تنمية

يعتمد على االبتكار والريادة بينما يركز التقليدي
منه على الموارد الشحيحة

اقتصـــاد
المعرفة

ثروة األمم وسالح االزدهار

ومضات  -خاص
هناك اختالف أساسي بين تعريف االقتصاد التقليدي واقتصاد المعرفة ،فحين تتم دراسة
علم االقتصاد يركز الباحثون على الموارد الشحيحة ،وآلية استخدام المجتمعات لها وتوزيعها.
ويتم التفكير في طرق جديدة خاصة .بينما في اقتصاد المعرفة ،نستطيع أن نحصد الكثير إذا
استخدمنا المعرفة ،يعتمد على االبتكار والريادة وال يركز على التقليد في دبي .وهذا ما تناولته
جلسة قمة المعرفة في دورة العام  ،2018والتي استضافت ك ًال من األستاذ الدكتور بوريس سايزلج،
رئيس مجلس إدارة شبكة اقتصاد المعرفة ،والسيد/آدم جرينفيلد ،مؤسس شركة ،Urbanscale
والدكتور رائد صفدي ،كبير االستشاريين االقتصاديين بدائرة التنمية االقتصادية في دبي.
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ـض أن يضي ــف المعرف ــة
آدم جرينفيل ــد ل ــم يرت ـ ِ
إل ــى االقتص ــاد ف ــي عصرن ــا الحال ــي ،وأع ــاد ذل ــك
إلــى ســبب رئيــس وهــو أن اعتقــاده أنــه لــم يعــد ثمــة
صناعــة تعمــل دون نــوع مــن الــذكاء ،وهــو ال يعتقــد
أن هنــاك أي نشــاط اقتصــادي فــي العالــم يســتطيع
أن يس ــتمر دون أن يك ــون الجان ــب المعرف ــي (أو م ــا
نس ــميه اقتص ــاد المعرف ــة) أح ــد مكونات ــه.
www.mbrf.ae
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المهارات الناعمة

وفــي معــرض حديثــه عــن المهــارات
الناعمـــة ومســـتقبل األجيـــال القادمـــة،
لف ــت جرينفيل ــد إل ــى مه ــارات التفكي ــر
النقـــدي ،وإلـــى المرونـــة فـــي قابليـــة
تطبي ــق التفكي ــر النق ــدي عل ــى أفكارن ــا؛
إذ أوضــح أن هــذا أمــر ضــروري ،ونحــن
ف ــي حاج ــة إل ــى تعل ــم وتفه ــم آلي ــة فع ــل
ذل ــك ،وآلي ــة تقب ــل النق ــد.
وق ــال آدم جرينفيل ــد :أعتق ــد أنن ــا
ســـوف نتجـــه إلـــى مشـــكلة معاملـــة
المعرفـــة بمفهومهـــا الجامـــد؛ حيـــث
إن المعرف ــة ذاته ــا مكون ــة م ــن ش ـقّين:
معرف ــة مكتس ــبة ناتج ــة ع ــن التفاع ــل
البش ــري م ــع بيئت ــه ،ومعرف ــة متوطن ــة
حرفيـــاً داخلنـــا ،وهـــو أمـــر موجـــود فـــي العالـــم
الفعلــي والواقعــي .وحيــن نفكــر فــي أننــا نســتطيع
إخـــراج هـــذه المعرفـــة مـــن ســـياقها؛ لنعاملهـــا
كأمــر جامــد يمكــن تحويلــه إلــى تشــفير إلكترونــي
لنقلــه إلــى أماكــن مختلفــة وبيئــات مختلفــة ،حيــن
نفك ــر ف ــي ذل ــك فإنن ــا نواج ــه خط ــر س ــوء الفه ــم
العميـــق للمعرفـــة .مؤكـــداً ضـــرورة تطويـــر جيـــل
مـــن التكنولوجيـــا االجتماعيـــة لنضمـــن أن قلـــب
وقالـــب التكنولوجيـــا المتقدمـــة للغايـــة  -مـــن
ُصمَّ ـــم بطريقـــة
الخوارزميـــات وتعلـــم اآلالت  -ي َ
صديق ــة للبش ــر.

