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لعـل المتابـع للشـأن اإلماراتـي يقـف حائـراً أمـام هـذه
التطلعـات التـي تتوالـى وهـي تسـتولي علـى اهتمـام رأس
الهـرم مـن قيادتهـا؛ فبينمـا العالـم منشـغل فـي الخروج من
وطـأة األزمـات الداخليـة التـي تدمـر النسـيج االقتصـادي
واالجتماعـي والصحـي فـي عـدد مـن المناطـق التـي
وُبئـت بأفتـك مـرض مـر علـى البشـرية منـذ عقـود ،يـرون
المشـهد اإلماراتـي مختلفـاً تمامـاً؛ فالمواجهـة االحترافية
والرائـدة بشـهادة العالـم فـي التصـدي لتبعـات هـذا
المـرض ،واإلبـداع فـي مجـال البحـوث الطبيـة والعالجات
والمسـتويات العالية في الشـفاء وتضاؤل االنتشـار ،إذا به
يتبعـه تطلعـات قـد يراهـا البعـض نوعـاً مـن التـرف العلمي
فـي أوقـات الرخـاء ،فكيـف والعالـم قابـع تحـت رحمـة وباء
ال يفـرق بيـن دولـة متحضـرة وأخـرى متهاويـة!
إال أن هـذا المتابـع عندمـا يعلـم أن هـذه المواقـف
والتطلعـات هـي تطلعـات إماراتيـة يـزول عجبـه ،ويضمحل
اسـتغرابه ،فلا ريـب أن اإلمـارات ،التـي سـبقت فـي
فتـرة وجيـزة وسـابقت كثيـراً مـن الـدول ،ال غرابـة فـي
أن يكـون التميـز دأبهـا ،حتـى فـي أوقـات األزمـات .لكـن

م ــن خ ــال استكش ــاف القم ــر نكت ــب فص ـ ً
ـا جدي ــدًا ملهم ــً ف ــي س ــجل
إنجازاتنـــا كدولـــة ســـقف طموحاتهـــا الفضـــاء وأبعـــد ،واخترنـــا إطـــاق
اســـم المغفـــور لـــه الشـــيخ راشـــد علـــى المستكشـــف اإلماراتـــي للقمـــر
تكريمـــً لبانـــي نهضـــة دبـــي وأحـــد صنـــاع دولـــة اإلمـــارات؛ المشـــروع
الوطنـــي واإلنســـاني األكبـــر واألجمـــل فـــي المنطقـــة
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة إطالق مشروع اإلمارات الستكشاف القمر

تحتـف األوقـات التـي يسـتنفد فيهـا كوفيـد  19طاقـات
َّ
أن
العالـم ومقدراتـه ،جهـود إماراتيـة وإطلاق مشـروعات
فضائيـة فهـذا بحـد ذاتـه إنجـاز عظيـم .فلـم تمـض أشـهر
علـى إطلاق مسـبار األمـل الستكشـاف المريـخ ،متحديـاً كل
الظـروف الراهنـة ،إذا بصاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن
راشـد آل مكتـوم ،يعلـن عـن إطلاق «راشـد» أول مستكشـف
إماراتـي للقمـر ،المشـروع العلمـي الفضائـي الـذي سـتنضم
مـن خاللـه دولـة اإلمـارات إلـى الـدول الثلاث فـي العالـم
التـي شـاركت فـي مهـام اكتشـاف القمـر ألغـراض علميـة،
هـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة ،واالتحـاد السـوفييتي
وبأيـاد إماراتـي ،سـتنطلق مسـيرة البنـاء
ٍ
(سـابقاً) ،والصيـن.
لهذا المشـروع الرائد ،وليؤكد صاحب السـمو الشـيخ محمد
بـن راشـد ذلـك بقولـه« :مشـروعنا الفضائـي ضخـم ،لدينـا
اإلرادة وحسـن اإلدارة ..ولدينا ثروة بشـرية من كوادر علمية
وبحثيـة وهندسـية شـغوفة ،والمسـتقبل الـذي ينتظرنـا حافـل
باإلنجـازات واالبتـكارات».
حقـاً هـي عزيمـة ال تقـف فـي وجههـا الجبـال ،والمتأمـل
إلـى الخـط البيانـي اإلماراتي يرى أنه في تصاعد دائم ،حتى
فـي علاج التحديـات التـي تعصـف بالبلاد ،أسـوة بغيرها من
البلاد ،تجدهـا تتميـز علـى الغيـر فـي مجابهتهـا ،والتعامـل
معهـا ،ثـم تجاوزهـا .ومـا المسـيرة الصحيـة والتعليميـة
والتجربـة الرائـدة التـي لم تـزل واضحة للعيان إال دليل ناطق
علـى ذلـك ،وكمـا قيـل« :ليـس الخبـر كالمعاينـة».
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انطلـق مشـروع اإلمـارات الستكشـاف القمـر ،ومـا أنسـبه
مـن اسـم هـذا الـذي أطلقـه صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بن
راشـد آل مكتوم على المستكشـف اإلماراتي للقمر! فـ«راشـد»
طيب اهلل ثراه ،هو باني دبي الحديثة ،وله ،بعد اهلل سـبحانه
وتعالـى ،الفضـل فـي تأسـيس نهضـة أضحـت مـن خاللها دبي
حديـث العالـم؛ عـن جمالهـا ،وبناهـا التحتيـة ،ومشـروعاتها،
وريادتهـا ،وتميُّـز حكومتهـا ...والكثيـر مـن األرقـام والمراكـز
المتقدمـة التـي ال تسـعها هـذه السـطور يقينـاً.
«راشـد» هـو رمـز عربـي ال يمكـن للزمـن أن ينسـاه ،وقامة
إماراتيـة سـطَّ رت ذكرهـا جـذوراً راسـخة علـى هـذه األرض
الطيبـة ،مـن خلال النظـرة االستشـرافية التـي كان ،رحمـه
اهلل ،متحليـاً بهـا .ولعـل الظـروف التـي يمـر بهـا إطلاق هـذا
المستكشـف قريبة في بعض النواحي من الفترة التي أسـس
فيهـا «راشـد» إمـارة النمـو واالزدهـار ،فكمـا أن العالـم يمـر
بأزمـة كوفيـد  19التـي جعلتـه حائـراً فـي إجـراءات التعافـي
االقتصـادي واالجتماعـي والصحـي منهـا ،كان العالـم يمـر
بمرحلـة عصيـة وعصيبـة فـي تلـك الفتـرة التـي نظـر فيهـا
«راشـد» إلـى المسـتقبل نظـرة أبعـد مـن الواقـع بسـنين ،ومـا
هـي إال سـنوات ،حتـى بـدأت بـذور ذلـك االستشـراف الرائـد
بالبـروز للعيـان ،وإنجـازاً تلـو إنجـاز ،إذا باسـم «دبـي» يصيـر
علمـاً علـى النهضـة واالزدهـار والرخـاء والسـعادة ،وإذا بهـذه
البقعـة تصبـح أرض األحلام التـي يتطلـع للعيـش فيهـا أو
زيارتهـا أهـل األرض قاطبـة.
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أخبار

نظمتها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وناقشت دور األدب في إثراء المعارف

«صناعة المعرفة في الكتابة اإلبداعية» في جلسة نقاشية افتراضية

ومضات  -خاص
برعايــة ســمو الشــيخ أحمــد بــن محمــد بــن
راشــد آل مكتــوم ،رئيــس مؤسســة محمــد بــن راشــد
آل مكتــوم للمعرفــة ،نظمــت المؤسســة مســاء أمــس
اإلثنيــن ،حلقــة نقاشــية افتراضيــة بعنــوان «صناعــة
المعرفــة فــي الكتابــة اإلبداعيــة» ،والتــي اســتضافت
ال مــن :األكاديمــي والروائــي الدكتــور شــكري
ك ً
المبخــوت ،والدكتــورة وفــاء المزغنــي ،األكاديميــة
والمدربــة فــي مجــال أدب الطفــل واليافعيــن فــي
برنامــج دبــي الدولــي للكتابــة ،والقــاص إســام أبــو
شــكيّر ،مــدرب القصــة القصيــرة فــي برنامــج دبــي
الدولــي للكتابــة ،والكاتبــة هــدى الشــوا ،مدربــة أدب
الطفــل فــي برنامــج دبــي الدولــي للكتابــة ،والكاتبتيــن
بدريــة الشامســي ،ومريــم الزرعونــي .وأدار الحلقــة
8

ومضات  -السنة السابعة  -العدد السادس والسبعون

جمـــال بـــن حويـــرب :نراهـــن علـــى
هـــؤالء الشـــباب لنصـــل بهـــم
إلـــى أعلـــى مســـتوى مـــن اإلبـــداع
واالحتـــراف

الصحفــي حســين درويــش ،المستشــار الثقافــي
بمؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة .كمــا
حضــر الحلقــة النقاشــية جمهــور مــن األكاديمييــن
والمتابعيــن للشــأن المعرفــي واألدبــي.
بداية الطريق

وفــي كلمتــه االفتتاحيــة ،رحَّ ــب ســعادة جمــال
بــن حويــرب ،المديــر التنفيــذي لمؤسَّ ســة محمــد بــن

راشــد آل مكتــوم للمعرفــة ،بالمشــاركين والحضــور،
وع َّبــر عــن فخــره بالنجــاح الــذي حقَّقــه برنامــج دبــي
الدولــي للكتابــة فــي األخــذ بأيــدي الشــباب ممــن
يمتلكــون بــذرة اإلبــداع ،ليكــون دليلهــم نحــو عالــم
الكتابــة اإلبداعيــة ،كــي يشــقوا طريقهــم ويكونــوا مــن
أصحــاب األقــام المبدعــة التــي يشــار إليهــا بالبنــان.
وأكــد ســعادته أنَّ ثمــار البرنامــج ظهــرت منــذ
بداياتــه ،حيــث حصلــت نتاجــات المنتســبين إليــه
علــى جوائــز مرموقــة ،كفــوز روايــة «حــارس الشــمس»
إليمــان اليوســف بجائــزة اإلمــارات للروايــة ،وغيرهــا
مــن اإلصــدارات التــي ت ـ َّم تكريمهــا علــى مســتويات
عــدة .مبينــاً أنَّ برنامــج دبــي الدولــي للكتابــة بــدأ
جلســاته األولــى منــذ ســبع ســنوات بعشــرة متدربيــن،
وهــا هــو اآلن يصــل إلــى أعتــاب  300متــدرب
متوزعيــن علــى العالــم العربــي ،وهــذا ممــا يؤكــد أثــر
هــذه المبــادرة فــي تعزيــز مهــارات الكتابــة اإلبداعيــة
لــدى الشــباب.
وأوضــح ســعادة جمــال بــن حويــرب أنَّ مؤسســة
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة تســعى مــن
خــال برامجهــا التدريبيــة إلــى األخــذ بأيــدي
الشــباب ليكونــوا علــى قــدم أســافنا مــن العلمــاء
الذيــن أثــروا المكتبــة العربيــة بــآالف الكتــب التــي
صنفوهــا بأعلــى مســتويات الكتابــة ،مؤكــداً أنَّ
الشــعوب المتقدمــة تهتــم بالكتابــة اإلبداعيــة وأنَّ
الحضــارة العربيــة التــي أنشــأها علمــاء العــرب
كانــت شــرارة االنطــاق للنهضــة الغربيــة التــي نــرى
نتاجاتهــا الحضاريــة اآلن.
شـــكري المبخـــوت :األدب منـــذ
بداياتـــه اإلنســـانية كان يقـــوم
علـــى المعرفـــة وهـــو معيـــن ال
ينضـــب مـــن المعـــارف
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إســـام أبـــو شـــكير :المعرفـــة
حصيلـــة عرَ ضيـــة مـــن نواتـــج
العم ــل اإلبداع ــي ولكنه ــا ض ــرورة
تســـاعد علـــى تكامـــل العمـــل

وقــال ســعادته :نراهــن علــى هــؤالء الشــباب لنصل
بهــم إلــى أعلــى مســتوى مــن اإلبــداع واالحتــراف،
ونطمــح أن يكــون ُكتّابنــا فــي دائــرة األضــواء ولهــم
مركزهــم فــي عالــم الكتــب بحيــث تتنافــس علــى
إصداراتهــم كبــرى دور النشــر العربيــة والعالميــة.
دور المعرفة

الكاتــب والروائــي الدكتــور شــكري المبخــوت ،أكّد
فــي كلمتــه أنَّ الروايــة الناجحــة يخــرج منهــا القــارئ
بعــدد مــن المعــارف التــي قــد ال يحصــل عليهــا إال مــن
بطــون المراجــع التاريخيــة والجغرافيــة ،وأنَّ الكتابــة
اإلبداعيــة ،وإن كانــت مســتلهمة مــن الخيــال ،وتتنــاول
األدب والســرد ،إال أنَّ المعــارف التــي يمتلكهــا الكاتــب
تظهــر جليــة فــي كتاباتــه اإلبداعيــة ،وهــي فــي ذلــك
تعكــس حجــم المعــارف التــي تراكمــت لديــه فــي
الســابق .مبينــاً أنَّ األدب منــذ بداياتــه اإلنســانية
كان يقــوم علــى المعرفــة ،وهــو معيــن ال ينضــب مــن
المعــارف ،وأكبــر دليــل علــى ذلــك أنَّ كبــار األدبــاء
العالمييــن بنــوا إبداعاتهــم علــى أســس معرفيــة فــي
شــتى العلــوم.
حصيلة عرَ ضية

مــن جهتــه ،أكّــد الروائــي والقــاص إســام أبــو
شــكير أنَّ المعرفــة هــي حصيلــة عرَضيــة مــن نواتــج
العمــل اإلبداعــي ،ولكنهــا ضــرورة تســاعد علــى
تكامــل العمــل إلــى أقصــى درجــة ممكنــة ،مبينـاً أنــه ال
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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أخبار

يركــز خــال التدريــب علــى أن تحمــل القصــة فائــدة
معرفيــة بقــدر مــا يهتــم باســتيفاء المتــدرب للشــروط
والمعاييــر األساســية للقصــة الناجحــة؛ فالمعرفــة
لهــا ســبلها الخاصــة التــي قــد تكــون أيســر وأدق ممــا
يقدمــه النــص اإلبداعــي ،ســواء أكان قصــة قصيــرة
أم روايــة أم كتابــة موجهــة للطفــل.
وأضــاف أبــو شــكير ،أنَّ تقديــم الحصيلــة
المعرفيــة فــي الكتابــة يعـ ُّد جــزءاً يســعى إليــه المبــدع
للوصــول إلــى اإلقنــاع ،ألنَّ حيــازة النــص اإلبداعــي
علــى إعجــاب وتفاعــل القــراء منــوط باإلقنــاع الــذي
ال يتح َّقــق إال بمجموعــة شــروط منهــا أن تكــون صورة
المــكان الــذي يحتضــن أحــداث الروايــة دقيقــة وأن
تكــون مقنعــة كــي يتفاعــل معهــا القــارئ.
ضرورة المعرفة

وفــي مشــاركتها ،أكَّــدت الكاتبــة والمدربــة
الدكتــورة وفــاء المزغنــي أنهــا تســعى مــن خــال
مريـــم الزرعونـــي :الكاتـــب الـــذي
يتم َّتــع بحصيلــة معرفيــة متعــددة
أقـــدر علـــى الوصـــول إلـــى الغايـــات
التـــي يرمـــي إليهـــا
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ومضات  -السنة السابعة  -العدد السادس والسبعون

برنامــج دبــي الدولــي للكتابــة إلــى تعريــف المتدربيــن
بــاألدب العالمــي والعربــي ،ووضعهــم علــى الطريــق
الصحيــح للكتابــة اإلبداعيــة ليتمكّنــوا مــن مواصلــة
الطريــق علــى أســس علميــة وعمليــة ،ومــن هــذا
المنطلــق فإنهــا تعمــل علــى تعريــف المتدربيــن
بالتجــارب الناجحــة وغيــر الناجحــة إلكســابهم
الخبــرة الالزمــة لهــم علــى درب احتــراف الكتابــة.
وفيمــا يتعلّــق بصناعــة المعرفــة فــي الكتابــة
اإلبداعيــة ،رأت المزغنــي أنَّ عمليــة اإلبــداع عبــارة
عــن بحــث مســتمر ،وسلســلة مــن المعــارف التــي
يجــب أن يتــزود بهــا الكاتــب ،وال ســيما فــي مجــال
أدب الطفــل؛ فالكاتــب كــي يقــدِّم نصــاً إبداعيــاً
ناجحـاً عليــه أن يكــون علــى درايــة بالمعــارف التــي ال
بــدَّ أن يوظفهــا فــي كتابتــه ،والتــي تتــاءم مــع الفئــة
والغايــة اللتيــن يكتــب ألجلهمــا .وذلــك كــي ال يقــع
الكاتــب فــي فــخ تقديــم معلومــات معرفيــة خاطئــة
خــال ســرده وإن كان ســرداً أدبيـاً أو نصـاً قصصيـاً
موجهــاً لألطفــال.
تعدد المهارات

بدورهــا أوضحــت الكاتــب والروائيــة اإلماراتيــة
مريــم الزرعونــي ،أنهــا تناولــت فــي روايتهــا «رســالة
مــن هارفــرد» العــادات اإلماراتيــة ،ثـ َّم وظَّ فــت الجانب

العلمــي فيهــا ،بتوليفــة تجمــع الجانبيــن العلمــي
والتراثــي ،وهــذا مــن منطلــق أنهــا عمــدت إلــى ســبر
أغــوار الشــاب والشــابة اليافعَيــن للخــروج بروايــة
نجحــت فــي إبــراز مكنونــات هــذه الفئــة المهمــة جــداً
مــن فئــات المجتمــع.
ورأت مريــم الزرعونــي أنَّ الكاتــب الــذي يتمتَّــع
بحصيلــة معرفيــة متعــددة أقــدر علــى الوصــول
إلــى الغايــات التــي يرمــي إليهــا ،فقــد تكــون بعــض
المحــاور التــي يركــز عليهــا الكاتــب تناســبها الروايــة
أكثــر مــن غيرهــا ،بينمــا يجــد أنَّ عــدداً مــن القضايــا
تتــاءم مــع الشــعر ،ويكــون طرحهــا مــن خاللهــا
أكثــر وقعــاً وتأثيــراً ،وكذلــك األمــر بالنســبة إلــى
القصــة القصيــرة مــع عــدد مــن القضايــا أو الفئــات
المســتهدفة .فالحصيلــة المعرفيــة وتعــدد مهــارات
الكاتــب اإلبداعيــة كلهــا عوامــل تصــب فــي صالــح
الكاتــب مــن هــذه الناحيــة بــا ريــب.
مساقات الكتابة اإلبداعية

مــن جهتهــا ،قالــت الكاتبــة والمدربــة هــدى
الشــوا :إننــا نركِّــز علــى أن تكــون الشــخصية فــي
القصــة ديناميكيــة ومؤثــرة ولهــا تأثيرهــا فــي
مجريــات األحــداث ،ال أن تكــون مســتلبة أو ســلبية،
كمــا نعمــل علــى أن تكــون فــي نهايــة القصــة علــى
حــال غيــر التــي كانــت عليهــا فــي البدايــة .مؤكــدة
أنَّ الكتابــة اإلبداعيــة هــي مهــارة يلزمهــا الصقــل
والتدريــب والتطويــر والتجديــد ،ولهــا أصــول فنيــة
ومعرفيــة وأدبيــة وعلميــة ،وهــي إلــى جانــب الموهبــة
الفطريــة التــي يمتلكهــا الكاتــب بحاجــة إلــى صقــل
لتبنــى علــى األســس المنهجيــة والعلميــة واألكاديميــة.
ودعــت هــدى الشــوا إلــى ضــرورة أن تطــرح
الجامعــات العربيــة مســاقات الكتابــة اإلبداعيــة
بأسســها العلميــة أســوة بكثيــر مــن الجامعــات
هـــدى الشـــوا :الكتابـــة اإلبداعيـــة
مه ــارة يلزمه ــا الصق ــل والتدري ــب
ولهـــا أصـــول فنيـــة ومعرفيـــة
وأدبيـــة
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بدريـــة الشامســـي :مـــن الضـــروري
أن يوجـــد محـــررون محترفـــون
لخدمـــة الكتابـــة اإلبداعيـــة

العالميــة التــي برعــت فــي هــذا الشــأن ،ال ســيما
أنَّ المؤسســات العلميــة العربيــة خاليــة مــن هــذا
التخصــص ،وهــذا مــا يبــرز أهميــة أن تكــون الكتابــة
اإلبداعيــة مؤسســاً لهــا فــي الجامعــات والمعاهــد.
مبينــة أنَّ مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم
للمعرفــة كانــت ســباقة فــي هــذا الشــأن مــن خــال
برنامــج دبــي الدولــي للكتابــة.
الفئة المستهدفة

وحــول مقارنــة الكتابــة اإلبداعيــة مــا بيــن فئــة
أدب الطفــل والكتابــة للكبــار ،أوضحــت الكاتبــة
والروائيــة اإلماراتيــة بدريــة الشامســي أنَّ االختــاف
فــي تنــاول الشــخصية بيــن الطفــل والبالــغ يتم ّثــل فــي
عامــل القيــاس وحســاب النتائــج ،فالطفــل ال يمتلــك
مــا يمتلكــه الشــخص الناضــج مــن قيــاس النتائــج علــى
األفعــال وحســاب وتوقــع مــا ســتؤول إليــه األمــور؛ لكــن
مــن ناحيــة كونهــا شــخصية يتناولهــا الكاتــب ال فــرق
ا أو كبيــراً .كمــا
بيــن كــون الفئــة المســتهدفة طفــ ً
ركــزت الشامســي فــي حديثهــا علــى ضــرورة أن يكــون
هنــاك محــررون علــى غايــة مــن االحتــراف واإلبــداع
لخدمــة الكتابــة اإلبداعيــة ،كــي تخــرج النتاجــات
اإلبداعيــة علــى درجــة عاليــة مــن اإلتقــان.
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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أخبار

يثمنون «منحة أوكسفورد  -الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم»
طالب عرب ِّ

على اليسار:

رنا المطوع،
كريم المحيني
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أعــرب مجموعــة مــن الطــاب العــرب الحاصلين
علــى «منحــة أوكســفورد  -الشــيخ محمــد بــن راشــد
آل مكتــوم» الســتكمال دراســتهم العليــا فــي جامعــة
أوكســفورد ،عن امتنانهم لمؤسَّ ســة محمد بن راشــد
آل مكتــوم للمعرفــة إلتاحتهــا الفرصــة الذهبيــة لهــم
الســتكمال الدراســات العليــا فــي جامعــة أوكســفورد،
مــا مكَّنهــم مــن تحقيــق أحالمهــم فــي االلتحــاق
بواحــدة مــن أعــرق الجامعــات فــي العالــم.
وثَمَّ ـ َن كلٌّ مــن الطــاب العــرب كريــم المحينــي،
ورنــا المطــوع المكرمــة التــي وضعتهــم بيــن العلمــاء
فــي مختلــف الحقــول العلميــة ليكونــوا علمــاء الغــد
يخدمــون وطنهــم ويــردون الجميــل ألمتهــم مــن
خــال مســاهماتهم فــي مختلــف التجــارب واألبحاث
العلميــة التــي تعــود بالفائــدة علــى البشــرية جمعــاء.
وكانــت «منحــة أوكســفورد  -الشــيخ محمــد بــن
راشــد آل مكتــوم» قــد أطلقتهــا مؤسَّ ســة محمــد بــن
راشــد آل مكتــوم للمعرفــة
عــام  2016بتوجيهــات مــن
ســمو الشــيخ أحمــد بــن
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم،
رئيــس مؤسَّ ســة محمــد بــن
راشــد آل مكتــوم للمعرفــة،
حيــث تــ َّم اإلعــان عــن
برنامــج للمنــح الدراســية

ومضات  -السنة السابعة  -العدد السادس والسبعون

الخاصــة بالدراســات العليــا فــي الجامعــة فــي
مختلــف التخصصــات مــن خــال إبــرام شــراكة
دائمــة بيــن المؤسَّ ســة وجامعــة أوكســفورد تهــدف
إلــى دعــم الطــاب فــي دولــة اإلمــارات والعالــم
العربــي ،ويقــدِّ م البرنامــج منحــاً دراســية كاملــة
للراغبيــن بإكمــال مســيرتهم التعليميــة العليــا مــن
مواطنــي دولــة اإلمــارات والــدول العربيــة األخــرى.
وقــال الطالــب كريــم المحينــي :خــال وجــودي
فــي أوكســفورد ،ط ـوَّرت معرفتــي فــي مجــال علــم
العقاقيــر مــن خــال التعــرُّف إلــى األمــراض
والعالجــات الدوائيــة وخصائــص األدويــة
للمســاعدة علــى إيجــاد عالجــات الضطرابــات
اإلدمــان ،وقــد كوَّنــت صداقــات رائعــة مع أشــخاص
مــن جميــع أنحــاء العالــم ،وطــوَّرت مهاراتــي
االجتماعيــة واإلداريــة والقياديــة .وأضــاف كريــم
المحينــي :لقــد اســتمتعت بــكل ثانيــة مــن وقتــي
هنــا ،وبعــد انتشــار فيــروس كوفيــد  19تطوعــت
لمســاعدة كبــار الســن فــي الحــي الــذي أعيــش
فيــه ،مــا جعلنــي أشــعر بالرضــا عــن كونــي جــزءاً
مــن الحــل ،وإن كان علــى نطــاق صغيــر.
وبدورهــا أعربــت الطالبــة رنــا المطــوع عــن
القيمــة اإليجابيــة الكبيــرة التــي نالتهــا مــن خــال
مواصلــة دراســتها العليــا فــي أوكســفورد قائلــة :لقــد
ســمحت لــي «منحــة أوكســفورد  -الشــيخ محمــد
بــن راشــد آل مكتــوم» بالتركيــز علــى رســالتي
وبحثــي ،وتمكَّنــت مــن إجــراء المزيــد مــن األبحــاث،
ونشــر العديــد مــن األوراق البحثيــة فــي المجــات،
فقــد نشــرت هــذا
العــام ورقتيــن بحثيتيــن
وتــ َّم قبــول أخــرى فــي
مجلــة رفيعــة المســتوى
متخصصــة فــي دراســات
الشــرق األوســط ،ومــن
المتوقّــع نشــرها فــي
خريــف هــذا العــام.

شملت شركة فودافون مصر ودار المعارف وصحيفة المصري اليوم

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة توقع اتفاقيات شراكة
مع جهات مصرية بارزة

وقعَّت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة،
ضمن برنامج الزيارات التي عقدتها مع جهات إعالمية
ومعرفية مصرية ،اتفاقيات شراكة مشتركة مع عدد
من الجهات المصرية البارزة في المجاالت اإلعالمية
ال من مؤسسة «فودافون مصر
والمجتمعية ،شملت ك ً
لتنمية المجتمع» ،ودار المعارف للطباعة والنشر
والتوزيع ،وصحيفة المصري اليوم .وتقضي االتفاقيات
بتبادل الخبرات والمحتوى المعرفي من تلك الجهات ،بما
يسهم في توسيع نطاق فعاليات مؤسسة محمد بن راشد
آل مكتوم للمعرفة والمستفيدين منها .وفي التفاصيل،
وقَّع سعادة جمال بن حويرب ،المدير التنفيذي لمؤسسة
محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ،والمهندس محمد
يسري حنة ،رئيس مجلس أمناء شركة «فودافون مصر»
لتنمية المجتمع اتفاقية شراكة تقضي بتبادل الخبرات
والمحتوى المعرفي وتعزيز مبادرات المؤسسة وتوسيع
نطاق المستفيدين منها .وفي
تصريحه حول االتفاقية قال سعادة
جمال بن حويرب :يسرنا أن تتالقى
الغايات واألهداف النبيلة للعمل
على تحقيق األهداف االستراتيجية
المشتركة بما يعزز الشراكة المرتبطة
بمشاريع تحدي األمية ومبادرة
بالعربي وتبادل المحتوى اإللكتروني
بيننا ،للوصول إلى دعم أبنائنا العرب
www.mbrf.ae

واألخذ بأيديهم لحياة أفضل ،واستثمار المعرفة بما
يضمن تنمية المورد البشري العربي الذي يعد العنصر
األهم للتنمية المستدامة ،وإثراء منصاتنا اإللكترونية
لتقديم محتوى تعليمي متعدد الجوانب ...وغيرها من
الغايات التي تضمن تحقيق أهدافنا التي تعزز من قيمة
المعرفة وتركِّز على التعليم بوصفه واحداً من أهم
محاور االزدهار والتطور .ومن جهة أخرى ،وقع سعادة
جمال بن حويرب واألستاذ عبداللطيف المناوي ،العضو
المنتدب رئيس تحرير «المصري اليوم» ،اتفاقية تعاون
بين الجانبين ،تهدف إلى توحيد الجهود لخدمة الفئات
المستهدفة بمبادرات المؤسسة المعرفية ،كما وقع
ال بسعادة المدير التنفيذي ،اتفاقية
وفد المؤسسة ممث ً
تعاون مشترك مع دار المعارف ،تضمنت في بنودها
االتفاق على تعاون مشترك في مشروع إعادة طباعة
كتب التراث ،وذلك عن طريق النشر المشترك بين
الجهتين ،وتوزيع كافة مطبوعات
وإصدارات مؤسسة محمد بن
راشد آل مكتوم للمعرفة ،حيث
وقع االتفاقية من جانب دار
المعارف سعادة سعيد عبده،
رئيس اتحاد الموزعين العرب،
رئيس مجلس إدارة الشركة
القومية للتوزيع ،رئيس مجلس
إدارة دار المعارف.

في األعلى:

جمال بن حويرب
ومحمد يسري حنة
يتبادالن اتفاقية
الشراكة
جمال بن حويرب
وسعيد عبده خالل
الزيارة

على اليمين:

جمال بن حويرب
وعبداللطيف المناوي
عقب توقيع االتفاقية

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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تقاريـر

شملت المجلس األعلى لإلعالم واإلذاعة المصرية واتحادي الناشرين والموزعين العرب

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تبحث التعاون مع جهـــــــــــــــ

في األعلى:

وفد المؤسسة خالل
اجتماعه مع محمد
نوار رئيس اإلذاعة
المصرية بحضور
لمياء محمود رئيس
شبكة ومحطات صوت
العرب

انطالقــاً م ــن نهجه ــا ف ــي بن ــاء ش ــراكات بن ــاءة
لنشــر المعرفــة وتوســيع نطاقــات مبادراتهــا لتشــمل
دوالً عربيـــة ،زار وفـــد مـــن مؤسســـة محمـــد بـــن
راشــد آل مكتــوم للمعرفــة جمهوريــة مصــر العربيــة
الش ــقيقة ،وعق ــد سلس ــلة م ــن اللق ــاءات المش ــتركة
مــع عــدد مــن المؤسســات والجهــات المعنيــة بنشــر
المعرفــة .تــرأس الوفــد ســعادة جمــال بــن حويــرب،

على اليسار:

كرم جبر مكرماً
جمال بن حويرب
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ومضات  -السنة السابعة  -العدد السادس والسبعون

المدي ــر التنفي ــذي لمؤسس ــة محم ــد ب ــن راش ــد آل
ال
مكت ــوم للمعرف ــة .وش ــملت لق ــاءات ي ــوم أم ــس ك ً
م ــن المجل ــس األعل ــى لتنظي ــم اإلع ــام ،واإلذاع ــة
المصريــة ،واتحــادي الناشــرين والموزعيــن العــرب.
وأك ــد س ــعادة جم ــال ب ــن حوي ــرب ،أن المعرف ــة
ه ــي ث ــروة األم ــم ،وكنزه ــا ال ــذي يج ــب عل ــى كل
فـــرع ومجـــال حياتـــي وعملـــي أن يضعـــه نصـــب
عينـــه ،ويقدِّ مـــه علـــى جميـــع أولوياتـــه .وأن فـــي
جعبـــة مؤسســـة محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم
للمعرف ــة الكثي ــر م ــن المب ــادرات ،وم ــن هن ــا ف ــإن
للشــراكات والتحالفــات االســتراتيجية دوراً رئيس ـاً
فـــي تحقيـــق أهدافنـــا ،فالعمـــل المشـــترك هـــو
الســـبيل لدعـــم المعرفـــة والوصـــول إلـــى التطـــور
المنشـــود .مؤكـــداً أهميـــة المؤسســـات والجهـــات
الرســمية المصريــة الشــقيقة فــي خدمــة المعرفــة،
وأن التاريـــخ يشـــهد لهـــذا البلـــد العريـــق أدواره
المشــرفة فــي خدمــة األمــة العربيــة ،حيــث قدمــت
مصــر عــدداً مــن الوجــوه المعرفيــة والعلميــة التــي
يعت ــز كل الع ــرب به ــم وبإنجازاته ــم الت ــي خدم ــت
البش ــرية جمع ــاء.

