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عصر "كوفمد"19-
▪

يد تتتير المقتتتال الإلتتتادر عتتتخ صتتتحيفة "نيتتتوز ميتتتديكال فيتتتـ ساينستتتس" (News Medical Life
) ،Sciencesبعنوان "اإلصابة بو "كوفيد "19-واإلنفلونزا معا تزيد مو اإلصوابة بوامراض خةيور
والوفا " ،لب نتائج دراسة حديثة ز رااتا فريت متخ العلمتاء فت المملكتة المتحتدة تستلط الضتوء
علب خطر اإلصابة بالمزدو ة بت"كوفيد "19-واإلنفلونزا.

▪

ز ار المقال لب زن زنه طبقًا للدراستة التت ند ترت فت مجلتة "ذا فنستي " ) )The Lancetالطبيتة،
فالبتتالنون التتذيخ يعتتانون متتخ "كوفيتتد "19-واإلنفلتتونزا ف ت نفتتس الوقتت مدعرذتتون ب تتك زكبتتر
لإلصابة ب مراه خطيرة ،وزكثر عدرذة بنحتو مترتيخ ونإلتـ للوفتاة ،كمتا زن تم زكثتر فت حا تة بت ربث
مرات أل زة التنفس الإلناع  ،وذل مقارنة بالمرذب الذيخ يعانون مخ "كوفيد "19-فقط.

▪

زي زو نترنا تتيونال" ( ،(cmio internationalبعنتتوان
ك تتـ المقتتال الإلتتادر عتتخ تتركة "س ت
" دليووط يبووع يإووعت إلووت توضوويي الع ووة بووي كوفيوود  19-واألمووراض الجلديووة" ،عتتخ زعتتراه
التور واحمرار الجلد الت قد تإلاحب اإلصابة بت"كوفيد "19-مسببة زلمًا موذعيًّا يتطلب العالج.

▪

زوذتتتل المقتتتال زن األعتتتراه التتتت تدإلتتتاحب "كوفيتتتد "19-قتتتد تظ تتتر علتتتب تتتك زمتتتراه لديتتتة زو
عضوية زخرى ،مضيفًا زنَّ تواتر اذه المظاار ،باستثناء تستاقط ال تعر بعتد اإلصتابة ،يختلتـ متخ
دولة لب زخرى.

▪

يتنتتتاول المقتتتال الإلتتتادر عتتتخ صتتتحيفة "نيتتتوز ميتتتديكال فيتتتـ ساينستتتس (News-medical life
) ،sciencesبعنوان "آثار كوفيد  19 -الشديد علت الرئتي بعد عام واحد" ،دراسة ديدة توذتل
حالة الرئتيخ لمجموعة مخ األ خاص الذي تعافوا مخ "كوفيد "19-بعد عا .

▪

زكتتتد المقتتتال زنَّ تليتتتـ الرئتتتة اتتتو عتتتره ايتتتر تتتائث بعتتتد افلت تتتا الرئتتتوي النتتتا م عتتتخ اإلصتتتابة
تر علتب  %1فقتط متخ المرذتب بعتد مترور
بت"كوفيد "19-والذي يتطلب دختول المست تفب؛ حيته
رًا.
12

اتجاهات عالممة
▪

تنتاول المقتال الإلتادر عتخ صتحيفة "ذا يكونومست " ) )The Economistبعنتوان "موا الوذي يمكو
لروسيا أن تفعله لبيع نفةها غير المرغوو فيوه " ،مستتقب التنفط الروست وستو الطاقتة
العالمية بعد فره العقوبات النربية ،مستعرذًا البدائ المحتملة والتحديات الت قد تعوق ا.

▪

مقاطعات عدد مخ التدول النربيتة ،حتتب ارتفتث
زوذل المقال زن احنات النفط الروسية وا
الحجم اإل مال للنفط "ف البحار" بنسبة %13تقريبًا ف األسبوعيخ التالييخ لألزمة ،كمتا قفتز عتدد
السفخ العائدة لب روسيا ،وبق النفط الروس بالداخ دون تإلدير.
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▪

يتنتتاول المقتتال الإلتتادر عتتخ "منتتتدى افقتإلتتاد العتتالم “ ) (World Economic Forumبعنتتوان
"تنظوويم العملووة المشووفر  :أي و نح و اإن وإلووت أي و نح و اهبووون " ،األمتتر التنفيتتذي الخ تاص
بضمان التطوير المسؤول لألصول الرقمية ،والذي زصدرته الوفيات المتحدة األمريكية.

▪

 ،2022وقَّتتث التترئيس األمريك ت " تتو بايتتدن" علتتب األمتتر التنفيتتذي
طبقًتتا للمقتتال ،فف ت زوائ ت متتار
الختتاص بضتتمان التطتتوير المستتؤول لألصتتول الرقميتتة ،متتا يدعتتد اعترافًتتا رفيتتث المستتتوى ب مكانتتات
صناعة العمالت الم فَّرة.

▪

يستتتعره المقتتال الإلتتادر عتتخ "اارفتتارد بيتتزنس ريفيتتو" ) )Harvard Business Reviewبعنتتوان
" 5يووري يفإوود بهووا المووديرون عمليووة التو ي و " ،بعتتا األخطتتاء الت ت قتتد يقتتث في تتا متتديرو
التو يـ عند اختيار المتقدميخ للو ائـ ،موذحًا كيـ يمكخ تفادي اذه األخطاء عمليًّا.

▪

ز ار المقال لب زن ك مدير تو يـ يعتان تقريبًتا ممتا يمكتخ تستميته "نقطتة عميتاء" فت عمليتة
اختيار المر حيخ والمتقدميخ للو ائـ .اذه النقطتة يمكتخ زن تتؤدي ،ذا تدركت مج ولتة ال ويتة،
لب عواقب وخيمة حتب ذمخ األنظمة يدة التخطيط.

اتجاهات محلمة

9

▪

آنتتد متتاركتس" ( ،(Research and Marketsبعنتتوان
يتوقتتث التقريتتر الإلتتادر عتتخ تتركة "ريستتير
"سوووي إنترنوووي األفووويا فووع مصووور  ،"2021زن ينمتتتو ستتتو " نترنتت األ تتتياء" المإلتتتري بمعتتتدل
ستتتنوي مركتتتب قتتتدره  %19.32فتتت الفتتتترة متتتخ  ، 2026-2022متتتدفوعًا بزيتتتادة مكانيتتتة الوصتتتول لتتتب
خدمات اإلنترن .

▪

زوذل المقال زنَّ قيمة سو " نترن األ ياء" ف مإلر بلن  471.1مليون دوفر زمريكت فت عتا
 ، 2020ومتتتخ المتوقتتتث زن ينمتتتو الستتتو بمعتتتدل ستتتنوي مركتتتب قتتتدره  %19.32فتتت الفتتتترة متتتخ
.2026-2022

▪

يد تتير المقتتال المن تتور بإلتتحيفة "المونيتتتور" ( ،(Al-Monitorبعنتتوان "الحوور فووع أوكرانيووا توودفع
مصر إلت زيواد إنتواا الحموي" ،لتب الج تود المإلترية لزيتادة اإلنتتاج المحلت متخ القمتل للوصتول
لتتتب افكتفتتتاء التتتذات  ،بعتتتد زن زذتتتاف األزمتتتة األوكرانيتتتة عتتتدة تحتتتديات؛ لتتتت ميخ احتيا تتتات األمتتتخ
النذائ .

▪

طبقًتتا للمقتتال ،فالحكومتتة المإلتترية تطب ت عتتدة سياستتات ت تتدع لتتب ت ت ميخ معتتدل آمتتخ للقمتتل
المحلتتت لتلبتتت  %70متتتخ افحتيا تتتات المحليتتتة ،وتقليتتت افعتمتتتاد علتتتب التتتواردات ،وقتتتد ز بتتتت اتتتذه
السياسات فعّاليت ا ف موسم حإلاد القمل المحل الحال .

ملركلز اللملعلللومات ودعلم اتلخلاذ اللقلرار اللتلابلع للملجلللس اللوزراء اللملصلري

خ رات دولمة
▪

يتنتتتتاول اتتتتذا العتتتتدد تتتتالث خبتتتترات دوليتتتتة؛ األولتتتتب " :الهنوووود تشوووو يريحهووووا بحووووو فووووع صووووناعة
البرمجيات" ،والت تتناول كيـ تحول ال ند مخ بلتد زراعت ف فت المقتا األول لتب بلتد يعتمتد علتب
صتتناعة المعرفتتة وافستتتثمار ف ت م تتارات وقتتدرات مواطني تتا ،األمتتر التتذي زدى لتتب ازداتتار صتتناعة
البرمجيات وتكنولو يا المعلومات ب ك كبير داخ البالد.

▪

"الزراعة الهوائية ..أحد الحلول لمواجهة التحديات المائية فوع األردن،
زما الخبرة الثانية ،ف
والتتت استعرذتتت التجربتتة األردنيتتتة فتت استتتتخدا تقنيتتة الزراعتتتة ال وائيتتة ،والتتتت تستتمل بزراعتتتة
المحاصي بدون تربة ،وب ق استخدا للمياه ،وتوفر األم لمستقب األمخ النذائ العتالم متث
نمو سكان العالم ،وتضاؤل الموارد.

▪

هولي ووود" والت ت
وتتمث ت الخبتترة الثالثتتة ف ت " الإووينما الكوريووة تحح و نجاحووا عالميووا ينوواف
وذَّح تاريخ صتناعة الستينما الكوريتة وتطوراتا ،وكيتـ حققت األفتال الكوريتة نجاحًتا متذالًا فت
القرن الواحد والع ريخ و ذب مالييخ الجمااير مخ ميث زنحاء العالم ،حتب باتت تنتافس كبترى
صانع السينما ف العالم.

مفاهمم تنموية
▪

نتتاقا الفري ت البحث ت ل تتذا العتتدد مف تتوميخ؛ زول متتا" :التإووونامع ات تصووادي" (Economic
) ،Tsunamiواو مإلطلل يدستخد لوصـ مجموعة مخ القوى افقتإلتادية المدفوعتة متخ ختالل
حدث مؤ ر واحد ،يؤدي لب دمار عبر العديد مخ المناط الجنرافية زو القطاعات الإلناعية.

▪

"التسونام افقتإلادي" او مجموعة واسعة مخ الم كالت افقتإلادية الناتجة عتخ حتدث واحتد
نرافيتتة واستتعة زو قطاعتتات صتتناعية
م تتم ،وتنت تتر آ تتار التستتونام افقتإلتتادي لتتب منتتاط
متعددة زو كلي ما.

▪

زمتتا المف تتو الثتتان  ،ف تتو استتتراتيجية "تجوواوز الهجوووم" ) (Bypass Attackأو " فووز الدووفد "
) ،(Leapfrog Attackواتت استتتراتيجية تستتويقية ايتتر مبا تترة تعتمتتداا ال تتركات لتجتتاوز زحتتد
المنافسيخ زو اإلطاحة به ،بافعتماد علب عدة زساليب؛ من ا تنويث منتجات ا وتوسيث نطاق ا.

▪

استتتراتيجية "تجتتاوز ال جتتو " ،والمعروفتتة زيضًتتا بتتت "قفتتزة الضتتفد " ،ا ت ن تتج التفتتاف ايتتر مبا تتر
لتحتتتدي زحتتتد المنافستتتيخ متتتخ ختتتالل توستتتيث نطتتتا الوصتتتول لتتتب زستتتواق م الضتتتعيفة زو ايتتتر
المٌستتتنلة ،واالبًتتا متتا تتترتبط اتتذه افستتتراتيجية باستتتراتيجية التنويتتث زو افبتكتتار حتتتب يتتتم تنفيتتذ
الن اط التجاري بنجاح.
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يتناول هذا القسم أهم األحداو والتحلم ت المتعلقلة بجائحلة "كوفملد "19-التلي
دول العالم وأدت إلص الكثمر مو التحوالت في مختلف المجاالت.
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ااصللللابة بللللل"كوفمللللد "19-للللد تسلللل ب بعلللل
األمراض الجلدية
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ااصابة بل "كوفمد "19-واانفلونزا ً
معا تزيد مو خطر الوفاة
أشللار المقللال الصللادر عللو صللحمفة "نمللوز ممللديكال اليللف تاينسللس" (News-medical life
) sciencesبعنلوان "ااصابة بل "كوفمد "19-واانفلونزا ً
معا تزيد مو ااصابة بلأمراض خطملرة
والوفللاة" إلللص نتللائا دراتللة حديثللة أَراهللا فريللق مللو العلمللاء فللي المملكللة المتحللدة تسلللط
الروء علص خطر ااصابة بالمزدوَة بل"كوفمد "19-واانفلونزا.

دراسة تكش
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خةور اإلصابة بو"كوفيد "19-واتنفلونزا معا

▪

ز ترى فريت متخ " امعتة دنبترة" ( )University of Edinburghو" امعتة ليفربتول" (University of
) Liverpoolو" امعتتة ليتتدن" ( ،)Leiden Universityو" مبريتتال كوليتتدج لنتتدن" (Imperial College
) Londonدراستتة علتتتب زكثتتر متتتخ  305آفع متتريا مإلتتتابيخ بتتت"كوفيتتتد ،"19-بافعتمتتاد علتتتب بيانتتتات
البتتتتتالنيخ التتتتتذيخ تتتتتتم نقل تتتتتم لتتتتتب المست تتتتتفب فتتتتت المملكتتتتتة المتحتتتتتدة بتتتتتيخ  6فبرايتتتتتر 2020
و  8ديسمبر .2021

▪

توصل الدراسة الت ند رت ف مجلة "ذا فنسي " ( )The Lancetالطبية ،لتب زنَّ البتالنيخ التذيخ
يعتتانون متتخ "كوفيتتد "19-واإلنفلتتونزا ف ت نفتتس الوق ت مدعرذتتون ب تتك زكبتتر لإلصتتابة بتت مراه
خطيتترة ،وزكثتتر عدرذتتة بنحتتو متترتيخ ونإلتتـ للوفتتاة ،كمتتا زن تتم ف ت حا تتة زكثتتر ب ت ربث متترات أل تزة
التنفس الإلناع  ،وذل مقارنة بالمرذب الذيخ يعانون مخ "كوفيد "19-فقط.

▪

اذا ،وتدعد الدراسة الت تم راؤاتا كجتزء متخ "افتحتاد التدول للج تاز التنفست الحتاد وافلت ابتات
النا تةة" ()International Severe Acute Respiratory and emerging Infection Consortium's
زكبر دراسة علب اإلطال لأل خاص المإلابيخ بت "كوفيد "19-وفيروسات الج از التنفس .
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خةر الوفا يتداع

خ ل فتا 2022

▪

ف ت العتتاميخ الماذتتييخ ،زدصتتيب العديتتد متتخ مرذتتب "كوفيتتد "19-ب ت عراه تتديدة؛ ممتتا زدى فتت
بعا األحيان لب دخول م وحدة العناية المركزة ووذع م علب ز تزة التتنفس الإلتناع  .وكتان
مخ المعروع بالفع زن عدوى اإلنفلونزا يمكخ زن تؤدي لب زعراه مما لة ،ولكتخ لتم يكتخ انتا
ف تم عميت لنتتائج العتتدوى المزدو تة لإلصتابة بتت"كوفيتتد "19-وفيروستات الج تاز التنفست األختترى
المتوطنة.

