الـرحْ َ
ـــَلَت ا ْلـ ِّعـ ْلـمِّ ـيَّـــة ا ْلحَـ ْقـلِّـيَّــة
ِّصـ َمــام األ َ َمــان ” أَيْـقُـونَــةٌ “ ِّ
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صِّـمِّــامِِِّّّاألمِّــانِِّّ” أيِّـقِّـونِّــةِِّّ“ِِّّالـرحِّـــَلتِِِّّّالـعِّـلمـيَّـــة الحِّـقِّـلِّـِّيَّــة ِّ

[ دكِّـتــور ضِّــاويِِِّّّمِّـوسِّــىِِّّحـمــدِّ]
ِّ


سلُـوك َ
شـب ،مـع إسْتعـادة بعـض الذكريـات
طائـر نَقـار ْال َخ َ
سالَـة واتـس آب عـن ُّ
َار َكـة بر َ
علـى أَث َـر ْال ُمش َ
سـى،
ال ُمرتبطـة بأستـاذ ُمقـررات علـوم بيئـة الحيوانـات ال َوحْ شيـة و ُّ
سلُـوك الحيـوان بالجامعـة ،دُ ْكتـور َ
ضـاوي ُمو َ
الدراسـة والدَفَعَـات السابقَـة والَلحقَـة ،أغلبهـم فـي
صلـت بتت َابُـع مت ََواتـر َر َ
ت َوا َ
سائـل ُز َمـ ََلء الدَفَعَـة مـن أيـام َ
المهاجـر :كنـدا ،أستراليـا ،الواليـات ال ُمتحـدة ،بريطانيـا ،ألمانيـا والدنمـارك.



طلبـت َك ْو َكبَـة منهـم ْ
سـى ،فيمـا
أن أكت ُـب بعـض خواطـري عـن بعـض أساتذتنـا بالقسـم ،بدايـة بدُ ْكتـور َ
ضـاوي ُمو َ
يلـي المهـام األربـع لألستـاذ الجامعـي )1( :التدريـس (كنشـر ل ْل َم ْعرفـة) )2( ،والبحـث العلمـي (كتنميـة ل ْل َم ْعرفـة)،
علَ ْيـه.
فو ْعدت ُهـم و ْو ْعـد ُ ال ُحـر دَ ْيـن َ
( )3وخدمـة ال ُمجْ ت َمـع (كتطبيـق ل ْل َم ْعرفـة) )4( ،واإلبتكـار (كتميُـز ل ْل َم ْعرفـة)ْ ،



لقـد أكرمنـا هللا بمعرفتـه ُمنـذ مطلـع  8913م فـي كليـة العُلـوم بجامعـة ال ُخ ْر ُ
علـوم:
طـوم ،حيـث درسنـا ُمقـررات ُ
سلُـوك الحيـوان  ،Animal Behaviorأستـاذ جامعـي
( )1بيئـة الحيوانـات ال َوحْ شيـة  )2( ،Wildlife Ecologyو ُّ
واربَـة ،ت َْوجيـه بـَل ت َجْ هيـل
فَ ْيـض مـنَ الفَطنَـة والخ ْبـ َرة ،م ْ
صدَاقيـة بـَل إدعـاء أو تَبَ ُّجـح ،نَصي َحـة بـَل ُمخَاتَلَـة أو ُم َ
صافَـة وإ ْهت َمـام فَطـن وفَ ْهـم ُمتَيَقـظ.
أو تَضْليـلَ ،ح َ



سـى أطلقـت عليـه لقـب ”ص َمـام األ َ َمـان“ ،بخ َْلفيـة الطبيعَـة والن ْشـأَة
ُمنـذ فجـر معرفتـي بدُ ْكتـور َ
ضـاوي ُمو َ
صالُحيـة لتَسْويَـة
والت َْربيَـة فـي بُيُوت َـات الزعا َمـة ْاالجْ ت َماعيـة والتـي نَمـت و َمـددَت فيـه النزَ َ
عـة الت َْوفيقيـة والت َ َ
ش ْكـل فَعـال ،وعلـى غـرار غَالبيتنـا ،ال يَخلُـو الر ُجـ ُل مـن ُ
ط ْرفَـة أو ُمـزاح
اآلراء ال ُمت َضاربَـة والمت َ َعارضـة ب َ
شـارف ت ُ ُخـوم الز َوايَـا الحـادة.
يَ ُحـو ُم حـول َم َ