ــــــــــــــــــــات معرفية وإعالمية مصرية
المجلس األعلى لإلعالم

وتفصيلاً  ،فقـد زار وفـد مؤسسـة محمـد بـن
راشـد آل مكتـوم للمعرفـة المجلـس األعلـى لتنظيـم
اإلعلام ،وكان فـي اسـتقباله رئيـس المجلـس كـرم
جبـر ،ووكيـل المجلـس صالـح الصالحـي ،وأعضـاء
المجلـس الدكتـورة منـى الحديـدي ونشـأت الديهـي
ورانيـا هاشـم واألميـن العـام المستشـار أحمـد عبـد
العزيـز .وعـرض وفـد المؤسسـة فيديـو تعريفيـاً حـول
البرامـج والمشـروعات العلميـة والمعرفية التي تتبناها
المؤسسـة ،والمبـادرات التـي تقـوم بإطالقهـا إقليميـاً
ودوليـاً للنهـوض بالمسـتوى المعرفـي والعلمـي العربـي،
ومواجهة نسـب األمية المتزايدة ،وما يترتب عليها من
آثـار خطيـرة ،ومـن أهـم هـذه المبادرات قمـة المعرفة،
وبرنامـج دبـي الدولـي للكتابة ،وتحـدي األمية ،ومتحف
نوبـل ،وجائـزة الشـيخ محمـد بـن راشـد آل مكتـوم
للمعرفـة.
وتمـت مناقشـة البرامـج التدريبيـة المتميـزة التـي
تدعمهـا المؤسسـة ،وإمكانيـة التعـاون مـع المجلـس
األعلـى لتنظيـم اإلعلام لتفعيـل الشـق اإلعالمـي لهـذه
البرامـج ،والتـي تـم االتفـاق علـى بعضهـا بالفعـل مـع
كبـرى المؤسسـات العلميـة المصريـة مثـل جامعـة
القاهـرة.
برنامج تدريبي

وفـي هـذا الصـدد ،تـم االتفـاق مـع المجلـس علـى
وضـع برنامـج لتدريـب اإلعالمييـن علـى تنفيـذ برامج
النهـوض المعرفـي والعلمـي مـن خلال المنصـات
التـي يعملـون فيهـا ،وسـوف تقـوم مؤسسـة محمـد بـن
راشـد آل مكتـوم للمعرفـة بتحديـد الجـدول الزمنـي
للبرنامـج والموضوعـات المقترحـة .كمـا ويتضمـن
االتفـاق مشـاركة المجلـس فـي اليـوم العالمـي للغـة
العربيـة ،والموافـق لــ 18ديسـمبر القـادم ،واإلشـراف
علـى المسـابقة التـي تعقـد الختيـار أفضـل األبحـاث
www.mbrf.ae

المقدمـة باللغـة العربيـة للعامليـن فـي مجـال
اإلعلام ،وتشـكيل لجنـة االختيـار برئاسـة الدكتـورة
منـى الحديـدي .إضافـة إلـى مشـاركة المجلـس
األعلـى لتنظيـم اإلعلام فـي منحـة اإلعلام العربيـة
التـي تقدمهـا مؤسسـة «محمـد بـن راشـد آل مكتـوم
للمعرفـة» مـع الجامعـة األمريكيـة بدبـي ،ويشـرف
المجلـس األعلـى لإلعلام علـى اختيـار اإلعالمييـن
المرشـحين لهـذه المنحـة .كمـا تـم االتفـاق علـى
االسـتعانة بمؤشـر المعرفـة العالمـي ،الـذي تصـدره
المؤسسـة بالشـراكة مـع البرنامـج المتحـدة اإلنمائي
لمحاكاتـه بمؤشـر معرفـة مصـري يوضـح تقـدم
مصـر  17مركـزاً فـي مجـال المعرفـة العالمـي .وتـم
االتفـاق علـى توقيـع بروتوكـول تعـاون بيـن المجلـس

في األعلى:

جمال بن حويرب
خالل لقائه محمد
رشاد رئيس اتحاد
الناشرين العرب
بن حويرب أثناء لقائه
محمد الخشت رئيس
جامعة القاهرة
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في األعلى:

جمال بن حويرب
متحدثاً خالل اجتماع
الوفد مع المجلس
الوطني لتنظيم
اإلعالم

في األسفل:

خالل زيارة مؤسسة
األهرام للصحافة
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األعلـى لتنظيـم اإلعلام ومؤسسـة محمـد بـن راشـد
آل مكتـوم للمعرفـة فـي الفتـرة القادمـة لتفعيـل كل
هـذه المبـادرات الهامـة .وخلال سلسـلة الزيـارات
التقـى سـعادة بـن حويـرب والوفـد المرافـق الدكتـور
محمـد عثمـان الخشـت ،رئيـس جامعـة القاهـرة،
وبحثـا آفـاق التعـاون المشـترك فـي تنفيـذ مبـادرات
المؤسسـة ،واالسـتفادة مـن الدراسـات والبحـوث
الصـادرة عـن الجامعـة فـي تعزيـز العمـل المنهجـي
لمكافحـة األميـة ،واالسـتفادة مـن تجاربهـا المعرفيـة
فـي توسـيع نطـاق برامـج وفعاليـات مبـادرة بالعربـي.
كمـا زار الوفـد مؤسسـة األهـرام للصحافـة ،والتقـى
باألسـتاذ عبـد المحسـن سلامة ،رئيـس مجلـس
اإلدارة ،وعلاء ثابـت رئيـس التحريـر ،حيـث بحـث
الجانبـان تطويـر العالقـات اإلعالميـة والتدريبيـة

ومضات  -السنة السابعة  -العدد السادس والسبعون

بيـن الجهتيـن ،والتـي بـدأت منـذ سـنوات بتنفيذ عدد
مـن الـورش التدريبيـة فـي الكتابـة الصحفيـة ،كـورش
المقـال والتحقيـق واإلعلام اإللكترونـي ،وهـي مـن
نتاجـات برنامـج دبـي الدولـي للكتابـة ،لألخـذ بيـد
الكتّـاب المصرييـن إلـى االحتـراف في فنـون الكتابة.
إضافة إلى االلتقاء بمسـؤولي مؤسسـة النيل بدراوي
للتعليـم والتنميـة ،والتـي تـم التشـاور معهـا حول سـبل
التعـاون المشـترك ،وتقديـم المبـادرات التـي تخـدم
الفئـات األقـل حظـاً في التعليم ،وآفاق االسـتفادة من
مبـادرات الجانبيـن فـي دعـم مشـروعاتهما التنمويـة
والمعرفيـة ،وال سـيما مبـادرات تحـدي األميـة
وبرنامـج دبـي الدولـي للكتابـة.
تعزيز الشراكات

وفـي لقائـه مـع محمـد رشـاد ،رئيـس اتحـاد
الناشـرين العـرب ،اسـتعرض سـعادة جمـال بـن
حويـرب ،أوضـاع النشـر العربـي والتحديـات التـي
تواجـه الناشـرين ،وخاصـة فـي ظـل جائحـة كوفيـد
 ،19وبحـث أوجـه التعـاون المشـترك لضمـان عـدم
ضعـف أو توقُّـف نشـر المعرفـة فـي الوطـن العربـي
ولتعزيز دور الكتاب بين الشـباب .كما التقى سـعادته
محمـد نـوار ،رئيـس اإلذاعـة المصريـة ،بحضـور
الدكتـورة لميـاء محمـود رئيسـة شـبكة ومحطـات
صـوت العـرب ،وبحثـوا خلال اللقـاء تطويـر وتعزيـز
التعـاون المشـترك ومواصلـة العمـل الـذي بـدأ منـذ
سـنوات فـي دعـم مبـادرة بالعربـي لالحتفـاء باللغـة
العربيـة مـن خلال بـث برامـج إذاعيـة تعـزز العربيـة
فـي أوسـاط المجتمـع.

َّ
مؤسسـة محمـد بن راشـد آل مكتـوم للمعرفــة
تشكر رعاتهــا وشركاءهـا على دعمهـم مبادراتهــا ومشاريعهـا خــالل عامــي
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في األعلى:

المشاركون في جلسة
«بناء مجتمعات تنعم
بالصحة الجيدة
والرفاه عبر المعرفة»
يستمعون الى حميد
القطامي

جمعت جلساتها أبرز المتحدثين والخبراء
والمبتكرين في المجال الطبي

الصحة في قمم المعرفة
نظرة استشرافية لمستقبل العالم
ومضات  -محمد سعيد القصيباتي
كان ــت ول ــم ت ــزل الصح ــة تاج ـ ًا عل ــى رؤوس األصح ــاء ،ال يعل ــم قيمته ــا إال م ــن فقده ــا .وعل ــى أن العوام ــل
التــي عصفــت بالعالــم فــي هــذا العــام ،والتــي أفــرزت انتشــار وبــاء كورونــا ،تحتــاج إلــى تكاتــف الجهــود الدوليــة
ألجــل الخــروج بكلمــة الفصــل والموقــف الجــاد تجــاه األوبئــة العابــرة للحــدود ،فــإن مؤسســة محمــد بــن راشــد
آل مكتــوم للمعرفــة كانــت ،وعبــر مؤتمــرات المعرفــة العالميــة ،ســباقة فــي طــرح الصحــة علــى قائمــة المســائل
الملح ــة ف ــي كاف ــة ملتقي ــات المعرف ــة الت ــي عقدته ــا عل ــى م ــدى دوراته ــا الس ــابقة .وف ــي ه ــذا التقري ــر ،نس ــلط
الضــوء علــى الحضــور الفاعــل والمؤثــر لموضــوع الصحــة ضمــن جلســات قمــم المعرفــة الســابقة ،والتــي تؤكــد
النظ ــرة االستش ــرافية الت ــي دأب ــت المؤسس ــة عل ــى اتخاذه ــا ،ف ــي جم ــع المس ــؤولين والخب ــراء وصن ــاع الق ــرار
العالمييــن ،لمناقشــة المســائل الملحــة التــي تبــرز المعرفــة مــن خاللهــا العنصــر المؤثــر فــي كل مــا يســتجد
مــن قضايــا العالــم وشــؤونه.
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ومضات  -السنة السابعة  -العدد السادس والسبعون

على اليمين:

صورة جماعية
للمشاركين في جلسة
«طباعة األعضاء
البشرية والتعديالت
الجينية» دورة العام
2017

ففــي قمــة المعرفــة بدورتهــا لعــام  ،2015بــرزت حادث مثمر

الصحــة فــي جلســات القمــة بلونهــا الفاقــع لتحتــل
مركــزاً مهم ـاً علــى أجنــدة القمــة التــي عقــدت تحــت
شــعار «الطريــق إلــى االبتــكار» ،وال شــك أن االبتــكار
هــو العنصــر األهــم فــي نجــاح الــدول بتوفيــر العالجات
الناجعــة ألفرادهــا ،ومكافحــة األوبئــة ،لينعــم المجتمــع
بحيــاة صحيــة خاليــة مــن األمــراض .فضمــن جلســة
«البحــث العلمــي واالبتــكار والتطويــر» تحدثــت األميــرة
غيــداء طــال ،رئيســة هيئــة أمنــاء مؤسســة الحســين
للســرطان ،عــن دور المركــز فــي نشــر البحــوث
الخاصــة بالســرطان ،فقــد نشــرت مؤسســة الحســين
للســرطان حتــى ذلــك الحيــن أكثــر مــن 290مــن
األبحــاث والمطبوعــات فــي هــذا الشــأن ،والتــي نُشــر
عــدد كبيــر منهــا فــي دوريــات ومجــات طبيــة عالميــة
شــهيرة ،كمــا أنهــا دخلــت فــي شــراكة مــع عــدد مــن
المراكــز الدوليــة إلجــراء أبحــاث الســرطان.
مـــن حـــق كل إنســـان أن يعيـــش
حيـــاة خاليـــة مـــن اإلعاقـــة
واالكتئـــاب دون أن يشـــعر بـــأي
فـــرق بينـــه وبيـــن اآلخريـــن

www.mbrf.ae

هيــو هيــر ،الــذي يــرأس المجموعــة البحثيــة
لألحيــاء الميكاترونيــة فــي مختبــرات معهــد
ماساتشوســتس للتكنولوجيــا ،وابتكــر األطــراف
اإللكترونيــة التــي تحاكــي وظيفــة األطــراف
الطبيعيــة ،تحــدث عــن مســيرته مــع االبتــكار فــي
صنــع األطــراف الصناعيــة ،حتــى غــدا رائــد عصــره
فــي مجــال األطــراف الصناعيــة ،نظــراً إلنجازاتــه
الثوريــة فــي األحيــاء الميكاترونيــة وهــو حقــل عملــي
جديــد يدمــج بيــن الخصائــص الفيزيائيــة البشــرية
والميكانيكــة الكهربائيــة .كانــت قمــة المعرفــة منبــراً
لهيــر ،ليحــدث النــاس عــن تجربتــه التــي بــدأت حيــن
فقــد رجليــه فــي حادثــة تســلق قبــل  30ســنة ،وكيــف
ثابــر وجــد للعمــل علــى بنــاء الجيــل الجديــد مــن
األطــراف اإللكترونيــة الحيويــة واألطــراف الروبوتيــة
االصطناعيــة المســتوحاة مــن تصميــم الطبيعة .وفي
عــام  ،2007حــاز هيــر علــى جائــزة هاينــز الســنوية
الثالثــة عشــرة للتكنولوجيــا ،واالقتصــاد والتوظيــف.
الصحة حق

إن الرســالة التــي أراد هيــر أن يوصلهــا علــى
منصــة القمــة مفادهــا أنــه يجــب أن تصبــح الوظائــف
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على اليسار:

المشاركون في جلسة
«البحث العلمي
واالبتكار والتطوير»
في دورة القمة 2015

في األسفل:

حميد القطامي
متحدثاً خالل
الجلسة

الفيزيائيــة األساســية ضمــن حقــوق اإلنســان؛ فــكل
شــخص لديــه الحــق فــي أن يعيــش حيــاة خاليــة مــن
اإلعاقــة إذا اختــار ذلــك ،حقــه فــي أن يعيــش حيــاة
خاليــة مــن االكتئــاب ،حقــه فــي أن يرى شــخصاً يحبه
دون أن يشــعر بــأي فــرق ،أو حقــه فــي أن يمشــي
أو يرقــص بالرغــم مــن شــلل طــرف مــا أو فقدانــه
بالكامــل .وأكــد أننــا كمجتمــع واحــد نســتطيع تحقيــق
هــذه الحقــوق ،وذلــك فــي حــال تقبلنــا فرضيــة أن
جميــع البشــر ليســوا معاقيــن .ال يمكــن لإلنســان أن
يُكســر ،ولكــن البيئــة والتكنولوجيــا التــي صنعناهــا
عقيمــة وعديمــة القــدرة .ونحــن البشــر يجــب أال
نقبــل بمــا يقيدنــا ،وبإمكاننــا تجــاوز اإلعاقــة مــن
خــال االبتــكار التكنولوجــي؛ ومــن خــال التقــدم

لألمــام بنســق ثابــت بهندســة األطــراف البيولوجيــة
خــال هــذا القــرن فإننــا سننشــئ قاعــدة تكنولوجيــة
تزيــد بدورهــا خبــرة ووعــي اإلنســان مــن أجــل
القضــاء علــى اإلعاقــة.
الحاضر والمستقبل

الصحــة فــي قمــة المعرفــة فــي نســخة العــام
 ،2016كانــت حاضــرة بقــوة ،فالشــعار الــذي انطلقــت
تحتــه القمــة فــي ذلــك العام هــو «المعرفــة ..الحاضر
والمســتقبل» ،وهــذا مــا وضــع الصحــة علــى رأس
جلســات القمــة ،إذ الحيــاة الصحيــة هــي النــداء
العريــض الــذي تنــادي بــه النخبة من العلماء ،وتســعى
إليــه الــدول الناجحــة والرائــدة .وفــي هــذا اإلطــار
كانــت واحــدة مــن أهــم جلســات القمــة حينئــذ ،وهــي
تحــت عنــوان «المعرفــة ومســتقبل الصحــة» ،والتــي
عــاد فيهــا هيــو هيــر ،األســتاذ المشــارك فــي قســم
وســائل اإلعــام والفنــون والعلــوم ،وعلــوم الصحــة
والتكنولوجيــا فــي مختبــر معهــد ماساتشوســتس
للتكنولوجيــا ،ليشــارك فيهــا بعــد مشــاركتها فــي
النســخة الســابقة ،برفقــة البروفيســور محمــد غنيــم،
الجــراح العالمــي ،الــذي يعــد مــن رواد زراعــة الكلــى،
وهــو أســتاذ بجامعــة المنصــورة فــي مصــر ،إضافــة
علــى الطبيــب والعالــم والمختــرع دانيــال كرافــت.
مستقبل الرعاية الصحية

دارت محــاور الجلســة حــول الرؤيــة المســتقبلية
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للعناصــر المؤثــرة فــي صحــة اإلنســان ،والصحــة
النفســية ،والمنشــآت الصحيــة ،والعــاج
والتشــخيص .إضافــة إلــى مســتقبل مواجهــة
األمــراض المســتعصية فــي ظــل االكتشــافات
الحديثــة ،وأثــر التطــور التكنولوجــي فــي الصناعــات
الطبيــة ،والتكنولوجيــات الحديثــة الناشــئة فــي علــم
الوراثــة ،كالربوتــات وتكنولوجيــا النانــو.
بــدأ الدكتــور دانيــال بالحديــث عــن مســتقبل
الرعايــة الصحيــة والتطــورات التــي طــرأت عليهــا
فــي اآلونــة األخيــرة ،مبين ـاً أنــه أصبــح باســتطاعتنا
اســتخدام التكنولوجيــا الجديــدة فــي خدمــة الطــب
والرعايــة الصحيــة مــن حيــث العمــل علــى تحســين
عمليــات التشــخيص لألمــراض بأقــل التكاليــف،
واإلســراع فــي عمليــة الحصــول على النتائــج ،ومعرفة
كيــف يمكــن لنــا أن نصبــح جــزءاً مــن هــذا التطــور
الطبــي الشــامل .وركــز دانيــال علــى أهميــة الوقايــة
مــن األمــراض قبــل أن تقــع الكارثــة ويصــاب اإلنســان
بهــا بســبب إهمالــه لصحتــه وممارســاته الســيئة التــي
تضــر بالصحــة ،وذلــك مــن األســس التــي ينبغــي أن
يلتفــت إليهــا بشــدة.
التكنولوجيا والصحة

ومــن منطلــق تخصصــه فــي أمــراض الســرطان
أوضــح دانيــال أنــه ينصــح المرضــى دائمــاً بــأن
ا فــي معرفــة كافــة التفاصيــل
يكونــوا أكثــر تفاعــ ً
المتعلقــة باألمــراض التــي تصيبهــم وليــس االنتظــار
إلظهــار ردود فعلهــم عليهــا ،مبينــاً أن التطــورات
التــي شــهدتها أجهــزة االتصــال مثــل الهواتــف
المحمولــة قــد انعكســت أيضــاً باإليجــاب علــى
القطــاع الطبــي ومجــال الرعايــة الصحيــة؛ حيــث
صــارت هــذه األجهــزة توظَّ ــف لصالــح الطــب
أصبـــح للتكنولوجيـــا الجديـــدة
دور ف ــي خدم ــة الرعاي ــة الصحي ــة
وتحســـين عمليـــات تشـــخيص
األمـــراض بأقـــل التكاليـــف

www.mbrf.ae

والخدمــات فــي مجــال الرعايــة الصحيــة ،وهــو مــا
يخــدم بالتالــي مجــاالت الطــب .فمــن المؤكــد أن
هــذا االختــراع كمــا هــو الحــال فــي االختراعــات
المتعلقــة باالتصــاالت ســوف يســاعد علــى جعــل
الخدمــات فــي القطــاع الطبــي والرعايــة الصحيــة
أســرع وأقــل حجم ـاً وأقــل تكلفــة أيض ـاً ،وأهــم مــن
ذلــك أن هــذا التطــور المذهــل مــن شــأنه أن يُحــدث
ثــورة رقميــة فــي البيانــات الطبيــة ومــا يتعلــق بهــا مــن
فحوصــات ونتائــج االختبــارات المعمليــة واألمصــال
والعقاقيــر والتاريــخ الطبــي للمريــض والعوامــل
البيئيــة وغيرهــا ،بحيــث يصبــح لدينــا مــا يمكــن
تســميته بالثــورة الرقميــة الطبيــة أو الثــورة الرقميــة
الصحيــة التــي تعتمــد علــى هــذا الجهــاز الجديــد،
ثــم ســيكون لدينــا مــا يعــرف باســم الهاتــف الطبــي
المحمــول .فمــع هــذا التطــور فــي تجميــع المعلومــات
الطبيــة معـاً مــن خــال هــذ الجهــاز ،يمكــن أن نتخيــل
مــا ســيكون عليــه مســتقبل الطــب والرعايــة الصحيــة
فــي الســنوات القادمــة؛ إذ إن المعادلــة ســوف تتغيــر
تمام ـاً مــن كونهــا الرعايــة الصحيــة للمــرض حالي ـاً
إلــى الرعايــة الصحيــة فقــط فــي المســتقبل.

في األعلى:

جلسة «توظيف
المعرفة لتحسين
الرعاية الصحية»
خالل قمة المعرفة
2018

تطورات رئيسة

وبــدوره ســلط البروفيســور محمــد غنيــم الضــوء
علــى بعــض النقــاط المهمــة للغايــة فــي مجــال
التطــورات والتطبيقــات العصريــة التــي طــرأت علــى
علــم الطــب األساســي؛ ألن هــذا العلــم يُعــد القاطــرة

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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تقاريـر

على اليسار:

جانب من جلسة
«المعرفة ومستقبل
الصحة» خالل قمة
المعرفة 2016

التــي تُح ـرِّك علــوم الطــب جميعهــا وتُوجِّ ههــا .وفــي
هــذا المقــام ،ركَّــز علــى تطوُّريــن رئيســين :األول
النانــو تكنولوجــي أو تكنولوجيــا النانــو ،والثانــي هــو
التكنولوجيــا البيولوجيــة أو األحيائيــة .والمقصــود
باألولــى أنهــا عبــارة عــن تصميــم وتطبيــق وإنتــاج
أجهــزة لهــا خصائــص فيزيقيــة وكيميائيــة وبيولوجيــة
بالنظــر إلــى حجمهــا المتناهــي فــي الصغــر.
وأضــاف غنيــم أن مــن أبرز وأهــم رواد تكنولوجيا
النانــو العالــم ريتشــارد فاينمــان الحائــز علــى جائــزة
نوبــل ،وهــو الــذي توصــل إلــى اكتشــاف أنــه إذا مــا
تغيــرت المــادة الصغيــرة إلــى حــد تناقــص وانكمــاش
حجمهــا ليصــل إلــى مــا يقــرب مــن واحــد علــى 50
ألــف مــن الشــعرة الواحــدة فــي رأس اإلنســان؛ فــإن
هــذه المــادة ســوف تتغيــر مــن الناحيتيــن الكيميائيــة
والفيزيائيــة بدرجــة كبيــرة ،ومثــال ذلــك :لنتخيــل أن
لدينــا قطعــة مــن الشــكوالتة لذيــذة المــذاق لونهــا بني
داكــن إذا قسَّ ــمناها وفتَّتناهــا إلــى حوالــي ألــف جــزء
صغيــر؛ فســوف تظــل محتفظــة بلونهــا وبمذاقهــا
تشـــمل اســـتخدامات علـــم
تكنولوجيـــا النانـــو فـــي الطـــب
تشـــخيص األمـــراض والعـــاج
وتصغيـــر األدوات المســـتخدمة
فـــي العـــاج
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اللذيــذ ،أمــا إذا واصلنــا تفتيتهــا لتصــل إلــى قيــاس
النانــو الــذي يعــادل واحــد علــى  50ألــف مــن الشــعرة
الواحــدة فــي رأس اإلنســان ،فــإن لونهــا ومذاقهــا
لــن يتغيــرا فقــط ،ولكــن أيضــاً قــد تتحــول قطعــة
الشــكوالتة كلهــا إلــى مــادة ســمية قاتلــة ومميتــة.
وهــذه هــي الفكــرة األساســية فــي علــم تكنولوجيــا
النانــو.
تكنولوجيا النانو

وبالنســبة الســتخدامات وتطبيقــات علــم
تكنولوجيــا النانــو فــي مجــال الطب ،فأوضــح الدكتور
محمــد غنيــم أنهــا تشــمل أشــياء عــدة مــن بينهــا
تشــخيص األمــراض والعــاج مــن هــذه األمــراض
وتصغيــر األدوات المســتخدمة فــي العــاج .وهنالــك
أمثلــة كثيــرة علــى ذلــك تتعلــق بمــرض التهــاب الكبــد
ومــرض الســرطان وغيرهمــا مــن األمــراض؛ حيــث
يشــهد الطــب آفاقــاً جديــدة فــي القــرن الحــادي
والعشــرين ،مثــل التكنولوجيــات الحديثــة الناشــئة
وتكنولوجيــا النانــو وعلــم الوراثــة والروبوتــات،
وبــدأت االســتعانة بتكنولوجيــا النانــو فــي تشــخيص
وعــاج األمــراض بمحــاوالت اســتخدام ذرات
الذهــب فــي عــاج الســرطان .ومــع ظهــور الروبوتــات
بــدأت تختفــي أشــكال الجراحــات التقليديــة لتحــل
محلهــا أجهــزة يتــم إدخالهــا بفتحــات صغيــرة لعمــل
الجراحــة داخــل الجســم ،كمــا أن جهــاز غســيل الكلــى

بشــكله التقليــدي الضخــم بجانــب ســرير المريــض
فــي المستشــفى ســوف يختفــي ليحــل محلــه جهــاز
يلبســه اإلنســان ويغســل كليتيــه وهــو يمشــي.

