإل��ى  ق��د حت��ول��ت 

احلا�شر، واأجيال تاأتي من بعده. 
وم��و���ش��وع ال��ت��ن��وي��ع الق��ت�����ش��ادي، وع���دم 
الزاوية  حجر  الآن  ميثل  النفط  على  العتماد 
ل�شوق  اأ���ش��رى  نظل  ل  حتى  اخلليجية،  للتنمية 
يجعل  مما  وهبوطا،  �شعودا  املتذبذبة  النفط 
تثبيت  ويجعل  اأمره،  من  حرية  يف  القرار  �شانع 

اخلطط التنموية اأمرا ع�شريا.
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يهدف التنويع القت�شادي اإلى تو�شيع فر�ض 
واآفاق ال�شتثمار املحلي والأجنبي املبا�شر وزيادة 
وتقوية  الدولية،  والأ�شواق  التجاريني  ال�شركاء 
وبالتايل  القت�شادية  القطاعات  بني  الروابط 
وتنويع  وتو�شيع  القت�شادي،  ال�شتقرار  حتقيق 
للقطاعات  امل�شافة  القيمة  وزي����ادة  ال��ع��وائ��د 
النمو  عملية  ت�شريع  ث��م  وم���ن  الق��ت�����ش��ادي��ة، 
الوطنية،  للعمالة  الفر�ض  وتوفري  القت�شادي، 
يف  ت�شهم  اإحاللية  اأو  ت�شديرية  �شناعة  واإيجاد 
لل�شناعات  واخللفية  الأمامية  الروابط  تقوية 

القائمة.
خطوات  اخلليجية  ال��دول  بع�ض  خطت  وقد 
ريعية  اقت�شادات  من  التحول  يف  واع��دة  اأولية 
قائمة على الرثوات غري املتجددة اإلى اقت�شادات 
حتتاج  خطوات  وهي  امل�شدر،  متنوعة  انتاجية 
اأول،  الوعي  يف  لتوطينها  كبرية  جمهودات  اإلى 

وعلى اأر�ض الواقع ثانيا.
حقيقي  تنوع  دون  حتول  التي  املعوقات  ومن 
توجيه  يف  ال���رتدد  ذل��ك  اخلليجي  لالقت�شاد 
اإنتاجية  قاعدة  بناء  نحو  الثابتة  ال�شتثمارات 
وا�شعة، وخا�شة يف ظل زيادة النفقات وانخفا�ض 
اأ�شعار النفط ب�شبب جائحة كوفيد 19، واتخاذ 
ربحية  اأقل  م�شروعات  نحو  ال�شتثمارات  توجيه 
جمالت  يف  ال�شتثمارات  لرتكيز  ذريعة  وعوائد 
اإن  القت�شادي.  التنويع  م��راع��اة  دون  بعينها 
هذا الأمر لو مل يكن له اأثر على املدى القريب، 

ف�شيكون اأحد اأ�شباب املعاناة يف امل�شتقبل.
اإل��ى  يحتاج  املطلوب  القت�شادي  التنويع 
القطاع  ت�شجع  ومالية  نقدية  اإج���راءات  اتخاذ 
امل��وج��ودة  اأ���ش��ول��ه  بع�ض  حت��وي��ل  على  اخل��ا���ض 
حملية،  م�شاريع  يف  وا�شتثمارها  اخل���ارج،  يف 
القطاع  يف  ال�شتثمار  م�شاعف  زيادة  و�شرورة 
وزي���ادة  التقنية  ت��وط��ني  ط��ري��ق  ع��ن  اخل��ا���ض 
وتعبئة  ال�شتثمارات  توجيه  واإع��ادة  الإنتاجية، 

املوارد للقطاعات الإنتاجية غري النفطية.

التنمية  خطط  اأن  ه��و  مهم،  اآخ��ر  وج��ان��ب 
 – تتجه  اأن  ينبغي  القت�شادية يف دول اخلليج، 
�شورة  يف  لي�شت  املواطنني،  – اإلى  الأ�شا�ض  يف 
اأموال ريعية فح�شب، بل تطوير للقدرات وتاأهيل 
لدخول �شوق العمل، والإفادة من الأعمال املتاحة 
امل�شتقبل  لقيادة  ت�شلح  ب�شرية  ق��درات  بناء  يف 

واإ�شالح احلا�شر معا.

