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الحكومــة فــي أي بلــد فــي العالــم هــي محــور التطويــر
وعجلــة التنميــة ،ومــا مــن نجــاح أو ازدهــار تنالــه دولــة مــا
فــي مشــرق األرض أو مغربهــا إال وتقــف وراءه حكومــة
رائــدة تعمــل بــكل إمكاناتهــا علــى التخطيــط واإلنجــاز
لتحقيــق نتائــج تتصــدر مــن خاللهــا قوائــم النجــاح ،ويعيــش
أفــراد الشــعب عبــر مثابرتهــا وجهدهــا حيــاة تتفيأ الســعادة
والرفاهيــة فــي كل المجــاالت وعلــى كافــة الصعــد.
النجــاح الــذي حققتــه دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
خــال األعــوام الخمســة عشــر الماضيــة ،التــي تولَّــى
فيهــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم
رئاســة مجلــس الــوزراء ،أعطــى الدولــة مكانــة رائــدة بيــن
الــدول المتقدمــة عالميـاً ،وأرخــى علــى شــعبها والمقيميــن
علــى أرضهــا ظــال العيــش الرغيــد واألمــن والطمأنينــة،
وأضحــت معاييــر الريــادة التــي تعمــل عليهــا هــذه الحكومــة
بحــد ذاتهــا مرجعـاً ألمــم األرض تنهــل منهــا األفــكار النيــرة
لتحقيــق تفــوق حكومــي يرتقــي بخدماتــه وإنجازاتــه بشــكل
دائــم نحــو األفضــل.
إن احتفــال دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بإتمــام

الشــيخ محمــد بــن راشــد  15عامــاً علــى ترؤســه حكومــة
اإلمــارات فــي هــذه األيــام التــي يمــر بهــا العالــم فــي
تصديــه ألزمــة وبــاء كوفيــد  19وتبعاتــه علــى االقتصــادات
والمجتمعــات ،لَيضــع أمــام العالــم مشــهداً رائعــاً يتحــدث
بلســان اإلنجــاز والنجــاح الباهــر الــذي حققتــه اإلمــارات
فــي تعاملهــا مــع هــذه األزمــة ووصولهــا إلــى نتائــج ســباقة
فــي تحجيــم انتشــاره وعــاج المصابيــن منــه ونســب الشــفاء.
وهــذا يعطــي نظــرة فاحصــة نحــو أســباب تفــوق هــذه
الحكومــة بقيــادة ســموه .يقــول الشــيخ محمــد بــن راشــد عــن
هــذا النهــج الرائــد فــي القيــادة« :رسَّ ــخنا مبــادئ التخطيــط
االســتراتيجي فــي الحكومــة ،وأصبــح التميــز والتنافــس ثقافــة
فــي مؤسســاتها ،وقمنــا بأكبــر عمليــة إصــاح تشــريعي فــي
بالدنــا عبــر أكثــر مــن  50قانونـاً جديــداً لنواكــب المســتقبل،
وغيَّرنــا نمــوذج تقديــم  2500خدمــة حكوميــة مــن تقليديــة
إلــى ذكيــة ...وأعدنــا هيكلــة الحكومــة عــدة مــرات لتواكــب
المتغيــرات.»...
«المســتقبل» هــو الكلمــة التــي تتــردد دائمــاً فــي كالم
محمــد بــن راشــد ،وهــي التعبيــر الواضــح عــن حــال دولــة
اإلمــارات وحكومتهــا؛ فالحاضــر خطِّ ــط لــه وتــم التحضيــر
للوصــول إليــه قبــل مراحــل مــن الزمــن ،عبــر استشــراف
واضــح المعالــم ،وتخطيــط دقيــق المعطيــات ،وعمــل دؤوب
رُبطــت مــن خاللــه النتائــج بمــا تــم التطلــع إليــه .وإن هــذا
النهــج يعطــي فكــرة ســاطعة عــن أســباب تكــرار هــذه الكلمــة
فــي جميــع الخطــط والتشــريعات والخطابــات التــي تصــف
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العمــل الحكومــي فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
ولعــل إنشــاء وزارة شــؤون مجلــس الــوزراء والمســتقبل ،ووزارة
الالمســتحيل دليــل واضــح علــى هــذا النهــج الــذي ترســخ فــي
الفكــر الحكومــي لدولــة اإلمــارات.
الحديــث عــن نجاحــات حكومــة دولــة اإلمــارات ال
تتحــدث عنــه األقــام وال األلســن أو تصفــه صفحــات الكتــب
بمقــدار مــا تفلــح ألســنة اإلنجــازات علــى أرض الواقــع فــي
وصفــه؛ فهــي األدلــة الناصعــة علــى تفــوُّق هــذه الحكومــة
عالمي ـاً ،وهــذا مــا ر َّكــز عليــه الشــيخ محمــد بــن راشــد فــي
خطابــه ألبنــاء دولــة اإلمــارات وحديثــه عــن تلــك اإلنجــازات
التــي تحققــت خــال األعــوام الـــ 15التــي مضــت علــى توليــه
رئاســة حكومــة دولــة اإلمــارات .فقــد ترســخت فــي هــذه
الفتــرة القصيــرة فكــرة الحكومــة الذكيــة ،حتــى أضحــت جــل
الخدمــات الحكوميــة ينجزهــا المواطنــون والمقيمــون عبــر
هواتفهــم المحمولــة ،وتضاعفــت ميزانيــة الحكومــة ،وتعــززت
تنافســيتها عالمي ـاً لتكــون دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
متفوقــة فــي  121مؤشــراً فــي مختلــف المجــاالت .وهــا قــد
صــدر مؤشــر المعرفــة العالمــي ،عــن مؤسســة محمــد بــن
راشــد آل مكتــوم للمعرفــة وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي،
لعــام  ،2020ليضيــف إلــى تلــك األدلــة شــهادة أمميــة علــى
ترســخ المعرفــة فــي دولــة اإلمــارات مــن خــال احتاللهــا
المركــز الخامــس عشــر عالمي ـاً ،متقدمــة ثــاث مراتــب عــن
النســخة الســابقة مــن المؤشــر ،وقــد كان أفضــل أداء للدولــة
فــي قطــاع االقتصــاد ،حيــث احتلــت المركــز الثانــي عالمي ـاً.
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جلسة افتراضية تختتم الدورة الثامنة من المبادرة

في عامها الثامن وتحت شعار «بالعربي ..لسان العالم»

بالعربي تناقش «الفصحى على قنوات التواصل االجتماعي»

«محمد بن راشد للمعرفة» تطلق فعاليات افتراضية لمبادرة «بالعربي»

اختتمـــت مؤسَّ ســـة محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم
للمعرفـــة فعاليـــات مبـــادرة «بالعربـــي» التـــي انطلقـــت
دورته ــا الثامن ــة ف ــي ش ــهر ديس ــمبر  2020تح ــت ش ــعار
«بالعرب ــي ..لس ــان العال ــم» به ــدف ح ــثِّ الجمه ــور عل ــى
اس ــتخدام اللغ ــة العربي ــة ف ــي تواصله ــم اليوم ــي ،وتعزي ــز
حضورهـــا علـــى مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي ،حيـــث
ش ــهدت فعالي ــات المب ــادرة تفاع ــاً واس ــعاً م ــن مختل ــف
فئ ــات الجمه ــور عل ــى م ــدى ثماني ــة أي ــام.
وجـــاء اختتـــام المبـــادرة خـــال الحلقـــة النقاشـــية
االفتراضيـــة التـــي نظَّ متهـــا المؤسَّ ســـة عبـــر تطبيـــق
«زووم» تح ــت عن ــوان «الفصح ــى عل ــى قن ــوات التواص ــل
االجتماعـــي» ،بمناســـبة اليـــوم العالمـــي للغـــة العربيـــة
ال ــذي يواف ــق الـــ  18م ــن ديس ــمبر ك َّل ع ــام .وش ــارك ف ــي
الحلقـــة كلٌّ مـــن ســـعادة جمـــال بـــن حويـــرب ،المديـــر
التنفي ــذي للمؤسَّ س ــة ،وس ــعادة الدكت ــور عل ــي ب ــن تمي ــم،
رئيـــس مركـــز أبوظبـــي للغـــة العربيـــة ،كمـــا حضرهـــا
أكث ــر م ــن  1200ش ــخص م ــن المهتمي ــن باللغ ــة العربي ــة
عل ــى مواق ــع التواص ــل االجتماع ــي ،فيم ــا أدار الحلق ــة
اإلعالمـــي محمـــد الكعبـــي .واســـتعرض ســـعادة جمـــال
ب ــن حوي ــرب خ ــال الحلق ــة ،مس ــيرة مب ــادرة «بالعرب ــي»
الت ــي انطلق ــت به ــدف تحفي ــز الن ــاس عل ــى الكتاب ــة بل ُغ ــة
الضـــاد علـــى قنـــوات التواصـــل االجتماعـــي؛ احتفـــاالً
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بالي ــوم العالم ــي للغ ــة العربي ــة ك َّل ع ــام ،مؤك ــداً أنَّ اللغ ــة
العربيـــة بقيـــت متربعـــ ًة علـــى عـــرش المعرفـــة والعلـــوم
توصـــل الحضـــارة
قرونـــاً مـــن الزمـــن ،واســـتطاعت أن ِ
وتترجمه ــا لكاف ــة الش ــعوب .وأوض ــح س ــعادته أنَّ مب ــادرة
بالعرب ــي تدع ــم الش ــباب ف ــي التمسُّ ــك بلغته ــم العربي ــة،
وبالتالــي فهــم وتمحيــص ودراســة الكنــوز التــي تركهــا لنــا
أس ــافنا به ــذا اللس ــان .وث َّم ــن عاليـ ـاً ال ــدو َر المح ــوريَّ
الـــذي تضطلـــ ُع بـــه وزارة التربيـــة والتعليـــم فـــي دولتنـــا
الحبيبــة ،مــن خــال متابعتهــا الحثيثــة وتطويرهــا الدائــم
لمناه ــج اللغ ــة العربي ــة ،حي ــث نج ــد أنَّ ه ــذه المناه ــج
تس ــعى إل ــى بن ــاء ش ــخصية الطال ــب م ــن ع ــدة اتجاه ــات.
وأفـــاد ســـعادته« :ينبغـــي لمجامـــع اللغـــة العربيـــة أن
تواكِ ــبَ الحركــة النشــطة التــي َغ ـزَتْ مــن خاللهــا وســائل
التواص ــل االجتماع ــي مجتمعاتن ــا ،فل ــم يع ــد مقب ــوالً أن
تبق ــى مه َّمتُه ــا حبيسـ ـ َة المجل ــدات والكت ــب والدراس ــات
المتخصص ــة ،ب ــل ينبغ ــي له ــا أن تعـ ـزِّز م ــن ثقله ــا عل ــى
وســـائل التواصـــل االجتماعـــي» .بـــدوره قـــال ســـعادة
الدكتـــور علـــي بـــن تميـــم :إنَّ إطـــاق مركـــز أبوظبـــي
للغ ــة العربي ــة ه ــو تتويــ ٌج لجه ــود دول ــة اإلم ــارات ،حي ــث
جم ــع المب ــادرات الت ــي يمك ــن أن تخ ــدم اللغ ــة ف ــي مج ــال
الترجمـــة ،وتلـــك الخاصـــة بالناطقيـــن بهـــا أو بغيرهـــا.
موضحـ ـاً أنَّ اللغـ ـ َة العربيـ ـ َة تُعـ ـ ُّد م ــن أكب ــر  5لغ ــات ف ــي
العالــم ،وهنــاك توقُّعــات بــأن يص ـ َل عــد ُد المتحدثيــن بهــا
إل ــى  600ملي ــون بحل ــول ع ــام  .2050وأش ــار س ــعادته:
«أننـــا نواجـــه أزمـــة تهميـــش للغـــة العربيـــة وألحرفهـــا،
إلــى جانـ ِـب أزمــةٍ أخــرى تتعلَّ ـ ُق بتحديــات البحــث العلمــي
العرب ــي ،وال بـ ـ َّد م ــن التأكي ــد أنَّ قي ــادة دول ــة اإلم ــارات
واعيـ ـ ٌة له ــذا األم ــر .مضيفـ ـاً أنَّ الدراس ــات تش ــير إل ــى
أنَّ التكنولوجيـــا ســـهَّلت تعلُّـــم اللغـــات بســـتة أضعـــاف».
وتس ــعى مب ــادرة بالعرب ــي إل ــى المس ــاهمة ف ــي اس ــتعادة
المكان ــة الرائ ــدة للغ ــة العربي ــة كلغ ــة عالم َّي ــة ،إل ــى جان ــب
تعزي ــز تواجده ــا ف ــي وس ــائل اإلع ــام المختلف ــة ،عب ــر
تش ــجيع الجمه ــور عل ــى االس ــتخدام الدائ ــم لمفرداته ــا
ف ــي حياته ــم اليومي ــة.

ومضات  -خاص
للعــام الثامــن علــى التوالــي ،وتحــت شــعار «بالعربــي..
لســان العالــم» ،انطلقــت فعاليــات مبــادرة «بالعربــي» ،التــي
تنظِّ مه ــا مؤسَّ س ــة محم ــد ب ــن راش ــد آل مكت ــوم للمعرف ــة
س ــنوياً ،به ــدف تعزي ــز ثقاف ــة التواص ــل باللغ ــة العربي ــة
عب ــر مواق ــع التواص ــل االجتماع ــي ،وح ــثِّ الن ــاس عل ــى
اس ــتخدامها ف ــي جمي ــع القن ــوات .واس ــتمرت فعالي ــات
المب ــادرة حت ــى تاري ــخ  18ديس ــمبر ،حي ــث تزامن ــت م ــع
االحتف ــال بالي ــوم العالم ــي للغ ــة العربي ــة ،ال ــذي حدَّدت ــه
األمــم المتحــدة فــي الثامــن عشــر مــن ديســمبر ك َّل عــام.
وق ــال س ــعادة جم ــال ب ــن حوي ــرب ،المدي ــر التنفي ــذي
لمؤسَّ ســـة محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم للمعرفـــة :إنَّ
مبـــادرة «بالعربـــي» أســـهمت علـــى مـــدى الســـنوات
الماضيـــة فـــي تعزيـــز اســـتخدام اللغـــة العربيـــة بيـــن
جمي ــع فئ ــات المجتم ــع ،وأظه ــرت بوض ــوح م ــدى ح ــرص
الجمه ــور العرب ــي عل ــى حماي ــة اللغ ــة العربي ــة م ــن تهدي ــد
ـكل
التهمي ــش وقل ــة االس ــتخدام ،األم ــر ال ــذي نلمس ــه بش ـ ٍ
واض ـ ٍـح ك َّل ع ــامٍ م ــن خ ــال التفاع ــل الكبي ــر م ــع فعالي ــات
المب ــادرة .وأض ــاف س ــعادته« :وس ــط الظ ــروف الطارئ ــة
التـــي يشـــهدها العالـــم بســـبب جائحـــة كورونـــا ،ومـــع
إجـــراءات التباعـــد االجتماعـــي ،اتجـــه معظـــ ُم النـــاس
ف ــي مجتمعاتن ــا إل ــى الق ــراءة الت ــي أصبح ــت م ــاذاً له ــم
للتعـــرُّف إلـــى ك ِّل مـــا هـــو جديـــد ،وخاصـــة المحتـــوى
العرب ــي عل ــى الش ــبكة العنكبوتي ــة ،حي ــث أس ــهمت لغتن ــا
العربيــة بنشــر المعرفــة فــي المجــاالت كا َّفـ ًة وعلــى جميــع
المنصـــات ،واليـــوم تأتـــي مبـــادرة بالعربـــي فـــي عامهـــا
الثامــن لتدع ـ َم هــذه الجهــود مــرة أخــرى ،ولتؤ ِّكــد مرونــة
اللغ ــة العربي ــة وقدرته ــا عل ــى مواكب ــة جمي ــع التط ــورات
ف ــي ك ِّل زم ــان وم ــكان ،م ــن خ ــال باق ــة مدروس ــة م ــن
الفعالي ــات الت ــي تـ ـ َّم إعداده ــا خصيصـ ـاً لتتناس ــب م ــع
إج ــراءات الس ــامة والمحافظ ــة عل ــى صح ــة األف ــراد،
ولتص ــل إل ــى أكب ــر نط ــاق ممك ــن ف ــي دول العال ــم» .وق ــد
حفل ــت أجن ــدة فعالي ــات المب ــادرة باألنش ــطة التفاعلي ــة
االفتراضيـــة ،حفاظـــاً علـــى اإلجـــراءات الوقائيـــة التـــي
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تتخذهـــا الدولـــة للحـــ ِّد مـــن انتشـــار فيـــروس كورونـــا،
حي ــث انطلق ــت الفعالي ــات م ــن خ ــال منص ــة واح ــدة ف ــي
«م ــردف س ــيتي س ــنتر» ف ــي دب ــي ،واس ــتمرت حت ــى تاري ــخ
 18ديس ــمبر  .2020وتضمَّن ــت فعالي ــات المنص ــة ق ــراءة
الكتــب ،وتســجيل مقاطــع فيديــو تُو ِّث ـ ُق ذلــك ،إضافــة إلــى
التواصـــل مـــع روبـــوت يتحـــدث اللغـــة العربيـــة ويلتقـــط
الصـــور الفوريـــة للجمهـــور ،فضـــاً عـــن فعاليـــة كتابـــة
أس ــماء زوّار المنص ــة بخط ــوط اللغ ــة العربي ــة المختلف ــة،
إل ــى جان ــب ع ــدد م ــن المس ــابقات واألنش ــطة األخ ــرى.
كم ــا نظَّ م ــت المب ــادرة مجموع ــة أخ ــرى م ــن المس ــابقات
م ــن خ ــال قن ــوات التواص ــل االجتماع ــي.
أيضــاً م ــن خ ــال منص ــة بالعرب ــي ،انطلق ــت «رحل ــة
عبي ــد» االفتراضي ــة ،الت ــي قام ــت م ــن خالله ــا ش ــخصية
«عبي ــد» برحل ــة ح ــول العال ــم ،ط ــرح م ــن خالله ــا األس ــئلة
عل ــى الجمه ــور المش ــارك .كم ــا تضمَّن ــت األنش ــطة ورش ـاً
افتراضي ــة لتعلي ــم اللغ ــة العربي ــة لغي ــر الناطقي ــن به ــا،
والتــي أطلقتهــا مبــادرة بالعربــي فــي بدايــة شــهر ديســمبر
 .2020وكذل ــك برنام ــج «فصح ــاء الع ــرب» ال ــذي تُقدم ــه
مبـــادرة بالعربـــي بالتعـــاون مـــع إذاعـــة صـــوت العـــرب،
ويعــرِّف ف ــي ك ِّل حلق ــة بواح ــد م ــن فصح ــاء الع ــرب م ــع
ـص ش ــعريٍّ أو نث ــريٍّ ؛
ـرح مبسَّ ـ ٍـط لكلم ــةٍ وردت ف ــي ن ـ ٍّ
شـ ٍ
لتوضي ــح مكام ــن الفصاح ــة فيه ــا.
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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تقاريـر

