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 3أمور يجب التفكير بها قبل استثمار األموال

ممــا ال شــك فيــه أن االســتثمار مــن أفضــل الطــرق ســاعات فــي يومهــم مــن أجــل االســتثمار ،والبعــض
لتحقيــق األربــاح وبنــاء الثــروة ،لكــن قبــل أن يضــع أي اآلخــر ال يتوافــر لديــه الوقــت الكافــي.
شــخص أموالــه فــي أي وســيلة اســتثمارية ،عليــه ً
أوال  -وبشــكل عــام هنــاك طريقتــان الســتثمار األمــوال،
أن يفهــم كيــف يســتثمر أموالــه بالطريقــة الصحيحــة إما االستثمار النشط أو السلبي ،ويعني النوع األول
التــي تجنبــه األخطــاء الشــائعة فــي االســتثمار.
أن يخصــص المســتثمر وقتــاً للبحــث عــن االســتثمارات
الجيــدة ،وبنــاء محفظتــه االســتثمارية ،وإدارتهــا ،فــإذا
كان الشــخص يخطــط لشــراء وبيــع األســهم الفرديــة
مــن خــال سمســار عبــر اإلنترنــت ،فهــذا يعنــي أنــه
يخطــط ليكــون مســتثمراً نشــطاً .

وبشــكل عــام ال توجــد طريقــة واحــدة لالســتثمار
تناســب جميــع األشــخاص ،وأفضــل طريقــة الســتثمار
األمــوال هــي تلــك التــي تناســب احتياجــات الشــخص
وأهدافــه ،ومــن أجــل أن يتوصــل أي شــخص ألفضــل
طريقــة اســتثمار بالنســبة لــه عليــه أن يضــع فــي  -يحتــاج أي شــخص يريــد أن يكــون مســتثمراً
اعتبــاره ثالثــة أشــياء هــي نمــط حياتــه ،والميزانيــة ،نشــطاً ناجحــاً إلــى ثالثــة أشــياء هــي:
ومــدى قدرتــه علــى تحمــل المخاطــر.
الوقــت :يحتــاج المســتثمر النشــط أن يخصــص وقتــاً
 1نمط الحياةكافيــاً للبحــث عــن فــرص االســتثمار ،وإجــراء بعــض
 نمــط الحيــاة مــن العوامــل المؤثــرة فــي اختيــار التحليــات األساســية ،وإدارة االســتثمارات بعــدطريقــة االســتثمار ،فــكل شــخص لديــه نمــط حيــاة شــرائها.
مختلــف ،بعــض األشــخاص يمكنهــم تخصيــص 10
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المعرفــة :يحتــاج المســتثمر النشــط أن تكــون لديــه لتغطيــة نفقاتهــم لمــدة  6أشــهر ،والمهــم فــي هــذا
المعرفــة األساســية بأمــور مثــل كيفيــة تحليــل األمــر أال يضطــر المســتثمر لبيــع اســتثماراته فــي كل
مــرة يرغــب فيهــا فــي إصــاح ســيارته ،أو فــي ســداد
األســهم قبــل االســتثمار بهــا.
الرغبــة :يجــب أن يكــون لــدى الشــخص رغبــة فــي أي نفقــات مفاجئــة.
تخصيــص الوقــت للقيــام باالســتثمار علــى النحــو  3-مدى قدرة الشخص على تحمل المخاطر
الصحيــح ،وألن بعــض األشــخاص ال يريــدون تخصيــص  -لــكل نــوع مــن االســتثمارات مســتوى المخاطــر
جــزء مــن وقتهــم للقيــام بالبحــث والتحليــل ،فــإن الخــاص بــه ،وترتبــط المخاطــر عــادة بحجــم العائــدات،
االســتثمار الســلبي يصبــح الخيــار األنســب بالنســبة ومــن المهــم أن يختــار المســتثمر االســتثمارات التــي
لهــم.
يمكنــه تحمــل مخاطرهــا.
 يضمــن االســتثمار الســلبي تحقيــق عوائــد جيــدة  -فــي حيــن أن الســندات علــى ســبيل المثــال ذاتعلــى المــدى الطويــل دون بــذل الكثيــر مــن الجهــد ،مخاطــر منخفضــة ،فإنهــا توفــر عوائــد قليلــة ،مقارنــة
وتعــد صناديــق االســتثمار المشــترك مــن أفضــل باألســهم التــي يمكــن أن توفــر عائــدات كبيــرة ،لكنهــا
الخيــارات لالســتثمار الســلبي.
ذات مخاطــر مرتفعــة.
 2الميزانية مــن أفضــل الحلــول بالنســبة للمســتثمرين يظــن كثيــرون أنهــم يحتاجــون إلــى مبلــغ ضخــم المبتدئيــن أن يعتمــدوا علــى مستشــار آلــي إلعــدادلبــدء االســتثمار ،لكــن فــي الحقيقــة يمكــن أن يبــدأ خطــة اســتثمار ،لكــي يلبــي أهدافهــم الماليــة ويوائــم
أي شــخص االســتثمار بمبلــغ صغيــر ال يتجــاوز الـــ  100قدرتهــم علــى تحمــل المخاطــر.
دوالر.
 تتمثــل إحــدى الخطــوات المهمــة التــي يجــباتخاذهــا قبــل اســتثمار األمــوال فــي إنشــاء صنــدوق
طــوارئ ،فجميــع االســتثمارات تنطــوي علــى
مخاطــر ،ومــن المهــم أن يؤمــن أي مســتثمر نفســه،
حتــى ال يضطــر إلــى بيــع اســتثماراته فــي وقــت مــا،
فصنــدوق الطــوارئ بمثابــة حائــط األمــان الــذي
يســاعد المســتثمر علــى تجنــب بيــع اســتثماراته.

 يوصــي معظــم الخبــراء المالييــن المســتثمرينبــأن يضعــوا فــي صنــدوق الطــوارئ مبلغــاً يكفــي
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بقلم :الدكتور  /محمد القضاة
قدرهــا  11مليــون دوالر علــى شــكل عمــات
«بيتكويــن» نتيجــة هجمــات ســيبرانية ،وفــي
مايــو 2017م اســتهدف هجــوم ســيبراني ضخــم
دوائــر الصحــة العامــة فــي بريطانيــا ،مــا أصابهــا
بالشــلل التــام ،وإيقــاف خدمــة الطــوارئ فــي
المستشــفيات؛ مــا شــكل خســائر بلغــت إلغــاء 19
ألف عملية جراحية ومواعيد طبية بقيمة تتجاوز
 100مليــون دوالر ،بحســب مجلــة «ســيكيورتي»
المعنيــة باألمــن اإللكترونــي ،وقائمــة الهجمــات
الســيبرانية تطــول وتطــول.

مــا زلنــا نتذكــر الهجمــات الســيبرانية التــي
استهدفت المفاعل النووي اإليراني عام 2010م
مــن خــال برنامــج «ستوكســنت)» (Stuxnet
دمــر حينهــا آالف أجهــزة الطــرد
الخبيــث الــذي ّ
المركــزي الخاصــة بتخصيــب اليورانيــوم ،وكذلــك
تعرضــت لــه شــركة
الهجــوم الســيبراني الــذي ّ
أرامكــو الســعودية عــام 2017م ،وكذلــك أضـ ّـرت
عمليــة اختــراق سالســل توريــد شــبكة «ســوالر
وينــد» الشــهيرة ،التــي اســتمرت أشــهراً عــدة
قبــل الكشــف عنهــا ،والمنســوبة لروســيا ،بمــا
يصــل إلــى  18ألــف منظمــة ،بمــا فــي ذلــك حلــف
ووفقــاً لتقريــر لوكالــة «بلومبيــرج» ،فــإن
شــمال األطلســي (ناتــو) ووكاالت حكوميــة عــدة
الهجمــات الســيبرانية باتــت تشــكل تهديــداً كبيــراً
فــي المملكــة المتحــدة والواليــات المتحــدة.
للشــركات فــي العالــم ،ورجــح التقريــر أن المخاطــر
أعلنــت مجموعــة «فولكســفاغن» األلمانيــة الســيبرانية هــددت مــا قيمتــه  5.2تريليــون دوالر
تعرضهــا لقرصنــة معلوماتية مــن األصــول حــول العالــم ،وذلــك مــن عــام 2019
المصنِّ عــة للســيارات ّ
مورديهــا ،حتــى عــام 2020م ،بينمــا قــدرت بعــض المصــادر
أفضــت إلــى تســريب بيانــات لــدى أحــد ّ
طالت معلومات أكثر من  3.3مليون شخص في أن تصــل إلــى  6تريليونــات دوالر فــي عــام
كنــدا والواليــات المتحــدة ،كمــا أعلنــت سلســلة 2021م ،وبذلــك تشــكل «الجرائــم الســيبرانية»
مطاعــم «ماكدونالــدز» للوجبــات الســريعة أن مــا يعــادل ثالــث أكبــر اقتصــاد فــي العالــم بعــد
بيانــات عمــاء لهــا فــي كوريــا الجنوبيــة وتايــوان الواليــات المتحــدة والصيــن ،فــي حيــن تتوقــع
ُس ّــربت خــال هجــوم معلوماتــي ،فيمــا أعلنــت شــركة ” «Cybersecurity Venturesأن
مجموعــة «جــي بــي إس» العمالقــة فــي مجــال تتزايــد الخســائر الناتجــة عــن القرصنــة الســيبرانية
اللحــوم أيضــاً أنهــا اضطــرت إلــى دفــع غرامــة العالمية بنسبة  %15سنوياً على مدى السنوات
16

www.aatworld.com

الخمــس المقبلــة؛ لتتضاعــف مــن  3تريليونــات
دوالر أمريكــي فــي عــام 2015م لتصــل إلــى 10.5
تريليــون دوالر ســنوياً بحلــول عــام 2025م.
وال تــزال البيانــات قليلــة حــول حجــم التنافــس
الدولــي ،ومــا يمتلكــه البلــدان مــن قــدرات
وإمكانــات علــى صعيــد الفضــاء اإللكترونــي،
ووفقــاً ألحــدث تقاريــر “التــوازن العســكري ”لعــام
2020م ،فــإن الواليــات المتحــدة ال تــزال تُ عــد
الدولــة األكثــر تفوقــاً في مجال امتــاك القدرات
الســيبرانية بعدمــا شــكلت قيــادة ســيبرانية
موحــدة فــي وقــت مبكــر مــن عــام 2018م مــن
أجــل التماشــي مــع التطــور الكبيــر والواســع فــي
القــدرات الســيبرانية األمريكيــة ،فــي الوقــت
نفســه؛ تظهــر اإلحصــاءات أن حجــم البيانــات التــي
تمــت قرصنتهــا فــي قطــاع األعمــال هــو األكبــر
مقارنــة ببقيــة القطاعــات فــي الواليــات المتحــدة
األمريكيــة ،تليــه بيانــات منظومــات الرعايــة
الصحيــة ،ثــم البنــوك ،ثــم القطاعــات العســكرية،
وأخيــراً قطــاع التعليــم لألعــوام 2019 - 2014م.
وكشــف اســتطالع لألمــن الســيبراني أجــري
فــي عــام 2020م أن  %68مــن المؤسســات
فــي الواليــات المتحــدة تعرضــت لهجــوم فديــة
) ،(ransomware attackودفــع  %90الفديــة
نتيجــة لذلــك الهجــوم ،بينمــا  %10فقــط مــن
المؤسســات األمريكيــة تعرضــت للهجــوم ولــم
تدفــع الفديــة.
وتعــد برامــج الفديــة األكثــر انتشــاراً بيــن بقيــة
أنــواع الجرائــم اإللكترونيــة؛ حيــث تشــير أحــدث
التوقعــات إلــى أن األضــرار الناتجــة عــن برامــج
الفديــة يمكــن أن تصــل إلــى  20مليــار دوالر فــي
نهايــة العــام الحالــي ،بزيــادة تقــدر بـــ 57ضعفــاً عما
كانــت عليــه فــي عــام 2015م ،وتشــير المصــادر
ذاتهــا إلــى أن احتماليــة حــدوث هجــوم فديــة فــي
عــام 2021م أصبــح كل  11ثانيــة فقــط ،بينمــا كان
فــي عــام 2015م كل  40ثانيــة.

علــى صعيــد اإلنفــاق ،تضاعــف حجــم اإلنفــاق
العالمــي علــى خدمــات ومعــدات األمــن
الســيبراني للتصــدي للهجمــات الســيبرانية
حوالــي  35ضعفــاً ؛ حيــث ارتفــع اإلنفــاق مــن 3.5
مليــار دوالر عــام 2004م إلــى مــا يزيــد علــى 120
مليــار دوالر عــام 2017م ،ويتوقــع أن يصــل إلــى
تريليــون دوالر بشــكل تراكمــي للســنوات الخمس
2021 - 2017م.
وبحســب بعــض المصــادر اإلحصائيــة ،فــإن أكثــر
مــن نصــف الهجمــات اإللكترونيــة فــي الواليــات
المتحــدة موجهــة ضــد الشــركات الصغيــرة
والمتوســطة) ، (SMBSالتــي تعانــي مــن نقــص
فــي المــوارد الماليــة للتصــدي لمثــل هــذه
الهجمــات ،مــا يــؤدي إلــى خــروج أكثــر مــن %60
مــن هــذه الشــركات مــن قطــاع األعمــال بعــد
نحــو  6أشــهر مــن تعرضهــا لقرصنــة إلكترونيــة.
ومــع زيــادة كبيــرة فــي أعــداد المتصليــن
باإلنترنــت ســنوياً ؛ حيــث تشــير بعــض اإلحصــاءات
إلــى أن هنــاك نحــو مليــون شــخص ينضــم إلــى
شــبكة اإلنترنــت يوميــاً ؛ األمــر الــذي ســيرفع
أعــداد المتصليــن باإلنترنــت عــام 2030م إلــى مــا
يقــارب  7.5مليــار مســتخدم ،ووفقــاً لتقريــر صــادر
عــن شــركة «سيســكو» العالميــة ،فإنــه ســيتم
زرع نحــو تريليــون مستشــعر متصــل بشــبكة
اإلنترنــت فــي العالــم كبنيــة تحتيــة لمــا يعــرف
بـ»إنترنــت األشــياء» ،هــذه الزيــادة الهائلــة فــي
أعــداد المتصليــن باإلنترنــت ومــا ينتــج عنــه مــن
بيانــات هائلــة تحتــاج إلــى تخزيــن ونقــل وتبــادل؛
مــا ســيزيد مــن التحديــات المتعلقــة بحمايــة هــذه
البيانــات ضــد الهجمــات الســيبرانية ،التــي تســبب
خســائر فادحــة للشــركات ولالقتصــاد العالمــي،
خصوصــاً فــي ظــل صعوبــة معرفــة الجهــات التــي
تقــف خلــف هــذه الهجمــات ،وتبــادل االتهامــات
بيــن الــدول الكبــرى.
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ATSKY: This Rooftop Restaurant
Is Where You Can Enjoy Delicious
Food & Catch A Scenic Sunset
Hello, foodies! Looking for a new romantic spot to bring your date? Look no
further because we have the perfect place just for you. Plus, there’s a gorgeous
view and delicious food to enjoy. Check out this rooftop restaurant called –
ATSKY, for the ultimate romantic dinner for you and your partner.
This rooftop restaurant in Kota Damansara called, ATSKY, is where you go for
delicious comfort-food that is also wallet-friendly. Serving Western and local
delights, there is definitely something for everyone and it’s a perfect spot for
family and friends. Continue reading below to find out what you should order
when you visit this place!

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

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

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

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

atskydamansara

Address: A3-A08-, Dataran Cascade, Jalan
PJU 47810 ,21/5 Petaling Jaya, Selangor
Opening hours: 8am – 12am, Daily
Status: Muslim-friendly
atskydamansara
www.aatworld.com
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الروبوتات العنصرية..