على اليمين:

هيو هير من أصحاب
اإلنجازات المبتكرة
في صنع األطراف
الصناعية

مستقبل بال إعاقات

ومــن منطلــق ريــادة قمــة المعرفــة فــي تخطــي
الحاضــر إلــى المســتقبل ،واستشــراف اآلفــاق
القادمــة لــكل مــا هــو جديــد فــي عالــم المعرفــة،
فإنهــا تطــرح علــى منصاتهــا كل مــا هــو جديــد
ومتطــور .ومــن هنــا كانــت الجلســة التــي طرحــت
«طباعــة األعضــاء البشــرية والتعديــات الجينيــة...
ـال مــن اإلعاقــات» ،المنعقــدة خــال قمــة
مســتقبل خـ ٍ
المعرفــة فــي دورة العــام  ،2017وتحــدَّ ث خاللهــا
فيليــب كينيــدي ،مؤســس شــركة نيــورال ســيجنال
إنكوربوريشــين ،وأنطونــي عطــا اهلل ،مديــر معهــد
ويــك فوريســت للطــب التجديــدي ،وجــون نوســتا،
فيلســوف الصحــة الرقميــة ،الرئيــس التنفيــذي
الســابق لشــركتي آبــل وبيبســي ،والبروفيســور شــافي
أحمــد ،جــراح ســرطان ومســاعد كليــة بارتــس للطــب،
وريمونــد مكولــي ،العالــم والمهنــدس ورائــد األعمــال.
وقــد ناقشــت الجلســة فــي محاورهــا موضوعــات
طباعــة األعضــاء البشــرية ،والتعديــات الجينيــة،
وإعــادة هندســة الخاليــا ،وتطــور التقنيــات الطبيــة
لعــاج األمــراض المنتشــرة ،والجراحــة الرقميــة،
إضافــة إلــى توظيــف الواقــع االفتراضــي فــي
العمليــات الجراحيــة ،وزراعــة أقطــاب فــي الدمــاغ
البشــري لتحســين الذاكــرة وزيــادة الــذكاء.
وقــد أوضــح الدكتــور أنطونــي عطــا اهلل أن
الطباعــة ثالثيــة األبعــاد أحدثــت حقـاً تقدمـاً في هذا
المجــال علــى مــدار العقــد الماضــي ،وســوف تكــون
ا حاســماً فــي التصنيــع المتقــدم .وهنالــك كثيــر
عامـ ً
الكثي ــر م ــن األش ــياء الت ــي كان ــت
لصنعهــا أصبــح
تســتغرق شــهورًا ُ
باإلمـــكان إنشـــاؤها فـــي دقائـــق
عب ــر الطباع ــة ثالثي ــة األبع ــاد
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لصنعهــا
مــن األشــياء التــي كانــت تســتغرق شــهوراً ُ
لكــن اآلن يمكنــك إنشــاء نمــوذج موحَّ ــد فــي دقائــق
معــدودة .واألمــر ليــس فقــط قاصــراً علــى النمــاذج
الموحَّ ــدة ،فأنتــم تعرفــون أن كثيــراً مــن الطابعــات
يجــري تطويرهــا بطريقــة تجعلهــا ســريعة وفعالــة؛
لــذا أعتقــد أنهــا ســتكون أداة عظيمــة في المســتقبل.
طول العمر

البروفيســور شــافي أحمــد ،فــي حديثــه تعــرض
لموضــوع مثيــر لالهتمــام ،وهــو طــول العمــر ،مبين ـاً
أن هنالــك قيمــة كبيــرة تكمــن فــي كيــف يمكننــا البقاء
علــى قيــد الحيــاة أو إلــى األبــد أو لمــدة أطــول .وال
يتعلــق األمــر بطــول العمــر أو ببســط أعمارنــا ،بــل
بجــودة الحيــاة التــي نعيشــها؛ لــذا أريــد أن أســال
تفضــل أن تعيــش بصحــة وبعــد ذلــك
ســؤاالً :هــل ِّ
تمــوت أم تختــار المــرض والمــوت البطــيء بالزهايمر
أو أي نــوع آخــر مــن األمــراض؟ الجــواب ســيكون:
أريــد أن أحيــا بصحــة جيــدة ثــم أمــوت بعــد أن أكــون
قــد عشــت حيــاة جيــدة بعافيــة؛ لذلــك طــول العمــر
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الطبيب االصطناعي

قمــة المعرفــة فــي نســختها لعــام ،2018
على اليسار:
ركَّــزت ضمــن محــاور جلســاتها ،علــى موضــوع
البروفيسور محمد
غنيم متحدثاً في
«توظيــف المعرفــة لتحســين الرعايــة الصحيــة»،
الجلسة
وقــد شــارك فيــه كل مــن الســيد كونــر مكارثــي،
مديــر تطويــر األعمــال الدوليــة فــي بابــل للرعايــة
الصحيــة ،والدكتــورة ريــم عثمــان ،المديــرة التنفيذيــة
للمستشــفى الســعودي األلمانــي ،والدكتــور زيــاد
ســنكري ،مؤسّ ــس  .CardioDiagnosticsودارت
محــاور الجلســة حــول الرعايــة الصحيــة باعتبارهــا
صناعــة قائمــة علــى المعرفــة ،وتحســين مخرجــات
الرعايــة الصحيــة عبــر إنتــاج ونشــر المعرفــة ،ودور
االبتــكار التكنولوجــي فــي تخفيــف كلفــة الرعايــة
الصحيــة.
الســيد كونــر مكارثــي ،أوضــح أن كُلفــة الرعايــة
يجــب أن يقتــرن بالحيــاة الجيــدة والعافيــة ليــس
بالمــرض .فالبشــر يريــدون الحيــاة المليئــة بالعافيــة الصحيــة تقــف علــى مشــكلتين :األولــى ،األشــخاص
والصحــة الجيــدة ،يريــدون التحــرك بحُ رِّيــة بــدالً أو الرواتــب؛ حيــث تســتهلك الرواتــب نحــو ثلثــي
مــن التق ُّيــد بالمــرض؛ لذلــك فاألمــر ال يتعلــق بطــول نفقــات قطــاع الرعايــة الصحيــة .الثانيــة ،التوقيــت؛
أي حــل مشــكلة األمــراض فــي بدايتهــا حيــن تكــون
العمــر بقــدر مــا يتعلــق بالعافيــة.
كُلفتهــا  10دوالرات ،بــدالً مــن
االنتظــار للحصــول علــى حــل
بمئــات الــدوالرات؛ لــذا ،يقــول
مجتمعات تنعم بالصحة
مكارثــي ،فنحــن فــي بابــل
في دورتها من العام  ،2019أكدت جلسة «بناء مجتمعات تنعم بالصحة الجيدة والرفاه
نقــوم بإعــداد تقنيــات أساســية
عبر المعرفة» أن الصحة حق أساسي ضمنه الدستور اإلماراتي ،فالتعليم والصحة عنصران ال
للتعامــل مــع هاتيــن المشــكلتين؛
ينفصالن عن محاور المعرفة التي تبتغيها األمم لنهوضها ،كما أن األفراد الذين ينعمون بالصحة
بمحاولــة اســتغالل الوقــت
هم القادرون على تحقيق التنمية المنشودة ألوطانهم .شارك في الجلسة كل من معالي حميد محمد
علــى الوجــه األمثــل ،والتنبــؤ
القطامي ،المدير العام لهيئة الصحة بدبي ،والدكتور هاجيمي إنو ،المدير العام لمكتب التخطيط
بمشــكالت األشــخاص الصحيــة
واإلدارة في المركز الوطني للصحة والطب العالمي باليابان ،وجون نوستا ،رئيس مختبرات نوستا
قبــل حدوثهــا.
الطبية ،والدكتورة أسماء المناعي ،مديرة دائرة جودة الرعاية الصحية .وقد سلطت الجلسة
وركــز مكارثــي علــى ضــرورة
الضوء على تجربة اإلمارات في االبتكار والتبادل المعرفي وإسهاماته في نمو السياحة العالجية
اســتغالل الــذكاء االصطناعــي
ذات المستوى العالمي ،موضحة أن التأمين الصحي اإلماراتي نجح في فك الشيفرة وإيجاد الحل
فــي مســاعدة األشــخاص؛ عــن
للرعاية الصحية قليلة التكلفة عبر قانون التأمين الصحي للجميع على أرض الدولة .كما تم اقتراح
طريــق تطبيقــات تُمكّنهــم مــن
تطبيق التكنولوجيا اإلبداعية والبديلة في المناطق النائية لكون الحاجة ماسة إليها هناك أكثر
معرفــة األعــراض ،ووصفهــا،
من تطبيقها في المدن ،وتوفير الرعاية الصحية عن بعد ،مع ضرورة تطبيق االبتكارات الجديدة
والحصــول علــى عــاج لهــا ،دون
لتحسين جودة الحياة .وخلصت الجلسة إلى أن جودة الصحة تعني حماية الحياة وتوسعة نطاقها
الحاجــة إلــى زيــارة الطبيــب،
لبلوغ السعادة المنشودة التي جعلتها دبي من أهم الغايات المتَّبعة في سياساتها.
مــن هنــا فإنهــم يحاولــون
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محــاكاة عقــل الطبيــب فــي التعامــل مــع المرضــى،
حيــث طــوروا مجموعــة إمكانــات (عقــل ذكاء
اصطناعــي) تســمح لهــم بفعــل الكثيــر ممــا يفعلــه
األطبــاء .أحــد هــذه اإلمكانــات هــي قاعــدة المعرفــة؛
وهــي قاعــدة ضخمــة مــن البيانــات التــي تُــدَّ رس فــي
كليــات الطــب أو تُذ َكــر فــي الدوريــات العلميــة ،مــع
تحديثهــا دائمـاً بأحــدث األبحــاث .إنهــا الكبــرى علــى
مســتوى العالــم؛ حيــث تضــم  530مليــون بيــان طبــي.

على اليمين:

األميرة غيداء طالل
خالل حديثها في
الجلسة

الصيدلة الروبوتية

أمــا الدكتــورة ريــم عثمــان فتطرقــت فــي
مداخالتهــا إلــى أن التكنولوجيــا ال ريــب ستســاعد
الطبيــب فــي عملــه ،وســتوفر مــن وقتــه ،كاســتخدام
الــذكاء االصطناعــي فــي مجــال الطــب اإلشــعاعي
الــذي يضمــن توفيــر نتائــج أدق وأكثــر فاعليــة ،مــا
يجعــل حيــاة األطبــاء والمرضــى أيســر .وأشــارت
فــي حديثهــا إلــى مفهــوم (الصيدلــة الروبوتيــة)
التــي ستســاعد علــى دقــة العــاج؛ مــن خــال
تقديــم العــاج المناســب إلــى المريــض المحــدد،
فــي الوقــت المناســب ،وبالجرعــة المناســبة .كمــا
أوضحــت أننــا اآلن نتعامــل مــع خدمــات تطبيقــات
الهاتــف المحمــول ،مثــل الصحــة اإللكترونيــة؛ ليتمكــن
ســجلتهم مباشــرةً،
ّ
المرضــى مــن الوصــول إلــى
ا عــن مســاعدة األطبــاء علــى الوصــول إلــى
فضــ ً
ســجالت مرضاهــم عــن طريــق الهواتــف المتحركــة.
وهــذا بــدوره سيســاعد علــى تســريع المحادثــات
بيــن األطبــاء والمرضــى .ونعمــل اآلن علــى عــاج
األمــراض المزمنــة؛ حيــث نرســل رســاالت تذكيــر إلــى
المرضــى بموعــد تنــاول األدويــة ،وســوف يــؤدي ذلــك
كلــه إلــى تقديــم رعايــة صحيــة أفضــل وتقليــل ال ُكلَــف.

جهـــاز غســـيل الكلـــى الضخـــم
ســـيختفي ليحـــل محلـــه جهـــاز
يلبســـه اإلنســـان ويغســـل
كليتيـــه وهـــو يمشـــي
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متابعة المرضى عن بعد

وفــي معــرض حديثــه عــن محــاور الجلســة ،أكــد
الدكتــور زيــاد ســنكري أن المشــكلة الكبيــرة التــي
يواجهونهــا هــي أن عــدداً ضخمـاً مــن مرضــى القلــب
يعانــون عــدم انتظــام دقــات القلــب ،وال يســتطيعون
الحصــول علــى التشــخيص بســهولة .لــذا ،فإنــه تــم
إنشــاء تقنيــة تســمح بمتابعـ ٍـة طويلــة األجــل للمرضــى
خــارج المستشــفيات ،مــا قلــل مــن كُلفــة متابعتهــم فــي
المستشــفيات ،وحقــق وصــوالً أفضــل إلــى المرضــى،
ووفــر لهــم ظروفــاً مناســبة؛ لمتابعــة حالــة قلوبهــم
لمــدة طويلــة وعلــى نحـ ٍـو أفضــل ،دون الحاجــة إلــى
الوجــود فــي المستشــفيات .وأضــاف فــي هــذا
الصــدد :لقــد بنينــا أيضــاً أول مركــز متابعــة فــي
الشــرق األوســط ،يخــدم مرضــى مــن تركيــا مــروراً
بــدول الخليــج العربــي ووصــوالً إلــى أســتراليا
وبعــض الــدول األوروبيــة ،حيــث هنــاك فــي الواليــات
المتحــدة مركــز المتابعــة الخــاص بهــا.
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تقاريـر

في األعلى:

متدربو ورشة
الرواية في الكويت
مع جمال بن حويرب
وطالب الرفاعي
وفريق البرنامج

أكدوا ريادة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
في الفكر واإلعالم والتدريب

أدباء وأكاديميون عرب:
«برنامج دبي الدولي للكتابة»
لرواد أدب المستقبل
مختبر مهني يؤسس ّ
ومضات  -خاص
لــم يكــن اإلبــداع يومـ ًا وقفـ ًا علــى الموهوبيــن والمبدعيــن الذيــن ســرت دمــاء التميــز فــي دمائهــم ،وســكبت
قرائحهــم الصافيــة مــن معينهــا أروع مــا أفرزتــه األقــام لعالــم األدب والمعرفــة والثقافــة العالميــة التــي تعــج
بهــا مكتبــات العالــم .فمــن الظلــم بمــكان أن يكــون اإلبــداع أســير جينــات تتوارثهــا األجيــال ،بــل اإلبــداع جهــد
وعمــل وســعي نحــو الريــادة ومواصلــة الليــل بالنهــار لقطــع الطريــق ،فالعلــم بالتع ُّلــم ،والمعرفــة باالكتســاب.
وم ــا انتش ــار الجامع ــات والمعاه ــد والمؤسس ــات
األكاديمي ــة إال مع ــزز له ــذا المب ــدأ البديه ــي ال ــذي
ال ينك ــره أح ــد .وم ــن ه ــذا المنطل ــق كان ــت البرام ــج
التدريبيـــة التـــي تعـــج بهـــا المؤسســـات األكاديميـــة
ومراكـــز تنميـــة المواهـــب حجـــر أســـاس لألخـــذ
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بأيـــدي النـــاس إلـــى مصـــاف المبدعيـــن ،ومـــا
برنام ــج دب ــي الدول ــي للكتاب ــة إال واح ــد م ــن أب ــرز
تلـــك المبـــادرات التـــي أفرزتهـــا الرؤيـــة والنظـــرة
االستشـــرافية لمؤسســـة محمـــد بـــن راشـــد آل
مكتــوم للمعرفــة ،والتــي آلــت علــى نفســها أن تأخــذ

على اليمين:
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ورشة القصة
القصيرة

بأي ــدي أبن ــاء الع ــرب الذي ــن يمتلك ــون ب ــذرة اإلب ــداع
والعزيمـــة إال عالـــم الكتابـــة اإلبداعيـــة بشـــتى
أش ــكالها ،ليحج ــزوا ألنفس ــهم مكانته ــم بي ــن الكت ــاب
العالمييــن الذيــن يشــار إلــى إصداراتهــم بالبنــان .وال
ريــب أن أبــرز مزايــا برامــج الكتابــة اإلبداعيــة ،هــي
بن ــاء الثق ــة بالنف ــس ،والتعبي ــر الفن ــي ع ــن ال ــذات،
وبلــورة األفــكار ،وفهــم أكبــر آلليــة القــراءة والكتابــة،
معرفــة الغيــر ومهــارات التواصــل ،واالرتقــاء بالفكــر
والمشـــاعر .وبينمـــا يعتقـــد البعـــض أن الكتابـــة
اإلبداعي ــة ال يمك ــن تعليمه ــا ،ف ــإن غالبي ــة الك ّت ــاب
المبدعي ــن يج ــدون ف ــي مث ــل ه ــذه البرام ــج أهمي ــة
كبيـــرة لكونهـــا تكشـــف عـــن المواهـــب اإلبداعيـــة
الجديــدة مــن جهــة وتختــزل زمــن بحثهــم وتجاربهــم
م ــن جه ــة أخ ــرى.
وإن اكتســـبت مثـــل هـــذه البرامـــج مكانـــة فـــي
الغــرب وباتــت تــدرس فــي الجامعــات واألكاديميــات،
لتص ــل به ــا إل ــى درج ــة الدكت ــوراه والماجس ــتير ف ــي
فن ــون الكتاب ــة اإلبداعي ــة ،ف ــإن المش ــاريع المرتبط ــة
به ــا كان ــت وم ــا زال ــت ف ــي عالمن ــا العرب ــي مح ــدودة
وآنيــة ،وغالب ـاً مــا ترتبــط بــورش تنظمهــا بيــن حيــن

جـــواد األســـدي :تعطـــي ورش
الكتابـــة ظـــا ً
ال بعيـــدة عـــن
المونوتـــون واإليقـــاع الميـــت
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وآخـــر مؤسســـات معنيـــة بالثقافـــة أو مهرجانـــات
اآلداب أو معـــارض الكتـــب .ويُحســـب فـــي هـــذا
الســـياق لمؤسســـة «محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم
للمعرفــة» المعنيــة بتمكيــن األجيــال المســتقبلية مــن
ابت ــكار حل ــول مس ــتدامة؛ لتيس ــير عملي ــة المعرف ــة
والبحـــث فـــي العالـــم العربـــي ،وإطالقهـــا عـــام
« 2013برنامـــج دبـــي الدولـــي للكتابـــة» ،المشـــروع
االس ــتراتيجي المعن ــي بتأس ــيس وتعزي ــز إمكاني ــات
وق ــدرات المواه ــب اإلبداعي ــة الش ــابة ف ــي الوط ــن
العرب ــي .وبه ــدف معرف ــة أبع ــاد مث ــل ه ــذا البرنام ــج
ورص ــد القيم ــة المعني ــة بالكتاب ــة اإلبداعي ــة
فـــي عالمنـــا العربـــي ،وفـــي مقدمتهـــا تلـــك
التـــي تمتلـــك مشـــروعاً مســـتداماً برؤيـــة
مس ــتقبلية لتأس ــيس أجي ــال م ــن المبدعي ــن
فـــي مختلـــف مجـــاالت األدب والثقافـــة
والمعرفـــة ،اســـتطلعت مجلـــة «ومضـــات»
آراء وانطباع ــات مجموع ــة م ــن أب ــرز الكت ــاب
والش ــعراء والنق ــاد والمفكري ــن المبدعي ــن كل
فـــي مجالـــه ،والذيـــن إمـــا تركـــوا بصمتهـــم
وأصبحــوا مــن الــرواد ،أو الذيــن فــي الــدرب
إل ــى التمي ــز ،ح ــول القيم ــة الفعلي ــة لبرنام ــج دب ــي
الدول ــي للكتاب ــة أو رديف ــه م ــن المب ــادرات.

في األسفل:

جواد األسدي

فكرة خ ّلاقة

يأخذنـــا رأي الدكتـــور جـــواد األســـدي أحـــد
أبــرز رواد المســرح العراقــي والعربــي فــي اإلخــراج

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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والكات ــب ال ــذي ف ــي رصي ــده أكث ــر م ــن  10مؤلف ــات
والحاصـــل علـــى جوائـــز عربيـــة وعالميـــة ،إلـــى
فضـــاءات أوســـع فـــي رحـــاب الكتابـــة اإلبداعيـــة
وجذوره ــا التاريخي ــة ل ــدى حديث ــه ع ــن دور برنام ــج
دبــي الدولــي لكتابــة ويقــول :ترســخت فكــرة الكتابــة
ابتـــداء مـــن الثقافـــة اليونانيـــة والرومانيـــة وقبلهـــا
عب ــر البابليي ــن وحموراب ــي ،تاليــاً ثقاف ــات الش ــعوب
وخواصهـــا اللغويـــة والمجتمعيـــة وظهـــور
كتابــة القصيــدة والروايــة والقصــة والمســرح
كنصـــوص فنتازيـــة متخيلـــة ،تعيـــد تركيـــب
األرواح وعقـــول النـــاس واالرتقـــاء بهـــا إلـــى
جماليـــات عاليـــة التنوعـــات اللونيـــة ســـحراً
ومعرفـــة .وإن إطـــاق الورشـــات الكتابيـــة
خلقــة تعطــي فرصــة صلبــة
فكــرة حضاريــة ّ
إلع ــادة كتاب ــة يومي ــات العالق ــات اإلنس ــانية
ونســـيجها المركـــب المتناقـــض المتشـــابك،
الـــذي يعطـــي للكتابـــة ظـــاالً بعيـــدة عـــن
«المونوتــون» واإليقــاع الميــت ،إذ إن اشــتباك ثقافــات
الجنســيات المختلفــة ولغاتهــا بتقاليدهــم ورغباتهــم
فـــي ابتـــكار خواصهـــم مـــن جهـــة ،والنســـيج الـــذي
سيتشــكل فــي العالقــة مــع اآلخــر مــن جهــة أخــرى،
س ــيعطي حصيل ــة عي ــش حديث ــة وج ــرس موس ــيقي
لغـــوي مختلـــف ،والـــذي سيؤســـس كيانـــات نصيـــة
لمقترحــات قصصيــة وروائيــة ومســرحية وتشــكيلية
وحت ــى موس ــيقية.
ويضيـــف األســـدي :إن مؤسســـة محمـــد بـــن
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شـــوقي بزيـــع :البحـــث عـــن
مناطـــق غيـــر مأهولـــة فـــي
مج ــاالت الكتاب ــة والري ــادة الفني ــة

راشـــد آل مكتـــوم للمعرفـــة ،التـــي أطلقـــت هـــذا
المش ــروع ع ــام  ،2013ق ــد رس ــخت ج ــذوراً أصيل ــة
للشـــباب عبـــر مســـابقة «قصتـــي» تحـــت إشـــراف
مدربيـــن عـــرب عالمييـــن ،ممـــا ســـيفتح أفقـــاً
واس ــعاً لكتاب ــة حداثي ــة تغ ــرف م ــن أرواح الش ــباب
بمس ــراتهم وهمومه ــم وجمالي ــات احتياجاته ــم ف ــي
حيـــاة حافلـــة بالتغيـــرات.
الخلقـــة
ّ
لذلـــك فـــإن الكشـــف عـــن المواهـــب
للجي ــل الجدي ــد م ــن خ ــال ورش ــات عم ــل س ــنوية،
جدي ــر بالوق ــوف أمامه ــا بتأم ــل وتمن ــي ثم ــار غني ــة
بالعمــق ،ومــن جهــة أخــرى االنفتــاح علــى النصــوص
الروائيـــة والقصـــص واألنـــواع األدبيـــة األخـــرى
ســـيضيف ســـحراً ولونـــاً مختلفـــاً بجمالياتـــه.
وأخيـــراً أعتقـــد أن إطـــاق مثـــل هـــذه الـــورش
بش ــكلها اإلنس ــاني واإلبداع ــي ،سيس ــهم ف ــي تكوي ــن
أساســـات المجتمـــع المدنـــي المنشـــود.
تنمية الطاقات

ويحك ــي الش ــاعر اللبنان ــي ش ــوقي بزي ــع ،ال ــذي
يُعـــد أحـــد أبـــرز فرســـان الشـــعر المعاصـــر فـــي
العالــم العربــي ،والحائــز علــى العديــد مــن الجوائــز
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ســـمر الفيصـــل :نجـــح البرنامـــج
فـــي االنتقـــال مـــن ال ّتدريـــب
الجماعـــي إلـــى تنميـــة الموهبـــة
ّ
الفرد يّـــة

التــي مــن ضمنهــا جائــزة مؤسســة ســلطان بــن علــي
العويـــس الثقافيـــة فـــي مجـــال الشـــعر عـــام 2018
وفــي رصيــده عشــرات الدواويــن فــي الشــعر والنثــر،
عــن جوهــر مثــل هــذا البرنامــج قائــاً  :أنطلــق بدايــة
م ــن ال ــدور الرائ ــد ال ــذي تلعب ــه مؤسس ــة محم ــد ب ــن
راش ــد آل مكت ــوم للمعرف ــة من ــذ س ــنوات ف ــي مج ــال
الثقافـــة والفكـــر واإلعـــام واألنشـــطة الثقافيـــة
المختلفـــة ،تلـــك التـــي تســـهم وستســـهم بالتأكيـــد
ف ــي تعزي ــز اللغ ــة العربي ــة الت ــي تح ــدث الكثي ــرون
ع ــن ضموره ــا وتراجعه ــا .وأعتق ــد ب ــأن الوق ــت ل ــم
يفــت مــن أجــل إعــادة وضعهــا علــى خارطــة اإلبــداع
فــي العالــم العربــي .وأنــا علــى قناعــة أن المؤسســة
تق ـدِّم م ــن ه ــذه الزاوي ــة إس ــهامات كثي ــرة ف ــي ذل ــك
الش ــأن.
ويضي ــف بزي ــع :أم ــا فيم ــا يخ ــص «برنام ــج دب ــي
الدول ــي للكتاب ــة» ،ف ــإن للبرنام ــج م ــن حي ــث المب ــدأ
إيجابي ــات عدي ــدة ،تؤكده ــا ورش الكتاب ــة الت ــي ت ــم
إنجازهــا خــال الســنوات الماضيــة علــى مســتويات
القص ــة والرواي ــة والمق ــال .وق ــد اس ــتطاعت ه ــذه
الـــورش أن تقـــدم لنـــا أســـما ًء هامـــة لـــم نكـــن قـــد
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انتبهن ــا إليه ــا م ــن قب ــل ،وم ــع أن اإلب ــداع ف ــي رأي ــي
هـــو عمـــل «بـــريٌّ » يعتمـــد علـــى البـــراءة والفطـــرة
بالدرجـــة األولـــى ،وعلـــى قـــوة الشـــغف والموهبـــة
بشــكل أساســي ،فــإن البرنامــج يســتطيع أن يتالفــى
التدخ ــل المباش ــر ف ــي النص ــوص ،ليكتف ــي بترش ــيد
المواهــب الشــابة مــن خــال تطويــر بعــض التقنيــات
الت ــي تع ــوز الناش ــئة ف ــي مقتب ــل أعماره ــم وتج ــاوز
م ــا كان ــت تق ــع في ــه الكثي ــر م ــن المؤسس ــات
التربويـــة ،ذلـــك أن تدريـــس اللغـــة العربيـــة
فـــي المراحـــل األولـــى مـــن التعليـــم ،كانـــت
تُقــ َدّم لن ــا م ــن خالل ــه نم ــاذج متش ــابهة م ــن
التالم ــذة ،فه ــؤالء كان يت ــم توجيهه ــم لكتاب ــة
ن ــص نموذج ــي يح ــذون ح ــذوه ويستنس ــخونه
بش ــكل ش ــبه حرف ــي ،بحي ــث نحص ــل عل ــى
نـــص واحـــد لمجموعـــات متناظـــرة تشـــبه
الف ــرق الكش ــفية أو الجي ــوش النظامي ــة ف ــي
مجتمع ــات االس ــتبداد .ويخت ــم بزي ــع بالق ــول:
أعتقـــد جازمـــاً أن مـــا يقـــوم بـــه هـــذا البرنامـــج
س ــيكون ف ــي االتج ــاه الصحي ــح بحي ــث يعم ــل عل ــى
تنميـــة الطاقـــات اإلبداعيـــة الكامنـــة لـــدى هـــؤالء
الش ــبان والش ــابات ،واألخ ــذ بيده ــم نح ــو فض ــاءات
أوس ــع م ــن الحري ــة ،والبح ــث بالتال ــي ع ــن مناط ــق
غيـــر مأهولـــة فـــي مجـــاالت الكتابـــة والريـــادة
الفني ــة .واإلبداعي ــة.

في األسفل:

سمر الفيصل

تجربة فريدة
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وتصــف الكاتبــة الكويتيــة هــدى الشــوا الحاصلــة
علــى جائــزة الشــيخ زايــد للكتــاب عــام 2008
فـــي أدب الطفـــل والناشـــئة ،تجربتهـــا فـــي
تدريــب مواهــب شــابة ضمــن ورشــة الكتابــة
للطف ــل ع ــن بع ــد الت ــي نظمه ــا برنام ــج دب ــي
الدول ــي للكت ــاب أخي ــراً ف ــي الكوي ــت :ف ــي
ظـــروف جائحـــة الكورونـــا ،ســـرعان مـــا
تحول ــت ورش ــة كتاب ــة أدب الطف ــل برعاي ــة
برنام ــج دب ــي الدول ــي للكتاب ــة ،الت ــي كان ــت
م ــن المق ــرر أن تعق ــد ف ــي دول ــة الكوي ــت،
إلـــى ورشـــة تدريبيـــة افتراضيـــة «عـــن
بع ــد» ،بتهيئ ــة الظ ــروف الالزم ــة لتمكينه ــا،
مم ــا س ــنح الفرص ــة لتجرب ــة نوعي ــة فري ــدة ،عاب ــرة
للح ــدود .وق ــد تضمن ــت الورش ــة تس ــعة منتس ــبين
م ــن ع ــدة جنس ــيات عربي ــة تبادل ــوا فيه ــا الخب ــرات
والتج ــارب خ ــال لق ــاءات ال ــدورة ،إلنج ــاز مش ــاريع
قص ــص أطف ــال جدي ــدة جدي ــرة بالنش ــر ف ــي خت ــام
الورشـــة ،نأمـــل أن تشـــكّل إضافـــة فـــي عالـــم أدب
الطف ــل العرب ــي.
وتضيــف الشــوا أن الورشــة ارتكــزت علــى مــدى
أربعــة أشــهر علــى تطبيقــات فــي مجــال فــن الكتابــة،
عب ــر مجموع ــة م ــن المفاهي ــم والمعايي ــر ف ــي كتاب ــة
أدب الطفـــل ،كاختيـــار الخيـــارات الفنيـــة الواعيـــة
ف ــي الكتاب ــة ،واختي ــار األلف ــاظ والتراكي ــب اللغوي ــة
المناســـبة للفئـــة العمريـــة ،واختيـــار الموضـــوع،
وضميـــر الســـرد ،والصيغـــة الزمنيـــة ،والخاتمـــة

ومضات  -السنة السابعة  -العدد السادس والسبعون

هـــدى الشـــوا :الورشـــة التدريبيـــة
االفتراضي ــة ف ــي الكوي ــت تجرب ــة
عاب ــرة للح ــدود

المناســـبة .مبينـــة أن الورشـــة حققـــت الورشـــة
حل ــم الك ّت ــاب الش ــباب الواع ــد ،الذي ــن وج ــدوا بيئ ــة
حاضن ــة لصق ــل مواهبه ــم بطريق ــة علمي ــة ،وعب ــر
الح ــوار اله ــادئ الفع ــال ،إضاف ــة إل ــى كونه ــا فرص ــة
الس ــتثمار الوق ــت ف ــي اكتس ــاب وتطوي ــر المه ــارات
الكتابيـــة وتلقـــي النقـــد البنـــاء مـــن قبـــل المدربـــة
والزمـــاء ،وصقـــل أدوات النقـــد وتطويـــر الحـــس
النق ــدي والتقيي ــم الذات ــي ل ــكل مت ــدرب.
وتبي ــن الكاتب ــة ه ــدى الش ــوا أن ورش البرنام ــج
وف ــرت ،عب ــر منص ــات مؤسس ــة محم ــد ب ــن راش ــد
للمعرفـــة ،وبإشـــراف ومتابعـــة حثيثـــة مـــن اإلدارة،
كل الحل ــول اللوجس ــتية والتنظيمي ــة الداعم ــة لس ــير
ال ــدورة ،مم ــا أس ــهم ف ــي تحقي ــق أعل ــى مس ــتويات
الج ــودة والمهني ــة ،ون ــال استحس ــان وإعج ــاب وثق ــة
المنتس ــبين.
وتختت ــم الش ــوا بقوله ــا :كمدرب ــة أخ ــوض ه ــذه
التجربـــة ألول مـــرة مـــع «برنامـــج دبـــي الدولـــي
للكتاب ــة» ،أن ــا س ــعيدة بالنتائ ــج وفخ ــورة بإنج ــازات
المنتســـبين ،فقـــد أثمـــرت الورشـــة عـــن انطالقـــة
فعلي ــة ف ــي عال ــم الكتاب ــة والنش ــر ،س ــواء الورق ــي
أو اإللكترونـــي .كمـــا أطلعنـــي البعـــض منهـــم علـــى

أعماله ــم القصصي ــة الجدي ــدة
الت ــي ت ــم قبوله ــا ف ــي منص ــات
رقميـــة لقصـــص األطفـــال
العربيـــة .بالمجمـــل يعكـــس
هـــذا التواصـــل والتفاعـــل
تحقي ــق رؤي ــة مب ــادرة البرنام ــج
ف ــي دع ــم ونش ــر ثقاف ــة الطف ــل
العربـــي.
مشروع حضاري

حـــرص الدكتـــور هيثـــم
يحيـــى الخواجـــة ،الناقـــد
والمســـرحي الســـوري الـــذي فـــي رصيـــده أكثـــر
م ــن  14كتابــاً بي ــن رواي ــة ومس ــرحية ومقال ــة ،عل ــى
تضمي ــن رأي ــه بع ــض المقترح ــات ليب ــدأ بقول ــه :ال
غــرو فــي أن «برنامــج دبــي الدولــي للكتابــة» ،مشــروع
حض ــاري ل ــه أث ــره ف ــي الحاض ــر والمس ــتقبل؛ ألن
عالمن ــا العرب ــي وألن جيلن ــا الحاض ــر بحاج ــة كبي ــرة
إل ــى رعاي ــة ف ــي األجن ــاس األدبي ــة كله ــا .مث ــل ه ــذه
البرامــج تؤســس بشــكل علمــي وصحيــح للشــخصية
اإلبداعي ــة المس ــتقبلية ،وم ــا دمن ــا نرع ــى اإلب ــداع
يمكنن ــا أن نأم ــل ف ــي أن يك ــون ل ــدى األم ــة العربي ــة
مجموعـــة مـــن المبدعيـــن القادريـــن علـــى العطـــاء
النوعـــي واإلبـــداع المتفـــوق.
ويســتطرد الخواجــة بالقــول :تكمــن أهميــة هــذا
البرنام ــج وس ــواه ف ــي التأس ــيس للص ــف الثان ــي م ــن
المبدعيـــن الذيـــن نحتاجهـــم ،الســـيما وأن الـــرواد
الكبــار بــدأوا يترجلــون عــن الســاحة األدبيــة واحــداً
تل ــو اآلخ ــر .وعلي ــه ف ــا ب ــد له ــذا البرنام ــج ال ــذي
ض ــم أكث ــر م ــن  20ورش ــة تدريبي ــة ،أن يؤت ــي أ ُكل ــه
ف ــي المس ــتقبل.
ويضي ــف :إذا كان ل ــي رأي ف ــي ه ــذا المج ــال،
طال ــب الرفاع ــي :البرنام ــج س ــاعد
الشـــباب العربـــي علـــى صقـــل
مواهبهـــم
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فأتمن ــى أن يس ــتمر ه ــذا البرنام ــج
ضمــن خطــة تســتمر ألكثــر مــن عــام
وأال يقتص ــر عل ــى ورش ــة التدري ــب.
والقص ــد أن نفت ــح ملفـ ـاً للمبدعي ــن
المهميـــن وأن نتابـــع عملهـــم
اإلبداعـــي ،ونضـــع لهـــم خططـــاً
تحفــظ مســارهم علــى درب اإلنجــاز.
كم ــا أقت ــرح أن تُش ـكّل لجن ــة تس ــمى
«لجنـــة المتابعـــة اإلبداعيـــة» التـــي
تتابـــع المواهـــب اإلبداعيـــة
حتـــى وصولهـــا إلـــى الضفـــة
التــي تنشــدها .أشــكر القائميــن
علـــى هـــذا البرنامـــج وأعبـــر بصـــدق عـــن
اعتـــزازي وفخـــري بمثـــل هـــذه المشـــاريع،
داعيـــاً اهلل تعالـــى لهـــذا البرنامـــج المزيـــد
مـــن التألـــق والمزيـــد مـــن العطـــاء.
إيمان باإلبداع