▪

فت اتتذا الستيا  ،صتترح البروفيستتور "كينيته بيلت " ( ،)Kenneth Baillieزستتتاذ الطتب التجريبت فت
" امعة دنبرة" قائلًا" :و دنا زنَّ اإلصابة بفيروسات اإلنفلتونزا و"كوفيتد "19-معًتا زمتر خطيتر ب تك
ختتتاص ،وستتتيكون اتتتذا م مًّتتتا؛ ألن العديتتتد متتتخ التتتدول بتتتدزت تقلتتت متتتخ استتتتخدا تتتتدابير التباعتتتد
اف تماع وافحتواء".

▪

زذاع "بيل "؛ "نتوقث زن ينت ر "كوفيد "19-ب ك زكبر مث األنفلونزا؛ مما يزيد متخ فرصتة اإلصتابة
بالعدوى الم تركة .ول ذا السبب ينبنت تنييتر استتراتيجية افختبتار الخاصتة بمرذتب "كوفيتد"19-
ف المست فيات واختبار اإلنفلونزا علب نطا زوسث".

▪

األمتراه
عالوة علب ذل  ،صرح البروفيسور "كالو سمب " ( ،)Calum Sempleزستاذ طب تف
وصحة الطف ف " امعة ليفربول" ب ن انا ارتفاعًا ف فيروسات الج تاز التنفست الموستمية
لب افختالط الطبيع  .لذل  ،يمكتخ توقتث انت تار اإلنفلتونزا نبًتا لتب
المعتادة؛ حيه يعود النا
نب مث "كوفيد."19-

▪

وز تتار "ستتمب "  ،لتتب زنَّ خطتتر الوفتتاة ف ت ال تتتاء يتضتتاعـ عنتتدما يإلتتا األ تتخاص بفيتترو
ب تك كامت وتعزيتز منتاعت م ذتد
األنفلونزا و"كوفيد "19-معًا ،األمر الذي يتطلب تطعيم النا
كال الفيروسيخ ،وعد تر األمر حتب وقوعه.

▪

اتإلالًا ،زوذل البروفيسور "بيتر زوبن و" ( ،)Peter Openshawزستاذ الطتب التجريبت فت " مبريتال
واحد ليس زمرًا ائعًا تدًّا ولكتخ متخ الم تم درا زنَّ
كوليدج لندن" زنَّ اإلصابة ب كثر مخ فيرو
العدوى الم تركة قد تحدث.

▪

ختامًا ،يجب الت كيد علب زن اللقاحات الت تحم مخ "كوفيتد "19-واإلنفلتونزا مختلفتة ،وانتا حا تة
كبيتترة لتتب كلي متتا ف ت الوق ت الحتتال  .كمتتا تختلتتـ طريقتتة عتتالج اتتاتيخ العتتدوييخ زيضًتتا؛ ل تذا متتخ
الم م اختبار الفيروسات األخرى حتب عندما يتم ت خيص الفرد بعدوى ف الج از التنفس .

Source: Henderson, E. “Combination of Covid-19 and flu linked to greater risk of severe disease, death”. news-medical life science.
March 27 2022.

14

مقتطفللللللللللللللللات تنمويللللللللللللللللة

ااصابة بل"كوفمد "19-د تس ب بع

األمراض الجلدية

كشف المقال الصادر عو شركة "تلي إ أي أو إنترناشلمونال" ( )cmio internationalبعنلوان
" دلمل ط ي يسعص إلص توضم الع ة بمو كوفمد  19-واألمراض الجلدية" عو أعراض التور
واحمللرار الجلللد التللي للد تصللاحب ااصللابة بللل"كوفمللد "19-مس ل ة ألمً للا موضللعملا يتطلللب الع ل ج
باألدوية.

دليط يبع يوضي األمراض الجلدية المصاحبة لو"كوفيد"19-
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▪

زطلقتت "الجمعيتتة البرازيليتتة لألمتتراه الجلديتتة" (" )Brazilian Society of Dermatologyدليتت
"كوفيتد "19-وزعراذته الجلديتة" ( ،)Guide on Covid-19 and its cutaneous manifestationsب تدع
واألمتتتتراه الجلديتتتتة التتتتت يمكتتتتخ زنَّ تظ تتتتر علتتتتب المإلتتتتابيخ
توذتتتتيل العالقتتتتة بتتتتيخ الفيتتتترو
بت"كوفيد."19-

▪

ومخ انبه ،صرح منس قسم الطب الباطن ف الجمعية البرازيليتة ،بت نَّ األعتراه التت تدإلتاحب
"كوفيد "19-قد تظ ر علتب تك زمتراه لديتة زو عضتوية زخترى ،مضتيفًا زنَّ تتواتر اتذه المظتاار،
باستثناء تساقط ال عر بعد اإلصابة ،يختلـ مخ دولة لب زخرى.

▪

وتجتتدر اإل تتتارة لتتب زنَّ متتتا يقتتر متتتخ  %8متتتخ المإلتتابيخ بتتتت"كوفيتتد "19-ستتتواء لتتم تظ تتتر علتتتي م
رت ،قد تظ ر علي م زعتراه لديتة تبي ة بتالطفل الجلتدي
زو
األعراه التقليدية للفيرو
وا بقث تنط زمتاكخ واستعة متخ الجلتد ،عتادة متا تستبب األلتم ،زو ت تبه "حساستية األرتكاريتا"،
ور تقرحات ف الجلد.
الت تسبب

ملركلز اللملعلللومات ودعلم اتلخلاذ اللقلرار اللتلابلع للملجلللس اللوزراء اللملصلري

ما األعراض الجلدية التع تصاحب "كوفيد"19-
▪

يوعًا ،تظ ر بيخ المرذب الذيخ يعانون مخ اإلصابة ب ك زكثتر حتدة ،والتذيخ
انا زعراه زق
لتتدي م متتا يستتمب بتتاعتالل التخثتتر المتترتبط بتتت"كوفيتتد"19-؛ حيتته يحتتدث تكتتويخ لطتتة ف ت األوعيتتة
الدمويتتة الإلتتنيرة زو الكبيتترة ،والتت يمكتتخ زن تتتؤدي لتتب حتتدوث "البرفريتتة" ( -)Porphyriaمجموعتتة
متتخ افذتتطرابات الت ت تنتتتج متتخ تتتراكم المتتواد الكيميائيتتة الطبيعيتتة ف ت الجستتم  -باإلذ تافة لتتب
النرارينا ف زصابث القد واليديخ.

▪

فت الستيا ذاتته ،انتا متتره يدستمب بتت "زصتابث كوفيتد  ،)fingers of covid-19( "19-واتو عتتره
يحدث ب ك متكرر ف المرذب الذيخ لتدي م مناعتة يتدة ذتد الفيترو  .وبفضت تلت المناعتة
يإلتتبحون محميتتيخ
الفطريتتة الت ت تمكَّتتخ اتتؤفء األ تتخاص بالفع ت متتخ القضتتاء علتتب الفيتترو
ببروتينات الت ابية بكميات كبيرة ،والت تولد الت ابًتا فت األوعيتة الدمويتة الإلتنيرة تدًّا فت الجلتد،
وتظ ر علب األصابث وباطخ القدميخ وتسبب احمرار ًا ديدًا وبعا األلم.

▪

ر "تور األصابث" بالفع ف عدة حافت ،وزصبح تظ ر كواحدة متخ األعتراه لتدى
اذا ،وقد
ولم تظ ر علي م زي زعراه زخرى مإلتاحبة لته؛ ألن منتاعت م
األ خاص الذيخ زصيبوا بالفيرو
حتتتب زصتتبل "اختبتتار كوفيتتد  "Pcrستتلبيًّا.
يتتدة لدر تتة زن تتا ستترعان متتا قض ت علتتب الفيتترو
كانت
وب تتك عتتا  ،يحتتدث اتتذا االبًتتا متتث األطفتتال وال تتبا المختتالطيخ ألفتتراد األستترة التتذيخ زصتتيبوا
بالفيرو .

▪

باإلذافة لب ذلت  ،يد تير خبتراء "الجمعيتة البرازيليتة لألمتراه الجلديتة" لتب زنَّته علتب الترام متخ زنَّ
األعراه المإلاحبة لت"كوفيد "19-تؤ ر علب الج از التنفس  ،فمخ المقدر زن  6مخ كت  100متريا
تظ تتتر علتتتي م بعتتتا األعتتتراه علتتتب الجلتتتد ،ويستتتاعد التعتتترع علي تتتا فتتت
زصتتتيبوا بتتتالفيرو
ورصد الحافت.
الت خيص المبكر للفيرو

▪

وعليتتته ،يوصتتت التتتدلي التتتذي زطلقتتتته "الجمعيتتتة البرازيليتتتة لألمتتتراه الجلديتتتة" باست تتتارة طبيتتتب
زمراه لدية زو زخإلائ زمراه معديتة زو طبيتب زطفتال للمستاعدة فت التعترع والتحقت ممتا
ذا كان األمراه الجلدية الظاارة زءًا مخ األعراه المإلاحبة لت"كوفيد "19-ز ف.

▪

ختامًا ،يمكخ زن يؤدي "كوفيد  "19-زيضًا لب تساقط ال عر ال ديد ،والذي يدسمب زيضًتا "تستاقط
ال عر الكرب " ( .)telogen effluviumوتبدز اذه األعراه بعد ت ر لتب ال تة ز ت ر متخ اإلصتابة
بتتتالفيرو  .ويؤكتتتد األطبتتتاء زنَّ اتختتتاذ بعتتتا اإل تتتراءات مثتتت التنذيتتتة الستتتليمة واستتت ال تتتعر
بالوتيرة الموص ب ا يمكخ زن يستاعد فت حت الم تكلة .وفت بعتا الحتافت ،قتد يكتون العتالج
بالمكمالت النذائية واألدوية األخرى المدوصب ب ا مخ قِب زطباء األمراه الجلدية ذروريًّا.

Source: cmio international,“Guide seeks to clarify the relationship between covid-19 and skin lesions”. March 28, 2022.
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بعد مرور عا علص التعافي :هل ياتر "كوفمد – "19علص الرئتمو؟
تنللاول المقللال الصللادر عللو صللحمفة "نمللوز ممللديكال اليللف تاينسللس" (News-medical life
) sciencesبعنللوان "آتللار كوفمللد  19 -الشللديدة علللص الللرئتمو بعللد عللا واحللد" دراتللة َديللدة
توض حالة الرئتمو لمجموعة مو األشخاص الذي تعافوا مو "كوفمد "19-بعد عا .

كي
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يؤثر "كوفيد "19-علت رئة المريض

▪

علب الرام مخ زن المرذب الذيخ يدخلون المست فب بسبب افلت ا الرئتوي النتا م عتخ اإلصتابة
بتتت "كوفيتتد "19-يعتتانون متتخ تلتتـ الرئتتة علتتب المتتدى القإلتتير ،فت ن انتتا القليت متتخ الدراستتات حتتول
العواقب المزمنة ل ذه الحالة.

▪

تد ير الدراسات لب زن مرذب "كوفيد "19-يإلابون بافلت ا الرئتوي ومتالزمتة الضتائقة التنفستية
الحادة ب ك متكرر ،والت قد تؤدي لب تلـ الرئة .ويرتبط اذا بمضتاعفات قإلتيرة المتدى ،يمكتخ
مالحظت تتا ختتالل  6-3ز ت ر ،علتتب التترام متتخ تفاوت تتا متتخ حيتته ال تتدة ،فقتتد يظ تتر علتتب بعتتا
المرذب ذعفًا خفيفًا ،فيما قد يعان البعا اآلخر مخ ذي التنفس.

▪

اتتذا ،وتدعتتد الحا تتة لتتب مستتتويات زعلتتب متتخ التتتنفس الإلتتناع  ،متتخ حيتته "التنبيتتب" ()intubation
 دختتتال زنبتتتو بالستتتتيك لتتتب داختتت القإلتتتبة ال وائيتتتة  -و"الت ويتتتة الميكانيكيتتتة (Mechanical) ، Ventilationز ناء نوبة افلت ا الرئوي ،زمرًا ذروريًّا للحتد متخ خطتر انتفتار الترئتيخ .وفت حتيخ تتم
تو ي ت العواقتتب قإلتتيرة المتتدى ،تد تتير بعتتا األبحتتاث لتتب زنَّ الت تتواات اإل تتعاعية المتبقيتتة
تستمر ف الظ ور علب التإلوير المقطع للرئة بعد عا واحد مخ اإلصابة بافلت ا الرئوي.
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دراسة جديد تكش

حالة الرئة لدى المتعافي م "كوفيد"19-

▪

ك تتتف دراستتتة ديتتتدة ند تتترت فتتت مجلتتتة "ريستتتبيرتوري ريستتتير " ()Respiratory Research
الطبية ،عخ العواقب الرئوية لدى المرذب الذي زصيبوا بت "كوفيتد "19-بعتد عتا واحتد متخ خترو م
مخ المست فب بسبب افلت ا الرئوي.

▪

وف اذا الإلدد ،تم تضميخ زكثر مخ  300مريا مإلا بافلت ا الرئوي نتيجة لتت"كوفيتد "19-فت
الدراستتتة ،واستتتتمر زكثتتتر متتتخ  %90متتتن م فتتت المتابعتتتة لمتتتدة عتتتا واحتتتد .وعليتتته تتتتم وذتتتث نحتتتو
 60مريضًتتا و 140مريضًتتا و 90مريضًتتا علتتب األكستتجيخ اإلذتتاف فقتتط ،و"ذتتنط المجتترى ال تتوائ
اإليجتتاب المستتتمر" ( ،)continuous positive airway pressureو"الت ويتتة الميكانيكيتتة النازيتتة"
( )invasive mechanical ventilationعلب التوال .

▪

دير بالذكر ،زنَّ ما يقتر متخ  %70متخ المرذتب لتم يكونتوا متدخنيخ ،ونحتو  %80لتم يكتخ لتدي م زي
متتره زو كتتان لتتدي م متتره واحتتد فقتتط .وكتتان معتتدل حتتدوث الجلطتتات الدمويتتة الرئويتتة والتخثتتر
الوريدي العمي منخفضًا وقابلًا للمقارنة ف كلتا المجموعتيخ.

▪

وارتباطًا بما ستب  ،كتان زقت ستعة انت تار ألول زكستيد الكربتون فت مجموعتة األكستجيخ فقتط.
بينما تحسخ انت تار زول زكستيد الكربتون ختالل فتترة  12-6ت رًا فت مجموعتات "ذتنط المجترى
ال تتوائ اإليجتتاب المستتتمر" و"الت ويتتة الميكانيكيتتة النازيتتة" بنحتتو  .%2.5وكانتت قلتتة قليلتتة متتخ
المرذب لدي م تنيرات رئوية مقيدة زو انسداد رئوي.