كيف يكتسب الذكاء
االصطناعي أسوأ ما
فينا؟

بقلم :غيداء أبو خيران
ـإن جوجــل
التكنولوجيــا نتــاج صانعيهــا ومســتخدميها الذيــن «مهنــدس» ومعظمهــا تتعلّ ــق بالذكــور ،فـ ّ
تبلــورت عقولهــم علــى العديــد مــن
التحيــزات والصــور بــدوره ســيقوم بإحالــة مهنــة الهندســة إلــى الذكــر
ّ
العنصريــة
دون األنثــى .وينطبــق األمــر نفســه علــى إحالــة مهنــة
أيضــا.
التمريــض لإلنــاث ً
أن العالــم يشــهد نمـ ًّـوا وتطـ ّـو ًرا كبيـ ًـرا
علــى الرغــم مــن ّ
فــي مجــال الــذكاء االصطناعــي علــى ّ
كافــة أصعدتــه ،وترجمــة جوجــل مــن اللغــة اإلنجليزيــة للغــة الفنلنديــة
يقــرر
الجنســانية؛ إذ
التحيــزات
ســجلت بعــض
أن الكثيــر مــن األســئلة مــا زالــت تحــوم حولهــا ،ال قــد
إال ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ســيما فيمــا يتعلّ ــق
ــدا أو
ّ
ّ
جي ً
بحياديتهــا وعــدم تأثرهــا بالبشــر الموقــع أنّ ــه فــي حــال كان مركــز الوظيفــة ّ
وصفاتهــم الســلبية علــى وجــه الخصــوص .ولعـ ّـل أكثــر
شــك هــي للذكــور،
فــإن الوظيفــة بــدون
مرتفعــا
ّ
ّ
ً
ً
تلــك األســئلة
إشــغال لعقــول الباحثيــن هــي اآلليــة ّأمــا فــي حــال كانــت الوظيفــة ذات مكانــة منخفضــة
التــي تكتســب بهــا تلــك البرامــج واآلالت القــدرة
اجتماعيــا فهــي لإلنــاث دون الذكــور .وإلــى جانــب
ً
علــى تبنّ ــي العنصريــة
عددا آخــر من المواقف
والتحيــزات بمختلــف أنواعهــا الترجمــة ،سـ ّـجل موقــع جوجــل
ّ
ً
وأشــكالها.
العنصريــة .فعلــى ســبيل المثال ،سـ ّـجل الموقــع فــي
التعــرف
نظــام
ــف
صنّ
حيــن
ا
خطير
ا
ــزً
تحي
2015
عــام
ّ
ً
ّ
تجربــة
ٍ
االصطناعــي ،فــي أكثــر مــن
إذ فاجأنــا الــذكاء
ّ
أمريكيــا مــن أصــل
رجــا
ً
علــى الوجــوه الخــاص بــه
ًّ
ـأن الروبوتــات والخوارزميــات الرقميــة قــد
وموقــف ،بـ ّ
أفريقــي فــي فئــة الغوريــا.
ّ
التحيــز والعنصريــة وترســم الصــور النمطيــة
تكتســب
ّ
تمامــا كمــا يفعــل البشــر
وتتبنّ ــى األفــكار المســبقة
ً
بــدءا مــن
جميعهــا،
حياتهــم
ذلــك علــى مــدار ســني
ً
الروبوت «تاي» 24 ..ساعة الكتساب العنصرية
ـاء بمرحلــة الشــيخوخة،
مرحلــة الطفولــة المبكّ ــرة وانتهـ ً
أن أجهزة
مــن خــال اللغــة والتفاعــل الثقافــي واالجتماعــي مــع ال يعـ ّـد موقــع جوجــل الوحيــد الــذي يثبت لنــا ّ
ً
اآلخريــن،
معرضــة ،أثنــاء تعلّ مهــا لغة البشــر،
عوضــا عــن بعــض اآلليــات التــي يعمــل بهــا الــذكاء االصطناعــي ّ
ـه.
ـ
حول
ـن
ـ
م
ـم
ـ
العال
ـع
ـ
م
ـل
ـ
التعام
ـي
ـ
ف
الدمــاغ
لتبنّ ــي المواقــف العنصريــة واالنحيازيــة ذاتهــا التــي
يتخذهــا اإلنســان .ففــي عــام  ،2016قامــت شــركة
ولــو ســألنا أنفســنا عــن الســبب وراء هــذه الترجمــات
مايكروســوفت بطــرح روبــوت الــذكاء االصطناعــي
أن جوجــل تســتخدم
العنصريــة والجنســانية لوجدنــا ّ
«تــاي» ،والــذي ّ
مثلتــه شــخصية افتراضيــة لفتــاة
فــي ترجماتهــا وعملهــا خوارزميـ ًـة تســتند إلــى معـ ّـدل
مراهقــة يمكنهــا الدردشــة مــع مســتخدمي موقــع
اســتخدامنا المرصــود لتلــك الجمــل .فــإذا كان
تويتــر واإلجابــة علــى أســئلتهم عبــر حســاب خــاص بهــا
هنــاك فــي قاعــدة البيانــات  1000اســتخدام لكلمــة
ـكل
عليــه ،وتــم تصميمــه بحيــث يصبــح أكثــر
ذكاء بشـ ٍ
ً
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كل منهــا خصائــص
تدريجـ ّـي مــع ازديــاد حجــم التفاعــل معــه والدردشــات إلــى مجموعــات صغيــرة تحمــل ٌّ
التــي يجريهــا.
معينــة.
ّ

لكــن لســوء الحــظ ،ســرعان مــا اتخــذت األمــور منحـ ًـى
كارثيــا حيــن بــدأت «تــاي» فــي أقــل مــن  24ســاعة
ً
بإطــاق العبــارات العنصريــة والحاملــة للكراهيــة ،حيث
تمجــد هتلــر والنازيــة
بــدأ حســابها بنشــر عبــارات وجمــل ّ
وتحــرض علــى الســود والمهاجريــن وتدعــو للتطهيــر
ّ
العرقـ ّـي وتؤيــد الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب.
ومــن خــال «اختبــار االرتبــاط الضمنــي» الــذي وضعــه
أن
العديــد مــن األبحــاث الحديثــة أثبتــت ّ
أن أي برنامــج عالــم النفــس األمريكــي «أنتونــي غرينوالــد» ،نجــد ّ
المنحازة
األفكار
تمامــا لتبنّ ــي
ذكاء اصطناعــي معـ ّـرض
غالبا ما يميل إلى تكوين االرتباطات
الدماغ
أو
العقل
ً
ً
ويكونهــا البشــر
والصــور المســبقة التــي يتبنّ اهــا
الالشــعورية بين المجموعــات والمعطيات المختلفة.
ّ
ويهــدف االختبــار إلــى دراســة ردود األفعــال المرتبطــة
ً
ونتيجــة لذلــك ،ســارعت شــركة مايكروســوفت
ـكال
بالصــات بيــن الكلمــات المختلفــة .وقــد يتخــذ أشـ ً
ـورا والتصريــح بأنهــا «آلــة تعلّ ــم»
إليقــاف الحســاب فـ ً
مختلفــة ،ولكنــه يتضمــن عــادة ضغــط أزرار محــددة
المنســقة» مــن
بـ»الهجمــات
تعرضــت لمــا وصفتــه
ّ
َ
علــى لوحــة المفاتيــح لتحديــد مــا إذا كانــت كلمــة
قبــل أشــخاص تمكّ نــوا مــن اســتغالل ثغــرة بالنظــام
َ
بعينهــا تنــدرج فــي أكثــر مــن فئــة لتصنيــف الســمات
لبــث أفكارهــم العنصريــة والمســيئة التــي قــام
ّ
الشــخصية لألفــراد أو للمجموعــات.
الروبــوت بــدوره بتكرارهــا ،فهــو بالنهايــة يتعلّ ــم مــن
خــال الحــوار والدردشــات.
خوارزميــات الــذكاء االصطناعــي علــى ربــط
تعمــل
ّ
المعانــي والكلمــات والــدالالت بنفــس الطريقــة
واآلليــة التــي نقــوم بهــا نحــن .لكـ ّـن األمــر يكــون أكثــر
خطــورة فــي تلــك اآلالت واألدوات نظـ ًـرا ألنهــا تعجــز
عــن فهــم الســياقات التــي تتواجــد بهــا تلــك الكلمــات.

مبسط الختبار االرتباط الضمني
وفــي الواقــع ،العديــد مــن األبحــاث الحديثــة أثبتــت شرح
ّ
تمامــا لتبنّ ــي
معــرض
أن أي برنامــج ذكاء اصطناعــي
ّ
ً
ّ
بــأن
األفــكار المنحــازة والصــور المســبقة التــي يتبنّ اهــا ويقــوم االختبــار علــى فكــرة أساســية مفادهــا ّ
عليــك أن تســارع باالســتجابة عندمــا يكــون الــزر نفســه
ويكونهــا البشــر .فقــد كشفت دراســة أجراها
ّ
مخصصــا لفئــات نربطهــا ببعضهــا البعــض فــي أذهاننــا.
ً
معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا عــن الطريقــة
عــدة اختبــارات أن
التــي يجمــع مــن خاللهــا نظــام الــذكاء االصطناعــي فعلــى ســبيل المثــال ،أظهــرت ّ
غالبــا مــا يميلــون إلــى
البيانــات ،مــا يجعلــه عنصريــا ومتحيــزً ا جنســيا .وفــي األشــخاص الخاضعيــن لالختبــار ً
ً
ً
تلقائيــا باألميركييــن الســود مقابــل ربــط
ربــط األســلحة
ً
أحــد األمثلــة ،درس فريــق البحــث نظــام التنبــؤ بالدخل،
األشــياء غيــر المؤذيــة باألميركييــن البيــض.
فوجــد أنــه مــن المرجــح أن ُيســاء تصنيــف الموظفــات
علــى أســاس
ّ
دخلهــن المنخفــض ،والموظفيــن علــى وبالتالــي ،يمكننــا النظــر إلــى الصــور النمطيــة الرقميــة
أنهــم مــن ذوي الدخــل المرتفــع.
مــن نفــس الزاويــة التــي ننظــر بهــا إلــى الصــور النمطيــة
فخوارزميــات الــذكاء االصطناعــي
يكونهــا البشــر،
ّ
التــي ّ
تعمــل علــى ربــط المعانــي والكلمــات والــدالالت
الخوارزميات تتأثر بالبشر ،فكيف يعمل
التحيز؟ بنفــس الطريقــة واآلليــة التــي نقــوم بهــا نحــن .لكـ ّـن
ّ
األمــر يكــون أكثــر خطــورة فــي تلــك اآلالت واألدوات
لنفهــم اآلليــة التــي تكتســب بهــا برامــج وآالت الــذكاء
نظـ ًـرا ألنهــا تعجــز عــن فهــم الســياقات التــي تتواجــد
التحيــز والعنصريــة ،علينــا فــي البدايــة أن
االصطناعــي
ّ
ْ بهــا تلــك الكلمــات.
نفهــم اآلليــة التــي يكتســب بهــا البشــر ذلــك .فكمــا
ً
اتفقنــا
كل شــيء هــي مــا
ســابقا ،جميــع تلــك البرامــج مــا هــي إال آالت وبالمحصلــة ،التكنولوجيــا قبــل ّ
تعلّ ــم ،تعمــل علــى اســتيعاب اللغــة التــي يســتخدمها نصنعــه نحــن ومــا نحــاول عكســه عــن ذواتنــا ،وبالتالــي
أن تكــون أبعــد مــا تكــون عــن الحياديــة
األفــراد الذيــن يتعاملــون معهــا ،وتقــوم هــي بدورهــا ال عجــب ْ
الحقــا.
ً
علــى تحليلهــا ودراســتها الســتخدامها
والتحيــز .لكـ ّـن الخطــر
ـة
ـ
العنصري
ـن
ـ
م
ـة
ـ
الخالي
والنظــرات
ّ
يكمــن فــي أنّ نــا قــد نصــل لمرحلـ ٍـة حيــث نســلّ م أنفســنا
لتكــون الصــور النمطيــة
عــدة
هنــاك تفســيرات
ّ
ّ
بحيــاة أفضــل،
ٍ
كليــا لهــا وإلنتاجاتهــا حيــث الوعــود
ًّ
والتحيــزات ،قــد يكــون أســهلها
واكتســاب العنصريــة
ّ
أن نتذكّ ــر أنهــا نتــاج صانعيهــا ومســتخدميها
دون ْ
وأبســطها هــي أنّ نــا نتعلّ مهــا أثنــاء احتكاكنــا مــع مــن
التحيــزات
الذيــن تبلــورت عقولهــم علــى العديــد مــن
ّ
حولنــا منــذ لحظــات طفولتنــا األولــى .لكــن لــو أردنــا
والصــور العنصريــة والتــي قــد يصعــب التخلّ ــص منهــا
تعقيــدا ،فيخبرنــا علمــاء النفــس أن
تفســيرا أكثــر
ً
ً
ّ أو محوهــا.
ـري يميــل إلــى تصنيــف العالَ ــم مــن حولــه
الدمــاغ البشـ ّ
www.aatworld.com

21

www.aatworld.com

22

23

www.aatworld.com

العقل قيمة..

كيف نحميها في العصر الرقمي؟

تحريــر العقــل جهــاد عظيــم قــد يفــوق تحريــر األرض،
وتعطيــل وظيفتــه جريمــة ال تقــل عــن تعطيــل
مؤسســات الدولــة ،والحفــاظ عليــه ورعايتــه مهمــة
عظيمــة ،وفريضــة واجبــة ،يجــب أال ُيغفــل عنهــا.

ويعطلــه ،ســواء
حــرر اإلســام العقــل ممــا ُيقيــده ُ
بتقبــل الخرافــات واألوهــام التــي ينتجهــا االعتقــاد
فــي األســاطير والســحر ،أو التمســك بالتقاليــد
المعيقــة للتفكيــر ،أو فــي الجانــب المــادي
الباليــة ُ
مــن تعاطــي المخــدرات والخمــور والمســكرات ،ومــن
العجيــب أن هنــاك أحاديــث نبويــة تنــص علــى أن
مــن أتــى عرافــاً أو شــرب خمــراً لــم تقبــل منــه صــاة
أربعيــن يومــاً  ،فاألمــران متســاويان في إغــاق أبواب
الجــرم واحــد.
القبــول؛ ألن ُ

تنــور العقــل زال الخــوف مــن
يولّ ــد الخــوف ،وكلمــا ّ
المســتبد» ،أمــا اإلذعــان للعــادات والتقاليد الجامدة
فهــو عائــق كبيــر أمــام العقــل ،يقــول العقــاد ،فــي
كتابــه «التفكيــر فريضــة إســامية»« :اإلســام ال
يقبــل مــن المســلم أن يلغــي عقلــه ليجــري على ُســنّ ة
آبائــه وأجــداده ،وال يقبــل منــه أن يلغــي عقلــه خنوعــاً
لمــن ُيســخره باســم الديــن فــي غيــر مــا يرضــي العقــل
والديــن ،وال يقبــل منــه أن يلغــي عقلــه رهبــة مــن
بطــش األقويــاء وطغيــان األشــداء» ،كذلــك ُيضــر
فيقعــده
ضعــف الهمــة وفتــور العزيمــة بالعقــلُ ،
عــن النهــوض بمســؤولياته ،واالنطــاق نحــول ُسـ ُـبل
الكمــال ،يقــول ابــن الجــوزي ،فــي كتابــه «صيــد
الخاطــر»« :مــن عالمــة كمــال العقــل علــو الهمــة”.
ولكــن كيــف يمكــن الحفــاظ علــى قيمــة العقــل
فــي العصــر الرقمــي؟ ذلــك العصــر الــذي باتــت فيــه
التكنولوجيــا الرقميــة تهــدد العقــل؛ ســواء بتقليــل
قدراتــه مــع إحــال اآللــة محلــه ،أو حالــة اإلدمــان
التــي أصابــت الكثيــر مــن البشــر ،وجعلتهــم مذعنيــن
للرقمنــة وشاشــاتها أكثــر مــن نصــف ســاعات
يقظتهــم ،أو حالــة الســطحية والقشــرية المعرفيــة
المتناميــة مــع انتشــار التكنولوجيــا الرقميــة.