يقــول الروائــي والقــاص الكويتــي طالــب
الرفاعــي ،الــذي صــدر لــه تســع مجموعــات
قصصي ــة وس ــبع رواي ــات إل ــى جان ــب خم ــس
دراســـات :أرى أن «برنامـــج دبـــي الدولـــي
للكتاب ــة» ،ال ــذي أطلقت ــه مؤسس ــة محم ــد ب ــن
راش ــد آل مكت ــوم للمعرف ــة ع ــام  ،2013يُع ـ ّد واح ــداً
مـــن أهـــم وأبـــرز المشـــاريع اإلبداعيـــة الثقافيـــة
العربيــة .وتكمــن أهميــة هــذا البرنامــج فــي صيغتــه
العملي ــة ف ــي احتض ــان ورعاي ــة المواه ــب العربي ــة
الش ــابة ف ــي بيئاته ــا المحلي ــة ،حي ــث إن البرنام ــج
يقــدم ورش الكتابــة اإلبداعيــة فــي العواصــم
العربيـــة .ويختـــار مـــن تلـــك العواصـــم
مدرِّس ــين /مدربي ــن متخصصي ــن له ــم نت ــاج
إبداعــي مشــهود .ويقــوم هــؤالء بدورهــم فــي
تدريـــب الشـــباب ،عبـــر ورش تحـــوي مـــواد
نظريـــة ،وتاليـــاً اســـتقبال نتاجـــات الشـــباب
واالش ــتغال عليه ــا لحي ــن وصوله ــا للمس ــتوى
الفنــي الــذي يؤهلهــا ألن تــرى النــور ،بوصفهــا
أعمـــاالً إبداعيـــة شـــبابية بســـوية األعمـــال

في األعلى:

هيثم يحيى الخواجة
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طالب الرفاعي
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على اليسار:

جانب من احدى
ورش الترجمة بدبي

في األسفل:

د .مانيا سويد

العربيـــة األخـــرى .ويوضـــح الرفاعـــي أن «برنامـــج
دب ــي الدول ــي للكتاب ــة» ،ال ــذي رع ــى حت ــى اللحظ ــة
م ــا يزي ــد عل ــى مائت ــي موهب ــة ش ــابة م ــن مختل ــف
األقطـــار العربيـــة ،والـــذي يؤمـــن بأهميـــة اإلبـــداع
األدبـــي العربـــي الشـــبابي ،هـــو ترجمـــة حقيقيـــة
لالهتم ــام بالموهب ــة األدبي ــة العربي ــة الش ــابة أينم ــا
كانـــت ،وقـــد ســـاعد ولـــم يـــزل يســـاعد الشـــباب
العربـــي علـــى صقـــل مواهبهـــم وطباعـــة نتاجهـــم
اإلبداعـــي والمفاخـــرة بـــه .ويضيـــف :فـــي زمـــن
مواق ــع ش ــبكة اإلنترن ــت ،ومح ــركات البح ــث،
وشــبكات التواصــل االجتماعــي ،صــار النشــر
متاحـ ـاً أم ــام الجمي ــع ،مم ــا تس ــبب بتخم ــة
واضحـــة فـــي إصـــدار األعمـــال األدبيـــة،
وبأعمـــال تفتقـــر إلـــى األساســـيات الفنيـــة
الضروريـــة للجنـــس األدبـــي .ومـــن هنـــا
تأت ــي أهمي ــة البرنام ــج ف ــي الوص ــول إل ــى
المواهـــب العربيـــة الشـــابة ،ومســـاعدتها
علـــى تعلّـــم مهـــارات الكتابـــة اإلبداعيـــة
وصقـــل مهاراتهـــا ،ثـــم طباعـــة أعمالهـــا
بنكهـــة إبداعيـــة عاليـــة ومميّـــزة.
حصيلة معرفية

وتق ــول الكاتب ــة الس ــورية د .ماني ــا س ــويد ،الت ــي
صــدر لهــا أكثــر مــن  15كتاب ـاً ومصنف ـاً فــي الروايــة
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والقص ــص القصي ــرة والس ــينما واألدب والصحاف ــة
واإلع ــام والدراس ــات المقارن ــة والبح ــوث :ال ش ــك
فــي أن األعــوام الســبعة الســابقة مــن عمــر برنامــج
دبـــي الدولـــي للكتابـــة قدمـــت حصيلـــة ثقافيـــة
وبني ــة معرفي ــة عنوانه ــا الكبي ــر ه ــو برنام ــج دب ــي
الدولـــي للكتابـــة .هـــذا العطـــاء الـــذي تمثـــل فـــي
مج ــاالت الكتاب ــة وخط ــط تب ــادل الكت ــب ومس ــابقة
«قصتــي» والترجمــة ،أثــرى دولــة اإلمــارات العربيــة
المتح ــدة والوط ــن العرب ــي والعال ــم بأس ــره بالعدي ــد
مـــن الـــدورات والبرامـــج التدريبيـــة التـــي عقـــدت
بإش ــراف نخب ــة م ــن المدربي ــن م ــن ال ــدول العربي ــة
ومــن جميــع أنحــاء العالــم .إلــى جانــب نشــر أعمــال
المرشـــحين مـــن المواهـــب الشـــابة فـــي مختلـــف
المج ــاالت المعرفي ــة والعلمي ــة والبحثي ــة واألدبي ــة،
م ــن أج ــل االنط ــاق بتل ــك المواه ــب م ــن المحلي ــة
إلــى العالميــة ،وذلــك بالتعــاون مــع دور نشــر محليــة
وعالميــة تحظــى بالثقــة والســمعة األدبيــة المشــهود
له ــا به ــا.
وتضيفـــت ســـويد بالقـــول :لمســـت بنفســـي
د .ماني ــا س ــويد :األع ــوام الس ــبعة
الســابقة قدمــت حصيلــة ثقافيــة
وبني ــة معرفي ــة راس ــخة

حج ــم اإلنج ــازات الت ــي قدَّ مه ــا
برنامـــج دبـــي الدولـــي للكتابـــة
باعتب ــاري أعم ــل ف ــي المي ــدان
األدبـــي ،والـــدور الكبيـــر الـــذي
قـــام بـــه فـــي تأهيـــل وتدريـــب
جيـــل كامـــل مـــن المترجميـــن
المختصيـــن
المحترفيـــن
بترجمـــة الكتـــب والمصنفـــات
العلميـــة واألدبيـــة .تمنياتـــي
للقائميـــن علـــى للبرنامـــج
بالتوفيـــق والنجـــاح وتحقيـــق
المزيـــد مـــن العطـــاء إلثـــراء
الفكـــر اإلنســـاني.
ترسيخ المهارة

واألخـــرى تأهيليّـــة ،أكثـــر
نفعـــاً لتنميـــة موهبتـــه
الفكر ّي ــة واألدب ّي ــة والبحث ّي ــة
عمومـــاً ،ولقدرتـــه علـــى
التَّص ـرُّف اللّغ ــويّ ف ــي أثن ــاء
أداء المعانـــي خصوصـــاً.
مفتاح األسرار

وتحكـــي ســـحر نجـــا
محفـــوظ ،كاتبـــة قصـــص
األطف ــال والناش ــئة اللبناني ــة
التـــي فـــي رصيدهـــا أكثـــر
مـــن  11قصـــة منشـــورة
قائلـــة :يعـــ ُّد برنامـــج دبـــي
الدول ــي للكتاب ــة فرص ــة اس ــتثنائية فري ــدة ،لم ــن
أراد كش ــف أس ــرار عال ــم الكتاب ــة بأنواعه ــا عل ــى
أي ــدي محترفي ــن لديه ــم الخب ــرة الكافي ــة إلض ــاءة
درب مــن ينــوي حق ـاً المواصلــة فــي عالــم الكتابــة
المبـــدع.
وتضيف ــت بالق ــول :جميعن ــا ،كك ّت ــاب وضعن ــا
اســـمنا فـــي هـــذا العالـــم بعـــد مجهـــود كبيـــر،
تمنينـــا لـــو أن أحدهـــم فـــي بدايـــة طريقنـــا قـــد
أرش ــدنا إل ــى أفض ــل الس ــبل للوص ــول إل ــى
قلـــوب القـــراء دون الوقـــوع فـــي الكثيـــر
مـــن المطبـــات واألخطـــاء .جميعنـــا كنـــا
ننتظ ــر م ــن يأخ ــذ بيدن ــا ويك ــون صادقـ ـاً
معنـــا فـــي معلوماتـــه وعطائـــه وحتـــى
نق ــده ومتابعت ــه ألعمالن ــا .ل ــو كان ــت ه ــذه
الفرصــة االســتثنائية متاحــة لنــا منــذ ذاك
الوق ــت لربم ــا اختص ــرت علين ــا المس ــافة
وأعطتنـــا الجوهـــر واألفضـــل .وتختتـــم:
أحيــي القائميــن علــى البرنامــج لحرصهــم
علـــى تقديـــم األفضـــل للهـــواة واســـتخراج
منه ــم بع ــض الك ّت ــاب الالمعي ــن ،وأش ــكرهم عل ــى
رفـــد الســـاحة األدبيـــة بأقـــام جديـــدة.

ويؤكــد الدكتــور ســمر روحــي الفيصــل ،الناقــد
واألكاديمــي الســوري الــذي فــي رصيــده أكثــر مــن
 30كتاب ـاً فــي النقــد والبحــث والدراســات األدبيــة
شـــك فـــي أنّ برنامـــج دبـــي
ٌّ
بقولـــه :ليـــس لـــديَّ
الدّ ولــيّ للكتابــة مفيــد لــأدب واألدبــاء ،شــأنه فــي
ذل ــك ش ــأن مؤسّ س ــة مح ّم ــد ب ــن راش ــد آل مكت ــوم
للمعرف ــة الت ــي أطلقت ــه ،وحَ رَص ــتْ عل ــى نجاح ــه،
ووفَّـــرت الظّ ـــروف الموضوعيّـــة غيـــر الرّبحيّـــة
الســتمرار «ورشــاته» طَ ـوَال ســبع ســنوات .وظ ّنــي،
تبعـاً لخبرتــي فــي هــذا الحقــل ،أنّ البرنامــج نجــح
ف ــي أن يح ــلَّ العُق ــدة الكب ــرى ،وه ــي االنتق ــال م ــن
التّدري ــب الجماع ــيّ إل ــى تنمي ــة الموهب ــة الفرد ّي ــة
ف ــي المرحل ــة األول ــى ،ثــ ّم األخ ــذ بي ــد الموه ــوب
إل ــى اإلنت ــاج ف ــي المرحل ــة الثّاني ــة؛ ألنّ األدب ف ــي
مفهومنـــا العربـــيّ مـــازال عمـــاً فرديّـــاً ،ونمـــاذج
االشـــتراك فـــي كتابـــة النّصـــوص عندنـــا قليلـــة،
ب ــل ن ــادرة .واألم ــر اآلخ ــر المهــمّ ،ف ــي رأي ــي ،ه ــو
قـــدرة البرنامـــج علـــى ترســـيخ مهـــارة الكتابـــة،
وه ــي مه ــارة لغو ّي ــة قب ــل أيّ ش ــيء آخ ــر .ذل ــك أنّ
تدريــب الموهــوب علــى أســاليب اإلفــادة مــن اللّغــة
العرب ّيــة ليــس هيّنـاً ،وقــد قادتنــي تجربتــي إلــى أنّ ويبقى القلم
خض ــوع المت ــدرِّب لدورتي ــن :إحداهم ــا تأسيس ـيّة،
الش ــابة اإلماراتي ــة مري ــم البلوش ــي ،المهندس ــة
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والخطاط ــة والكاتب ــة الت ــي تتن ــاول
نبـــض الحيـــاة فـــي كتبهـــا الخمســـة
أهميـــة البرنامـــج مـــن منظـــور مختلـــف،
تق ــول :الكتاب ــة ه ــي م ــن أه ــم عوال ــم اإلب ــداع الت ــي
تنقـــل المـــرء مـــن حالـــة إلـــى حالـــة ،وتجعـــل منـــه
قيمـــة ثقافيـــة مهمـــة ،تأتـــي مـــن خـــال اشـــتغاله
عل ــى نفس ــه واس ــتثماره ف ــي ذات ــه اإلبداعي ــة س ــواء
بالقـــراءة أو الممارســـة ،أو التعلـــم علـــى
أيـــدي متخصصيـــن ينقلـــون لـــه معـــارف
مهمـــة جديـــة فـــي أصـــول الكتابـــة .وقـــد
تكـــون الكتابـــة فـــي غالبيتهـــا هـــي حالـــة
تأث ــر بموق ــف ،مش ــاعر ،ردة فع ــل ،أو رغب ــة
داخليـــة شـــديدة بنقـــل الوعـــي الداخلـــي
كفضفض ــة إبداعي ــة حرفي ــة تنطب ــع بص ــورة
قصـــة ،مقالـــة ،ســـرد ،حـــوار علـــى الـــورق.
وتبيــن البلوشــي أن برنامــج دبــي الدولــي
للكتابـــة يعـــ ُّد اليـــوم مـــن البرامـــج المهمـــة
الت ــي أخ ــذت بي ــد الكثيري ــن وأسس ــت له ــم قاع ــدة
أدبيـــة علميـــة ،ذات ثوابـــت ومعـــارف طـــورت مـــن
الكثيري ــن وجعلته ــم ،أكث ــر ثق ــة ووعي ـاً ومق ــدرة عل ــى
استرس ــال األف ــكار ونقله ــا لفك ــر الق ــارئ المتلق ــي.
وأن البرنامــج كان وال يــزال مبــادرة مهمــة جــداً فــي
الدول ــة لم ــده جس ــور العل ــم واإلب ــداع بي ــن األجي ــال،
وبي ــن المبدعي ــن المتمرس ــين والمبدعي ــن القادمي ــن
الذيــن هــم ممتنــون لهــذه المبــادرات التــي وفــرت وال
تــزال توفــر لهــم األدوات التــي تمكنهــم مــن ممارســة
نعم ــة الق ــراءة.

فهــذا البرنامــج المســتمر منــذ العــام  2013بــات
يمث ــل ركي ــزة محوري ــة م ــن ركائ ــز تنش ــيط التعبي ــر
الثقاف ــي واألدب ــي ل ــدى الن ــشء ،ومنص ــة إبداعي ــة
الحتض ــان المواه ــب إس ــهاماً م ــن دب ــي الرائ ــدة ف ــي
تحفي ــز ح ــراك الثقاف ــة واألدب األصي ــل والمترج ــم،
م ــع م ــا نت ــج عن ــه م ــن تص ـدّر ع ــدد م ــن الملتحقي ــن
بـــه ضمـــن أهـــم المســـابقات والجوائـــز المحليـــة
والعربي ــة.

ويتضيـــف مريـــم بالقـــول :الجميـــل
أن البرنامـــج متنـــوع ولـــم يركـــز علـــى نـــوع
محـــدد مـــن الكتابـــة اإلبداعيـــة ،بـــل ركـــز
عل ــى التن ــوع وأثب ــت أن األس ــاليب واألن ــواع
كلهــا بمــا فيهــا القصــة والمقالــة والصحافــة
والرواي ــة ،والكتاب ــة الش ــعرية وغيره ــا كله ــا
مهمـــة .ويبقـــى القلـــم هـــو النعمـــة التـــي
يع ــرف الم ــرء أن ــه رُزِ ق به ــا ،لكنه ــا نعم ــة ال
تتطــور إال بالتعلــم ،فشــكراً لــكل مــن علمنــا

ويؤكـــد ســـامح أن البرنامـــج يســـتلهم فكـــراً
طليعيـــاً لرجـــل الثقافـــة ومحفّـــز اإلبـــداع برؤيتـــه
وحكم ــه وإنج ــازه ،صاح ــب الس ــمو الش ــيخ محم ــد
ب ــن راش ــد آل مكت ــوم نائ ــب رئي ــس الدول ــة رئي ــس
مجل ــس ال ــوزراء حاك ــم دب ــي ،حفظ ــه اهلل ،ش ــاعراً
وأديبـــاً وحكيمـــاً ،وملهمـــاً لألدبـــاء والشـــعراء،
مكرس ــين وناش ــئة ،فبرنام ــج دب ــي الدول ــي للكتاب ــة
يحمـــل علـــى عاتقـــه مهمـــة النهـــوض بالمواهـــب
وصقله ــا اس ــتثماراً للم ــورد البش ــري ف ــي س ــياقات

ومضات  -السنة السابعة  -العدد السادس والسبعون

س ــامح كع ــوش :ركي ــزة محوري ــة
لتنشـــيط التعبيـــر الثقافـــي
واألدبـــي لـــدى الناشـــئة

وكل المبـــادرات المهمـــة.
إعجاز في اإلنجاز

ويحكـــي ســـامح كعـــوش ،الناقـــد الفلســـطيني
واألدي ــب ف ــي مجال ــيّ الرواي ــة والش ــعر واإلعالم ــي
والـــذي صـــدر لـــه ســـبع مجموعـــات شـــعرية عـــن
رؤيت ــه له ــذا البرنام ــج قائ ــاً  :يمث ــل برنام ــج دب ــي
للكتاب ــة ص ــورة مش ــرقة ع ــن س ــعي دب ــي للص ــدارة
والمركــز األول فــي جميــع المجــاالت ،منهــا الكتابــة
واألدب وإنت ــاج الثقاف ــة والصناع ــات الثقافي ــة ،وه ــو
المجــال األرقــى الــذي تتنافــس فيــه الــدول واألمــم،
وال ــذي ترق ــى بحم ــل رايت ــه الش ــعوب.

التنميـــة علـــى المســـتوى العربـــي
والعالمـــي ال المحلـــي فقـــط.
ويختت ــم بالق ــول :هنيئ ـاً لدب ــي
به ــذا التمي ــز ،وهنيئـ ـاً لن ــا بدب ــي
ومـــا تمثلـــه مـــن اقتـــدار علـــى
استشـــراف مســـتقبل الثقافـــة
واألدب ،باإلب ــداع المتمي ــز ال ــذي
تش ــرف عل ــى تطوي ــره ش ــخصيات
رائ ــدة ذات كف ــاءة مؤمن ــة برس ــالة
اإلعجـــاز فـــي اإلنجـــاز ،والتميـــز
فـــي تقديـــم األدب فـــي أنصـــع
صـــوره الخالقـــة.
المدينة الفاضلة

كنــت فــي طفولتــي إحــدى
تلـــك المواهـــب ،كشـــفت
عنهـــا مديـــرة المدرســـة
األس ــتاذة ش ــيخة ش ــطي،
عندمـــا دعتنـــي يومهـــا
وأنـــا ابنـــة الســـابعة
إلجـــراء حـــوار مـــع وزيـــر
التربيـــة والتعليـــم آنـــذاك
معالـــي األســـتاذ جاســـم
مـــرزوق .هـــذه المبـــادرة
كان ــت بمثاب ــة نب ــوءة ع ــن
اإلعالميـــة التـــي أنـــا
عليه ــا اآلن ولتحقي ــق م ــا
وصل ــت إلي ــه م ــن طم ــوح.
وتضيـــف بالقـــول :لـــذا أنـــا أ ُديـــن لمثـــل هـــذه
المبـــادرات والمؤسســـات الفكريـــة والجوائـــز
التحفيزيـــة بالشـــكر والتقديـــر ،لرعايتهـــا فئـــة
الش ــباب والش ــابات ودع ــم مواهبه ــم .وه ــو
أمـــر ليـــس بغريـــب علـــى دبـــي «المدينـــة
الفاضل ــة» كم ــا أس ــميها وعل ــى مؤسس ــاتها
المعنيــة بالثقافــة والمعرفــة النوعيــة ،وعلــى
إيم ــان القائمي ــن عليه ــا ب ــأن الثقاف ــة تأت ــي
مواكبـــة لالقتصـــاد والسياســـة ،وأن هـــؤالء
الشــباب الذيــن هــم نصــف حاضرنــا اليــوم،
هـــم كل حاضرنـــا فـــي المســـتقبل.
وتختتـــم ميســـون تصريحهـــا :أ ُديـــن
بالمحب ــة والعرف ــان لبرنام ــج دب ــي الدول ــي
للكتاب ــة المنبث ــق ع ــن مؤسس ــة محم ــد ب ــن راش ــد
آل مكتــوم للمعرفــة ،لمــا يقدمــه مــن دعــم كبيــر فــي
مجــاالت عــدة كالترجمــة واألدب والقصــة وغيرهــا.
وهـــذا نابـــع مـــن صلتـــي واهتمامـــي بالثقافـــة
والمعرف ــة ،ولقناعت ــي أن ــه ال يمك ــن الوص ــول إل ــى
عال ــم متق ــدم س ــوي ،دون إرثن ــا الثقاف ــي والفك ــري،
ودون نبوغنـــا ونبـــوغ أبنائنـــا ودعـــم مواهبهـــم.

وباالنتقـــال إلـــى المستشـــارة اإلعالميـــة
المتخصص ــة ف ــي اإلع ــام الثقاف ــي ف ــي الس ــعودية
والشـــاعرة الســـعودية ميســـون أبوبكـــر ،التـــي فـــي
رصيده ــا س ــتة مؤلف ــات ،فتق ــول :دب ــي كم ــا أعتق ــد
ه ــي «المدين ــة الفاضل ــة» الت ــي تهت ــم بالفك ــر إل ــى
جانـــب التقنيـــة والعمـــران ،والثقافـــة إلـــى جانـــب
االقتصــاد والسياســة ،فدبــي لــم تغفــل فــي مســيرتها
نح ــو المس ــتقبل الجان ــب المعرف ــي .وبصفت ــي أح ــد
العامليـــن فـــي اإلعـــام الثقافـــي وكأديبـــة وكاتبـــة،
ممتنـــة جـــداً لمثـــل هـــذه المبـــادرات الرائعـــة
وللجوائ ــز التحفيزي ــة الت ــي تص ــدر ع ــن مؤسس ــات
دبـــي المعنيـــة بالثقافـــة واألدب والمعرفـــة علـــى
اختالفهـــا وتنوعهـــا وكثرتهـــا .وتحيـــة مـــن القلـــب
إلــى مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة،
التــي اســتطاعت أن تكــون انطالقــة حاضنــة للكثيــر
مـــن الفعاليـــات واألنشـــطة الثقافيـــة واألدبيـــة.
وتســتطرد أبوبكــر :أشــيد ببرنامــج دبــي الدولــي
للكتابـــة ،الـــذي خـــرّج أكثـــر مـــن  200متـــدرب
عرب ــي ،عب ــر دعم ــه للمواه ــب الش ــابة م ــن خ ــال
ورش متعـــددة وجوائـــز تحفيزيـــة أيضـــاً .ونســـتدل
علـــى أهميـــة تلـــك المبـــادرات التـــي تفتـــح أفـــاق أبعاد تنموية
المســتقبل للمواهــب ،مــن خــال «قصتــي» .فحينمــا
تقـــول الشـــاعرة العراقيـــة ســـاجدة الموســـوي،
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التـــي لقبهـــا الشـــاعر الراحـــل
فـــاروق شوشـــة «شـــاعرة شـــتات
العـــراق» والتـــي فـــي رصيدهـــا أكثـــر مـــن 16
ديوان ـاً ش ــعرياً :إن م ــن يتاب ــع برام ــج مؤسس ــة محم ــد
ب ــن راش ــد آل مكت ــوم للمعرف ــة ،وم ــا يس ــخّ ر له ــا م ــن
إمكانـــات ماديـــة وبشـــرية كبيـــرة ،سيشـــعر بالفخـــر
والتفـــاؤل بمســـتقبل األجيـــال المعرفـــي،
وصعـــود الطاقـــات اإلبداعيـــة الشـــابة التـــي
ســـيكون لهـــا شـــأنها ليـــس علـــى المســـتوى
الوطن ــي ب ــل حت ــى عل ــى المس ــتويين القوم ــي
والعالمـــي .ومـــن هـــذه البرامـــج المشـــرّفة
برنام ــج «تح ــدي الق ــراءة العرب ــي» ،و"برنام ــج
دبــي الدولــي للكتابــة» الــذي تأســس عــام 2013
وال ي ــزال يحتض ــن المواه ــب الش ــابة مس ــخّ راً
أفضــل الكفــاءات مــن المدربيــن ليشــرفوا علــى
فئــات الكتابــة وخطــط تبــادل الكتــاب ومســابقة
قصتـــي والترجمـــة وغيرهـــا .وتشـــير ســـاجدة
الموســـوي ،وبعيـــداً عـــن التفاصيـــل ،إلـــى األبعـــاد
التنمويــة لهــذه البرامــج التعليميــة والثقافيــة ،فالعقــل
السياس ــي الحكي ــم لدول ــة اإلم ــارات ي ــدرك أن أه ــم
عناص ــر التنمي ــة والتق ــدم ف ــي المجتم ــع ه ــو صناع ــة
الجي ــل المثق ــف الواع ــي ،والم ــدرك لمهام ــه الوطني ــة
واإلنس ــانية وبن ــاء المجتم ــع .كم ــا أن بن ــاء المعرف ــة
بشـــكل ســـليم يقتضـــي تنميـــة المواهـــب والقـــدرات،
كــي تتبلــور النخــب والكفــاءات التــي ســتتولى بدورهــا
بن ــاء الوع ــي المجتمع ــي والثقاف ــة العام ــة م ــن خ ــال
الفكـــر واألدب والترجمـــة والبحـــوث .وتضيـــف
الموســـوي قائلـــة :إن البلـــد الـــذي خطـــط للوصـــول
إلــى المريــخ ،هــو البلــد الــذي ســيصل بأبنائــه
إلـــى أعلـــى مـــدارج العلـــم والمعرفـــة بفضـــل
قيادتـــه الحكيمـــة .شـــكراً لهـــذه المؤسســـة
الرائـــدة وللقائميـــن علـــى تحقيـــق أهدافهـــا
المعرفيـــة الســـامية.

ســـاجدة الموســـوي :البلـــد الـــذي
خطـــط للوصـــول إلـــى المريـــخ
س ــيصل بأبنائ ــه إل ــى أعل ــى م ــدارج
المعرفـــة

القصيـــرة للجائـــزة العالميـــة للروايـــة العربيـــة،
واختيـــرت ضمـــن أفضـــل  39كاتبـــاً عربيـــاً تحـــت
ســـن األربعيـــن فـــي مشـــروع «بيـــروت  ،»39تدلـــي
برأيهـــا فـــي البرنامـــج قائلـــة :علـــى مـــدى ســـنوات
س ــبع ،خل ــق برنام ــج دب ــي الدول ــي للكتاب ــة لنفس ــه
مكان ــة ب ــارزة ف ــي المش ــهد الثقاف ــي العرب ــي ،ف ــي
وقــت نحتــاج فيــه بشــدة إلــى كافــة الجهــود الممكنــة
للنه ــوض بحرك ــة اإلب ــداع والثقاف ــة .ولع ــل أه ــم م ــا
يميـــز البرنامـــج ويضاعـــف مـــن أهميتـــه ،تركيـــزه
علـــى المواهـــب الشـــابة ،أي إنـــه يغـــرس اليـــوم
ب ــذوراً لتزه ــر ف ــي الغ ــد ،ويرع ــى أجي ــاالً جدي ــدة
مـــن ال ُكتَّـــاب المتســـلحين ،إلـــى جانـــب الموهبـــة،
بالمعرف ــة والتأهي ــل الرفي ــع واالنفت ــاح عل ــى العال ــم
عبـــر محترفـــات الكتابـــة وخطـــط تبـــادل ال ُكتّـــاب
وغيرهــا مــن أنشــطة يتضمنهــا برنامــج دبــي الدولــي
للكتابـــة .وتضيـــف عزالديـــن :لفـــت نظـــري أيضـــاً
وع ــي البرنام ــج بأهمي ــة الترجم ــة ،وحرص ــه عل ــى
تدريــب أجيــال جديــدة مــن المترجميــن المحترفيــن،
وعــدم اقتصــاره علــى الكتابــة اإلبداعيــة بــل توســيع
مج ــال اهتمام ــه ليش ــمل العل ــوم والبح ــوث ،وكذل ــك
حرصــه علــى تشــجيع طلبــة المــدارس علــى خــوض
غمــار اإلبــداع مــن خــال مســابقة «قصتــي» .وعبــر
كل هــذا ،يراهــن برنامــج دبــي الدولــي للكتابــة علــى
المســـتقبل ،ويعمـــل علـــى صياغتـــه وتشـــكيله فـــي
أفض ــل ص ــورة ب ــدءاً م ــن اللحظ ــة الراهن ــة.
إثراء النبض

يحكـــي الدكتـــور العراقـــي غانـــم جاســـم
الســـامرائي ،أســـتاذ األدب المقـــارن والترجمـــة
رهان المستقبل
الروائيـــة المصريـــة منصـــورة عزالديـــن األدبيـــة الـــذي أصـــدر تســـعة كتـــب فـــي النقـــد
التـــي وصلـــت بعـــض روايتهـــا إلـــى القائمـــة والشـــعر الحديـــث والترجمـــة األدبيـــة وحوالـــي
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ثق ــة إل ــى رؤي ــة أولئ ــك الش ــباب
الذي ــن يضمُه ــم البرنام ــج وق ــد
أخ ــذوا مواقعه ــم ف ــي الس ــاحة
األدبيـــة العربيـــة والعالميـــة،
متكئيـــن علـــى المهـــارات
التـــي صقلتهـــا لهـــم الـــدورات
التدريبيـــة لبرنامـــج دبـــي
الدولـــي للكتابـــة.