واكبت من خاللها الظروف العالمية المستجدة

محمد بن راشد للمعرفة تع ِّزز سجل إنجازاتها
المعرفية الالفتة ضمن عام استثنائي

أهــم
عالجــت حــوارات المعرفــة
ِّ
القضايــا المعرفيــة واســتعرضت
أفضــل الممارســات العالميــة

التعـــاون المشـــترك لتقديـــم الحلـــول الناجعـــة للقضـــاء
عل ــى األمي ــة ،كم ــا تـ ـ َّم خ ــال الح ــدث تكري ــم أصح ــاب
اإلنجــازات فــي هــذا المجــال .وخــرج الملتقــى بـــ «إعــان
دب ــي لمح ــو األمي ــة» ال ــذي شـ ـكَّل خريط ــة طري ــق نح ــو
محـــو األميـــة فـــي العالـــم العربـــي ،وتـــ َّم إقـــراره مـــن
المنظم ــة العربي ــة للثقاف ــة والعل ــوم.
على اليسار:

جمال بن حويرب يتوسط
خالد عبدالشافي وهاني
تركي أثناء إطالق مؤشر
المعرفة العالمي

حقَّقـــت مؤسَّ ســـة محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم  15مؤش ــراً قطاعيـ ـاً ومح ــوراً ومح ــوراً فرعيـ ـاً ومتغي ــراً.
للمعرفـــة إنجـــازات الفتـــة خـــال العـــام المنصـــرم
أساس االزدهار
 ،2020وذلـــك علـــى الرغـــم مـــن الظـــروف االســـتثنائية
وأ َّك ــد س ــعادة جم ــال ب ــن حوي ــرب ،المدي ــر التنفي ــذي
الت ــي ش ــهدها العال ــم ،واس ــتطاعت المؤسَّ س ــة أن تعـ ـزِّز
س ــجل إنجازاته ــا ومش ــاريعها المعرفي ــة ،الت ــي طوَّعته ــا للمؤسَّ ســـة ،أنَّ إنجـــازات المؤسَّ ســـة التـــي حقَّقتهـــا
وف ــق متطلب ــات وظ ــروف الع ــام المنص ــرم ،لتس ــتم َّر ف ــي ج ــاءت ترجم ــة لرؤي ــة القي ــادة الرش ــيدة الت ــي تؤم ــن ب ــأنَّ
دع ــم بن ــاء مجتمع ــات المعرف ــة ،والمس ــاهمة ف ــي تطوي ــر المعرف ــة حج ــر األس ــاس الزده ــار وتق ـدُّم األم ــم ،وكذل ــك
لتوجيه ــات س ــمو الش ــيخ أحم ــد ب ــن محم ــد ب ــن راش ــد
قـــدرات الشـــباب بمختلـــف دول العالـــم.
وتفصيــاً اختتمــت المؤسَّ ســة عــام  2020بإطالقهــا آل مكتـــوم ،رئيـــس المؤسَّ ســـة ،بـــأن تـــؤدي المؤسســـة
«مؤشـــر المعرفـــة العالمـــي للعـــام  »2020بالشـــراكة دوراً فاع ــاً ف ــي تعزي ــز مجتم ــع المعرف ــة ،ودع ــم ق ــدرات
مـــع برنامـــج األمـــم المتحـــدة اإلنمائـــي ،الـــذي أظهـــر الش ــباب واالس ــتثمار ف ــي البني ــة األساس ــية للمعرف ــة.
وأضــاف ســعادته« :لقــد حقَّقــت مؤسَّ ســة محمــد بــن
احتفــاظ دولــة اإلمــارات بموقعِ هــا ضم ـ َن أفضــلِ عشــري َن
دولـ ـ ًة عالميـ ـاً ،متقدمـ ـ ًة ث ــاثَ مرات ــبَ لتحتـ ـ َّل المرتبـ ـ َة راش ــد آل مكت ــوم للمعرف ــة ،عل ــى م ــدى س ــنوات مس ــيرتها
احتفاظهــا بالمركــزِ الثانــي عالمي ـاً المعرفي ــة ،نجاح ــات الفت ــة اس ــتطاعت م ــن خالله ــا أن
ِ
الخامس ـ َة عشــرةَ ،مــع
علــى مســتوى االقتصــادِ للعــامِ الرابــع علــى التوالــي ،كمــا تصب ــح مؤث ــرة ف ــي مس ــارات نش ــر وإنت ــاج المعرف ــة ،لي ــس
احتلَّ ــت المرتبــ َة العاش ــرةَ عالميــاً عل ــى مس ــتوى التعلي ــمِ فق ــط عل ــى مس ــتوى الدول ــة ب ــل وعل ــى مس ــتوى العال ــم.
قب ــل الجامع ــيِّ  ،والمرتبــ َة األول ــى عالميــاً عل ــى مس ــتوى
دعــم الشــباب العربــي وشــباب
العالـــــم وتطويـــــر قدراتهــــم
وإمكاناتهــــم المعرفيـــــة فــي
مختلــف المجــاالت
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ملتقى تحدي األمية

وفـــي فبرايـــر مـــن عـــام  2020نظَّ مـــت المؤسَّ ســـة
«ملتقــى تحــدي األميــة» بهــدف جمــع الخبــراء والمعنييــن
وأصح ــاب التج ــارب بمج ــال مح ــو األمي ــة والتعلي ــم تح ــت
مظل ــة واح ــدة ،لتب ــادل األف ــكار وال ــرؤى وتوطي ــد أواص ــر

وبالتزامــن مــع اإلجــراءات االحترازيــة التــي اتخذتهــا
الدول ــة للح ــد م ــن انتش ــار في ــروس كوفي ــد  ،19نظَّ م ــت
المؤسَّ ســـة خـــال العـــام  2020جلســـات «حـــوارات
المعرفــة» التــي بلــغ عددهــا 15جلســة افتراضيــة جمعــت
أب ــرز العق ــول والخب ــراء المعنيي ــن بالمعرف ــة ،وحضره ــا
آالف المتابعيــن مــن مختلــف أنحــاء العالــم ،بهــدف تعزيــز
مس ــارات نق ــل ونش ــر المعرف ــة ،واإلس ــهام ف ــي تحقي ــق
التنمي ــة المس ــتدامة ،إل ــى جان ــب معالج ــة أه ـ ِّم القضاي ــا
المعرفي ــة الراهن ــة،
ومـــن جهـــة أخـــرى شـــهد عـــام  2020إطـــاق
المؤسَّ ســة لـــ «مركــز المعرفــة الرقمــي» الــذي يســعى إلــى
توفي ــر منص ــة إلكتروني ــة ش ــاملة تُيسِّ ــر التعلُّ ــم الذات ــي،
وإثـــراء المحتـــوى العربـــي علـــى شـــبكة اإلنترنـــت ،إلـــى
جانــب دعــم المحتــوى الرقمــي العربــي مــن خــال توفيــر
منصـــات عربيـــة إلتاحتـــه وتعزيـــز اســـتخدامه ،وتقديـــم
جرعــة معرفيــة مكثَّفــة علــى نحــو ممتــع وســريع يتناســب
م ــع متطلب ــات الحي ــاة المعاص ــرة.
فعاليات افتراضية

وبالتزام ــن م ــع ذل ــك أطلق ــت حمل ــة «اس ــتثمر وقت ــك
بالمعرفــة الرقميــة» التــي هدفــت مــن خاللهــا ،إلــى تعزيــز
اس ــتخدام منص ــة «مرك ــز المعرف ــة الرقم ــي» الكتس ــاب
المعرفـــة مـــن قِ بَـــل جميـــع أفـــراد المجتمـــع والباحثيـــن
www.mbrf.ae

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮﻗﻤﻲ
Digital Knowledge Hub

والط ــاب ،ف ــي ظ ـ ِّل إج ــراءات التباع ــد االجتماع ــي ،م ــن
خ ــال أجهزته ــم الذكي ــة وم ــن منازله ــم دون الحاج ــة إل ــى
اس ــتخدام ال ــورق والتواص ــل المباش ــر م ــع اآلخري ــن.
وأكملـــت المؤسَّ ســـة خـــال العـــام  2020فعالياتهـــا
االفتراضي ــة ،حي ــث نظَّ م ــت ورش عم ــل تدريبي ــة ضم ــن
«برنامـــج دبـــي الدولـــي للكتابـــة» ،والتـــي شـــملت ورشـــاً
متعـــددة فـــي مجـــاالت القصـــة القصيـــرة وأدب الطفـــل
وأدب اليافعيـــن ،واســـتهدفت  25متدربـــاً مـــن مختلـــف
البل ــدان العربي ــة تدرَّب ــوا خالله ــا عل ــى أس ــاليب الكتاب ــة
اإلبداعيـــة علـــى أيـــدي أفضـــل خبـــراء التدريـــب فـــي
الوطـــن العربـــي.

وشـــهد شـــهر ديســـمبر مـــن ذات العـــام ،تنظيـــم
المؤسَّ ســـة لفعاليـــة «بالعربـــي» بدورتهـــا الثامنـــة تحـــت
ش ــعار «بالعرب ــي ..لس ــان العال ــم» به ــدف تعزي ــز ثقاف ــة
التواصـــل باللغـــة العربيـــة عبـــر مواقـــع التواصـــل
االجتماع ــي ،وح ــثِّ الن ــاس عل ــى اس ــتخدامها ف ــي جمي ــع
القن ــوات ،وبالتزام ــن م ــع االحتف ــال بالي ــوم العالم ــي للغ ــة
العربيــة ،الــذي حدَّدتــه األمــم المتحــدة فــي الثامــن عشــر
مــن ديســمبر ك َّل عــام .حيــث شــهد الحــدث تفاعــاً كبيــراً
م ــن أف ــراد الجمه ــور وم ــن مختل ــف دول العال ــم.

كذلــك نظَّ ــم بيــت الشــعر التابــع للمؤسَّ ســة  15أمســية
شـــعرية كانـــت معظمهـــا افتراضيـــة ،وتضمَّنـــت أمســـية
شـــاعرات اإلمـــارات ،وأمســـية شـــعراء الشـــلة وملتقـــى
ش ــعراء الوط ــن ،إل ــى جان ــب أمس ــية ش ــعراء م ــن الوط ــن
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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العربـــي ،وأمســـية شـــعراء الكويـــت ،وأمســـية شـــعراء
عُم ــان.

أمـــا أمســـية شـــعراء الســـعودية ،وأمســـية مجـــد
الوطــن فكانــت بمشــاركة شــعراء مــن اإلمــارات والخليــج،
فضـــاً عـــن أمســـية المواهـــب الشـــعرية لطلبـــة كليـــات
التقني ــة ،وأمس ــية المواه ــب الش ــعرية لطلب ــة الم ــدارس،
وأمس ــية ش ــاعرات الوط ــن العرب ــي .واختتم ــت األمس ــيات
االفتراضيـــة بأكبـــر أمســـيتين بمناســـبة اليـــوم الوطنـــي
اإلمارات ــي ف ــي س ــاحة ب ــرج ب ــارك مقاب ــل ب ــرج خليف ــة
بحضـــور جماهيـــري ضخـــم ،مـــع مراعـــاة التدابيـــر
االحترازيـــة والتباعـــد.

شراكات إقليمية

وعل ــى الصعي ــد الخارج ــي ،وقَّع ــت المؤسَّ س ــة خ ــال
العـــام  2020اتفاقيـــة شـــراكة مـــع مؤسَّ ســـة «فودافـــون
مصـــر لتنميـــة المجتمـــع» بهـــدف تبـــادل الخبـــرات
والمحتـــوى المعرفـــي بيـــن الجانبيـــن ،بمـــا يســـهم فـــي
توس ــيع نط ــاق فعالي ــات المؤسَّ س ــة والمس ــتفيدين منه ــا.
كمـــا وقَّعـــت بروتوكـــول تعـــاون مـــع «مؤسَّ ســـة المصـــري
اليــوم» ،ســعياً نحــو توطيــد أواصــر التعــاون بيــن الجهتيــن
بمجـــال نشـــر المعرفـــة فـــي أوســـاط شـــباب المنطقـــة،
وم ــن خ ــال االعتم ــاد عل ــى قدراته ــم ف ــي التواص ــل عب ــر
كافـــة وســـائل النشـــر المطبوعـــة واإللكترونيـــة.
ون َّفــذت «اســتراحة معرفــة» التابعــة للمؤسَّ ســة بكافــة
ورش «برنامــج دبــي الدولــي
للكتابــة» شــملت مجــاالت
القصــة القصيــرة وأدب الطفــل
وأدب اليافعيــن
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تنظيــم فعاليــة «بالعربــي»
بدورتهــا الثامنــة تحــت شــعار
«بالعربــي ..لســان العالــم»

مجموعاتهــا المحليــة والدوليــة ،مجموعــة مــن الفعاليــات
الثقافيــة والمعرفيــة ،لتشــمل  170جلســة ناقشــت خاللهــا
 187كتاب ـاً،
وفـــي مجـــال النـــدوات والمنتديـــات االفتراضيـــة،
نظَّ م ــت المؤسَّ س ــة بالتع ــاون م ــع برنام ــج األم ــم المتح ــدة
اإلنمائـــي ،المنتـــدى االفتراضـــي «كوفيـــد  :19تســـريع
الخطــى نحــو مجتمــع المعرفــة» بهــدف مناقشــة مختلــف
القضايــا المعرفيــة وتســريع الخطــى نحــو بنــاء مجتمعــات
المعرف ــة ،اس ــتناداً إل ــى ال ــدروس المس ــتفادة م ــن جائح ــة
كوفيـــد  .19وتضمَّـــن المنتـــدى  10جلســـات قدَّمهـــا 21
خبي ــراً بحض ــور أكث ــر م ــن  2800ش ــخص م ــن أكث ــر م ــن
 40جنس ــية ،ناقش ــوا آلي ــة تس ــريع الخط ــى نح ــو مجتم ــع
المعرف ــة ف ــي ظــ ِّل جائح ــة كورون ــا.
إلـــى جانـــب نـــدوة «جائحـــة كورونـــا وأثرهـــا فـــي
جهـــود محـــو األميـــة» بالتعـــاون مـــع مكتـــب اليونســـكو
اإلقليم ــي وبرنام ــج األم ــم المتح ــدة اإلنمائ ــي ،بمناس ــبة
اليــوم الدولــي لمحــو األميــة ،والتــي ناقشــت قضيــة محــو
األمي ــة وتعلي ــم الكب ــار .وكذل ــك ن ــدوة «دور إدارة المعرف ــة
فــي تحقيــق أهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة»
بالتع ــاون م ــع معه ــد المواصف ــات البريطاني ــة.
كمـــا قدَّمـــت المؤسَّ ســـة فـــي العـــام « 2020منحـــة
أوكســـفورد  -الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم»
لمجموع ــة م ــن الط ــاب الس ــتكمال دراس ــتهم العلي ــا ف ــي
جامعــة أوكســفورد ،مــا مكَّنهــم مــن تحقيــق أحالمهــم فــي
االلتح ــاق بواح ــدة م ــن أع ــرق الجامع ــات عل ــى مس ــتوى
العال ــم.
وشـــهدت المصـــادر المعرفيـــة لموقـــع المؤسَّ ســـة
اإللكترون ــي مش ــاهدات مرتفع ــة خ ــال الع ــام الماض ــي،
حي ــث وص ــل ع ــدد مش ــاهدات مرك ــز المعرف ــة الرقم ــي
إلـــى  2،234،060مشـــاهدة ،أمّـــا مشـــاهدات مجلـــة
ومضـــات فبلغـــت  ،23،821وكتـــاب فـــي دقائـــق 24،053
مشــاهدة ،فيمــا وصلــت مشــاهدات صفحــة المعرفــة إلــى
 ،11،404ومجلـــة فالشـــز  2،719مشـــاهدة.

أحدث إصدارات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

محمد بن زايد والتعليم
يركِّز كتاب «محمد بن زايد والتعليم»،
الصادر عن مركز اإلمارات للدراسات
والبحوث االستراتيجية ،على اهتمام صاحب
السم ِّو الشيخ محمَّد بن زايد آل نهيان ،ولي
عهد أبوظبي ،نائب القائد األعلى للقوات
المسلحة ،بالتعليم ،حيث كان لذلك االهتمام
روافد رئيسة امتدَّت منابتها إلى مدرسة
المغفور له ،بإذن اهلل تعالى ،الشيخ زايد
بن سلطان آل نهيان ،وهو القائد المؤسِّ س
أسس
َ
وصاحب الرؤية الحكيمة التي رسَّ خت
دولة اإلمارات ونهضتها في مختلف المجاالت.
فقد تش َرّب رائد التعليم الشيخ محمد بن
زايد رؤيته من قائد تطلع إلى إمارات الغد،
واستشرف مستقبلها ،ووضع أسساً راسخة
لبنيانها ،وكان من أهم تلك األسس إعالء
شأن التعليم باعتباره محركًا أساسياً يسهم

في تطوير الدولة ،وهكذا تأتي الثورة التي
أحدثها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد
في التعليم امتداداً إلنجازات المغفور له الشيخ
زايد ،طيب اهلل ثراه ،وهو امتداد تمثل أيضاً
في الفكر والسلوك والسمات الشخصية ،وهذا
ما يجسد مقولة العرب« :الولد سر أبيه».