بوريس سايزلج
رئيــس مجلــس إدارة شــبكة اقتصــاد
المعرفــة ،وكبيــر مستشــاري مركــز االبتــكارات
فــي ســلوفينيا .حــاز درجــة الماجســتير فــي
دراســات التنميــة مــن «معهــد الدراســات
االجتماعيــة» ،والدكتــوراه فــي عمليــات التكامــل
اإلقليمــي بيــن الــدول الناميــة ،وهــو مؤســس ومديــر مركــز األبحــاث
حــول البلــدان الناميــة ،كمــا عمــل عميــداً بكليــة دوبــا إلدارة األعمــال.
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المعرفــة ركــن الصناعــة وأي
نشــاط اقتصــادي ال يمكــن أن
يســتمر بــدون الجانــب المعرفــي

التوازن والعدالة

ويـــرى آدم جرينفيلـــد أن الطريقـــة التـــي يُنظـــر
به ــا إل ــى مفه ــوم ري ــادة األعم ــال  -ف ــي الغال ــب -
مح ــدودة ج ــداً؛ ففك ــرة أن عل ــى الجمي ــع أن يب ــدؤوا
إنشـــاء شـــركة أو يعرفـــوا البرمجـــة أو كيـــف يكـــون
لديه ــم ش ــبكة اجتماعي ــة أم ــر مأس ــاوي ،وعلين ــا أن
نوضـــح هـــذا األمـــر ،هنـــاك قيـــم أخـــرى مرتبطـــة
بالت ــوازن والعدال ــة والجم ــال وال ترتب ــط باالس ــتفادة
الماليـــة مـــن كل شـــيء ،وهـــذا الـــذي وجدنـــاه فـــي
أدبي ــات ري ــادة األعم ــال.
أمـــا عـــن الســـبب فـــي عـــدم اســـتخدام آدم
لمصطلــح ريــادة األعمــال ،فهــو أنــه عــادة مــا يختلــط
بســـهولة بهـــذه الهُويَّـــة المحـــدودة؛ وهـــو يعتقـــد أن
الجان ــب األكب ــر م ــن فه ــم الش ــباب لمصطل ــح «ري ــادة
األعمـــال» ال يعبـــر عـــن كثيـــر مـــن األمـــور الرائعـــة
الت ــي نش ــير إليه ــا مث ــل مس ــألة اإلب ــداع ،واالبت ــكار
ل ــدى البش ــر.

وحيـــن نتحـــدث عـــن مرحلـــة مـــا بعـــد التعليـــم
الثانـــوي ،فـــا بـــد مـــن أن يتحـــول التركيـــز تجـــاه
المه ــارات الناعم ــة ،أي الق ــدرات الخاص ــة بالعم ــل
ضم ــن فري ــق ،والعقلي ــة النقدي ــة ،وم ــا ش ــابه ذل ــك.

أمـــا اإلبـــداع فإنـــه برأيـــه أمـــر مفيـــد مـــن
الناحيـــة االقتصاديـــة ،لكـــن األمـــور التـــي تضيـــف
معن ــى وس ــياقاً إل ــى حياتن ــا ف ــي الغال ــب لي ــس له ــا
قيم ــة اقتصادي ــة ،فهن ــاك أم ــور مرتبط ــة باللحظ ــات
اإلنس ــانية ،وإذا ل ــم نب ــدأ م ــن ه ــذا الفه ــم أعتق ــد
أننـــا ســـنترك شـــيئاً فـــي غايـــة األهميـــة خـــارج ثقافة الريادة
وع ــن ري ــادة األعم ــال الناجح ــة الت ــي تنطل ــق
المعادلـــة البشـــرية.
بالمجتمعـــات نحـــو الحيـــاة األفضـــل ،ركـــز
عملية متكاملة

األســـتاذ الدكتـــور بوريـــس ســـايزلج يتفـــق مـــع
جرينفيل ــد بأن ــه لي ــس هن ــاك اقتص ــاد ف ــي العال ــم
يمكــن أن نســميه اقتصــاداً معرف ّي ـاً بنســبة ،%100
وليـــس هنـــاك اقتصـــاد ال يعتمـــد علـــى المعرفـــة
مطلقـــاً ،فهـــي عمليـــة متكاملـــة ويـــرى أن اقتصـــاد
المعرفــة ينبغــي أن يؤســس لــه مــن مراحــل الدراســة
األولـــى ،وأنـــه ال يمكـــن أن نتحـــدث عـــن اقتصـــاد
معرف ــة ناج ــح إال بالحدي ــث ع ــن مخرج ــات تعليمي ــة
ابتكاري ــة ،وم ــن ه ــذا المنطل ــق يبي ــن أن هن ــاك دوالً
كثيـــرة حـــول العالـــم ال تـــزال عاجـــزة عـــن إعـــادة
جدولـــة وتحديـــث المنظومـــة التعلميـــة بالكامـــل،
www.mbrf.ae