بالتنويع  امل��ع��ن��ي��ة  اخل��ط��ط  ت�����ش��اب��ه  ومي��ث��ل 
اأح��د  ال��ت��ع��اون  جمل�ض  دول  ل��دى  الق��ت�����ش��ادي 
املناف�شة  �شيجعل  مم��ا  التنويع،  ه��ذا  معوقات 
بينها قوية، ويزيد من خماطر تطور اقت�شادات 
ل  ه��ذا  الآخ����ر.  بع�شها  ح�����ش��اب  ع��ل��ى  بع�شها 
لكن  مناف�شون،  هناك  يكون  لن  اإنه  القول  يعني 
العديد من خطط التطوير للحكومات اخلليجية 
ت�شتهدف املجالت نف�شها كال�شياحة، واخلدمات 
نظر  وجهة  ومن  اللوج�شتية.  واخلدمات  املالية، 
اإلى  ي��وؤدي  قد  ف��اإن هذا  بي غلوبال(  اأن��د  )اإ���ض 
هذا  تزويد هذه اخلدمات.  كبرية يف  تداخالت 
جمل�ض  دول  بني  اقت�شادي  تكامل  اإل��ى  يحتاج 
واح���دة،  تنموية  ك��وح��دة  وال��ت��ح��رك  ال��ت��ع��اون، 
التحديات  على  جميعا  تتغلب  اأن  ميكنها  حتى 
التكتالت  �شماته  اأه��م  ع�شر  يف  القت�شادية 

والتحالفات.

دول  ل��دى  الق��ت�����ش��ادي  التنويع  ف��ر���ض  اإن 
اأنها ما زالت  اإذ  جمل�ض التعاون واعدة وكبرية؛ 
لكن  بعد،  اإمكاناتها  من  الكثري  عن  تك�شف  مل 
املجل�ض  دور  تفعيل  يف  �شيكون  الكبري  التحدي 
ال��دول  ب��ني  تكاملية  اقت�شادية  وح��دة  بناء  يف 
وب��ع�����ش��ه��ا، ت��ق��وم ع��ل��ى الإف�����ادة م��ن ال��ت��ج��ارب 
جم��الت  يف  التميز  اإل��ى  ال�شعي  م��ع  املختلفة، 
اقت�شادية متخ�ش�شة، وا�شتغالل البنية التحتية 

القوية يف اإقامة نه�شة حقيقية مبعايري عاملية.
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مجلس أمناء جديد
 لجائزة يوسف بن أحمد كانو

أعلن الوجيه خالد محمد كانو 
رئيس مجلس أمناء جائزة 

يوسف بن أحمد كانو في 21 
يونيو 2022 عن إعادة تشكيل 
مجلس أمناء جائزة يوسف بن 

أحمد كانو لألعوام 2022 – 
2025م.

 و ين�شم ملجل�ض الأمناء اجلديد �شخ�شيات 
م��رم��وق��ة ع��رف��ت ب��اإ���ش��ه��ام��ات��ه��ا امل��ت��ع��ددة يف 
املجالت العلمية والثقافية على م�شتوى اخلليج 
الأنرثوبولوجيا  اأ�شتاذ  �شمنها  من  و  العربي 
الوكيل  يتيم  عبدالرحمن  ال��دك��ت��ورع��ب��داهلل 
الوكيل  و  والوطني  وال��رتاث  للثقافة  امل�شاعد 
امل�شاعد للمطبوعات والن�شر ال�شابق و احلا�شل 
اآل خليفة  �شلمان  ال�شيخ عي�شى بن  و�شام  على 
اخلليج  بجامعة  املائية  امل��وارد  اأ�شتاذ  كذلك  و 
العربي نائب رئي�ض جمعية علوم و تقنية املياه 

اخلليجية الدكتور وليد خليل زباري. 