أصعب معضالت
األعمال

عالم ما بعد كورونا :بين األزمة والفرصة
يُس ِلّط كتاب «عالم ما بعد كورونا:
بين األزمة والفرصة» الضو َء على الفرص
القادمة والمخاطر المحتملة خالل وبعد
األزمة ،فهناك من سينهار ،وهناك من
الحظ أحياناً ،وبفعل
ِّ
سيحقِّق االزدهار ،بفعل
االبتكار أحياناً أخرى ،ويضرب المؤلِّف
مثال على ذلك بعمليَّة
ً
سكوت جاالوي
الغربلة التي شهدتها األسواق ،حيث حصدت

www.mbrf.ae

مؤسَّ سات قليلة المليارات بسبب بنيتها
الرقميَّة ،بينما أفلست مؤسَّ سات أخرى،
كما أضيرت مؤسَّ سات بسبب الحظر طويل
المدى ،وازدهرت المؤسَّ سات التي َمكَّنت
المدارس والجامعات والمؤسَّ سات من العمل
والتعليم عن بعد ،بينما خسرت الجامعات
والمؤسَّ سات التي اضطرَّت إلى التغيير ولم
تستشرفه وتستعدَّ له.
إنَّ الدول األكثر نجاحاً في التصدِّي
لجائحة كورونا اتَّسمت بجودة اإلدارة
الحكوميَّة أكثر من حجمها ،واعتمدت على
الحيويَّة أكثر من ثرواتها الماديَّة .إن شجاعة
القيادة في اتخاذ القرارات المصيريَّة ،كانت
وستبقى دائماً هي العامل الحاسم في صنع
مستقبل الدول.

يع ُّد كتاب «أصعب معضالت
ال عمل ّياً
األعمال» لبن هورويتز ،دلي ً
لروَّاد األعمال المتمرِّسين والمبتدئين
الطامحين إلى بناء مشروعات جديدة.
فهو يشمل التفاصيل التي يحتاج إليها
رائد األعمال في إدارة مؤسَّ سته؛ ولعل
أه َّم ما يُقدِّمه المؤلِّف من واقع تجربته،
هو رؤيته ومبادرته إلى تأسيس شركة
حوسَ بة سحابيَّة (الود كلود) في مطلع
القرن  ، 21فمثل هذه الرؤى واالبتكارات
واألفكار الرياديَّة االستشرافيَّة ال نجدها
عاد ًة في كتب ومناهج كليَّات إدارة
األعمال ،حتَّى إننا نجد أنفسنا نتعلَّم
من التجارب أكثر من المناهج ،ومن
المبتكرين الجريئين أكثر من المنظِّ رين،
فكما نرى من هذه التجربة التي مرَّت
بمنعطفات حرجة ،نخل ُص إلى أنَّ توقيت
ٍ
تأسيس المشروع يلعب دوراً حاسماً في
نجاحه ،فمع انعطاف القرن الماضي
شهد العالم ركوداً وتحوُّالت اقتصاديَّة
جذريَّة ،مثلما نرى اليوم ،ما يعني أنَّ
المشكالت واألزمات ال ب َّد أن تأتي إلينا
بالكثير من الفرص ،وأيضاً التحدِّيات.
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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تقاريـر

أطلقته مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بالتعاون
مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

تقدم إماراتي على مؤشر المعرفة
ُّ
العالمي واقتصادها الثاني عالميــ ًا
ومضات :محمد سعيد القصيباتي
ف ــي الوق ــت ال ــذي تس ــعى البش ــرية في ــه إل ــى تج ــاوز
أزماتهــا ،وال ســيما جائحــة كوفيــد  ،19التــي أنــذرت بمرحلــة
جدي ــدة م ــن مراح ــل الحي ــاة البش ــرية عل ــى ه ــذا الكوك ــب،
وضاعف ــت األعب ــاء عل ــى الحكوم ــات والنخ ــب والعلم ــاء،
يبــرز مؤشــر المعرفــة العالمــي  ،2020الصــادر عــن مؤسســة
محم ــد ب ــن راش ــد آل مكت ــوم للمعرف ــة ،بالتع ــاون م ــع
برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ،ليقــول الكلمــة الفصــل
ويض ــع النق ــاط عل ــى حروفه ــا ،ب ــأن المعرف ــة ه ــي النه ــج
األول واألخيــر والخيــار األهــم للوصــول بالبشــرية إلــى بــر
األم ــان .فق ــد أطلق ــت المؤسس ــة بالتع ــاون م ــع ش ــركائها
ف ــي برنام ــج األم ــم المتح ــدة اإلنمائ ــي ،مؤش ــر المعرف ــة
العالمــي فــي نســخته لعــام  ،2020حيــث تقدمــت اإلمــارات
 3مراكــز علــى المؤشــر باحتاللهــا المرتبــة األولــى عربي ـاً،
نتائج إيجابية
و( )15عالميـاً ،ومعلنـ ًا تفــوق االقتصــاد اإلماراتــي بحلولــه
وق ــال س ــموه :لق ــد أس ــهمت جائح ــة في ــروس كوفي ــد
ف ــي المرك ــز الثان ــي عل ــى مس ــتوى العال ــم.
 19ف ــي تس ــريع خط ــى رقمن ــة الحي ــاة وتحوي ــل وس ــائل
اإلنت ــاج وأس ــاليب التلق ــي نح ــو عال ــم افتراض ــي ،حي ــث
فترة تاريخية
كان العالــم يمشــي فيــه بطيئ ـاً ،غيــر أن الجائحــة سَ ـ َرّعت
وف ــي كلمت ــه االفتتاحي ــة للمؤش ــر ،أك ــد س ــمو الش ــيخ الخط ــى ليتح ــول العم ــل والتعلي ــم ع ــن بُع ــد ،وهم ــا أه ــم
أحم ــد ب ــن محم ــد ب ــن راش ــد آل مكت ــوم ،رئي ــس مؤسس ــة حقلي ــن يحكم ــان س ــير المجتمع ــات ونماءه ــا ،وكان له ــذا
محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم للمعرفـــة ،أن إصـــدار هـــذا التح ــول نتائج ــه اإليجابي ــة الت ــي جعل ــت م ــن التقني ــات
المؤش ــر العالم ــي يأت ــي ف ــي نس ــخته له ــذا الع ــام ،ف ــي فت ــرة المتط ــورة ف ــي متن ــاول الجمي ــع ،وأدخل ــت الماليي ــن ح ــول
تاريخيــة لــم يســبق لهــا مثيــل ،حيــث تتَّحــد الجهــود الدوليــة العال ــم ف ــي منظوم ــة إنت ــاج ذكي ــة .موضحـ ـاً أن التقري ــر
فــي خنــدق واحــد ضــد العــدو الالمرئــي الــذي أقـ َّ
ـض مضجــع ال ــذي يأت ــي ف ــي وق ــت اس ــتثنائي سيس ــاعد ق ــادة ال ــدول
البش ــرية وأعلن ــت بس ــببه معظ ــم ال ــدول حال ــة الط ــوارئ .فـــي إعـــداد مواطنيهـــم للمشـــهد المعرفـــي المســـتقبلي
وأض ــاف س ــموه أن التحال ــف الب َّن ــاء ال ــذي جم ــع بي ــن وتزويدهـــم بمهـــارات كافيـــة لضمـــان اســـتمرار إعـــادة
مؤسســـة محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم للمعرفـــة وبرنامـــج برمجـــة المشـــهد التطويـــري للعمـــل وإبـــراز المهـــارات
األمـــم المتحـــدة اإلنمائـــي ،أضحـــى يمثـــل صـــورة ناصعـــة المطلوب ــة للتعام ــل م ــع مس ــتقبل جدي ــد.
لقيمـــة التعـــاون وتضافـــر الجهـــود العالميـــة وأثرهـــا فـــي
خدمــة البشــرية جمعــاء؛ فقــد وضــع بيــن أيــدي الــدول كافــة
 138دولــة و  199متغيــر ًا
نهجــاً معتم ــداً لعملي ــة التطوي ــر التنمي ــة الت ــي تس ــعى إليه ــا
أكيـــم شـــتاينر ،مديـــر برنامـــج األمـــم المتحـــدة
وتخط ــط ألجله ــا.
اإلنمائ ــي ،ق ــال ف ــي كلمت ــه :يعم ــل البرنام ــج ومؤسس ــة
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أحمد بن محمد:
التقريـــر يـزود العالـــم بمهــارات
إعادة برمجة المشهد التطويـري
للعمل ويبرز المهارات المطلوبة
للتعامل مع مستقبل جديـد

محم ــد ب ــن راش ــد آل مكت ــوم للمعرف ــة عل ــى تعزي ــز قي ــادة
الفكـــر وصنـــع السياســـات المســـتندة إلـــى األدلـــة مـــن
أج ــل التنمي ــة المس ــتدامة ف ــي منطق ــة ال ــدول العربي ــة
وحــول العالــم ،وضمــن هــذا اإلطــار يعــد مؤشــر المعرفــة
العالم ــي أداة أساس ــية لرص ــد "حال ــة المعرف ــة" للبل ــدان
ف ــي المج ــاالت الرئيس ــة ،بم ــا ف ــي ذل ــك التعلي ــم والبح ــث
والتطويـــر واالبتـــكار.
وأض ــاف ش ــتاينر أن ه ــذا المؤش ــر العالم ــي ،ال ــذي
يغطـــي  138دولـــة و 199متغيـــراً هـــذا العـــام ،هـــو أداة
لتوجيـــه صانعـــي السياســـات والباحثيـــن والمجتمـــع
المدن ــي والقط ــاع الخ ــاص ،لرعاي ــة المجتمع ــات القائم ــة
عل ــى المعرف ــة ،وس ــد الفج ــوات المعرفي ــة .وم ــن خ ــال
االس ــتفادة م ــن أكث ــر م ــن  30قاع ــدة بيان ــات ومص ــدراً
دولي ـاً فري ــداً ،بم ــا ف ــي ذل ــك معه ــد اليونس ــكو لإلحص ــاء
واالتحـــاد الدولـــي لالتصـــاالت والبنـــك الدولـــي ،يُظهـــر
المؤشــر إحــراز عــدد مــن الــدول الناميــة تقدم ـاً ملحوظ ـاً
ف ــي م ــوارد المعرف ــة.
وأوض ــح أكي ــم ش ــتاينر أن النتائ ــج اإلجمالي ــة لمؤش ــر
المعرف ــة العالم ــي للع ــام  2020تؤك ــد الحاج ــة الملح ــة
والعالميـــة لزيـــادة االســـتثمار فـــي البحـــث والتطويـــر
واالبت ــكار ،كوس ــيلة لتعزي ــز المعرف ــة م ــن أج ــل التنمي ــة
المســـتدامة ،وأن االســـتثمار فـــي المعرفـــة هـــو ســـبيل
جوهـــري للنهـــوض بالتنميـــة البشـــرية ،لذلـــك يمكـــن
لمؤش ــر المعرف ــة العالم ــي أن يغ ــذي القياس ــات الرئيس ــة
األخ ــرى مث ــل دلي ــل التنمي ــة البش ــرية.
تفوق إماراتي

دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة هـــي الدولـــة
الحاض ــرة بق ــوة عل ــى ه ــذا المؤش ــر األمم ــي ،والت ــي ل ــم
تـــزل فـــي تطـــور ملحـــوظ علـــى مـــدى نســـخه الســـابقة
وحت ــى النس ــخة األخي ــرة .إذ كان ــت الدول ــة ف ــي النس ــخة
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الس ــابقة لع ــام  2019ف ــي المرتب ــة ( )18عل ــى المؤش ــر،
بينمـــا ارتقـــت فـــي نســـخة العـــام  2020إلـــى المرتبـــة
األول ــى عربيـ ـاً و( )15عالميـ ـاً ،متقدمـ ـ ًة ( )3مراك ــز ع ــن
الع ــام  2019وه ــي م ــن ال ــدول ذات األداء المتمي ــز ف ــي
مؤشـــر المعرفـــة.
وق ــد كان أفض ــل أداء للدول ــة ف ــي قط ــاع االقتص ــاد،
حيـــث احتلـــت المركـــز (ـ )2عالميـــاً ،يليـــه قطاعـــا
التعليـــم قبـــل الجامعـــي فـــي المرتبـــة ( ،)10والتعليـــم
التقن ــي والتدري ــب المهن ــي ( )11وتكنولوجي ــا المعلوم ــات
واالتصـــاالت المرتبـــة ( )14عالميـــاً .وبصفـــة عامـــة،
يتخط ــى أداء اإلم ــارات المتوس ــط العالم ــي ف ــي جمي ــع
القطاع ــات .كم ــا احتل ــت اإلم ــارات المرك ــز ( )1عالميـ ـاً
فـــي محـــور البيئـــات التمكينيـــة التعليميـــة.
توازن األداء

وق ــد أظه ــر المؤش ــر توازنــاً ف ــي أداء اإلم ــارات
علـــى محـــوري التدريـــب المســـتمر (المركـــز ،)14
وســـمات ســـوق العمـــل (المركـــز  .)12وفـــي قطـــاع
التعليـــم العالـــي كانـــت الدولـــة فـــي المرتبـــة ()19
عالميـــاً؛ حيـــث احتلـــت فـــي مخرجـــات التعليـــم
العال ــي المرك ــز ( )13عالميـ ـاً ،مقاب ــل المرك ــز ()31
ف ــي مدخ ــات التعلي ــم العال ــي ،وذل ــك نتيج ــة وج ــود
بيانـــات مفقـــودة وخاصـــة باإلنفـــاق.
وفــي قطــاع البحــث والتطويــر واالبتــكار ،احتلــت
دول ــة اإلم ــارات المرك ــز ( )29عالميــاً ،وكان أفض ــل
أداء لهــا فــي االبتــكار فــي اإلنتــاج ( ،)18يليــه االبتــكار
المجتمعـــي ( )28ثـــم البحـــث والتطويـــر (.)35
أمـــا علـــى مســـتوى قطـــاع تكنولوجيـــا المعلومـــات
واالتصـــاالت ،فقـــد كانـــت اإلمـــارات فـــي المركـــز
( ،)14حيـــث حصلـــت فـــي مخرجـــات تكنولوجيـــا
أكيم شتاينر:
أداة لتوجيــه صانعــي السياســات
والباحثيــن والمجتمــع المدنــي
والقطـــــاع الخـــــاص لرعايــــــة
المجتمعـــــات القائمــــــة علــى
المعرفـــــــة
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المعلومـــات علـــى المركـــز ( ،)15وفـــي أفضـــل
المدخ ــات ( )19حي ــث يت ــم اس ــتخدام التكنولوجي ــا
ألغـــراض التنميـــة وخدمـــة المجتمـــع.
أفضل أداء

وتحت ــل اإلم ــارات المرك ــز األول عالميــاً عل ــى مح ــور
التنافســـية المعرفيـــة والمحوريـــن الفرعييـــن :البيئـــة

التحتي ــة االقتصادي ــة والمنافس ــة والمقوم ــات التنافس ــية،
كمـــا وتحتـــل المركـــز الثالـــث فـــي محـــور االنفتـــاح
االقتصـــادي والثانـــي فـــي المحـــور الفرعـــي االقتصـــاد
اإلبداع ــي .وف ــي البيئ ــات التمكيني ــة ،تحت ــل المرك ــز 27
عالميــاً ،محقق ــة أفض ــل أداء له ــا ف ــي مح ــور االقتص ــاد
والمجتم ــع وخاص ــة تكاف ــؤ الجنس ــين وتمكي ــن المجتم ــع
م ــن حي ــث التعلي ــم والعم ــل.

المؤشرات القطاعية

11

أوضح مؤشر المعرفة العالمي  2020حجم التطور الذي تشهده البيئة المعرفية في دولة اإلمارات العربية
المتحدة ،في دليل قاطع على الخطوات الجبارة والمستمرة التي تنهجها قيادتها الرشيدة والعمل الدؤوب لتبقى في
تطور وارتقاء مستمر .وقد لخصت نتائج المؤشر لدولة اإلمارات في النقاط اآلتية:

المرتبة

ملخص أداء الدولة

19

أداء الدولة متميز من حيث البنية التحتية المعرفية ،حيث تحتل المرتبة  15بين  138دولة في مؤشر المعرفة
العالمي  2020والمرتبة  15بين  56دولة ذات تنمية بشرية مرتفعة جداً.

المرتبة

نقاط القوة

مستوى
المنافسة
المحلية.

االشتراكات باإلنترنت
ذات النطاق العريض عبر
األجهزة المحمولة لكل
 100مقيم.

انبعاثات
الغازات الدفيئة

استهالك
الطاقة المتجددة

29

مشاركة
اإلناث إلى الذكور
في البرلمان.

صافي التدفقات
الواردة من االستثمار
األجنبي المباشر.

المرتبة

14

التحديات

عدد التصاميم
المقدمة

المرتبة

التعليم
التقني
والتدريب
المهني

10

صعود مستمر

عدد الباحثين في
قطاع مؤسسات
األعمال.

المرتبة

التعليم
قبل
الجامعي

أنظمة العمل
التقييدية

مشاركة اإلناث إلى
الذكور في القوى
العاملة.
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القيمة

69.6

القيمة

55.4

البحث
والتعليم
واالبتكار

القيمة

تكنولوجيا
المعلومات
واالتصاالت

37.8

القيمة

79.9

القيمة

االقتصاد

المرتبة

27

75.5

التعليم
العالي

المرتبة

2

القيمة

73.2

القيمة
البيئات
التمكينية

73.9
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سلسلة
حـوارات المعرفــة
KnowTalks Series

ِّ
تنظمها مؤسسة محمد بن راشد
ضمن سلسلة لقاءات
للمعرفة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

د .يسار جرار :دبي ال يضاهيها
إال القليـل من مـدن العالـــم
ومضات  -خاص
مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة ،جلســة حواريــة بعنــوانَّ :
«الشــيخ المع ِّلــم :مــا يتع َّلمــه
عقــدت َّ
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم» ،مــع الدكتــور يســار جــرار ،مؤ ِّلــف كتــاب َّ
القــادة مــن َّ
«الشــيخ المع ِّلــم»؛ وذلــك
الشــيخ َّ
مؤسس ــة محم ــد ب ــن راش ــد آل مكت ــوم للمعرف ــة
ضم ــن سلس ــلة «ح ــوارات المعرف ــة» الت ــي ته ــدف م ــن خالله ــا َّ
إلــى تعزيــز مســارات نقــل ونشــر المعرفــة ،واإلســهام فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة ،ومعالجــة أهـ ِّـم القضايــا
المعرفي ــة الراهن ــة ،واس ــتعراض أفض ــل الممارس ــات والتج ــارب العالمي ــة ،إل ــى جان ــب ط ــرح الحل ــول لمواجه ــة
التحديــات ،ســعي ًا إلــى تقـ ُّـدم األمــم وتنميتهــا المســتدامة ورفاهيــة شــعوبها.