آدم جرينفيلد
مؤســس شــركة  Urbanscaleوكاتــب
متخصــص فــي التخطيــط
ِّ
أمريكــي ومهنــدس
العمرانــي ،تــرأس هندســة المعلومــات في شــركة
رازورفيــش فــي طوكيــو ،وعمــل مديــر إخــراج
التصاميــم المتعلقــة بالخدمــات وواجهــة المســتخدم فــي مقــر شــركة
نوكيــا فــي هلســنكي ،مــن أشــهر مؤلفاتــه «عصــر بــزوغ الحوســبة فــي
كل مــكان» ،و«التقنيــات الجذريــة :تصميــم الحيــاة اليوميــة».
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ف ــي ش ــركة أخ ــرى ،أو ف ــي مؤسس ــة
غيـــر حكوميـــة ،أو أن يكـــون رائـــداً
لألعمـــال فـــي أســـرته.
مكونات بشرية متفوقة

الدكتـــور بوريـــس ســـايزلج علـــى ضـــرورة تعليـــم
األطفـــال ثقافـــة ريـــادة األعمـــال ،حتـــى فـــي
التعلي ــم الرس ــمي؛ حي ــث ال ب ــد م ــن غرس ــها ف ــي
المناهـــج ،فـــإذا عرّفنـــا األطفـــال ثقافـــة تطويـــر
ريـــادة األعمـــال المســـؤولة مـــن ســـن مبكـــرة
ســـيكون لدينـــا طريـــق ممهـــد نحـــو اقتصـــاد
المعرفـــة .وال يربـــط بوريـــس ريـــادة األعمـــال
بش ــروط وبروتوك ــوالت تقي ــد األف ــكار اإلبداعي ــة
فيه ــا ،وم ــن ه ــذا المنطل ــق يق ــول :ري ــادة األعم ــال
ترتبـــط عنـــدي بصناعـــة توجـــه يرتبـــط بوجـــود
منهجيــة ابتكاريــة ،ويســتطيع الشــخص أن يصبــح
رائـــداً لألعمـــال دون أن يفتـــح شـــركة؛ فيمكـــن
أن يكـــون رائـــداً لألعمـــال فـــي مجـــال آخـــر ،أو

رائد صفدي
كبيــر االستشــاريين االقتصادييــن بدائــرة
التنميــة االقتصاديــة فــي دبــي .تــرأّس
فريــق الخبــراء المكلــف بتنفيــذ خطــة دبــي
االســتراتيجية  2015نحــو تحقيــق التنــوع والنمــو المســتدام فــي
دبــي ،وهــو خبيــر بــارز فــي اقتصاديــات التنميــة .حــاز الدكتــوراه
فــي االقتصــاد مــن جامعــة جــورج تــاون ،وعمــل بمنظمــة التعــاون
االقتصــادي والتنميــة  OECDوالبنــك الدولــي.
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الـــذكاء والقـــدرة اإلدراكيـــة
وط ــرق تعبي ــر األف ــراد ع ــن أنفس ــهم
وتواص ــل بعضه ــم ببع ــض والمش ــاعر
ومـــا إلـــى ذلـــك ،كل ذلـــك مكونـــات
بش ــرية يعتق ــد س ــايزلج أنه ــا تجع ــل
الـــذكاء االصطناعـــي آمنـــاً ،ألنـــه
أداة فحســـب ،وال يمكـــن أن يحـــل
محـــل تلـــك المكونـــات البشـــرية.
وأنن ــا كبش ــر إن نح ــن نظمن ــا أنفس ــنا ،وتعاملن ــا
بأســلوب مناســب فــي المجتمــع معــه ،سيســاعدنا
ذلــك علــى أن نصبــح أفضــل مــن الســابق ،وعلــى
أن نع ــزز مب ــادئ الوح ــدة والتضام ــن االجتماع ــي
أكثـــر وأكثـــر.
ويختـــم الدكتـــور بوريـــس ســـايزلج بالقـــول:
ه ــل تعرف ــون م ــن ال ــذي يق ــود التغيي ــر عل ــى م ــر
التاري ــخ؟ إنه ــم الش ــباب ،فنح ــن نعي ــش ف ــي وق ــت
يمكنكـــم فيـــه توصيـــل آرائكـــم إلـــى الحكومـــات
والس ــلطات بص ــورة تتخط ــى م ــا كان ــت علي ــه ف ــي
الماضــي ،وهــذا أمــر ال يتــم اســتخدامه بالصــورة
المطلوب ــة.
صنع المستقبل