▪

اتإلالًا ،فقد زبلغ نحو  %40مخ المإلابيخ عخ بعا ذي التنفس عند بذل مج ود خفيـ ،بينمتا
زفتتاد  34مريضًتتا زن تتم اذتتطروا لتتب الم تت بتتبطء زو التوقتتـ فلتقتتاط زنفاستت م .وعنتتد مقارنتتة
رًا ،كان انا زيادة ف تقارير ذي التنفس ف ميث المجموعات.
المتابعات لمدة 6و12

▪

فتتتت الستتتتيا ذاتتتتته ،تتتتوادت ت تتتتواات تتتتعاعية فتتتت  %80متتتتخ مرذتتتتب مجموعتتتتة "الت ويتتتتة
الميكانيكية النازية" و %65مخ مجموعتة "ذتنط المجترى ال توائ افيجتاب المستتمر" و  %46متخ
مجموعة األكسجيخ فقط .وكان الخطتر زعلتب بت كثر متخ متان مترات فت المجموعتة األولتب ونحتو
الث مرات ف المجموعة الثانية ،مقارنة بالمجموعة األخيرة.

▪

ختامًا ،تدظ ر النتائج زن تليـ الرئتة اتو عتره ايتر تائث بعتد افلت تا الرئتوي النتا م عتخ اإلصتابة
تر علتب  %1فقتط متخ المرذتب بعتد مترور
بت"كوفيد "19-والذي يتطلب دخول المست تفب؛ حيته
رًا.
12

Source: Thomas, L.“The effects of severe COVID-19 on the lungs after one year”. news-medical life sciences. March 27 2022.
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يتناول هذا القسم تحلم ًلا ألهم المستجدات علص مستو العلالم فلي َمملع القطاعلات وي لرز أهلم
التو عات المستق لمة بشأنرا.
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بعد فرض العقوبات الغربمة :ماذا عو مستق ل النفط الروتي؟
تنتتاول المقتتال الإلتتادر عتتخ صتتحيفة "ذا يكونومس ت " ( )The Economistبعنتتوان "مووا الووذي يمك و
لروسوويا أن تفعلووه لبيووع نفةهووا غيوور المرغووو فيووه " ،مستتتقب التتنفط الروست وستتو الطاقتتة
العالمية بعد فره العقوبات النربية ،مستعرذًا البدائ المحتملة والتحديات الت قد تعوق ا.

محايعة النفط الروسع وبحاؤه بالداخط
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▪

احنات النفط الروسية مقاطعتات عتدة فت التدول النربيتة ،حتتب ارتفتث الحجتم اإل متال
وا
للنفط "ف البحار" بنسبة  %13تقريبًا ف األسبوعيخ التالييخ للنزو ،كما قفز عتدد الستفخ العائتدة
 ،2022بلتتغ حجتتم
لتتب روستتيا ،وبق ت التتنفط الروس ت بالتتداخ دون تإلتتدير .وف ت التتت  24متتخ متتار
صادرات النفط الروسية المنقولة بحرًّا ،نحتو  2.3مليتون برميت يوميًّتا ،زي زقت بنحتو مليتون برميت
مخ المستوى ف األول مخ مار .

▪

اء ذل نتيجة المخاوع ب ن العقوبات والدعاية السيةة والإلدا اللو ست الذي دفث العديتد
متتخ الم تتتريخ لتتب يقتتاع عمليتتات ال تتراء مؤقتًتتا .واكتتذا يت تتابه الحظتتر الجزئت المفتتروه علتتب
روسيا مث الحإلتار التذي فرذته النتر علتب يتران فت العقتد األول متخ القترن الحتادي والع تريخ،
والذي دفث ط ران لب ت ريتب التنفط عبتر قنتاتيخ؛ األولتب متخ ختالل المبيعتات المإلترح ب تا ولكتخ
المقيدة ،وا اإلعفاءات المحدودة الت منحت ا وا نطخ لثمان دول فستيراد النفط اإليران .

▪

زمتتا الثانيتتة ،فتتمثتت فتت ت ريتتب التتنفط لتتب التتدول األعتتداء لوا تتنطخ مثتت فنتتزويال ،متتث يقتتاع
ت ني ز زة اإلرسال وافستقبال ،وتح زعال مختلفة مث التحاي بطالء السفخ اإليرانية.
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روسيا ل تتخذ المإار اإليرانع
▪

رام الت ابه بيخ الحالتيخ الروسية واإليرانية ،لكخ مخ اير المر ل زن ت خذ موسكو نفتس المستار
اإليران  ،وير ث ذل لب زن ا ليس بحا ة لب ذل ف الوق الحال  ،فالعقوبات المفروذة علتب
يتران ت تتم عقوبتتات انويتتة ت تدد بنتتو التتدول الثالثتتة التت تتعامت مع تتا بنرامتتات ذتتخمة؛ متتا
تتراء التتنفط محفوفًتتا بالمختتاطر .وعلتتب النقتتيا متتخ ذل ت  ،توا تته روستتيا حظ ترًا زذتتعـ،
يجع ت
فوا نطخ فقط ا الت حظرت استيراد النفط مخ البالد.

▪

فف الت  25مخ مار  ،صترح زلمانيتا ب ن تا ستتخفا م تتريات ا بمقتدار النإلتـ ،لكتخ متخ ايتر
الواذل متب سيبدز ذل ؛ حيه ف تزال المبيعتات المنقولتة عبتر خطتوط األنابيتب ،والتت تعتبتر زقت
وذتتتتتتوحًا متتتتتتخ ال تتتتتتحنات وتمثتتتتتت حتتتتتتوال مليتتتتتتون متتتتتتخ متتتتتتال صتتتتتتادرات روستتتتتتيا البالنتتتتتتة
 7.9مالييخ برمي يوميًّا ،تتدف  ،كما ف تو د عقوبات انوية.

▪

تتركات الطاقتتة
وبتتدفً متتخ ذلت  ،ان تتارت الإلتتادرات المنقولتتة بحترًا؛ ألن الم تتتريخ النتتربييخ مثت
عب عنيـ ،كما زن م يوا تون م تكالت ماليتة ولو ستتية متث قيتا
الكبرى ،يخ ون رد فع
البنو الحذرة بقطث افئتمان.

ما ا ع مإتحبط النفط الروسع وسوي الةا ة العالمية
▪

انتتا دولتتتان كبريتتان لتتم تنضتتما لتتب العقوبتتات وامتتا ال نتتد والإلتتيخ ،لكتتخ متتخ ايتتر المتتر ل زن
ت تتري ال نتتد كميتتات كبيترة متتخ التتنفط الروست  ،علتتب األقت علتب المتتدى القإلتتير؛ فمتا يقتتر متتخ
نإلـ واردات تا تت ت متخ ال تر األوستط ،وراتم مكانيتة استتبدال التنفط الروست ببعضت ا ،فت ن
ال حخ مخ الخليج زرخص بكثير.

▪

اذه األوذا  ،فالإليخ فقط ا القادرة علب نقاذ روسيا؛ حيه تستورد نحو  10.5مالييخ
ف
برمي ف اليو  ،ويمكخ ل ا زن تزيد م تتريات ا لتب  12مليتون برميت فت اليتو ؛ ممتا يستمل ذلت
ل ا ب راء  60مليونًا مخ روسيا ف وق قإلير نسبيًّا .ورام اتذا ،ف نتا صتعوبة تتمثت فت زن
نق النفط مخ روسيا زصبل زكثر صعوبة؛ حيه يستنر وقتًا ذافيًّا ويكون زكثر تكلفة.

▪

كذل  ،فمعظم مإلتاف التكريتر تتم تكوين تا ألنتوا معينتة متخ التنفط الختا ؛ متا يعنت زن التحتول
يستتتتنر وقتًتتتا ومالًتتتا .واتتتذا بتتتدوره يد تتتير لتتتب زن انتتتدفا روستتتيا نحتتتو آستتتيا وتتتتدافث زوروبتتتا علتتتب
اإلمدادات يمكخ زن يدعيد ت كي السو العالمية ،وسيبقب نفتط بحتر ال تمال ،التذي يتجته عتادة
نحتتو ال تتر  ،ف ت زوروبتتا .واكتتذا متتخ المحتم ت زن ت تتتري القتتارة زيضًتتا المزيتتد متتخ اتتر فريقي تا
وزمريكا ،وستزيد واردات ا مخ الدر ات الننيتة بالكبريت متخ الخلتيج ،وستيتعيخ علتب بقيتة العتالم -
بما ف ذل آسيا  -زن تكتف بما ف تريده زوروبا ،وستكون نتيجة اذا النظتا العتالم األكثتر تجتزؤًا
لتجارة النفط ارتفاعًا ايكليًّا ف األسعار بالنسبة لمستوردي النفط.
Source: The Economist, “What can Russia do to sell its unwanted oil?.”, Mar 27, 2022.
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تنلمم العملة المشفرة :التعاون العالمي ضرورة حتممة
تنتتتاول المقتتتال الإلتتتادر عتتتخ "منتتتتدى افقتإلتتتاد العتتتالم " ( )World Economic Forumبعنتتتوان
"تنظوويم العملووة المشووفر  :أي و نح و اإن وإلووت أي و نح و اهبووون " ،األمتتر التنفيتتذي الختتاص
بضمان التطوير المسؤول لألصول الرقمية ،والذي زصدرته الوفيات المتحدة األمريكية

وافنة تصدر أمرا تنفيذيا بتنظيم العملة الر مية
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▪

 ،2022وقَّتتث التترئيس األمريكت " تتو بايتتدن" علتتب األمتتر التنفيتتذي الختتاص بضتتمان
فت زوائ ت متتار
التطوير المسؤول لألصتول الرقميتة ،متا يدعتد اعترافًتا رفيتث المستتوى ب مكانتات صتناعة العمتالت
الم فرة.

▪

يدلز اذا األمر التنفيذي البي األبيا بالم اركة ف األبحاث حتول العمتالت الم تفرة ،و ترا
اإلدارات ف ميث زنحاء الحكومة للتعاون فت ن تاء طتار تنظيمت لألصتول الرقميتة .وطبقًتا لته،
ستتتحدد الحكومتتة "ن جًتتا تتامالً لموا تتة المختتاطر وتستتخير الفوائتتد المحتملتتة لألصتتول الرقميتتة
والتكنولو يا األساسية الخاصة ب ا".

▪

ووفقًتتتا لعضتتتو اللجنتتتة التو ي يتتتة فتحتتتاد حوكمتتتة العمتتتالت الرقميتتتة التتتتابث للمنتتتتدى افقتإلتتتادي
العالم " يريم زليتاري"" ،يحتدد األمتر التنفيتذي مبتادرات فستك تاع الحلتول البنتاءة للم تكالت
وافنخراط في ا حتول المختاطر المعروفتة والمو تودة متث النظتا المتال القتديم .ومتخ ت ن اتذا
افستك تتاع زن ي تتم "الخإلوصتتية ،واألمتتان ،وال تتمول المتتال  ،والقتتدرة التنافستتية العالميتتة
للدوفر األمريك واير ذل .

ملركلز اللملعلللومات ودعلم اتلخلاذ اللقلرار اللتلابلع للملجلللس اللوزراء اللملصلري

▪

يو تتد اليتتو زكثتتر متتخ 18زلتتـ عملتتة م تتفرة و 460بورصتتة م تتفرة ،فيمتتا تبلتتغ القيمتتة الستتوقية
للعمالت الم فرة  1.7تريليتون دوفر .اتذا فضتلًا عتخ زنته كت  24ستاعة ،يتتم تتداول  91مليتار دوفر
متتتخ العمتتتالت الم تتتفرة ،معظم تتتا "بيتكتتتويخ" زو " يثريتتتو " .واكتتتذا ،بتتتالنظر لتتتب حجتتتم الإلتتتناعة
والدفث التنظيم الو ي  ،ف ن األمر يستح تقييم الوذث التنظيم الحال .

تنظيم العملة المشفر أمرٌ حتمعٌّ
▪

وفقًا لت"مجلس المستقب العالم للعمالت الم فرة" التتابث للمنتتدى افقتإلتادي العتالم  ،لتم
يكتخ انتتا تنظتيم دولت منست للعمتتالت الم تفرة ،راتتم زن ال يةتات الدوليتتة تعمت علتتب تقيتتيم
المخاطر وافستجابات السياسية المناسبة لظ ور العمالت الم فرة.

▪

وعلتتب الإلتتعيد العتتالم  ،تضتتث البنتتو المركزيتتة والمنظمتتون زعيتتن م بالفع ت علتتب اتتذا افتج تاه
المتنام  .وبالفع بدزت العديد مخ البلدان متخ الإلتيخ لتب الستلفادور فت تقيتيم وتنفيتذ خيتارات
تنظيمية مختلفة.

▪

بالنستتبة لتل ت البلتتدان ،يبتتدو زن زاتتداف ا متوافقتتة علتتب نطتتا واستتث ،وا ت  :حمايتتة المستتت ل ،
ومنث التموي اير الم رو  ،وحمايتة ستالمة الستو  ،وتعزيتز افبتكتار .ومتث ذلت ف نتا اختتالع
ف الن ج ،فبينما قام بعا الدول ،مث ال ند ،بتعتدي القتوانيخ الحاليتة ،اقتترح التبعا اآلختر،
مث ت "ليختن تتتايخ" ،نمتتاذج مخإلإلتتة .و متتة ن تتج آختتر ،يفضتتله افتحتتاد األوروب ت واإلمتتارات ،واتتو
يقترح ن اء ايةات تنظيمية ديدة تمامًا للتعام مث الإلناعة بطريقة املة.

▪

تتكوكًا وتزيتتد متخ عتتبء
اتتذه افختالفتتات اإلقليميتتة ،متتث تتتوفير فتترص المرا حتتة القضتتائية ،تخلت
افمتثال لل ركات العاملة ف اذا القطا  ،ويتفاقم اذا بسبب عد و تود معتايير ومإلتطلحات
م تركة.

▪

واكتذا ،فمتخ ز ت اتبتا ن تتج عتالم منست حقًتا ،يجتب علتتب البلتدان والمنظمتتات الدوليتة العمت
معًا ،وافستفادة متخ زفضت الممارستات والتتعلم متخ بعضت ا التبعا .باإلذتافة لتب تقييمتات
المختتاطر ،ووذتتث معتتايير م تتتركة ،وافستتتفادة متتخ التكنولو يتتا نفس ت ا لتطتتوير حلتتول مناستتبة
للنره و املة ،مخ خالل التعاون بيخ القطاعيخ العا والخاص.

▪

ختامًتتتا ،ستتتيكون التتتن ج المنستتت عالميًّتتتا ،والتتتذي ي تتتم التعتتتاون التتتدول حتتتول تنظتتتيم األصتتتول
الم تتتتفرة ،اتتتتو األمثتتتت اقتإلتتتتاديًّا ،ويحمتتتت المستتتتت لكيخ ،ويمنتتتتث ستتتتاءة استتتتتخدا العمتتتتالت
الم فرة ف األن طة اير الم روعة.