اأمناء  ملجل�ض  اجل��دي��د  للت�شكيل  وين�شم 
جائزة يو�شف بن اأحمد كانو لالأعوام 2022 
اأفراد  من  جدد  اأع�شاء  كذلك  2025م   –
كانو  ع��ب��داهلل  علي  ال�شيد  هما  و  كانو  عائلة 
بال�شاأن  املهتمني  كانو  ف��وزي  �شفية  الآن�شة  و 

من  كل  حتتفظ  و  التكنولوجيا.  و  الإقت�شادي 
و  كانو  مبارك  منى  املعروفة  الأع��م��ال  �شيدة 
و  ال�شباب  و  امل���راأة  و  البيئة  بق�شايا  املهتمة 
اإبراهيم جمال  الأكادمييني املرموقني الدكتور 
رئي�ض  و  البحرين  جامعة  رئي�ض  الها�شمي 
جامعة اخلليج العربي و ع�شو جمل�ض ال�شورى 
ال�شابق و الدكتور ناظم �شالح ال�شالح اأ�شتاذ 
الإق��ت�����ش��اد و امل��ال��ي��ة و اخل��ب��ري الإق��ت�����ش��ادي 

مبقاعدهم يف الت�شكيل اجلديد. 

ج��دول  اجل��دي��د  الأم��ن��اء  جمل�ض  ينتظر  و 
ع�شرة  احلادية  الن�شخة  اإطالق  ي�شمل  اأعمال 
من اجلائزة و ما يت�شمنها من اإختيار ملوا�شيع 
م�شابقات اجلائزة تواكب الع�شر و تكوين جلان 
م�شاهمات  تقييم  على  الإ�شراف  مهمتها  عمل 
روؤية  تنفيذ  متابعة  اإل��ى  بالإ�شافة  امل�شاركني 

اجلائزة التي مت اإقرارها يف العام ال�شابق. 

الوجيه خالد محمد كانو
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مجلس أمناء جائزة يوسف بن أحمد كانو 
»2025-2022«

السيد خالد محمد كانو
رئيس مجلس األمناء

السيدة منى مبارك كانو
عضو مجلس األمناء

الدكتور ناظم صالح 
الصالح

عضو مجلس األمناء

السيد علي عبد الله كانو
عضو مجلس األمناء

الدكتور عبدالله 
عبدالرحمن يتيم
عضو مجلس األمناء

اآلنسة صفية فوزي كانو
عضو مجلس األمناء

الدكتور وليد خليل زباري
عضو مجلس األمناء

الدكتور إبراهيم جمال 
الهاشمي

عضو مجلس األمناء
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جائزة يوسف بن أحمد كانو
 تقيم حفل تكريم الدورة العاشرة

أقامت جائزة يوسف بن أحمد كانو في 30 مايو 2022 حفل تكريم 
الفائزين بالدورة العاشرة في برج كانو في المنطقة الدبلوماسية. 
و خالل الحفل تسلم الفائزون الذين بلغ عددهم ١٢ فائزا شهادات 
التقدير و المكافآت المالية بحضور نائب محافظ العاصمة و نخبة 

من األكاديمين و أساتذة الجامعات و رؤساء مجالس إدارات  
الصحف المحلية و المهتمين بالشأن الثقافي و عدد من أفراد 
عائلة كانو يتقدمهم كل من الوجيه الدكتور عبداللطيف جاسم 

كانو و الوجيه خالد محمد كانو و الوجيه فوزي أحمد كانو. 
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املحلية  ال�شحف  ت��ك��رمي  احل��ف��ل  و�شمل 
جامعة  و  البحرينية  ال�شحفيني  جمعية  و 
البحرين و هي اجلهات التي �شاندت اجلائزة 
و  فعالياتها  اإب��راز  خ��الل  من  معها  تعاونت  و 
ت�شليط ال�شوء عليها و �شاهمت يف امل�شاركة يف 

جلان التقييم.

جم��ال  يف  الأول  امل��رك��ز  ب��ج��ائ��زة  ف���از  و 
اإبراهيم  حممد  ال�شتاذ  الباحث  الإقت�شاد 
ريا�ض  فاز  و  دولر.  األف   30 قيمتها  و  �شلبي 
الأول يف جمال  املركز  حممود حممد بجائزة 
البحث العلمي و قيمتها 10 اآلف دولر و فاز 
الأول  املركز  بجائزة  �شالح  عبدالر�شا  اأحمد 
اآلف   10 وقيمتها   الت�شكيلي  الفن  جمال  يف 
دولر. و فاز كل من بدر عبداحل�شني عبداهلل 
و عادل �شامل الذوادي و �شمرية �شعيد و حبيب 
ر�شا  �شيد  و  ال��وداع��ي  اأح��م��د  �شيد  و  اخل��ب��از 
التالية و بجوائز مالية ترتاوح  هادي باملراكز 

ما بني 5 اآلف اإلى 7 اآلف دولر.  