«ال نس ــتطيع توق ــع المس ــتقبل ،لك ــن نس ــتطيع
أن نخلـــق المســـتقبل؛ بـــأن نبـــدأ اليـــوم ،ولنبـــدأ
دائمـــاً بالتعليـــم» .بهـــذه العبـــارة بـــدأ الدكتـــور
رائـــد الصفـــدي حديثـــه ،إذ رأى أننـــا إن نظرنـــا
إلــى اســتراتيجية االبتــكار فســنجد التعليــم يتربــع
علــى قمــة قطاعاتهــا الســبعة ،ثــم الطاقــة والميــاه
والتكنولوجي ــا والنق ــل .م ــن هن ــا علين ــا أن نخل ــق
نظامــاً ومجتمعــاً وثقاف ــة ونظامــاً تش ــريع ّياً ،ف ــي
إطـــار منظومـــة متكاملـــة تعمـــل كلهـــا كمنصـــة
موح ــدة؛ حت ــى تس ــتوطن المعرف ــة مجتمعن ــا.
وحـــول اقتصـــاد المعرفـــة وتنميتـــه فـــي

المجتمــع يوضــح الدكتــور الصفــدي أنــه ال بــد أن
يك ــون هن ــاك نظ ــام بيئ ــي يناس ــب نظ ــام اقتص ــاد
المعرفـــة ،وهـــذه مســـؤولية تقـــع علـــى عاتقنـــا
جميعـــاً ،وتبـــدأ بنشـــر ثقافـــة المعرفـــة ،وهـــذا
عنصـــر مهـــم جـــدّ اً لخلـــق اقتصـــاد معرفـــي.
فرص ال تحديات

وال يؤيـــد الدكتـــور الصفـــدي أن يطلـــق اســـم
التحديـــات ،بـــل هـــو يفضـــل مصطلـــح الفـــرص،
التــي تســتدعي مــن صنــاع المســتقبل ومتخصصــي
اقتصـــاد المعرفـــة أن يبتكـــروا منتجـــات جديـــدة
هنــاك قيــم مرتبطــة بالتــوازن
والعدالــة والجمــال وال ترتبــط
باالســتفادة الماليــة مــن كل
شــي ء
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لمواجهـــة كل مـــا يطلـــق عليـــه اســـم التحديـــات،
ومــن هنــا فإننــا إن نظرنــا إلــى كل تحــدٍّ علــى أنــه
فرصــة البتــكار شــيء أفضــل ،رأينــا أن التحديــات
إيجابي ــة ومثم ــرة .ولع ــل الدكت ــور رائ ــد الصف ــدي
متأث ــر ف ــي ه ــذا بالنه ــج الت ــي قام ــت علي ــه دب ــي
فــي تحويــل كل الفــرص إلــى تحديــات .ومــن هــذا
المنطلــق يقــول :حيــن تكــون فــي دبــي ،انظــر إلــى
البنيـــة التحتيـــة التـــي ال يضاهيهـــا شـــيء فيمـــا
يتعلــق باالتصــاالت ،ســواء علــى الجانــب الرقمــي
أو علـــى جانـــب البنـــاء ،وانظـــر إلـــى البنيـــة
التحتيـــة الناعمـــة المتعلقـــة باإلطـــار التشـــريعي
ال ــذي يتلق ــى أفكارك ــم ويطبقه ــا إذا كان ــت جي ــدة
وتتب ــع االس ــتراتيجية الحكومي ــة .ل ــن تج ــد ف ــي
أي م ــكان آخ ــر ح ــول العال ــم مث ــل ه ــذه الق ــدرة
علــى التواصــل مــع القــادة ،وهــذه المشــاركة التــي
تســتجيب للفــرص إذا كانــت متناغمــة مــع الخطــة
االســـتراتيجية.
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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