وهنــاك جوانــب متعــددة لتعطيــل العقــل ،منهــا
األدب والفــن اللــذان يثيــران الغرائــز ،فهمــا يصرفــان
العقــل نحــو البحــث عــن إشــباع ملذاتــه ،ويرفــض
األديــب يحيــى حقــي مثــل هــذا النــوع مــن األدب،
فــاآلداب والفنــون تتســرب إلــى الالوعــي للتأثيــر فــي
الوعــي اإلنســاني ،فــإن ُغيــب الوعــي ،فإننــا نكــون
أمــام جريمــة ضحيتهــا العقــل ،يقــول حقــي« :إنــي ال
أعتــرف بــأي نتــاج أدبــي فنــي ناتــج مــن ســكر أو خمــر،
ألنــي ُأعلــي مــن قيمــة العقــل ،الــذي ال يجــوز العبــث فــي كتابــه «حمايــة دماغك في العصــر الرقمي»(،)2
يــرى عالــم األعصــاب «كارل دي مارســي» أن
بــه أو المســاس بــه”.
التكنولوجيــا الرقميــة خلقــت حالــة مــن اإللهــاء،
وانتقــد عبدالرحمــن الكواكبــي اســتبداد النفــس على وأحدثــت فوضــى فــي أدمغتنــا ،ممــا تســبب فــي
العقــل ،فاالســتبداد ُيميــت المواهــب العقليــة ،وهــو فقــدان التــوازن بيــن التكنولوجيــا والحيــاة ،ففقــد
مــن مســببات التخلــف ،فالخــوف والقهــر يحجبــان اإلنســان الكثيــر مــن عالقاتــه وذكائــه االجتماعــي،
العقــل عــن االنطــاق ،ومــن الضــروري أال ُينظــر وبــات هنــاك «هــوس» بالحصــول علــى اإلعجــاب
فقــط إلــى الجانــب السياســي عنــد الحديــث عــن فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي ،وعــن العالقــة
االســتبداد ،فهــو حالــة عامــة فــي المجتمــع وفــي بيــن ذلــك وعلــم األعصــاب والعقل يؤكد «مارســي»
األســرة والمدرســة ومؤسســات التربيــة ،وحتــى أنــه حدثــت تغيــرات فــي الذاكــرة والعاطفــة،
فــي المجــال األكاديمــي ،يقــول الكواكبــي« :الجهــل وطريقــة معالجــة العقــل للمعلومــات ،وكيفيــة
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فهــم ســياقها ،والترابــط بينهــا ،فهنــاك دالالت علــى فــي ســماع صــوت تلــك اإلشــعارات التــي ال تتوقــف
ـا ،وربطــت ذلــك بحوافــز
حــدوث تغيــرات فســيولوجية فــي دمــاغ اإلنســان ،طــوال اليــوم والليــل إال قليـ ً
فأصبــح الحصــول علــى اإلعجــاب يحفــز علــى إطــاق للدمــاغ تحقــق لــه الســعادة والمتعــة مــع كل تنبيــه
باإلعجــاب ألحــد منشــوراته.
جرعــة مــن الدوباميــن( )3فــي الدمــاغ.

بــل إن كثــرة المشــاهدة للعنــف تغطــي علــى العقــل،
وتدفــع اإلنســان لتقليــده؛ ففــي عــام 2017م،
أقدمــت الفتــاة البريطانيــة «مولــي راســل» علــى
االنتحــار تقليــداً لمشــاهد عنــف علــى اإلنترنــت ،ففــي
تلــك الســن التــي يتشــكل فيهــا العقــل قــد تقــف
الرقمنــة ســداً منيعــاً للحيلولــة دون بنــاء عقــل قــوي
ناقــد قــادر علــى التفكيــر المســتقل ،ولــذا ُيفهــم
تهديــد بريطانيــا بحظــر مواقــع التواصــل االجتماعــي
مــع تنامــي األفــكار االنتحاريــة ،فالصحــة العقليــة
مهــددة مــع اإلذعــان للتكنولوجيــا الرقميــة ،بــل إن
صحيفــة «الجارديــان» البريطانيــة ،فــي 2021/1/6م،
ذكــرت أن آالف األطفــال والمراهقيــن يدخلــون
المشــافي بســبب اضطرابــات النــوم الناجمــة عــن
اســتخدام الهواتــف الذكيــة قبــل النــوم ،وبذلــك
يدمــرون صحتهــم العقليــة ،وحــذرت مــن أن الصحــة
العقليــة لألجيــال القادمــة أمــام خطــر محــدق.
لكــن األخطــر مــع العصــر الرقمــي بالنســبة للعقــل
هــو «التنميــط» ،فالغالبيــة تفكــر بطريقــة تــكاد تكون
واحــدة ،ويؤشــر ذلــك لوجــود إمكانيــة للتحكــم فــي
عقــول النــاس وتوجيههــا ،وربمــا هــذا مــا تســعى إليــه
شــركات التســويق مــن خــال الحصــول علــى بيانــات
عــن أداء األشــخاص علــى اإلنترنــت ،وتحليلهــا لتوجيــه
الغالبيــة نحــو ســلع أو خدمــات بعينهــا ،أي أن العقــل
بــات محــل اســتهداف وإخضــاع وتوجيــه فــي العصــر
الرقمــي ،ممــا يهــدد قيمتــه.

التشتت الذهني

وفــي العصــر الرقمــي ،يعانــي العقــل مــن التشــتت،
لكثــرة مطالعــة اإلنســان لهاتفــه ،وفــي كتــاب
«العقــل المشــتت :العقــول القديمــة فــي عالم عالي
التقنيــة»( ،)4يؤكــد عالــم األعصــاب األمريكــي «آدم
جازالــي» أن اإلنســان بــه جــوع فطــري للمعلومــات،
وأن هنــاك فجــوة بيــن تلــك الفطــرة والقــدرة علــى
تحقيــق االنتبــاه ،ويذكــر «جازالــي» أن اإلنســان
يمتلــك قــدرة علــى التخطيــط أكثــر مــن قدرتــه علــى
االســتمرار فــي التركيــز فــي مهمــة معينــة ،وهــو مــا
يعني قابلية العقل اإلنســاني للتشــتت ،واالســتجابة
لمحفــزات اإللهــاء ،وهــي مســألة اســتغلتها الرقميــة
ببراعــة ،فشــتت العقــل مــن خــال طنيــن االهتــزاز
مــع كل إشــعار أو تغريــدة ،وأوجــدت متعــة لإلنســان

كمــا ينبــه عالــم األعصــاب األمريكــي «كريســتوف
كــوخ» إلــى القــدرات الهائلــة للعقــل اإلنســاني
قائــا« :يحتــوي الكمبيوتــر الموجــود فــي رؤوســنا
ً
علــى حوالــي  86مليــار وحــدة معالجــة ،تُ عــرف باســم
الخاليــا العصبيــة ،منســوجة فــي شــبكة موزعــة
بمئــات التريليونــات مــن الوصــات أو المشــابك،
وعلــى مــدار حياتــه ،يمكنــه تخزيــن حوالــي مليــار
بايــت مــن البيانــات ،أي  50ألــف ضعــف المعلومــات
الموجــودة فــي مكتبــة الكونغــرس» ،فهــذا العطــاء
اإللهــي العظيــم المتمثــل فــي العقــل يحتــاج إلــى
معرفــة قيمتــه وحمايتهــا ورعايتهــا.
ويشــير «جازالــي» إلــى أن األهــداف يتــم القضــاء
عليهــا بطريقيــن؛ أولهمــا :اإللهــاء ،وهــو ضــخ قــدر من
المعلومــات ليــس لــه عالقــة بالهدف ،يصــرف العقل
عــن مبتغــاه ،وثانيهمــا :المقاطعــة :وهــي أن ينفصــل
اإلنســان عــن هدفــه فتــرة زمنيــة ،وكالهمــا تصنعــه
التكنولوجيــة الرقميــة بكفــاءة عاليــة ،وكالهمــا
ينــدرج تحــت عنــوان «التشــتت الذهنــي» ،وتؤكــد
الدراســات أن اإلنســان يحتــاج إلــى حوالــي  25دقيقــة
ليعــود إلــى مهمتــه إذا تعــرض للمقاطعــة ،وإذا كان
الهاتــف يقطــع االنتبــاه فــي الســاعة الواحــدة أكثــر
مــن  5مــرات ،فمعنــى هــذا أن الهــدف يضيــع ويتبخــر
وال يتبقــى منــه إال رواســبه الثقيلــة فقــط ،وتشــير
الدراســات إلــى أن تعــدد المهــام فــي الوســائط
الرقميــة يزيــد العــبء علــى الذهــن ،ويصرفــه عــن
التركيــز ،فتكثــر األخطــاء ،بــل مــن أســباب إعاقــة
التعلــم.

ويقتــرح «جازالــي» مقاومــة نــداء الصفــارة؛ أي
اإلشــعارات التــي يطلقهــا الهاتــف؛ حفاظــاً علــى
الذهــن مــن التشــتت ،وعلــى الهــدف مــن الضيــاع،
وهــذا يســتلزم تغييــر الســلوك اليومــي ،وإتاحــة
مســاحة لحمايــة قيمــة العقــل ،فــإذ كان الشــخص
يتبــع الحميــة الغذائيــة ويطالــع الفوائــد الصحيــة
لألطعمــة ،فالواجــب عليــه أن يطالــع أســاليب
الحفــاظ علــى عقلــه ،وضبــط إغــراءات الرقميــة،
يقــول «نيكــوالس كار» فــي كتابــه «الميــاه الضحلــة:
مــا يفعلــه اإلنترنــت بأدمغتنــا»« :عندمــا نبــدأ فــي
اســتخدام «الويــب» كبديــل للذاكــرة الشــخصية،
فإننــا نجــازف بإفــراغ عقولنــا مــن ثرواتهــا”.
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تسويق المنتج ..األهمية والمهام
بقلم :محمد علواني

مــن غيــر الممكــن تصــور أي نجــاح فــي شــركة مــا المنتــج ذاتــه؛ فمــن شــأن هــذا الفهــم أن يعيننــا
مــن دون وجــود تســويق المنتــج؛ إذ يعــد بنــاء علــى فهــم العمليــة الكاملــة التــي ينطــوي عليهــا
المنتــج المناســب للســوق إحــدى المراحل األولى هــذا النــوع مــن التســويق.
واألكثــر أهميــة لنجــاح أي مشــروع؛ لذلــك يجــب
يمكــن تعريــف المنتــج بأنــه مجموعــة مــن
تمامــا مــدى أهميــة تســويق
واضحــا
أن يكــون
ً
ً
الســمات الملموســة وغيــر الملموســة التــي
المنتــج فــي صنــع توافــق بيــن المنتــج والســوق
يمكــن اســتبدالها بقيمــة مــا ،مــع القــدرة علــى
المســتهدف.
إرضــاء المســتهلكين واحتياجــات العمــل.
وأصبــح بنــاء المنتــج المناســب وتقديمــه بفعاليــة
إذا المنتــج هــو أي شــيء يمكــن تقديمــه للســوق
ً
أكثــر أهميــة مــن أي وقــت مضــى ،فــا يمكننــا
لتلبيــة احتياجــات أو رغبــات العميــل .وتشــمل
االعتمــاد علــى فــرق المبيعــات وحدهــا مــن أجــل
المنتجــات التــي يتــم تســويقها :الســلع الماديــة
النهــوض بهــذه المهمــة كمــا ال يمكننــا التوقــف
والخدمــات والتجــارب واألحــداث والشــخص
عنــد مجــرد بنــاء منتجــات رائعــة.
والمــكان والممتلــكات والتنظيــم والمعلومــات
دورا
ويلعــب تســويق المنتجــات
مهمــا فــي واألفــكار.
ً
ً
تحديــد تصــور العمــاء والفــرق الداخليــة األخــرى
عــرف فيليــب كوتلــر المنتــج بقولــه:
حــول المنتــج ،كمــا يجعــل هــؤالء النــاس يفهمــون مــن جانبــه ُي ّ
«هــو أي شــيء يمكــن تقديمــه للســوق؛ مــن
القيمــة الحقيقيــة للمنتــج.
أجــل االهتمــام أو االســتحواذ أو االســتخدام أو
ما هو المنتج؟
ـياء المادية
االســتهالك .وتشــمل المنتجات األشـ َ
والخدمــات والشــخصيات والمــكان والمنظمــات
ومــن غيــر المتصــور التعمــق إلــى بســط حــدود
واألفــكار».
ومعالــم تســويق المنتجــات بــدون فهــم ماهيــة
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فيمــا يذهــب ألدرســون إلــى أن« :المنتــج عبــارة مــن جميــع الفــرق األخــرى لتحليــل طلبــات
عــن مجموعــة مــن الســمات التــي تتكــون مــن العمــاء ،كمــا أنهــم يدعمــون الفــرق األخــرى
العديــد مــن الميــزات والخدمــات المصاحبــة» .لتعزيــز فعاليتهــا وكفاءتهــا.
أمــا شــوارتز فيقــول إن «المنتــج هــو شــيء مــن
يعرفــون تســويق
أســواق الشــركة التــي ســتلبي رغبــة شــخصية وعلــى أي حــال هنــاك مــن ّ
المنتجــات بأنــه عمليــة تقديم منتج إلى الســوق،
أو تلبــي احتياجــات تجاريــة أو تجاريــة وتتضمــن
بينمــا يقســمه آخــرون إلــى دوريــن منفصليــن:
جميــع العوامــل المحيطيــة التــي قــد تســاهم
“قبــل” و”بعــد” إطــاق المنتــج.
فــي إرضــاء المســتهلك».
وبعيــدا عــن هــذا وذاك يجــب أن يؤثــر تســويق
ً
وأخيــرا يــرى  William J. Stantonأن «المنتــج
ً
أيضــا فــي إنشــائه؛ مــن خالل أخــذ األفكار
المنتــج ً
عبــارة عــن مجموعــة مــن الســمات الملموســة
مــن الســوق إلــى فريــق المنتــج.
وغيــر الملموســة ،بمــا فــي ذلــك التعبئــة
والتغليــف واللــون والســعر ومكانــة الشــركات وبشــكل عــام يمكــن القــول إن تســويق المنتــج
المصنعــة وتجــار التجزئــة والخدمــات ،والتــي هــو الجســر الواصــل بيــن المنتــج والســوق فــي
قــد يقبلهــا المشــتري علــى أنهــا تقــدم إشـ ً
ـباعا كال االتجاهيــن .هــذا يعنــي أن دور تســويق
لرغباتــه واحتياجاتــه».
المنتــج مســؤول عــن فهــم الســوق (الطلــب/
الحاجــة) ،وتشــكيل المنتــج ،وإيصالــه إلــى
تسويق المنتج
الســوق.
اآلن حــان الوقــت لنفهــم ماهيــة تســويق
مسوقو المنتج؟
ماذا يفعل
ّ
المنتجــات؛ الــذي يمكــن تعريفــه بأنــه عمليــة
إطــاق منتــج معيــن فــي الســوق وضمــان يأتــي االرتبــاك فيمــا يتعلــق بتســويق المنتجــات
نجاحــه ،وهــو مزيــج مــن البحــث لفهــم احتياجــات مــن حقيقــة أنــه مــن الصعــب فــي كثيــر مــن
العمالء ،وتحديد موضع المنتج ،وإنشــاء رســائل األحيــان التمييــز بيــن مــا يفعلــه القائمــون عليــه،
المنتــج ،وزيــادة الطلــب واإليــرادات للمنتــج .أو كيــف يختلــف عــن وظيفــة األقســام األخــرى.
لكــن الصحيــح أن تســويق المنتــج يفعــل القليــل
ولنالحــظ أن تســويق المنتــج ال يتوقــف بعــد
مــن كل شــيء.
إطالقــه ،فهــو ال يعنــي مجــرد طــرح المنتــج
أيضــا المضــي
فــي الســوق ،ولكــن يجــب ً
ً
ويعتبــر تســويق المنتجــات بمثابــة الغــراء الــذي
قدمــا ُ
لضمــان نمــوه ونجاحــه ،وبالتالــي يتعيــن علــى يجمــع الفــرق فــي جميــع أنحــاء المؤسســة؛
فريــق تســويق المنتجــات جمــع مالحظــات لتمكيــن التطابــق التــام بيــن المنتــج والســوق،
العمــاء إلعــادة وضــع منتــج موجــود.
وبالتالــي تحقيــق النجــاح للمؤسســة.
إن مفتــاح التمييــز بيــن تســويق المنتجــات وأنواع
التســويق األخــرى ،مثــل تســويق الشــركات
أو تســويق العالمــة التجاريــة أو التســويق
اإلقليمــي ،هــو أنــه يركــز فقــط علــى منتــج معين
ويعمــل كبطــل عميــل.
ويمكــن أن يكــون تســويق المنتــج بمثابــة
الجســر بيــن ِفــرق المبيعــات والتســويق والمنتــج
والدعــم؛ إذ يأخــذ مســوقو المنتجــات البيانــات

ومثــل قســم المبيعــات يجــب أن يكــون مسـ ّـوق
ـؤول عــن دفــع نمــو األعمــال؛ مــن
المنتــج مسـ ً
خــال اســتراتيجيات التســويق المختلفــة .وعلــى
أيضــا أن يكونــوا متناغميــن مع
مســوقي المنتــج ً
بقيــة العامليــن ،أخيـ ًـرا ،كمــا يقــول اســمه ،يجــب
علــى مديــر تســويق المنتــج التأكــد مــن وصــول
المنتــج النهائــي إلــى العميــل النهائــي.
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ISLAMIC ONLINE UNIVERSITY
An angel asking your wealth to be blessed?
“Every day, servants (of Allah) get up in the morning and are visited by two angels. One of them says: O
Allah! Give more to the one who spends (for the sake of Allah); the other says: O Allah! Bring destruction to
the one who withholds.” [Muslim]

Imagine this….
Every single day, there is an angel asking Allah to either increase your wealth or
withhold it…which category would you like to fall into?
Well, there are no second guesses here. All of us, as Muslims, are striving with
whatever means we can, to earn Allah’s mercy and reward. Whether it be through
our prayers, little acts of charity or collecting sunnah deeds, we are striving to be
better, and ultimately earn Jannah.