.1
.2
.3
.4


صصيـة أل َ ْنش َ
طـة الق ْسـم و ْال ُكليـة ،بخ َْلفيـة أنـه:
يُ ْعت َبَـر الر ُجـل بحـق ”أ َ ْيقُونَـة“ َج ْلسـاتُ الل َجـان الت َخ ُّ
ش ْكـل فَعـال.
صو َمـة ب َ
عـة ومثاليـا ً فـي َحـل ال َمشَاكـل وتَسْويَـة األَزَ َمـات وال ُخ ُ
ت َْوفيقَـي النزَ َ
سـدَاد الـرأْي.
مـنَ ُح َك َمـا ُء الق ْسـم و ْال ُكليـة ،وقـد ُ
ف بال َم ْقبُوليـة والص ْبـر وقُـوة ُ الت َم ُّكـن و َ
عـر َ
علَـى ت َأْد َيـة الت َ ْكليفَـات و ْال َواج َبـات َو ْال َم ْسؤُوليـات.
يتميـز بالتسبيـق واإلبكـار فـي ْال ُم َبـاد َرة و ْال ُم َبـادَأَة َ
ي ذَلـكَ أي َح َوافـز َماديـة.
يتسـم بت َأْد َيـة األَمانَـات التـي يُ َكلـف بهـا ب َ
ش ْكـل ُمتسـق َوفَعـال ،دُونَ أ َ ْن يُـ َواز َ
صصيـة أل َ ْنش َ
سيْمـاء (سيم َيـاء)
إذا كـان الر ُجـل ”أ َ ْيقُونَـة“ َج ْلسـاتُ الل َجـان الت َخ ُّ
طـة الق ْسـم و ْال ُكليـة ،فهـو َكذَلـكَ َ
الرحْ ـ ََلَت العلميـة ْال َح ْقليـ َة ،والتـي ت َ ْقت َضـي ات َخـاذ إجْ ـ َرا َءا ٍ
علَـى ُكـل
ضافـ َرةٍ مـنَ ْال َواج َبـات َو ْال َمسْؤُ وليـات َ
ت ُمت َ َ
ضـاف إليهـا إحترافيـة التعا ُمـل
سلُـوك ْال َب َ
مـنَ صعيـد ُم َعالَ َجـة ْال َمشَاكـل ْال ُمحْ ت َ َملَـة و ْال ُمت ََوق َعـة ْال ُمتَعَلقَـةَ بال ُّ
شـري ،ت ُ َ
ال ُمتحضـر ذو الموثوقيـة والمصداقيـة واإلحترافيـة.
1

الـرحْ َ
ـــَلَت ا ْلـ ِّعـ ْلـمِّ ـيَّـــة ا ْلحَـ ْقـلِّـيَّــة
ِّصـ َمــام األ َ َمــان ” أَيْـقُـونَــةٌ “ ِّ
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خـَلل فتـرة وجـودي ال ُمتصـل كأستـاذ بجامعـة ال ُخ ْر ُ
سودانيـا ً
طـوم ألكثـر مـنَ ثَلثيـن عامـاً ،ال أعـرف عالمـا ً ُ
صنيـف الع ْلمـي ل ُمجْ َمـل
غيـره ،يُولـي عنايـة للمحميـات الطبيعيـة ،خاصـة َحظيـ َرة الدنـدر ،مـع الت َ َميُّـز فـي الت ْ
ال َكائنَـات ال َحيـة ( َحيَوانيـة ْأو نَبَاتيـة) ،مدعومـة بالرصـد (الكمـي والنوعـي) لل َحيَوانـات ال َوحْ شيـة بال َحظيـ َرة خـَلل
نصـف قـرن مـنَ الزمـان.



أن نؤكـد بـأن األعمـدة األربعـة لمرجعيـة َم ْن ُ
إن األمانـة العلميـة تقتضـي ْ
ظو َمـات الماضـي والحاضـر وال ُمستقبـل
ل ْلبيئـة الطبيعيـة التـي تُحيـ ُ
سـان َوال َحيَـ َوان َوالنبَـات ،وتُشَكـ ُل ُمحي َ
حظيـ َرة الدنـدر ،هـم)1( :
طـهُ الطبيعـي ب َ
ط باإل ْن َ
سـىِّ)3( ،بروفسيـر ُمعتصـم نمـر،
دُ ْكتـور التجانـي محمـد حسـن عـَلم (عليـه رحمـة هللا)ِّ)2( ،دُ ْكتـور َ
ضـاوي ُمو َ
( )4بروفسيـر عاصـم مغربـي.