و تاأتي جائزة يو�شف بن اأحمد كانو و التي 
اإهتمام  اإط���ار  يف  1998م  ع��ام  يف  تاأ�ش�شت 
جمموعة يو�شف بن اأحمد كانو التجارية بدعم 
وامل�شاهمة  العامة  اخلدمة  ذات  امل�شروعات 

والثقافية  الدينية  امل�����ش��روع��ات  يف  الفعالة 
ت�شجيعًا  و  العلم  مل�شرية  دعما  و  والإن�شانية 
للمفكرين والعلماء من اأبناء البحرين و البلدان 
الإ�شالمية،  ال��درا���ش��ات  جم��الت  يف  العربية 
العلوم  وجمالت  والأعمال،  والقت�شاد  واملال 
ا�شم  اجل��ائ��زة  حتمل  و  املختلفة.  والآداب 
يو�شف  احل��اج  التجارية  للمجموعة  املوؤ�ش�ض 
عرف  حيث  ل��ذك��راه  تخليدًا  كانو  اأح��م��د  ب��ن 
طالب  وم�شاعدة  والعلماء  بالعلم  باإهتمامه 
العلم اإلى جانب م�شاهماته الكبرية يف الأعمال 
على  بالنفع  تعود  التي  اخلريية  و  الإن�شانية 

املجتمع.

  الوجيه خالد محمد كانو  
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  السيد عبدالنبي الشعلة، د. خالد العوهلي،
   الوجيه خالد كانو، السيد نبيل خالد كانو 

  الوجيه فوزي كانو  
  واألستاذ أنور عبدالرحمن  

  صورة تجمع رئيس وأعضاء مجلس األمناء مع الفائز 
  بالمركز الثالث في مجال الفن التشكيلي عادل الذوادي 

  السيد طارق كانو، السيدة منى كانو 
  الوجيه فوزي كانو، واالنسة صفية فوزي كانو 

الوجيه فوزي كانو والفائز في مجال 
البحث العلمي سيد رضا هادي 

  الوجيه فوزي كانو، د. خالد عبدالرحمن العوهلي 
  الوجيه خالد كانو و د. مؤمن الريفي 

  د. ناظم الصالح، د. ابراهيم الهاشمي، 
  الوجيه فوزي كانو، د. خالد العوهلي والوجيه خالد كانو 

  د. ناظم الصالح  
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  الوجيه فوزي كانو والسيد 
  عبدالنبي الشعلة أثناء تكريم جريدة البالد 

  الفائز بالمركز الثالث في مجال 
  البحث العلمي سيد أحمد الوداعي 

  السيد بدر عبدالحسين الفائز في مجال  
  الفن التشكيلي بالمركز الثاني 

  الفائزة في المركز الثاني في مجال  
  البحث العملي سميرة سعيد 

  المشرفة على البحث العلمي للفائزة 
  بالمركز الثاني الدكتورة أفنان فريجه 

  الفائز بالمركز األول في مجال الفن 
  التشكيلي أحمد عبدالرضا صالح  

  الفائز بالمركز الثالث في مجال الفن 
  التشكيلي السيد عادل الذوادي 

  الفائز بالمركز األول في مجال البحث  
  العلمي رياض محمود  
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  الوجيه خالد كانو والوجيه عبداللطيف كانو يتوسطان الفائزين بجائزة يوسف بن احمد كانو في دورتها العاشرة 

  السيد عبدالرحمن بوجيري، االسيد راشد نبيل الحمر، 
 الوجيه خالد كانو في لقطة جماعية   السيد طالل فوزي كانو  

  جانب من الحضور 
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»جائحة كورونا والتعافي االقتصادي«

 من أهمية دراسة تأثيرات جائحة كورونا على قطاع االعمال واالفراد، تبنت جائزة يوسف بن أحمد 
ً
انطالقا