Islamic Online University has numerous
initiatives that seek to provide Muslims
globally with various services needed in
their respective areas.
All of these initiatives are in URGENT
need of donations and their benefits
have been suspended due to lack of
funds:

1 Million Scholarships for
African Muslim Youths by
2020, First Phase: $560,000

Maintenance of the Global
Headquarters of the Islamic Online
University in Gambia: $200,000

The development and expansion of Operation and Maintenance
the IOU Prison Initiative in the USA cost for 1 year: $200,000
& Ghana: $99,502

Here’s your chance to…
• Increase your wealth
• Get the angels to supplicate for you
• Earn rewards that would last a lifetime
• Get an entry to paradise
• Have your sins forgiven
• And much more!
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Establishing IOU Learning
Centers in Africa: $61,997

Cost for running free diploma
section for 1 year: $50,000

So, here is your chance to support and donate for a noble cause…
a cause that will propel you towards Jannah!
Here is your chance to make the most of your deeds this Ramadan.
Here is your chance to make the angels beseech Allah to bless your wealth
in abundance.
Let us revolutionize our ummah with authentic knowledge.
Be a part of this amazing endeavor.
Etch your names in the scrolls of paradise inshaAllah
If you are unable to donate, please share this email with your friends and
family.
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مــن بقايــا ســعف النخيــل ..مصنــع
باألغــوار األردنيــة ينتــج األســمدة
واألعــاف والتربــة البديلــة

بقلم :أيمن فضيالت
باتــت مخلفــات أشــجار النخيل تشــكل ثــروة اقتصادية المخصصــة لتخميــر بقايــا مخلفــات النخيــل ،وتعبئــة
ومشــروع تنمــوي ،بعدمــا شــكلت لســنوات األســمدة الجاهــزة.
بــؤرة تلــوث بيئــي بســبب حرقهــا ،وذلــك بإنشــاء
مشــروع بيئــي زراعــي إنتاجــي ريــادي ،يعيــد تدويــر ويشــرح الخطبــا وهــو يتجــول بالمصنــع طريقــة
تلــك المخلفــات إلنتــاج أعــاف غذائيــة للحيوانــات ،إنتــاج األســمدة العضويــة قائــا »:توضــع الكميــات
وأســمدة عضويــة للنباتــات ،وتربــة بديلــة للزراعــات المخصصــة للتخميــر فــي بــرك زراعيــة مجهــزة لهــذه
الغايــة ،ويتــم إضافــة الميــاه عليهــا وبعــض األســمدة
الحديثــة.
لتجويــد عمليــات التخميــر ،وتتــرك فــي تلــك البــرك
يتعامــل مصنــع إعــادة تدويــر مخلفــات أشــجار النخيــل مــن شــهرين إلــى ثالثــة أشــهر بحســب الظــروف
مــع أربعــة آالف طــن ســنويا ،ينتــج منهــا نحــو ألفــي الجويــة.
طــن كأعــاف للمواشــي ،و 800طــن تربــة زراعيــة
بعــد ذلــك يتــم اســتخراجها مــن البــرك الزراعيــة
بديلــة ،و 600طــن أســمدة عضويــة وســائلة.
ونشــرها تحــت أشــعة الشــمس لتجفيفهــا ثــم نقــوم
ووفــر المصنــع عشــرات فــرص العمــل للشــباب بطحنهــا فــي آليــات خاصــة وتعبئتهــا فــي أكيــاس
والعائــات مــن أبنــاء المجتمــع المحلــي فــي منطقــة خاصــة ليتصــدر للســوق المحلــي ،وال يتــم إضافــة أي
الشــونة الجنوبيــة غــرب األردن ،وهــي مــن المناطــق مخلفــات حيوانيــة عليهــا فــي أيــة مرحلــة مــن مراحــل
إنتاجهــا».
األشــد فقــرا واألعلــى بطالــة بيــن أبنائهــا.

أسمدة صديقة للبيئة

ومــن ســاعات الصبــاح الباكــر يحــزم العامــل فــي
مصنــع إنتــاج األســمدة إبراهيــم الخطبــا  53عامــا
أغراضــه وبعــض المأكــوالت ويتوجــه نحــو مصنــع
األســمدة العضويــة ،يمضــي نهــاره بيــن البــرك
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فرص عمل

وفــر المصنــع فــرص عمــل دائمــة ويوميــة لعشــرات
ّ
الشــباب المتعطليــن عــن العمــل .الثالثينــي محمــد
إبراهيــم يعمــل مشــرفا علــى عمــال جمــع بقايــا
النخيــل ،ومشــغل طحــن األوراق ،يضــم المصنــع

عــدة آليــات للطحــن ،كل آلــة منهــا مخصصــة لنوعيــة
معينة من األغصان أو األخشــاب الصلبة أو األشــجار
المقطوعــة.

وأضــاف قامــت إدارة المشــروع بتنفيــذ «توســعة
وتطويــر عبــر إدخــال مســتثمر أجنبــي بقيمــة مليــون
دوالر ،لكننــا اصطدمنــا بإجــراءات وزارة البيئــة
ومؤسســة تشــجيع االســتثمار المعيقــة للعمــل ،مما
أدى لمغــادرة المســتثمر ،ولدينــا نيــة للخــروج مــن
األردن واالســتثمار فــي دول الخليــج ،حيــث تلقينــا
دعــوات إلقامــة مصانــع فــي الســعودية وســلطنة
ُعمــان وتونــس» ،علــى حــد قولــه.

وكل مــا يصــل للماكينــات ،يتــم طحنــه بحســب
المنتــج المطلــوب اســتخدامه ،ســواء لألعــاف أو
األســمدة ،فــأوراق النخيــل الخضــراء الجافــة عــادة
تســتخدم كأعــاف للمواشــي ،أمــا بقايــا األشــجار
واألخشــاب الصلبــة فيتــم فرمهــا إلنتــاج التربــة
ويســتورد األردن نحو  %85من حاجاته من األســمدة
البديلــة أو تخميرهــا إلنتــاج األســمدة.
النيتروجينيــة الفســفورية والبوتاســية والمبيــدات
ويحصــل المصنــع علــى بقايــا ســعف النخيــل مــن الزراعيــة مــن الخــارج ،وارتفعــت أســعار األســمدة بيــن
خــال عمالــه الذيــن يتــم توزيعهــم علــى مــزارع النخيل  %250-150مطلــع العــام الحالــي والعــام الماضــي.
لجمــع الكميــات منهــا ،أو مــن خــال جامعــي تلــك
األغصــان والعامليــن بجمعهــا ،حيــث فتــح المصنــع
فــرص عمــل ألبنــاء المجتمــع المحلــي فــي جمــع بقايــا
النخيــل وبيعهــا للمصنــع ،ويبلــغ ثمــن الطــن منهــا أسمدة بمواصفات عالية
نحــو  20دينــار ( 28دوالر).
نقيب تجار المواد الزراعية محمد لؤي بيبرس وصف
األســمدة المســتخرجة مــن بقايــا النخيــل بـــ»ذات
المواصفــات العاليــة ألنهــا عضويــة وطبيعيــة» ،يتــم
اســتخدامها فــي مــزارع النخيــل والزراعــات الحقليــة
واألشــجار المثمــرة.

ويــزرع فــي األردن نحــو نصــف مليــون شــجرة نخيــل
علــى مســاحة  350ألــف متــر مربــع فــي المناطــق
ذات الحــرارة المرتفعــة باألغــوار األردنيــة ،والعقبــة،
واألزرق ،وتنتــج تلــك األشــجار نحــو  26ألــف طــن
ســنويا مــن تمــور البرحــي والمجهــول.
وأضــاف أن األردن ينتــج نحــو  200ألــف طــن ســنويا
مــن األســمدة العضويــة مــن المخلفــات الحيوانيــة
والنباتيــة ،وتســتخدم فــي تحســين خــواص التربــة
الزراعيــة ،إضافــة لألســمدة العضويــة الســائلة ،لكنهــا
تشجيع االستثمار هل هو حبر على ورق؟
بكميــات قليلــة ،وال تشــكل نســبة كبيــرة مقارنــة مــع
فكــرة إنشــاء مشــروع إعــادة تدويــر مخلفــات النخيــل مــا يتــم اســتيراده مــن أســمدة بأنواعهــا ،علــى حــد
تولــدت لــدى مالــك المصنــع المهنــدس الزراعــي قــول بيبــرس.
وليــد تيلــخ منــذ  10ســنوات ،وذلــك للحفــاظ علــى
البيئــة ،والمســاهمة فــي خفــض فاتــورة األعــاف وينتــج المشــروع تربــة بديلــة تســتخدم فــي الزراعــات
واألســمدة علــى مربــي المواشــي والمزارعيــن ،المائيــة ،تشــكل حاضنــة لجــذور النباتــات وتمنــع
انتقــال األمــراض مــن التربــة ،وتوفــر فــي كميــات
يقــول تيلــخ.
الميــاه واألســمدة المســتخدمة فــي الزراعــة بالتربــة
ويضيــف أن المشــروع اقتصــادي تنمــوي ذا أثــر العاديــة وبنســبة  %70تقريبــا وفــق مختصيــن.
اجتماعــي ملحــوظ علــى أبنــاء المجتمــع المحلــي،
ولكنــه يواجــه جملــة مــن المعيقــات الرســمية
واالقتصاديــة ،خاصــة ارتفــاع تكاليــف قطــاع الطاقــة.
إضافــة لمعيقــات تمثلــت -حســب حديــث تيلــخ-
بـ»حالــة التناقــض فــي القــرارات بيــن المؤسســات
الرســمية ،خاصــة وزارات البيئــة والبلديــات والزراعــة
وهيئــة تشــجيع االســتثمار ،فتشــجيع االســتثمار حبــر
علــى ورق وشــعارات يتغنــى بهــا المســؤول» علــى
حــد وصفــه.
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خبير في صناعة“
األلعاب يشكك في
رؤية «فيسبوك»
لعالم «ميتافيرس
تعــد شــركة مــارك زوكربيــرغ« ،ميتــا بالتفورمــز» ،مــن
بيــن أشــد المؤيديــن لمســتقبل عالــم الميتافيــرس،
لكــن أحــد المخضرميــن فــي صناعة األلعاب متشــكك
فــي رؤيتهــا.

فيــس -إميــه هــو مديــر تنفيــذي لــه بــاع طويــل
فــي قطــاع األلعــاب ،وفــر والديــه مــن هايتــي
مــن نظــام دوفالييــه واســتقروا فــي نيويــورك،
ويتحــدث كتابــه الجديــد(From the Bronx to
)the Top of Nintendoعــن نشــأته وطريقــه إلــى
«نينتنــدو» ولمــاذا حصــل علــى لقــب «المســجل”
(Regginator).

قــال ريجــي فيــس  -إميــه ،الرئيــس ومديــر العمليــات
الســابق فــي «نينتنــدو أوف أمريــكا» ،إنــه مثــل
الحوســبة الســحابية منــذ  5ســنوات أو حتــى
اإلنترنــت منــذ  20عامــا ،كل شــركة اآلن تحــاول فهــم بصفتــه رئيســاً تنفيذيــاً أســود ارتقــى فــي صفــوف
الميتافيــرس ،ويــرى أن الشــركات الصغيــرة المبدعــة شــركة يابانيــة عريقــة ،انتقــد صناعــة األلعــاب لعــدم
حقــا هــي مــا ســتقود المســتقبل الرقمــي وليــس تحركهــا بالســرعة الكافيــة لمواجهــة تحديــات التنــوع.
الشــركة األم لـ»فيســبوك» ،أما شــركات مثل «إبيك
قــال إميــه« :هــذه صناعــة عالميــة تمــس  3مليــار
غيمــز» ،فقــال إنهــا تصنــع أشــياء «مبهــرة حقــاً ”.
شــخص حــول العالــم :وهــي أعمال قيمتهــا  200مليار
دوالر ..لكــن التمثيــل فــي األلعــاب وفــي القيــادة
الشركات الكبيرة
ليــس حيــث يجــب أن يكــون”.
إميــه أضــاف فــي مهرجــان «ســاوث بــاي ســاوث
ويســت» فــي أوســتن بتكســاس يــوم الســبت :اإلجراءات الصحيحة
«اســتحوذت الشــركات الكبيرة إما على أشــياء مثيرة
لالهتمــام مثــل «أوكيولــوس» و»إنســتغرام» ،أو انتقــد إميــه ،الــذي انضــم إلــى «غيــم ســتوب» فــي
قلــدت ســريعا أفــكار النــاس ،وال أعتقــد أنــه باإلمــكان عــام  2020وكان عضــواً فــي مجلــس إدارتهــا لمــدة
قائــا إن اإلدارة الحاليــة ،بقيــادة
عــام ،الشــركة،
ً
تعريفهــا حاليــاً بأنهــا ناجحــة”.
الرئيــس التنفيــذي الســابق لشــركة «تشــيوي» ،ريــان
أيضــاً يشــير ظهــور الشــركات الصغيــرة المبتكــرة كوهيــن ،رفضــت أفــكاره ،وكان يعتقــد ،فــي ذلــك
التــي تعــد حاليــاً فــي مراحــل التمويــل األوليــة إلــى الوقــت ،أن الشــركة يمكــن أن تكــون ناجحــة وأنــه عبــر
المزيــد مــن صفقــات الدمــج واالســتحواذ فــي اتخــاذ اإلجــراءات الصحيحــة والتركيــز علــى التجــارة
أفــق هــذه الصناعــة ،واستشــهد فيــس -إميــه اإللكترونيــة يمكــن أن ترضــي قاعــدة عمالئهــا بشــكل
يعمليــات االســتحواذ الناجحــة مثــل شــراء «تيك-تــو أفضــل.
إنترأكتيــف ســوفت ويــر” (Take-Two Interactive
)Software Incلشــركة «زينغــا» ،ووصــف عــرض أضــاف« :لــم يكــن هنــاك أي اســتراتيجية مفصلــة،
«مايكروســوفت» الحديــث لـ»أكتيفيجــن بليــزارد» وتقــول القيــادة إنهــا ال تريــد تفصيــل اســتراتيجيتها
مقبوال”
حتــى ال تُ ســرق ..وبالنســبة لــي كان هــذا غيــر
ً
بأنــه «شــراء رائــع”.
لــم يعــد إميــه مســاهما فــي «غيــم ســتوب» ،ومــع
“المسجل”
ذلــك ،لــم يكشــف عــن توقيــت بيعــه لحصتــه.
www.aatworld.com
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كيف استطاعت تركيا تطوير طائراتها المسيرة؟
قــال المهنــدس التركي ســلجوق بيرقــدار ،المدير وأضــاف أن أول نســخة منهــا كانــت طائــرات
التقنــي لشــركة «بيــكار» للصناعــات الدفاعيــة :صغيــرة (بيرقــدار مينــي) ،وهــي ذات مــدى
إن بــاده تحــررت مــن التبعيــة للخــارج ،وطائراتهــا طيــران قصيــر وتســتطيع التحليــق فــي الســماء
المسـ ّـيرة هــي أفضــل مسـ ّـيرات فــي العالــم.
لمــدة ســاعة واحــدة وتقــوم باســتطالع مباشــر،
ويمكنهــا التحليــق لمســافة  15كيلومتــراً .
حديــث بيرقــدار جــاء فــي حــوار مــع برنامــج
«المقابلــة» علــى قنــاة «الجزيــرة» ،بثتــه وقــال :إن العمــل علــى مشــروع الطائــرات
مســاء أمــس األحــد ،وتنــاول فيــه قصــة تطويــر المسـ ّـيرة «بيرقــدار تــي بــي )2» (TB2بــدأ عــام
ـيرة بتكنولوجيــا محليــة ،2010 ،ثــم شــرعت مستشــارية وزارة الصناعــات
الطائــرات التركيــة المسـ ّ
ودوره فــي صناعــة جيــل جديــد مــن المسـ ّـيرات الدفاعيــة عــام  2014فــي العمــل علــى هــذه
بعــد أن كانــت تركيــا تســتوردها.
الطائــرات ،لتدخــل ضمــن قائمــة أســلحة القــوات

المســلحة للمــرة األولــى عــام 2014.