أمـا أ َول إسْت ْهـَلل لتلـك الرحْ ـ ََلَت العلميـة ْال َح ْقليـ َة ،فقـد كانـت ل َحظيـ َرة (محميـة) الدنـدر ،ونحـن ُ
طـَلب
بال ُمستـوى الرابـع ( 8911م) بمعيـة ُ
طـَلب خامسـة ،وإشـراف كبـار ال ُمختصيـن مـنَ أساتـذة الق ْسـم وبتشريـف
صحبتهـم أربعـة طـَلب
وفـد ألمانـي مـنَ أربعـة بروفسيـرات مـنَ مشاهيـر جامعـة بـون  Bonn Universityب ُ
دكتـوراة ألمـان مـنَ الجنسيـن.



سبيـل مـنَ
س ْل َ
سـال مـنَ األنشطــة و َ
س ْل َ
فـي هـذه الرحْ لـة العلميـة ،إ ْرتبَـط ا ْل َم َكـان بال َحظيـ َرة ( ُمعسكـر القويسـي) ب َ
صـد وال ُم َراقَبَـةِّ)2( ،ضـرورةِّإثـراء آليـات التنَبٌّـه وال َحـذَر
الر ْ
اإل ْن َجـازات الع ْلميـة ،تت َ َ
ضمـنَ ِّ)1( :ت ْرتيبَـات أ َ ْنظ َمـة َ
س َعـةِّت َْوظيـف الكفايـة والت َ َميُّـز فـي ْالبَحْ ـث ْالع ْلمـيِّ)4( ،اإلثْـ َراء النوعـي ل َم ْن ُ
ظو َمـة
واالحْ تـراس ال ُمناسبـةَ ِّ)3( ،
سـاب وت ََرابُـط وت ُ َبـادل ْال َم ْعلُو َمـات ْالع ْلميـة.
إ ْكت َ

طـاء ْ
 يغيـب عـن الكثيريـن أن الرحْ ـ ََلَت العلميـة ْال َح ْقليـ َة زَ اخـرة ْ
بال َع َ
وال َحيَويـة ،ت ُساهـم بفاعليـة فـي خدمـة العلـم
ضمـنَ ِّ)1( :
التجريبـي ،تدريبـا ً وبحثـا ً وإسكتشافـاً ،عبـر القيـم التـي تؤكدهـا  ،Underscored Valuesوتت َ َ
المصداقيـة ِّ)2( ،Credibilityالشفافيـة ِّ)3( ،Intelligibilityالت َ َميُّـز ِّ)4( ،Excellenceالجـدارة ِّ)5( ،Eligibility
الموثوقيـة ِّ)6( ،Trustworthinessاإلنجـاز بــروح الفريــق .Solidarity

صصيـة إلستعـراض:
 فـي هـذا اإلطـارُ ،
عقـدت فـي هـذه الرحْ لـة العلميـة ( 8911م) ،ورش عمـل تخ ُّ
علَـى ال َكائنَـات ال َحيـة َوت َْوزيع َهـا فـي ُمحي َ
طـات الطبي َعـة ال ُم ْخت َلفَـة.
سيْطـ ُر َ
 .1ال َع َوامـ ُل البيئ َيـة التـي ت ُ َ
صاديـة َو ْاالجْ ت َماعيـة لتَحْ قيـق الت ْنم َيـة ْال ُم ْست َدا َمـةَ.
ارة ُ قَاعـدَة ُ ْالمـوارد الطبيعيـة للت ْنم َيـة ْاال ْقت َ
 .2ح َما َيـةً َوإدَ َ
ضايَـا َو ْال ُم ْشكـَلَت ْالبيئيـة ْال ُمعَاصـ َرة ،ك ُم ْشكـَلَتُ التلَـ ُّوث.
صاديـةُ ل ْلقَ َ
 .3ا ْآلث َـار الصحيـةَ َو ْاالجْ ت َماعيـةُ ْاال ْقت َ
ورة ُ ال ُمحافَ َ
علَـى البيئ َـة ،خاصـة المحميـات والشواطـيء.
ع ْ
ظـة َ
صرنَـا َ
 .4مـ ْن ْأو َجـب الواجبَـات فـي َ
ضـ ُر َ
 .5صياغـة إتفاقيـة تنبثـق عـن ُمذكـرة تَفَا ُهـم تؤسـس أل َ ْب َحـاث ع ْلميـة بالتوافُـق مع معاييـر الجـودة العالميـة.