 20ورقـــة علميـــة محكّمـــة مـــن
وجهـــة نظـــر أكاديميـــة قائـــاً :
عنـــد التفكيـــر بالشـــباب الذيـــن
يمتلكـــون موهبـــة الكتابـــة ،تتبـــادر
إل ــى أذهانن ــا ض ــرورة صق ــل تل ــك
الموهبـــة ورعايتهـــا مـــن خـــال
برام ــج للتدري ــب المنتظ ــم .وحي ــث
إن الموهوبيـــن ،بطبيعـــة األشـــياء،
يكتســبون المهــارات األساســية فــي
الكتابــة بطريقـ ٍـة أيســر وأســرع مــن
مواجهة التحديات
أقرانهــم ،فهــم بحاجــة إلــى برامــج
تقـــول الدكتـــورة األردنيـــة
تس ــهم ف ــي تمكينه ــم م ــن االرتق ــاء
ســـهير العلمـــي المتخصصـــة
مســـتويات
ٍ
بتلـــك المهـــارات إلـــى
فـــي اللغويـــات التطبيقيـــة
تتعـــدى مـــا توفـــره البرامـــج الدراســـية التقليديـــة.
باللغـــة اإلنجليزيـــة واألســـتاذ
وتـــؤدي برامـــج التمكيـــن هـــذه إلـــى إكســـاب المش ــارك ف ــي جامع ــة الغري ــر بدب ــي ،والت ــي ف ــي
المتدربيــن شــعوراً باإلنجــاز الشــخصي يعــزز لديهــم رصيدهــا ثالثــة كتــب صــدرت فــي المملكــة المتحــدة
الكفـــاءة والفاعليـــة.
والعدي ــد م ــن المق ــاالت واألبح ــاث األكاديمي ــة
الت ــي نش ــرت ف ــي مج ــات أكاديمي ــة مصنف ــة
ويضيـــف الســـامرائي :بينمـــا تعجـــز البرامـــج عالميـــاً :يســـرني أن أشـــكر برنامـــج دبـــي
الدراس ــية النمطي ــة أحيانــاً ع ــن خل ــق روح التح ــدي الدولـــي للكتابـــة ،إلســـهاماته المميـــزة فـــي
أمـــام أولئـــك الموهوبيـــن ،تنبـــري المؤسســـات رعايتـــه وصقلـــه لجيـــل وأجيـــال مســـتقبلية
الثقافيـــة واألكاديميـــة المؤمنـــة بقـــدرات الشـــباب مـــن المواهـــب .والحقيقـــة أن البرنامـــج
وحيويتهـــم للنهـــوض بمســـؤولياتها فـــي تحفيزهـــم ق ــام بجه ــود رائ ــدة ف ــي إعداده ــم لمواجه ــة
عل ــى اإلب ــداع .وفـــي ه ــذا اإلط ــار ،يُعتب ــر برنام ــج تحدي ــات العال ــم المعاص ــرة وش ــحذ قدراته ــم
دبــي الدولــي للكتابــة ،أحــد تلــك المحــاوالت الجــادّة وطاقاته ــم الكامن ــة وتحفيزه ــم عل ــى المثاب ــرة
الرامي ــة إل ــى احتض ــان الش ــباب الموهوبي ــن وتنمي ــة وص ــوالً إل ــى اإلب ــداع .ومم ــا ال ش ــك في ــه أن
قدراتهـــم وتطويـــر مهاراتهـــم فـــي ميـــدان الكتابـــة .جهــود القائميــن علــى البرنامــج التــي لمســناها فــي
ولهـــذا البرنامـــج ،مـــن دون شـــكّ  ،دو ٌر مهـــم فـــي بـــروز العديـــد مـــن األســـماء الالفتـــة.
إث ــراء النب ــض الثقاف ــي واألدب ــي ف ــي دول ــة اإلم ــارات
العربيـــة المتحـــدة وعلـــى امتـــداد الوطـــن العربـــي
وتضيـــف العلمـــي :كذلـــك األمـــر بالنســـبة
الكبي ــر .ويختت ــم الس ــامرائي بالق ــول :أتطل ــع ب ــكل للمس ــابقات الهادف ــة الت ــي يطرحونه ــا والت ــي م ــن
ش ــأنها تنمي ــة ملكاته ــم ف ــي ش ــتى المج ــاالت عل ــى
المـــدى البعيـــد .والشـــكر موصـــول الهتمامهـــم
د .غانـــم الســـامرائي :دو ٌر مهـــم
بالترجمـــة كعنصـــر حيـــوي مـــن اإلبـــداع واالرتقـــاء
فـــي إثـــراء النبـــض األدبـــي فـــي
ب ــاألدب .وكل ــي أم ــل بمس ــيرة ونه ــج البرنام ــج لرف ــد
اإلمـــارات وعلـــى امتـــداد الوطـــن
الســـاحة العربيـــة عبـــر الســـنوات بكتابـــة إبداعيـــة
العربـــي
علميـــة حـــرة.

www.mbrf.ae

في األعلى:

د .غانم السامرائي

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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في األعلى:

الشيخ أحمد بن محمد
مكرماً محمد إبراهيم
ال لمحافظة الوادي
ممث ً
الجديد في ملتقى
تحدي األمية

أكد أن برامج محو األمية في محافظة الوادي الجديد
أثمرت تعليم  3آالف أمي سنويًا

محمد سلمان إبراهيم:
تكريمنا في دبي
وسام فخر على صدور أبنائنا
حوار  -أحمد شوقي
محافظ ــة مصري ــة رائ ــدة ،تخط ــت كل التحدي ــات ،وأعط ــت األميي ــن أم ـ ًـا بغ ــد أفض ــل ليك ــون عنص ــر
بنــاء فــي المجتمــع ،إنهــا محافظــة الــوادي الجديــد ،التــي أضــاءت طريــق المعرفــة أمــام شــبابها عــن طريــق
برامــج فائقــة األثــر ،نتــج عنهــا انخفــاض نســبة األميــة فــي المحافظــة إلــى  ،% 2وهــي األقــل فــي جمهوريــة
مص ــر العربي ــة .وف ــي إط ــار إبداعه ــا بمب ــادرات ممنهج ــة ومدروس ــة لتفعي ــل دور الط ــاب ،تو َّل ــى كل واح ــد
فع ــل ال ـ َّـدور المجتمع ــي ف ــي
م ــن طالبه ــا الخريجي ــن مح ــو أمي ــة  10مواطني ــن م ــن أبن ــاء قريت ــه .وه ــذا م ــا َّ
الحمل ــة الش ــاملة لمح ــو األمي ــة ف ــي المحافظ ــة .كم ــا ت ــم من ــح مكاف ــآت مالي ــة ف ــي ص ــورة بني ــة أساس ــية
للقــرى الخاليــة مــن األميــة فــي المحافظــة ،وتــم وضــع برامــج تنمويــة فيهــا بالتعــاون مــع شــركاء ومؤسســات
التنمي ــة ،ولف ــت أنظ ــار الش ــركات لالس ــتثمار ف ــي المحافظ ــة.
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تلــك الريــادة التــي حازتهــا هــذه المحافظــة ،حوافز مالية

دفعتنــا للقــاء محافظهــا اللــواء محمــد ســلمان
إبراهيــم ،الــذي صــرح بــأن تكريــم محافظــة الــوادي
الجديــد فــي ملتقــى تحــدي األميــة بدبــي لفتــة
كريمــة مــن قيــادة واعيــة ودولــة شــقيقة ورائــدة تعــي
بمتطلبــات العصــر ،وتســعى دائمــاً لمســاندة ودعــم
خطــط بنــاء وتنميــة اإلنســان بكافــة الــدول العربيــة،
وأن هــذا التكريــم وســام علــى صــدر مواطنــي
محافظــة الــوادي الجديــد .وفــي هــذا الصــدد،
كان لقــاء «ومضــات» مــع المحافــظ ،ليحدثنــا عــن
المبــادرات التــي اتبعتهــا فــي ســبيل تحقيــق هــذا
التفــوق ،والنتائــج التــي بــرزت فــي هــذا المجــال،
وأثــر التكريــم فــي ملتقــى تحــدي األميــة فــي دبــي
علــى مســيرتها وشــحذ طاقاتهــا.

قي ــادة اإلم ــارات تع ــي متطلب ــات
العصـــر وتســـعى لمســـاندة
خطـــط بنـــاء اإلنســـان العربـــي
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* قامـت محافظـة الـوادي الجديـد بتنفيـذ
خطـط طموحـة لمواجهـة محـو األميـة فـي
المحافـظ أثمـرت عـن انخفـاض ملمـوس فـي عـدد
األمييـن بالمحافظـة ،وصلـت لنحـو  2فـي المائـة..
لـو تحدثنـا أكثـر عـن هـذه الخطـط والبرامـج التـي
نفذتهـا وتنفذهـا المحافظـة لمحـو أمية المواطنين
بمحافظـة الـوادي الجديـد؟
 كانـت المشـاركة والتكريـم بملتقـى تحـدياألميـة الـذي نظمتـه مؤسسـة محمـد بـن راشـد
آل مكتـوم للمعرفـة بمثابـة دافـع كبيـر لمواصلـة
المحافظـة جهودهـا للقضـاء علـى األميـة ،مـن خلال
وضـع خطـط زمنيـة لمحـو أميـة أبنـاء المحافظـة
لجـان فـي كافـة المراكـز لمتابعـة حصـر
ٍ
بتشـكيل
أعـداد األمييـن وذوي االحتياجـات الخاصـة واألسـر
األكثـر احتياجـاً بـكل قريـة ،كمـا تـ َّم التنسـيق بيـن
المحافظـة وجامعـة الـوادي الجديـد لالسـتعانة
بطلاب الجامعـة والملتحقيـن بالخدمـة العامـة
لمحـو أميـة عـدد مـن األمييـن كشـرط للحصـول
علـى شـهادة التخـرج ومنـح حوافـز ماليـة مجزية لكلٍّ
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تقاريـر

أنشــأتها إقبــاالً ملحوظـاً وخاصــة مــن اإلنــاث؛ نظــراً
النشــغال الرجــال بأعمالهــم اليوميــة ،ولكــن تقــوم
المحافظــة بتقديــم عوامــل جــذب لهــذه الفئــات مــن
أراض زراعيــة ،وتوفيــر فــرص
خــال تســليم قطــع ٍ
عمــل ومكافــآت ماليــة وعينيــة لــكل مــن يحصــل علــى
شــهادة محــو األميــة ،إضافــة إلــى تكثيــف جهــود
التوعيــة مــن خــال القوافــل والنــدوات التثقيفيــة
لحــث المواطنييــن علــى االلتحــاق بفصــول محــو
األميــة بالتعــاون مــع المجلــس القومــي للســكان
ورجــال الديــن.
مـن المتعلميـن والمدربيـن لتشـجيعهم علـى مواصلـة
التعلـم .ومسـاعدة المتميزيـن مـن المتعلميـن بتوفيـر
فـرص عمـل لهـم ،لمسـاعدتهم علـى أعبـاء الحيـاة
وكحافـز لهـم ولغيرهـم علـى االسـتمرار فـي التعليـم.

* هل هناك نماذج من هؤالء األشــخاص الذين
جــرى محــو أميتهــم واصلــوا تعليمهــم لمراحــل
دراســية رســمية أو جامعيــة أو قامــوا بالتعــاون
والمشــاركة معكــم فــي مواجهــة األميــة ..حدثنــا عــن
هــذه النمــاذج إن وجــدت؟
 بالفعــل هنــاك نمــاذج واصلــت تعليمهــا حتــىحصلــت علــى شــهادات جامعيــة ،وتـ َّم تعيينهــم بعــدد
مــن الهيئــات بالمحافظــة ،كمــا ت ـ َّم دعــم ومســاعدة
عــدد مــن طلبــة كليــة التربيــة بجامعــة الــوادي
الجديــد للحصــول علــى درجــات الماجســتير فــي
محــو األميــة وتعليــم الكبــار لالســتفادة مــن أبحاثهــم
فــي هــذا المجــال.

* كــم يبلــغ عــدد األمييــن الذيــن تســتهدف
المحافظــة محــو أميتهــم بمحافظــة الــوادي
الجديــد؟ ومــا هــي المــدة التــي يمكــن خاللهــا
تحقيــق هــذا اإلنجــاز؟
 تســتهدف المحافظــة محــو أميــة  12334مــنإجمالــي عــدد الســكان البالــغ  255ألــف نســمة
وذلــك خــال  5ســنوات بواقــع  3آالف أمــي ســنوياً،
وتــ َّم عقــد ورش عمــل وبرنامــج زمنــي لتصبــح
* كيــف تــرى أهميــة بــدء تنفيــذ برامــج محــو
المحافظــة بــا أميــة ،ونظــراً لظــروف جائحــة
كورونــا تـ َّم تأجيلــه لنهايــة عــام  ،2020مــع اإلعــداد األميــة فــي دعــم برامــج المحافظــة فــي مجــال
التنميــة المســتدامة؟
للتحــول لمحــو األميــة اإللكترونيــة.
 ال يمكــن أن تنجــح المحافظــة فــي تحقيــقالتنميــة المســتدامة مــن دون مشــاركة فعّالــة
جذب الدارسين
* لــو تعطينــا فكــرة عــن نســبة األميــة بيــن الذكــور للمواطــن المتعلــم والمثقــف والواعــي بــدوره
واإلنــاث فــي المحافظــة وأعمــار هــؤالء األمييــن فــي هــذه التنميــة فــي ظــل الطفــرة النوعيــة
ومؤشــرات اإلقبــال علــى فصــول وبرامــج محــو األميــة والتكنولوجيــة التــي يشــهدها العالــم ،والتــي تح ِّتــم
علــى الجميــع ضــرورة التعامــل معهــا لتحقيــق أداء
مــن جانــب األمييــن؟
 نســبة األميــة بيــن الذكــور تبلــغ  %35بينمــا أفضــل ،كمــا أنَّ مــا تقــوم بــه الدولــة والمحافظــةتبلــغ النســبة بيــن اإلنــاث  %65علــى مســتوى مــن مشــروعات تنمويــة ومبــادرات قوميــة يتمحــور
المحافظــة بالفئــة العمريــة أكثــر مــن  15ســنة ،وفيمــا هدفهــا نحــو تنميــة المواطــن بكافــة المجــاالت
يتعلــق باإلقبــال علــى الفصــول ،تشــهد الفصــول التــي لتوفيــر حيــاة أفضــل.
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قيادة واعية

* المبـادرة الرائـدة فـي الوطـن العربـي (تحـدي
األميـة) التـي أطقهـا صاحـب السـمو الشـيخ محمـد
بـن راشـد آل مكتـوم نائـب رئيـس دولـة اإلمـارات
العربيـة المتحـدة رئيـس مجلـس الـوزراء حاكـم دبـي،
رعـاه اهلل ،اعتـادت تكريـم الـروّاد الذيـن يسـهمون فـي
مواجهة األمية في الوطن العربي وقد وقع االختيار
عليكـم فـي مسـألة التكريـم .كيـف تنظـرون إلـى هـذه
اللفتـة اإلنسـانية وهـذا التكريـم المسـتحق؟
 هـي لفتـة كريمـة مـن قيـادة واعيـة ودولـةشـقيقة ورائدة تعي بمتطلبات العصر ،وتسـعى دائما
لمسـاندة ودعـم خطـط بنـاء وتنميـة اإلنسـان بكافـة
الـدول العربيـة وليـس بدولـة اإلمارات فحسـب ،ويع ُّد
هـذا التكريـم وسـاماً علـى صـدر مواطنـي محافظـة
الـوادي الجديـد ،إضافـة إلـى فـوز المحافظـة بجائزة
أفضـل قريـة بجمهوريـة مصـر العربيـة بمسـابقه
التميـز الحكومـي التي ترعاها دولة اإلمارات العربية
الشـقيقة ،وكذلـك التعـاون فـي مجـال زراعـة النخيـل
وتطويـر وتحسـين جـودة التمـور بالتعـاون مـع جائـزة
خليفـة الدوليـة للتمـور ومصنـع الفوعـة اإلماراتـي.
ال عن إنشـاء عدد من مشـروعات االسـتثمار
فض ً
الزراعـي والحيوانـي مثـل مشـروع إنشـاء مجتمـع
عمرانـي زراعـي صناعـي بشـراكة بيـن شـركة جنـان
اإلماراتيـة ومؤسسـة مصـر الخيـر ،والبنـك األهلـي
المصـري لتحقيـق التنميـة المسـتدامة وتوطيـن
الشـباب وتوفيـر فـرص عمـل وزيـادة اإلنتـاج مـن
التمـور واأللبـان يوطـد عالقـات اإلخـوة والمحبـة
التاريخيـة بيـن البلديـن قيـادة وشـعباً.

اسـتفادوا مـن برامجكـم فـي محـو األميـة ،وكيـف كان
صـدى هـذا التكريـم فـي المحافظـة؟
 كان لهـذا التكريـم عظيـم األثـر علـى كل مواطنـيالـوادي الجديـد ،وهـو مـا أشـعرهم ببالـغ التقديـر
والعرفـان لدولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة ،وصاحـب
السـمو الشـيخ محمـد بـن راشـد آل مكتـوم ،كمـا كانـت
إشـادة بـدور هـذه المحافظـة الواعـدة التـي تلقـى
دعمـاً واهتمامـاً منقطـع النظيـر مـن القيـادة السياسـية
المصريـة واإلماراتيـة بعـدد مـن المجـاالت التنمويـة.
نقل الخبرات

* هـل هنـاك تعـاون وتبـادل للخبـرات بينكـم وبين
المحافظـات المصريـة األخـرى أو عـدد مـن الـدول
العربيـة لالسـتفادة مـن تجربتكـم الناجحـة في محو
األميـة ..السـيما بعـد تكريمكـم فـي ملتقـى تحـدي
األميـة؟
 يتـم تبـادل الخبـرات عـن طريـق أفـرع الهيئـةالعامـة لمحـو األميـة وتعليـم الكبار بيـن المحافظات،
* لـو تخبرنـا عـن أثـر التكريـم فـي ملتقـى تحـدي إضافـة إلـى تنفيـذ بروتوكـوالت تعـاون مـع الجامعات
األميـة علـى طموحاتكـم ونظـرة األشـخاص الذيـن المصريـة ليقـوم كل طالـب بمحـو أميـة عـدد مـن
الدارسـين.
كمـا يعـ ُّد ملتقـى تحـدي األميـة فرصـة ذهبيـة
تســـتهدف المحافظـــة محـــو
لتبادل ونقل الخبرات بين الدول العربية ،واالستفادة
أميـــة  12334مـــن إجمالـــي عـــدد
مـن التجـارب الرائـدة بهـذا المجـال واالطلاع علـى
الس ــكان البال ــغ  255أل ــف نس ــمة
أحـدث الوسـائل التكنولوجيـة المسـتخدمة في تنفيذ
خـــال  5ســـنوات
برامـج محـو األميـة وإتاحتهـا ألكبـر عـدد ممكـن.
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صحة

البروفيسور شافي أحمد يرى أن البشرية
تشهد نقطة تحول لم يسبق لها مثيل

يوحد كورونا
هكذا
ّ
جهود العالم
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ومضات  -خاص
انطالق ًا من نهجها الراسخ وإيمانها العميق بأن المعرفة هي
السبيل إلى مواجهة كافة التحديات التي تعترض البشرية ،وبناء
على رسالتها في وضع كل طاقاتها وإمكاناتها لتكون واحدة من
أدوات البناء اإلماراتية التي تعمل بكل ما أوتيت من جهد ،عملت
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة على نشر الوعي
المعرفي المتعدد المشارب إلفادة الناس بالمعلومات واألفكار
التي تكسبهم خالصة التجارب العالمية في شتى الحقول،
وذلك عن طريق االستفادة من المخزون المعرفي الذي يحفل
به أرشيفها الريادي الناتج عن مؤتمرات المعرفة التي عكفت
وكرم على
على تنظيمها ،وشارك فيها مئات المتحدثينِّ ،
رواد العالم بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.
منصاتها َّ
وانطالقـاً مـن علمهـم بهـذا الـدور الريـادي
للمؤسسـة قـام عـدد مـن أبـرز متحدثي قمـة المعرفة
والفائزيـن بجائـزة المعرفـة فـي مختلـف المجـاالت
بتسجيل فيديوهات توعية حول كوفيد  19وما يتعلق
بـه مـن متعلقـات علـى المسـتوى الطبـي والتعليمـي
واالقتصـادي .وفـي هـذا التقريـر نسـلط الضوء على
خالصـة نصائـح وتجـارب مهمـة فـي حقـل التعليـم،
الـذي اسـتمر فـي كثيـر مـن دول العالـم عبـر الواقـع
االفتراضـي ،مـا يمكـن أن يمثـل خارطـة طريـق أو
نقاطـاً مهمـة علـى درب التعليـم ،يفيـد المؤسسـات
التعليميـة والطلاب والمعلميـن علـى حـد سـواء.
كان البروفيسـور شـافي أحمد ،واحداً من هؤالء
المتحدثيـن الذيـن أدلـوا بدلوهـم فـي تسـجيل مرئي،
تحـدث فيـه عـن موضـوع بعنـوان« :هكـذا يوحّ ـد
فيـروس كورونـا المسـتجدّ جهـود العالـم» ،أوضـح
فيـه أننـا نعيـش اليـوم فتـر ًة غيـر مسـبوقة؛ فالعالـم
يتغيّـر ،وتشـهد البشـرية نقطـة تحـوّل ،فالمجتمـع لـن
يبقـى كمـا كان ،وإن تحسُّ ـن األمـور مرتبـط بالرعايـة
www.mbrf.ae

الصحيـة ،والجائحـة العالميـة التـي نعيشـها اليـوم
تحتـاج إلـى حلـول علـى الصعيـد العالمـي للقضـاء
علـى فيـروس كورونـا المسـتجد.
وأضـاف شـافي أحمـد« :نسـجّ ل حاليـاً نحـو 1.2
مليـون حالـة مصابـة بفيـروس كورونـا فـي العالـم
لسـوء الحظ 60 ،ألف شـخص ماتوا إلى اآلن بسـبب
هـذا المـرض علـى الرغـم مـن ذلـك .دعونـا نتحلّـى
باإليجابيـة عنـد العمـل علـى إيجـاد طريقـة للقضـاء
علـى هـذا المـرض وتخطـي القلـق الـذي يسـود
العالـم؛ فهنـاك أمـر مشـجع ،وهـو تضامـن المجتمـع
وتسـخير اإلمكانـات لدعـم التعليـم ،وإيجـاد وسـائل
للقضـاء علـى كورونـا».

في األعلى:
شافي أحمد

ماليين البيانات

ويــرى البروفيســور شــافي أحمــد أن هنــاك اليــوم
جهـــوداً عالميـــة تعمـــل علـــى إنتـــاج أدوات الوقايـــة
م ــن الفي ــروس بش ــكل ضخ ــم ،وبع ــض ه ــذه األدوات
يتــ ّم إنتاج ــه بتقني ــة الطباع ــة ثالثي ــة األبع ــاد؛ ن ــرى
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صحة

شـــركات حـــول العالـــم توحّ ـــد جهودهـــا ،وتحشـــد
المصـــادر ،وتســـتخدم النمـــاذج المتوافـــرة لصنـــع
أجه ــزة تنف ــس تخ ــدم آالف المحتاجي ــن إليه ــا ح ــول
العال ــم .يج ــري ،كذل ــك ،عم ــل دؤوب عل ــى إيج ــاد
اللقاح ــات ك ــي تك ــون جاه ــزة بحل ــول نهاي ــة الع ــام،
وتس ــهم ف ــي القض ــاء عل ــى الم ــرض.

نجاح

يشغل البروفيسور شافي أحمد منصب مساعد عميد كلية
بارتس للطب ،ويعمل جراحاً للسرطان بمستشفى لندن الملكي
ومستشفى سانت بارثولوميو .كما أنه عضو منتخب في مجلس
الكلية الملكية للجراحين في إنجلترا ،حيث يرأس برنامج التدريب
الجراحي الدولي .وشغل منصب رئيس مجلس اإلدارة وشارك في
تأسيس المؤتمر العالمي لالبتكار والتكنولوجيا الجديدة في لندن،
هذا إضافة إلى كونه مدرباً ومعلماً ومحاضراً شهيراً لدى تيد.
وقد حصل البروفيسور شافي أحمد على جائزة المشرط
الفضي في عام 2015م؛ إذ اعتبرته جمعية الجراحين للتدريب
أفضل مدرب وطني في مجال الجراحة ،واختير عام  2017ليكون
أفضل نجم آسيوي بريطاني في التكنولوجيا ،كما اختير باعتباره
أكثر البريطانيين من أصل بنغالي تميزاً في عام 2017م.
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تحسن األمور مرتبط بالرعاية
ُّ
الصحية والجائحة تحتاج إلى
حلول عالمية

وفـي تعليقـه علـى الجهـود المبذولـة فـي إيجـاد
المصـل المضـاد للمـرض ،أوضـح شـافي أن هنـاك
عـدداً كبيـراً مـن األشـخاص يخضعـون للفحوصـات
بهـدف تكويـن بيانـات حـول حالتهـم ،ويمكـن
االسـتفادة مـن هـذه البيانـات اليـوم وفـي المسـتقبل.
نالحـظ أيضـاً عملاً دؤوبـاً إليجـاد العقاقيـر فـي كل
مـن العيـادات وأقسـام العنايـة المركّـزة ،مـا يخـدم
المصابين الذين يحتاجون إلى عالج في المستقبل.
إن المجتمـع العلمـي يتضامـن علـى صعيـد عالمـي،
وهذا يشـكّل أمراً جيداً .يختتم شـافي أحمد بسـؤال
مفاده :ماذا يمكننا أن نفعل بصفتنا الفردية؟ ويجب
قائلاً  :علينـا االلتـزام بالتباعـد والعزلـة االجتماعيـة
إذا لمسـنا خطـر اإلصابـة بهـذا المـرض ،بذلـك،
يمكننـا تسـطيح منحنـى عـدد اإلصابـات بالفيـروس،
وتخفيـف الضغـط علـى القطـاع الصحـي لضمـان
إنقـاذ أكبـر عـدد مـن األشـخاص.

استراحة فكرية أسبوعية وشهرية
تمكن األفراد من توسيع
مداركهم وتحديث معارفهم

نلتقـي
لنرتقي

حـوارات أدبيــة
نـدوات فكريــة
تنمية معرفيـة

انضموا إلينا في استراحة معرفة
ً
لتكونوا طرفا في الحوار إلغناء
معرفتكم عبر لقاءات دورية
مع أبرز الكتاب المفكرين
المعرفيين واألدباء

اقتصاد
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الموجات الجديدة من العدوى
نذر بأوضاع أشد وطأة على االقتصاد العالمي

تنبؤات التعافي السريع
بعد الركود الحاد
ومضات  -جيم أونيل *
ُتـظ ِـهـر قطاعات كبيرة من االقتصاد العالمي اآلن العالمات التقليدية التي تشير
إلى التعافي على هيئة حرف ( Vالتعافي السريع بعد ركود حاد)ُ .تـظ ِـهـر المؤشرات
الشهرية للعديد من البلدان ارتدادات قوية في يونيو/حزيران ويوليو/تموز ،ويتراوح
نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي (المعدل حسب التضخم) المتوقع من % 10
إلى  % 15في الربع الثالث ،في حال بقاء كل الظروف األخرى على حالها.
في األعلى:
جيم أونيل
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اقتصاد

بــكل تأكيــد ،هنــاك مــن األســباب مــا يدعونــا
إلــى التســاؤل حــول مــا إذا كان االرتفــاع الملحــوظ
مجــرد ارتــداد فنــي ــــ وهــم ناتــج عــن عمــق االنهيــار
األولــي الهائــل .قــد تكــون هــذه هــي الحــال ،وخاصــة
إذا عانــت بلــدان عديــدة مــن موجــة ثانيــة قويــة مــن
اإلصابــات بعــدوى مــرض فيــروس كورونــا 2019
(كوفيــد  ،)19 -أو إذا تب َّيــن أن اآلمــال الكبــرى فــي
التوصــل إلــى لقــاح مبكــر كانــت فــي غيــر محلهــا .ال
أحــد يســتطيع أن يجــزم علــى وجــه اليقيــن .وســوف
يكــون لزام ـاً علينــا أن ننتظــر ونتر َّقــب الدالئــل فــي
حيــن تحــاول البلــدان إيجــاد التــوازن بيــن إدارة
الفيــروس وإعــادة اقتصاداتهــا إلــى طبيعتهــا.

 35مليــار دوالر يحتاجهــا العالــم
لضمــان توزيــع اللقاحــات بشــكل
عــادل علــى  7.8مليــارات إنســان

قــويٍّ للتجــارة العالميــة ،علــى الرغــم مــن الصــراع
المســتمر بيــن البلديــن حــول التجــارة والتكنولوجيــا.
أمــا فــي أوروبــا ،فتُـظـــهِ ر العديــد مــن البلــدان
عالمــات تشــير إلــى انــدالع موجــة ثانيــة مــن كوفيــد-
 ،19وتشــكّل اإلصابــات المتزايــدة تهديــداً للتعافــي
فــي إســبانيا بشــكل خــاص .لكــن هــذه ليســت الحــال
فــي كل مــكان .فقــد صعــدت بلــدان أخــرى مــن
تدابيــر الســيطرة ،وإذا أثبتــت هــذه التدابيــر أنهــا
موجة ثانية
كافيــة ،فســوف تتمكَّــن هــذه البلــدان مــن إبقــاء
برغــم أنَّ الواليــات المتحــدة عانــت مــن الفيــروس التعافــي علــى المســار الصحيــح.
أكثــر مــن غيرهــا مــن البلــدان ،فــإنَّ معــدل اإلصابــات
الجديــدة انخفــض ،ممــا يزيــد مــن احتمــال تســارع لقاحات آمنة
االنتعــاش االقتصــادي المســجّ ل فــي الصيــف .وفــي
هــذا هــو مبلــغ علمنــا اآلن وقــد اقتربنــا مــن
الصيــن تشــير أحــدث المؤشــرات إلــى مســتوى منتصــف ســبتمبر/أيلول .ولكــي نكــون أكثــر ثقــة
عـ ٍ
ـال مــن الســيطرة علــى العــدوى وتســارع التعافــي .بشــأن احتمــاالت التعافــي االقتصــادي المســتدام
وبالنظــر إلــى األدوار التــي تضطلــع بهــا الواليــات فــي أواخــر  2020وحتــى عــام  ،2021فإننــا فــي
المتحــدة والصيــن فــي االقتصــاد العالمــي ،فــإنَّ احتيــاج إلــى مزيــد مــن األدلــة التــي تشــير إلــى
ٍ
مثــل هــذه التطــورات اإليجابيــة تبشِّ ــ ُر
التوصــل إلــى عالجــات محســنة
ُّ
بتعــاف التقــدُّم نحــو

48

ومضات  -السنة السابعة  -العدد السادس والسبعون

ولقاحــات آمنــة وفعّالــة .ومتــى أتيــح اللقــاح علــى
نطــاق واســع ،فمــن الممكــن أن نتوقــع المزيــد مــن
تســارع النشــاط االقتصــادي .وســوف تبــدأ الحيــاة
تعــود إلــى القطاعــات األشــد تضــرراً ومعانــاة بســبب
بروتوكــوالت التباعــد االجتماعــي ــــ بمــا فــي ذلــك
الســفر الدولــي ،والترفيــه ،والضيافــة.
فــي الواقــع ،مــا لــم تفشــل جميــع اللقاحــات
الواعــدة المرشــحة التــي بلغــت بالفعــل المرحلــة
الثالثــة مــن التجــارب ،فيمكننــا أن نتوقــع التعافــي
فــي هــذه القطاعــات التــي تضــررت بشــدة فــي وقــت
مــا فــي األشــهر المقبلــة ،وعنــد هــذه النقطــة يصبــح
األمــل فــي التعافــي الــدوري قائم ـاً علــى مبــرر أكثــر
منطقيــة.
قضايا بنيوية

لكــن األمــر ال يخلــو مــن عــدد مــن القضايــا
البنيويــة التــي يجــب وضعهــا فــي االعتبــار .بــادئ
ذي بــدء ،الســؤال األكثــر إلحاح ـاً فــي هــذا الخريــف
هــو مــا إذا كانــت مجموعــة العشــرين ،التــي تتولــى
رئاســتها حاليــاً المملكــة العربيــة الســعودية ،قــادرة
علــى إحيــاء ذاتهــا وتســليم التعــاون الدولــي الحقيقي،
كمــا فعلــت بعــد األزمــة الماليــة العالميــة فــي .2008
وفقــاً لمنظمــة الصحــة العالميــة وغيرهــا مــن
الهيئــات الصحيــة الدوليــة ،يحتــاج العالــم إلــى مــا
يقــرب مــن  35مليــار دوالر لضمــان توزيــع اللقاحــات
بشــكل عــادل علــى  7.8مليــارات إنســان فــي العالــم.
وهــذا مبلــغ تافــه مقارنــة بمــا أنفقتــه العديــد مــن
بلــدان مجموعــة العشــرين بالفعــل لدعــم اقتصاداتهــا
المحليــة .ومــع ذلــك فــإن تمويــل توزيــع اللقــاح بشــكل
شــامل أمــر بالــغ األهميــة لضمــان التعافــي العالمــي،
وليــس التعافــي الــذي يقتصــر علــى البلــدان حيــث
يتــاح اللقــاح.
يتمثــل أمــر آخــر علــى ذات القــدر مــن األهميــة،
تظـــهر العديــد مــن البلــدان
عالمــات تشــير إلــى انــدالع موجــة
ثانيــة مــن كوفيــد19-
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وإن كان أقــل تــداوالً فــي المناقشــات ،فــي تــوازن
القــوى بيــن النمــو المحلــي والخارجــي .فبســبب
حالــة القلــق الناجمــة عــن الجائحــة ،أظهــرت العديــد
مــن الحكومــات ،وخاصــة فــي االتحــاد األوروبــي،
مســتويات غيــر مســبوقة مــن الحمــاس للتحفيــز
المالــي ،وحظيــت برامــج اإلنفــاق هــذه بدعــم
إضافــي مــن خــال سياســة نقديــة ســخية إلــى حــدٍّ
غيــر عــادي.