المســيرة
وقــال بيرقــدار ،مطــور الطائــرات
ّ
التركيــة :إن الطائــرات
المســيرة التــي طورهــا وأكــد أن هــذه الطائــرات كانــت ناجعــة جــداً فــي
ّ
بــدأت مــن ورشــة عمــل صغيرة ،وكانت مشــروعاً عمليــة مكافحــة اإلرهــاب وفــي العمليــات التــي
صغيــراً لصناعــة طائــرات تســتطيع الطيــران جــرت خــارج تركيــا.
بصــورة أوتوماتيكيــة (بواســطة برمجيــات).
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وأردف أنــه بــدأ العمــل علــى طائــرات «أكنجــي» فــي األماكــن التــي اســتُ خدمت فيهــا ،مثــل
المســيرة عــام  ،2016وهــي طائــرات كبيــرة إدلــب الســورية والحــرب فــي إقليــم قــره بــاغ
ّ
تحتــوي علــى  100حاســوب ،بخــاف «بيرقــدار بأذربيجــان.
تــي بــي  ،»2التــي تحتــوي علــى  40حاســوباً .
قدرات عالية جداً

تطوير محلي

ووفــق المهنــدس التركــي ،فــإن تركيــا كانــت
المســيرة مــن «إســرائيل»،
تشــتري الطائــرات
ّ
لكــن الطائــرات المســتأجرة مــن الخــارج لــم تكــن
عــام  2009تســتطيع الصعــود والهبــوط بصــورة
أوتوماتيكيــة ،وكان الطيــارون «اإلســرائيليون»
يجعلــون الطائــرات
ّ
المســيرة تصعــد وتهبــط وأفــاد بيرقــدار بــأن بــاده كانــت تعتمــد علــى
بواســطة جهــاز تحكــم يــدوي.
الخــارج بنســبة  %85فــي مجــال الصناعــات
وتابــع أن تركيــا اســتطاعت الحقــاً أن تصنــع الدفاعيــة ،لكنهــا أصبحــت قــادرة علــى االعتمــاد
الطائــرات المســيرة بــدءاً مــن األصغــر حجمــاً  ،علــى نفســها.
ّ
وكانــت طائراتهــا تســتطيع الصعــود والهبــوط وأكــد أنــه تــم تطويــر جميــع تصاميــم العمــل
بصــورة أوتوماتيكيــة ،اعتمــاداً علــى برمجيــات والمكونــات الجوهريــة ،ولــم تعــد لــدى تركيــا
قامــت بتطويرهــا.
أي تبعيــة للخــارج فــي مســألة تأميــن المــواد
وعــن مواصفــات الطائــرات المســيرة التــي أو المكونــات الجوهريــة فــي مجــال الصناعــات
ّ
تنتجهــا تركيــا ،قــال بيرقــدار :إن «بيرقــدار تــي الدفاعيــة.
وعــن ســر التحــول الــذي حققتــه تركيــا فــي مجــال
الصناعــات الدفاعيــة المحليــة خــال األعــوام
العشــرين الماضيــة ،ربــط بيرقــدار األمــر بالتفانــي
فــي العمــل والتحــرر مــن التبعيــة للخــارج.

بــي  »2هــي أشــهر طائــرة مســيرة فــي العالــم ،وشــدد علــى أن جميــع الحواســيب والبرمجيــات
وتعمــل مــع  16دولــة ،ويبلــغ مداهــا مئــات اإللكترونيــة مــن إنتــاج محلــي.
الكيلومتــرات ،وتســتطيع البقــاء فــي الهــواء 27
ســاعة ،ويمكنهــا حمــل حمولــة تصــل إلــى  130ويضــع بيرقــدار تركيــا ضمــن المراكــز الثالثــة
كيلوغرامــاً  ،وهــي مــزودة بتجهيــزات عســكرية األولــى فــي العالــم بمجــال صناعــة الطائــرات
المســيرة ،إذ تســتحوذ علــى هــذا المجــال كل
ّ
ذكيــة وحساســة جــداً .
مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة والصيــن
أمــا طائــرات «أكنجــي» المسـ ّـيرة ،وفــق بيرقــدار ،و»إســرائيل».
فهــي أكثــر تقدمــاً مــن «بيرقــدار تــي بــي ،»2
مســيرة
إذ تتمتــع بقــدرات عاليــة جــداً  ،ويمكنهــا القيــام وأكــد أن تركيــا لديهــا أفضــل طائــرات
ّ
بمهــام إســتراتيجية وحمــل صواريــخ «كــروز» ،مــن حيــث الدقــة ،ولديهــا طائــرات حربيــة مسـ ّـيرة
ولديهــا القــدرة علــى االشــتباك الجــوي ،ويمكــن يجــري العمــل عليهــا حاليــاً .
التحكــم فيهــا عبــر األقمــار االصطناعيــة.
وأردف أنــه ليســت لــدى أوروبــا منصــات تضاهــي

المســيرة التركيــة منصــات تركيــا ،وحاليــاً يتم تصديــر وبيع الطائرات
ومــن مواصفــات الطائــرات
ّ
صعوبــة كشــفها بالــرادارات ،وقــد حققــت نجاحــاً المسـ ّـيرة التركية للــدول األوروبية.
كبيــراً ضــد الدبابــات والمنظومــات الدفاعيــة
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Assalam o alikum warahmatullah ,
Tonight, as I sit in I'tikaaf (seclusion) in a quiet corner of the mosque, away from worldly distractions, my thoughts
linger on the many twists and turns in my life's journey which brought me from Jamaica, Central America, to
Doha, Qatar, on the Arabian Peninsula.
Almost five decades ago, when Allah first opened my
heart to Islam and enlightened my mind to the importance
of knowledge of the Deen, my DNA automatically took
over. Both my parents and grandparents were teachers,
so as I learned Islam I felt an intense calling to teach it
to others. The Prophet (pbuh) was himself the ultimate
teacher who proclaimed the superiority of learning and
teaching over mere learning, and who commanded his
followers to teach whatever they learned from him,
even if it were only a single verse from the Quran. Thus
the stage was set for me to practically demonstrate my
gratitude to Allah by spreading His light as far and as
wide as I possibly could.

among ourselves and to the rest of the world? Of course
it should be. We all know this, but most of us don't know
where to begin.
In the current world, where Muslims are targets for
every ethical, social and political dilemma – I APPEAL
to the UMMAH to begin here by helping to spread the
authentic teachings of Islam and to properly educate
our ignorant Muslim youth so that this new generation
can carry the torch of Islam further and ultimately
change the direction of human civilization in the future.

Consequently, while studying in the Islamic University
of Madeenah, I would spend my summers in Canada
and the USA visiting Muslim communities and teaching
whatever I learned. When I moved to Riyadh to do
my Masters, I taught Islam formally in an Islamic
International school, gave Da'wah to non-Muslims and
taught new Muslims.
After completion of my PhD, I moved to the UAE where
I formally taught Islam in university, set up and ran the
first Da'wah Center in the country, and managed an
Islamic printing press where I published and distributed
globally over 50 of my books. Then I went to Chennai,
India and established and headed the first and only
accredited Islamic University in all of India. Following
that, Allah opened doors to the whole world by guiding
me to go online with the Islamic Online University
which has now almost 400,000 registered students from
228 countries around the world. The burning desire
remains in my heart to spread even further the Deen of
Allaah through Education reaching millions of hearts
– Insha’Allaah.
Wasn’t IQRA (Read) the first word of the Quran to be
revealed? Shouldn’t that be our focus in life to “Read”,
understand, practice and spread the word of Allah

- Dr. Bilal Philips
On this blessed night in Ramadan, join hands with me
to spread education by generously donating towards
my below initiative:
For donation, please click on this site:
https://donations.iou.edu.gm/1-million-scholarshipsfor-african-muslim-youths-by-2020
www.aatworld.com
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الهنـــد تغـــرق فـــي
التعصـــب األعمـــى
والفص ــل العنص ــري
الجــدل حــول الحجــاب فــي واليــة كارناتــاكا الهنديــة
وغيرهــا ال يتعلــق بالحجــاب فقــط ،وهــذا هــو أول شــيء
يجــب أن نســجله هنــا ،لدينــا في الهنــد ديمقراطية ودســتور،
وتنــص المــادة ( )25مــن الدســتور (الهنــدي) بوضــوح
علــى أن لجميــع األشــخاص الحــق علــى قــدم المســاواة فــي
حريــة الوجــدان والحــق فــي ممارســة الديــن واإلعــان
عنــه ونشــره بحريــة ،مــع مراعــاة النظــام العــام واألخــاق
والصحــة ،ونحــن ديمقراطيــة علمانيــة ،العلمانيــة اإليجابيــة
هــي شــيء نتبعــه دائمًــا حيــث تمنــح الدولــة أو الحكومــة
الحريــة واالحتــرام لجميــع األديــان ،وليــس للدولــة ديــن.
لكــن انظــر إلــى مــا حــدث مــع هــذه المــدارس والكليــات
فــي واليــة كارناتــاكا ،فهنــاك يتــم اســتهداف بعــض
الطالبــات الالئــي يمارســن دينهــن ضمــن القواعــد المحــددة
للمؤسســات الحكوميــة (المــدارس والكليــات) ،حيــث مــن
المفتــرض أن يطابقــن لــون وشــاحهن مــع لــون زيهــن،
وقــد كــن يفعلــن ذلــك كل هــذه الســنوات ،ولكــن أتــى اليــوم،
الــذي أغلقــت فيــه بوابــة الكليــة /المدرســة فــي وجوههــن،
لمــاذا؟ ألنهــن يرتديــن الحجــاب ،أريــد أن أســأل :مــاذا
تغيــر؟ هــل تغيــر دســتور الهنــد؟ هــل توقفنــا عــن كوننــا
أمــة ديمقراطيــة؟ لمــاذا يحــدث هــذا فجــأة؟ إذا قمــت بإنشــاء
قاعــدة أو قانــون جديــد ،فيجــب أن يكــون هنــاك إشــعار،
كيــف يتــم توصيــل تلــك القواعــد «الجديــدة» للطــاب؟ مــن
خــال القنــوات المناســبة ،أي أن يتــم إخبــار الوالديــن بــأي
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تغييــر فــي القواعــد فــي وقــت مبكــر ،حتــى ال يتفاجــأ أحــد.
المشكلة ليست في الحجاب
للمســيحي الحــق فــي لبــس الصليــب ،والســيخ لديهــم الحــق
فــي ارتــداء ســوار «الــكادا» والعمائــم ،الهنــدوس لهــم الحق
فــي ارتــداء مالبســهم وإكسســواراتهم الدينيــة ،لمــاذا ،إذن،
ال تســتطيع المســلمات ارتــداء الحجــاب وهــو جــزء مــن
شــعائرهن الدينيــة؟! مــا نحتــاج إلــى فهمــه هــو أن الجــدل
برمتــه ال عالقــة لــه بالحجــاب ،هــذا بالتحديــد هــو الفصــل
العنصــري ،سياســة فصــل عنصــري وتمييــز علــى أســاس
الديــن ،كراهيــة فاضحــة لإلســام ،لقــد اســتهدفوا النســاء
المســلمات بصراحــة ووقاحــة مــن خــال جرائــم ســولي
وبولــي بــاي واآلن ،يطــاردون الطالبــات المحجبــات.
ال عالقــة للحجــاب بالليبراليــة والتقدميــة ،األمــر يتعلــق فقط
بحقيقــة أن هــؤالء النســاء ينتميــن إلــى ديــن معيــن ،لقــد
تحولنــا فجــأة لمجتمــع يحــض علــى الكراهيــة ،شــعبوي،
رجعــي ،غيــر متســامح.
علــى شــعب الهنــد أن يســتيقظ ،علينــا أن ننتصــر علــى
سياســات الكراهيــة ،هــذه مؤسســات تعليميــة حيــث يجب أن
يكــون التركيــز فيهــا علــى التنميــة المتكاملــة للفــرد ،يجــب
أن يم ّكــن التعليــم الطــاب مــن تحديــد مــا هــو األفضــل لهم،
هــذه المؤسســات التعليميــة هــي المــكان الــذي نتعــرف فيــه
علــى حقوقنــا وواجباتنــا ،نحــن كطــاب نتعلــم النضــال مــن
أجــل الحقيقــة والعدالــة وكل شــيء عــن حقــوق اإلنســان،

والحــق فــي التعليــم هــو أيضـا ً حــق أساســي ،فكيــف ينكــر األمة تنهار

كل هــذا علــى أي طالــب؟ إنــه يــوم حزيــن ألي طالــب حيــن
يغلــق المديــر أو المعلمــون أبــواب التعليــم عليــه /عليهــا؟
انظــروا إلــى مــا يحــدث؛ الطــاب منقســمون ،فلمواجهــة
مجموعــة مــن الطــاب ،تأتــي مجموعــة أخــرى بشــاالت
وعمامــات الزعفــران ليخيفــوا الطالبــات ،وتتعــرض الطالبة
بســبب زيهــا الدينــي للترهيــب مــن قبــل مجموعــة كاملــة
مــن األوالد الذيــن يرتــدون مالبــس الزعفــران ،وقــد تــم
الكشــف عــن المضايقــات فــي األماكــن العامــة واألجهــزة
الحكوميــة ال تتحــرك ،وال توجــد شــرطة ،ويقــوم المديــر
والمعلمــون بإغــاق األبــواب فــي وجــه الطالبــات الراغبات
فــي الســعي للحصــول علــى التعليــم ،هــل هــذا مــا وصلنــا
إليــه؟

بين الجونجات والحجاب
القضيــة ليســت قضيــة حجــاب ،يمكننــا التحــدث عــن
الجونجــات (غطــاء رأس ترتديــه نســاء الهنــدوس)
والحجــاب فــي يــوم آخــر ،دعونــا ال نتحــدث عــن الحجــاب،
أنــا ال أرتــدي الحجــاب وهــو خيــاري ،إذا ارتــدى شــخص
آخــر جونجــات أو حجابـا ً باختيــاره ،فــإن أول شــيء يجــب
علــيَّ أن أفعلــه هــو احتــرام اختيــاره.
دعنــا ال نتحــدث عمــا إذا كان ذلــك رجعي ـا ً أم تقدمي ـاً ،وإذا
كنــت تريــد التحــدث عــن ذلــك ،فقــم بإلقــاء نظــرة علــى
لغــة الجســد للطالبــات الالئــي يرتديــن الحجــاب ،لقــد تــم
تمكينهــن ،وهــن علــى درايــة بحقوقهــن التــي يعرفنهــا
جيــداً ،يقولــن :إنهــن يقاتلــن مــن أجــل حقهــن فــي التعليــم،
هــذا هــو التمكيــن ،هــذا هــو التنويــر ،لــذا فــإن األشــخاص
الذيــن يثيــرون جــدالً هائ ـاً يــدور حــول مالبــس معينــة،
اختارهــا أصحابهــا بكامــل إرادتهــم ،ال يدعمــون فكــرة
الحــق فــي االختيــار والحــق فــي الحريــة ،ولكنهــم يرغبــون
فــي فــرض أيديولوجيتهــم ويتحــدون وال يحترمــون دســتور
الهنــد ،لمــاذا؟ لمــاذا ال يختــارون نشــر األلــوان المختلفــة
فــي الحــرم الجامعــي؟

مصادرة كاملة للحرية
فــي الهنــد يتــم االســتيالء علــى جــو الحريــة الكامــل،
يكــررون :ثقافــة واحــدة ،مجتمــع واحــد ،ديــن واحــد ،مراراً
وتكــراراً ،ويتحدثــون عــن تفوقهــم ،وهــذا لــن ينتهــي هنــا،
إنهــم ال يحبــون النســاء الناشــطات ،ال يحبونهــن ،والنظــام
األبــوي القــح يمــارس دوره ،هــؤالء مؤمنــون بكراهيــة
النســاء والطائفيــة ،والتعصــب األعمــى ،وكل شــيء ال
تســتحقه هــذه األمــة ،السياســيون يســتفيدون مــن ذلــك
ولكننــا نحــن الشــعب نقتــل ونغــرق فــي الكراهيــة ،األمــة
تنهــار ،نحــن نعــود إلــى الــوراء منــذ ســنوات ،وكل هنــدي
يجــب أن ينزعــج مــن ذلــك.