صفُوفَـة ُمتكاملـة مـن آليـات إثـراء المهـارات والقيـم المؤديـة
تتضمـن الرحْ ـَلت العلميـة كأنشطـة ال صفيـةَ ،م ْ
للنجـاح والت َ َميُّـز واإلبْـداع ،ال ت ُغطيهـا ال ُمقـررات فـي قاعـة الـدرس أو المعامـل أو حتـى البرامـج اإلجتماعيـة
الثقافيـة داخـل الحـرم الجامعـي ،وما يُحيرنـي أن تقـوم بعـض اإلدارات العُليـا فـي الجامعـات بإلغـاء الرحْ ـَلت
صفُوفَـة أصيلـة ض ْمـنَ المنهـج الدراسـي المرسـوم.
العلميـة ،ب ُحجيـة اإلمكانيـات الماديـة ،فالرحْ ـَلت َم ْ
2

الـرحْ َ
ـــَلَت ا ْلـ ِّعـ ْلـمِّ ـيَّـــة ا ْلحَـ ْقـلِّـيَّــة
ِّصـ َمــام األ َ َمــان ” أَيْـقُـونَــةٌ “ ِّ
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سـى يقومـون بالرصـد ل ُمجْ َمـل
ظلـت األعمـدة األربعـة (المرجعيـة) ل َحظيـ َرة الدنـدر ،بمـا فيهـم دُ ْكتـور َ
ضـاوي ُمو َ
ال َم ْن ُ
ضمنَـاً :آكـ ََلت اللُّ ُحـوم
ظو َمـات الحيـة ،خاصـة ال َحيَوانـات ال َوحْ شيـة بال َحظيـ َرة ،لمـا يقـرب نصـف القـرنُ ،مت َ َ
اف والجا ُمـوس البـري)،
(كالسبَـاع) ،الزواحـف (كالثعابيـن ،الضـب والسَلحـف) ،والحافريـات الكبيـرة (كالـز َر َ
ضـة).
وكذلـك بعـض الحشـرات ْاالجْ ت َماعيـة (كالنحـل والنمـل واأل َ َر َ



ط ْلـق ُمت َ َهلـلُ ،مستمعـا ً واعيـا ً ل ُ
شـوش بَاسـم الثغـر َ
كـان بَ ُ
طَلبـه ،ال ي ْعت ََريـه ال َكـَلَل بسهولـة ،يقـوم باإلجابَـة علـى
سـال األ َسْئلَـةَ بعـد صمـت ،وكـأن شاشـة إ ْست َـ ْرداد وإسْتعـادة تتحـرك أمـام ناظريـه ،كمـا أن مـا يُميـزه عـن
س ْل َ
َ
كثيـر مـنَ ُرصفائـه ،أنـه ال يت َ َحـرج مـنَ قولـة( :ال أ َ ْعلَـم ،لكنـي سأقـوم ب ُم َرا َجعَـة بعـض ْالبَيَانَـات و ْال َم ْعلُو َمـات،
الو ْعـد.
وأرجـع لـك) ،وإذا َو َ
عـدَ ْأوفَـى ب َ



سـى ال ي ْعت ََريـه ال َكـَلَل بسهولـة ،أحداهـا ُم َ
طالَبَتـه
لـدي سلسلـة مـ ْن البَينَـات والش ََواهـد بـأن دُ ْكتـور َ
ضـاوي ُمو َ
شـاء حديقـة للحيـوان بال ُخ ْر ُ
طـوم ،منـذ الثمانينـات ،فـي إطـار تجسيـر شراكـات إستراتيجيـة
صـ َرار إل ْن َ
الدَؤُ وبـة وبإ ْ
سـدة ال ُحكـم بالبـَلد.
ع ْلـى ُم ْست َـوى ُم ْمكـن ب ُ
مـع بعـض بيُوتـات الخبـرة العالميـةُ ،
ورفعـت تلـك ال ُمبـادرة أل َ َ



تلـك ال ُم َ
طالَبَـة الدَؤُ وبـة علـى أقـل تقديـر تقـع فـي بـؤرة خدمـة ال ُمجْ ت َمـع ،ومـنَ المخجـل أننـا دولـة مـن هللا عليهـا
سـودان ،و ُ
طَلبنـا
بثـراء فـي الحيوانـات الوحشيـة (ال ُمستقـرة وال ُمتحركـة) ورصدنـا  939نـوع مـنَ الطيـور بال ُ
وأطفالنـا يُشاهدونهـا فقـط فـي الفضـاءات اإللكترونيـة ،إننـا نحتـاج (اليـوم قبـل الغـد) لحديقـة للحيوانـات