في األعلى:

الجائحة غيرت
خطط السفر
وأثقلت على
الميزانيات

انكماش مالي

تشــير سياســات االقتصــاد الكلــي التوســعية إلــى
أنَّ الطلــب المحلــي كفيــل بدفــع التعافــي بقــوة أكبــر
ممــا حــدث فــي أعقــاب أزمــة  ،2008مــا لــم يحــدث
انكمــاش مالــي مفاجــئ وكبيــر .ومــن المرجــح أن
يترجــم هــذا إلــى تعافــي التجــارة العالميــة بقــوة أكبــر
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اقتصاد
على اليسار:

أرفف فارغة لبعض
المنتجات سببتها
حالة الذعر من
الوباء

ممــا يتصــور العديــد مــن المعلقيــن حاليــاً أنــه فــي
حكــم الممكــن.
لكــن هــذا يقودنــا إلــى قضيــة بنيويــة ثالثــة .متــى
يســدد كل اإلنفــاق الحالــي ،ومــن سيســدده؟ يبــدو
أنَّ هنــاك بالفعــل إجماعــاً قويــاً عبــر االقتصــادات
المتقدمــة علــى ضــرورة تجنــب تشــديد القيــود
الماليــة قبــل األوان .أنــا شــخصياً أرحــب بتشــديد
القيــود بعــد انقضــاء األزمــة .ولكــن بطبيعــة الحــال
ســيتوقف الكثيــر ليــس فقــط علــى نطــاق وســرعة
التعافــي بــل وأيضــاً علــى حجــم العجــز المالــي.
وهنــا مــن المثيــر لالهتمــام أن نالحــظ أنَّ توقعــات
التحفيــز المالــي اإلضافــي فــي الواليــات المتحــدة
تراجعــت أخيــراً نتيجــة لبيانــات التوظيــف التــي
جــاءت أفضــل مــن المتوقــع.

«اســتهداف التضخــم المتوســط» بالترحــاب باعتباره
ال إضافيــاً مــن أشــكال الدعــم .لكــن الحــذر
شــك ً
هنــا واجــب .ذلــك أنَّ اســتمرار التغيــر فــي السياســة
ســيتوقَّف علــى كيفيــة تطــور الضغــوط التضخميــة
علــى األرض .وإذا ســاور األســواق الماليــة القلــق
فجــأة بشــأن زيــادة غيــر متوقعــة فــي التضخــم،
ص ّنــاع السياســات إلــى تغييــر نهجهــم
فربمــا يضطــر ُ
مــرة أخــرى.
الســؤال المفتــوح المتبقــي ،والــذي أثرتــه فــي
تعليقــات ســابقة هــذا العــام ،هــو كيــف سيســتجيب
صنّــاع السياســات للتغيــرات التــي أحدثتهــا أزمــة
ُ
كوفيــد .-19هــل يتجهــون نحــو رعايــة ثقافــة أعمــال
جديــدة تســعى إلــى «تحقيــق الربــح الهــادف»،
وتشــجيع (أو تملــق) المزيــد مــن الشــركات لحملهــا
علــى مالحقــة هــدف إزالــة الكربــون وإيجــاد الحلــول
للتحديــات المجتمعيــة مثــل مقاومــة مضــادات
الميكروبــات والتهديــد المتمثــل فــي خطــر انــدالع
جائحــات أخــرى فــي المســتقبل؟ مــن المؤكــد أنَّ
هــذا ســيكون تطــوراً محمــوداً ،ولــن يكــون تحقيقــه
أبعــد كثيــراً عــن متنــاول حكوماتنــا.

أظهــرت العديــد مــن الحكومــات
مســتويات حماس غير مســبوقة
للتحفيــز المالــي بســبب القلــق
الناجــم عــن الجائحــة

* عمــل جيــم أونيــل رئيسـاً لمجلــس إدارة جولدمــان
ســاكس إلدارة األصــول ســابقاً ،كمــا شــغل منصــب
وزيــر الخزانــة األســبق فــي المملكــة المتحــدة ،وهــو
حالي ـاً رئيــس معهــد تشــاثام هــاوس.

التضخم المتوسط

أمــا عــن السياســة النقديــة ،فقــد اسـتُـقـبِـــل
إعــان بنــك االحتياطــي الفيدرالــي األميركــي
فــي أواخــر أغســطس/آب عــن تحولــه إلــى نظــام
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ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ

Printing, Publishing, and Distribution

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
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كيف ننقذ
تسعة ماليين طفل؟
بروجيكت سنديكيت  -دكا -سمير ساها
في العام الماضي ،كان يموت طفل واحد كل  39ثانية في المتوسط بسبب االلتهاب الرئوي؛
وهو شكل من أشكال عدوى الجهاز التنفسي الحادة الذي يمكن اكتشافه ،وعالجه ،والوقاية منه.
وأصبحت لقاحات المكورات الرئوية المقترنة -التي تحمي من البكتيريا المسببة لاللتهاب
الرئوي والتهاب السحايا (عدوى دماغية مهددة للحياة) -متوافرة منذ عام  .2000ولكن
استخدامها تركز إلى حد كبير في البلدان المتقدمة لسبب بسيط يتمثل في كونها مكلفة.
ولحسن الحظ ،يمكن للقاح جديد أن يغير ذلك.

في األعلى:
سمير ساها

www.mbrf.ae
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صحة

وف ــي الوق ــت الراه ــن ،يصي ــب االلته ــاب الرئ ــوي
الفئــات األضعــف بصــورة غيــر متناســبة مــع الفئــات
األخــرى .وتشــمل هــذه الفئــة األطفــال وكبــار الســن،
خاصــة أولئــك الذيــن يعيشــون فــي البلــدان الناميــة.
إذ فـــي عـــام  ،2019لـــم يكـــن  70مليـــون طفـــل
يتمتَّع ــون بص ــورة تام ــة بحماي ــة لقاح ــات المك ــورات
الرئويــة المقترنــة .فقــد كان يعيــش أكثــر مــن %80
منهـــم فـــي جنـــوب شـــرق آســـيا ،وغـــرب المحيـــط
اله ــادئ ،وإفريقي ــا .وق ــد يك ــون ه ــذا الرق ــم أعل ــى
فــي عــام  ،2020ألنَّ العديــد مــن البلــدان التــي بهــا
أع ــداد كبي ــرة م ــن األطف ــال غي ــر الملقحي ــن س ــجّ لت
اضطرابـــات كبيـــرة فـــي برامـــج التحصيـــن نتيجـــة
لفي ــروس كوفي ــد.-19
وقبـــل الوبـــاء ،كان األطفـــال فـــي البلـــدان
المنخفض ــة الدخ ــل أكث ــر عرض ــة للوف ــاة قب ــل س ــن
الخامس ــة م ــن نظرائه ــم ف ــي البل ــدان ذات الدخ ــل
المرتفـــع بمعـــدل يقـــارب  14مـــرة ،وذلـــك بســـبب
االلتهـــاب الرئـــوي وااللتهابـــات الحـــادة األخـــرى.
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وقــد يرتفــع هــذا المعــدل :إذ تظهــر بيانــات جديــدة
أن االضطرابـــات المرتبطـــة بالوبـــاء فـــي أنظمـــة
الرعاي ــة الصحي ــة ،وتراج ــع الوص ــول إل ــى الغ ــذاء
كلهـــا عوامـــل يمكـــن أن تتســـبب فـــي وفـــاة مليـــون
طفـــل آخـــر فـــي البلـــدان ذات الدخـــل المنخفـــض
والمتوســـط.
وف ــي ه ــذا الس ــياق ،أصب ــح ضم ــان الحص ــول
عل ــى اللقاح ــات الحيوي ــة ،بم ــا ف ــي ذل ــك لقاح ــات
المكـــورات الرئويـــة المقترنـــة علـــى نطـــاق واســـع
وبأســعار معقولــة ،ملِح ـاً أكثــر مــن أي وقــت مضــى.
وعلـــى أي حـــال ،لطالمـــا أثبتـــت اللقاحـــات أنهـــا
أفض ــل وس ــيلة نملكه ــا لحماي ــة األطف ــال ،ال س ــيما
فــي البلــدان الفقيــرة والهشــة ،حيــث تفتقــر مالييــن
األســـر إلـــى مرافـــق الرعايـــة الصحيـــة العاليـــة
الج ــودة.
وتـــدرك بنغالديـــش ،التـــي أدرجـــت لقاحـــات
المكــورات الرئويــة المقترنــة فــي برنامجهــا الوطنــي
للتلقيـــح فـــي عـــام  ،2015الفـــرق الـــذي يمكـــن أن

يحدثـــه اللقـــاح .وبفضـــل االلتـــزام المســـتمر مـــن
الحكوم ــة ومس ــؤولي الصح ــة ،س ــرعان م ــا نف ــذت
الدول ــة خط ــة لتطعي ــم كل طف ــل تقريب ـاً ف ــي الب ــاد.
وتبـــدو نتائـــج ذلـــك جليـــة؛ إذ فـــي أقـــل مـــن
خمـــس ســـنوات ،تراجعـــت حـــاالت اإلصابـــة
بااللته ــاب الرئ ــوي الح ــاد بي ــن األطف ــال البنغاليي ــن
بنح ــو  ،%50كم ــا انخف ــض مع ــدل ح ــاالت اإلصاب ــة
بالتهـــاب الســـحايا أيضـــاً .ويتماشـــى هـــذا مـــع
تج ــارب البل ــدان المتقدم ــة :فمن ــذ اعتم ــاد لقاح ــات
المكـــورات الرئويـــة المقترنـــة ،ســـجَّ لت كل مـــن
الوالي ــات المتح ــدة ،والمملك ــة المتح ــدة ،انخفاضــاً
كبيـــراً فـــي عـــدد األطفـــال المصابيـــن بااللتهـــاب
الرئـــوي الحـــاد الـــذي تســـببه بكتيريـــا المكـــورات
الرئويـــة.
ويعكـــس هـــذا التقـــدم الحمايـــة المباشـــرة
لألش ــخاص الذي ــن يتلق ــون اللق ــاح ،وتطوي ــر مناع ــة
القطيــع .إذ عندمــا يأخــذ غالبيــة األشــخاص اللقــاح،
ال يمك ــن للبكتيري ــا المس ــببة لاللته ــاب الرئ ــوي أن
تنتش ــر بس ــهولة ،مم ــا يعن ــي أن األش ــخاص الذي ــن
ال يمك ــن تطعيمه ــم -ألنه ــم صغ ــار ج ــداً ف ــي الس ــن،
عل ــى س ــبيل المث ــال ،أو ألنه ــم يعان ــون م ــن ضع ــف
ف ــي جه ــاز المناع ــة -يتمتع ــون بالحماي ــة أيضـ ـاً.
ومـــن خـــال الحفـــاظ علـــى صحـــة األطفـــال،
تســـاعد لقاحـــات المكـــورات الرئويـــة أيضـــاً فـــي
إتاحـــة مـــوارد إضافيـــة للنظـــام الصحـــي .ففـــي
العدي ــد م ــن البل ــدان ذات الدخ ــل المنخف ــض ،حي ــث
أس ــرة المستش ــفيات مح ــدودة -وأصبح ــت مح ــدودة
ِ
بدرجــة أكبــر مــع اســتفحال كوفيــد -19-كل طفــل ال
يوجــد فــي مستشــفى لعــاج االلتهــاب الرئــوي يمَكــن
طف ــاً آخ ــر يعان ــي م ــن م ــرض ق ــد ال يمك ــن الوقاي ــة
من ــه ،م ــن الحص ــول عل ــى الع ــاج ال ــذي يحتاج ــه.
ويس ــتحق جمي ــع األطف ــال نف ــس الحماي ــة م ــن
لطالمــا أثبتــت اللقاحــات أنهــا
أفضــل وســيلة نملكهــا لحمايــة
األطفــال ال ســيما فــي البلــدان
الفقيــرة
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المـــرض .وهـــذا مـــا يعـــد بتقديمـــه لقـــاح جديـــد
يســـمّى ( Pneumosilبنوموســـيل)-الذي حصـــل
علـــى موافقـــة منظمـــة الصحـــة العالميـــة فـــي
ديســـمبر/كانون األول  ،2019وموافقـــة الحكومـــة
الهنديـــة فـــي يوليو/تمـــوز .وســـيكون بنوموســـيل
ال ــذي صن ــع ف ــي الهن ــد متاح ـاً للبل ــدان ذات الدخ ــل
المنخف ــض بس ــعر أق ــل بنس ــبة  %30مم ــا يدفعون ــه
حاليـاً مقابــل لقاحــات المكــورات الرئويــة .وســتدفع
البل ــدان المتوس ــطة الدخ ــل أق ــل ،مم ــا يجع ــل لق ــاح
بنوموس ــيل األق ــل تكلف ــة م ــن نوع ــه.
وبعبـــارة أخـــرى ،يمثـــل لقـــاح (بنوموســـيل)
بالنســـبة للبلـــدان الناميـــة أداة فعّالـــة مـــن حيـــث
التكلفـــة لحمايـــة األطفـــال المعرضيـــن لإلصابـــة
بالم ــرض ،م ــع تعزي ــز ديناميكي ــة أس ــواق اللقاح ــات.
ونظـــراً لتوافـــر المزيـــد مـــن لقاحـــات المكـــورات
الرئوي ــة المقترن ــة بع ــدد أكب ــر م ــن أي وق ــت مض ــى،
يجـــب علـــى القـــادة السياســـيين ،والمانحيـــن،
والمدافعيـــن اغتنـــام الفرصـــة ،واإلســـراع بإطـــاق
برام ــج التحصي ــن أينم ــا دع ــت الحاج ــة إل ــى ذل ــك.
وقــد يــؤدي عــدم القيــام بذلــك إلــى وفــاة مــا يقــرب
م ــن تس ــعة ماليي ــن طف ــل ف ــي العق ــد المقب ــل.
عندم ــا يعان ــي طف ــل واح ــد م ــن م ــرض يمك ــن
الوقايــة منــه ،فهــذه مأســاة؛ وعندمــا يمــوت مالييــن
األطف ــال بس ــبب ه ــذا الم ــرض ،فه ــذه جريم ــة .إنن ــا
نمل ــك م ــا يل ــزم م ــن األدوات إلنقاذه ــم ،كم ــا أصب ــح
الوص ــول إل ــى أق ــوى ه ــذه األدوات ممكن ـاً أكث ــر م ــن
أي وق ــت مض ــى.
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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هل تصدر البنوك المركزية

عملة كوفيد؟

بروجيكت سنديكيت  -كمبريدج  -كينيث روغوف
مع تسارع وتيرة التحول الطويل األمد عن السداد
النقدي (على األقل في المعامالت القانونية المتوافقة
مع الضرائب) ،بسبب أزمة كوفيد ،-19تزداد المناقشات
الرسمية بشأن العمالت الرقمية .ويمكن لألحداث
الراهنة ،بما في ذلك اإلطالق الوشيك لعملة فيسبوك
«ليبرا» ،والعملة الرقمية المقترحة من البنك المركزي
للصين ،إعادة تشكيل التمويل العالمي لجيل كامل .ويقول
تقرير حديث صادر عن مجموعة  ،30أنه إذا كانت البنوك
المركزية تريد تشكيل المحصلة النهائية ،فعليها أن تبدأ
في التحرك بسرعة.
إن الكثيـر مـن األمـور علـى المحـك ،بمـا فـي
ذلـك االسـتقرار المالـي العالمـي ،والسـيطرة علـى
المعلومـات .وغالبـاً مـا يكـون االبتـكار المالـي هـو
السـبب الجـذري لألزمـة ،إذا لـم تتـم إدارتـه بعنايـة.
ويعطـي الـدوالر الواليـات المتحـدة قـدرات كبيـرة فيما
يتعلـق بالمراقبـة وفـرض العقوبـات .وال تقتصـر هيمنة
الـدوالر علـى العملـة المسـتخدمة فحسـب ،بـل تتعلـق
أيضـاً بالنظـم التـي تُبـرم بهـا المعاملات ،وفـي الصيـن
وأوروبـا ،هنـاك رغبـة متزايـدة فـي تحـدي ذلـك ،وهنـا
يحـدث الكثيـر مـن االبتـكار.
ويمكـن للبنـوك المركزيـة أن تعتمـد ثالثـة مناهـج
متميـزة .األول هـو إدخال تحسـينات كبيرة على النظام
www.mbrf.ae

في األعلى:
كينيث روغوف
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الحالـي :تخفيـض رسـوم بطاقـات االئتمـان وبطاقـات
الخصـم ،وضمـان الشـمول المالـي الشـامل ،وتحسـين
األنظمـة ،بحيـث يمكـن مسـح المدفوعـات الرقميـة فـي
لحظـة ،وليـس فـي غضـون يـوم كامـل.
وتتخلف الواليات المتحدة بصورة سـيئة في جميع
هـذه المجـاالت ،ويرجـع ذلـك أساسـاً إلـى أن اللوبـي
المصرفـي والمالـي قـوي للغايـة .ولكي نكـون منصفين،
يجـب علـى صانعـي السياسـات أيضاً القلق بشـأن إبقاء
نظـام المدفوعـات آمنـاً :قـد يكـون الفيـروس القـادم
الـذي سـيضرب االقتصـاد العالمـي رقميـاً .ويمكـن أن
يخلـق اإلصلاح السـريع مخاطـر غيـر متوقعـة.
وفـي الوقـت نفسـه ،فـإنَّ أي جهـد يبـذل للحفـاظ
على الوضع الراهن يجب أن يوفِّر مسـاحة للتحسـينات
ال تقتصــر هيمنــة الــدوالر علــى
العملــة المســتخدمة بــل تتعلــق
أيضــً بالنظــم التــي ُتبــرم بهــا
المعامــات
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الجديـدة ،سـواء «العملات المعدنيـة المسـتقرة»
المرتبطـة بعملـة رئيسـة ،مثـل عملة فيسـبوك ليبرا ،أو
عملات المنصـات الرقميـة القابلـة لالسـترداد ،التـي
قـد تصدرهـا شـركات التكنولوجيـا الكبـرى التـي تبيـع
بالتجزئـة ،مثـل ( Amazonأمـازون) ،وAlibaba
(علـي بابـا) مدعومـة بالقـدرة علـى اإلنفاق على السـلع
التـي تبيعهـا المنصـة.
وسـيكون أشـد النهـج راديكاليـة هـو عملـة تجزئـة
مهيمنة يصدرها البنك المركزي ،وتسمح للمستهلكين
بامتلاك حسـابات مباشـرة فـي نفـس البنـك .ويمكـن
أن يكـون لهـذا بعـض المزايـا العظيمـة ،مثـل ضمـان
الشـمول المالـي ،ومنـع هـروب األمـوال.
ولكــن التغييــر الجــذري يحمــل أيضــاً العديــد
مــن المخاطــر .إحداهــا أنَّ البنــك المركــزي فــي
وضــع ســيئ لتقديــم خدمــة عاليــة الجــودة لحســابات
التجزئــة الصغــرى .وربمــا يمكــن معالجــة ذلــك
بمــرور الوقــت ،باســتخدام الــذكاء االصطناعــي ،أو
مــن خــال توســيع نطــاق الخدمــات الماليــة التــي

تقدمهــا فــروع مكاتــب البريــد.
وفـي الواقـع ،عندمـا يتعلـق األمـر بالعملات
االسـتهالكية الرقميـة للبنـك المركـزي ،فـإنَّ الخبـراء
االقتصادييـن قلقـون بشـأن مشـكلة أكبـر :مـن الـذي
سـيقدم القروض للمسـتهلكين والشركات الصغرى إذا
فقـدت البنـوك معظـم المودعيـن مـن صغـار الزبائـن،
الذيـن يشـكلون أفضـل وأرخـص مصـدر لالقتـراض؟
ومـن حيـث المبـدأ ،يمكـن للبنـك المركـزي إعـادة
إقـراض القطـاع المصرفـي األمـوال التـي يحصـل
عليهـا مـن الودائـع بالعملـة الرقميـة .ومـع ذلـك ،فـإنَّ
هـذا مـن شـأنه أن يمنـح الحكومـة قـدراً مفرطـاً مـن
السـلطة علـى تدفـق االئتمـان ،وفـي النهايـة تنميـة
االقتصـاد .وقـد يـرى البعـض فـي ذلـك فائـدة ،ولكـن
معظـم محافظـي البنـوك المركزيـة لديهـم تحفظـات
عميقـة حـول االضطلاع بهـذا الـدور.
ويشـكل األمـن قضيـة أخـرى .فالنظـام الحالـي،
الـذي تضطلـع فيـه البنـوك الخاصـة بـدور مركـزي
فـي المدفوعـات واإلقـراض ،موجـود فـي جميـع أنحاء
العالـم منـذ أكثـر مـن قـرن .وبالتأكيـد ،كانـت هنـاك
مشـكالت .ولكـن رغـم كل التحديـات التـي خلقتهـا
األزمـات المصرفيـة ،لـم تكـن االنهيـارات النُظميـة في
األمـن هـي القضيـة الرئيسـة.
ويحـذر خبـراء التكنولوجيـا من أنـه بالرغم من كل
وعـود أنظمـة التشـفير الجديـدة (التـي تسـتند إليهـا
العديـد مـن األفـكار الجديـدة) ،فـإنَّ نظامـاً جديـداً
يمكـن أن يسـتغرق مـن  5إلـى  10سـنوات ليصبـح
أكثـر متانـة .فمـا هـي الدولـة التـي تريـد أن تكـون فـأر
تجـارب مالـي؟
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يجــب علــى صانعــي السياســات
القلــق بشــأن إبقــاء نظــام
المدفوعــات آمنــً

إن العملـة الرقميـة الجديـدة فـي الصيـن تقـدم
رؤيـة ثالثـة وسـيطة .وكمـا يصـف تقريـر المجموعـة
 30بتفصيـل أكبـر ممـا كان متاحـاً سـابقاً ،فـإنَّ نهـج
الصيـن ينطـوي فـي النهايـة علـى اسـتبدال معظـم
العملات الورقيـة ،ولكـن ليـس اسـتبدال البنـوك.
وبعبـارة أخـرى ،سـيظل المسـتهلكون يحتفظـون
بحسـابات فـي البنـوك ،والتـي بدورهـا سـتحتفظ
بحسـابات لـدى البنـك المركـزي.
ومـع ذلـك ،عندمـا يريـد المسـتهلكون األمـوال
النقديـة ،بـدالً مـن الحصـول علـى العملات الورقيـة
(التـي سـرعان مـا أصبحـت موضـة عتيقـة فـي المـدن
الصينيـة علـى أي حـال) ،سـيحصلون علـى عملات
رقميـة فـي محفظتهـم الرقميـة فـي البنـك المركـزي.
وعلـى غـرار األمـوال النقديـة ،سـتدفع العملـة الرقميـة
للبنـك المركـزي فائـدة قيمتهـا صفـر ،ممـا يمنـح
الحسـابات المصرفيـة ذات الفائـدة ميـزة تنافسـية.
وبالطبـع ،يمكـن للحكومـة أن تغيـر رأيهـا فيمـا بعـد
وتبـدأ فـي تقديـم الفائـدة؛ وقـد تفقـد البنـوك أيضـاً
ميزتهـا إذا انهـار المسـتوى العـام ألسـعار الفائـدة.
ويزيـل هـذا اإلطـار المجهوليـة عـن العملـة الورقيـة،
ولكـن العديـد مـن السـلطات النقديـة ،بمـا فـي ذلـك
البنـك المركـزي األوروبـي ،ناقشـت أفـكاراً لتقديـم
مدفوعـات مجهولـة منخفضـة القيمـة.
وأخيـراً وليـس آخـراً ،فـإنَّ التحـول إلـى
العمالت الرقمية سـيجعل من السـهل تنفيذ
أسـعار فائـدة سـلبية للغاية ،والتـي ،كما قلت
منـذ سـنوات عديـدة ،سـتقطع شـوطاً طويلاً
نحـو اسـتعادة فاعليـة السياسـة النقديـة
فـي األزمـات .وبطريقـة أو بأخـرى ،سـوف
يتحـرك عالـم مـا بعـد الوبـاء بسـرعة كبيـرة
فـي مجـال تكنولوجبـا المدفوعـات .وال
تتحمـل البنـوك المركزيـة محاولـة اللحـاق
بالركـب.
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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دورهن اإلبداعي في االقتصاد يع ِّزز النهضة
التنموية في القارة السمراء

فتح القطاع التكنولوجي للنساء اإلفريقيات

بوابة عبور المستقبل
ومضات  -باليسا ليبي *
لقــد انتشــرت فــي الســنوات
األخيــرة مبــادرات مثــل مؤتمــرات
النســاء والتكنولوجيــا وبرامــج
الفتيــات والبرمجــة ،وهــي مبــادرات
تهــدف لتمكيــن الفتيــات والنســاء مــن
دخــول مجــاالت العلــوم والتكنولوجيــا
والهندســة والرياضيــات ،ولكــن معــدل
التغييــر كان بطيئ ـ ًا وعلــى الرغــم مــن
أنَّ نســبة النســاء ضمــن القــوى العاملــة
قــد زادت تدريجي ـ ًا ،إال أنهــا ال تــزال أقــل
بشــكل كبيــر فــي القطــاع التكنولوجــي.
ونظــر ًا للــدور المركــزي الــذي يلعبه ذلك
القطــاع فــي تحريــك الثــورة الصناعيــة
الرابعــة ،فــإنَّ هــذا يشـ ِّـكل عبئ ـ ًا كبيــر ًا
علــى اإلمكانــات االقتصاديــة.

في األعلى:
باليسا ليبي

تظهـر المشـكلة جليـاً علـى وجـه الخصـوص فـي
إفريقيـا ،ففـي منطقـة جنـوب الصحـراء اإلفريقيـة
الكبـرى علـى سـبيل المثـال وصـل معـدل مشـاركة
المـرأة بشـكل عـام فـي سـوق العمـل إلـى  ،%61ولكـن
النسـاء يشـكلن  %30مـن المهنييـن فـي صناعـة
التكنولوجيـا ،واألهـم مـن ذلـك أنـه علـى الرغـم مـن
أن اسـتخدام اإلنترنـت ينمـو فـي إفريقيـا بمعـدل
يعـ ُّد األسـرع فـي العالـم ،فـإنَّ الفجـوة الرقميـة بيـن
الجنسـين اتسـعت منـذ سـنة  .2013إن عـدد النسـاء
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تكنولوجيا

الالتـي يسـتخدمن اإلنترنـت أقـل مـن عـدد الرجـال النسـاء أكثـر إنتاجيـة فـإنَّ االقتصـاد برمتـه -بمـا في
ذلـك شـركات الهواتـف المحمولـة تلـك  -سيسـتفيد.
بمقـدار الربـع.
قدرة نسوية

فرص االبتكار

لكـن تعلـم كيفيـة اسـتخدام األدوات الرقميـة
الموجـودة هـو فقـط البدايـة .تحتـاج النسـاء إلـى
فـرص لالبتـكار وهـي فرص مسـتحقة لهـن .قد يعمل
الرجـال بجـد واجتهـاد ،ولكـن النسـاء -بمـا فـي ذلـك
النسـاء الالتـي يعملـن بـدوام كامـل مدفـوع األجر -ما
زلـن يقمـن بغالبيـة العمـل غيـر مدفـوع األجـر ،ممـا
يتـرك لهـنَّ القليـل مـن الوقت أو المسـاحة لالنخراط
فـي عمـل إبداعـي وهـذا بالضبـط معنـى االبتـكار.
إضافـة إلـى ذلـك ،فـإنَّ انتشـار التحيـز بيـن
الجنسـين يعنـي أنَّ الرجـال عـادة مـا يتعاملـون بشـكل
أقـل جديـة مع النسـاء المبتكـرات .إنَّ بإمكان األندية
النسـائية أو المجموعـات النسـائية علـى وسـائل
التواصـل االجتماعـي المسـاعدة علـى مقاومـة تلـك
القـوى ،وذلـك مـن خلال إعطـاء النسـاء الفرصـة
لمشـاركة أفكارهـن وتلقـي التعليقـات عليهـا وتشـكيل
شـبكات مهنيـة خاصـة بهـن.

يقـوِّض االفتقـار النسـبي للتواصـل مـن خلال
اإلنترنـت ضمـن االقتصـاد الرقمـي اليـوم قـدرة
النسـاء علـى تحقيـق إمكاناتهـن االقتصاديـة ،وحتـى
النسـاء الالتـي يمتلكـن شـركات ذات طابـع تقليـدي
مثـل خياطـة المالبـس أو صالونات التجميل يتعرضن
للمصاعـب عندمـا ال يسـتطعن اإلعلان عـن أعمالهن
مـن خلال اإلنترنـت ،ناهيـك عـن اسـتخدام األدوات
التقنيـة فـي مراقبـة وقيـاس وتعزيـز نشـاطاتهن
التجاريـة.
تسـتطيع تلـك النسـوة فـي الغالـب شـراء الهواتـف
المحمولـة والبيانـات ،وعليـه سـيكون مـن السـهل على
شركات الهواتف المحمولة تقديم ورش عمل أساسية
لمحو األمية الرقمية ،وأن تشرح للمستخدمين كيفية
أداء مهـام أساسـية عبـر اإلنترنـت مثل عمل حسـابات
البريـد اإللكترونـي (انظـر إلـى الوظائـف التـي ال تعـ ُّد
وال تحصـى لحسـاب غوغـل ،علـى سـبيل المثـال،
والتـي تمتـد مـن تتبـع نشـاط تجـاري مـا إلـى عمـل
اإلعالنـات) ،وبينمـا تصبـح الشـركات التـي تمتلكهـا توفير األدوات الصحيحة
إن تعزيـز محـو األميـة الرقمية لدى النسـاء اليوم
سـيكون لـه أبعـاد طويلـة المـدى بيـن األجيـال وفـي
إفريقيـا كمـا هـي الحـال في معظم أرجاء العالم ،فإنَّ
هنـاك احتماليـة أكبـر أن تكـون النسـاء هـنَّ مقدمـات
الرعايـة األوليـة ألطفالهـن ،ممـا يعنـي أنهـن مؤهالت
بشـكل فريـد إلعـداد األجيـال الشـابة للمشـاركة فـي
االقتصـاد الرقمي.
لكـن يمكـن للنسـاء القيـام بهـذا الـدور فقـط
عندمـا تتوافـر لهـن المعرفـة واألدوات الصحيحـة،
ومـن أجـل تحقيـق ذلـك يجـب علـى الحكومـات
اإلفريقيـة إنشـاء برامـج لمحـو األميـة المتعلقـة
بالكمبيوتـر ،واسـتهداف النسـاء مـن المناطق الريفية
علـى وجـه الخصـوص .إنَّ تحسـين القـدرة للوصـول
لتقنيـة المعلومـات واالتصـاالت وخاصـة الهواتـف
المحمولـة الموصولـة باإلنترنـت سـيكون لـه أثـر كبير
فـي دعـم تلـك الجهـود.
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إنَّ هنـاك حاجـة كذلـك لمبـادرات تسـتهدف
بشـكل مباشـر تالميـذ المـدارس االبتدائيـة والثانويـة
اإلفريقيـة مثـل دورات برمجـة الكمبيوتـر والروبوتات،
ولكـن نظـراً للفجـوات الدائمـة فـي التعليـم بيـن
الجنسـين إضافـة إلـى الضغوطـات االجتماعيـة
القائمـة علـى أسـاس نـوع الجنـس التـي تعـزز مـن تلك
الفجـوات ،فإنـه يجـب أن يكـون هنـاك اهتمـام أكبـر
بالتحقـق مـن أنَّ ال تتخلـف الفتيـات عـن الركـب.
مبادرات مهمة

وفـي واقـع األمـر وجـد فـرع ليسـوتو مـن أسـبوع
البرمجـة إلفريقيـا  -حيـث أعمـل مدربـة وسـفيرة-
إن أداء الفتيـات فـي برمجـة الكمبيوتـر يكـون أفضـل
بكثيـر عندمـا يتـم فصلهـن عـن األوالد ،ولهـذا السـبب
فـإنَّ المبـادرات التـي تسـتهدف الفتيـات  -بمـا فـي
ذلـك ورشـات عمـل برمجة الكمبيوتـر في عطلة نهاية
األسـبوع (هاكاثـون) -مهمـة جـداً مـن أجـل تمكيـن
الفتيـات مـن االبتـكار بحريـة.
إنَّ علـى مؤسسـات األبحـاث ومراكـز االبتـكار
كمؤسَّ سـات تنتمـي للقطـاع الثالـث تولـي مسـؤولية
تمكيـن الشـباب -وخاصـة الشـابات  -مـن االبتـكار،
وبشـكل عام فإنَّ البرامج التي تسـمح للطالب بعرض
أفكارهـم بشـكل مباشـر علـى المسـتثمرين يمكـن أن
تكـون قيمـة جـداً فإلى جانـب إعطاء الفرصة لألفكار
العظيمـة أن تتألـق فـإنَّ هـذا سـيعزز الروابـط بيـن
التعليـم والتوظيـف والتـي يمكـن أن تضمـن حصـول
جميـع الطلاب علـى المهـارات المناسـبة لشـغل
الوظائـف فـي القطـاع التكنولوجـي.