مكافحة  في  البحرين  مملكة  وتجربة  االقتصادي  والتعافي   COVID19 الكورونا  )جائحة  موضوع  كانو 
العربية  الدول  أبناء  من  الباحثين  وتدعو  للجائزة  عشرة  الحادية  للدورة  للمسابقة  كموضوع  الجائحة( 

 للمحاور التالية:
ً
لتقديم مساهماتهم في هذا المجال طبقا

المحاور:
• نبذة تاريخية عن االمراض المعدية واالوبئة التي شهدها العالم في العصور الحديثة.

• اآلثار التي خلفتها الجائحة على قطاعات الحياة المختلفة )االقتصادية والصحية واالجتماعية والنفسية....
الخ(.

• تقييم دور منظمة الصحة العالمية في التعامل مع الجائحة.
• التسابق العلمي في انتاج اللقاحات لمقاومة الفيروس وتحدي المتحورات.

• تجارب عالمية مختارة في مقاومة الفيروس.
• التعافي االقتصادي ومالمح العالم الجديد ما بعد كورونا.
• تناول وتقييم تجربة مملكة البحرين في التصدي للجائحة.

• نتائج الدراسة والتوصيات والدروس المستفادة.
• الخالصة.

المزايا
1. يمنح الفائز جائزة نقدية قدرها ثالثون ألف دوالر أمريكي وعندما يتساوى أكثر من عمل فإن الجائزة تقسم 

بينهم بالتساوي.
2. يمنح الفائز/ الفائزين شهادة تقديرية.

جهات الترشيح:
1. يجوز للفرد ترشيح نفسه بإرسال أعماله وسيرته الذاتية إلى عنوان الجائزة مباشرة مع االلتزام بكافة الشروط.

2. تقبل الترشيحات من الجامعات ومراكز األبحاث والهيئات العلمية في عموم الدول العربية.
3. ال تقبل الترشيحات من االحزاب والجمعيات السياسية.

لإلطالع على شروط وتعليمات الجائزة، الرجاء زيارة موقعنا على الرابط:

Tel: (973) 17226153
Fax: (973) 17226154 www.ybakanooaward.com

مرحبا بكم في موقعنا على اإلنترنت

kanoo.award@kanoo.com

البريد اإللكتروني

ص.ب:  1170 - المنامة – مملكة البحرين

الرجاء إرسال جميع المكاتبات واالستفسارات بإسم األمين العام لجائزة يوسف بن أحمد كانو وعلى العنوان اآلتي:

آخر موعد الستالم المشاركات 31 مارس 2023مـ

المسابقة اإلقتصادية للدورة الحادية عشرة
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هل نعيش نهاية عصر المسار 
المهني المستقيم؟

بقلم محمد درويش

يبدو أن في عالمنا الحالي يصبح بقاء المرء في مسار مهني واحد و 
مستقيم  أمرًا غير سائد. فالالفت أن تغير المسار المهني من تخصص 
إلى آخر أصبح سمة من سمات العصر  و حالة تنتشر عالميًا إلعتبارات 

كثيرة.
ويؤكد ديوان اإلحصائيات العمالية الفيدرالي في الواليات المتحدة 

األمريكية أن التنقل بين مسارات مهنية متعددة لم يعد حكرًا 
على الموظفين المبتدئين بل أصبح مالحظًا عبر جميع المستويات 

الوظيفية و التخصصات.
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اأمريكية  �شحفية  دف��ع  م��ا  ه��ذا  ل��ع��ل  و 
الوقت  هذا  ت�شمية  اإلى  �شيديا  فاريا  تدعى 
اأن  مو�شحة  امل��ه��ن��ي��ة(  )احل��ل��ق��ات  بع�شر 
يركز  ال��ذي  التقليدي  املهني  امل�شار  ه��دف 
القمة   حتى  الوظيفي  ال�شلم  �شعود  على 
ي�شمن  احللقات  متعدد  م�شوار  اإل��ى  حت��ول 
ت�شاعد  التي  اخل��ربات  من  العديد  اإكت�شاب 
عام  ب�شكل  الوظيفي  النمو  فر�ض  خلق  على 

و ت�شبع الرغبات.