بال ُخ ْر ُ
طـوم ،ولدينـا جميـع الحيوانـات الوحشيـة ،مـع الهمـة العاليـة للعُلمـاء ال ُمختصيـن.
حتـى ال أ ُطيـل أكثـر ممـا فعلـت ،أرجـو ْ
س َعـةِّت َْوظيـف الكفايـة
أن أ ُغطـي سـرد واحـد عنـهُ يتضمـن فـي أحشائـه َ
شـرق علـى َم ْن ُ
ظو َمـي خدمـة ال ُمجْ ت َمـع (كتطبيـق ل ْل َم ْعرفـة) واإلبتكـار (كتميُـز
والت َ َميُّـز فـي ْال َبحْ ـث ْالع ْلمـي ،ليُ َ
صنيـف الع ْلمـي ل ُّ
لطيُـور ،وسلسـال معـارف
سـى َح َمـد َمرجعيـة فـي الت ْ
ل ْل َم ْعرفـة) ،يُعتبـر دُ ْكتـور َ
ضـاوي ُمو َ
سـاس الن ْفعيـة.
صفُوفَـات دَ َوافـع ال ُّ
َواس َعـة و َواثقَـة فـي َم ْ
سلُـوك ْال َح َي َوانـي َ
علَـى أ َ َ



كانـت ت ُوجـد فـي (هجْ ليـج) المنشـآت الرئيسيـة السْت ْخـ َراج و ُم َعالَ َجـة ونقـل الن ْفـط فـي السـودان ،ففيهـا محطـة
ص َهاريـج ت َْخزيـن الن ْفـط الخـام ،هـذا باإلضافـة
ضـخ الن ْفـط الرئيسيـة ،ومحطـة ُم َعالَ َجـة خـام الن ْفـط الرئيسيـة ،و َ
إلـى َم َحطـة ْتوليـد و ْإمـدَادَات ْال َك ْه َر َبـاء تغـذي كافـة حقـول الن ْفـط فـي المنطقـة و ُمستـودع لل ُمعـدات الن ْفطيـةَ.



ش ْكـوى مـنَ ال ُم َؤسسـات ْال ُم ْخت َصـة بـأن أ َ ْرت َـال مـنَ ا ُّ
سا َحـة)
جـاءت ال َ
لطيُـور فـي (هجْ ليـج) و َمحْ ـ َرم (فنَـا ُءَ ،
طـار ال ُخ ْر ُ
سقُـوط َ
َم َ
عـدَة العلميـة
طائـ َرات وقطـع ْإمـدَادَات ْال َك ْه َر َبـاء ،با ْلت َمـاس ت َ ْد ُ
س َببـت فـي ُ
سا َ
عـو فَريـقَ ل ْل ُم َ
طـوم ت َ َ
سـى العلميـة مـن َم ْن ُ
ظو َمـات
صاعـدة ،فتوجهـت مجموعـة دُ ْكتـور َ
ضـاوي ُمو َ
فـي ال ُمعَالَ َجـة ال َج ْذريـة لل ُم ْعضلَـة ال ُمت َ َ
صفُوفَـات ( َحظيـ َرة الطائـ َرات).
( َحظيـ َرة الدنـدر) إلـى َم ْ



ضـررة و ْال ُمحْ ت َ َملَـة و ْال ُمت ََوقعَـة ُخ ُ
طـوط الطيَـ َران ْال َمدَنـي ،الطيَـ َران ْال ُم ْخت َـص بشركـات الن ْفـط،
كانـت ْالجهـاتُ ْال ُمتْ َ
سقُـوط َ
طائـ َرات وتهشـم الزجـاج والن َوافـذ و ْاألجْ ن َحـة،
الطائـرات وال ُمنشـآت ْال ُم ْست َْخد َمـة للنقـل جـ ًّوا ،فيمـا يلـي ُ
طـام أَجْ زَ ا ُؤ َهـاْ ،
طائـ َرات وتَنَاث َـ َر ُح َ
ساقَطـت َ
أط َرافُ َهـا ،ولَـ ْم
مـع الدُّ ُخـول والتدَا ُخـل فـي ماكينـة الطائـ َرة ،وفعـَلً ت َ َ
يَ ْبـقَ إال ْال َمـ ْوتُ َوال ُح َ
ار.
طـا ُم َوالد َمـ ُ
3