العواقــب ماثلــة أمــام أعيننــا ،تظــل الهنــد قويــة فقــط مــع
وجــود وحــدة وتنــوع ،ال يمكننــا إنــكار أننــا أمــة متنوعــة،
فــإذا فقدنــا الوحــدة والتنــوع ،فإننــا ســننهار ،وهــذا مــا يحدث
بالفعــل ،هــذه السياســات لهــا عواقــب مدمــرة ومخربــة
للغايــة علــى كل هنــدي ،الجــو كلــه يعمــل ضــد التنميــة
الفرديــة واالجتماعيــة ،وهــذا وضــع ينــذر بالخطــر ،فعندمــا
يتعطــل الســام وال توجــد وحــدة مــع التنــوع ،فســيؤثر هــذا
علــى حيــاة الجميــع بطريقــة أو بأخــرى.
نحــن ال نركــز علــى التعليــم ،وال نركــز علــى التنميــة ،وال
نركــز علــى التوظيــف ،وال نركــز علــى التقــدم ،نحــن ال
نركــز علــى اإليجابيــات ،نحــن نركــز فقــط علــى الســلبيات،
وهــذا ســوف يعيــق الجميــع ،فرجــل األعمــال الشــاب الــذي
بــدأ عملــه للتــو ،ســيرى فــي هــذا تطــوراً ضــاراً علــى
حياتــه ،الطــاب ،توقفــوا عــن الحلــم ،ويفكــرون فقــط فــي
كيفيــة مواجهــة التحديــات فــي الحيــاة ،لــم نعــد نتحــدث عــن
األحــام ،وال نتحــدث عــن الطموحــات.
لمــاذا ال نفكــر وال نــرى هــؤالء الطالبــات المحجبــات
بعدســات مختلفــة؟ ربمــا يمنحهــن ذلــك الحجــاب وهــذا
الــزي القــدرة علــى الحركــة للخــروج مــن بيوتهــن ،فقــد
حصلــن علــى إذن بالذهــاب والبحــث عــن التعليــم ،وربمــا
هــذه هــي البدايــة بالنســبة لهــن ،وربمــا فــي وقــت مــا،
ســيفكرن فــي كل شــيء ويتجــاوزن ذلــك.
االنشــغال اآلن ليــس بالتنميــة ،االنشــغال ليــس بتنميــة
وتعليــم الفتيــات الصغيــرات ،وهــذا واضــح ،وعواقــب ذلــك
ســتكون وخيمــة علــى األمــة بأكملهــا ،ويعتقــد البعــض أن
هــذا لــن يصــل إليــه ،مهزلــة! البعــض يحــاول بغبــاء إيهــام
نفســه بـ»لســت أنــا» ،والحقيقــة أن المأســاة منــه قريبــة
جــداً ،فقــد تكــون أنــت التالــي ،فالكراهيــة مثــل النــار ســتبتلع
الجميــع ،الكراهيــة ليــس لهــا عيــون لتحديــد ديــن أو طائفــة
أو جنــس معيــن ،وعندمــا تبــدأ فــي االنتشــار ،فســيقضي
علــى الجميــع.

من سيخمد الكراهية قبل فوات األوان؟

إنهــا مســؤوليتنا جميعــاً ،المســؤولية جماعيــة ،مســؤوليتنا
جميعًــا أن نخمــد نــار الكراهيــة هــذه ،ونــار االنقســام،
وشــعب الهنــد فقــط هــو الــذي يســتطيع أن يفعــل ذلــك،
والعــبء اليــوم يقــع بالتأكيــد علــى مجتمــع األغلبيــة،
مســؤولية حمايــة األقليــة تقــع علــى عاتــق مجتمــع األغلبيــة
فــي أي جــزء مــن العالــم ،فــي باكســتان مث ـاً ،تقــع علــى
عاتــق المســلمين مســؤولية حمايــة الهنــدوس والســيخ،
ولكــن يبــدو أن هنــاك القليــل جـ ًدا مــن اإلجــراءات والمزيــد
مــن الصمــت ،الصمــت ال يســاعد إال فــي التمكيــن للخــراب
والتدميــر ،الجميــع ال بــد أن نتحــرك قبــل فــوات األوان.
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نادي رجال األعمال
AAT Business Club
AAT Business
Club
ّ
يتعرفــوا علــى
هنــا فــي “نــادي رجــال األعمــال « ...التجــار ،رجــال األعمــال ،الصناعيــون ،المســتوردون ،والمصـ ّـدرون...
بعضهــم البعــض ...ويتعاونــوا فيمــا بينهــم ...رغــم بعــد المســافات والبلــدان واختــاف اللغــات...
شركاؤنا :
هــم جميــع التجــار ورجــال االعمــال والمســتثمرين والطامحين وأصحــاب القرار في المصانع والشــركات والمؤسســات
والهيئــات والمكاتب والمحــات التجارية...

رؤيتنا:

ان يصبــح نــادي رجــال األعمــال ..ملتقــى لرجــال االعمال والمســتثمرين والمؤسســات التي تســعى لمواكبــة التطورات
ّ
واإلطــاع علــى كل جديــد ..ودخــول االســواق الدوليــة باحترافية وجــودة وحداثة فــي المنتجــات والخدمات...

رسالتنا:
تقديــم افضــل المشــروعات الدوليــة مــن خــال عرضهــا مــن المؤسســات الرســمية الدوليــة وبمشــاركة فاعلــة مــن
خبــراء االقتصــاد فــي تقديــم الخبــرات الدوليــة فــي عالــم المــال واالســتثمار وتوجيــة المشــاركين باعــادة تقييــم
مؤسســاتهم لمواكبــة التطــورات المتســارعة واعــادة بنــاء هيكلتهــا لتوائــم التســارع العلمــي

أهداف نادي رجال األعمال :

•تزويــد التجــار ورجــال األعمــال بأحــدث المنتجــات ...وتقديــم أســماء وعناويــن ومعلومــات المصانــع والشــركات
المصـ ّـدرة فــي الــدول اآلســيوية ..لألصنــاف والمنتجــات التــي يرغبــون فــي اســتيرادها...
•تزويــد أعضــاء نــادي رجــال األعمــال بالمعلومــات الكاملــة ..عــن اإلبتــكارات الجديــدة ّ
ألي صنــف أو منتــج جديــد..
وأفضــل وأوفــر الطــرق للتصنيــع فــي المنطقــة العربيــة واألفريقيــة ...و تعريــف رجــال االعمــال باهميــة مواكبــة
التطــورات المتســارعة
ّ
•فتــح اســواق جديــدة للمنتجــات العربيــة واألفريقيــة محليــا وعالميــا ..إلــى األســواق اآلســيوية ،وكذلــك لألســواق
العربيــة واألفريقيــة ...والمســاهمة فــي مواجهــة الكســاد اإلقتصــادي...
•تقديم فكر تسويقي جديد في مجال الدعاية واإلعالن والبرامج الترويجية...
•إكتشــاف ودعــم المواهــب واالبتــكارات لتأخــذ فرصتهــا فــي النجــاح ...و تعريفهــم بأهــم التطــورات فــي
قطاعــات مختلفــة وحســب بيئــة اعمالهــم واختصاصاتهــم...
•إيجاد فرص عمل جديدة للشباب من خالل فكرة الوكيل الحر  /الشريك الحر.
•استثمارات ،وتذليل عقبات تجارية واستثمارية...
ّ
ّ
•المساهمة في انشاء المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر المؤهلة للتسويق المحلي ..والتصدير.
ّ
التدريبية لزيادة المهارات في اإلستيراد والتصدير والتسويق.
•عقد البرامج والدورات
68

www.aatworld.com

المبادئ االساسية للنظام في النادي:
يتضمــن نظــام الســلوك الداخلــي فــي نــادي رجــال األعمــال علــى المبــادئ األخالقيــة والمهنيــة الالزمــة كحــد أدنــى
وهــى المبــادئ العشــر التاليــة :
 ) 1العدالة والعدل fairness & justice
 ) 2المسؤولية responsibility
 ) 3التحاسب accountability
 ) 4الشفافية transparency
 ) 5النزاهة integrity
 ) 6اإلنتظام discipline
 ) 7المهنية professionalism
 ) 8اإللتزام compliance
 ) 9السرية confidentiality
 ) 10الوالء و الوفاء و الحرص loyalty and prudence
شعب نادي رجال األعمال:
 ) 1شعبة التجارة األلكترونية .
 ) 2شعبة التنمية الصناعية .
 ) 3شعبة المعارض واألسواق الدولية .
 ) 4شعبة النقل والتخزين والتخليص الجمركي .
 ) 5شعبة الدعاية واإلعالن والترويج .
 ) 6شعبة التدريب والتأهيل علي تكنولوجيا وأساليب اإلنتاج الحديثة .
 ) 7شعبة الجودة .
 ) 8شعبة التسويق .
 ) 9شعبة الدراسات والبحوث .
 ) 10شعبة رواد األعمال .
 ) 11شعبة الموارد البشرية .
 ) 12شعبة التخطيط والمتابعة .
 ) 13شعبة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر المؤهلة للتصدير .
 ) 14شعبة التنمية وخدمات المجتمع .
 ) 15شعبة الدراسات األولية للمشاريع الصناعية (مشاريع تسليم المفتاح).
ّ
أهم الميزات التي يحصل عليها األعضاء في نادي رجال األعمال:
•تقديم الخبرات والمعلومات االستشارية المالية و التجارية والفنية واإلقتصادية...
•دراسات لألسواق ..ومعلومات للمنتجات ومصادر تصنيعها وتصديرها...
•دراسات ّ
أولية لمشاريع صناعية (مشاريع تسليم المفتاح)...
 لدى النادي اآلن  183مشروع صناعي.ّ
 المشــاريع الصناعيــة ّّ
ّ
مبوبــة ومصنفــة حســب المنتجــات :صناعــات الكترونيــة ،كهربائيــة ،دوائيــة ،غذائيــة ،ألعــاب،
مالبــس ،مكائــن الــخ...
ّ
 الدراســات ّاألوليــة شــاملة مــن حيــث اختيــار الموقــع ،المســاحة المطلوبــة ،عــدد المكائــن والمعــدات ،عــدد العمــال
والموظفيــن ،الطاقــة الكهربائيــة ،ضغــط الهــواء ،المســاحة المطلوبــة لتخزيــن المــواد األوليــة الالزمــة للتصنيــع،
ّ
ّ
والمصدرين للمكائــن واألدوات الالزمــة لتصنيع
المســاحة الالزمــة لتخزيــن المنتــج ،لوائــح بأســماء وعناويــن المصنعيــن
المنتــج ،لوائــح بأســماء وعناويــن التجــار والمســتوردين للمنتــج ،الدعــم اإلعالنــيّ ،
وميــزات كثيــرة أخــرى...
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ّ
ـكل عضــو فــي نــادي رجــال األعمــال  -فــي حــال رغبتــه  -صفحــة ّ
خاصــة علــى موقــع
•قريبــا ..ســيتم التخصيــص لـ
التجــارة العربيــة اآلســيوية  www.aatworld.comتشــرح وتعــرض نشــاط المؤسســة أو المصنــع أو الشــركة..
ممــا يتيــح الفرصــة للتعريــف بنشــاطات العضــو التجاريــة أو الصناعيــة ..باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة ..عالميــا
ومحليــا...
•تقديــم خدمــات الترجمــة للمراســات وأثنــاء المحادثــات التجاريــة بتوفيرمترجــم فــوري فــى اإلجتماعــات مــع
رجــال األعمــال األجانب(الصينيــة  -اإلنجليزيــة  -المالويــة – العربيــة).
ّ
إعالنية ألعضاء النادي.
•حمالت
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
•لــكل عضــو فــي نــادي رجــال األعمــال ..حقــوق المحافظــة علــى ســرية وخصوصيــة أعمالــه وكل مايتعلــق بــه مــن
ّ
أســفار وتنقــات ومتابعــات ومراســات وتجــارة وتصنيــع ...ومــا إلــى ذلــك...
ّ
ّ
والمصدريــن ...خــال وجــود العضــو فــي ماليزيــا وتايــوان
•ترتيــب مواعيــد ولقــاءات مباشــرة مــع المصنعيــن
والصيــن ...وتوفيــر خدمــات الترجمــة والحجــوزات ومتابعــة شــحن البضائــع وفحصهــا قبــل الشــحن ...ومــا إلــى
ذلــك...
•تقديــم المشــورة والمعلومــات لإلجابــة علــى تســاؤالت العضــو بالنــادي في مجــال االعمــال واإلســتيراد والتصدير
ومــا إلــى ذلــك ...من خــال تزويــده باالجابــات ،واالســتراتيجيات القابلــة للتنفيذ...
•نسخة الكترونية شهرية من مجلة التجالرة العربية اآلسيوية.
ّ
متنوعة...
•وهناك ميزات أخرى كثيرة و
•التوجد ّ
أي تكاليف أو رسوم شهرية أو سنوية للعضوية.
ً
في حال رغبتك باإلنضمام إلى عضوية النادي ...فضال قم بمراسلتنا على البريد التالي :
com.gmail@aatclub
وسنرسل لك استمارة المشاركة.
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ماليزيا موطن الفرص المزدهرة

تقــع ماليزيــا فــوق خــط االســتواء مباشــرة فــي قلــب منطقــة جنــوب شــرق آســيا متوســط نمــو الناتــج
ســنويا علــى مــدار
جنــوب شــرق آســيا .تتمتــع ماليزيا بموقع اســتراتيجي المحلــي اإلجمالــي بنســبة ٪5.3
ً
عامــا الماضيــة.
بيــن المحيــط الهنــدي وبحــر الصين الجنوبــي  ،وتتمتع العشــرين ً
بخدمــات جيــدة مــن جميع الخطوط الجوية والشــحن
الرئيســية .هــذا إلــى جانــب األســاس االقتصــادي اقتصاد متنوع
المســتدام والصلــب فــي البــاد  ،والبيئــة الجاهــزة مــن بلــد كان يعتمــد فــي الســابق علــى الزراعــة
اقتصــادا
لألعمــال التجاريــة الشــاملة  ،والتركيــز المســتقبلي والســلع األوليــة  ،أصبحــت ماليزيــا اليــوم
ً
 ،والقــوى العاملــة الماهــرة الديناميكيــة  ،جعلــت
مدفوعــا بالتكنولوجيــا
مدفوعــا بالتصديــر
متنوعــا
ً
ً
ً
ـتثماريا
موقعــا اسـ
ماليزيــا
ً
ً
ً
جذابــا وتنافســي التكلفــة العاليــة والصناعــات القائمــة علــى المعرفــة وكثيفــة
فــي المنطقــة  ،وأصبحــت بســرعة مركــزً ا
ً
مفضــا رأس المــال .عــززت األنظمــة البيئيــة الناضجــة
للخدمــات المشــتركة .
والمتكاملــة التــي تــم تطويرهــا علــى مــدى عقــود
ال يــزال االقتصــاد الماليــزي مرنً ــا ويعتمــد علــى سلســلة توريــد محليــة قويــة تدعــم نمــو األعمــال
أساســيات قويــة .يشــير هيكلهــا االقتصــادي المتنوع واالســتثمارات علــى المــدى الطويــل...
مهمــا فــي
دورا
ً
ونظامهــا المالــي الســليم واالســتجابة الفعالــة يلعــب قطــاع التصنيــع فــي ماليزيــا ً
للصحــة العامــة والدعــم االســتباقي لسياســة سلســلة التوريــد العالميــة بينمــا يتم تمثيل األنشــطة
االقتصــاد الكلــي إلــى أن ماليزيــا ســتكون قــادرة المحليــة بشــكل جيــد فــي قطــاع الخدمــات ،والــذي
وضوحــا فــي العقديــن الماضييــن .تســتمر
علــى تجــاوز العاصفــة بشــكل أفضــل مــن العديــد مــن أصبــح أكثــر
ً
البلــدان األخــرى.
جذابــا للشــركات فــي
موقعــا
ماليزيــا فــي كونهــا
ً
ً
مختلــف الصناعــات .توفــر القطاعــات المتنوعــة فــي
موقع مثالي
فرصــا وفيــرة للمســتثمرين الذيــن يتوســعون
ماليزيــا ً
تتمتــع ماليزيــا بموقــع جيــد فــي واحــدة مــن أســرع فــي األســواق البديلــة.
نمــوا فــي العالــم .ســجلت
المناطــق االقتصاديــة
ً
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روابــط تجاريــة واســعة النطــاق  ،تكلفــة
أقــل لممارســة األعمــال التجاريــة
وقعــت ماليزيــا بالفعــل ونفــذت العديــد مــن
اتفاقيــات التجــارة الحــرة ،والتــي تشــمل اتفاقيــات
التجــارة الحــرة الثنائيــة مــع اليابــان وباكســتان والهنــد
ونيوزيلندا وتشــيلي وأســتراليا وتركيا .على مســتوى
اآلســيان  ،يوجــد لــدى ماليزيــا اتفاقيــات تجــارة حــرة
إقليميــة مــن خــال اتفاقيــة التجــارة الحــرة لآلســيان
مــع الصيــن وكوريــا واليابــان وأســتراليا ونيوزيلنــدا
والهنــد.