فـإن الفتيـات الالتـي تمكَّـنَّ مـن االلتحـاق بتلـك
الجامعـة قـد يواجهـن صعوبات فـي تحقيق إمكاناتهن
بشـكل كامـل .إن إحـدى الطـرق لمسـاعدتهن هـي
يتخصصـن فـي مجـاالت
َّ
أن تقـوم النسـاء الالتـي
العلـوم والتكنولوجيـا والهندسـة والرياضيـات بالعمـل
كمرشـدات ،حيـث يقدمـن النصائـح العمليـة والدعـم
لتعزيـز الثقـة.
محو األمية الرقمية

إنَّ الديناميكيـة المتعلقـة بتمكيـن النسـاء تعـ ُّد
معقـدة والحواجـز مرتفعـة ،ولكن فوائد تمكين المرأة
مـن أجـل المشـاركة فـي االقتصـاد الرقمـي واضحـة.
إنَّ مفتاح النجاح سـيكون المبادرات الملموسـة لمحو
األميـة الرقميـة وتوسـيع حريـة الوصـول لتكنولوجيـا
المعلومـات واالتصـاالت ،إضافـة إلـى الجهـود لتعزيز
الثقة لدى النساء والفتيات ،علماً أنه منذ فترة طويلة
يتم إحباط مسـاعي النسـاء والفتيات للمنافسـة ضد
صعوبات
أقرانهـن مـن الذكـور ،وفقـط فـي حالة حصـول جميع
هنـا أيضـاً يجـب إيلاء اهتمـام خـاص بالفتيـات .األفارقـة علـى األدوات والدعـم لتحقيـق إمكاناتهـم،
إنَّ كليـات العلـوم والتكنولوجيـا عـادة مـا يهيمـن عليهـا سـتتمكَّن القـارة مـن تحقيـق االزدهـار فـي االقتصـاد
بشـكل كبيـر الطلاب الذكـور؛ فعلى سـبيل المثال فإنَّ الجديـد ،الـذي نسـتهل فيه الثـورة الصناعية الرابعة.
 %20مـن الطلاب فقـط الذيـن التحقـوا بجامعـة
بريتوريـا -وهـي واحـدة مـن أفضـل المؤسَّ سـات
* باليسـا ليبـي مؤسِّ سـو مشـاركو فـي المنظمـة
البحثيـة فـي إفريقيـا  -بيـن سـنتي  2015و 2020غيـر الحكوميـة للتكنولوجيـا الصديقـة للبيئـة «غريـن
كانـوا مـن الفتيـات.
تيك» وهي مدربة وسـفيرة السـبوع البرمجة إلفريقيا
فـي ظـ ِّل تلـك البيئـة التـي يهميـن عليهـا الذكـور ،في ليسـوتو.
www.mbrf.ae
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تاريخ المعارف

مارسها العرب وسبقوا العالم بوصفها
وصنع أدواتها ونسبها الغرب ألنفسهم

الجراحة
درة العلوم الطبية
في التــراث العربي

مصطفى يعقوب عبد النبي*
الطــب مــن العلــوم التــي أفــاض فيهــا المستشــرقون بــأنَّ نصيــب العــرب منهــا ال يــكاد ُيذ َكــر،
وف ــي ه ــذا يق ــول المستش ــرق األلمان ــي الش ــهير كارل بروكلم ــان  C.Brockelmnnف ــي
كتابــه األشــهر «تاريــخ األدب العربــي» يتحــدث فيــه عــن الطــب عنــد العــرب« :كان عامــة النــاس
ف ــي زم ــن الجاح ــظ يصدف ــون ع ــن األطب ــاء المس ــلمين (انظ ــر البخ ــاء للجاح ــظ)  .وه ــو
هنــا يشــير إشــارة خبيثــة إلــى تلــك القصــة الهزليــة التــي أوردهــا الجاحــظ فــي «البخــاء»،
وجــاء فيهــا علــى لســان بطــل القصــة قولــه« :إنَّ المســلمين ال يفلحــون فــي الطــب».
ومـن العجيـب فـي األمـر أنَّ معظـم المستشـرقين
قـد استشـهدوا بمـا قالـه الجاحظ كدليـل على أنَّ نصيب
العـرب مـن الطـب قليـل .وفـي غمـرة هـذا التعصـب ضـد
العـرب نسـي المستشـرقون أمريـن؛ األول :أنَّ الطـب
مـن العلـوم التـي تتقاسـمها الشـعوب فهـي مـن الحاجـات
الملحـة لإلنسـان؛ ألنهـا مـن أساسـيات بنـي البشـر مهمـا
التحضـر والمدنيـة قليلاً  .والثانـي:
ُّ
كان نصيبهـم مـن
لـم يلتفـت المستشـرقون إلـى أنَّ ابـن أبـي أصيبعـة فـي
«طبقـات األطبـاء» ذكـر كثيـراً مـن األطبـاء مـن العصـر
الجاهلـي ،وهـذا دليـل علـى أنَّ الطـب كان حاضـراً لـدى
العـرب فـي العصـر الجاهلـي.
علم التشريح

وفـي سـياق مماثـل لمـا قالـه الجاحـظ ،الـذي اتخـذه
64

ومضات  -السنة السابعة  -العدد السادس والسبعون

المستشـرفون دليلاً علـى ضعـف الطـب عند العـرب ،كان
علم التشريح؛ ألنَّ اإلسالم ـــ في زعمهم ـــ حرَّم التشريح؛
فهو من العلوم التي أفاض المستشـرقون في أنها يونانية
لحمـاً ودمـاً ،ولـم يكـن للعـرب فيهـا نصيـب يُذكَـر ،فمـا من
علـم ذكـر التشـريح إال وذكـر تحريـم اإلسلام لـه.
مـؤرخِ ٍ
ومـن المعـروف أنَّ اإلسلام قـد نهى عـن التمثيل بالجثث.
والفـرق واضـح وكبيـر بيـن التشـريح والتمثيـل بالجثـث؛
فالتشـريح إنمـا هـو فضـول علمـي ملازم لإلنسـان ،وهـو
بدايـات الطريـق إلـى المعرفـة ،بينمـا التمثيـل بالجثـث
عمـل بربـري دافعـه االنتقـام ،كمـا أنَّ التشـريح علـم،
بينمـا التمثيـل بالجثـث جريمـة .وعلى سـبيل المثـــال ،فإنَّ
جوسـتاف جرونيبـاوم  G.Grunepaumيـرى أنَّ الطبَّ
لدى المسلمين كان عالة على طب اإلغريــق ،حيث يقول:
«كان أذكـى الباحثيـن مـن األطبـاء المسـلمين يقبلـون علـى

مـا خلفـه اإلغريـق مـن علـــوم التشـريح والفسـيولوجيا
(علـم وظائـف األعضـاء) والباثولوجيـا (عــلم األمـراض)
قانعيـن بتصحيـح بعـض التفاصيـل ،وكانـت رغبتهـم ببـدء
البحـث تـكاد تكـون غير معروفة» .وقد شـايعه فيما ذهب
إليـه مـؤرخ آخـر ،وهـو كـراوذر  Krawtherإذ يقـول:
«وكانـت الزيـادات التـي أضافهـا المسـلمون إلى التشـريح
وعلـم وظائـف األعضـاء قليلـة ،وذلـك ألنَّ اإلسلام حـرَّم
تشـريح جسـم اإلنسـان والحيـوان ،مـا منعهـم مـن إجـراء
التجـارب الفسـيولوجية والكشـف عـن أخطـاء جالينوس.
وفـي الواقـع لـم يضيفـوا شـيئاً»  .أمـا كارا دو فـوCara
 de Vauxالمستشـرق الفرنسـي فكتـب يقـول فـي
دائـرة المعـارف اإلسلامية فـي مـادة «التشـريح"« :لـم
يقبـل المسـلمون علـى التشـريح ،إذ كان تصويـر اإلنسـان
محرمـاً عندهـم ،وكان التشـريح ال يرضـى عنـه الدِّيـن،
www.mbrf.ae

ولـم يمارسـه المسـلمون ،بـل األقدمـون ،اللهـ َّم إال فـي
اإلسـكندرية حيـث انتهـز جالينـوس الفـرص التـي أتيحـت
لـه لتعلُّـم تشـريح اإلنسـان .ومـا مـ َّر بالمسـلمين ظـرفٌ
مـوات إال واغتنمـوه للترقـي بهـذا العلـم ،ولتجـدن مثـاالً
ٍ
علـى ذلـك فـي رحلـة عبد اللطيف البغـدادي ،فقد علم أنَّ
بالمقـس مـن أعمـال مصـر تلاً مـن بقايـا إنسـانية ،فأخـذ
فـي تفحـص هـذه الهيـاكل وكتـب مشـاهداته»  .وقـد لقيت
هـذه األفـكار انتشـاراً واسـعاً وعـدّت مـن ثوابـت الحقائـق
إلـى درجـة أن مؤرخـاً بحجـم وقـدر ول ديورانـت W.
 Durantيقـول فـي مؤلفـه الموسـوعي الضخـم «قصـة
الحضـارة"« :إنَّ علـم التشـريح عنـد المسـلمين قد اقتصر
علـى مـا جـاء فـي كتب جالينوس ،أو على دراسـة الجرحى
مـن النـاس ،ومـن أجـل هـذا كان أضعـف فـروع الطـب
اإلسلامي هـو الجراحـة».
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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في األعلى:

مخطوط عربي
وأدوات طبية قديمة
استخدمها العرب،
من مقتنيات أحد
المعارض في
تتارستان

إلمام العرب بالتشريح

وعلـى الرغـم مـن هـذا فقـد ثبـت بالبحـث فـي بعـض
مؤلفـات األطبـاء العـرب أنهـم مارسـوا قـدراً من التشـريح،
يقـول الدكتـور توفيـق الطويـل :وقد قيل إنَّ الشـريعة تحرم
تشـريح الجثـث ،ومـن هنـا جـاء تأخـر العـرب فـي التشـريح
والجراحـة .ولكـن مـن درس مؤلفاتهـم فـي هـذا الميـدان
عـرف أنهـم ألمـوا بمـا كتبـه أئمـة التشـريح القدمـاء مـن
أمثـال جالينـوس ،وأنهـم نبهـوا إلـى أخطـاء أسلافهم فـي
ضـوء خبراتهـم الشـخصية فـي التشـريح ،وحسـبنا أن
نستشـهد في هذا الصدد بابن النفيس ،الذي كان يجاهر
بأنـه ال يقـوم بتشـريح الجثـث اسـتجابة لتعاليـم الشـريعة،
ومـع هـذا يقـول فـي كتابـه «شـرح تشـريح القانـون» فـي
نقـد جالينـوس وابـن سـينا« :والتشـريح يكذبهمـا» .وفـي
موسـوعة تاريـخ العلـوم العربيـة ،الـذي توافـر علـى تأليفهـا
لفيـف مـن المستشـرقين ومؤرخـي العلـم ،نجـد فـي الجـزء
الخـاص بالجراحـة فقـرة جـاء فيهـا« :إن الرسـوم الـواردة
لدى معرفة بما كتبه أئمة
التشريح القدماء كجالينوس
وقد نبهوا إلى أخطاء أسالفهم
في ضوء خبراتهم الشخصية

66

ومضات  -السنة السابعة  -العدد السادس والسبعون

فـي المخطوطـات العربيـة عن الـوالدة القيصرية ،قد توهم
المطلعيـن بـأن الجراحيـن العـرب قـد مارسـوا مثـل هـذه
العمليـات .وفـي الواقـع لـم تُجْ ـ َر أيـة عمليـة قيصريـة علـى
امـرأة حيـة إلنجـاب جنينهـا ،ألنَّ عمليـة كهـذه كانـت تـودي
بـاألم إلـى المـوت المحتـم .كذلـك ليـس هنـاك مـن إشـارة
فـي األدب الطبـي إلـى محاولـة إجراء عمليـة بعد موت األم
إلنقـاذ جنينهـا؛ فالمحـاوالت إلنقـاذ الجنيـن بعـد مـوت األم
كانـت مدانـة مـن الفقهـاء والمتشـددين المسـلمين .ويظهـر
الواقـع أنَّ فقهـاء المسـلمين قـد حظـروا ممارسـة العمليـة
القيصريـة بعـد مـوت األم ،وهـذا يعنـي أنَّ حـاالت كهـذه
كانـت قـد واجهـت األطبـاء وتـ َّم إجـراء عمليـات لهـا ،علـى
الرغـم مـن أنهـا لـم تذكـر فـي النصـوص الطبيـة».
ولنا تعقيبان على ما قاله هذا المستشرق:
األول :إنَّ المسـلمين كانـوا علـى درايـة تامـة بالعمليـة
القيصريـة ،وإنهـم قـد تمكنـوا مـن إجرائهـا لـوال مـا يزعـم
هـذا المستشـرق مـن حظرهـا مـن قبـل الفقهـاء.
نـص
يـأت بدليـل أو ٍّ
الثانـي :إنَّ هـذا المستشـرق لـم ِ
مـن نصـوص التـراث اإلسلامي يؤيـد مـا ذهـب إليـه ،حتـى
ولـو فـي معـرض اإلشـارة العابـرة ،بـل إن واقـع اإلسلام
يكذبـه فكيـف لفقهـاء أن يحظـروا أمـراً ورد صراحـة فـي
القـرآن الكريـم فـي قولـه تعالـى ]يخـرج الحـي مـن الميـت.
(آل عمـران.)27 :

على اليمين:

أدوات جراحية من
ابتكار الزهراوي من
مقتنيات متحف برج
كاالهورا في قرطبة
بأسبانيا

كانت مصر مركز التشريح
والجراحة في التاريخ القديم
بسبب عملية التحنيط التي
اشتهر المصريون بها
التشريح ...اعتبارات تاريخية

مـن طبائـع األشـياء أنَّ األمـور المغلوطـة تتحـوَّل
بالتدريـج إلـى حقائـق مسـلّم بهـا مـا لـم تجـد مـن يفندهـا
ويصححهـا ويبيّـن وجـه الزيـف بهـا .وأوَّل وجـه مـن وجـوه
الزيـف فـي أقـوال المستشـرقين أنَّ العرب قـد نقلوا تراث
اإلغريـق فـي الطـب والتشـريح دون مسـاهمة فعّالـة منهـم
أو إضافـة تذكـر وقـد غـاب عن فطنة هؤالء المستشـرقين
أنَّ الطـب مـن العلـوم التـي تشـترك فيهـا الشـعوب ،خالفـاً
للرياضيـات والهندسـة والفلسـفة والمنطـق ،وجميعهـا
مـن العلـوم التـي بـرز فيهـا اليونانيـون القدمـاء ،أي
إنَّ العـرب القدمـاء كان لهـم علـم بالطـب يتوافـق مـع
البيئـة الصحراويـة .وثانـي وجـه مـن وجـوه الزيـف أنَّ
المستشـرقين ومؤرخـي العلـم مـن الغربييـن يـرون أن
أمثـال «أبقـراط» و"جالينـوس» مـن أربـاب الطب في العالم
القديـم ،وأن العالـم كلـه قـد تعلـم وأخـذ الطـب عنهمـا،
وخاصـة العـرب عـن طريـق ترجمـة مؤلفاتهمـا .وحقيقـة
األمـر أنَّ هـذا مـن األمـور المبالـغ فيهـا إلـى درجـة أقـرب
إلـى الكـذب والتدليـس منهـا إلـى الحقيقـة الصادقـة.
فـ"أبقـراط» ال يحـق لـه أن يعـرف بـ"أبـو الطـب» ،وإنمـا
األجـدر بهـذا اللقـب هـو الطبيـب المصـري «أمنحوتـب».
يقـول مـؤرخ العلـم الشـهير جـورج سـارتون :G.Sarton
«أمـا فـي الطـب فـإن إلـه الطب عنـد اليونان ،إنمـا كان من
أخلاف اإللـه المصـري (أمنحوتـب) الـذي يمكـن أن نرتـد
بتاريخـه عنـد بدايـة القـرن الثالثيـن ق.م ...لقـد جـرت
عادتنـا علـى أن نذكـر (أبقـراط) ونصفـه بأنـه أبـو الطـب.
وإنـه ألجـدر بنـا أن نحـ ّل (امنحوتـب) محلّـه».
وثالـث وجـه مـن وجـوه الزيـف أنَّ اليونـان لـم تشـتهر
يومـاً بالتشـريح لسـببين؛ األول :إن التشـريح عمـل يـدوي
وليـس عملاً ذهنيـاً كالهندسـة والفلسـفة والمنطـق ،وهـي
العلـوم التـي اشـتهرت بهـا اليونـان ،أمـا العمـل اليـدوي أو
التجـارب العمليـة فليـس لهـا أدنـى نصيـب عنـد اليونـان،
فقـد كان العمـل اليـدوي مـن أعمـال العبيـد لـذا لـم يكـن
www.mbrf.ae

لهـم فـي علـوم مثـل الكيميـاء والطبيعـة والميكانيـكا نصيـب
يذكـر ،فقـد «عجـز اإلغريـق عـن السـير فـي طريـق التقـدم
بعلـوم الكيميـاء والطبيعـة والميكانيـكا ،ألنهـم لـم يعيـروا
أعمـال العبيـد الفنيـة أدنـى التفـات»  .حتـى إن أرشـميدس
الـذي اشـتهر باختراعاتـه كان يـرى أنَّ األعمال الميكانيكية
أو أي نـوع مـن الفـن النفعـي ،أعمـال حقيـرة وغيـر شـريفة،
وهـذا نمـوذج للتفكيـر اليونانـي.
أمـا السـبب الثانـي فـإنَّ التشـريح كان حكـراً علـى
المصرييـن القدمـاء الشـتهارهم بالتحنيـط ،وهـي عمليـة
جراحيـة تشـريحية بالدرجـة األولـى ،وأولـى خطواتهـا
أن يفـرغ الدمـاغ مـن مـادة المـخ عـن طريـق األنـف ،ثـ َّم
يُشـ ّق البطـن ويخلـى مـن كل مـا فيـه مـن المـواد الرخـوة
وتعـزل األحشـاء كالقلـب واألحشـاء ،ثـ َّم يخـاط الشـق
فيصبـح الجسـد جلـداً علـى عظـم  .وعلـى هـذا األسـاس
يمكننـا القـول دون مغـاالة :إنَّ مصـر كانـت مركـز التشـريح
والجراحـة فـي التاريـخ القديـم .أمـا جالينـوس الـذي يعـده
مؤرخو العلم أسـطورة الجراحة في التاريخ القديم ،والذي
نقـل العـرب كتبـه فـي الجراحـة والتشـريح أسـوة بمؤلفـات
التـراث اليونانـي القديـم إبـان حركـة الترجمـة التـي حدثـت
فـي العصـر العباسـي ،فقـد أمضـى شـطراً مـن حياتـه
فـي مصـر أسـوة بكثيـر مـن أسـاطين العلـم اليونانـي؛ ألن
اإلسـكندرية حينـذاك كانـت مركـز العالـم العلمـي  ،أي إن
علمـه بالتشـريح مسـتمد مـن الحضـارة المصريـة القديمة.
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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التشريح عند المسلمين وشهادة من أهلها

في األسفل:

أدوات جراحية في
كتاب التصريف لمن
عجز عن التأليف
للزّهراويّ

مـن المعـروف أنَّ الطـب مـن العلـوم ـ كمـا مـ َّر بنـا ـ
التـي تشـترك فيهـا الشـعوب بدرجـة أو بأخـرى ،لـذا فإنـه
مـن الطبيعـي أن تكـون المعلومـات المتعلقـة بالجراحـة
منتشـرة عنـد العـرب منـذ القـدم ،فقـد عـرف العـرب مـن
الجراحـة الكـي والفصـد والجراحـة والحجامـة ،إضافـة
إلـى تجبيـر الكسـور .وعندمـا بـدأت حركـة الترجمـة
فـي العصـر العباسـي اتسـعت معـارف العـرب فـي الطـب
نتيجـة لمـا ترجمـوه مـن تـراث اليونـان والفـرس والهنـود
فـي الطـب ،إضافـة إلـى أنَّ المعلومـات التشـريحية
والجراحيـة المكتسـبة والتـي تراكمـت بفعـل الزمـن قـد
أسـهمت إلـى حـد كبيـر فـي معرفـة جسـم اإلنسـان ،ويعـ ُّد
الـرازي (925م) مـن أوائـل الذيـن تحدثـوا فـي مؤلفاتهـم
خصـص جزأيـن مـن كتابـه «الحـاوي»
عـن الجراحـة ،فقـد َّ
المكـوّن مـن اثنيـن وعشـرين جـزءاً ،للجراحـة وكتـب عـن

جراحـات العضـل والعصـب وفـي خياطـة جراحـة البطـن
خصـص أيضـاً المقالـة الثانيـة مـن
واألمعـاء ...إلـخ ،كمـا َّ
كتابـه «المنصـوري» للجراحـة فـي تسـعة عشـر فصلاً  .أما
ابـن سـينا (1037م) فقـد ذكـر فصـوالً كثيـرة خاصـة فـي
الجـزء األول مـن كتابـه «القانـون فـي الطـب» مثـل فصـل
فـي تشـريح القحـف ـ يقصـد الجمجمـة ـ وفصـل آخـر فـي
تشـريح الفكيـن واألنـف وثالـث فـي تشـريح الفقـرات ورابـع
فـي تشـريح فقـار الصـدر ...إلـخ .وعلـى الرغـم مـن كثـرة
األطبـاء العـرب وكثـرة مؤلفاتهـم التـي وجـدت طريقهـا إلـى
حواضـر أوروبـا عبـر ترجماتهـا العديـدة إلـى الالتينيـة
أحيانـاً أو اإليطاليـة أحيانـاً أخرى ،غير أنَّ عالمين عربيين
قـد أحـدث كل منهمـا حدثـاً فـي تاريـخ العلـم وتحديـداً فـي
الجراحـة والتشـريح ،بمـا يشـبه الطفـرة في كليهمـا ،األول:
الزهـراوي ،والثانـي :ابـن النفيـس.
أبو القاسم الزهراوي

هـو أبـو القاسـم الزهـراوي ( 1103م) جـرّاح عربـي
ولـد بالزهـراء ،إحـدى ضواحـي قرطبـة باألندلـس،
أجـرى العمليـات الجراحيـة واسـتعان بـاآلالت ،كان كتابـه
«التصريـف لمـن عجـز عـن التأليـف» أعظـم األثـر فـي
النهضـة األوروبيـة مـدة خمسـة قـرون ،ويحـوي أبوابـاً
وفصـوالً فيهـا أوصـاف لعمليـات منهـا عمليـات اسـتخراج
حصـى المثانـة بالشـق والتفتيـت ،ويمتـاز الكتـاب بكثـرة
رسـومه ووفـرة أشـكال اآلالت التـي كان يسـتعملها وأكثرهـا
مـن ابتـكاره .يقـول أنخـل بالنثيـا  E.G. Palenciaفـي
كتابـه «تاريـخ الفكـر األندلسـي» عـن الزهـراوي« :وكتابـه
المسـمّى «التصريـف لمـن عجـز عـن التأليـف» يعـ ُّد بحـق
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موسـوعة طبيـة ،فالجـزء الثالثـون مـن الكتـاب ـ وهـو
الجـزء الخـاص بالتشـريح والجراحـة ـ الـذي نشـر فـي
الالتينيـة ،كان أهـم وأذيَـ َع كتـاب فـي تاريـخ الطـب كلـه،
ويحـوي رسـوم األدوات الجراحيـة ،وهـو أول مؤلـف جعـل
ال عـن الطـب ،وأقامهـا علـى
الجراحـة علمـاً بذاتـه مسـتق ً
أسـس تعتمد العلم بالتشـريح .ويقول المستشـرق الشـهير
ماكـس مايرهـوف  M.Meyerhcfعـن مؤلـف الزهـراوي
فـي الجراحـة« :إنَّ رسـالة أبـي القاسـم الجراحية تضمنت
وصفـاً وصـوراً للآالت الجراحيـة وسـاعدت علـى األخـص
فـي وضـع أسـس الجراحـة فـي أوروبـا» .وعلـى نفـس
النهـج السـابق يقـول جـان شـارل سـورنيا Ch.Sournia
فـي كتابـه «تاريـخ الطـب» متحدثـاً عـن الطبيـب العربـي
الشـهير الزهـراوي« :فـرض أبـو القاسـم الزهـراوي
نفسـه علـى المرحلـة كجـراح متميـز ،وقـد أكـد بدايـة أنـه
ال يوجـد أي فاصـل بيـن الطـب والجراحـة؛ ألنَّ الجـراح
الجيـد ال بـ َّد أن يكـون علـى درايـة باالثنيـن ،وقـد نسـي
هـذا المبـدأ فـي الغـرب ،كمـا نسـيت ضـرورة المعرفـة
بالتشـريح .وقـام بتطويـر اآلالت الجراحيـة ،وشـرح
إكلينيكيـاً األنـواع المختلفـة لكسـور العظـام وذكـر العديـد
مـن الطـرق المتنوعـة السـتخراج رأس سـهم مـن اللحـم...
إلـخ .ونسـتطيع إذاً أن نعـدُّه واحـداً مـن المؤسَّ سـين
الحقيقييـن لعلـم الجراحـة ،وذلـك بفضـل حكمتـه وقدرتـه
علـى المالحظـة .أمّـا الجراحـون الذيـن أتوا مـن بعده مثل
جـي دو شـولياك  Guy de Chauliacوأمبـرواز باريـه
 Ambroise Paretفقـد نقلـوا عنـه دون أمانـة ولـم
يعترفـوا لـه بمـا يسـتحقه إال نـادراً».
ابن النفيس

هو علي بن أبي الحزم بن النفيس القرشـي (1288م)
أحـد أطبـاء دمشـق المشـهورين ،صنـف كتـاب «الشـامل»
فـي الطـب ،ولكتابه «شـرح تشـريح القانـون» أهمية قصوى
ألنـه فـي وصفـه للرئـة سـبق غيـره .كشـف الـدورة الدمويـة
الرئويـة ووصفهـا وصفـاً علميـاً صحيحـاً ،فتقـدَّم بذلـك
تحدث الرازي في كتابه «الحاوي»
عن جراحات العضل والعصب
وخياطة جراحة البطن واألمعاء

في األعلى:

كتب ابن سينا في «القانون في
الطب» عن تشريح الجمجمة
والفكين واألنف والفقرات الصدرية

نسخة مترجمة من
كتاب القانون في
الطب البن سينا

علـى سـرفيتوس الـذي يعـزو األوروبيـون إليـه هذا الكشـف،
وال ريب أنَّ هذا أعظم كشـف في التشـريح قام به العرب.
غير أنه من أغرب األشياء وأكثرها إغراقاً في
الغرابة ما حدث مع ابن النفيس الذي كشف الدورة
الدمويـة في كتابــــه «شرح تشريح القانـون» .فبعد أن
كشف ابن النفيس الدورة الدموية ،فإنَّ تعاليمه أهملت
بعده ثالثة قرون من الزمان .ث َّم ظهر خالل واحد وستين
عاماً من ترجمة كتابه إلى الالتينية (1547م) ثالثة من
علماء أوروبا يصفون دورة الدم في الرئة بنفس األلفاظ
التي استخدمها ابن النفيس ،هم :ميشيل سرفيتوس
Servitus (1553م) األسبانــي ،وريالدو كولومبــو
Colombo (1559م) اإليطالي ،وهو أستاذ التشريح
في جامعة بادوا ،ووليم هارفي Harvey (1658م)
اإلنجليزي .وقد أثبت البحث العلمي أنَّ هؤالء الروّاد
من الغربيين لـم يهــتدوا إلى النظريـة مستقلين عن ابن
النفيس ،فكتاب ابن النفيس قد ترجمــه إلــى الالتينيــة
طبيب إيطالــي هـو «الباجــو»  Alpagoون ُِشرت
الترجمــة ألول مرة في مدينــة البندقيــة عــام 1547م،
وقد كان هذا علــى التحقيق َمرْجـــع هارفي الذي تُعْزى
إليــه اليوم هذه النظريـــة.
التراث العربي