الـرحْ َ
ـــَلَت ا ْلـ ِّعـ ْلـمِّ ـيَّـــة ا ْلحَـ ْقـلِّـيَّــة
ِّصـ َمــام األ َ َمــان ” أَيْـقُـونَــةٌ “ ِّ



بروفسيــر  /عبـد العـزيـز عبـد الـرحيـم مح َّمــد أح َّمــد

عظيمـ ًا ﴾ ،هنـا تحديـدا ً يجـب أال يفُوتنـي ْ
علمـاء جامعـة
تحقيقـا ً لقناعـة ﴿ َو َكـانَ فَ ْ
أن أ ُشيـد بروعـة ُ
علَ ْيـكَ َ
ضـ ُل ّللا َ
ال ُخ ْر ُ
ضافُـر وت َ ْشجيـع
طـوم ،ف ُهـم قُـوة تشجيعيـة دافعـة ل َكفَالَـة اتبَـاع نَ ْهـج ُمت َكامـل ُمتسـق َو ُمتَنَاسـق يَ ْرمـي إلَـى ت َ َ
َار َكـة أل َ َر ْفـ ُع ُم ْست َـوى ُم ْمكـن ،والتنسيـق محليـا ً وإقليميـا ً ودوليـا ًّ ،مـع الت َْوجيـه
التَعَـ ُ
اون ورفـع مناسيـب فَعاليـ ٍة ال ُمش َ
صداقيـة و َموثُوقيـة.
يـرة و َ
شفَافيـة وم َ
بإستراتيجيـة والقَيَـادَة ببَص َ



سـى العلميـة ْال َح ْقليـ َة البحثيـة ْالفَنيـة البيئيـة االبْت َكاريـة
فـي إطـار ما ذُكـر تكونـت مجموعـة دُ ْكتـور َ
ضـاوي ُمو َ
حيـث ال ُمنشـآت الرئيسيـة للن ْفـط ،فـي رحْ لَـة َح ْقليـ َة اسْت ْ
ُ
ط ََلعيـة ،وقامـت
والتدريبيـة ،وتوجهـت صـوب (هجْ ليـج)
سـةَ سريعـة لمجموعـات ا ُّ
سلُـوكهـا ومناسيبهـا ومواطـن
صنيـفهـا ودَ َوافـ َع ُّ
لطيُـور (ال ُمستقـرة وال ُمهاجـرة) وت ْ
بد َرا َ
توالُدهـا ،مـع ُمعاينـة ُم ُحيـط ال ُمنشـأة و َم َحطـة ْتوليـد وشبكـات ْإمـدَادَات ْال َك ْه َربَـاء.



هـذه ال ُج ُهـود العلميـة أثمـرت عـن سلسلـة مـن ( ْالبَيَانَـات) العلميـة ث ُـم عـن ( ْال َم ْعلُو َمـات) بعـد ُمعالجـة ( ْالبَيَانَـات)
صـد وال ُم َراقَبَـة ،لينت ُـج عنهـا إستنتاجـات دقيقـة ُمفيـدة لل ُمستخـدم ،يُطلـق
الر ْ
التـي ُجمعـت عـن طريـق أ َ ْنظ َمـة َ
عليهـا ( ْال َم ْعلُو َمـات المفاهيميـة) ،التـي يُرتكـز عليهـا فـي كشـف الحقائـق واتخـاذ القـرارات ال ُمثلـى.



صفُوفَـات (ت َْوصيـات) عمليـة لتَحْ ويـل َم ْخ َر َجـات البُحـوث العلميـة
أَثُمـ ْرت ( ْال َم ْعلُو َمـات المفاهيميـة) ،عـن ثـَلث َم ْ
الرصينَـة إلـى ُمنت َجـات و َخدَ َمـات ت َجْ َمـ ُع بيـن الكفايـة العلميـة والت َ َميُّـز ْالم َهنـي ،فـي إطـار تجسيـر شراكـات
شـرق استشـارة
ووحـدات اإلبتكـار التكنولوجـي ،لت ُ َ
إستراتيجيـة مـع بيُوتـات خبـرة تزخـر بالحضانـات الصناعيـة ُ
سـى عـن:
مجوعـة دُ ْكتـور َ
ضـاوي ُمو َ