 ٪30مــن ســكان العالــم وتســاهم بشــكل جماعــي
فــي  ٪30مــن األنشــطة االقتصاديــة العالميــة ،
وفقــا لمــا يقــاس بالناتــج المحلــي اإلجمالــي .ومــن
ً
قويــا للتعــاون
إطــارا
المتوقــع أن يؤســس هــذا
ً
ً
ويســاهم بشــكل كبيــر فــي االنتعــاش االقتصــادي
نظــرا ألن الــدول األعضــاء
لالقتصــادات المعنيــة.
ً
فــي الشــراكة االقتصاديــة اإلقليميــة هــي مــن بيــن
تجاريــا لماليزيــا ،فمــن المتوقــع أن
أكبــر  15شــريكً ا
ً
تخلــق اتفاقيــة التجــارة الحــرة هــذه بيئــة اســتثمارية
وتســهيل وتنافســية مــن شــأنها أن
ً
أكثــر ليبراليــة
ـهيل محســنً ا لالســتثمار والرعايــة الالحقــة
توفــر تسـ ً
للمســتثمر .

وهــذا يخلــق حجــم ســوق محتمــل يصــل إلــى 3.9
مليــار شــخص .تصــل رســوم االســتيراد إلــى ٪98
اكتشــف المزيــد مــن فــرص االســتثمار فــي
مــن إجمالــي المنتجــات إلــى  ٪0بموجــب اتفاقيــات
ماليزيا
التجــارة الحــرة الماليزيــة مــع اآلســيان.
يترجــم انخفــاض الحواجــز التجاريــة إلــى انخفــاض
تكاليــف ممارســة األعمــال التجاريــة .يمنــح هــذا
تفضيليــا
وصــول
ً
الشــركات العاملــة فــي ماليزيــا
ً
القتنــاص فــرص النمــو واألســواق الفوريــة فــي
واحــدة مــن أكبــر التكتــات التجاريــة فــي العالــم.

فــرص اســتثمارية أعلــى مــن خالل الشــراكة
االقتصاديــة اإلقليمية

علــى مــدى العقــود الماضيــة  ،شــهد قطــاع التصنيع
فــي ماليزيــا تغييــرات هائلــة ،وتعــد كفــاءة اإلنتــاج
والتحكــم فــي التكلفــة مــن العوامــل الحيويــة التــي
تمكــن القطــاع مــن تحقيــق نتائــج حقيقيــة لرجــال
أيضــا
األعمــال ...تجمــع صناعــة الخدمــات الماليزيــة ً
بيــن نهــج متعــدد التخصصــات مــع معرفــة متعمقــة
وعمليــة للصناعــة لمواجهــة التحديــات واغتنــام
الفــرص...

تعــد ماليزيــا مــن بيــن الــدول العشــر الموقعــة علــى استكشــف المزايــا التنافســية والمقارنــة
الشــراكة االقتصاديــة اإلقليميــة الشــاملة ،وهــي المتنوعــة فــي قطاعــي التصنيــع
أكبــر اتفاقيــة للتجــارة الحــرة فــي العالــم .تمثــل والخدمــات فــي ماليزيــا
نادي رجال األعمال في ماليزيا على استعداد تام لتلبية جيمع احتياجاتكم...
aat.club100@gmail.com
 +60 1139393155واتساب ،بيب ،ايمو ،فايبر ،الين ،بوتيم ،الخ:...
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هل تضيع العمالت المشفرة عند موت مالكها؟

انتشــرت شــعبية العملــة المشــفرة فــي األشــهر األخيــرة،
حيــث بلغــت قيمتهــا الســوقية ذروتهــا عنــد  3تريليونــات
دوالر فــي عــام 2021م ،بالنســبة ألولئــك الذيــن اســتثمروا

فــي العمــات المشــفرة ،يمكــن أن يمثــل هــذا األصــل
عالمــا جديـ ًـدا محيـ ًـرا ولكنــه قــد يكــون مثيـ ًـرا ،حيــث
الجديــد
ً
توجــد أفضــل الممارســات التنظيميــة والصناعيــة ،إمــا غيــر
موجــود أو يكافــح مــن أجــل مواكبــة ذلــك ،ولكــن حتــى إذا
جديــدا بالنســبة لــك ،فمــن المهــم
اســتثمارا
كان التشــفير
ً
ً
التفكيــر علــى المــدى الطويــل ،وهــذا يشــمل التحضيــر لمــا
يجــب أن يحــدث للعمــات المشــفرة عنــد وفاتــك.

العمــات المشــفرة هــي شــكل من أشــكال العملــة الرقمية،
بــدال مــن إدارتهــا مــن قبــل ســلطة مركزيــة (مثــل البنــك)،
ً
تعيــش معامــات التشــفير علــى دفتــر أســتاذ عــام غيــر قابــل
للتغييــر يســمى سلســلة الكتــل (بلوكتشــين) ويتــم التحقــق
منهــا بشــكل مســتقل بواســطة شــبكة مــن الحواســيب.
نظـ ًـرا ألن األصــول المشــفرة ال مركزيــة ،فمــن المهــم للغايــة
تضمينهــا فــي خطتــك العقاريــة واختيــار شــخص تثــق بــه
لتنفيــذ تلــك الخطــة ،وإال ،فقــد يكــون مــن المســتحيل علــى
المســتفيدين تأميــن الوصــول إليهــم عنــد وفاتــك.
لمــاذا يجــب عليــك تضميــن العمــات المشــفرة فــي
خطتــك العقاريــة؟
مثــل الممتلــكات العقاريــة والممتلــكات األخــرى التــي
موثقــا ،هــذا يعنــي
ً
تمتلكهــا باســمك ،يعتبــر التشــفير أصـ ًـا
أنــه يجــب أن يمــر عبــر الوصيــة (العمليــة القانونيــة والمحكمة
لتوزيــع التركــة) قبــل أن يتــم تحويلهــا بشــكل قانونــي إلــى
المســتفيدين بعــد وفاتــك ،وجــود خطــة التركــة بشــكل عــام

82

www.aatworld.com

يجعــل عمليــة إثبــات صحــة الوصايــا أســرع وأســهل لجميــع
المعنييــن.
أيضــا أنــه حتــى أكثــر منصات تداول العمالت المشــفرة
الحــظ ً
حاليــا أي نــوع مــن تعييــن المســتفيدين
شــيوعا ال تدعــم
ً
ً
ألصــول التشــفير -مثــل حســابات التحويــل عنــد الوفاة ()TOD
أو حســابات الدفــع عنــد الوفــاة ( -)PODوهــي طــرق شــائعة
للحفــاظ علــى األصــول التقليديــة فــي الوصايــا.

نظرا لطبيعته الالمركزية ،فإن التشــفير
باإلضافــة إلــى ذلــكً ،
بــه بعــض مخــاوف األمــان الفريــدة التــي ال تتعلــق باألصــول

التــي تديرهــا ســلطة مركزيــة (مثــل الحســابات المصرفيــة أو
حســابات االســتثمار) ،علــى الرغــم مــن أن العملــة المشــفرة
هــي عملــة رقميــة ،إال أنــه يجــب عليــك معاملتهــا كأصــل
مــادي ذي قيمــة ،مثــل األلمــاس أو المعــادن الثمينــة أو
النقــود ،يمكــن ألي شــخص يمكنــه الوصــول إلــى التشــفير
الخــاص بــك اســتخدامه  -لألفضــل أو لألســوأ ،وعلــى العكس
مــن ذلــك ،إذا مــت دون الســماح لشــخص مــا بالوصــول إلــى
مفاتيــح التشــفير الخاصــة بــك -سالســل األرقــام واألحــرف
ـوائيا والتــي تعمــل بمثابــة «كلمــات
التــي يتــم إنشــاؤها عشـ ً
مــرور» تشــفير -فمــن المحتمــل أن يختفــي تشــفيرك إلــى
مغلقــا فــي محفظــة رقميــة ال يمكــن الوصــول إليهــا.
ً
األبــد،
لهــذا الســبب ،مــن الضــروري أن تضــع خطــة ألصــول التشــفير
التــي تملكهــا وتتــرك تعليمــات واضحــة لألشــخاص الذيــن
تريدهــم أن يرثــوك.
أفضل الممارسات لتمرير أصول التشفير الخاصة بك
قــم بتســمية المســتفيد مــن أصــول التشــفير الخاصــة بــك
فــي خطــة الممتلــكات الخاصــة بــك.

المســتفيد هــو الشــخص أو المنظمــة التــي تريــد أن

تــرث األصــول التــي تملكهــا عنــد وفاتــك ،تأكــد مــن إدراج
جميــع أصــول التشــفير فــي ممتلكاتــك ،ومــكان تخزينهــا،
والمســتفيدين الذيــن يجــب أن يتســلموها.

فهم وتوثيق مكان تخزين عمالتك المشفرة
تعتمــد كيفيــة اســترداد المنفــذ والمســتفيدين لعمالتــك
المشــفرة بعــد وفاتــك علــى كيفيــة تخزينهــا.
فــإذا تــم تخزيــن عملتــك المشــفرة فــي حســاب وصايــة

باإلضافــة إلــى تســمية المســتفيدين ألصــول التشــفير
أيضــا تســمية
المملوكــة لــك فــي وصيتــك ،يجــب عليــك ً

علــى بورصــة تشــفير مثــل كويــن بيــز أو جيمنــي أو إي تــورو،
فيمكــن للمنفــذ أو المســتفيدين االتصــال بهــذه التبــادالت

أيضــا تســمية منفــذ رقمــي منفصــل وتكليفــه
يمكنــك ً
بحمايــة أصولــك الرقميــة وممتلكاتــك الرقميــة والحفــاظ

العمليــة ،ســيحتاجون إلــى تقديــم شــهادة الوفــاة الخاصــة
بــك ،ووثائــق إثبــات الوصيــة (مثــل نســخة مــن وصيتــك)،

المنفــذ :الشــخص الــذي تعينــه إلدارة وصيتــك األخيــرة،

مباشــرة لتســهيل نقــل األصــول الخاصــة بــك ،ولبــدء هــذه

عليهــا ،لتســهيل العمليــة علــى جميــع المعنييــن ،فكــر
فــي ترشــيح منفــذ أو منفــذ رقمــي علــى درايــة بالعمــات

وإثبــات الهويــة ،وخطــاب موقــع مــن قبــل المنفــذ يرشــدك
إلــى مــا يجــب فعلــه بالعمــات المشــفرة فــي الحســاب.

المشــفرة.

إذا كنــت تخطــط لتســمية شــركاء فــي التنفيــذ فــي وصيتــك،
معــا بشــكل جيــد،
ففكــر فــي اختيــار األفــراد الذيــن يعملــون ً
وحــدد مســؤولياتهم بوضــوح فــي وصيتــك حتــى ال يكــون
هنــاك أي لبــس.
نظــرا ألن القوانيــن واللوائــح الجديــدة تعمــل علــى تغييــر
ً
المشــهد ،قــم بإعــادة النظــر فــي خطــة ممتلكاتــك الخاصــة
بشــكل متكــرر للتأكــد مــن أن المنفــذ المرشــح لديــك مجهــز
جيـ ًـدا للوصــول إلــى اســتثماراتك المشــفرة واإلشــراف عليهــا
وتســهيل نقلهــا إلــى المســتفيدين الذيــن اخترتهــم دون
تكلفــة وتأخيــر غيــر ضرورييــن.
إذا كنــت تمتلــك كميــات كبيــرة مــن العمــات المشــفرة،
ففكــر فــي إنشــاء وتمويــل ائتمــان غيــر قابــل لإللغــاء.
إذا تــم تقييــم ممتلكاتــك أعلــى مــن حــد معيــن ،فقــد
تخضــع لضريبــة األيلولــة عنــد وفاتــك ،اإلعفــاء مــن الضرائــب
الفيدراليــة الحاليــة هــو  12.06مليــون دوالر لألفــراد و24.12
مليــون دوالر للمتزوجيــن ،وتفــرض مجموعــة مــن الواليــات
أيضــا ضريبــة عقاريــة علــى مســتوى الواليــة (الحــد األدنــى
ً
حاليــا يبلــغ مليــون دوالر).
فــي أوريجــون وماساتشوســتسً ،
إذا كنــت تمتلــك مــا يكفــي مــن العمــات المشــفرة بحيــث
يمكــن أن تخضــع ممتلكاتــك للضريبــة العقاريــة ،فقــد ترغــب
فــي التفكيــر فــي إنشــاء ائتمــان غيــر قابــل لإللغــاء ،يمكــن
لالئتمــان غيــر القابــل لإللغــاء المنظــم بشــكل صحيــح إزالــة
هــذه األصــول القيمــة مــن ممتلكاتــك الخاضعــة للضريبــة،
ومــع ذلــك ،وكقاعــدة عامــة ،لــن تتلقــى العملــة المشــفرة
التــي تنقلهــا إلــى ثقــة غيــر قابلــة للنقــض خــال حياتــك
تصعيديــا) عندمــا تمــوت.
أساســا
أساســيا (أو
تعديــا
ً
ً
ً
ً

إذا تــم تخزيــن التشــفير الخــاص بــك فــي وضــع عــدم االتصــال
غالبــا مــا يشــبه
فــي (محفظــة بــاردة (جهــاز تخزيــن مــادي ً

محــرك أقــراص «يــو إس بــي» فســيعتمد الوصــول بعــد
الوفــاة علــى مــدى جــودة توثيــق أصولــك ،وفيمــا يلــي بعــض
أفضــل الممارســات المقبولــة بشــكل عــام:
 توثيــق موقــع المحفظــة نفســها (مــن األفضــل تخزينهــافــي خزنــة مقاومــة للحريــق أو فــي صنــدوق ودائــع آمــن).
 توثيــق مفاتيحــك الخاصــة والعامــة لــكل محفظــة تمتلكها،كالهمــا مطلــوب للوصــول إلــى التشــفير الخــاص بــك ،احتفــظ
بالمفتاحيــن فــي مواقــع آمنــة ولكــن منفصلة.

 قــم بتوثيــق أي معلومــات أخــرى قــد تكــون مطلوبــةللوصــول إلــى محفظتــك ،مثــل رمــز التعريــف الشــخصي أو
عبــارة االســترداد.
مــكان تخزيــن هــذه المعلومــات فــي النهايــة متــروك لــك،
قــد تفكــر فــي االحتفــاظ بهــا فــي صنــدوق ودائــع آمــن ،أو
إدراجهــا فــي خطــة ممتلكاتــك ،أو تكليــف محامــي بهــا أو
أحــد أفــراد األســرة أو صديــق.
علــى الرغــم مــن أن مشــهد العملــة المشــفرة يتطور بســرعة،
فــإن وجــود خطــة ممتلــكات أو عقــارات أمــر بالــغ األهميــة
لحمايــة أصــول التشــفير المملوكــة لــك عنــد وفاتــك ،نظـ ًـرا
للطبيعــة الالمركزيــة للعمــات المشــفرة ،يقــع علــى عاتقــك
مســؤولية االحتفــاظ بمخــزون اســتثماراتك وإبــاغ تعليمــات
الوصــول إلــى المنفــذ والمســتفيدين فــي حالــة وفاتــك.
مهمــا للجميــع،
ويعــد وجــود خطــة لممتلكاتــك محدثــة أمـ ًـرا
ً
ويمكــن أن يكــون أمـ ًـرا بالــغ األهميــة بشــكل خــاص لمالكــي
العمــات المشــفرة الذيــن ال يريــدون أن يفقــد أحباؤهــم
إمكانيــة الوصــول إلــى أصولهــم المشــفرة.
www.aatworld.com
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نجاحات ملموسة
لرئيسة تنزانيا
المسلمة في
عندمــا أصبحــت ســامية صلــوح حســن رئيســة تنزانيــا الدبلوماسية تؤتي ثمارها
قبــل عــام ،بعــد المــوت المفاجــئ لســلفها جــون
عامــا
ووفــرت الزعيمــة ســامية البالغــة مــن العمــر ً 62
ماجوفولــي ،كان لــدى العديــد مــن النســاء آمــال
لتنزانيــا وجهــاً دبلوماســياً جديــداً بعــد عزلــة كانــت
كبيــرة.
تعاني منها خالل حقبة الرئيس الســابق ماجوفولي،
لــم تكــن اإلمكانــات الهائلــة للرئيســة ســامية فقــط وقــد زارت عــدة دول أفريقيــة وأوروبيــة ،وزارت
هــي التــي جعلتهــا نموذجــاً يحتــذى بــه عنــد تنصيبهــا اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي العــام الماضــي.