م��ق��ال على  ج��وب��ت��ا يف  ���ش��ان��ي��ا  ي��ذك��ر  و 
موقع  من  الهندية  الن�شخة 
e n t r e p r e n e u r .

com  اأن اليوم من املمكن 
بل و من امل�شتح�شن اأن يكون 
وظيفية/  م�����ش��ارات  للمرء 
ت�شمن  لأنها  متعددة  مهنية 
و  متنوعة  للدخل  م�����ش��ادر 
لل�شرية  ديناميكية  تعطي 
اإ���ش��اف��ة  ت�شيف  و  ال��ذات��ي��ة 
املهارات  ملجموعة  اإيجابية 

التي ميتلكها املرء. 

اأم��������ا ال����ك����ات����ب ك��ب��ري 
 Harvard يف  ل��ه  م��ق��ال  يف  و  �شيهجال 
يكون  اأن  فين�شح   Business Review
مو�شحًا  الأقل،  على  مهنيني  م�شارين  للمرء 
على  ي�����ش��اع��د  امل��ه��ن��ي��ة  امل�����ش��ارات  ت��ن��وع  اأن 
اإكت�شاف الإبتكارات و التطورات التكنولوجية 
م�شارًا  اأن  اأ�شار  و  املعارف.  دائ��رة  يو�شع  و 
مهنيًا معينًا قد ي�شاهم يف اإطالق م�شار اآخر 
ذات  )وظيفة  الأول  امل�شار  ي�شبح  بحيث 
امل�شار  لبدء  التمويل  م�شدر  ثابت(  مدخول 

الثاين )هواية تتحول اإلى وظيفة( مثاًل. 

حالة  اإل��ى  الإنتباه  ع��دم  ال�شعب  من  و   
يف  اأي�شًا  هنا  حولنا  املهنية  امل�شارات  تعدد 
الدول العربية حاليًا و �شابقًا. و لعل ال�شاعر 
و  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي  و  الأك���ادمي���ي  و  الأدي����ب  و 
الق�شيبي  غازي  املرحوم  ال�شعودي  الوزير 
خ���ري م��ث��ال ل��ل�����ش��خ�����ض م��ت��ع��دد امل�����ش��ارات 
الطبيب  اأي�����ش��ًا  و  الإه��ت��م��ام��ات.  و  املهنية 
جراحة  اإ�شت�شاري  اأم��ني  عي�شى  البحريني 
الرئي�ض  و  ال��ت��اري��خ  يف  ال��ب��اح��ث  و  ال��ك��ل��ى 
و  ت��اري��خ  جلمعية  ال�����ش��اب��ق 
ال��وك��ي��ل  ال��ب��ح��ري��ن و  اآث�����ار 
ال�����ش��اب��ق ب�����وزارة ال��ث��ق��اف��ة 
م��ث��ال ح��ي على  الإع����الم  و 
املهنيني  امل�����ش��اري��ن  جت��رب��ة 
اآخر  مثال  لدينا  و  بجدارة. 
ن�شرنا مقتطفات من �شريته 
هو  و  العدد  هذا  يف  الذاتية 
بجائزة  الفائز  �شلبي  حممد 
ي��و���ش��ف ب��ن اأح��م��د ك��ان��و يف 
الإقت�شادي  البحث  جم��ال 
يف الدورة العا�شرة، و الذي 
بعدها  و  ال�شيدلة  يف  املهني  م�شواره  ب��داأ 

اإلى الإقت�شاد.  اإنتقل 

لتنويع  امل����رء  ت��دف��ع  ال��ت��ي  الأ���ش��ب��اب  و 
يف  الرغبة  منها  و  كثرية  املهنية  م�شاراته 
جت��رب��ة ع��م��ل م��غ��اي��ر ب��ع��د ق�����ش��اء ف���رتة يف 
مع  امليول  تبدل  و  تغري  اأو  ما  مهنة  مزاولة 
اإلى  ي��وؤدي  مما  الن�شج   و  العمر  يف  التقدم 
اإلى  املرء  تدفع  جديدة  اإهتمامات  اإكت�شاف 
زيادة  يف  الرغبة  اأو  جديد  م�شار  يف  ال�شري 

األسباب التي 
تدفع المرء لتنويع 
مساراته المهنية 

كثيرة ومنها الرغبة 
في تجربة عمل 

مغاير بعد قضاء 
فترة في مزاولة 

مهنة ما
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الدخل و تنويع م�شادره.