طـار ال ُخ ْر ُ
سا َحـات َم َ
طـوم مـنَ
 .1إ ْفـراغ َحيـز ال ُم َجـ َاو َرة البيئيـة للمنشـآت الرئيسيـة للن ْفـط (هجْ ليـج) وكذلـك َمحْ ـا َرم و َ
النُّفَايـات ،كبَقَا َيـا ْاأل َ ْ
ضمنَـا ً َحاو َيـات ُّ
الز َبالَـة و ْأوع َيـة القُ َما َمـةُ ،أو أقلـه الت َ ْغط َيـة ال َم ْوثُوقـة
طع َمـة و ْال َمـ َواد الغذَائيـةَ ُمت َ َ
ال َمأ ْ ُمونـة لهـا ،مـع التخَلُّـص ْاآلمـن مـن المـواد العُضْويـةُ ك ُجث َـث و ُجثا َم ْيـن ْال َح َي َوانَـات النافقَـة ،لتجفيـف منابـع
طعـام ا ُّ
لطيُـور القمامـة (آكـ ََلت ْالج َيـف) .Scavengers
عـ َوازل التحْ ميـل عنـد
اورُ ،م َحـاذَاة) األ َ ْسَلَك ْال َه َوائيـة و َ
صـال (ت َ َجـ ُ
 .2الت َ ْشويـك ْال ُم َعدنـي  Spikesفـي مناطـق إت َ
ْاألَعْمـدَة و ْاأل َ ْبـ َراج ،والت َ ْشويـك ْال ُم َعدنـي عبـارة عـن أ َ ْسـَلك شائ َكـة َحديديـة َرقيقَـة ،ت َْخـ ُر ُج مـ ْن َجنَباتهـا ُرؤُوس
حـادة ،ت ُ ْست َْخـدَم ك َوسيلَـة ل َم ْنـع (ح ْر َمـان) ا ُّ
لطيُـور مـن ال ُهبُـوط (النُـ ُزول) وال ُجلُـوس (ال ُجث ُـوم) علـى األ َ ْسـَلَك
ْال َه َوائيـة إل ْمـدَادَات ْال َك ْه َر َبـاء.
صميـم وإبْت َكـار ج َهـاز َي ْع َمـل بالغـاز (بُروبـان ال َ
ئ وي ُْرسـل َبغَت َـة دويـا ً راعـدا ً ُمت َ َكـررا ً بت َْوقيـت
ط ْهـو) ،ليُ ْنشـ ُ
 .3ت َ ْ
اق حسـب ذُ ْر َوة َح َر َكـة و َحيَويـة ا ُّ
سـ ً
صـوت يُـدَوي كقَ ْعقَعـة
لطيُـور ،فيُ ْ
ُمبَ ْر َمـج بَ َكفَـاءة ً َوات َ
صـدر الج َهـازَ )1( :
وهَزيـم وهَزيـز الر ْعـدِّ)2( ،أو كـدوى ا ْنفجـاري مثـل ا ْهتـزاز الصواعـقِّ)4( ،أوِّكفَ ْرقَعـة ال ُمتفجـرات أو
كقُ ْنبُلَـة ُم ْنفَجـ َرة أو كإطـَلق النيـران مـن راجمـة الصواريـخ أو قاذفـة ُمدفعيـة.
 .4إن ث َُلثيـةِّ)1( :تضييـق المائـدة الغذَائيـةَ ل ُّ
سا َحـات
لطيُـور ،بإ ْ
ص َحـاح ال َمحْ ـا َرم البيئيـة لمنشـآت (هجْ ليـج) و َ
طـومِّ)2( ،مـع الت َ ْشويـك ْال ُمعَدنـي الـذي َم ْنـع ا ُّ
طـار ال ُخ ْر ُ
َم َ
لطيُـور مـن ال ُهبُـوط علـى األ َ ْسـَلَكِّ)3( ،واأل َجْ هـزَ ة
4

الـرحْ َ
ـــَلَت ا ْلـ ِّعـ ْلـمِّ ـيَّـــة ا ْلحَـ ْقـلِّـيَّــة
ِّصـ َمــام األ َ َمــان ” أَيْـقُـونَــةٌ “ ِّ
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صبَحـت ا ُّ
عـورة ُم ْرت َعبـة،
لطيُـور خائفـة َم ْذ ُ
صـدر فَـزَ ع ،فأ َ ْ
ال ُمبَ ْر َمجـة بالـدوى اال ْنفجـاري ،كانـت ُموجـب َر ْهبَـة و َم ْ
فارقَـة لتلـك ال َمحْ ـا َرم البيئيـة الغيـر ُم َواتيـة.
فإ ْرت َ َحلَـت َ
عـن دائـ َرة الخطـر ،م َ
طائـ َرات أو قطـع ْإمـدَادَات ْال َك ْه َربَـاء لسبـب تلـك ا ُّ
سقُـوط َ
صداقيـة
 .5فلـم يُعـد هنـا وهنـاك ُ
لطيُـور ،إنهـا َ
سعَـةِّوم َ
شـرق علـى َم ْن ُ
ظو َمـي خدمـة ال ُمجْ ت َمـع (كتطبيـق
و َموثُوقيـةِّت َْوظيـف الكفايـة والت َ َميُّـز فـي ْالبَحْ ـث ْالع ْلمـي ،ليُ َ
ل ْل َم ْعرفـة) واإلبتكـار (كتميُـز ل ْل َم ْعرفـة)،