Source: White.k and Others “Cryptocurrency regulation: where are we now, and where are we going?.”, World Economic Forum,
March 28, 2022.
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خمسة أخطاء يقع فمرا المديرون في اختمار فرق العمل
استتتتعره المقتتتال الإلتتتادر عتتتخ "اارفتتتارد بيتتتزنس ريفيتتتو" ( )Harvard Business Reviewبعنتتتوان
" 5يوووري يفإووود بهوووا الموووديرون عمليوووة التو يووو " ،بعتتتا األخطتتتاء التتتت قتتتد يقتتتث في تتتا متتتديرو
التو يـ عند اختيار المتقدميخ للو ائـ ،موذحًا كيـ يمكخ تفادي اذه األخطاء عمليًّا.

أخةا يجب تفاديها عند اختيار المتحدمي للو ائ
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▪

يعتان كت متدير تو يتـ تقريبًتا ممتا يمكتخ تستميته "نقطتة عميتاء" فت عمليتة اختيتار المر تتحيخ
والمتقدميخ للو ائـ .اذه النقطة يمكخ زن تؤدي ،ذا تدرك مج ولة ال وية ،لتب عواقتب وخيمتة
حتب ذمخ األنظمة يتدة التخطتيط ،وراتم تعتدد اتذه النقتاط ،لكتخ يمكتخ استتعراه  5متخ زكثتر
النقاط العمياء يوعًا الت تعره نتائج عملية التو يـ للخطر؛ ما يؤ ر بالطبث علب العم .

▪

الحدر علت اإلص ح :يعتقد بعا مديري التو يـ زن م قادرون علب حداث تنيير كبيتر ،ويمكتخ
زن يمتد اذا لب الثقة المفرطة ف قدرت م علب "تطوير" المو فيخ ،حتب ف ذتوء األدلتة علتب زن
ال تخص يفتقتر لتب الستتمات ال خإلتية المطلوبتة للنمتو ،والواقتتث زن معظتم متديري التو يتتـ
ف يمتلكون الموارد زو الم ارات زو الوق إلصالح التعيينات المتعثرة.

▪

عادة ما يكون رواد األعمال زيضًا عرذة ل ذا النمط بسبب ميزانيات م المحدودة ،حيته يفترذتون
زن دافث المر حيخ او نف م بالعم  ،ويتجتاالون األستبا األخترى بمتا فت ذلت اففتقتار لتب
الخيارات .واكذا ،بمعرفة اتذه النقطتة العميتاء داخت المتديريخ ،فت ن زحتد زفضت الطتر للتقليت
مخ الخطر ،ا عدم اتخا رارات التو ي بفردية ،والبحث ع رأي ثان.
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▪

البحث ع المصودا ية :علتب المتديريخ افنتبتاه وعتد تو يتـ فقتط األ تخاص التذيخ يظ ترون
حماسًا اير محتدود فت المقتابالت ،فالمر تحون المختالفون فت الترزي اتم زيضًتا عامت م تم ألي
ركة زو مؤسسة ،وف يجب اعتبارام اير متحمسيخ بدر ة كافية.

▪

فتتت اتتتتذا الإلتتتتدد ،حتتتتذَّرت دراستتتتة صتتتتادرة عتتتخ "كليتتتتة ونستتتتون للدراستتتتات العليتتتتا لتتتتإلدارة" فتتتت
" امعتتة كورني ت " متتخ زن القتتادة التتذيخ يطتتورون " قتتة مفرطتتة متزايتتدة متتخ الستتلو الحماس ت "
ستتتيكونون زقتتت احتمالًتتتا "لبتتتدء التنييتتتر افستتتتراتيج المطلتتتو " .واكتتتذا ،ف ينبنتتت اتختتتاذ القتتترار
"القائم علب الت ير" زو التناذ عخ المر حيخ الذيخ يقدمون انتقادات.

▪

عودم تعودي الحودود المهنيوة :يتتحمس بعتا المتديريخ لتب و تود فريت متماست ز نتاء عمليتة
التو يـ ،ويسعون مخ اذا لب تكويخ فريت ي تبه "العائلتة" ،وكثيترًا متا يمضتون وقتًتا طويلًتا فت
محاولة ح زو م اركة زعضاء الفريت لمستاعدت م علتب تخطت م تكالت م ال خإلتية ،متا يتؤ ر
علب العم  .والواقث زن اذا التعاطـ يمكخ زن يحول القائد الجيد لتب قائتد عظتيم ،ويمكتخ زيضًتا
زن يساء تطبيقه.

▪

فالعبارات مث "نحخ عائلة" زو "نحخ دائمًا مو ودون لبعضنا البعا بنا النظر عتخ زي ت ء"،
تد ير ف الواقث لب عد و ود حدود م نية ،و لب زخطاء ستو ر علتب العمت  ،فت اتذه الحالتة ،ذا
و د المدير نفسه يجتذ المر حيخ ذوي "الدراما العاليتة" التذيخ يحتكترون وقت الجميتث ،فيجتب
الحذر مخ المبالنة ف م اركة اؤفء المر حيخ ،ف سيما عندما يقدمون قإلإلًا خإلية.

▪

اإلدار الد يحة :مدير التو يـ الذي يإلبو لب و ود رقابة ديدة ز ناء التو يـ مخ المتر ل زن
يجتتذ المر تتحيخ التتذيخ يتستتامحون متتث البيةتتات ايتتر المرنتتة ،واتتم األفتتراد التتذيخ يفتقتترون لتتب
تتتذ وتو يتتتـ
ال تتتنـ ،ويفضتتتلون العمتتت الخطتتت  .ذا كتتتان المتتتدير نفستتته يكتتتافل متتتخ ز تتت
ز خاص مبدعيخ وذوي اإلدارة الذاتية ،ف ن األمر يستتح النظتر فت اإل تارات التت يتتم رستال ا.
والتفكير فيما ذا كان التركيز ب ك زكبر علب القواعد واإل راءات.

▪

اتنفصوووال :بينمتتتا يمكتتتخ زن تدظ تتتر دارة عتتتد التتتتدخ لفريتتت العمتتت زن المتتتدير يثتتت ب تتتم ،فتتت ن
افنفإلتتال العتتاطف يخبتترام زن تتم وحتتدام .وفت اتتذا الستتيا  ،تد تتير األبحتتاث لتتب زن الفتتر الت ت
يو تد ب تتا قائتتد اائتتب االبًتتا متا ينت ت ب تتا األمتتر بال تتعور وكت ن م فت بيةتتة تنتتر  ،والتت يمكتتخ زن
تإلبل زرذًا خإلبة للإلرا اير الإلح .

▪

اكتتذا ،ف ستتلو القيتتادة القتتائم علتتب عتتد التتتدخ يخل ت فرااًتتا يستتمل للتنمتتر بافزداتتار ،ويجلتتب
البتتتاحثيخ عتتتخ الستتتلطة بتتتدفً متتتخ فعبتتت الفريتتت  .ويمكتتتخ زن يتتتؤدي التتتذاا بعيتتتدًا فتتت رستتتائ
ور مجموعة معامالت مخ األفراد الذيخ يتطلعون لتب تستجي
"زن وحد  ،حظًا سعيدًا" لب
الحضتتتور وافنت تتتاء متتتخ العمتتت وعتتتد زعتتتا م ،ولتفتتتادي ذلتتت يجوووب الموازنوووة بوووي رسوووائط
اتستح ل والةمانينة بوجود فبكة وية والحياد الملتزمة.
Source: Glazman.M“. 5 Ways Managers Sabotage the Hiring Process.”, Harvard Business Review, Mar 25, 2022.
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يعرض هذا القسم أبرز األحداو والمسلتجدات والتحللم ت للوضلع المحللي المصلري وذللك عللص
مستويات التنممة كافة.
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نحو الثورة الصناعمة الرابعلة :تو علات بنملو
"إنترنف األشماء" بمصر 2026
األزمة األوكرانمة تلدفع مصلر إللص زيلادة إنتلاج
القم

مقتطفات تنمويللة  -السنة الثالثللة  -العدد ( 3 – )11أبريل 2022

مقتطفللللللللللللللللات تنمويللللللللللللللللة

نحو الثورة الصناعمة الرابعة :تو عات بنمو "إنترنف األشماء" بمصر 2026
آنتد متاركتس" ( ،)Research and Marketsبعنتوان "سووي
توقث التقرير الإلادر عخ تركة "ريستير
إنترني األفيا فوع مصور  ،"2021زن ينمتو ستو " نترنت األ تياء" المإلتري بمعتدل ستنوي مركتب
قدره  %19.32ف الفترة مخ  ،2026-2022مدفوعًا بزيادة مكانية الوصول لب خدمات اإلنترن .

الحكومة المصرية تإتثمر فع إنترني األفيا
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▪

بلن ت قيمتتة ستتو " نترن ت األ تتياء" ( )Internet of Things, IoTف ت مإلتتر  471.1مليتتون دوفر
زمريك ت ف ت عتتا  ، 2020ومتتخ المتوقتتث زن تنمتتو الستتو بمعتتدل ستتنوي مركتتب قتتدره  %19.32ف ت
الفترة مخ .2026-2022

▪

اذا ،وتدعدُّ زيادة مكانية الوصول لب خدمات اإلنترنت  ،وانت تار األ تزة الذكيتة بتيخ المستت لكيخ
مخ العوام الرئيسة الدافعة نحتو نمتو ستو " نترنت األ تياء" فت مإلتر ،ومتخ المتوقتث زن يتؤ ر
الطلتتتب المتزايتتتد علتتتب اعتمتتتاد تقنيتتتة األتمتتتتة فتتت ميتتتث قطاعتتتات الإلتتتناعة الرئيستتتة لتتتب تقليتتت
التكاليـ الت نيلية ،وزيادة كفاءة وزداء العملية كك ف السو .

▪

كمتتتا زنَّ خفتتتا تكلفتتتة ز تتتزة افست تتتعار واأل تتتزة المتإلتتتلة ب تتتا ،والمدستتتتخدمة فتتت متتتث
المعلومتتات ف ت الوق ت الفعل ت  ،والتتوع المتزايتتد بفوائتتد تقنيتتة " نترن ت األ تتياء" ف ت وذ تث رؤى
فتخاذ قرارات ذكية ،ينذي اعتماد تكنولو يا " نترن األ ياء" ف ميث القطاعات الم مة.
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نحو الثور الصناعية الرابعة :تحديث البنية التحتية فع مصر
▪

الجتتدير بالتتذكر زنَّ الحكومتتة المإلتترية تستتتثمر ف ت تحتتديه البنيتتة التحتيتتة الحاليتتة إلن تتاء قاعتتدة
للثورة الإلناعة الرابعة ،وبناء عاصمة ديدة تستضتيـ مركتز المعرفتة الجديتد ،ومتخ المتوقتث زن
تخل فرصًا مربحة لنمو "سو نترن األ ياء" ف مإلر ف السنوات الخمس المقبلة.

▪

ويمكتتخ وصتتـ ستتو نترن ت األ تتياء ف ت مإلتتر حستتب المكتتون والنتتو وافتإلتتال وافستتتخدا
الن ائ والمنطقة .وبناءً علب المكون ،تنقسم السو لتب بترامج وز تزة وخدمتة ،ومتخ المتوقتث
د قطا الخدمات زسر نمو ف الفترة .2026-2022
زن ي

▪

ومتتخ تتانب م ،يقتتد متتتزودو الختتدمات افست تتارات والتحلتتتيالت والحلتتول األمنيتتة للمؤسستتتات
لتلبيتتتة الحا تتتة المتزايتتتدة لألتمتتتتة ،والتقنيتتتات الذكيتتتة ،وافعتمتتتاد الستتتريث علتتتب ختتتدمات الحوستتتبة
السحابية مخ قِب الإلناعات؛ لتعزيز الكفاءة وعبء العم علب ز زة نترن األ ياء .وتستثمر
ال ركات الكبرى ف زن طة البحه والتطوير ،وتبن تقنيات متقدمة إلطال منتجتات ديتدة متخ
الحفاظ علب قدرت ا التنافسية ف السو .
ز

▪

وت تتتم قائمتتتة الالعبتتتيخ الرئيستتتيخ العتتتامليخ فتتت ستتتو " نترنتتت األ تتتياء" فتتت مإلتتتر تتتركات
"ستتتتيمنز يتتتته تتتت " ( ،)Siemens AGو "زمتتتتازون .كتتتتو " ( ،)Amazon.comو " نترنا تتتتونال بيتتتتزنس
ما تتتتينز" ( ،)International Business Machinesو "سيستتتتكو سيستتتتتمز" (،)Cisco System
و"مايكروسوف " ( ،)Microsoftو"زوراك سيستمز" (.)Oracle Systems

سوي "إنترني األفيا " المصري

(مخ المتوقث زن تنمو السو

بمعدل سنوي مركب قدره  %19.2بحلول عا )2026

 1.381.56مليون دوفر زمريك

 238.15مليون دوفر زمريك

Source: Research and market

Source:.Research and Markets, “Egypt Internet of Things Market Report 2021.", March 28, 2022.
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األزمة األوكرانمة تدفع مصر إلص زيادة إنتاج القم
ز ار المقال المن ور بإلحيفة "المونيتور" ( ،)Al-Monitorبعنوان "الحر فع أوكرانيوا تودفع مصور
إلووت زيوواد إنتوواا الحمووي" ،لتتب الج تتود المإلتترية لزيتتادة اإلنتتتاج المحل ت متتخ القمتتل للوصتتول لتتب
افكتفاء الذات  ،بعد زن زذاف األزمة األوكرانية تحديات عدة؛ لت ميخ احتيا ات األمخ النذائ .

مإا مصرية مإتمر لزياد إنتاا الحمي
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▪

تطب ت الحكومتتة المإلتترية عتتدة سياستتات ت تتدع لتتب ت ت ميخ معتتدل آمتتخ للقمتتل المحل ت لتلبيتتة
 %70متتتخ افحتيا تتتات المحليتتتة ،وتقليتتت افعتمتتتاد علتتتب التتتواردات ،وقتتتد ز بتتتت اتتتذه السياستتتات
فعّاليت ا ف موسم حإلاد القمل المحل الحال .

▪

فقب بدء الموسم الزراعت الحتال لمحإلتول القمتل فت نتوفمبر  ،2021حتددت الحكومتة المإلترية
سعر ال راء عنتد  820ني ًتا مإلتريًّا ( 44.60دوفرًا زمريكيًّتا) ألرد القمتل التذي ت تتريه الحكومتة
مخ المزارعيخ المحلييخ ،بزيادة قدراا  %15عخ العا الساب .