فــي  19مــارس  ،2021لتصبــح أول رئيســة لتنزانيــا،
وقالت ســتيال نيانزي ،المدافعة عن حقوق اإلنســان
وكذلــك المــرأة الوحيــدة التــي تتولــى رئاســة دولــة
وحقــوق المــرأة فــي أوغنــدا ،لـ»اإلذاعــة األلمانيــة»:
فــي أفريقيــا.
لقــد تحســنت القضايــا المتعلقــة بالدبلوماســية
كثيــرا (فــي عهــد
اآلن ،بعــد مــرور عــام ،تثنــي العديــد مــن النســاء علــى االقتصاديــة والعالقــات التجاريــة
ً
الرئيســة ســامية).
ســامية ألســلوبها القيــادي وترقيتهــا للمــرأة.
كمــا يشــدن بالرئيســة لتوجيههــا بالدهــا للخــروج مــن وقــد ســمح ذلــك لتنزانيــا بتأميــن التمويــل والتوقيــع
األزمــات االقتصاديــة والصحيــة الناجمــة عــن جائحــة علــى عقــود للعديــد مــن المشــاريع الكبيــرة ،ومــن
ميســر بقيمــة  178مليــون يــورو (196
كورونــا ،وكذلــك تعزيزهــا لمكانــة تنزانيــا اإلقليميــة بينهــا قــرض
ّ
مليــون دوالر) للنقــل الســريع بالحافــات ،وتمويــل
منــذ توليهــا لمنصــب الرئاســة.
تجديــد المطــار الدولــي ،و 450مليــون يــورو فــي
وفقــا
ً
صناديــق إغاثــة االتحــاد األوروبــي مــن كورونــا،
لصحيفــة «ذي ســيتزن» التنزانيــة اليوميــة.
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باللغــة الســواحيلية ،بــأن األشــياء العظيمــة التــي
زيادة التجارة البينية األفريقية
تقــوم بهــا الرئيســة ســامية داخــل وخــارج البــاد
تنزانيــا تنفتــح بســرعة علــى جيرانهــا فــي عهــد
هــي ســبب ســعادتها كامــرأة بأدائهــا.
ســامية صلوح ،فقــد صادقــت الدولــة علــى
منطقــة التجــارة الحــرة القاريــة األفريقيــة ،العــام وتقــول :هنــاك الكثيــر مــن التغييــرات منــذ أن تولت
الماضــي؛ ممــا أتــاح لتنزانيــا الوصــول إلــى ســوق الرئيســة ســامية منصبها.
يضــم  1.2مليــار عميــل محتمــل.
النساء في السلطة

فــي الشــهر الماضــي فقــط ،وافقــت إدارتهــا علــى
تقــول ســتيال نيانــزي ،المدافعــة عــن حقــوق المــرأة
االنضمــام إلــى بقيــة مجموعــة شــرق أفريقيــا فــي
األوغنديــة :إن وجــود امــرأة رئيســة دولــة لــه قيمــة
توقيــع اتفاقيــة تجاريــة مــع االتحــاد األوروبي ،التي
رمزيــة كبيــرة تتجــاوز تنزانيــا فــي إظهــار أن المــرأة
ســابقا ،كمــا أزالــت
ً
كان ماجوفولــي قــد منعهــا
األفريقيــة تســتطيع أن تحكــم.
تنزانيــا مؤخـ ًـرا عشــرات الحواجــز التجاريــة مــع كينيــا.
وتضيــف :أفتخــر بالرئيســة ســامية؛ ألنهــا تبــرز
البالد تجني فوائد التغييرات السياسية
أهميــة تمكيــن المــرأة مــن الحكــم ،إنهــا ليســت
تشــير فرانــي لوتييــه ،مستشــارة االســتثمار مثاليــة ،لكنهــا تقــوم بعمــل جيــد.
الدوليــة ،التنزانيــة المولــد ،التــي تشــغل مناصــب
ولكــن نيانــزي تعتقــد أن الكثيريــن اســتهانوا
قياديــة عليــا فــي كل مــن بنــك التنميــة األفريقــي
بالرئيســة ألنهــا امــرأة مســلمة وترتــدي الحجــاب.
ومجموعــة البنــك الدولــي ،إلــى أن صادرات الســلع
المصنعــة مــن تنزانيــا إلــى جيرانهــا قفــزت بمقــدار وقالــت مــاري ســاندي ،وهــي مــن ســكان دار
الثلــث ،وهــي أعلــى تجــارة مســجلة لتنزانيــا تاريخيــاً  .الســام :إنهــا تقــدر رؤيــة المزيــد مــن النســاء
يتقدمــن إلــى مناصــب سياســية مؤثــرة.
بالنســبة إلــى لوتييــه ،يتمثــل أحــد اإلنجــازات
الرئيســة للرئيســة ســامية فــي طريقــة قيــادة دور وصرحــت قائلــة :رئيســة مجلــس النــواب لدينــا
تنزانيــا بمنطقــة شــرق أفريقيــا وأماكــن أخــرى فــي امــرأة ،وتقــوم بعمــل رائــع فــي البرلمــان ،وهــو
القــارة بعــد إطــاق منطقــة التجــارة الحــرة القاريــة إنجــاز كبيــر ألن البرلمــان مســتقر ويعمــل بشــكل
جيــد.
األفريقيــة.

وتقــول لوتييــه :إن معــدل الفقــر الوطنــي فــي
تنزانيــا قــد انخفــض فــي عــام  ،2021علــى الرغــم
مضيفــة أن الشــلن التنزانــي هــو
ً
مــن آثــار الوبــاء،
ـتقرارا فــي شــرق أفريقيــا.
أيضــا العملــة األكثــر اسـ
ً
ً

يوجــد فــي تنزانيــا وزيــرات أكثــر مــن أي وقــت
مضــى ،بعــد عــدة تعديــات وزاريــة فــي العــام
الماضــي 9 ،مــن  25وزارة ،أي  ،%36مــن المناصــب
ترأســها نســاء.

وصرحــت مونيــكا باتريــك ،المقيمــة فــي دار
الســام ،وتعمــل فــي خدمــة «اإلذاعــة األلمانيــة»
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ملمع أحذية
تركي يتحول من ِّ

مصدر لها (قصة نجاح)
إلى
ِّ
تحــول المواطــن التركــي رفعــت صــاري إلــى قصــة
نجــاح حقيقيــة فــي واليــة مانيســا التركيــة (غــرب)،
بعــد أن بــدأ حياتــه المهنيــة كملمّ ــع أحذيــة ،قبــل أن
يصبــح رجــل أعمــال يصــدّ ر األحذيــة إلــى  40دولــة.
رفعــت صــاري ( 60عامً ــا) ،الــذي أصبــح واح ـدًا مــن
األســماء الالمعــة فــي مجــال صناعــة األحذيــة
بواليــة مانيســا ،وأحــد الــرواد فــي إنتــاج وتصديــر
األحذيــة علــى مســتوى تركيــا ،يلفــت االنتبــاه بقصــة
نجــاح حققــه خــال مســيرة حياتــه.

وباشــر صــاري تدريبــه المهنــي فــي مصنــع لألحذيــة
بعــد االنتهــاء مــن الدراســة االبتدائيــة ،حتــى أصبــح
خبيــرًا فــي صناعــة األحذيــة عندمــا أتــم عامــه الـــ17
ليواصــل العمــل فــي نفــس المجــال خــال الخدمــة
العســكرية.

وبعــد االنتهــاء مــن الخدمــة اإللزاميــة ،أســس
صــاري شــركة « ”Üçelلألحذيــة عــام 1982م
بالتعــاون مــع اثنيــن مــن المســتثمرين ،وتمكــن
صــاري مــن إدخــال معــدات وتقنيــات متطــورة إلــى
وبــدأ صــاري حياتــه المهنيــة بتلميــع األحذيــة فــي قطــاع صناعــة األحذيــة ،ووصلــت القــدرة اإلنتاجيــة
ســن العاشــرة ،عندمــا كان يحمــل صنــدوق تلميــع لشــركته إلــى ألــف زوج أحذيــة يوميًــا.
األحذيــة علــى كتفــه ويتجــول طالبًــا كســب الــرزق وتمكنــت الشــركة عــام 1985م مــن تصديــر منتجاتها
الحــال لتوفيــر احتياجاتــه واحتياجــات عائلتــه التــي مــن األحذيــة وألول مــرّة إلــى ألمانيــا ،كمــا تمكنــت
ً
الحقــا مــن تصديــر أحذيــة بمــا يقــرب مــن
هاجــرت إلــى مانيســا قادمــة مــن واليــة قــارص الشــركة
(شــرق).
مليونــي دوالر إلــى  40دولــة حــول العالــم ،بمــا فــي
ذلــك البلــدان األوروبية والشــرق األوســط والقوقاز
وآســيا الوســطى.
ال أهم في الحياة من المثابرة والعمل الجاد
وقــال صــاري ،فــي حــوار مــع وكالــة «األناضــول»:
إنــه أحــب األحذيــة الجميلــة منــذ طفولتــه ،وقــرر
فيمــا بعــد أن يصبــح صانــع أحذيــة ألنــه يعتبــر هــذه
المهنــة بــاب رزق وفنــ ًا فــي وقــت واحــد.
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وأضــاف أنــه واجــه صعوبــات كبيــرة فــي رحلتــه
مــن أجــل الوصــول إلــى أهدافــه التــي كان يســعى
باســتمرار لتحقيقها ،مشــير ًا إلى أن شــركته عملت
بجــد للدخــول بمنتجاتهــا إلى األســواق العالمية من
خــال التنافــس مــع العالمــات التجاريــة اإليطاليــة.
وأقــر صــاري بــأن إجــادة لغــة أجنبيــة أمــر ال مفــر منــه
مــن أجــل تطويــر أنشــطة التصدير ،خاصــة بعد قيام
أحــد المترجميــن باالحتيــال عليــه خــال الســنوات
األولــى التــي بــدؤوا فيهــا بالتصديــر.
وتابــع :تمكنــا مــن رؤيــة عيوبنــا وأوجــه القصــور التــي
لدينــا ،كان أهــم تلــك النواقــص عــدم معرفتنــا أي
لغــة أجنبيــة ،بــدأت بتعلــم اللغــة اإلنجليزيــة بعــد
ســن األربعيــن ،ونجحــت فــي تعلمهــا خــال 8
ســنوات.
وأردف :ســافرت بعدهــا إلــى جميــع أنحــاء العالــم
دون الحاجــة لمســاعدة مترجــم ،تعلمــت خــال
مســيرة حياتــي أنــه ليــس هنــاك شــيء أهــم مــن
المثابــرة والعمــل الجــاد للوصــول إلــى األهــداف.
نجحنا في تحقيق صادرات بقيمة مليوني دوالر
واعتبــر صــاري أن شــركته تمكنــت مــن تحقيق تحول
مهــم فــي مجــال االنتقــال إلــى الميكنــة ،إضافــة إلــى
تحقيــق حجــم نمــو ســريع مــن خــال المثابــرة علــى
المشــاركة فــي المعــارض المحليــة والدوليــة.
وأوضــح أن الشــركة حصلــت علــى جائزتــي جــودة فــي
مســابقات لألحذيــة الرجاليــة جــرى تنظيمهــا خــارج
البــاد ،مشــيرًا إلــى أنــه وضــع نصــب عينيــه ومنــذ
البدايــة هــدف التحــول إلــى عالمــة تجاريــة.
وأردف :كان علينــا التحــول إلــى عالمــة تجاريــة مهمة
وإال لــن نتمكــن مــن المحافظــة علــى موقعنــا
وتطويــره داخــل القطــاع.
واســتطرد قائـ ً
ـا :ننتــج فــي مصنعنا يوم ًيــا  500زوج
مــن األحذيــة ،كمــا يمكننــا زيــادة هــذا العــدد إلــى ألــف
زوج عنــد العمــل علــى إحــدى الطلبيات.
وختــم بالقــول %60 :مــن إنتاجنــا معــد للتصديــر،
نقــوم بتصديــر تلــك المنتجــات إلــى  40دولــة وتبلــغ
قيمــة المنتجــات المصــدّ رة نحــو مليونــي دوالر.
www.aatworld.com
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are expanding into alternative markets.

Extensive business links, lower cost of
doing business
Malaysia has already signed and
implemented several FTAs, including
bilateral FTAs with Japan, Pakistan, India,
New Zealand, Chile, Australia and Turkey. At
the ASEAN level, Malaysia has regional free
trade agreements through the ASEAN Free
Trade Agreement with China, Korea, Japan,
Australia, New Zealand and India.
This creates a potential market size of 3.9
billion people. Import duties amounting to
98% of total products to 0% under Malaysia’s
Free Trade Agreements with ASEAN.
Lower trade barriers translate into lower
costs of doing business. This gives companies
operating in Malaysia preferential access
to growth opportunities and spot markets
in one of the world’s largest business
conglomerates.
Higher investment opportunities through
the Regional Economic Partnership
Malaysia is among the ten signatories to
the Regional Comprehensive Economic
Partnership, the world’s largest free
trade agreement. They represent 30% of
the world’s population and collectively

contribute to 30% of global economic
activities, as measured by GDP. This is
expected to establish a strong framework
for cooperation and contribute significantly
to the economic recovery of the respective
economies. As REPAD member countries
are among Malaysia’s 15 largest trading
partners, this FTA is expected to create a
more liberal, facilitation and competitive
investment environment that will provide
improved facilitation of investment and
investor aftercare.

Discover
more
opportunities
in

investment
Malaysia

Over the past decades, the manufacturing
sector in Malaysia has undergone massive
changes, production efficiency and cost
control are vital factors that enable the sector
to achieve real results for business... The
Malaysian service industry also combines
a multidisciplinary approach with in-depth
and practical industry knowledge to meet
the challenges and seize opportunities.
Explore the various competitive and
comparative advantages in the manufacturing
and service sectors in Malaysia

AAT Business Club in Malaysia is fully prepared to meet all your needs...:
aat.club100@gmail.com
WhatsApp, BiP, Imo, Viber, Lans, BOTIM, etc...: +60 1139393155
www.aatworld.com
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Malaysia is home to booming opportunities

Malaysia is located just above the equator
in the heart of Southeast Asia. Strategically
located between the Indian Ocean and
the South China Sea, Malaysia is well
served by all major airlines and freight.
This combined with the country’s solid and
sustainable economic foundation, inclusive
business ready environment, future focus,
and dynamic skilled workforce, has made
Malaysia an attractive and cost competitive
investment location in the region, and is
rapidly becoming a preferred hub for shared
services.
The Malaysian economy remains resilient
and relies on strong fundamentals. Its
diversified economic structure, sound
financial system, effective public health
response and proactive macroeconomic
policy support suggest that Malaysia will be
able to weather the storm better than many
other countries.

growing economic regions in the world.
Southeast Asia has recorded an average GDP
growth of 5.3% annually over the past 20
years.

diversified economy

From a country that once relied on agriculture
and primary commodities, today Malaysia is
a diversified export-driven economy driven
by high technology, knowledge-based and
capital-intensive industries. Mature and
integrated ecosystems developed over
decades have fostered a strong local supply
chain that supports long-term business
growth and investments...
Malaysia’s manufacturing sector plays an
important role in the global supply chain
while local activities are well represented
in the service sector, which has become
more visible in the past two decades.
Malaysia continues to be an attractive
location for companies in various industries.
perfect location
The diverse sectors in Malaysia provide
Malaysia is well located in one of the fastest abundant opportunities for investors who
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PASOFAL ENGINEERING GROUP

PASOFAL
ENGINEERING
With a wide range of services and multidisciplinary engineering capabilities, PASOFAL can help you
resolve many of today’s most complex civil and structural challenges. We will design customized
assessment and testing programs tailored to your projectís needs, providing you with a reliable
basis for making informed decisions before your project even begins. PASOFAL’s reputation as an
independent third-party advisor and technical service provider ensures certainty and reliability
for your projects. Our internationally acclaimed experts regularly participate in standards
development committees, giving us foresight knowledge that allows us to offer best-in-class
advice to help you manage your risks and liabilities. PASOFAL international presence in all major
markets means that, we have a deep understanding of both global and local regulations. Over
the years, PASOFAL has worked on hundreds of public, private and joint sector projects around
the world, and can speak the language of your local teams on-site wherever you do business.

Pasofal Engineering Services and Courses

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Optimization
Building Information Modelling
Research & Development
Finite Element Analysis
Consultant
Structural health monitoring
Structural Software Training
Seismic Design
Blast Loading Analysis

and more…
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PASOFAL ENGINEERING GROUP
www.pasofal.com

TRAINING
COURSES

VALUE
ENGINEERING

SEISMIC
DESIGN

SPECIAL
STRUCTURES

STRUCTURAL
CONTROL
SYSTEMS

RACKING
SYSTEMS

A-7-1, Level 7, Block A, Ativo Plaza, Persiaran Perdana, Bandar Sri Damansara, 52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Email: info@pasofal.com - TEL: (+603) 6280 4960 - Mob: (+601) 7340 6048