نموذج قيادي فريد

على اليسار:

د .يسار جرار
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طـرح الدكتـور يسـار جـرار فـي حديثـه نمـوذج دبـي
الباهـر تحـت قيـادة صاحـب السـمو الشَّ ـيخ محمَّـد بـن
راشـد آل مكتـوم ،نائـب رئيـس الدولـة رئيـس مجلـس
الـوزراء حاكـم دبـي ،رعـاه اهلل .حيـث بـدأ بالحديـث عن
كتابـه الـذي عـزم أن يـدوِّن فيـه مشـاهداته التـي عاينهـا
فـي القيـادة الفريـدة لصاحـب السـمو الشـيخ محمـد بن
راشـد آل مكتـوم ،مركِّـزاً علـى ثمـار هـذه القيـادة التـي
أسـهمت فـي جعـل دبـي مدينـة عالميـة بامتيـاز ،وواحدة
مـن الحواضـر الرائـدة التـي ال يضاهيهـا إلـى القليل من
مـدن العالـم .وأضـاف الدكتـور جـرار أنَّ هـذه القيادة ال
تضـع إلنجازاتهـا خـط نهايـة ،بـل تتبنّـى فلسـفة خاصـة
ومتميـزة ،فهـي ال ترضـى إال بالتفوُّق المسـتمر والدائم،
وليـس فـي أجندتهـا وعزيمتهـا إلـى اإلصـرار علـى أن

قيـادات الصـف الثاني ،وأهمية المنافسـة
تكـون األولـى فـي كل المجـاالت .حيث يبيِّن
لتحقيـق النجـاح .وطـرح الدكتـور
أنَّ القيـادة بشـجاعة هـي أول درس
كتاب دوّ ن فيه
جـرار العديـد مـن األمثلـة الناجحـة
مـن دروس القائـد التـي اسـتلهمها
مشاهداته التي
عاينها في القيادة
علـى مسـتوى العالـم مثـل المدينـة
ليتـوِّج بهـا كتابـه ،والتـي تضـع فـي
للشيخ
الفريدة
اإلعالميـة ،ومدينـة دبـي لإلنترنـت،
قائمـة أولوياتهـا التفـوُّق والسـرعة في
راشد
بن
محمد
وبـرج خليفـة ،وطيـران اإلمـارات،
اإلنجـاز مـع رؤيـة واضحـة تستشـرف
التـي تُعَـ ُّد أيقونـات حضاريـة ال يسـتطيع
المسـتقبل وتخطِّ ـط لإلنجـاز ،إضافـة إلى
الناظـر إلـى تفاصيـل إنجازهـا إال أن يقـف
إمـداد القائميـن على المشـاريع بالدعـم الكامل
وقفة احترام لهذا الفكر المسـتنير الذي أنجز ك َّل هذه
لتحقيـق األهـداف.
المشـروعات متجـاوزاً التحديـات مهمـا كان حجمهـا.
إعداد القادة

كمـا وتحـدَّ ث الدكتـور يسـار جـرار خلال الجلسـة
الحواريـة عـن نمـوذج مدينـة دبـي واسـتراتيجية العمـل
والتخطيط التي تطوَّرت وال تزال كذلك بقيادة صاحب
السـمو الشَّ ـيخ محمَّـد بـن راشـد آل مكتـوم ،وكيـف يجب
علـى القـادة التعلُّـم واالقتـداء بأسـلوب سـموه فـي تنفيـذ
االسـتراتيجيات ،والمتابعـة الحثيثـة والشـخصية لكافـة
المبـادرات والمشـروعات أثنـاء عمليـة التنفيـذ ،وإتاحـة
الفـرص لألفـكار الجديـدة ،والعمـل على إعـداد وتحفيز

مدعاة فخر

يضيــف الدكتــور جــرار أنَّ هــذه الجهــود القياديــة
الفريــدة أثمــرت فــي عــام  2016أن ذُكِ ــرَت دبــي فــي
قائمــة الــدول الـــ 7الحاضنــة لألمــوال ورجــال األعمــال.
ويقــول الدكتــور جــرار تعليق ـاً علــى هــذا الحــدث :لقــد
كان مدعــاة فخــر لــي ولــك ِّل عربــي أن تُذكَــر هــذه
المدينــة فــي قائمــة تضـ ُّم أكثـ َر مــدن العالــم تطــوراً مثل
لــوس أنجلــوس وســان فرانسيســكو ونيويــورك ولنــدن
وشــانغهاي وهونــغ كونــغ .ومــن هــذا المنطلــق وهــذه
النتائــج خلصــت إلــى نتيجــة أنَّ هــذا القائـ َد الفــذَّ واحــد
إضاءة
مــن القــادة المعدوديــن الذيــن يســتحقون أن
تســلط الضــوء علــى إنجازاتهــم وأســلوب
شـغل الدكتـور يسـار جـرار منصـب
قيادتهــم .وفــي الجــزء الثانــي مــن
مستشـار اسـتراتيجي في مجال األسـواق الناشـئة ،ولديه خبرة
الجلســة أجــاب الدكتــور جــرار
طويلـة فـي تطويـر القطـاع العـام وتنميـة القطـاع التكنولوجـي والتعليم .كما
عــن العديــد مــن األســئلة
ـس فـي اثنيـن مـن المؤسَّ سـات الخدميـة فـي األسـواق الناشـئة:
أنـه شـريكٌ مؤسِّ ٌ
النقاشــية حــول أهميــة
المجموع�ة الدولي�ة لالستش�ارات(  ( ،)www.iag.sgوشـركة (�www.govin
ومواصلــة
االســتمرار
 .)sights.ioوكان شـريكاً ومديراً الستشـارات القطاع العام في شـركة «بين آند كومباني»،
ورأس مجموعـة الشـرق األوسـط االسـتراتيجية ،كمـا اإلنجــاز ،والرؤيــة الثاقبــة
َ
وشـريكاً فـي «برايـس ووترهـاوس كوبـرز»،
عمل مديراً للتخطيط االسـتراتيجي في المكتب التنفيذي لصاحب السـمو الشـيخ محمد بن راشـد واستشــراف المســتقبل،
آل مكتـوم ،رعـاه اهلل ،فـي دبـي .وكان العميـد التنفيـذي المؤسِّ ـس لكليـة دبـي للإدارة الحكوميـة .واســتقطاب الكفــاءات،
ويتمتَّـع الدكتـور جـرار بسـجل حافـل باإلنجـازات العمليـة واألكاديميـة ،فقـد حصـل علـى درجـة وســبب فشــل العديــد
مــن الــدول بنســخ نمــوذج
الدكتـوراه فـي الهندسـة والتصنيـع مـن جامعـة برمنجهـام (الواليـات المتحـدة) ،وهـو اآلن
دبــي الناجــح ،وأهميــة
مستشـار أول فـي مركـز محمـد بـن راشـد لالبتـكار الحكومـي بدبـي ،وأسـتاذ فـي كليـة
الرؤيــة واالبتــكار والثقــة
التجـارة الدوليـة هولـت بالواليـات المتحـدة وزميـل فـي مركـز ماسـتركارد لالقتصاد
بالقيــادة ،والقــدرة علــى التواصــل
المسـتدام بالواليـات المتحـدة.
واالتصــال بأبســط الطــرق.

www.mbrf.ae
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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.

22

ومضات  -السنة السابعة  -العدد التاسع والسبعون

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

www.mbrf.ae

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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تكنولوجيا

قواعد البيانات
ومحركات البحث
أ.د خالد عبد الفتاح محمد*
يحدث خلط كبير في كثير من األحيان من جانب المستخدمين في الفروق األساسية بين قواعد
البيانات ومحركات البحث ،من حيث طبيعة المحتوى الذي تعالجه وآليات تجميعه وتنظيمه وإتاحته
للبحث واالسترجاع من ناحية والتكنولوجيات المستخدمة في بناء وهيكلة المواد.
ومـن المعـروف أن أنظمـة البحـث واالسـترجاع
سـواء تلـك التـي تعتمـد علـى أنظمـة الميتاداتـا أو
تلـك التـي تقـوم بتكشـيف النصـوص والمـواد الرقمية
الكاملـة تعـد األدوات الرئيسـة التـي يعتمـد عليهـا
الباحثـون والمسـتفيدون للوصـول إلـى المـواد التـي
يحتاجونهـا .مـن ثـم فإنـه مـن المهـم معرفـة الفـروق
األساسـية بيـن قواعـد البيانـات ومحـركات البحـث.
قواعد البيانات

تعمـل قواعـد البيانـات علـى تجميـع وتخزيـن
وتنظيـم البيانـات المهيكلـة Structured Data
فـي صـورة حقـول بيانـات مجدولـة .ويتـم هيكلـة
البيانـات لتيسـير عمليـات البحـث واالسـترجاع
والحصـول علـى التقاريـر .ويتـم التعامـل مـع قواعـد
البيانـات مـن خلال الصالحيـات التـي تُمكِّـن فئـات
المسـتخدمين مـن القيـام بأدوارهـم المختلفـة
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(مديـر قاعـدة بيانـات ،مدخـل بيانـات ،مسـتخدم...
الـخ) .وعـادة مـا يتـم اسـتخدام أنظمـة إدارة قواعـد
البيانـات  DBMSفـي عمليـات البنـاء ،حيـث تمكِّـن
تلـك األنظمـة المسـتخدمين الذيـن لديهـم حـق
الوصـول مـن إجـراء التعديلات بالحـذف واإلضافـة
والتحديـث والتنظيـم والفـرز ،وغيرهـا مـن العمليـات
حسـب الحاجـة.
وتعتمـد عمليـات البحـث فـي قواعـد البيانـات
علـى فهـم بنيـة الحقـول واسـتخداماتها فـي قاعـدة
البيانـات أو معيـار الميتاداتـا المسـتخدم في معالجة
البيانـات .ويتـم الربـط بيـن المعلومـات الـواردة
بالحقـول مـن خلال آليـات الربـط المعتمـدة فـي
أنظم�ة البح�ث بلغ�ة األوام�ر المهيكل�ة �Struc
 ،tured Query Languageالتـي تُطبـق فـي
الغالـب آليـات البحث البوليني للربط بين المعلومات
المختلفـة.

محركات البحث

تتعامل محركات البحث مع البيانات شبه
المهيكلة وغير المهيكلة Semi and Non
 Structured Dataوالتي تظهر في صورة
نصوص أو معلومات غير منظمة .وعادة ما يكون
من الصعب وضعها في جداول مهيكلة كالنصوص
الكاملة ومواقع الويب ،والصور والفيديوهات.
فمحركات البحث تختلف عن قواعد البيانات
في بنيتها وطريقة تنظيمها للمعلومات وأساليب
البحث المستخدمة .فإذا سألت الشخص العادي
عن محركات البحث ،فسيقفز إلى ذهنه مباشرة
 Googleو  Bingكأمثلة .ومع ذلك ،فإن محركات
البحث تستخدم برامج بحث عن نصوص كاملة،
تعمل قواعد البيانات على تجميع
وتخزين وتنظيم البيانات المهيكلة
في صورة حقول بيانات مجدولة
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مثل برامج النشر عبر اإلنترنت (مثل محركات
بحث وسائل التواصل االجتماعي) ،والكتالوجات
التفاعلية ،واإلعالنات المبوبة مثل أمازون ،وإدارة
األصول الرقمية.
وتعتمد محركات البحث على الزواحف في
تجميع المحتوى ،وتقوم بتنظيم النصوص في
كشافات ،مما يسمح بالبحث في تلك المواد
باللغة الطبيعية .من ثم تتمكن من ترتيب النتائج
حسب صالحيتها لموضوع االستفسار .ومن خالل
تجميع المواد الرقمية باستخدام الزواحف تستطيع
محركات البحث بناء كشافات بالصور والمعلومات
الجغرافية والفيديوهات والمواد الصوتية .مما
يمكنها من بناء كشافات مستقلة لكل نوع من أنواع
هذه المواد ،ثم محركات نوعية حسب نوع المادة.
* مستشار الحلول الرقمية والمعرفية بمؤسسة
محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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مستقبليات

التطورات المتسارعة تقضي بضرورة خلق وظائف جديدة

توماس فيري يدق جرس اإلنذار:

بعد مائة عام ستختفي مليار
وظيفة من وظائف العصر الحالي
دبي  -ومضات
بعد مائة عام ستختفي مليار وظيفة من وظائف العصر الحالي .وظائف مجاالت تطبيقات
الهواتف المحمولة سوف تشكل نسبة  %47من المهن المستقبلية .لن يكون هناك سائقو أجرة،
وال مواقف للسيارات ،بل لن يكون هناك متاجر بيع التجزئة كالموالت التي نراها اليوم! وال
محطات تعبئة الوقود ،وغسيل السيارات ،بل سيكون هناك بدائل يتم التحضير لها من اآلن على
أيدي مستشرفي المستقبل من صناع التكنولوجيا الحديثة ،حيث ستكون الحياة مختلفة تمام ًا
عما هي عليه اآلن.
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كل هــذا وأكثــر طرحــه تومــاس فــري مــن خــال
منصــة قمــة المعرفــة فــي دورتهــا للعــام  .2016وفــي
حديــث شــائق للغايــة ،أوضــح أن هــذه التطــورات
المتســارعة تعــد جــرس إنــذار وتحذيــر بشــأن
ضــرورة خلــق وظائــف جديــدة بمعــدالت أســرع مــن
الســابق ،كمــا يجــب علينــا مــن اآلن التفكيــر فــي
ابتــكار مجــاالت عمــل جديــدة .ففــي إطــار الرؤيــة
المســتقبلية للصناعــات فــي العالــم ،ســوف يتوقــف
كثيــر مــن هــذه الصناعــات لتظهــر أخــرى جديــدة،
وهــو مــا ســوف ينســحب أيضـاً علــى الشــركات التــي
تعمــل فــي مجــال خدمــات ســيارات األجــرة ،التــي
ســوف يتغيــر شــكلها تمام ـاً فــي المســتقبل ،وكذلــك
الشــركات العاملــة فــي مجــال الصناعــات الفضائيــة
وفــي قطــاع التكنولوجيــا الماليــة وغيرهــا.
سيارات المستقبل

ومــن بيــن الصناعــات التــي ســوف تتغيــر فــي
المســتقبل أيضــاً صناعــة الســيارات فــي العالــم
كلــه ،وكذلــك الحــال بالنســبة إلــى شــركات خدمــات
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توصيــل الــركاب؛ حيــث ســتختفي مالييــن الوظائــف
الخاصــة بقائــدي ســيارات األجــرة .كل هــذه
التغييــرات ســتحدث ســريعاً فــي غضــون العقــود
الثالثــة القادمــة؛ حيــث ســتختفي شــركات خدمــات
ســيارات األجــرة وتأجيــر الســيارات ،وتختفــي معهــا
ا عــن قطاعــات خدميــة
وظائــف الســائقين ،فضــ ً
أخــرى .ومثــال ذلــك :شــركة فولفــو ،التــي تخطــط
مــن أجــل المســتقبل؛ حيــث تعكــف
علــى إنتــاج ســيارة مقاومــة للتصــادم
والحــوادث علــى الطــرق وأكثــر أمنــاً
للســائقين .ومــن القطاعــات الخدميــة
التــي ســتختفي أيضــاً فــي المســتقبل
متاجــر البيــع بالتجزئــة ،ومحطــات
تعبئــة الوقــود ،وغســيل الســيارات،
ومتاجــر تنظيــف وغســيل المالبــس،
ومتاجــر تغييــر إطــارات الســيارات،
وقطــع الغيــار ،وغيرهــا؛ حيــث ســتظهر

في األعلى:
توماس فري
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تكنولوجيا الغد

مجــاالت جديــدة للخدمــة تبتكرهــا شــركات ســيارات
مثــل :فــورد وجنــرال موتــورز ومرســيدس وفولفــو،
والتــي ســتنتج مالييــن الســيارات التــي مــن المتوقــع
أن تغطــي جميــع المــدن الكبــرى فــي العالــم .كمــا
ســتختفي مواقــف انتظــار الســيارات واألماكــن
المخصصــة لســيارات ذوي االحتياجــات الخاصــة
واالختناقــات المروريــة فــي الشــوارع.
ونتيجــة لهــذا كلــه ،ســوف يتغيــر نمــط التفكيــر
تمامــاً لدينــا فيمــا يتعلــق باســتخدام الســيارات؛
حيــث ســتكون الهيمنــة للســيارات الكهربائيــة ،كمــا
ســتصبح المــدن أكثــر هــدوءاً مــن اآلن .وفيمــا بيــن
 ،2035 -2030ســوف نشــهد تغييــرات أيضــاً فــي
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تعكــف «فولفــو» علــى إنتــاج
ســيارة مقاومــة للتصــادم
والحــوادث علــى الطــرق وأكثــر
أمنــً للســائقين

نفــس الشــيء ســوف ينســحب أيض ـاً علــى شــكل
أجهــزة التلفزيــون فــي المســتقبل ،التــي ســوف
تتغيــر تمامــاً مــن حيــث الشــكل والتقنيــات العاليــة
والمتقدمــة المســتخدمة فيهــا ،فــإذا مــا قار ّنَــا هــذه
األجهــزة فــي الوقــت الحالــي بمــا كان عليــه الحــال
قبــل خمســين عامــاً مثــاً؛ فســوف نالحــظ وجــود
اختــاف جوهــري دون شــك .وهنــا يؤكــد تومــاس
فــري أن األشــخاص الخالقيــن أكثــر قيمــة وأهميــة
مــن المبتكريــن .كمــا أنــه ال شــك فــي أن أي منتــج
جديــد فــي حياتنــا هــو نتــاج لعمــل وجهــد هــؤالء
األشــخاص مع ـاً ،ويُحــدِ ث تأثيــراً كبيــراً فــي حياتنــا.
وباالنتقــال إلــى قطــاع آخــر بالــغ األهميــة
أيضــاً ،وهــو العالــم الرقمــي ،يبــرز تومــاس كيفيــة
تأثيــر المنتجــات الرقميــة فــي مختلــف النواحــي
فــي حياتنــا .وعلــى ســبيل المثــال :نجــد أن الطاقــة
الشمســية تمثــل نســبة  %2فقــط مــن إجمالــي
الطاقــة فــي العالــم كلــه ،ولكــن األرقــام تشــير إلــى
أن هــذه النســبة ســوف تتضاعــف فــي الســنوات
القادمــة لتنمــو بوتيــرة أســرع ممــا كان عليــه الحــال
مــن قبــل؛ ومــن المتوقــع أن تصبــح الطاقــة الشمســية
هــي المهيمنــة فــي العالــم فــي غضــون االثنــي عشــر
عامـاً القادمــة .ونحــن نشــهد التحــول نفســه بالنســبة
إلــى المنــازل الذكيــة والمــدن الذكيــة ،وال يمكــن
أن ننســى أيضــاً التغيــر الــذي ســيحدث فــي قطــاع