▪

كمتتا قتترر رئتتيس الجم وريتتة "عبتتد الفتتتاح السيس ت " متتنل حتتافز ذتتاف للمتتزارعيخ ،ليرتفتتث س تعر
القمتتتل المحلتتت لتتتب  885ني ًتتتا مإلتتتريًّا ( 48دوفرًا زمريكيًّتتتا)؛ لت تتتجيع م علتتتب تتتتوفير زكبتتتر كميتتتة
ممكنة لإلوامث التخزيخ الحكومية ،ومخ المتوقث زن تعوه اذه الخطوة العجز النتا م عتخ تت خر
زي حنات مخ القمل المستورد.
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▪

ومتتخ انبتته ،زفتتاد "رذتتا محمتتد عل ت " ،رئتتيس الحملتتة الوطنيتتة للقمتتل بتتوزارة الزراعتتة واستإلتتالح
ت د زعلتب مستتتويات نتتاج وتوريتد القمتل المحلت  ،ذ تطبت الحكومتتة
األراذت  ،زنَّ العتا الحتال
سياسات ت دع لب التوسث ف زراعة القمل ،ورفث اإلنتا ية للفدان ف طار رؤية مإلر .2030

▪

وقد بدزت اذه السياستات تتؤت ماراتا؛ حيته زادت المستاحة المزروعتة بتالقمل بمقتدار  270زلتـ
فدان اذا العا لتإل لب  3.8مالييخ فدان .اذا باإلذافة لب زيادة اإلنتا ية لك فدان متخ ختالل
استخدا وتطوير زصناع ديدة مقاومة للجفاع والح رات والملوحة.

▪

اذا ،وقد كان الظروع المناخية ف فإل ال تاء اذا العا مثاليتة لمحإلتول القمتل ،فبفضت
اذه السياسات الجديدة ،قد تإل البالد لتب المعتدل اآلمتخ متخ ختالل نتتاج  %70متخ افحتيا تات
المحلية ،وتقلي افعتماد علب الواردات.

▪

الجدير بالذكر زنَّ تحديتد ستعر تراء القمتل متخ المتزارعيخ كتان لته ز تر كبيتر فت ت تجيث المتزارعيخ
علتتتب زراعتتتة القمتتتل ،كمتتتا زدت الحمتتتالت الوطنيتتتة المكثفتتتة التتتت قامتتت ب تتتا التتتوزارة ختتتالل الفتتتترة
الماذية لب زيادة وع المزارعيخ حول استتخدا طتر التري الحديثتة؛ ممتا زدى لتب زيتادة اإلنتا يتة
ب ك كبير؛ حيه بلغ اإلنتاج المحل مخ القمل اذا العا زعلب مستوى له بنحو  10مالييخ طخ.

التوسع األفحع والرأسع فع زراعة الحمي ضم رؤية مصر 2030
▪

لدى مإلر عدد مخ األاداع ف طار رؤية مإلر  2030فيمتا يتعلت بالزراعتة ،وخاصتة زراعتة القمتل،
والت تتمث ف التوسث الرزس عتخ طريت زيتادة اإلنتا يتة للفتدان باستتخدا زصتناع ديتدة متخ
القمل ذات اإلنتا ية العالية وطتر التري الحديثتة ،فضتلًا عتخ التوستث األفقت بزراعتة زراهٍ ديتدة
ختتارج منتتاط التتوادي والتتدلتا ،وذل ت باستتتخدا زصتتناع القمتتل المناستتبة لطبيعتتة اتتذه األراذ ت ،
وتل الت يمكخ زن تتكيـ مث الظروع المناخية المختلفة والملوحة والجفاع.

▪

ر نوفمبر  ، 2021زطلق الحكومة المإلرية الم رو القتوم للإلتوامث التذي ي تدع لتب
وف
تطوير الإلوامث المو ودة للقمل المحل والمستورد ،وبناء صتوامث ديتدة ،متث تقليت معتدفت
 ،2022زكتتد
الفاقتتد بستتعة تختتزيخ ماليتتة  4.5ماليتتيخ طتتخ .وف ت الثالتته والع تتريخ متتخ متتار
ر.
الرئيس "السيس " زنَّ مخزون القمل افستراتيج ف مإلر سيستمر لمدة زربعة ز

▪

ت اتستا الفجتوة النذائيتتة فت محإلتول القمتل ،زوذتل
وتعليقًتا علتب اإل تراءات الحكوميتة فت
"زحمد الل" ،عميد كلية الزراعة بت " امعة عيخ تمس" ،زنَّ تحديتد ستعر تراء القمتل اتو الحتافز
التترئيس التتذي اعتتتادت الدولتتة علتتب استتتخدامه؛ لت تتجيث المتتزارعيخ علتتب زراعتتة القمتتل كمحإلتتول
مربل ،وتقديمه لب الإلوامث الحكومية بدلًا مخ بيعه لم تريخ آخريخ ،وقد زتاح ذلت للدولتة بتديلًا
يدًا ف ذوء تداعيات الحر الروسية ت األوكرانية.
Source: Aman, A. “War in Ukraine pushes Egypt to ramp up wheat production, Al-Monitor, Mar 26, 2022.
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ينا ش هذا القسم أهم التجار الناَحة تواء علص مستو الدول أو األفراد ملع توضلم اآللملات
ال زمة ل تتفادة مو هذه التجار .

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

الرنلللللد تشلللللق طريقرلللللا بقلللللوة فلللللي صلللللناعة
ال رمجمات
الزراعلللللة الروائملللللة ..أحلللللد الحللللللول لمواَرلللللة
التحديات المائمة في األردن

السمنما الكورية تحقلق نجاحً لا عالممللا ينلافس
هولموود
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الرند تشق طريقرا بقوة في صناعة ال رمجمات
يتناول العرض التالي كمف تحوللف الرنلد ملو بللد زراعلي فلي المقلا األول إللص بللد يعتملد عللص
صلللناعة المعرفلللة واالتلللتثمار فلللي مرلللارات و لللدرات مواطنمرلللا األملللر اللللذي أد إللللص ازدهلللار
صناعة ال رمجمات وتكنولوَما المعلومات بشكل ك مر داخل ال د.

تفوي الهند فع صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات

35

▪

يدعتد قطتا البرمجيتات وتكنولو يتتا المعلومتات فت ال نتد صتتناعة عالميتة تنافستية ترتفتث ب تتك
كبيتتر؛ حيتته بتتات العتتالم يتتدور حتتول كت متتا اتتو رقمت فت الوقت الحاذتتر .متتخ قستتائم التت ميخ لتتب
التقتتارير الطبيتتة ،ومتتخ ك تتوع المرتبتتات لتتب ختتدمات العمتتالء ،ومتتخ مراكتتز افتإلتتال لتتب األنظمتتة
القانونية والتعليمية وايراا.

▪

ف ت اتتذا الستتيا  ،ازداتترت صتتناعة البرمجيتتات وتكنولو يتتا المعلومتتات ف ت ال نتتد لتتخطتتب مج ترد
كون تتا خدمتتة؛ ف ت اآلن عمتت م تتم ف ت حتتد ذاتتته .متتث معتتدل نمتتو يزيتتد علتتب  %5فتت الستتنوات
القادمة .وتد ير ركة "ماكينزي" ) (McKinseyلالست ارات لب زنَّ ركات تكنولو يتا المعلومتات
ستإلبل صناعة ذخمة تتجاوز قيمت ا مليارات الدوفرات األمريكية.

▪

تركات التكنولو يتا الكبترى مثت "مايكروستوف " ) ،(Microsoftو "ويبترو"
عالوة علب ذل  ،تمتل
) ،)Wiproو "تاتتتتا للختتتدمات افست تتتارية" ) ،(Tata Consultancy Servicesو " و تتت " ))Google
زسسًا قوية ف ال ند؛ نظرًا لنجاح ا الكبير ف اذا القطا .
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كي

ازدهرت فركات البرمجيات فع الهند

▪

البلتتد التتذي كتتان معروفًتتا بإلتتناعته الزراعيتتة يعم ت اآلن علتتب صتتناعة تعتمتتد علتتب المعرفتتة ،والت ت
ايرت مسار األعمال بالنسبة للكثيريخ .ولكخ متث معتدل النمتو ال ائت التذي تحققته التبالد ،يبحته
الجميث عخ زسبا وآليات ازداتار صتناعة البرمجيتات وتكنولو يتا المعلومتات فت ال نتد .وتتمثوط
بعض تلك العوامط فع:

▪

موووووارد بشوووورية ات مهووووارات عاليووووة :تضتتتتم القتتتتوة الب تتتترية لقطتتتتا البرمجيتتتتات وتكنولو يتتتتا
المعلومتتتات فتتت ال نتتتد عتتتددًا اائلًتتتا متتتخ األ تتتخاص ذوي الكفتتتاءة والخبتتترة .واتتتذا اتتتو الستتتبب
األساس ت ف ت ع ت القطتتا ينمتتو لتتيس فقتتط بنتتاءً علتتب السياستتات وافستتتراتيجيات الخار يتتة
و ود مجموعة مخ المواوبيخ والم رة المحلييخ.
ولكخ ف

▪

ف السيا ذاته ،يمكخ القتول ن اآلبتاء ال نتود ل تم دور رئتيس فت اتذا؛ حيته يفضت العديتد متخ
اآلبتتاء العلتتم للحفتتاظ علتتب مستتتوى معي ت زفض ت  .وك ت اتتذا ينتتتج عنتته بعتتا متتخ البرمجي تات
العظيمة واأل خاص المتطوريخ ف البالد.

▪

الر منة :يت ر التقد التذي حققتته تركات تكنولو يتا المعلومتات والبرمجيتات فت ال نتد ب تك
كبيتتر برقمنتتة األعمتتال .وف يختلتتـ األمتتر بتتيخ صتتاحب متجتتر فتتردي زو تتركة كبيتترة؛ فوفقًتتا للتقتتارير
الحاليتتتة ،تمثتتت الختتتدمات الرقميتتتة نحتتتو  %30متتتخ يتتترادات صتتتناعة تكنولو يتتتا المعلومتتتات .ومتتتخ
المتوقث زن ترتفث اذه النسبة لتإل لب  %50ف السنوات القادمة.

▪

تحنيات العصر الحوديث :فت الستنوات القليلتة الماذتية ،ت دت التبالد دختال مجموعتة ديتدة
مخ التقنيات ف مجال تكنولو يا المعلومات لالستتفادة فت عمت تطبيت زو برنتامج متا .وبعتا
اتتتتذه التقنيتتتتات كانتتتت الختتتتدمات الستتتتحابية ،والتتتتذكاء افصتتتتطناع  ،والتتتتتعلم اآللتتتت  ،والروبوتتتتتات،
والبيانات الضخمة ،وما لب ذلت  .وزدى تبنت اتذه التقنيتات الحديثتة متخ قِبت بعتا الم تروعات
الكبرى لب فتل فرص ديدة ووسائط نمو لإلناعة تكنولو يا المعلومات.

▪

سياسووات الحكومووة :لتتب انتتب العوام ت الداخليتتة ،تتتؤدي الحكومتتة دورًا كبي ترًا فتت نمتتو صتتناعة
البرمجيات زيضًا؛ حيه تمنل العديد مخ ال ركات عانات ذريبية .واتذا اتو زحتد األستبا الحيويتة
لنمو ال ركات النا ةة ف مجال تكنولو يا المعلومات.

▪

انخفاض التكلفة التشوييلية :بالمقارنتة متث النتر  ،تحإلت ال تركات الكبترى زو الإلتنرى علتب
خدمات تكنولو يا المعلومات ف ال ند مقاب تكلفة ت نيلية منخفضة؛ حيه تدعد وحتدة تكلفتة
العمالتتتة فتتت ال نتتتد منخفضتتتة تتتدًّا مقارنتتتة بالتتتدول األختتترى .وتتتتؤدي اتتتذه التكتتتاليـ الت تتتنيلية
المنخفضة والسياسات الداعمة دورًا رئيسًا ف الت ير علب نمو ركات البرمجيات ف البالد.
Source: Interviewbit,“”Top Software and IT Companies In India.". November 29, 2021.
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الزراعة الروائمة ..أحد الحلول لمواَرة التحديات المائمة في األردن
يتناول العرض التالي التجربة األردنمة في اتتخدا تقنملة الزراعلة الروائملة والتلي تسلم بزراعلة
المحاصمل بدون تربة وبأ ل اتلتخدا للمملاه وتلوفر األملل لمسلتق ل األملو الغلذائي العلالمي
مع نمو تكان العالم وتراؤل الموارد.

الزراعة التقلمدية  ..التحدي الرئمس لألمو المائي العالمي
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▪

تتوقث "منظمة األمم المتحدة" ( )United Nationsزن يزداد عدد سكان العالم ب كثر متخ  3مليتارات
ليإل لب ذروته عنتد  11مليتار نستمة بحلتول عتا  ،2100وذلت تزامنًتا متث استتنفاد المتوارد المائيتة
العالمية ال حيحة بالفع بسبب اارة التنير المناخ .

▪

اذا ،وتست ل الزراعة التقليديتة بالفعت نحتو  %70متخ ميتاه العتالم ،متا دعتا "األمتم المتحتدة" لتب
الت كيتتد زنَّ نحتتو  1.8مليتتار نستتمة متتخ ستتكان العتتالم ،سيعي تتون ف ت منتتاط تعتتان متتخ اإل تتاد
المائ بحلول عا .2025

▪

ف اذا السيا  ،استخدم دولة األردن ،حدى زكثر دول العالم فافًا ،آلية الزراعة ال وائيتة (بتدون
تربة) ،والت تسمل بزراعة المحاصي ب ق كمية مخ المياه؛ حيه تست ل اذه التقنية قدرًا زقت
متتخ الميتتاه بنستتبة  %90مقارنتتة ب ستتاليب الزراعتتة التقليديتتة ،فت الوقت التتذي تستتتحوذ فيتته م تزار
األردن بالفع علب  %52مخ مدادات المياه ف األردن.
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▪

تم تطوير نظا الزراعة ال وائية مخ تقنية "الزراعة المائية" زو "ال يدروبوني " ،واو نظا تنمو فيته
النباتات مث امر ذوراا ف المياه الننية بالمنذيات التت تحتتوي علتب العناصتر النذائيتة للنبتات،
بدلًا مخ التربة.

▪

ا برذاذ خفيـ مخ المتاء الننت
وتسمل اذه التقنية لجذور النباتات بالتعلي ف ال واء ز ناء ر
بالمنذيات لبداية نبات البذور ،ويتم تثبيت النباتتات فت مكان تا بواستطة قطتث متخ النستيج التت
تدعم السيقان والجذور ز ناء نمواا.

▪

ويتم عادة تدوير محلتول المنتذيات بحيته ف يتتم اتدار الميتاه ،وتكتون النباتتات زكثتر صتحة ،وتنمتو
ترو" ( ،)Let Us Growتجعت تقنيتة الزراعتتة
ب تك زستر  ،وتنتتج المزيتد ،ووفقًتتا ل تركة "لت ز
ال وائية المحاصي زق عرذة لآلفات وزمراه النبات.

▪

ورام زنَّ اذه التقنية تستخد ميااًا زق بكثير مخ البدائ األخترى ،ف نَّ تا تتطلتب الك ربتاء لتوليتد
الطاقة للمضخات .وف حيخ زنَّ الزراعة ال وائية يمكخ زن تستخد الضوء الطبيع فت الدفيةتة،
ف نَّ اإلذاءة افصطناعية االبًا ما تكون مطلوبة لضمان نمو النباتات.