سـى َح َمـد ،فـي الرحْ ـَلت العلميـة للمنشـآت الرئيسيـة
كانـت ال ُ
صـ َور الفُوت ُـو ْغ َرافيـة لمجموعـة دُ ْكتـور َ
ضـاوي ُمو َ
تلـوث:
للن ْفـط (هجْ ليـج) ،فاتحـة خيـر للت ْ
صنيـف الع ْلمـي لنَبَاتـات (  )Phragmites & Typhaالتـي عالجـت ُ

سكـر كنانـة بواسطـة نبـات البـوط الدمياطـي .Typha domingensis
 .1ميـاه الصـرف الصحـي بمشـروع ُ

 .2المـاء ال ُمنتـج مـع البتـرول (الحمـأ الزيتـي) بإستعمـال نبـات قصـب الفيـل  Phragmitesالـذي تحتـوي جـذوره
علـى بكتريـا تهضـم ال ُمتبقـي مـن زيـت البتـرول لتحولـه لنشـادر و ُمخصبـات نيتـروجينيـة Oil Refinery

وال إلَـى التخَلُّـص ْاآلمـن مـنَ النُّفَايـات الن ْفطيـةَ تفاديـا ً ل ْل َكـوارث البيئيـة الناج َمـةَ
صـ ً
)ُ ،(Nitrogen Fertilizerو ُ
عـ ْن الحمـأ الزيتـي ،فتتحـول مواطـن الضعـف (ال ُمهـددات) الـى مواقـع قُـوة (الفُـرص).
َ


علمـاء جامعـة ال ُخ ْر ُ
طـوم ،ليسـت
سـى َح َمـد ،مـن ُ
إن القيمـة الحقيقيـة لنظائـر وأمثـال وأنـداد دُ ْكتـور َ
ضـاوي ُمو َ
فـي تغطيـة العـبء التدريسـي ل ُ
طـَلب البكالـوريـوس ،إنمـا تك ُمـن فـي:

ـورات دوائـر ْالبَحْ ـث ْالع ْلمـي ال ُمحْ َكـم وخدمـة ال ُمجْ ت َمـع واإلبتكـار،
صـل الفعـال بيـن َم ْق ُ
 .1إثـراء كفَايَـة التوا ُ
ص َ
عمـل مـ ْن أ َ َجـ ْل ال َم ْنفَ َعـة ل ْلبـ ََلد َو ْالع َبـاد.
اون فـي سيـاق َب ْرنا َمـج َ
َ .2كفَا َلـة ت َ َ
ضافُـر وت َ ْشجيـع الت َ َعـ ُ
 .3حشـد الطاقـات والقُـدرات ،وتوظيـف الخبـرات الوطنيـة مـع غـرس اإلنجـاز بــروح الفريـق  ،Teamworkحيـث
أن مفاتيـح األمـور تقـع فـي بُـؤرة العزائـم واإلنفتـاح والتعـاون والتنسيـق.


سـى َح َمـد( ،ص َمـام األ َ َمـان ” أ َ ْيـقُونَـة “ الرحْ ـ َ َ
َلت العلميـة ْال َح ْقـليـة) أسـأل هللا
سيـدي وأستـاذي دُ ْكتـور َ
ضـاوي ُمو َ
أن يجعـل كـل فعاليـات ج ُهـودك البحثيـة واإلستشاريـة والتدريبيـة فـي ميـزان حسناتـكْ ،
ْ
عمـرك،
وأن يُبـارك فـي ُ
ْ
وأن يُمتعـك بموفـور الصحـة والعافيـة ،كمـا متعنـا باإلبـداع الم ْع َرفَـي وشحـذ الهمـم فـي جميـع قاعـة الـدرس
والرحْ ـ ََلَت العلميـة ،وتقبـل خالـص تحياتـي مـع وافـر اإلحتـرام ومكنُـون التقديـرِّ .
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