القيــادة علــى الطــرق الرئيســة والســريعة ،كمــا أنــه
مــع توقُّــع اختفــاء أماكــن االنتظــار للســيارات فــي
مناطــق المطــارات ،ســوف يظهــر بحلــول العــام 2030
مــا يُسـمَّى بالتاكســي بــا ســائق إنتــاج شــركة إيربــاص،
الــذي ســوف يدخــل مجــال الخدمــة فــي ذلــك الوقــت،
وســيكون بحاجــة إلــى أماكــن مخصصــة للهبــوط فــي
مدننــا .كل هــذا ســيؤدي فــي النهايــة إلــى توفيــر
المليــارات مــن الــدوالرات والعمــل علــى الحــد مــن
مالييــن الحــوادث المروريــة التــي تقــع علــى الطــرق،
ا عــن تقليــل األضــرار والخســائر الماديــة
فضــ ً
والخســائر فــي األرواح التــي تُقــدَّ ر بخســارة مــا يصــل
إلــى حوالــي  20مليــون شــخص ســنو ّياً حــول العالــم.
www.mbrf.ae

االتصــاالت وتأثيــره الفعــال فــي المســتقبل .وبفضــل
الثــورة الهائلــة التــي حدثــت فــي عالــم االتصــاالت،
أمكــن لكثيــر مــن المشــاهير مــن نجــوم الســينما
والمطربيــن تحقيــق أعلــى نســب للمشــاهدة علــى
مواقــع اإلنترنــت ،وصلــت إلــى مليــارات المشــاهدين
حــول العالــم.
قوانين

غيــر أن حقيقــة اختفــاء المليــارات مــن الوظائــف
فــي المســتقبل ال يعنــي بالضــرورة أننــا لــن نجــد
ا أو وظيفــة للقيــام بهــا؛ ألن العنصــر البشــري
عم ـ ً
والثــروة البشــرية باقيــان ومهمــان فــي عمليــة
التنميــة ،فهنالــك كثيــر مــن الفــرص والوظائــف التــي
ســوف تصبــح متاحــة فــي المســتقبل .وعلــى أي
حــال ،يوضــح تومــاس أنــه مــن خــال تجاربــه توصــل
إلــى قوانيــن أساســية تتعلــق بالقــدرات واإلمكانــات
الماليــة:
القانــون األول يشــير إلــى أنــه مــع كل أتمتــة
وتطــور تقنــي ينشــأ نقــص فــي الجهــد ،ولكنــه يــؤدي
إلــى زيــادة فــي القــدرات.
القانــون الثانــي يتلخــص فــي أنــه بينمــا تصبــح
اإلنجــازات التــي تحققــت فــي الوقــت الحاضــر أكثــر
شــيوعاً ،إال أن هنالــك إنجــازات أكبــر ســوف تحــل
محلهــا؛ حيــث ســيصبح باســتطاعتنا التفكيــر علــى
نحــو أســرع وإنجــاز األعمــال علــى نحــو أفضــل
وأســرع مــن ذي قبــل ،ومــن المتوقــع أيضـاً أن تتوافــر
مالييــن الوظائــف عبــر شــبكة اإلنترنــت والمواقــع
اإللكترونيــة.
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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أشهر الشركات األمريكية تحزم أغراضها

مغادرة وادي

السيليكون

أزمة كاليفورنيا وعاصفة
الفرار الجماعي

ومضات  -ستانفورد ـ جون تايلور *
تفيد األخبار الواردة من وادي السيليكون بأنَّ بعض أكثر شركات
أميركا حيوية بدأت تحزم أغراضها وترحل .حيث شرعت مؤسسة
هيوليت باكارد ( ،)HPالشركة التي بدأها بيل هيوليت وديفيد
باكارد داخل جراج في مدينة بالو ألتو عام  ،1939في نقل
مقرها الرئيس إلى هيوستن ،تكساس ،وقبلها نقلت شركة
البرمجيات العمالقة أوراكل مقرها من ريدوود سيتي،
كاليفورنيا ،إلى أوستن ،تكساس.
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األســعار المتدنيــة للمســاكن
فــي تكســاس تغــري أصحــاب
األعمــال علــى االنتقــال إليهــا

علــى نحــو مماثــل ،أعلــن إيلــون ماســك ،الرئيــس
التنفيـــذي لشـــركتي تســـا وســـبيس إكـــس ،أنـــه
أوضــح تفســيرات النــزوح الجماعــي
ســـينتقل إلـــى تكســـاس ،وكذلـــك جـــو لونســـديل،
يعــود الرتفــــاع الضـرائــــب علــــى
مؤســـس شـــركة باالنتيـــر لتحليـــل البيانـــات ،الـــذي
مســتوى الواليــة
ســيجلب برفقتــه شــركة إدارة رأس المــال المجــازف
 .8VCيشـــعر لونســـديل بخيبـــة أمـــل كبيـــرة تجـــاه
بعنـــوان «كاليفورنيـــا ،أحبهـــا وأتركهـــا».
الواليـــة الذهبيـــة لدرجـــة أنـــه أعلـــن عـــن تحركـــه
علنـاً فــي مقــال رأي لصحيفــة وول ســتريت جورنــال
فرار جماعي

بالطبـــع ،الحـــظ العديـــد مـــن المراقبيـــن
االقتصاديي ــن ه ــذا الن ــزوح قب ــل وق ــت طوي ــل م ــن
تحولـــه إلـــى فـــرار جماعـــي .فـــي الواقـــع ،كانـــت
جميــع المحاضــرات التــي أ ُلقيهــا لداعمــي مؤسَّ ســة
هوفــر فــي جامعــة ســتانفورد تُع َقــد فــي كاليفورنيــا،
لكن ــي أج ــد نفس ــي اآلن أس ــافر معظ ــم الوق ــت إل ــى
داالس أو مدينـــة أخـــرى ،ألنَّ هـــذه هـــي األماكـــن
الت ــي اتج ــه إليه ــا كثي ــر م ــن الن ــاس.
توجـــد تفســـيرات معقولـــة لهـــذه االنتقـــاالت،
ويتم َّث ــل أح ــد أوض ــح ه ــذه التفس ــيرات ف ــي ارتف ــاع
الضرائـــب علـــى مســـتوى الواليـــة .حيـــث يصـــل
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أعلـــى معـــدل لضريبـــة الدخـــل الشـــخصي فـــي
والي ــة كاليفورني ــا إل ــى  ،%13.3و %8عل ــى الدخ ــل
الخاضـــع للضريبـــة بيـــن  45753و 57824دوالراً
(لمقدم ــي اإلق ــرارات الفرديي ــن) .ف ــي المقاب ــل ،ال
تفـــرض واليـــة تكســـاس ضريبـــة دخـــل شـــخصي.
وعل ــى نح ــو مش ــابه ،ف ــي حي ــن يبل ــغ مع ــدل ضريب ــة
الشـــركات فـــي كاليفورنيـــا  ،%8.84ال تفـــرض
والي ــة تكس ــاس ضريب ــة عل ــى الش ــركات ،وتف ــرض
عوضـــاً عـــن ذلـــك ضريبـــة امتيـــاز تبلـــغ نحـــو %1
فـــي المتوســـط (بنـــاء علـــى إجمالـــي اإليـــرادات).
وأخي ــراً ،تف ــرض والي ــة كاليفورني ــا ضريب ــة مبيع ــات
بنســبة  ،%7.25مقارنــة بنســبة  %6.25فــي واليــة
تكســـاس.
أسعار المساكن

عــاوة علــى ذلــك ،فــي حيــن يقــل متوســط معــدل
ضريبــة األمــاك الفعلــي فــي كاليفورنيــا عــن مثيلــه
ف ــي تكس ــاس ،تعـ ـ ُّد أس ــعار المس ــاكن ف ــي األخي ــرة
أكثــر مــن كافيــة لتعويــض هــذا الفــارق .حيــث يصــل
متوســـط معـــدل ضريبـــة األمـــاك مـــع ضرائـــب
ورســـوم تصنيـــف العقـــارات إلـــى نحـــو  %1فـــي
كاليفورني ــا ،ونح ــو  %1.9ف ــي تكس ــاس .ولك ــن م ــع
بل ــوغ متوس ــط أس ــعار المن ــازل ف ــي كاليفورني ــا نح ــو
 450أل ــف دوالر ،يك ــون متوس ــط ضريب ــة األم ــاك
ف ــي ح ــدود  4500دوالر ف ــي الس ــنة ،مقارن ــة بأق ــل
مــن  2800دوالر فــي تكســاس ،حيــث يبلــغ متوســط
كاليفورني ــا ثان ــي أكب ــر ع ــبء تنظيم ــي فيم ــا يتعلَّ ــق
أس ــعار المن ــازل نح ــو  146أل ــف دوالر.
بالتوظي ــف بي ــن جمي ــع الوالي ــات الخمس ــين .يعتم ــد
أعباء تنظيمية
هـــذا الترتيـــب علـــى نتيجـــة إجماليـــة مكونـــة مـــن
تعـــ ُّد االختالفـــات التنظيميـــة أيضـــاً مـــن ســـبع فئـــات تنظيميـــة للعمـــل :تعويـــض العمـــال،
العوام ــل الت ــي تُراع ــى ف ــي ق ــرارات اختي ــار الموق ــع .والترخيـــص المهنـــي ،والحـــد األدنـــى لألجـــور،
وفقـــاً لمعهـــد أبحـــاث المحيـــط الهـــادئ ،تتحمَّـــل وغي ــاب قواني ــن الح ــق ف ــي العم ــل ،وم ــدى تواف ــر
www.mbrf.ae
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تقريرهـــا للجنـــة األوراق الماليـــة والبورصـــة حـــول
انتقاله ــا ف ــي اآلون ــة األخي ــرة إل ــى أنَّ «العدي ــد م ــن
موظفينــا يمكنهــم اختيــار مواقــع مكاتبهــم ،ويمكنهــم
أيض ـاً مواصلــة العمــل مــن المنــزل بــدوام جزئــي أو
كام ــل».
علـــى أيـــة حـــال ،أثنـــاء تجولـــي بالســـيارة
داخ ــل وادي الس ــيليكون ،أرى أنَّ مواق ــف س ــيارات
الموظفي ــن ف ــي جوج ــل وفيس ــبوك وآب ــل أصبح ــت
خاليـــة اآلن .وبغـــض النظـــر عمّـــا إذا كانـــت هـــذه
الش ــركات س ــتنض ُّم إل ــى ش ــركات أخ ــرى ف ــي نق ــل
مقراته ــا ،م ــن الواض ــح أنَّ نس ــبة أكب ــر بكثي ــر م ــن
موظفيه ــا س ــتعمل ع ــن بُع ــد ف ــي «الوض ــع الطبيع ــي
الجديـــد» بعـــد الجائحـــة .وبالفعـــل ،ذكـــرت
«فيســـبوك» أنهـــا تتوقَّـــع أن يعمـــل نحـــو نصـــف
موظفيهـــا عـــن بُعـــد فـــي المســـتقبل.
المزاي ــا الطبي ــة اإللزامي ــة ،والتأمي ــن ض ــد البطال ــة،
وأنظم ــة اإلعاق ــة القصي ــرة األج ــل .كل الئح ــة م ــن
هــذه اللوائــح  -حتــى تلــك المســتترة مثــل الترخيــص
المهنـــي  -تُضيـــف إلـــى تكاليـــف االمتثـــال ،والتـــي
تك ــون أعباؤه ــا كبي ــرة نس ــبياً ف ــي حال ــة الش ــركات
الناشـــئة الصغيـــرة.
ثمـــة اختالفـــات كبيـــرة أيضـــاً فـــي الضوابـــط

التنظيمي ــة الت ــي تقي ــد كيفي ــة اس ــتخدام األراض ــي
ألغــراض ســكنية أو تجاريــة أو ترفيهيــة .علــى وجــه
التحدي ــد ،تمن ــع لوائ ــح تنظي ــم اس ــتخدام األراض ــي
(التـــي تحددهـــا غالبـــاً حكومـــات المـــدن أو
المقاطعــات) بنــاء المســاكن أو تقيــد هــذه العمليــة،
وبالتال ــي تزي ــد م ــن تكلف ــة اإلس ــكان .ويُظه ــر بح ــث
الخبـــراء االقتصادييـــن كايـــل هيركينهـــوف ،ولـــي

أوهاني ــان ،وإدوارد بريس ــكوت أنَّ كاليفورني ــا لديه ــا إشارات أمل

مجموعـــة مـــن أكثـــر لوائـــح اســـتخدام األراضـــي
تقييـــداً فـــي البـــاد ،فـــي حيـــن أنَّ «تكســـاس
لديه ــا أدن ــى مس ــتوى م ــن لوائ ــح تنظي ــم اس ــتخدام
األراضـــي».

تطور االتصاالت المبتكرة

أدت جائحـــة كوفيـــد 19-إلـــى تضخيـــم تأثيـــر
ه ــذه الف ــروق الضريبي ــة والتنظيمي ــة ،حي ــث أثبت ــت
أنَّ العديــد مــن األشــخاص (خاصــة أولئــك العامليــن
فــي قطــاع التكنولوجيــا) ال يحتاجــون بالضــرورة إلــى
أن يعيش ــوا بالق ــرب م ــن م ــكان عمله ــم .وعل ــى ه ــذا
فــإنَّ الهــروب مــن وادي الســيليكون يرجــع بشــكل مــا
أو بآخ ــر إل ــى تط ــور ابت ــكارات االتص ــاالت الس ــلكية
والالس ــلكية مث ــل خدم ــات عق ــد االجتماع ــات ع ــن
طري ــق الفيدي ــو .ف ــي الواق ــع ،أش ــارت «أوراكل» ف ــي
يُظهــر أحــد األبحــاث أن لــدى
كاليفورنيــا مجموعــة مــن أكثــر
لوائــح اســتخدام األراضــي تقييــدًا
فــي البــاد
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هـــل تعمـــل حكومـــات واليـــة كاليفورنيـــا
والحكومـــات المحليـــة علـــى تخفيـــف الضرائـــب
واللوائ ــح المرهق ــة والحواج ــز األخ ــرى لوق ــف ه ــذا
التدافــع إلــى الخــارج؟ الحــق أنَّ القــرارات الرئيســة
التـــي اتخذهـــا الناخبـــون فـــي نوفمبر/تشـــرين
الثان ــي الماض ــي تُعط ــي إش ــارات تبع ــث عل ــى األم ــل
بــأنَّ ثمــة تغيــرات فــي الطريــق .علــى ســبيل المثــال،
واف ــق س ــكان كاليفورني ــا عل ــى االقت ــراح  ،22ال ــذي
يصنـــف الســـائقين فـــي منصـــات طلـــب ســـيارات
األج ــرة باعتباره ــم متعاقدي ــن مس ــتقلين .وبذل ــك،
ألغــى الناخبــون جــزءاً مــن مشــروع قانــون الجمعيــة
رق ــم  ،)AB 5( 5ال ــذي ف ــرض من ــذ س ــبتمبر/أيلول
 2019قي ــوداً عل ــى ف ــرص الس ــائقين العاملي ــن ف ــي
التطبيق ــات م ــن خ ــال تصنيفه ــم موظفي ــن.
وفـــي إشـــارة جيـــدة أخـــرى ،رفـــض ناخبـــو
كاليفورنيـــا االقتـــراح  ،15الـــذي كان مـــن شـــأنه أن
يبــدأ تعديــاً دســتورياً يهــدف إلــى زيــادة الضرائــب
عل ــى الممتل ــكات التجاري ــة والصناعي ــة .حي ــث رأى
الناخب ــون أنَّ ه ــذا االقت ــراح بمثاب ــة صفع ــة لمب ــادرة
االقت ــراع رق ــم  13لع ــام  ،1978والت ــي س ــاعدت من ــذ
فت ــرة طويل ــة عل ــى إبق ــاء مع ــدالت ضريب ــة األم ــاك
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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منخفض ــة .وعل ــى الرغ ــم م ــن دع ــم حاك ــم الوالي ــة
جافيـــن نيوســـوم للمقتـــرح رقـــم  ،15كان غالبيـــة
ســـكان كاليفورنيـــا يعلمـــون جيـــداً أنَّ معـــدالت
الضرائـــب المرتفعـــة ســـتؤدي فـــي النهايـــة إلـــى
تفاقـــم مشـــكالت واليتهـــم.
إجراء سلبي

وتبقـــى القـــوى الكامنـــة المحركـــة للديناميكيـــة
كمـــا هـــي .حيـــث تعـــزز شـــركة زوم التصـــاالت
الفيديـــو ،إحـــدى شـــركات وادي الســـيليكون ،نمـــو
وانتش ــار العم ــل ع ــن بع ــد .وم ــع ذل ــك ،فه ــذا لي ــس
وقــت الشــعور بالرضــا عــن الــذات .فحتــى إذا بــدأت
س ــاحات انتظ ــار الس ــيارات تمتل ــئ م ــرة أخ ــرى م ــع
توزي ــع لقاح ــات كوفي ــد ،-19ستس ــتمر العدي ــد م ــن
الشــركات فــي مغــادرة الواليــة مــا لــم يجــرِ التخلــص
مــن أعبــاء ممارســة األعمــال التجاريــة .واألســوأ مــن
ذلــك ،بــدالً مــن معالجــة مشــكلة الهجــرة الجماعيــة،
يناقـــش المشـــرعون فـــي واليـــة ســـاكرامنتو اآلن
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ضريبـــة ثـــروة جديـــدة  -وهـــو إجـــراء آخـــر مـــن
ش ــأنه بالتأكي ــد أن يزي ــد األم ــور س ــوءاً.
م ــع فش ــل صانع ــي السياس ــة ف ــي التعام ــل م ــع
مش ــكلة التش ــرد المتزاي ــدة ف ــي س ــان فرانسيس ــكو
ولـــوس أنجلـــوس ،أو حتـــى مـــع حرائـــق الغابـــات
المســـتعرة فـــي جميـــع أنحـــاء الواليـــة ،أصبحـــت
عـــال مـــن
قـــدرة كاليفورنيـــا علـــى توفيـــر مســـتوى ٍ
المعيشـــة معرضـــة للخطـــر .ولكـــن ،كمـــا أخبرنـــي
أحــد قــادة األعمــال البارزيــن الذيــن غــادروا أخيــراً،
«م ــا زل ــت أح ــب كاليفورني ــا وآم ــل أن أس ــاعد عل ــى
إصالحه ــا» .وق ــد ح ــان وق ــت العم ــل.
* ج ــون تايل ــور وكي ــل وزارة الخزان ــة األميركي ــة
مــن  2001إلــى  2005وأســتاذ علــوم االقتصــاد فــي
جامع ــة س ــتانفورد وكبي ــر زم ــاء مؤسَّ س ــة هوف ــر.
وهـــو مؤلـــف كتـــاب «محاربـــي الماليـــة العالميـــة»
وكت ــاب «اختي ــار الحري ــة االقتصادي ــة» (م ــع ج ــورج
ش ــولتز).