االنتشار العالمي للزارعة الروائمة
▪

اكتسب تقنية الزراعة ال وائية زخمًا كبيرًا ف العديد مخ الدول؛ حيه توصل دراسة استقإلتائية
تتمل  114تتركة نا تتةة ف ت مجتتال الزراعتتة ال وائيتتة ،لتتب و تتود متتزار تعم ت بتل ت التقنيتتة ف ت
زمريكا ال مالية والجنوبية وزوروبا وال ر األوسط وال ند.

▪

ركة "آيرو فارمز" ( ،)Aero Farmsحدى زكبر م نل المزار ال وائية ف العالم ،والتت
وافتتح
تمتل ت "متتزار رزستتية" ( )Vertical farmingف ت الوفيتتات المتحتتدة األمريكيتتة ،متتؤخرًا مرك تزًا بحثيًّتتا
زراعيًّا ف "زبو ب ".

▪

وصترَّح ال تتركة بت نَّ مزارع تتا ف تستتتخد ستتوى  %1متتخ األره التت قتتد تكتتون ذتترورية للزراعتتة
التقليدية ،وزنَّ الزراعة ال وائيتة زكثتر كفتاءة بت كثر متخ  390مترة متخ حيته استتخدا األراذت لزراعتة
نفس الحجم مخ المحاصي  ،وتنتج ما يإل لب  26محإلولًا ك عا .

▪

وفتتت الوقتتت نفستتته ،زذتتتاع "بتتتارتون بريتتتز" ( ،)Barton Breezeزحتتتد زكبتتتر مزارعتتت الزراعتتتة المائيتتتة
وال وائيتتتة فتتت ال نتتتد ،زنَّ لديتتته متتتا يقتتتر متتتخ  10اكتتتتارات متتتخ المتتتزار العموديتتتة – بتتتدون تربتتتة-
المزروعة ،والت تنتج  3250طنًا مخ زكثر مخ  65نوعًا مختلفًا مخ المحاصي .

Source: Broom, D. “This Aeroponics Farm Could Be The Future Of Food In Jordan.” World Economic Forum, March 22, 2022.
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السمنما الكورية تحقق نجاحً ا عالمملا ينافس هولموود
الكوريلة
يتناول العرض التالي تاريخ صناعة السلمنما الكوريلة وتطورهلا وكملف حققلف األفل
نجاحً ا مذه ًلا في القلرن الواحلد والعشلريو وَلذبف م يلمو الجملاهمر ملو َمملع أنحلاء العلالم
حتص باتف تنافس ك ر صانعي السمنما في العالم.

أي بدأت صناعة الإينما الكورية ،ومتت ،وكي
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▪

عندما بتدزت الحتر الكوريتة عتا  ،1950تتم استتيراد األفتال األ نبيتة وعرذت ا ب تك زساست فت
مدينت "بوسان" ( )Busanو"دايجو" ( )Daegu؛ حيته ستاعدت علتب رفتث التروح المعنويتة ختالل اتذه
األوقات الإلعبة للناية .وبعتد ال دنتة ،بتدزت صتناعة الستينما الكوريتة فت التطتور وبتدزت تدعتره
ف ت محطتتة ستتينما "ت تتوننموورو" ( )Chungmuroوا ت زفض ت األمتتاكخ لم تتاادة األفتتال ف ت
العاصمة الكورية "سول".

▪

وف اذا السيا  ،ازداد عدد المسارح وال ركات المدستوردة لألفال األ نبية ،وتم ن تاء صتنادي
اإلنتتتاج وزنظمتتة التوزيتتث يتتذانًا ببدايتتة صتتناعة الستتينما الكوريتتة .وتتتدفق األفتتال متتخ النتتر لتتب
كوريا ،وزصبح زفال اوليوود مإلدرًا لنمو السينما الكورية؛ ممتا ز تر علتب مظ راتا و خإلتيت ا
وموذوع ا ف ذل الوق .

▪

وتجدر اإل ارة لب زنَّ معظم األفال الكورية الحديثة ات زعمتال دراميتة زو كوميديتة زو رومانستية،
ولكخ ف الستينيات ،كان الإلترا األستري بتيخ األ يتال وال جتاء السياست اتو الستائد .وفت عتا
 ، 1960ايرت الحركات الديمقراطية األولب فت كوريتا ،مثت تورة  19زبريت  ،وافنقتال العستكري فت
 16مايو المجتمث ب ك كبير.
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تةور ملحوظ تشهده الإينما الكورية
▪

ف عا  ، 1962تم سخَّ قانون لحماية اتجااتات األفتال الكوريتة ،ولكتخ فت نفتس الوقت  ،تتم تنفيتذ
مراقبة وفحص قوييخ مخ انب الدولة .واستمرت اتذه السياستة حتتب الثمانينيتات .وعلتب الترام
مخ زنَّ اذه السياسات زخذت الكثير مخ الحريات مخ صانع األفال  ،ف ن األفال ف ذل الوقت
كان ف تزال قادرة علب مناق ة مجموعة متنوعة مخ القضايا.

▪

اتتتذا ،وقتتتد كانتتت صتتتناعة الستتتينما مستتتتقرة نستتتبيًّا فتتت كوريتتتا بستتتبب التطتتتور افقتإلتتتادي التتتذي
ت تتتت ده التتتتبالد .وقتتتتد تضتتتتمن األنتتتتوا الرئيستتتتة للستتتتينما فتتتت ذلتتتت الوقتتتت التتتتدراما التاريخيتتتتة
والكوميديا والرومانسية وزفال اإل ارة واألفال األدبية وزفال المبارزة ومعاداة ال يوعية.

▪

تر ألول
ور التلفزيون كان له ت ير كبير علب صناعة السينما الكورية ،فعندما
دير بالذكر ،زنَّ
متترة ف ت عتتا  ،1965تتااده  %0.61فقتتط ،ولكتتخ بحلتتول عتتا  1979زاد ذل ت لتتب  .%79.1وف ت عتتا
 ، 1968زنتج كوريا زكبتر فتيلم منتااا لل تيوعية فت التتاريخ ،كمتا صتنع زفالمًتا عتخ الحيتاة فت
كوريا تدور زحدا ه حول األ خاص العادييخ ،مث الطال .

▪

وف الثمانينيات ،بدزت األفال الكورية تزدار مرة زخرى بعد ادوء افذطرابات اف تماعية .وتمت
مناق ة قضايا لم يكخ مخ المحتم الحديه عن ا سابقًا كالتاريخ ،والمجتمث .وكانت اتذه بدايتة
ر العديد مخ صانع األفال الكبار.
المو ة الجديدة ف كوريا ،ونتيجة لذل

▪

تتذري فتت الثمانينيتتات .وكانتتا المتتادتيخ الخامستتة
عتتالوة علتتب ذلتت  ،بتتدز المجتمتتث يتنيتتر ب تتك
والسادستتة لقتتانون الستتينما التتذي تتتم وذتتع ما فتت عتتام  1984و 1985الستتبب الحقيقتت وراء
تنيير ايك صناعة السينما الكورية.

▪

ومتخ عتا  1988لتب عتا  ،1993تتم ن تاء فتترو لكبترى تركات األفتال مثت "توينتيته سين توري
ستتوديوز" ( )20th Century Studiosو"وارنتر بتراذرز" ( )Warner Brosفت كوريتا .وفت عتا  ،1999تتم
ن تتاء "مجلتتس األفتتال الكتتوري" ()Korean Film Council؛ لتتدعم حريتتات وحقتتو صتتانع األفتتال
ب ك زفض وتعزيز زعمال م.

▪

ختامًتتتا ،تتتتذخر دور الستتتينما فتتت الوقتتت الحتتتال  ،بالعديتتتد متتتخ األفتتتال الكوريتتتة التتتت تنتتتافس زفتتتال
اوليتوود ال ت يرة .وز بت فتيلم "باراستتاي " ) )Parasiteالحتتائز علتتب تائزة األوستتكار متتدى انت تتار
وتتتتت ير األفتتتتال الكوريتتتتة فتتتت القتتتترن الحتتتتادي والع تتتتريخ .باإلذتتتتافة لتتتتب ذلتتتت  ،فتتتتازت الممثلتتتتة
"يون يو -ونغ" ) )Yoon Yuh-jungبجائزة األوسكار ألفض ممثلة مستاعدة عتخ دوراتا فت فتيلم
"ميناري" ) ،(Minariلتإلبل زول كورية تحإل علب اذه الجائزة المرموقة.
Source: Creatrip ,“The History And Development Of The Korean Film Industry”, https://bit.ly/3iBv7AR (Accessed: March 27, 2022).
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يتنللاول هللذا القسللم أهللم المفللاهمم التنمويللة فللي مختلللف المجللاالت مثللل :اال تصللاد والسماتللة
واادارة والتكنولوَما وغمرها.
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"التسونامي اال تصادي"
يتناول العتره التتال مف تو "التإوونامع ات تصوادي" ( ،)Economic Tsunamiواتو مإلتطلل
يدستخد لوصـ مجموعة مخ القوى افقتإلادية المدفوعة متخ ختالل حتدث متؤ ر واحتد ،يتؤدي لتب
دمار عبر العديد مخ المناط الجنرافية زو القطاعات الإلناعية.
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▪

"التسونام افقتإلادي" ( )Economic Tsunamiاو مجموعة واسعة مخ الم كالت افقتإلتادية
نرافيتة واستعة زو
الناتجة عخ حدث واحد م م ،وتنت تر آ تار التستونام افقتإلتادي لتب منتاط
قطاعات صناعية متعددة زو كلي ما.

▪

اتتذا ،وقتتد زختتذت زمتتواج "تستتونام افقتإلتتادية" استتم ا متتخ مو تتات تستتونام الطبيعيتتة ،وا ت
مو تتات كبيتترة ب تتك ايتتر طبيع ت ناتجتتة عتتخ اذتتطرا ف ت قتتا المحتتيط ،مث ت التتزفزل ،وتستتبب
المو تتة الناتجتتة دمتتارًا واستتث النطتتا بمجتترد وصتتول ا لتتب ال تتاطل ،وتتستتبب فت اتتر المنتتاط
الساحلية المنخفضة ،ب وقد تتمكخ آ اراا مخ عبور المحيطات زيضًا.

▪

وبالمث ت  ،تدح تدِث زمتتواج "تستتونام افقتإلتتادية" آ تتارًا متتدمرة ختتارج المنطقتتة الجنرافيتتة زو قطتتا
الإلتتناعة التتذي وقتتث فيتته الحتتدث المستتبب ،وقتتد توذتتل اتتذه العواقتتب و تتود روابتتط لتتم تدكت تـ
ستتابقًا بتتيخ ز تتزاء متتخ افقتإلتتاد العتتالم  ،والتت ف تخلت تت يرًا يمتتتد آ تتاره لتتب ميتتث زنحتتاء العتتالم
ذنوط ديدة ،وقد تؤدي زمواج تسونام افقتإلتادية لتب لتوائل ديتدة متث محاولتة
فف
روع مما لة.
األسوا التكيـ مع ا ،زو منث تكراراا ف المستقب ذا وقع ف
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األسبا

الرئيإة لحدوث "تإونامع ا تصادي"

▪

افقتإلتتتادي فتتت تتتزء متتتخ العتتتالم
تدعتتتدُّ العولمتتتة زحتتتد األستتتبا الرئيستتتة التتتت تجعتتت افنكمتتتا
محسوسًا ف الجانب اآلخر مخ العالم ،واو ما يدعن زنَّه بتدون افعتمتاد افقتإلتادي المتبتادل بتيخ
األستتتوا فتتت ميتتتث زنحتتتاء العتتتالم ،ستتتوع تتوقتتتـ مو تتتات "التستتتونام افقتإلتتتادية" ،فتتترام زنَّ
"اتفاقيات التجارة الحترة" ( )FTAsبتيخ مختلتـ التدول علت ال تركات زكثتر قتدرة علتب المنافستة،
وساعدت علتب خفتا األستعار التت يتدفع ا المستت لكون مقابت الستلث والختدمات المختلفتة،
لكخ فوائد العولمة ت ت مث محاذير م مة.

▪

اتتذا ،ويتتؤدي تعميت العالقتتات افقتإلتتادية والماليتتة بتتيخ دول العتتالم لتتب زيتتادة انتقتتال الإلتتدمات
افقتإلتادي فت دولتة
افقتإلادية ،فالترابط المتزايد بيخ افقتإلادات الوطنية يعنت زنَّ افنكمتا
متا يمكتخ زن يخلت تت يرًا علتب تركائ ا التجتتارييخ؛ حيته تعتمتد التدول اآلن علتب بعضت ا التبعا،
و ذا تعره اقتإلاد م ترٍ زو بائث رئيس للسلث والخدمات لب اذطرا  ،فمخ المتوقث زن يكتون
لذل ت ير اير مبا ر علب الإلادرات والواردات ف الدول األخرى.

▪

وقد زصبل الترابط المتزايد لألسوا المالية العالمية عاملًا رئيسًا ف انت تار مو تات التستونام
افقتإلتتادي بمتترور الوق ت  ،ولع ت زبتترز مثتتال علتتب ذل ت األزمتتة الماليتتة العالميتتة ،والركتتود العظتتيم؛
حيتته تمثتت األستتوا الماليتتة آليتتة انتقتتال رئيستتة ألمتتواج التستتونام افقتإلتتادية؛ ذ يتتتم تتتداول
األس ت م والستتندات والستتلث والعمتتالت بفعاليتتة عبتتر األستتوا العالميتتة ف ت افقتإلتتاد الح تديه،
وبالتال ف نَّ زي اذطرا ف التداول زو ان يار ف قيمة زحد األصول ف زي سو واحتد يمكتخ زن
ينتق بسرعة كبيرة لب ميث زنحاء العالم.

▪

عتتالوة علتتب ذل ت  ،ف ت نَّ المؤسستتات الماليتتة الكبتترى ،الت ت يتتؤدي صتتعوداا وابوط تتا لتتب تحري ت
تتتبكة معقتتتدة متتتخ
زستتتوا كاملتتتة ،تربط تتتا عالقتتتات و يقتتتة متتتث المستتتتثمريخ والحكومتتتات فتتت
افلتزامات المالية و"مخاطر الطرع المقاب " ف ميث زنحاء العالم.

▪

ومخ انب ا ،تؤ ر الحرو التجارية ب تك كبيتر علتب انتدف مو تات "التستونام افقتإلتادي" ،علتب
سبي المثال ،زذرت الحر التجارية بيخ الوفيات المتحدة األمريكية والإليخ -زكبر اقتإلتاديخ فت
العتالم -ب تركات البلتتديخ؛ ممتا ز تتر علتب زستوا األست م وافستتثمارات وستتو العمت واإلنفتا
افست الك .