شـك أنَّ هـذا األمـر ال يدعـو إلـى الدهشـة
وال َّ
www.mbrf.ae

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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األقدم لكتاب
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والغرابـة فحسـب ،بـل يدعـو أكثـر مـا يدعـو إلى الشـك تاريـخ اإلنسانيــة وتاريـخ الطـب َقبْـل هارفـي بأربعمائــة
والريبـة ،فهـا هـو عالـ ٌم عربـيٌّ قـد عالـج موضوعـاً مـا عـام وقبـل سـرفيتوس بثالثمائــة عـــام».
وكتـب كتابـاً فـي ذلـك الموضـوع ،وأ ُهْ مـل كتابـه ثالثـة
قـرون ،وفجـأة تكالـب علـى معالجـة الموضـوع نفسـه سرقة العلم
ثالثـة مـن العلمـاء فـي خلال واحـد وسـتين عامـاً،
وعلـى هـذا األسـاس فـإنَّ التشـريح عنـد العـرب قائـم
وبنفـس ألفـاظ العالـم العربـي .إنَّ أبسـط تعليـل يخطر وواقـع بدرجـة أو بأخـرى ،سـواء أكان جهـراً أم سـراً ،ولعـ َّل
بالذهـن حـول هـذا األمـر يتلخـص فـي أنَّ التـراث أوضـح مـا تمخـض عنـه البحـث العلمـي لدى المستشـرقين
العلمـي العربـي صـار غنيمـ ًة فـي أيـدي علمـاء أوروبـا أنفسـهم وخاصـة إذا كانـوا مـن األطبـاء؛ انكشـاف حالـة
الذيـن كانـوا مـن عوامـل النهضـة األوروبيـة ينهلـون السـطو الصريـح علـى التـراث العلمـي العربـي إذ إنَّ هـذا
مـن فيضـه سـطواً واقتباسـاً وانتحـاالً .وقـد عقـدت السـطو هـو السـمة الغالبـة علـى علمـاء أوروبـا قبيـل عصـر
المستشـرقة األلمانيــــة زجريـد هونكــــه  Z. Honkeالنهضـة وخاللهـا وبعدهـا أيضـاً ،فقـد كشـف مارتن بلسـنر
فصلاً خاصــــاً حَ كـتَ فيـه قصـــة اكتشـاف ابـن  M.Plessnerفـي الفصـل الخـاص بالعلوم ضمن فصول
النفيس للدورة الدموية ومالبساتـــه التي غيَّرت بعض كتـاب «تـراث اإلسلام» عن حالة سـطو صريـح على التراث
معطيـات تاريـخ العلـم العربـي واختتمتـه قائلـة« :فـإن العربـي فـي التشـريح رغـم تلـك اللغـة المهذبـة التـي وصف
أول من نَ َف َذ ببصـــره إلـــى أخطــاء جالينوس ونَقَدهـــا بها هذا السطو بأنه «تأثير التراث اإلسالمي على الغرب»
ثـم جـاء بنظريـــة الـدورة الدمويـــة لـم يكـن سـرفيتوس فيقـول« :ال بـ َّد لنـا أن نذكـر مثـاالً فريـداً لتأثيـر التـراث
اإلسبانــي وال هارفي اإلنجليزي ،بل كان رج ً
ال عربيــاً اإلسلامي علـى الغـرب .ذلـك أنَّ مؤسِّ ـس علـم التشـريح
أصيلاً مـن القـرن الثالـث عشـر الميلادي وهـو ابـن الحديـث اندريـاس فيسـاليوس  A.Vesaliusنشـر فـي
النفيـس ،الـذي وَصـل إلى هذا االكتشـاف العظـــيم في عـام 1538م جداولـه التشـريحية كدراسـة تمهيديـة لمؤلفـه
الرئيس المعروف باسـم «الصنعة» الذي كتبه عام 1543م.
وقـد ورد فـي النـص الالتينـي لهـذه الجداول عـدد كبير من
امتهان
المصطلحـات العربيـة والعبريـة .وقـد قـام بعـض الباحثيـن
ببحـث دقيـق عـن هـذه الجـداول التـي أظهرت كيـف اهتدى
م ــن طري ــف المفارق ــات أن يك ــون ه ــذا ه ــو ح ــال التش ــريح عن ــد
فيسـاليوس إلـى معرفـة المصطلحـات فـي اللغات السـامية
العــرب ،فــي الوقــت الــذي رأت فيــه أوروبــا أنَّ فــن التشــريح امتهــان
التـي لـم يكـن هو نفسـه ضليعاً فيهـا .وهكذا حملت جداول
للجس ــم ال ــذي خلق ــه اهلل ،وأول عملي ــة تش ــريح ف ــي أوروب ــا أجري ــت
فيسـاليوس التشـريحية التراث العربي إلى مطالع العصور
فـــي باريـــس عـــام 1478م أو  1494م (أي بعـــد وفـــاة ابـــن النفيـــس
الحديثة».
بنح ــو مئت ــي س ــنة) وأجري ــت األول ــى ف ــي ب ــازل بسويس ــرا ع ــام 1588
م وف ــي بولوني ــا  1637م ،وهك ــذا ُك ِت ــب للع ــرب الس ــبق ف ــي التش ــريح،
فضل الحضارة العربية
وف ــي ظ ــل التش ــريح تقدم ــت الجراح ــة عل ــى أيديه ــم.
نخلـص مـن هـذا لنقـول إننـا بحاجـة إلـى مراجعـة
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كل مـا كتبـه المستشـرقون عـن التـراث العربـي العلمـي،
حتـى يعلـم مـن ال يريـد أن يعلـم أنَّ الحضـارة اإلنسـانية
مدينـة للحضـارة العربيـة اإلسلامية فـي المقـام األول،
وليـس كمـا يتوهـم المستشـرقون ومؤرخـو العلـم مـن
الغربييـن أنَّ الحضـارة اإلنسـانية هـي وليـدة حضـارة
اإلغريق ،لسـبب بسـيط للغاية هو أنَّ الحضارة العربية
اإلسلامية قد وسـعت كل تراث العالم القديم من علوم
اليونـان والفـرس والهنـود ،ولقّحـت كل هـذا باإلبـداع
العلمـي العربـي ،وأصلحتـه وصحَّ حت مـا به من أخطاء،
والسـيما التـراث اليونانـي ،ممـا جعـل العلمـاء العـرب
يجهـدون أنفسـهم وعقولهـم فـي سـبيل التوفيـق بيـن
المتناقضـات التـي ال تركـب فـي عقـل ،وقضـوا فـي ذلك
قرنيـن ونصـف قـرن مـن الزمـن بدليـل مـا كتبـه العلمـاء
العـرب فـي هـذا الشـأن مثـل كتـاب الحسـن بـن الهيثـم
«الشـكوك علـى بطليمـوس» وكتـاب «الشـكوك للـرازي
علـى جالينـوس» ،فأصبحـت علـوم الدنيـا منقحـة كلهـا
فـي تـراث العـرب العلمـي ،وهـي العلـوم التـي تلقفتهـا
أوروبـا فيمـا قبـل عصـر النهضـة ،فـي أطـول حركـة
للترجمـة فقـد اسـتمرت ترجمـة التـراث العربـي مـن
العربيـة إلـى الالتينيـة مـن بـدء القـرن الثامـن الميلادي
حتـى نهايـة القـرن الثالـث عشـر .ولعلنـا ال نجـد كالمـاً

كان لكتاب «التصريف لمن عجز
عن التأليف» للزهراوي أعظم
األثر في النهضة األوروبية لمدة
خمسة قرون

مناسـباً فـي هـذا المقـام سـوى قـول الدكتور عمـر فروخ:
«إن حيـاة األمـم رهينـة بحيـاة تراثهـا ،وإن األمـة التـي
ال تـراث لهـا ال تاريـخ لهـا ،وإن األمـة التـي ال تاريـخ لهـا
ليسـت إال كتلاً بشـرية ال وزن لهـا فـي ميـزان األمـم».
إنَّ العـرب اليـوم أشـد األمـم حاجـة إلـى الدفـاع عـن
تراثهـم ،ذلـك ألنَّ الهجمـات عليـه قوية متوالية ،ولم نعلم
فـي تاريـخ اإلنسـانية أنَّ ثقافـة مـا هوجمـت بمثـل العنـف
الـذي هوجمـت بـه الثقافـة العربيـة؛ ذلـك ألنَّ ثقافتنـا
بخصائصهـا وميزاتهـا سـياج حقيقـي لنـا ،والرغبـات في
تمزيـق هـذا السـياج كثيـرة ظاهـرة للعيـان ال حاجـة إلـى
الداللـة عليهـا ،ثـم إنَّ الغايـة مـن تمزيـق هـذا السـياج
تمزيـق األمـة العربيـة نفسـها.
* جيولوجـي كبيـر باحثيـن بهيئـة المسـاحة الجيولوجيـة
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يسلط الضوء على تجارب عالمية رائدة

«حكومات المستقبل» خارطة طريق لبناء غد أفضل
تعــد حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وسياســـات الحمايـــة ،وإحـــال التكنولوجيـــا
تجربــة عالميــة مــن أنجــح التجــارب ،وهــي تســتحق واالفتقـــار إلـــى اللوائـــح.
بـــكل جـــدارة أن تكـــون أنموذجـــاً يوفـــر محتـــوى
وتـــرد أربعـــة أمثلـــة للحكومـــات التـــي تتحمـــل
تعليميـــاً لمســـؤولي ومديـــري السياســـات العامـــة
ف ــي المس ــتقبل .وق ــد ب ــدأت فك ــرة تألي ــف كت ــاب مخاطـــر جريئـــة فـــي ابتـــكار القطـــاع العـــام:
«حكوم ــات المس ــتقبل» ،ف ــي نس ــخته اإلنجليزي ــة ،فنلنـــدا ،إســـتونيا ،الصيـــن ،ودولـــة اإلمـــارات
ع ــام  2010بوصفه ــا ج ــزءاً م ــن مب ــادرة أكاديمي ــة العربيــة المتحــدة .وأخيــراً ،تُعــرض خارطــة طريــق
األعمـــال الدوليـــة  -الشـــرق األوســـط وشـــمال لصانع ــي السياس ــات لتس ــليط الض ــوء عل ــى بع ــض
إفريقيـــا ( ،)AIB-MENAبالتعـــاون مـــع كليـــة الممارســات المبتكــرة للحكومــات ،وكذلــك تحديــد
محمـــد بـــن راشـــد لـــإدارة الحكوميـــة .وقـــد تـــم مجـــاالت الحـــذر التـــي يتعيـــن علـــى الحكومـــات
ترجمت ــه إل ــى العربي ــة ف ــي الع ــام  ،2019م ــن قب ــل أخذهـــا بعيـــن االعتبـــار لبنـــاء المســـتقبل.
«قنديـــل للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع».
يتألف الكتاب من خمسة أجزاء:
يركـــز الجـــزء األول علـــى الـــرؤى الحكوميـــة.
فف ــي حي ــن ترك ــز أغلبي ــة الح ــاالت عل ــى دب ــي
ودولــة اإلمــارات؛ ثمــة تجــارب وحــاالت مــن تشــيلي التـــي تتيـــح عـــدداً مـــن االحتمـــاالت المســـتقبلية،
والصيـــن وإســـتونيا وفنلنـــدا وألمانيـــا وآيســـلندا .واختي ــار األكث ــر احتم ــاالً منه ــا؛ واالس ــتعداد له ــا،
ومـــن خـــال فهـــم األهـــداف واالســـتراتيجيات عكـــس اإلدراك المتأخـــر ،وهـــو مـــا يكـــون محـــل
المنفـــذة فـــي تلـــك التجـــارب العالميـــة والفـــرص تركيـــز معظـــم البحـــوث التعليميـــة والمؤسســـية.
والتهديــدات المســتقبلية ،نصبــح فــي وضــع يســمح وفـــي بعـــض الحـــاالت ،يتعيـــن علـــى الحكومـــات
القيـــام بمـــا هـــو أكثـــر مـــن مجـــرد االســـتعداد
ببن ــاء مس ــتقبل أفض ــل للعال ــم.
للمس ــتقبل ،إذ يمكنه ــا ،ب ــل ينبغ ــي له ــا ،أن تس ــاعد
يُســـلط المنظـــور االفتتاحـــي «حكومـــات علـــى تشـــكيل المســـتقبل .وقـــد تنـــاول مقـــال
المســـتقبل المســـبّبة لالضطـــراب  -مواكبـــة «الـــرؤى الحكوميـــة المســـتقبلية لدولـــة اإلمـــارات
التطـــورات التكنولوجيـــة واآلفـــاق الجديـــدة» ،العربي ــة المتح ــدة» الموض ــوع بمزي ــد م ــن التعم ــق.
الضــوء علــى أهميــة ضمــان الحكومــات المحافظــة وتُع ـرَض ألمانيــا ،الرائــدة فــي الصناعــة ،بوصفهــا
عل ــى ثق ــة المواطني ــن .ويُرك ــز عل ــى ثالث ــة أس ــباب حالـــة كُتبـــت بواســـطة وكالـــة التجـــارة الخارجيـــة
رئيســة تدفــع الحكومــات للتغييــر :وهــي خيبــة أمــل واالس ــتثمار التابع ــة لجمهوري ــة ألماني ــا االتحادي ــة.
مـــا بعـــد الديمقراطيـــة ،وإرث مـــا بعـــد العولمـــة وتثيـــر حالـــة «القـــوة الناعمـــة لدولـــة اإلمـــارات»
تســـاؤالت حـــول مســـؤولية الحكومـــات علـــى
المســتوى العالمــي .وتُعــرض حالــة «كيفيــة إطــاق
تشـــيلي مبـــادرة تغييـــر ثقافـــة ريـــادة األعمـــال
فــي بعــض األحيــان ،يتعيــن
الدوليــة مــن خــال برنامــج (ســتارت أب تشــيلي)»
علــى الحكومــات أن تســاعد
ويتّضـــح مـــن الحـــاالت االلتـــزام المطلـــوب مـــن
علــى تشــكيل المســتقبل
القطاعيــن العــام والخــاص واإلدراك الضمنــي بــأن
فضــ ً
ا عــن استشــرافه
التغييـــر يســـتغرق بعـــض الوقـــت.
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ويتضمــن الفصــل الثانــي «التوجــه المســتقبلي»،
دراس ــة حال ــة دب ــي ف ــي مج ــال االبت ــكار الحكوم ــي
واإلبــداع ،وبنــاء أســس لشــراكات القطاعيــن العــام
والخ ــاص المس ــتدامة ف ــي مكت ــب «دب ــي الذكي ــة»،
كمــا يتنــاول موضــوع إصــاح السياســات المتعلقــة
بالالجئي ــن.
ويتنــاول الفصــل الثالــث« :إصالحــات تنظيميــة
واســـتراتيجية» قضيـــة «إصالحـــات السياســـات
الماليــة مــن أجــل المســتقبل» ،ودراســة حالــة إدارة
الملــف الطبــي اإللكترونيــة بمشــروع «ســامة» فــي
هيئــة الصحــة بدبــي ،وإلقــاء الضــوء علــى الثقافــة
التنظيميـــة والقيـــادة واألداء فـــي بلديـــة دبـــي،
إضافـــة إلـــى إدارة االبتـــكار وإصـــاح األعمـــال
بمرك ــز دب ــي لإلحص ــاء.
أم ــا الج ــزء الراب ــع فيتن ــاول منظ ــوراً متعمقـ ـاً
ألجن ــدة الس ــعادة .ويق ــدم المنظ ــور األول «احتي ــاج
االقتصــاد الرقمــي إلــى الضمــان االجتماعــي المرن
«رؤى متعمق ــة م ــن واق ــع تجرب ــة الدخ ــل األساس ــي
فــي فنلنــدا .وتركــز الحالتــان التاليتــان علــى تنفيــذ
أجن ــدة الس ــعادة ف ــي مكت ــب «دب ــي الذكي ــة» وف ــي
هيئ ــة المعرف ــة والتنمي ــة البش ــرية .ونظ ــراً لوج ــود
نقـــاش كبيـــر حـــول اســـتخدام وســـائل التواصـــل
االجتماع ــي ،عُرض ــت حال ــة تتعل ــق بموق ــع (تويت ــر)
وأثـــره فـــي أداء الطـــاب مـــا بيـــن  18و 21عامـــاً
باعتبارهـــم المســـتخدمين الرئيســـين لوســـائل
التواصـــل االجتماعـــي .وفـــي هـــذه الدراســـة،
اســـتخدم معظـــم الشـــباب (تويتـــر) للتعبيـــر عـــن
آرائهـــم الشـــخصية ،ممـــا يثيـــر تســـاؤالت عـــن
«كيفي ــة التفاع ــل م ــع جي ــل جدي ــد يفض ــل طريق ــة
تواصـــل مختلفـــة؟» .ويتنـــاول المنظـــور األخيـــر
نج ــاح آيس ــلندا ف ــي مكافح ــة تعاط ــي المراهقي ــن
للمخ ــدرات ،م ــن خ ــال تجرب ــة الح ــد م ــن تعاط ــي
المراهقي ــن للمخ ــدرات؛ إذ يتطل ــب خلـ ـ ُق مجتم ــع
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س ــعيد الت ــزا َم جمي ــع الجه ــات الفاعل ــة بم ــا ف ــي
ذل ــك األف ــراد وش ــبكات الدع ــم الخاص ــة به ــم.
واتخــذ الفصــل الخامــس واألخيــر« :االقتصــاد
التشـــاركي» قاعـــد ًة لطـــرح رؤى جديـــدة حـــول
مســـتقبل الحكومـــات فـــي تبســـيط التشـــريعات
فـــي اقتصـــاد المشـــاركة ،إضافـــة إلـــى تســـليط
الضـــوء علـــى اتبـــاع شـــركة (كريـــم) لنهـــج محلـــي
مبتك ــر لح ــل المش ــكالت ف ــي اقتص ــاد المش ــاركة،
ودع ــم المؤسس ــات االجتماعي ــة وري ــادة األعم ــال
االجتماعي ــة؛ فعل ــى س ــبيل المث ــال ،تتوق ــع الصي ــن
أن يســـهم اقتصـــاد المشـــاركة بنســـبة  % 10فـــي
إجمالــي الناتــج المحلــي .وتتنــاول الحالــة األخيــرة
المؤسســـة االشـــتراكية  C3وطريقـــة معالجتهـــا
إلدارة التأثيـــر.
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جمع بين العديد من الدراسات المميزة حول التسامح إليجاد مجموعة عالمية وشاملة

«التسامح في تاريخ العالم» قراءة قبول اآلخر عبر الزمن
واليونـــان ورومـــا .وأخيـــراً ،يتنـــاول القســـم الثالـــث
التســـامح وســـط تطـــور بعـــض الديانـــات المبكـــرة
األكثـــر تعقيـــداً ،وهـــي األديـــان التـــي تجـــاوزت
الشـــرك المميـــز ،والتـــي ،مـــع ذلـــك ،كانـــت فيهـــا
ف ــروع تبش ــيرية متس ــقة غائب ــة ،أو عل ــى األق ــل ل ــم
تتطــور بالكامــل .هنــا ينصــب التركيــز علــى اليهوديــة
والهندوســـية وخاصـــة البوذيـــة ،كمـــا ظهـــرت فـــي
القـــرون الالحقـــة قبـــل الميـــاد.

يجمــع هــذا المجلــد بيــن العديــد مــن الدراســات
الممي ــزة ح ــول التس ــامح إليج ــاد مجموع ــة عالمي ــة
وشـــاملة .وفـــي نـــص موجـــز ،يقـــوم المؤلـــف بيتـــر
س ــتيرنز بعم ــل رواب ــط عب ــر فت ــرات زمني ــة ومناط ــق
رئيس ــة ،للمس ــاعدة ف ــي توضي ــح الس ــجل والعالق ــة
بي ــن أنم ــاط التس ــامح ف ــي الوق ــت الحال ــي وأنم ــاط
الماض ــي .يأت ــي ه ــذا الكت ــاب ف ــي أوان ــه ف ــي ظ ــل
التوتـــرات الواضحـــة حـــول التســـامح فـــي العالـــم
الي ــوم ،داخ ــل الغ ــرب وخارج ــه .وم ــن ش ــأن الخلفي ــة
وفــي الفصــل الثالــث مــن الكتــاب ،وتحــت عنــوان
التاريخيـــة أن تســـاعد علـــى توضيـــح مالمـــح هـــذه
التوت ــرات ،وتعزي ــز فه ــم أعم ــق للمزاي ــا والتحدي ــات «المســيحية واإلســام» يبيــن المؤلــف أن ظهــور أكبــر
ديانتي ــن س ــماويتين ،المس ــيحية واإلس ــام ،ل ــم يغي ــر
الت ــي يفرضه ــا أي نه ــج متس ــامح.
بالكامــل الســياق بالنســبة إلــى التســامح .فلــم تنتشــر
يب ــدأ الكت ــاب بفص ــل «المجتمع ــات والحض ــارات الديانتـــان فـــي كل مـــكان ،ممـــا يعنـــي أن التقاليـــد
المبكـــرة» ،حيـــث يســـتعرض مـــن خاللـــه ثالثـــة اإلقليمي ــة األخ ــرى ،كم ــا ف ــي الصي ــن أو الهن ــد إل ــى
أقس ــام فرعي ــة ،تعك ــس نطاق ـاً زمني ـاً واس ــعاً ،ولك ــن ح ــد م ــا ،ال ت ــزال قابل ــة للتطبي ــق .وق ــد استنس ــخت
دون االدعــاء بأنهــا تعكــس تقســيمات زمنيــة داخليــة كلتاهم ــا بع ــض األس ــاليب الس ــابقة للتس ــامح ،بم ــا
دقيق ــة :واله ــدف ه ــو التع ــرف إل ــى بع ــض قضاي ــا فــي ذلــك فــي حالــة اإلســام رغبــة فــي قبــول وجــود
التس ــامح وتجليات ــه الت ــي نش ــأت م ــن المجتمع ــات الديان ــات األخ ــرى ،حت ــى م ــع اعتباره ــا أق ــل ش ــأناً.
األولـــى ،واالســـتمرار إلـــى ظهـــور الحضـــارات ع ــاوة عل ــى ذل ــك ،تم ــت مش ــاركة بع ــض القضاي ــا
الكالســـيكية العظيمـــة ونضجهـــا .فـــي القســـم التـــي أحدثتهـــا الديانتـــان الجديدتـــان الســـماويتان
األول ،تك ــون المجتمع ــات البدائي ــة نس ــبياً ه ــي ب ــؤرة مــع أديــان أخــرى ،ال ســيما اليهوديــة والبوذيــة .وقــد
االهتمــام ،علــى الرغــم مــن أن الفئــة تحظــى بطيــف تقدم ــت هات ــان الديانت ــان أيضــاً ببع ــض طروح ــات
كبيـــر ،مـــن الصيـــد وجمـــع الثمـــار إلـــى البيئـــات الحقيق ــة الخاص ــة ،والت ــي عل ــى األق ــل ق ــد تعق ــد
الزراعيـــة األكثـــر تنظيمـــاً .يتنـــاول القســـم الثانـــي التس ــامح .كان ــت للبوذي ــة ،عل ــى وج ــه الخص ــوص،
أنم ــاط التس ــامح ،والقي ــود المفروض ــة علي ــه ،ف ــي صف ــات تبش ــيرية خاص ــة به ــا ،مم ــا يعن ــي أن بع ــض
بعــض الحضــارات القديمــة والكالســيكية ،مــع إيــاء مؤيديه ــا كان ــوا يعتق ــدون أن لديه ــم إيمانـ ـاً متمي ــزاً
اهتم ــام خ ــاص لمص ــر والش ــرق األوس ــط ،للصي ــن يج ــب أن يؤخ ــذ ،وأش ــخاص ق ــد يكون ــون بغي ــر ذل ــك
محبوس ــين ف ــي معتق ــدات وممارس ــات أدن ــى.
مــع أن الكتــاب لــه وجهــات
نظــر خاصــة إال أنــه يعبــر عــن
قــراءة اآلخريــن للتســامح فــي
تاريــخ العالــم
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أم ــا الفص ــل الراب ــع م ــن الكت ــاب ،فيتح ــدث في ــه
الكاتــب عــن « اتجاهــات جديــدة وتحديــات جديــدة..
الفتـــرة الحديثـــة المبكـــرة  ،»1450-1750والـــذي
يبيـــن فيـــه أن بـــزوغ إمبراطوريـــات جديـــدة فـــي
آس ــيا وأوروب ــا الش ــرقية واألمريكتي ــن و ّف ــر مزي ــداً

مـــن المناســـبات للحـــكام لمحاولـــة معرفـــة مزيـــج
التس ــامح وس ــيطرة الدول ــة اللذي ــن م ــن ش ــأنهما أن
يضمن ــا االس ــتقرار ،وتباين ــت األجوب ــة ،كم ــا كان ــت
الحـــال فـــي الماضـــي .اســـتمر التقليـــد اإلســـامي
الخ ــاص بالتس ــامح المعت ــدل عل ــى العم ــوم ،ولك ــن
ظهـــور حـــدود سياســـية جديـــدة أوجـــد بعـــض
العالق ــات الجدي ــدة بي ــن ال ــدول وصناع ــات بعينه ــا
م ــن اإلس ــام .يس ــتعرض ه ــذا الفص ــل ف ــي قس ــميه
األولي ــن ه ــذه التحس ــينات ،م ــن حي ــث السياس ــات
اإلمبراطوري ــة والتعدي ــات داخ ــل اإلس ــام .كان ــت
هـــذه الفتـــرة ببعـــض الطـــرق هـــي األخيـــرة التـــي
تمكنــت فيهــا أنــواع اإلمبراطوريــات القديمــة  -التــي
نســـميها فـــي الصياغـــة المعاصـــرة بإمبراطوريـــات
متع ــددة الجنس ــيات  -م ــن االزده ــار ،وبالتال ــي ف ــإن
سياس ــاتها تس ــتحق االهتم ــام كخلفي ــة لمضاعف ــات
أكث ــر حداث ــة ناتج ــة ع ــن صع ــود الهوي ــات الوطني ــة.
نجــاح التقاليــد اإلســامية عبــر معظــم هــذه الفتــرة
يســتدعي التأكيــد كذلــك ،ولكــن ظهــرت عــدة أســئلة
جدي ــدة ح ــول بع ــض الضواب ــط المثي ــرة للقل ــق.
وفــي الفصــل الخامــس يتعــرض المؤلف التســامح
فـــي القـــرن التاســـع عشـــر الطويـــل :انتصـــارات
جدي ــدة وتحدي ــات جدي ــدة م ــن الث ــورات األطلس ــية
إلـــى الحربيـــن العالميتيـــن ،ويظهـــر مـــن خاللـــه أن
الثــورات السياســية واالجتماعيــة التــي شــكلت بدايــة
الفتـــرة فـــي العالـــم األطلســـي ،ســـمحت بترجمـــة
األفــكار الســابقة حــول التســامح إلــى سياســة فعليــة
أبعــد بكثيــر ممــا كان قــد تمــت المخاطــرة بــه ،علــى
س ــبيل المث ــال ،ف ــي بريطاني ــا الق ــرن الس ــابع عش ــر
أو م ــن قب ــل مل ــوك أوروب ــا الوس ــطى «المس ــتنيرين».
أصب ــح التس ــامح الدين ــي والفك ــري مقدس ـاً ،أو عل ــى
األق ــل مدعومـ ـاً عل ــى نط ــاق واس ــع ،كح ــق أساس ــي
م ــن حق ــوق اإلنس ــان ،وتج ــاوزت النتائ ــج العالق ــات
داخـــل المســـيحية .واجهـــت المجتمعـــات األخـــرى
أيضـــاً ،المهتمـــة فـــي النهايـــة بدراســـة االبتـــكارات
www.mbrf.ae

الغربيــة كجــزء مــن تنميتهــا االقتصاديــة والسياســية،
ق ــرارات جدي ــدة بش ــأن التس ــامح ،كم ــا ف ــي حال ــة
الياب ــان بع ــد ع ــام .1868
ال ري ــب أن الكت ــاب ،ل ــه وجه ــات نظ ــر خاص ــة
بــه ،قــد يوافقــه فيهــا البعــض ويختلــف معــه الكثيــر،
إال أن الكت ــاب يعب ــر ع ــن وجه ــة نظ ــر اآلخري ــن نح ــو
ق ــراءة تاري ــخ التس ــامح ف ــي تاري ــخ العال ــم ،وكي ــف
يمكـــن أن تتعـــزز قيمتـــه بالنظـــر إلـــى مـــا مـــر بـــه
م ــن حق ــب تاريخي ــة نجح ــت مح ــاوالت تعزي ــز ه ــذه
القيمـــة فـــي بعضهـــا وأخفقـــت فـــي الكثيـــر منهـــا.
وه ــذا م ــا يدع ــو إل ــى انته ــاج ه ــذا النه ــج الكتس ــاب
مـــا يمكـــن مـــن فوائـــد التســـامح علـــى المســـتوى
المجتمعـــي والسياســـي أيضـــاً.
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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المعرفة ...بنيان اإلمارات
لم تزل األيام تثبت قوة البنيان اإلماراتي من خالل الخط البياني الذي يشير إلى نجاح
تلو اآلخر ،ولعل دولة ملهمة (بفتح الهاء وكسرها بآن واحد) كدولة اإلمارات ،التي تلهِ م
العالم كيف يكون االستشراف الحقيقي للمستقبل ،وتتنبأ باألحداث قبل وقوعها بناء على
حدس حضاري ريادي ع َّز له نظير في العالم ،جديرة بأن تكون على رأس الدول التي كتب
لها النجاح المنقطع النظير في تعاملها مع أزمة كوفيد  ،19كما كان لها التميز في التعامل
مع األزمة االقتصادية العالمية ،التي أقضت عروش اقتصادات لها وزنها في العالم.
أن ترسم الدول مستقبلها وتخطِّ ط لأليام المقبلة ألبنائها فهذا من طبيعة الدول
الناجحة ،التي تستشرف المستقبل وتستثمر الطاقات وجميع اإلمكانات لتخرج إلى عالم
الغد بكل استعداد وقد استجمعت كل طاقاتها لولوج أبنائها عالماً مليئاً باالزدهار .أما
اإلمارات ،فقد تجاوزت مرحلة االستشراف وارتقت في معارج التطور إلى مرحلة العمل بكل
ما أوتيت من طاقات إلنجاز الخطط بآليات تعتمد على العنصر البشري المتسلح بالمعرفة
لتجاوز األمم والسباق نحو آفاق الغد المشرق .فاالنتقال من إنجاز إلى إنجاز ،مهما بلغت
التحديات هو قدر اإلمارات التي تستلهم دائماً صبر الصحراء وكرم النخيل وشجاعة الجياد
األصيلة.
يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس
جمال بن حويرب
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل« :للحفاظ على استدامة
المدير التنفيذي
مسيرتنا التنموية علينا مواكبة وتيرة التغيرات المتسارعة في العالم،
واستشراف وتخيل النجاح الذي نريده في المستقبل ،وخلق قدرات تنافسية تمكننا من
البقاء واالستمرار على الساحة الدولية ،وتشكِّل أساساً نبني عليه تطورنا الحكومي لبلوغ
نوعية الحياة التي نريدها لنا ولألجيال المقبلة ،واستحداث مسارات غير تقليدية تمكِّننا
من تحقيق هدفنا بالوصول إلى الرقم واحد في شتى المجاالت»؛ إنها كلمة المرور التي
استطاعت من خاللها دولة اإلمارات الوصول إلى المكانة التي تتمتع بها ،كدولة رائدة في
التطور واالزدهار بين دول العالم.
ومما يدل على قوة البناء اإلماراتي والتخطيط السديد الذي تسير وفقه خطط التنمية
فيها ،ما ألِّف من إصدارات و ُكتِبَ من مقاالت محلية وعالمية عن التجربة اإلماراتية
ال وال تكاد
الفريدة ،وإن المتتبع للخط البياني اإلماراتي يجد أنها تجربة تستحق الدراسة فع ً
التخصصات أن تحيط بما أفرزته هذه التجربة العالمية من نجاح على كافة المستويات.
فإن ذهبت إلى عالم السياسة وأنظمة الدول تجد تجربة اإلمارات االتحادية التي أفرزت قوة
اقتصادية وحضارية ع َّز لها مثيل ،وإن نظرت إلى النجاح في تمكين المرأة ألبصرت التميز
النسوي يتفوق على مستويات عالمية ،وإن ولج الباحث في عالم المال واألعمال واالقتصاد
رأى البنية الرصينة لالقتصاد اإلماراتي يتفوق على عمالقة االقتصاد .أما في الشأن
المعرفي ،الذي تزين عقده مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ،فإن إنجازها في
تأسيس وتطوير مؤشر المعرفة العالمي بالتعاون البنَّاء مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،
ليعد مثاالً على التفوق اإلماراتي الذي أهدى العالم أداة عالمية تؤسس لمراحل تمكين األمم
بالمعرفة ،التي تعد بحق الثروة الحقيقة ورأس المال الذي ال ينضب.
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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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تصدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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