تعزيــز نشـر المعرفــة

إثــراء النشـاط الفكـري

نشــر ورقــي وإلكترونــي

تؤكد «قنديـل» حضورهــا الراسـخ كإحــدى المؤسســات
الوطنية الرائدة في مجاالت الطباعة والنشر والتوزيع
زوروا موقعنــــا لمعرفــة المزيــــد:

https://qindeel.ae

صحة

وســتصل اللقاحــات إلــى غالبيــة مواطنــي الــدول تحالـــف اللقاحـــات ،حيـــث كنـــت أتولـــى منصـــب
الغني ــة ف ــي الرب ــع األول م ــن ه ــذا الع ــام ،وس ــيبدأ القيـــادة.
مواطن ــو البل ــدان المنخفض ــة الدخ ــل والبل ــدان ذات
الدخ ــل المتوس ــط األدن ــى ف ــي الحص ــول عليه ــا .إنَّ مليارا جرعة
وسيســـهل برنامـــج كوفاكـــس طـــرح مليـــاري
س ــرعة ونط ــاق توفي ــر اللقاح ــات أم ــران
اســـتثنائيان وضروريـــان إلنهـــاء الوبـــاء ،جرع ــة لق ــاح خ ــال الع ــام المقب ــل ،إليصاله ــا بذل ــك
وال يمك ــن تحقيقهم ــا إال بفض ــل الع ــرض إل ــى األش ــخاص ف ــي  190بل ــد واقتص ــاد مش ــارك،
غيـــر المســـبوق للتضامـــن العالمـــي ،بغــض النظــر عــن القــدرة علــى الدفــع .وفــي الواقــع،
والدعـــم المتعـــدد األطـــراف لـــ COVAXيج ــب أن توفي ــر م ــا يكف ــي م ــن الجرع ــات لحماي ــة
(كوفاكـــس) ،وهـــو اآلليـــة المركزيـــة جميـــع العامليـــن فـــي مجـــال الرعايـــة الصحيـــة
فـــي جهـــود التطعيـــم العالميـــة ضـــد واالجتماعيـــة فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم بحلـــول
كوفيـــد ،19-التـــي أطلقتهـــا العـــام منتصــف عــام  . 2021علــى الرغــم مــن أنَّ البرنامــج
الماضـــي منظمـــة الصحـــة لــه نصيبــه مــن الرافضيــن ،فإنــه اســتم َّر فــي جــذب
العالميـــة و( Gaviغافـــي) ،المزيـــد مـــن الحكومـــات ،وصانعـــي السياســـات
االقتصاديـــة ،والشـــركات المنتجـــة للقاحـــات.
وبـــدأت تلـــك الجهـــات المشـــاركة فـــي االنضمـــام

تتاح في جميع أنحاء العالم
ثراء
دون قصرها على البلدان األشد ً

عولمة لقاح كوفيد
قارب نجاة الفقراء
والفعالة،
ومضات  -الغوس -نجوزي أوكونجو إيوياال يعد تطوير لقاحات كوفيد 19-اآلمنة
َّ
والتي حظيت بالموافقة بعد أقل من عام من انتشار الوباء إنجاز ًا رائع ًا حق ًا ،يعطي بصيص أمل
في أنَّ نهاية هذه األزمة المدمرة قد تكون وشيكة .وما سيحدث في األشهر  -أو حتى األسابيع
 المقبلة سيكون ملحوظ ًا بنفس القدر :سيكون لقاح كوفيد 19-متاح ًا في نفس الوقت تقريب ًاثراء.
في جميع أنحاء العالم -ليس فقط في البلدان األشد ً
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صحة

إل ــى البرنام ــج؛ ألنه ــا ت ــدرك أن كوفاك ــس ه ــو الح ــل
العالمـــي الوحيـــد الناجـــع ألزمـــة كوفيـــد.19-
منعطف حرج

اآلن وق ــد وصلن ــا إل ــى ه ــذا المنعط ــف الح ــرج،
يجـــب أن تتوقَّـــف التكهنـــات حـــول مـــا إذا كان
كوفاكـــس سيفشـــل .لقـــد حـــان الوقـــت للبـــدء فـــي
تقدي ــم الدع ــم ال ــازم لضم ــان نجاح ــه ف ــي القي ــام
بم ــا تــ َّم تصميم ــه م ــن أجل ــه .إنَّ تطوي ــر اللقاح ــات
والموافقـــة عليهـــا مجـــرد خطـــوة أولـــى .إذ طالمـــا
أنَّ فيـــروس كورونـــا يمكـــن أن ينتقـــل بيـــن النـــاس،
فستس ــتمر الع ــدوى بينه ــم ،وس ــيموت ع ــدد منه ــم.
سيسهل برنامج كوفاكس
طرح ملياري جرعة خالل العام
المقبل إليصالها إلى  190بلدًا
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وس ــيظل األم ــل ف ــي الع ــودة إل ــى التج ــارة الطبيعي ــة
والس ــفر بعي ــد المن ــال.
وحت ــى نخ ــرج م ــن الدوام ــة ،ال يمكنن ــا تطعي ــم
بع ــض األش ــخاص فق ــط ف ــي بع ــض البل ــدان؛ يج ــب
علينـــا حمايـــة جميـــع النـــاس فـــي كل مـــكان .ومـــع
ذلـــك ،بمجـــرد طـــرح اللقاحـــات ،تجـــاوز الطلـــب
بصـــورة متوقعـــة معـــدل العـــرض الـــذي ال يـــزال
محـــدوداً .وفـــي ظـــل هـــذه الظـــروف ،حتـــى لـــو
كان ــت هن ــاك وع ــود بتقدي ــم جرع ــات لبقي ــة العال ــم
ف ــي المس ــتقبل القري ــب ،ف ــإنَّ تخصي ــص اللقاح ــات
لم ــن يدف ــع أعل ــى س ــعر ل ــن ي ــؤدي إال إل ــى إطال ــة
أمـــد األزمـــة .إن قوميـــة اللقاحـــات هـــي بالضبـــط
المشـــكلة التـــي أطلـــق برنامـــج كوفاكـــس لحلهـــا.
صفقات ثنائية

وفـــي مواجهـــة كوفيـــد ،19-يجـــب أن نتجنـــب
تك ــرار م ــا ح ــدث ف ــي ع ــام  ،2009عندم ــا اش ــترى

ع ــدد صغي ــر م ــن البل ــدان الغني ــة معظ ــم اإلم ــدادات
العالمي ــة م ــن لق ــاح إنفلون ــزا ( H1N1إيت ــش) وان
إي ــن وان ،ول ــم يتب ــقَّ أي ش ــيء لبقي ــة العال ــم .ونظ ــراً
ألنَّ كلَّ حكوم ــة وطني ــة لديه ــا واج ــب م ــن الدرج ــة
األول ــى لحماي ــة مواطنيه ــا ،فلي ــس م ــن المس ــتغرب
أن يكــون نحــو  35دولــة قــد أبرمــت بالفعــل صفقــات
ثنائي ــة م ــع ش ــركات تصني ــع األدوي ــة لط ــرح لقاح ــات
كوفي ــد.19-
وه ــذه الترتيب ــات ليس ــت مثالي ــة عندم ــا يتعل ــق
األمـــر بجهـــود التطعيـــم العالميـــة .إذ علـــى الرغـــم
مــن أنَّ كوفاكــس مــرن بمــا يكفــي للتغلــب علــى هــذه
المشـــكلة بالـــذات ،إال أنَّ ذلـــك لـــن يحصـــل إال إذا
كان المصنع ــون يو ّف ــرون ل ــه إمكاني ــة الوص ــول إل ــى
اللقاح ــات بق ــدر م ــا يوفرونه ــا للحكوم ــات الوطني ــة.
ولس ــوء الح ــظ ،نش ــهد بالفع ــل أنَّ بع ــض الحكوم ــات
تشــتري جرعــات أكثــر بكثيــر ممــا تحتــاج إليــه ،ممــا
يزيـــد الضغـــط علـــى اإلمـــدادات العالميـــة خـــال
ه ــذه المرحل ــة األولي ــة الحرج ــة.
وأشــارت بعــض هــذه البلــدان إلــى أنهــا ســتتبرع
بطلب ــات الفائ ــض الخاص ــة به ــا ،وف ــي ه ــذه الحال ــة
ســـتحتاج هـــذه الجرعـــات اإلضافيـــة إلـــى إعـــادة
توجيههــا بســرعة وبإنصــاف قــدر اإلمــكان .وأفضــل
طريقـــة للتأكـــد مـــن أنهـــا مناســـبة للحكومـــات
المانحـــة هـــي أن تمـــر عبـــر آليـــة االلتزامـــات
المس ــبقة للس ــوق لكافي/كوفاك ــس ،الت ــي ت ــم خلقه ــا
لضمـــان إتاحـــة لقاحـــات كوفيـــد 19-لألشـــخاص
الذي ــن يعيش ــون ف ــي دول العال ــم الـــ 92المنخفض ــة
والمتوســـطة الدخـــل.

في  2009اشترت البلدان الغنية
إمدادات عالمية من لقاح H1N1
َّ
يتبق شيء لبقية العالم
ولم

صفقـــات مـــع الشـــركات المصنعـــة للعديـــد مـــن
اللقاح ــات المرش ــحة الواع ــدة .ولك ــن هن ــاك حاج ــة
إل ــى جرع ــات أكث ــر .ويج ــب عل ــى جمي ــع الش ــركات
المصنعــة تكثيــف جهودهــا وإتاحــة لقاحاتهــا بتكلفــة
مناســـبة لبرنامـــج كوفاكـــس ،حتـــى يتمكَّـــن مـــن
طرحه ــا عالمي ـاً ف ــي الوق ــت المناس ــب .لق ــد قام ــت
بع ــض الش ــركات المصنع ــة بذل ــك بالفع ــل؛ وأس ــهم
المانحــون الدوليــون بالمليــاري دوالر التــي تحتاجهــا
آلي ــة االلتزام ــات المس ــبقة للس ــوق لكوفاك ــس لع ــام
 .2020لكــن البرنامــج احتــاج إلــى  5مليــارات دوالر
إضافي ــة لع ــام  ،2021وف ــي ديس ــمبر/كانون األول،
خصص ــت الوالي ــات المتح ــدة  4ملي ــارات دوالر لـــ
َّ
تكثيف الجهود
 Gaviف ــي حزم ــة إغاث ــة كوفي ــد 19-الثاني ــة.
وفـــي شـــباط (فبرايـــر) الماضـــي ،لـــم يكـــن
وحت ــى اآلن ،أ ّم ــن كوفاك ــس نح ــو ملي ــار جرع ــة
للنـــاس فـــي هـــذه البلـــدان ،مـــن خـــال إبـــرام أحـــد يتصـــور أنـــه بحلـــول نهايـــة العـــام ســـيكون
لدين ــا أكث ــر م ــن لق ــاح واح ــد معتم ــد ،وس ــنكون ف ــي
وض ــع يس ــمح لن ــا بإيص ــال الجرع ــات إل ــى البل ــدان
حان الوقت للبدء في تقديم
المرتفع ــة والمنخفض ــة الدخ ــل ف ــي وق ــت واح ــد.
الدعم الالزم لضمان نجاح
خص ــص برنامج ـاً لتنفي ــذ
ولك ــن المجتم ــع العالم ــي َّ
البرنامج في القيام بما صمم
ه ــذه المهم ــة؛ وكل م ــا يحتاج ــه كوفاك ــس اآلن ه ــو
ألجله
م ــا يكف ــي م ــن الدع ــم الدول ــي إلتمامه ــا.
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بيئة

تضطلع بدور حاسم في دعم السياسات وتعبئة الموارد
لوضع العالم على مسار مستدام

في األعلى:

إليزابيث مريما،
وكارلوس مانويل
رودريغيز

استثمار بنوك التنمية
بالحفاظ على

الطبيعة

دبي  -مونتريال /واشنطن العاصمة  -إليزابيث مريما ،وكارلوس مانويل رودريغيز*
تم ِّثل قمة التمويل المشترك لهذا األسبوع المرة األولى التي يجتمع فيها قادة  450بنك ًا إنمائي ًا
عام ًا في العالم لمناقشة كيفية إعادة توجيه االستثمارات نحو التنمية المستدامة .ونظر ًا لعدم اليقين
االقتصادي العالمي الحالي والتهديدات البيئية المتفاقمة ،يصادف التجمع فترة حرجة .وتحظى هذه
القمة بالترحيب ألنها فرصة للنظر في الطريقة التي يمكن أن تساعد بها المؤسسات المالية العامة في
ثم فتح فئة األصول التي
عملية توجيه التمويل نحو الحفاظ على الموارد الطبيعية واستخدامها المستدام َّ
تدعم الناس والكوكب.
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وتع ُّد القمة أيضاً فرصة لتأكيد األهمية البالغة العالمية إلعادة البناء بصورة أفضل بعد جائحة
لبيئة صحية على أنها أساس تحقيق أهداف األمم كوفيد 19-وتداعياتها االقتصادية.
المتحدة للتنمية المستدامة ،واتفاقية باريس
للمناخ ،وإطار عمل جديد وطموح بموجب اتفاقية أوجه القصور
أكد تقرير حديث صادر عن مبادرة التمويل من
األمم المتحدة للتنوع البيولوجي .وبطريقة مباشرة،
سيكون لبنوك التنمية العامة دور حاسم في الجهود أجل التنوع البيولوجي على الحاجة الملحة لمعالجة
www.mbrf.ae
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بيئة

تعــد خدمــات النظــام البيئــي
ُّ
التــي توفرهــا الطبيعــة ضروريــة
لتحقيــق  %80مــن أهــداف
التنميــة المســتدامة
فجوة كبيرة

أوجه القصور في حزم التحفيز االقتصادي المتعلقة
كوفيد 19-والخاصة بحكومات مجموعة العشرين،
وخل ُص إلى أنَّ مسار التعافي الحالي يخاطر بتعزيز
االتجاهات البيئية السلبية .ولكن التقرير سلَّط
الضوء أيضاً على فرصة العمل بصورة حاسمة لمنع
إلحاق أضرار دائمة بالطبيعة ،والتي ستصمد لفترة
طويلة بعد الوباء.

ومن ثمَّ ،فإنَّ بنوك التنمية العامة لديها فرصة
كبيرة لتكملة استثماراتها المناخية من خالل
وضع أهداف وغايات واضحة قائمة على الطبيعة
باعتبارها جزءاً أساسياً من جهودها لدعم التنمية
المستدامة .وعلى أي حال ،على عكس البنوك
الخاصة ،فإنَّ العديد من بنوك التنمية العامة لديها
مساهم واحد فقط :الحكومات.

ولتغيير المسار ،نحتاج إلى وضع الطبيعة في االستثمارات اإليجابية

صميم التخطيط االقتصادي واالستراتيجيات وصنع
القرار .إذ تع ُّد خدمات النظام البيئي التي توفرها
الطبيعة ضرورية لتحقيق  %80من أهداف التنمية
المستدامة ،بينما تمثل الحلول القائمة على الطبيعة
 %30من الطريق نحو تحقيق هدف اتفاقية باريس
المتمثل في الحد من ظاهرة االحتباس الحراري إلى
أقل من درجتين مئويتين مقارنة بمستويات ما قبل
العصر الصناعي .إنَّ الحفاظ على الطبيعة ضروري
أيضاً لمنع عودة ظهور األوبئة.
ينبغــي وضــع الطبيعــة فــي
صميــم التخطيــط االقتصــادي
واالســتراتيجيات وصنــع القــرار
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وفي الوقت نفسه ،يجب أن تتجنَّب بنوك
التنمية العامة تمويل المشكلة وكذلك الحل .وتقول
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ،إنَّ
االستثمارات اإليجابية في التنوع البيولوجي على
مستوى العالم ال تمثِّل اليوم سوى جزء بسيط من
اإلنفاق على األنشطة ذات اآلثار السلبية العالية.
وال يمكننا المبالغة في تقدير التأثير المحتمل
للمؤسَّ سات المالية العامة التي تنهي دعمها لمشاريع
الوقود األحفوري وللمخططات التي تؤدي إلى إزالة
الغابات أو التدمير الطبيعي .إنَّ تحوُّل االستثمار
الذي طال انتظاره لدعم االنتقال إلى اقتصاد ذي
تأثير إيجابي في الطبيعة ،والحلول القائمة على
الطبيعة للتصدي لتغير المناخ من شأنه أن يشكِّل
تطوّر الصناعات ،والطاقة ،والنقل ،والخدمات،
واالستهالك ،لعقود مقبلة.