▪

فف عا  ،2019وصل قيمة الإلادرات األمريكيتة لتب الإلتيخ  106.6دوفرًا زمريكيًّتا ،بانخفتاه متخ
نحتتتتتو  120.3مليتتتتتار دوفر زمريكتتتتت فتتتتت العتتتتتا الستتتتتاب  ،كمتتتتتا توقتتتتتث "صتتتتتندو النقتتتتتد التتتتتدول "
(  -)International Monetary Fundز نتاء الحتتر  -متخ زن الختتالع التجتاري بتيخ البلتتديخ قتد يكلتتـ
افقتإلاد العالم نحو  700مليار دوفر زمريك ف عا .2020
Source: Potters, C. “Economic Tsunami.” investopedia, January 29, 2021.
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اتتراتمجمة "تجاوز الرجو "
يتنتتتاول العتتتره التتتتال اسووووتراتيجية "تجووواوز الهجووووم" ( )Bypass Attackزو "قفتتتزة الضتتتتفد "
( ، )Leapfrog Attackواتتت استتتتراتيجية تستتتويقية ايتتتر مبا تتترة تعتمتتتداا ال تتتركات لتجتتتاوز زحتتتد
المنافسيخ زو اإلطاحة به ،بافعتماد علب عدة زساليب؛ من ا تنويث منتجات ا وتوسيث نطاق ا.
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▪

استتتراتيجية "تجتتاوز ال جتتو " ( ،)Bypass Attackوالمعروفتتة زيضًتتا بتتت "قفتتزة الضتتفد “ (Leapfrog
) ،Attackا ن تج التفتاف ايتر مبا تر لتحتدي زحتد المنافستيخ متخ ختالل توستيث نطتا الوصتول
لتتتب زستتتواق م الضتتتعيفة زو ايتتتر المٌستتتتنلة ،واالبًتتتا متتتا تتتترتبط اتتتذه افستتتتراتيجية باستتتتراتيجية
التنويث زو افبتكار حتب يتم تنفيذ الن اط التجاري بنجاح.

▪

وتدعدُّ اذه افستراتيجية صعبة ومكلفة ،ولكخ مث المخاطرة الكبيرة ت ت العوائد المربحة .وانا
ائعة تستخدم ا استراتيجية "تجاوز ال جو " لتجاوز المنتافس ،وتتمثت فت تو يتـ
الث طر
اتبتكارات التكنولوجية؛ حيه يدعدُّ استخدا التطورات التكنولو ية للتقد ف المنافستة ،وفتتل
ديدة زحد األساليب الت تتبع ا العديد مخ ال ركات.
زسوا

▪

اتسووتهداا الجيرافووع :ذا كتتان زحتتد المنافستتيخ قويًّتتا حقًتتا ف ت منطقتتة نرافيتتة معينتتة ،فقتتد
تكتتون انتتا فرصتتة لمنافستتيه لتحقي ت الريتتادة ف ت مناطقتتة نرافيتتة بديلتتة ،تتم استتتخدا تل ت
الريادة للنمو ف اإلطار الجنراف الخاص بالمنافس زيضًا.
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▪

تنويووع المنتجووات أو الخوودمات باعتباراتتا وستتيلة زختترى لتجتتاوز المنافستتيخ؛ علتتب ستتبي المثتتال،
تجتتاوز ختتط منتجتتات تتركة "آب ت " ( )Appleلتتت "اآلي بتتود" ( )iPodتتاز "والكمتتان" ( )Walkmanمتتخ
ركة "سون " (.)Sony

▪

كمتتتتا يدعتتتتدُّ تجتتتتاوز "نيتفلتتتتيكس" ( ،)Netflixو"فع فتتتتيلم" ( )Love Filmلسلستتتتلة "بلتتتتو باستتتتتر"
( )Blockbustersالضتتتخمة مثتتتافً علتتتب ذلتتت  ،حيتتته ستتتيطرت األخيتتترة علتتتب ختتتدمات تتتت ير األفتتتال
وزلعا الفيديو المنزلية لسنوات طويلة ،وكان مخ المستحي تحدي ا بسبب افنت ار الجنرافت
الواسث ،لب زن زعزع "نيفلكس" ،و"فع فيلم" ذل النموذج ،مخ خالل استت داع المستت لكيخ
مبا رةً عبر التسليم البريدي وخدمات البه الالحقة.

مزايا وسلبيات استراتيجية تجاوز الهجوم
▪

تتمث مزايا استراتيجية "تجاوز ال جو " ف تجنب ال جو المبا ر مث المنافسيخ ،والقدرة علتب
ديتتتتدة ،وتتتتترويج عالمتتتتات تجاريتتتتة مدبتكتتتترة ،فيمتتتتا تكمتتتتخ زبتتتترز سوووولبيات
ال يمنتتتتة علتتتتب زستتتتوا
افستتتراتيجية ف ت تكلفت تتا البااظتتة؛ نظ ترًا للحا تتة لتتب الكثيتتر متتخ المتتوارد ،فض تلًا عتتخ خطورت تتا
العالية بسبب افعتماد الكبير علب التنويث وافبتكار ،كمتا يمكتخ للمنتافس الحتال التحتر بسترعة
لحجب منافسيه ف السو .

▪

اتتذا ،وتدع تدُّ استتتراتيجية تجتتاوز ال جتتو واحتتدة ذتتمخ مجموعتتة متتخ استتتراتيجيات ال جتتو  ،والت ت
ينبن ت التمييتتز بيتتن م ،وت تتم "اسووتراتيجية الهجوووم الجبهووع" (:)Frontal Attack Strategy
والت تست دع ال ركة مخ خالل ا المنافس األكبر ف السو و ًا لو ه ،وت تا م ميتث نقتاط
القوة الخاصة به.

▪

وتتضتتتمخ "اسووووتراتيجية الهجوووووم المرافوووو " ( )Flanking Attack Strategyقيتتتتا ال تتتتركة
المنافستتة بم ا متتة نقتتاط ذتتعـ المنتتافس ،علتتب ستتبي المثتتال ،ذا كتتان المنتتافس لديتته خدمتتة
عمالء ذعيفة ،ولكنه منتج مميز ،فستستن زاوية خدمة العمالء.

▪

زمتتتتا "اسووووتراتيجية هجوووووم التةويوووو " ( :)Encirclement Attack Strategyفتتضتتتتمخ تلتتتت
افستراتيجية اجمات علب المنافس مخ ميث الزوايا ،ما يتطلب موارد مكثفتة للمتحتدي ،ولكن تا
استراتيجية فعالة؛ نظرًا لقدرت ا علب ربا المنافس.

▪

وزخيترًا" ،اسوتراتيجية هجووم العصوابات" ( :)Guerrilla Attack Strategyوالتت يتتم متخ خالل تا
تنفيتتذ سلستتلة متتخ ال جمتتات الإلتتنيرة المخإلإلتتة ذتتد ال تتركة متتخ قِبت المنتتافس ،وعتتادة متتا
تكون زكثر سرعة ف الحركة ،وبالتال يإلعب علب المنافس الدفا عخ ذاته.

)Source: Getlucidity ,“Bypass Attack Strategy Guide.”, https://bit.ly/3iDgg8K (Accessed: March 27,2022

46

عروض كتب

ً
عرضللللا مختصللللرًا ألهللللم الكتللللب الشللللرمرة التللللي حلمللللف باهتمللللا ال للللاحثمو
يتنللللاول هللللذا القسللللم
والمتخصصمو في العديد مو المجاالت.

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

العق نملللللة :ملللللا هلللللي؟ ولملللللاذا ت لللللدو نلللللادرة
ومرمة؟
دلمللل بلللوتمو :خطللة روتلللما السللرية لرزيملللة
أمريكا

مقتطفات تنمويللة  -السنة الثالثللة  -العدد ( 3 – )11أبريل 2022

مقتطفللللللللللللللللات تنمويللللللللللللللللة

ن ذة عو الكتا
▪

ت ء
كت
"يجتتب زن تكتتون العقالنيتتة زستتا
نفكتتتتتر فيتتتتته زو نفعلتتتتته" ..اتتتتتذه اتتتتت الجملتتتتتة
اففتتاحيتتتتة لتتتتدعوة الكاتتتتتب "ستتتتتيفخ بينكتتتتر"
( )Steven Pinkerللعتتتودة لتتتب العقتتت فتتت
األوقتتتات التتتتت يكتتتتون في تتتا التفكيتتتتر النقتتتتدي
وو ود األدلة قليلة.

▪

يجتتتتادل الكتتتتتا ب نتتتته يجتتتتب علتتتتب الجميتتتتث زن
يكونتتوا عقالنيتتيخ ،ومتتث ذل ت يتتؤمخ  %75متتخ
األمريكييخ بظاارة واحتدة علتب األقت تتحتدى
قتتوانيخ العلتتم ،بمتتا ف ت ذل ت العتتالج الروح ت ،
واإلدرا خارج الحوا  ،والمنازل المسكونة.

▪

وحتتتتب المثقفتتتون المتطتتتورون يجتتتادلون بتتت َّ
ن
العقتتت والموذتتتوعية والحقيقتتتة اتتت مجتتترد
بنيتتتتتتات ا تماعيتتتتتتة تبتتتتتترر امتيتتتتتتاز الجماعتتتتتتات
الم يمنة.

▪

وانتتتا ،يتستتتاءل "بينكتتتر" لمتتتاذا تفقتتتد الب تتترية
تتتتور
عقل تتتتا؟ فبعتتتتد زقتتتت متتتتخ عتتتتا علتتتتب
"كوفيتتتتد ،"19-حقتتتت العلمتتتتاء نجتتتتازًا
فيتتتترو
رائعًا ف اكت تاع لقتاح مضتاد لته ،ولكتخ فت
الوقتتت نفستتته كتتتان انتتتا انتتتدف لنظريتتتات
المتتتؤامرة ايتتتر العقالنيتتتة ،والتتتت ادعتتت بتتت نَّ
الوبتتتتاء خدعتتتتة ،ومتتتتتؤامرة متتتتخ قِبتتتت النخبتتتتتة
العالميتتة للستتيطرة علتتب افقتإلتتاد العتتالم ،
زو سالح بيولو مدإلمم ف مختبر صين .

▪

يوذل "بينكر" زنَّ المنط او آلية فت التدما
تمكننتتا متتخ الجتتدال وتقيتتيم األستتبا  ،مؤك تدًا
زنتته لتتم يحإل ت زي نستتان علتتب اإلطتتال علتتب
العقالنيتتتة الكاملتتتة ،ولكتتتخ متتتث اقتناعنتتتا بتتت نَّ
الحقيقة موذوعية ،ف نه يمكخ تطوير قواعد
تمكننا مخ افقترا من ا ،و عل ا معيارية.

العق نملللة :ملللا هلللي؟ ولملللاذا
ت دو نادرة ومرمة؟
تاريخ النشر 28 :ت تم ر 2021
الناشر:

Viking

عدد الصفحات432 :

نبذ ع المؤل

:

"ستتتيفخ بينكتتر" ( :)Steven Pinkerاتتو زحتتد
رواد اللنتتة والعق ت ف ت العتتالم ،حإل ت علتتب
العديتتتد متتتخ الجتتتوائز الكبتتترى لكتبتتته وزبحا تتته
العلمية.
واتو زستتاذ علتم التنفس بجامعتة "اارفتتارد""
( ،)Harvardوكاتتتتتتتتب تتتتتتت ير فتتتتتتت صتتتتتتتحـ
"نيويور تتايمز" ( ،)New York Timesو"تتايم"
( ،)Timeو"نيتتتو ريبابليتتت " (،)New Republic
وصحـ زخرى.
زلتتتـ العديتتتد متتتخ الكتتتتب الم تتت ورة ،والتتتت
نالتتت استحستتتانًا كبيتتترًا ،ويتمثتتت زبرزاتتتا فتتت
"كيتتتـ يعمتتت العقتتت " ( How the Mind
 ،)Worksو" الكلمتتتتات والقواعتتتتد" ( Words
.)and Rules
The Stuff of Thoughtو The Blank Slate
و Words and Rulesو How the Mind
Worksو The Language Instinct.
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▪

يؤكتتد الكتتتا زنَّ العقالنيتتة مكّنت الب تتر متتخ الوصتتول لتتب القمتتر ،والقضتتاء علتتب الجتتدري ،واختتترا
تجعلنا علتب اتإلتال بالحقتائ الموذتوعية ،وقتادريخ علتب درا تعتره
ز زة الكمبيوتر؛ لذا ف
بعتتا األ تتخاص للظلتتم ،وتمتتتث آختتريخ بافمتيتتازات ،وزنتته يجتتب اتختتاذ اإل تتراءات لتإلتتحيل اتتذا
الظلم .نتيجة لذل  ،تم تطوير "القاعدة الذابية" ( - )Golden Ruleزخالقيات المعاملة بالمث  -فت
ميث الثقافات.
بعا األديان ،كنتاج للتطور الب ري المستق والعقالن مخ قِب

تراَع العق نمة يشكل تردي ًدا عالمملا
▪

د تإلاعدًا مقلقًتا فت الالعقالنيتة ،ويعتيا اآلن فت حقبتة متا بعتد
ي ير "بينكر" لب زنَّ العالم ي
د خفاقات خطيرة ف التفكير النقدي ،و سناد الحقائ لب األدلة؛ فف فبرايتر
الحقيقة ،والت ت
 ،2020توقتتث التترئيس األمريكتت الستتاب "دونالتتد ترامتتب" ( ،)Donald Trumpبتتدعم متتخ  %40متتخ
"كوفيتتتد "19-ستتتيختف بمعجتتتزة ،عنتتتد افلتتتتزا باألقنعتتتة الواقيتتتة
الجم تتتور األمريكتتت  ،زنَّ فيتتترو
المزعجة ،و راءات التباعد اف تماع  ،حتب بعد زن زدصيب بنفسه.

▪

ولكخ الكتا نوه ف الوقت ذاتته لتب زنَّ العتالم زحترز زيضًتا تقتدمًا كبيترًا؛ ففت زوائت القترن التاستث
ع تتر ،لتتم يكتتخ متوستتط العمتتر يتجتتاوز عتتادةً  30عامًتتا ،ولكتتخ بفض ت الطتتب الحتتديه ،زصتتبل اآلن
 ،72.4كمتتا كتتان  %90متتخ الستتكان يعي تتون فتت فقتتر تتديد ،لكتتخ اتتذا التترقم انخفتتا لتتب .%9
تتتذري ،وكتتتذل العبوديتتتة ،وافستتتتبداد،
وف تتتتزال الحتتترو مستتتتمرة ،ولكن تتتا انخفضتتت ب تتتك
واذط اد النساء واألقليات ،وترا ث افذط اد الدين  ،الذي كان سائدًا.