و مهما كانت الأ�شباب، ي�شبح اليوم اأكرث 
املهنية  امل�شارات  تعدد  م�شى  وق��ت  اأي  من 
اأمرًا  اأكرث  اأو  م�شارين  بني  اجلمع  اأحيانًا  و 
�شائعًا و مقبوًل بل و مطلوبًا. و مازلت اأذكر 
لقاء جمعني قبل ب�شعة �شنوات يف العا�شمة 
الربيطانية لندن مع رئي�ض حترير الربنامج 
الذي   Newsnight ال�شهري  التفزيوين 
�شا�شة  على  الرئي�شة  ال��ربام��ج  اأح���د  ك��ان 
الإ�شتعانة  يحبذ  ل  اأن��ه  فيه  يل  اأك��د   BBC
اأن  يف�شل  و  الإع���الم  تخ�ش�ض  بخريجي 
من  لديه  التحرير  و  الإع���داد  فريق  يتكون 
الإع��الم  عن  مغايرة  تخ�ش�شات  خريجي 
مثل الهند�شة و الطب و التاريخ و ال�شيا�شة و 
ملا ي�شيفه هوؤلء من علم و خربة  الإقت�شاد 

و تنوع ملحتوى الربنامج. 

من  الكثري  يف  ال�شركات  اأن  املالحظ  و 
اأ�شخا�ض  ع��ن  تبحث  اأ�شبحت  القطاعات 

اإلى  اأدت  متنوعة  وظيفية  جت��ارب  خا�شوا 
ت��راك��م خ��ربات م��ت��ع��ددة.  و ه��ذا م��ا يوؤكده 
الإ�شتثمار  �شركة  يف  الب�شرية  امل��وارد  مدير 
JPMorgan Chase الذي يرى  العاملية 
اأن متطلبات �شوق العمل متغرية و مع دخول 
ي�شبح  النا�ض  حياة  يف  بكثافة  التكنولوجيا 
ال�شابق  ع��ن  خمتلفة  م��ه��ارات  ع��ن  البحث 
املواهب  عن  للبحث  يدفعه  مما  مهمًا  اأم��رًا 
يف جمالت اأخرى خارج دائرة املخت�شني يف 

ال�شريفة و التمويل املايل. 

 و يقول احلق يف كتابه الكرمي )ُهَو الَِّذي 
َمَناِكِبَها  يِف  َفاْم�ُشوا  َذُلوًل  اْلأَْر�َض  َلُكُم  َجَعَل 
ْزِقِه َواإَِلْيِه النُّ�ُشوُر( ف�شواء حافظ  َوُكُلوا ِمن رِّ
الإن�شان على خط م�شتقيم يف م�شاره املهني 
املهنية  امل�شارات  تعدد  اإل��ى  اللجوء  قرر  اأم 
فرزقه  خ��ط��اأ  اأو  �شح  فيه  لي�ض  فاملو�شوع 
يحجبه  لن  و  اهلل  ب��اإذن  �شياأتيه  له  املكتوب 

عنه �شيء. 
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لوحة أحمد عبدالرضا
 الفائز بالمركز األول في مسابقة الفن 
التشكيلي في الدورة العاشرة

والعشرين الواحد  العدد 
هــ  1444 األول   ربــيــع 
مـــــــــــــــ  2022 ـــر  أكـــتـــوب

21

مجلــة ثقافيــة نصف ســنوية – تصدرهــا جـــائزة يوســف بـــــن أحمــد كــانو
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هل الذكاء اإلصطناعي 
حقًا بهذا الذكاء؟

 جائزة يوسف بن أحمد كانو تقيم 
 حفل تكريم  الدورة العاشرة 

ال�������ث�������ق�������اف�������ة ب�������ي�������ن ال�������م�������ؤس�������س�������ة وال���������ف���������رد

العوامل اإلدراكية 
الداعمة لريادة األعمال

الحاسة السادسة 
ليست وهمًا