وعلى الرغم من أنَّ تقديرات التمويل الالزم لحماية
التنوع البيولوجي تختلف باختالف االفتراضات
والمنهجيات والسيناريوهات المستخدمة ،والتي
تتراوح من أدنى أرقام مئات المليارات إلى أعالها،
فإنها تشير برمتها إلى فجوة كبيرة ومستمرة في
هذا العقد .وعلى هذا األساس ،يعني االستثمار
المستدام التعرُّف إلى فرص االستثمار في الطبيعة على نطاق واسع لوضع العالم على مسار مستدام.
وااللتزام بسد هذه الفجوة.
وتع ُّد قمة التمويل المشترك خطوة مهمة في
ويمكن أن يؤدي مثل هذا التركيز على االستثمار الفترة التي تسبق مؤتمر المناخ  COP26كوب 26
إلى أرباح كبيرة .إذ خل ُصت الدراسات الحديثة إلى في العام المقبل في غالسكو ،إسكتلندا ،واجتماع
أنَّ حماية المزيد من الموارد الطبيعية ستحقق فوائد التنوع البيولوجي  COP15كوب  15في كونمينغ،
تتجاوز التكاليف بما ال يقل عن خمسة إلى واحد ،الصين .ويسعدنا جداً معرفة أنَّ بنوك التنمية
وستدعم  30مليون وظيفة في السياحة البيئية العامة ستلتزم في إعالنها المشترك للقمة هذا
والصيد المستدام .ومع اعتماد أكثر من نصف األسبوع بدعم العمل المناخي ،وأهداف التنمية
الناتج المحلي اإلجمالي العالمي على الطبيعة ،فإنَّ المستدامة ،وحماية التنوع البيولوجي .ولهذا
االستثمار في المشاريع الخضراء ضروري للنمو السبب قررت اتفاقية األمم المتحدة بشأن التنوع
االقتصادي العالمي .إذ يمكن أن يولد االنتقال إلى البيولوجي COP15/دعم الحدث .وسنراقب عن
اقتصاد ذي تأثير إيجابي في الطبيعة ما يصل إلى كثب تنفيذ بنوك التنمية العامة لهذه االلتزامات،
 10.1تريليونات دوالر من قيمة األعمال السنوية ،وأن وتطور مناهجها في االستثمار وإدارة المخاطر.
ونتطلع خالل األشهر المقبلة إلى العمل مع
يخلق  395مليون وظيفة بحلول عام .2030
كل من مؤسسات التمويل العامة والخاصة لتحقيق
اقتراح ناجح
أهداف مشتركة ،واعتماد إطار طموح للتنوع
إنَّ العمل اآلن لدعم الحفاظ على الطبيعة ،البيولوجي العالمي لما بعد عام  . 2020ومن خالل
واستعادتها ،واستخدامها المستدام هو اقتراح ناجح ،رسم مسار نحو مستقبل اقتصادي أكثر استدامة،
ويمكن للحكومات أن تمهد الطريق نحو االستثمارات يمكن للعالم تحقيق رؤية اتفاقية التنوع البيولوجي
الالزمة لتمكين هذا التحول؟ وبصفتها مؤسسات لعام  2050المتمثلة في «العيش في وئام مع
تتيح  2.3تريليون دوالر من التمويل السنوي -وهي الطبيعة».
نسبة تمثل  %10من إجمالي االستثمار العالمي-
* إليزابيث مريما :األمينة التنفيذية التفاقية
تضطلع بنوك التنمية العامة بدور حاسم في دعم
السياسات العامة ،وتعبئة الموارد العامة والخاصة األمم المتحدة للتنوع البيولوجي.
www.mbrf.ae
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عنوان االزدهار وسر النهضة والعمران
وبوابة ولوج ميدان االزدهار العلمي

الكتاب هبة الحضارة
العربية لإلنسانية
مصطفى يعقوب عبد النبي *
عندمــا تتمايــز الحضــارات فيمــا بينهــا بميــزة تنفــرد بهــا عــن ســواها وتكــون عنوانـ ًا لهــا ،ســوف
نجــد ـ ـ علــى ســبيل المثــال ـ ـ أنَّ عنــوان الحضــارة المصريــة القديمــة هــو :اآلثــار الحجريــة متمثلــة
فــي األهرامــات والتماثيــل والمعابــد ،وســوف نجــد أيض ـ ًا أنَّ عنــوان الحضــارة اإلغريقيــة؛ الفلســفة
والمنطــق ،وعندمــا نأتــي إلــى الحضــارة العربيــة اإلســامية ال نجــد عنوانـ ًا لهــا ســوى «الكتــاب».

تمثال البن رشد في قرطبة بإسبانيا

48

ومضات  -السنة السابعة  -العدد التاسع والسبعون

وقد يستغرب بعضنا من أن يكون الكتاب عنواناً ألمة
قد اشتهرت في التاريخ القديم بأنها أمة غير كاتبة ،غير
أننا إذا تأملنا في حقيقة األمر فسوف نجد أنَّ الكتاب
منذ بداية فجر اإلسالم هو توجيه قرآني من اهلل ع ّز
وجل ،إذ إنَّ أول آية كريمة كانت اقرأ كما أنَّ السنّة النبوية
الشريفة سارت على هذا النهج القويم من الحث على
العلم وطلبه ،فقد حرص الرسول منذ البداية على العلم
والتعليم ففرض على كل أسير من أسرى المشركين في
غزوة بدر يجيد القراءة والكتابة أن يفدي نفسه مقابل أن
يعلّم عشرة من أبناء المسلمين .والقراءة ،كما هو معروف،
وسيلة إلى العلم عبر وسيلة أخرى وهي «الكتاب» فال
علم بال كتاب ،وبالطبع ال قراءة بال كتاب؛ فالعلم هنا هو
الغاية ،والكتاب هو الوسيلة .وإذا كانت الحضارة العربية
اإلسالمية الحضارة األبرز في ميدان التقدم العلمي
والتي استمرت ما يقرب من ثمانية قرون ،وهو زمن ليس

www.mbrf.ae

بالقليل في عمر الحضارات ،ووسع ملكها من األندلس
غرباً إلى تخوم الصين شرقاً ،وكل هذا يؤكِّد أنَّ أصدق
عنوان للحضارة العربية اإلسالمية هو «الكتاب» الذي هو
وعاء المعرفة على اتساع أنماط المعرفة والسيما «العلم»
بالمعنى الذي تدل عليه كلمة  Scienceوهو عامل
تقدم األمم ونهضتها ورقيها .وعندما ازدهرت الحضارة

في األسفل:

صورة تدل على
إبداع العرب
في ابتكار
اإلسطرالب
وسبقهم في
ذلك منذ القرون
الوسطى
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مؤلفاتهم .ولع َّل أشهر من تصدَّى ألخطاء جالينوس هو ابن
توصل إلى واحد من أشهر الكشوف العلمية
النفيس الذي َّ
فصلته
وهو اكتشاف الدورة الدموية ،على النحو الذي َّ
المستشرقة األلمانية زجريد هونكه  Z. Honkeفي فصل
خصصته لهذا الكشف .وبذلك يكون العلماء العرب هم
َّ
أول من وضعوا أسس النقد العلمي كعلم مستقل بذاته في
تاريخ العلم ،وهو ما تجاهله المستشرقون ومؤرخو العلم.

على اليسار:

صورة من اإلبداعات
المعمارية العربية في
األندلس

مؤلفات التراث العلمي العربي

في األسفل:

قصر الحمراء شاهد
على عبقرية هندسية
عربية في إسبانيا

50

العربية اإلسالمية ،إنما كانت بفضل ما وصلت إليه من
تقدم علمي كان بفضل إبداع العلماء العرب في مجال
سائر العلوم كالطب والفلك والجغرافيا والرياضيات...
بعد أن استوعبوا ما يسمّى في أدبيات التراث «علوم
األوائل» من تراث اليونان والفرس والهنود ،وأخذوا ما هو
مقبول وصحيح علمياً ،ونقدوا ما هو خطأ أو خرافة أو
ال ومنطقاً في هذا التراث ،وإن
ما هو غير مقبول عق ً
كان العلماء العرب قد أوردوا في مؤلفاتهم كثيراً من
تلك اآلراء منسوبة إلى أصحابها من أساطين اليونان
أو الفرس والهنود ،فإنما أوردوها ليس من قبيل اإليمان
بها أو الموافقة عليها ،وإنما هي نوع من األمانة العلمية
التي درج عليها العلماء العرب كأثر من آثار علوم الحديث
من إثبات رجال السند والرواة عبر العنعنات الكثيرة في
كتب الحديث وغير كتب الحديث أيضاً .ومن هنا فإنَّ
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التراث اإلنساني أو «علوم األوائل» قد خضع ألكبر عملية
للترجمة إلى العربية قام بها الخلفاء في العصر العباسي
على نحو معروف ومشهور والسيما الخليفة المأمون الذي
ال بمثل حتى كاد
كان يعطي زنة ما يترجم من الذهب مث ً
بيت المال يفلس .وتروي لنا كتب التاريخ أقاصيص شتى
أنَّ الخلفاء العباسيين لم يدخروا وسعاً في شراء وجلب
الكتب اليونانية ،وأنفقوا أمواالً طائلة على النقلة ،وأجروا
عليهم األرزاق .يقول ابن النديم« :كان بين المأمون وبين
ملوك الروم مراسالت ،فكتب إلى ملك الروم يسأله اإلذن
في إنفاذ ما يختاره من العلوم القديمة المخزونة المدخرة
ببلد الروم ،فأجاب عن ذلك بعد امتناع ،فأخرج المأمون
جماعة منهم الحجاج بن مطر وابن البطريق وسلما
صاحب بيت الحكمة ،فاختاروا مما وجدوا وأخذوه ،فلما
حملوه إليه أمرهم بنقله فنُقِ ل .ومعنى هذا أنَّ التراث
اإلنساني كله وباألخص التراث اليوناني ،أصبح في
متناول العلماء العرب ،وقد بادر العلماء العرب بعد ذلك
بالقيام بالخطوة المنطقية التالية؛ أي التأليف ولكن في
سياق مبتكر وغير مسبوق في أغلب األحيان بعدما أدركوا
الكثير من نقاط الضعف ،ومن األخطاء العلمية الواردة
في مؤلفات التراث اليوناني ،فألّف العلماء العرب كتباً
نقدية تفنِّد أخطاء أساطين علماء وفالسفة اليونان مثل
كتاب ابن الهيثم «الشكوك على بطليموس» وكتاب الرازي
ال عن أن معظم مؤلفات
«الشكوك على جالينوس» ،فض ً
العرب في شتى المجاالت قد تعرَّضت ألخطاء اليونان في

لم يأ ُل المستشرقون جهداً في الطعن على العلم
العربي لحساب العلم اليوناني حتى إنَّ زجريد هونكه
قد استنكرت ما يروج لدى كثير من المستشرقين
ومؤرخي العلم من الغربيين أنَّ العرب ليس لهم دور في
التاريخ اإلنساني سوى أنهم «قد لعبوا دور ساعي البريد
عندما نقلوا كنوز قدامى اليونان إلى الغرب» .ومن غالة
المستشرقين وعلى سبيل المثال فإنَّ المستشرق الفرنسي
كارا دو فو Carra de Vauxال يتوانى عن الطعن الصريح
في العرب حيث يقول« :ال ينبغي أن نتوقَّع أن نجد لدى
العرب تلك العبقرية الخارقـة ،وتلك الموهبـة المتمثلـة في
المخيلـة العلميـة ،وذلك الحماس ،وذلك االبتكار في الفكر،
مما نعرفه عن اإلغريق .فالعرب قبل كل شيء إنمـا كانوا
تالميذ لإلغريق ،وما علومهم إال استمرار لعلوم اليونان
التي حافظوا عليها ورعوهـا ،وفي بعض الحاالت طوروهـا
وحسنوهـا .غير أنَّ كثيراً من مؤلفات التراث العلمي كان
لها شأن آخر في تاريخ العلم؛ ففي الطب باعتراف عدد
من المستشرقين الذين توافروا على البحث في التراث
العلمي العربي ،يقول مونتجومري وات  M.Wattفي
كتابه «فضل اإلسالم على الحضارة األوروبية»« :وبلغ
العديدون من المسلمين شأواً بعيداً في اإللمام بعلم
الطب ،لدرجة أنهم بزوا أسالفهم بمراحل .وإنما تحقَّق
لهم هذا إذ جمعوا بين المعرفة النظرية الواسعة والمران
العملي الذي دوَّنوا أثناءه المالحظات الثاقبة الدقيقة».
اســتوعب علمــاء العــرب علــوم
األوائــل وأخــذوا مــا هــو مقبــول
وصحيــح علميــً ونقــدوا مــا هــو
خطــأ أو خرافــة
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ويكفي أن نشير هنا إلى أشهر طبيبين :وهما الرازي وابن
سينا ،فال يزال للرازي (توفي بين عامي  923و)932
أكثر من خمسين مؤلفاً له بين أيدينا ،من أفضلها رسالة
في الجدري والحصبة ،ترجمت إلى الالتينية واليونانية
والفرنسية واإلنجليزية .وأعظم كتبه هو كتاب «الحاوي»
الذي كان موسوع ًة لك ِّل المعارف الطبية حتى زمنه.
وقد عرض بصدد كل مرض آراء المؤلفين اليونانيين
والشاميين والهنود والفرس والعرب ،مضيفاً مالحظاته
من خالل تجاربه العملية ،ومعبراً في الختام عن وجهة
نظره .وفي الفلك يقول ديورانت »W.Durant« :عن بعض
فلكيي العرب« :ولم يكن هؤالء الفلكيون يقبلون شيئاً إال
بعد أن تثبته الخبرة والتجارب العملية ،وكانوا يسيرون
في بحوثهم على قواعد علمية خالصة ،وكتب الفرغاني
(نحو عام 860م) كتاباً في الفلك ظ َّل مرجعاً تعتمد عليه
أوروبا وغربي آسيا سبعمائة عام .وأوسع منه شهرة
البتاني الذي ظ َّل واحداً وأربعين عاماً يقوم بأرصاد فلكية
اشتهرت بدقتها واتساع مداها ،وقد وصل بهذه األرصاد
إلى كثير من المعامالت الفلكية التي تمتاز بقربها العجيب
من تقديرات هذه األيام .ومنهم أبو الوفا البوزجاني ،الذي
كان يعمل تحت رعاية سالطين بني بويه األولين حكّام
بغداد ،والذي كشف االنحراف الثالث للقمر قبل تيخو
براهي  Tycho Braheبستمائة عام.
ويقول ماكس مايرهوف متحدثاً عن كتاب
«البصريات» للحسن بن الهيثم« :إن روجر بيكون وكل كتّاب
القرون الوسطى في البصريات وباألخص ويتلو Witlo
الهولندي بنوا أبحاثهم البصرية على كتاب البصريات البن

في األعلى:

آثار علمية لبعض
الكتب التي أبدع
ال
العرب فيها شك ً
ومضموناً
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على اليسار:

صورة من اإلبداعات
المعمارية العربية في
األندلس

ال ليوناردو دا افنشي
الهيثم بصورة رئيسة ،لذلك بقي منه ً
 L.da Vinciويوهان كبلر .»J.Kepler
أمّا في الرياضيات فكان لها شأن آخر يلخصه لنا
مؤرخ الرياضيات جون ماكليش  J. Mclishفي كتابه
«العدد» بقوله« :حدثت اإلنجازات العربية الرئيسة
في العلوم والرياضيات أثناء العصور الذهبية للتفوُّق
اإلسالمي .وقد حفظ برنامجهم الضخم لترجمة األعمال
العلمية إلى العربية من اللغات البابلية والمصرية واليونانية
والهندية والصينية ،فأصبح متاحاً لعلماء الغربيين .وكان
هذا أساس الثورة العلمية الغربية في القرنين الخامس
عشر والسادس عشر».
كذلك فإنَّ العرب قد أبدعوا فروعاً جديدة في
الرياضيات ،نذكر منها الجبر وحساب المثلثات ،كما
أنهم وضعوا أسس الهندسة التحليلية .ووضع العرب قبل
نابيير بستمائة سنة األفكار الرئيسة التي تستند إليها
اللوغاريتمات .أمّا في أوروبا المسيحية فلقد كان تقليداً
طوال ما يقرب من أربعة قرون من الزمن تشويه سمعة
المساهمة العربية في الرياضيات .إنَّ تألق الرياضيات
اليونانية كان حكراً على عدد صغير من المفكرين الذين
طوَّروا الهندسة وجعلوا منها فرعاً منطقياً استنتاجياً ،إنما
أخفقوا تماماً في الوصول إلى ترميز عددي مناسب.
لذلك فإنَّ المقارنة الحقّة للرياضيات العربية ال
تكون باليونان القدماء ،بل بأوروبا خالل القرون الممتدة
من القرن السابع إلى القرن الخامس عشر .واألوروبيون
الذين تميزوا في الرياضيات كانوا طالباً في معاهد العلم
العربية .وقد استرعى هذا الحماس الشديد من قِ بل
العرب ما بين الترجمة والتأليف وما صاحب التأليف من
ابتكار وإبداع ،نظر فريق من مؤرخي العلم فع َّد صنيع
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العرب خروجاً على سياق التطوُّر الطبيعي في األمور؛
يقول جوستاف لو بون « :J.Le.Bonواإلنسان يقضي
العجب من الهمة التي أقدم بها العرب على البحث ،وإذا
كانت هناك أمم تستوي هي والعرب في ذلك فإنك ال
تجد أمة فاقت العرب على ما يحتمل» .وحول هذا المعنى
يقول جولدشتين « :Goldsteinاإلسالم هو واحد من أشد
الظواهر إدهاشاً في التاريخ الثقافي ،ففي ما بين منتصف
القرن السابع ومنتصف القرن الثامن صعدت القبائل
البدوية لشبه الجزيرة العربية ورفعوا أنفسهم من مستوى
البدو إلى مستوى الورثة الالمعين للثقافات القديمة؛
بسبب الحماس الفطري لقوم لم تفسدهم الحضارة إلى
حد كبير يتحرقون الستيعاب الميراث الثقافي الذي كان
منبسطاً أمام أعينهم في البالد المفتوحة».
لقد آثرنا أن نقدم هذه األقوال من شهادة نفر من
المستشرقين ومؤرخي العلم من الغربيين ،حتى تكون
الشهادة من أهلها ،وحتى يكون قول الغير هو األقرب
للحقيقة والصدق.
هبة العرب للحضارة اإلنسانية

كان هذا هو حال التراث العلمي العربي الذي حوى
ضمن ما حوى تراث األوائل من يونان وفرس وهنود ،أي إننا
أمام التراث اإلنساني كله عبر تاريخه الطويل بعدما نقحه
وهذَّبه وشرح غوامضه العلماء العرب ،كل هذا التراث قد
وجد طريقه إلى األندلس وهي أهم معابر الثقافة العربية
إلى أوروبا ،وبالتالي صار في أيدي الغرب بعد زوال
الدولة األموية في األندلس ،وسقوط غرناطة آخر معاقل
المسلمين فيها بعد ما عرف في أدبيات التاريخ األوروبي
بـ «حرب االسترداد» مما هو معروف ومشهور ومسجل