▪

ك اذا ،ير ث بالكام لب تنتام قتوى العقت لتدى الب تر ،ولكتخ متخ المؤكتد زنته ير تث زيضًتا ،علتب
زئيًّتتا ،لتتب التعتتاطـ ،واتتو نمتتط ااتمتتا زوستتث وزق ت تركي تزًا متتخ التحلي ت المنطق ت وح ت
األق ت
الم تتكالت ،ويتترفا "بينكتتر" المقولتتة الستتاخرة القائلتتة ب ت نَّ الب تتر ببستتاطة ايتتر عقالنيتتيخ ،فف ت
البدايتتة ،كتتان ر تتال الك تتوع مثقلتتيخ بتتالتحيزات والمنالطتتات واألواتتا  ،تتم بعتتد ذل ت  ،ادكت تف
قوانيخ الطبيعة ،وودذع معايير العقالنية نفس ا.

▪

ف افستفادة مخ زدوات التفكير القويتة التت اكت تفنااا علتب متدى آفع
ورام ذل  ،ف ننا نف
الستتنيخ ،كتتالمنط  ،والتفكيتتر النقتتدي ،وافحتمتتال ،وافرتبتتاط ،والستتببية ،والطتتر المثلتتب لتحتتديه
المعتقتتتدات وافلتتتتزا بافختيتتتارات الفرديتتتة ومتتتث اآلختتتريخ .واتتتذه األدوات ليستتت حتتتتب اآلن تتتزءًا
ف كتا واحد.
قياسيًا مخ تعليمنا ،ولم يتم تقديم ا بوذوح وب ك ترفي

▪

ختامًا ،يؤكد الكتا زنَّ العقالنية م مة؛ حيه ن ا تؤدي لب خيارات زفض ف حياتنا ،وف المجتال
العا كك  ،وا المحر الن ائ للعدالة اف تماعية والتقد األخالق .
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ن ذة عو الكتا

دلمل بوتمو :خطلة روتلما السلر ية
لرزيمة أمريكا

▪

يتناول الكتا بالتفإلي كيـ يتنظم الترئيس
الروستتتت "فالديميتتتتر بتتتتوتيخ" حملتتتتة واستتتتعة
النطا ومتعددة األو ه فستعادة دور بتالده
كقتتتتوة عظمتتتتب ،وازيمتتتتة الوفيتتتتات المتحتتتتدة
األمريكية ف المقاب .

▪

ت تترح "ربيكتتا كتتوفلر" ف ت اتتذا الكتتتا الخطتتة
الرئيسة الت زمر ب ا "بوتيخ" ل زيمة الوفيات
المتحدة األمريكية.

▪

وتتضتتمخ اتتذه الخطتتة عتتدة مكونتتات رئيستتة،
وات  :الجواستتيس ،وقتلتتة األقمتتار الإلتتناعية،
وقاذفتتتتتتتات القنابتتتتتتتت  ،والليتتتتتتتزر ،وقاطعتتتتتتتتات
الكابالت البحريتة ،والمتإلتيدون الستيبرانيون،
والإلتتتواريخ النوويتتتة ،وافاتيتتتافت ،والتقنيتتتات
الخاصة.

تاريخ النشر 27 :يولمو 2021

الناشرRegnery Gateway :
عدد الصفحات332 :

نبذ ع المؤل

▪

فتتتتت الستتتتتيا ذاتتتتتته ،تد تتتتتير الكاتبتتتتتة وخبيتتتتترة
المخابرات األمريكية المولودة فت روستيا لتب
ات تتتتتتتا السياستتتتتتتييخ والمحللتتتتتتتيخ لروستتتتتتتيا
بالتتتتتتتتتتتتدخ فتتتتتتتتتتت افنتخابتتتتتتتتتتتات ووكتتتتتتتتتتتافت
افستخبارات األمريكية.

▪

لكن ا ،توذل زن الحر الت ت ن ا موسكو
ذتتتتد الوفيتتتتات المتحتتتتدة األمريكيتتتتة مختلفتتتتة
زكبر مخ ذل .
تمامًا ،ف

:

"ريبيكتتتتتا كتتتتتوفلر" :اتتتتت خبيتتتتترة استتتتتتخبارات
زمريكيتتة ولتتدت ف ت روستتيا ،عمل ت كضتتابط
استتتتتخبارات كبيتتتتر فتتتت وكالتتتتة استتتتتخبارات
التتدفا متتخ عتتا  2008لتتب زواختتر عتتا .2016
كمتتتا تتمتتتتث بف تتتم عميتتت لعقليتتتة التتترو
وسلوك م.
بإلتتتفت ا خبيتتترة معترفًتتتا ب تتتا فتتت مجتمتتتث
افستخبارات ب ت ن روستيا ،قتدم "كتوفلر"
حاطات سرية لب متديري وكالتة المختابرات
المركزيتتتتة ووكالتتتتة افستتتتتخبارات المركزيتتتتة،
ومجلس األمخ القوم بالبي األبيا.
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▪

تك ـ "كتوفلر" زيضًتا متخ ختالل الكتتا كيتـ
تخطط موسكو لتحوي نقاط القوة بالتداخ
األمريكتتتتتتت  ،مثتتتتتتت المجتمتتتتتتتث التتتتتتتديمقراط
المنفتل ،والتكنولو يتا التت تستود كت مجتال
مخ مجافت الحياة ،لب نقاط ذعـ.
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المكونات العسكرية التتراتمجمة روتما تجاه أمريكا
▪

تستك ـ "كوفلر" المكونتات العستكرية فستتراتيجية روستيا ،بمتا فت ذلت ترستانت ا القويتة متخ
األسلحة التقليدية والنووية واألسلحة الجديتدة المتطتورة التت تتم الك تـ عن تا فت اليتو التتال
لقمة "ترامب وبوتيخ" ف السنك ف يوليو .2018

▪

توذتتل الكاتبتتة بالتفإلتتي ستتبب اعتبتتار موستتكو اعتمتتاد الوفيتتات المتحتتدة علتتب تكنولو يتتا األقمتتار
الإلتتناعية للعمليتتتات العستتكرية ،وتنبتتته القتتتراء لتتب المركتتتز التتوطن للتتتدفا عتتتخ الدولتتة التتتذي تتتتم
ت ييده حديثًا ،واو ايك ف زمخ الحر .

▪

تد تتتير الكاتبتتتة لتتتتب زن انتتتا نقا ًتتتا حتتتتول ستتتبب انت تتتا موستتتتكو لمعااتتتدة القتتتوات النوويتتتتة
المتوسطة المدى بيخ الوفيات المتحدة األمريكية وروسيا ،وتحذر مخ زن الرئيس الروس "بتوتيخ"
الحر الحتمية.
قد يح د بالده مخ ز

▪

كمتتا تؤكتتد زنتته متتخ الضتتروري الك تتـ عتتخ المتتدى الكام ت للت ديتتد الروس ت  ،ستتواء ألولة ت التتذيخ
ي عرون بالقل ب ك متزايد ،وزولة الذيخ بدزوا للتو ف ال تعور بعتد افرتيتاح ب ت ن التتدخ
األ نب ت والتالعتتب بالحيتتاة اليوميتتة ،محتتذرة متتخ زن "نظتتا التحتتذير" ،كمتتا صتترح "دان كتتوتس" ،م تدير
المخابرات الوطنية ،ب نه "يوما باللون األحمر".

▪

تجدر اإل ارة لب زن زامية الكتا تنبث  -ف انب رئيس منته – متخ زن كاتبتته ات خبيترة مختابرات
تتابة ،بعتتد اجمتتات
زمريكيتتة ستتابقة ولتتدت فتت افتحتتاد الستتوفيت  ،تتم انتقتت لتتب زمريكتتا واتت
 11سبتمبر  ، 2001وانضم لب وكالة استتخبارات التدفا  ،وكرّست حيات تا الم نيتة لحمايتة بلتداا
الجديد.

▪

ومتتخ ختتالل نظتترة اقبتتة ألحتتد الستتكان األصتتلييخ ،ت تترح "ربيكتتا كتتوفلر" كيتتـ يف تتم التترو  ،التتذيخ
ت كلوا علتب متدى قترون متخ التتاريخ التذي مزقتته الحتر  ،العتالم ومإلتيرام القتوم  ،موذتحة زن
ان يار اإلمبراطورية السوفيتية ،مثابة ذفل كار .

▪

ز ارت "كوفلر" لب زن "بتوتيخ" يعتبتر نفسته "القيإلتر فالديميتر" وزنته يستعب إلقتا لدولتة ستالفية
فريتتدة متتخ نوع تتا ف ت حالتتة حتتر متتث النتتر  ،واتتو مإلتتمم علتتب عتتادة روستتيا لتتب مكانت تتا كقتتوة
عظمب.

▪

اتتذا ،وقتتد تتتم تتراء تحلي ت "كتتوفلر" متتخ ختتالل روايت تتا ال خإلتتية العميقتتة عتتخ حيات تتا ف ت افتحتتاد
الستتوفيت  ،والت ت وذتتح متتخ خالل تتا زن تتا كرس ت نفس ت ا لوطن تتا بتتالتبن لكن تتا قلقتتة ب ت ن
ت اون مواطني ا.
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إصدارات حديثة

يسلللط هللذا القسللم الرللوء علللص أهللم الكتللب التللي تللم إصللدارها حل ً
لديثا فللي علمللي اادارة واال تصللاد
وغمرهما مو العلو .

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

األبوة واألمومة بلمو العقلل والجسلم :كمفملة
إدارة السلوك وتربمة أطفال تعداء ومرنمو
الحركللللة :كمللللف يمكللللو لعلللللم حركللللة الجسللللم
الجديد أن يحرر عقلك
حلللافل عللللص لع تلللك :مفلللاتم ادارة ااَرلللاد
وتجنب الركود والتغلب علص اارهاق
الترابط :علم القمادة واألداء االتتثنائي
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تتتزود "منتتب ديتتالو " األبتتاء واألم تتات بتتاألدوات الالزمتتة لمستتاعدة زطفتتال م علتتب تطتتوير م تتارات
التنظتتتيم التتتذات  .بينمتتتا توذتتتل "كتتتاروليخ ويليتتتامز" ،كيتتتـ يمكتتتخ ألبستتتط الحركتتتات عتتتادة تن تتتيط
األ سا والعقول ،وتحسيخ الرفااية ب ك عا وزيادة العمر.

األبوة واألمومة بمو العقل والجسم :كمفمة إدارة السلوك
وتربمة أطفال تعداء ومرنمو
المالف" :منب ديالو "
الناشرSheldon Press :
تاريخ ااصدار  17 :مار

2022

▪

ستتتتاعدت التتتتدكتورة "منتتتتب ديتتتتالو " ،علتتتتب متتتتدار ستتتتنوات عمل تتتتا
ك خإلتتتتائية نفستتتتية كلينيكيتتتتة ،عتتتتددًا ف يحإلتتتتب متتتتخ اآلبتتتتاء التتتتذيخ
يكتتتتافحون إلدارة عواطتتتتـ زطفتتتتال م الإلتتتتعبة ،ونوبتتتتات النضتتتتب
لتتدي م وعتتد امتثتتال م للنإلتتائل ،وايراتتا متتخ الستتلوكيات الخار تتة
عخ السيطرة.

▪

تقد "ديالو " زسلوبًا ذريًّا ديدًا للتربية يعتمد علب ن ج ي خذ ف
افعتبتتار التتدور األساس ت للج تتاز العإلتتب ب كملتته ،والتتذي يعب تر عتتخ
م اعر وسلوكيات األطفال.

الحركة :كمف يمكو لعلم حركة الجسم الجديد أن يحرر عقلك؟
المالف" :كاروليخ ويليامز"
الناشرHanover Square Press :
تاريخ ااصدار  4 :يناير 2022
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▪

يقد الكتا رحلة مفتوحتة لتب قتوة الحركتة الب ترية ،وكيتـ يمكتخ
تستتتتتخيراا لتحستتتتتيخ صتتتتتحة العقتتتتت وتعزيتتتتتز الإلتتتتتحة النفستتتتتية
وانب الحياة.
وتحسيخ ك

▪

تك تتتتـ "كتتتتاروليخ ويليتتتتامز" زحتتتتدث األبحتتتتاث حتتتتول صتتتتحة العقتتتت
والن تتتاط البتتتدن  ،وتدجتتتري مقتتتابالت متتتث علمتتتاء متتتخ ميتتتث زنحتتتاء
العالم إلعادة صيااة عالقتنا بالحركة ،كمتا تك تـ عتخ الحيت التت
يمكخ استخدام ا لتحسيخ الذاكرة ،وزيادة اإلبدا الب ري.

ملركلز اللملعلللومات ودعلم اتلخلاذ اللقلرار اللتلابلع للملجلللس اللوزراء اللملصلري

يطرح "آفن واتكينتز" زدوات عمليتة مطتوَّرة ورؤى ديتدة لتحويت اإلنتا يتة و دارة التعقيتد وتستريث
افبتكتتتتتتار لتتتتتتدى القتتتتتتادة ،لكتتتتتت يإلتتتتتتبحوا زكثتتتتتتر صتتتتتتحة وستتتتتتعادة .فيمتتتتتتا يقتتتتتتد "آفن تتتتتتتايخ"
و" ون ستيرنفيلد" دولًا زمنيًّا وخطوات للتنلب علب اإل اد والركود واإلراا .

حافل علص لع تك :مفاتم ادارة ااَراد وتجنب الركود
والتغلب علص اارهاق
المالف" :آفن

تايخ" و " ون ستيرنفيلد"

الناشرHachette Go :
تاريخ ااصدار  12 :زبري 2022

▪

يقتتد اتتذا الكتتتا مفتتاتيل افستتتمرارية والنجتتاح متتخ ختتالل التنلتتب
علتتتب ال تتتتة زمتتتور؛ اإل تتتتاد الحتتتال  ،والركتتتتود فتتت الوقتتتت الحاذتتتتر،
واإلراا علب المدى الطوي .

▪

اتتذا الكتتتا يجمتتث نإلتتائل ودروسًتتا ف تقتتدر بتتثمخ متتخ الرياذتتييخ
النتتتتتتا حيخ ،ور تتتتتتال األعمتتتتتتال ،وعلمتتتتتتاء اف تمتتتتتتا  ،والإلتتتتتتحفييخ،
والرؤستتاء التنفيتتذييخ ،والمتحتتد يخ التحفيتتزييخ ،ومتتدرب األعمتتال،
والمست اريخ ،باإلذافة لب قإلص "آفن تايخ" ال خإلية.

الترابط :علم القمادة واألداء االتتثنائي
المالف" :آفن واتكينز"
الناشرKogan Page :
تاريخ ااصدار  28 :سبتمبر 2021

▪

يستتتتاعد التتتتدكتور "آفن واتكينتتتتز" القتتتتادة علتتتتب ف تتتتم كيفيتتتتة تحويتتتت
مخر تتتتتات م و طتتتتتال العنتتتتتان إلمكانتتتتتات م الحقيقيتتتتتة .وي تتتتتار
دوااا وساعدت اآلفع مخ القادة.
التقنيات الت ز بت

▪

ي رح "واتكينز" كيفيتة زيتادة مستتويات الطاقتة ليإلتبل القتادة زكثتر
ذكاءً ومرونة ونجاحًا ،كما يك ـ زسترار القيتادة افستتثنائية ،وكيتـ
يكون القائد فمعًا ك يو .
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