في كتب التاريخ .وقد خضع هذا التراث إلى أطول فترة
للترجمة في التاريخ وذلك من العربية إلى الالتينية ،فقد
بدأت الترجمة على أساس منظم على يد قسطنطين
اإلفريقي (المتوفى سنة 1087م) -أي في النصف األول
من القرن الحادي عشر -الذي ترجم كثيراً من المؤلفات
الطبية من العربية إلى الالتينية ،وفي غضون النصف
الثاني من القرن الرابع عشر بلغت الالتينية حداً صارت
المترجمات ال تنقل إليها فقط ،بل تنقل منها وبكميات
واسعة ،وكان تيار الترجمة من العربية إلى الالتينية
الجبار قد أوشك على الجفاف.
وبعيداً عن سرد وضع المكتبات العامة ،ومكتبات
األفراد في حواضر األندلس ،مما نجده مذكوراً في
مؤلفات ك ِّل من أرَّخ لحكام ووالة األندلس ،إال أننا سوف
نذكر حاكماً واحداً فقط من حكام واليات األندلس وهو
األمير المستنصر الحكم باهلل (المتوفى سنة 366هـ/
976م) الذي أقام للعلم والعلماء سوقاً ،جلبت بضائعه
من كل قطر ،وكان يبعث في الكتب إلى األقطار رجاالً
من التجار ويرسل إليهم األموال لشرائها ،واجتمعت
باألندلس خزائن من الكتب لم تكن ألحد من قبله وال
من بعده ،حتى قيل إنها كانت أربعمائة ألف مجلد ،وإنه
استجلب من بغداد ومصر وغيرهما من ديار المشرق من
عيون التواليف الجليلة والمصنفات الغريبة من العلوم
القديمة والحديثة وجمع منها في أيام أبيه ،ث َّم في مدة
ملكه من بعده ما يكاد ما يضاهي ما جمعته ملوك بني
العباس في األزمان الطويلة .ويعلق المستشرق جاك
ريسلر  J.Resslerعلى هذا األمر ساخراً بقوله« :وفي
قرطبة كان الحاكم يملك مكتبة تضم أربعمائة ألف
كتاب ،بينما لم يكن ملك فرنسا شارل الخامس قادراً
بعد ذلك بأربعة قرون على جمع أكثر من ألف كتاب».
إذن فالتراث اإلنساني كله الذي نقله العرب ،إضافة
إلى التراث العربي وما أبدعه العلماء العرب طوال ما
يقرب من ثمانية قرون قد أصبح موجوداً بأكمله في

تصــدى ابــن النفيــس ألخطــاء
َّ
وتوصــل إلــى واحــد
جالينــوس
َّ
مــن أشــهر الكشــوف العلميــة
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حواضر ومكتبات األندلس؛ أي إنه صار في متناول أيدي
المترجمين األوروبيين ،وقد خلص أحد الباحثين األسبان
إلى أنَّ ما تركه العرب في األندلس أكثر من مليوني كتاب.
فأي هبة عربية تلك التي وجدها األوروبيون بين أيديهم؟!
ولعلَّنا ال نجاوز الصواب إذا قلنا إنه لوال تلك الهبة العربية
التي تمثِّل التراث اإلنساني كله لبدأ األوروبيون من حيث
بدأ العرب ،ولتأخر ظهور عصر النهضة قروناً عديدة
باعتراف مؤرخي الغرب أنفسهم .ولم يكتف األوروبيون
بالترجمة فحسب بل تناولوا التراث العربي باالنتحال
والسطو وادعاء التأليف ،األمر الذي كشفه فريق من
المستشرقين ومؤرخي العلم من الغربيين أنفسهم ،وهذا
مجال يطول الحديث فيه؛ فقد أثبتت الدراسات الحديثة
التي أجراها عدد من مؤرخي العلم الذين توافروا على
البحث في التراث العلمي العربي حاالت السطو واالنتحال
وادعاء التأليف ،وحول هذا الموضوع يقول فؤاد سيزكين:
«اتخذت عملية أخذ الالتينية من علوم العرب صفة
االنتحال ،ولقد بيَّن هذا عدد من العلماء المتخصصين
في بحوث كثيرة كيف انتحلها علماء التينيون ،في كتب
العلماء العرب أو ترجموها إلى لغتهم ،زاعمين أنها من
إبداعهم وتأليفهم».
إنَّ الباحثين العرب في تاريخ العلم مطالبون بكشف
الحقائق والخبايا التي غشّ اها ستار صفيق من الصمت
حول هذا الكم الكبير من السطو على اإلبداع العلمي
للعلماء العرب ،حتى ال يقع النشء العربي فريسة االنبهار
بتفوق األوروبيين قديماً وحديثاً ،وما يتبع ذلك من أثر
نفسي غير محمود على األجيال القادمة من بني العرب.

في األعلى:

إحدى المخطوطات
العربية ضمن متحف
العلوم والفنون
اإلسالمية بإسطنبول

* كبير باحثين بهيئة المساحة الجيولوجية (سابقاً)
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إصدارات

تجعلنا قادرين على صنع الحياة قبل أن تمنحنا القدرة على قراءة النصوص

«التداوي بالفلسفة» في مواجهة ضراوة العيش
د .ربيعة بورقبة  -المغرب

«إذا لم تنفعك الفلسفة في مواجهة أشد ظروف
الحيـاة قسـوة وضـراوة فمعنـاه أنَّ دراسـتك لهـا  -إن
كنـت تدرسـها -مجـرّد مضيعـة للوقـت ،وعليـك أن
تعيـد النظـر فـي أسـلوب التعلّـم» .عبـارة بـدأ بهـا
الباحـث سـعيد ناشـيد كتابـه الصـادر عـن دار التنويـر
للطباعـة والنشـر فـي تونـس «التـداوي بالفلسـفة»،
والـذي صـدر فـي طبعتـه األولى سـنة  ،2018في 176
صفحـة مـن القطـع المتوسـط.
يـرى ناشـيد أنَّ كتابـه هـذا هـو محاولـة للدفـاع
عـن دور الفلسـفة فـي صنـع الحيـاة ،والفلسـفة إن
كانـت ال تحتـاج إلـى مـن يدافـع عنهـا ،فإننـا نحـن
مـن يحتـاج لتبيـان أهميتهـا فـي حياتنـا ،وذلـك حتـى
تمـارس دورهـا المنسـيّ  ،والـذي هـو الـدور األكثـر
حيويـة :ليـس دور الفلسـفة أن تمنحنـا القـدرة علـى
قـراءة النصـوص وحسـب ،بـل دورهـا باألسـاس أن
تجعلنـا قادريـن علـى الحيـاة.
أسلوب حياة

بعـد هـذه المالحظـة ينتقـل سـعيد ناشـيد إلـى
صلـب الكتـاب الـذي افتتحـه بموضـوع «الفلسـفة
والحضـارة» وهنـا نجـده يؤكد أنَّ الفلسـفة هي السـلّم
الـذي ارتقتـه الحضـارة المعاصـرة صعـوداً متدرجـاً
نحـو تحسـين قـدرة اإلنسـان المعاصـر علـى التفكيـر
فـي مواجهـة األوهـام ،وتحسـين قدرتـه علـى العيـش
فـي مواجهـة الشـقاء ،وتحسـين قدرتـه علـى التعايـش
فـي مواجهـة عنـف اإلنسـان ضـد أخيـه اإلنسـان.
حسنت قدرة اإلنسان
الفلسفة
َّ
المعاصـــر على التفكيـــر في
مواجهــة األوهـــام
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وفـي معـرض الحديـث عـن «الفلسـفة كأسـلوب
للحيـاة» يـرى أنَّ المبـدأ الـذي تقـوم عليـه فلسـفات
فـن العيـش بسـيطٌ ومتَّفـ ٌق عليـه فـي تاريـخ الفلسـفة:
التفكيـر هـو أداة تحريـر اإلنسـان مـن االنفعـاالت
السـلبية والغرائـز البدائيـة (الغضـب ،الخـوف،
الكراهيـة ،الغيـرة ،اإلحبـاط )..والتـي هـي العامـل
األساسـي فـي تعاسـته وشـقائه.

الملـل عـن طريـق التسـلية ،فنحـاول قتـل الملـل بأمور
تلهينـا عـن اإلبـداع فـي شـروط حياتنـا».

خطأ شائع

شجاعة العيش

وهنـا يـرى سـعيد ناشـيد أنَّ هنـاك خطـ ًأ شـائعاً
يعترضنـا ،مفـاده أنَّ التفكيـر إن لـم يـؤ ِّد إلـى الشـقاء
فإنـه ال يقـود إلـى السـعادة .يقـول ناشـيد« :والنتيجـة
أنَّ هـذا الصنـف مـن النـاس ينشـد السـعادة عبـر
تعطيـل قدرتـه علـى التفكيـر .هنـا ال يكـون الوصـول
إلـى هـذه النتيجـة سـوى تعبيـر عـن الفشـل فـي
مواجهـة مصاعـب الحيـاة ،وتعبيـر عـن االنعـزال ،بـل
هـو مجـرّد جُ بـن وكـس» .مؤكـداً فـي األخيـر علـى أنَّ
أصل المشـكل هو طريقة تفكيرنا ،وليس الشـقاء إال
شـيئاً يعـده اإلنسـان بنفسـه.
وهنـا يتسـاءل :لمـا نشـعر بالملـل؟ حيـث يـرى
أنـه ال توجـد حيـاة ال تشـوبها فتـرات مـن الملـل ،وال
توجـد روايـة ال تتخللهـا فقـرات تبعـث علـى الشـعور
بالملـل وتتطلـب الصبـر علـى القـراءة ،وال حديـث ال
تشـوبه لحظـت من الملـل ..وكل هذه الحاالت تتطلَّب
الصبـر واإلصغـاء.
هنـا يتسـاءل :هـل سـعادتنا تتوقَّـف علـى مواجهـة
الملـل؟ يجيبنـا قائلاً « :نعيـد التذكيـر بالقاعـدة
الرواقيـة :ال تسـوء األشـياء ،لكـن تسـوء أفكارنـا حول
األشـياء .تصـدق هـذه القاعـدة علـى حالـة الملـل
أيضـاً .ليـس الملـل شـيئاً سـيئاً فـي حـ ّد ذاتـه ،فالملل
قـد يكـون دافعـاً للحيويـة بالنسـبة لإلنسـان .أسـوأ
مواجهـة للملـل حيـن نظـن أنَّ بإمكاننـا الهـروب مـن

ومـن سـؤال الملـل ،توقَّـف سـعيد ناشـيد عنـد
نقطـة مهمـة وهـي «الفلسـفة كخلاص دنيـوي» ويـرى
أنَّ الفلسـفة ليـس دورهـا هـو أن تتخلـى عن المعذّبين
وتتركهـم للكهّـان والدجاليـن ،ليـس دورهـا أن تهجـر
النـاس حيـن يشـتد بهـم الحـال ويسـوء المـآل ،بـل
دورهـا أن ترعاهـم فـي ك ِّل أحوالهـم وأهوالهـم ،وأن
تمنحهـم شـجاعة العيـش فـي كل الظـروف.
وإن كانـت الفلسـفة ال تملـك أوهامـاً تبيعهـا
للمعذبيـن -هنـا تكمـن نقطـة ضعفهـا -لكنهـا تقتـرح
أسلوب عيش يجعل الحياة محتملة في كل الظروف،
ومـن دون حاجـة إلـى أوهـام بالضـرورة ،هنـا بالـذات
يكمـن البعـد الخالصـي للفلسـفة.

يمكـــن أن نســـتثمر مرحلــــة
الشيخوخـــة كــي نعيش حياة
أكثـــر هــدوءاً وجــودة

فرصة للحياة

لم يغفل سـعيد ناشـيد إثارة موضوع «الشـيخوخة
ال هنـا :كيـف نعيـش مرحلـة
كفرصـة للحيـاة» متسـائ ً
الشـيخوخة؟ ويـرى أنـه مـن المؤكـد أننـا ال نحـب أن
نشـيخ ،لكـن المؤكـد أيضـاً أنَّ بوسـعنا أن نشـي َخ بـكل
محبـة وارتيـاح .ليسـت الشـيخوخة بالشـيء الـذي
نستحسـنه ،لكنهـا الشـيء الـذي يمكننـا أن نجـري
عليـه تحسـينات دائمـة ،وباألحـرى يمكننا أن نسـتثم َر
مرحلـة الشـيخوخة ألجـل أن نعيـش حيـاة أكثر هدوءاً
وجـودة أيضـاً ،خاصـة أننـا نكـون قـد اكتسـبنا مـن
www.mbrf.ae

التجـارب والمعـارف مـا يعيننا على نظـرة أكثر حكمة
وهـدوءاً ،ونكـون قـد تخفَّفنـا مـن أعبـاء متطلبـات
تربيـة األطفـال وتعليمهـم ،حصلنـا علـى نـوع مـن
االسـتقرار مهمـا كان بسـيطاً.
وبالتالـي فإنـه حيـن تتحـرَّر طاقة العقل والجسـد
مـن الجشـع والطمـع فـي تكديـس المغانـم ،ويتحـرَّر
اإلنسـان مـن أفـكار كثيـرة كان يظـن أنهـا أسـاس
العيـش السـعيد ،ويكتشـف األوهـام التـي تحيط بها..
كل ذلـك يحـرِّر العقـل كمـا يحـرِّر الجسـد ويمنحـه
آفاقـاً أخـرى قـد تكـون أكثـر إنتاجيـة علـى مسـتوى
المعرفـة والخبـرة والحـب والصداقـة.
نسـتخلص إذن ونحـن نختـم هـذه الوقفـة مـع
كتـاب «التـداوي بالفلسـفة» أنَّ سـعيد ناشـيد قـد أثـار
موضوعـاً حساسـاً وهـو عـودة الدعـوة إلـى االهتمـام
الفلسـفة وتدارسـها وتدريسـها لمـا تقدمـه مـن
توجيهـات ترشـد العقـل وتفتـح لـه آفـاق اإلبـداع بـدالً
مـن إدخالـه فـي دوامـة االنغلاق والتقليـد والجمـود.
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

55

عام جديد وأمل مستمر
مع بداية العام الجديد ،وفي خضم مصارعة العالم مع وباء كوفيد  ،19الذي بدأ
التعافي منه يأخذ طريقه ،وشرعت دول العالم في تطعيم أبنائها للوقاية منه ،ننظر
إلى هذا العام نظرة التفاؤل التي عودتنا عليها القيادة الرشيدة لدولة اإلمارات العربية
المتحدة ،نظرة أمل في غد أفضل ،وتطلع إلى استمرار العمل في مؤسسة محمد
بن راشد آل مكتوم للمعرفة لالنطالق نحو احتفاالت دولتنا الغالية باليوبيل الذهبي
على تأسيسها وقد تربعت على عرش التفوق والريادة العالمية ،وغدت قبلة المبدعين
واألدباء والمبتكرين ،ومالذ الباحثين عن الطمأنينة والسعادة والرفاه.
 2020كان عاماً صعباً على عالمنا ،إال أنه أعطانا دروساً كبيرة حول األولويات التي
ينبغي علينا أن نضعها نصب أعيننا في أي عملية تخطيط لمستقبل أفضل ألبنائنا،
وهذا ما يلمح جلياً في نظرة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
إلى ما يعترض العال َم من تحديات مهما بلغ حجمها ،وقد كانت أزمة كورونا فرصة
ليطالعنا سموه بخالصة نظرته إلى هذه األزمة التي عصفت بالعالم .يقول سموه:
«قادرون على التأقلم مع مختلف التحديات ،ونستطيع بكوادرنا الوطنية
جمال بن حويرب
وبنيتنا التحتية أن نواكب كافة المستجدات»« .نحتاج حكومة أكثر رشاقة
المدير التنفيذي
ومرونة وسرعة لتواكب أولويات وطنية جديدة ومختلفة .مخطئ من يظن
أن العالم بعد كوفيد  19كالعالم قبله»« .بقي العالم لسنوات يتجادل :من يقود اآلخر؟
هل تقود السياسة االقتصاد؟ أم االقتصاد يقود السياسة؟ من العربة ومن الحصان؟
واكتشفنا في زمن الكورونا أن الحصان وعربته تحملهما الصحة ،وتقودهما مرغمين
حيث تريد ،وأن السياسة واالقتصاد تتقزَّمان أمام فيروس يجعل دهاة العالم في حيرة
وخوف وتيه».
ما أروعها من كلمات تبث األمل في النفوس ،وتدفع نحو العمل والمثابرة لمواجهة
األزمات ،وتعطي العالم دروساً في كيفية مواجهة التحديات وتطويع العقبات وتحويل
المحن إلى منح ،ومن هنا كانت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة سائرة على
هذا النهج السديد في العمل واإلصرار لتحقيق أفضل نتائج ،فكان العام  2020بالنسبة
ال باإلنجازات رغم اإلجراءات االحترازية التي فرضت للحد من انتشار
لها عاماً حاف ً
الوباء .فكانت نشاطاتنا عبر الفضاء اإللكتروني قائمة دون أن تتأثر بتبعات الجائحة؛
فاستمرت ورش وجلسات برنامج دبي الدولي للكتابة عن بعد ،وانتشر عبق العربية على
صفحات التواصل االجتماعي عبر مبادرة «بالعربي» ،وأتت حوارات المعرفة لتثري
المشهد وتنقل الخبرات والتجارب العالمية في شتى صنوف المعرفة ،وكان خاتمة
العقد بإصدار «مؤشر المعرفة العالمي  ،»2020الذي أضحى عالمة فارقة في المشهد
المعرفي العالمي .هذا ونتطلع إلى أن يكون  2021عام تقدم وتطور وازدهار ،وعلى أمل
أن تعم الصحة والعافية دول العالم أجمع.
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ومضات  -السنة السابعة  -العدد التاسع والسبعون

هديـة اإلمــارات ألبناء العرب
أطلق صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه
اهلل ،مشروع تحدي األمية الذي
يستهدف محو أمية

30

مليــون

طفل عربي حتى عام 2030
تعزيز المساواة بين الجنسين في التعليم وتحقيق التعليم للجميع.
تزويد الناس بالمهارات والمعارف الالزمة استجابة للتحديات التكنولوجية.
ترسيخ مفهوم التدريب المهني وتنمية مهارات الشباب.
جعل الشباب أعضاء منتجين ومشاركين في عملية التنمية.

زوروا موقعنــــا لمعرفــة المزيــــد:

https://mbrf.ae/literacychallenge/
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