برعاية كريمة من

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة ،رئيس مجلس الوزراء ،حاكم دبي

الحضور الفعلي
وعبر البث المباشر

المسجلون

15,500

30,000

knowledgesummit.ORG

نخبة من الخبراء والمتخصصين
في صناعة المعرفة

100+

تغطيات وسائل اإلعالم

التفاعل والمشاهدة عبر وسائل اإلعالم
ومنصات التواصل االجتماعي

649

2,776,849
KnowledgeSummit

#
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إﻋﺪاد وإﺷﺮاف وﻃﺒﺎﻋﺔ:

الحضور الفعلي
وعبر البث المباشر

المسجلون

نخبة من الخبراء والمتخصصين
في صناعة المعرفة

تغطيات وسائل اإلعالم

التفاعل والمشاهدة عبر وسائل اإلعالم
ومنصات التواصل االجتماعي

15,500

30,000

100+

649

2,776,849

برعاية كريمة من

صاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة،
رئيس مجلس الوزراء ،حاكم دبي

الدورة الخامسة

صاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة ،رئيس مجلس الوزراء،
حاكم دبي ،رعاه اهلل

سمو الشيخ

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي ،رئيس المجلس التنفيذي

سمو الشيخ

أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

المحتويات

حفل االفتتاح

اليوم األول

قاعة أرينا
المعرفة

•السالم الوطني.
ِّ
•مقدم االفتتاح.
•فيديو االفتتاح.
•كلمة مؤسسة محمد بن راشد آل
مكتوم للمعرفة.
•كلمة األمم المتحدة.
•إعالن نتائج مؤشر المعرفة
العالمي.
•إعالن الفائزين بجائزة محمد بن
راشد آل مكتوم للمعرفة.
ّ
•تكريم اإلنجازات في تحدي األمية.

37

الجلسة األولى

الجلسة الثانية

اقتصاد المعرفة بين
الماضي والحاضر
والمستقبل

دور الحكومات في
تمكين الشباب واقتصاد
المعرفة

مـحـــــاور الجــلســة

مـحـــــاور الجــلســة

•اقتصاد المعرفة :التاريخ والنشأة
والمكونات.
•االستثمار في المعرفة بوصفها
أحد أوجه التنوع االقتصادي.
•تحقيق التنافسية العالمية عبر
االستثمار في رأس المال البشري.
•تعزيز ركائز اقتصاد المعرفة:
اإلمارات في الطليعة.

•جلسة حوارية مع ضيف الشرف حول
تمكين الشباب واقتصاد المعرفة.

59

69

الجلسة الثالثة

الجلسة الرابعة

الجلسة الخامسة

الشباب :قادة التغيير
نحو اقتصاد المعرفة

تكريم المعرفة

رأس المال المعرفي..
ثروة مستدامة

مـحـــــاور الجــلســة

مـحـــــاور الجــلســة

مـحـــــاور الجــلســة

•الشباب ودورهم في بناء المعرفة.
•ثالثية اقتصاد المعرفة :الشباب،
وريادة األعمال ،والتمكين
المعرفي.
•تطوير مهارات الشباب لمواكبة
تحديات سوق العمل المستقبلية.
•تمكين شباب اليوم لبناء اقتصاد
الغد.

79

•جلسة حوارية للفائزين بجائزة
محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

•المعرفة :المادة الخام في عصر
المعلومات.
•االستثمار األمثل :هل يكون في
البنية التحتية أم في البنية
المعرفية؟
•تنمية رأس المال المعرفي:
المحركات وعوائد االستثمار.
•أثر رأس المال المعرفي في جذب
االستثمار األجنبي المباشر.

89

107

المحتويات

اليوم األول

قاعة أوبرا
المعرفة

الجلسة األولى

الجلسة الثانية

الجلسة الثالثة

دور القوانين والتشريعات
في تمكين اقتصاد المعرفة

العطاء لتمكين المعرفة

توظيف المعرفة
لتحسين الرعاية الصحية

مـحـــــاور الجــلســة
•وضع تشريعات وضوابط مواتية
لألعمال واألنشطة االقتصادية.
•ضرورة سن قوانين تواكب
المستجدات وتلبي تطلعات
المستثمرين.
•كيف تسهم البيئة التشريعية
الصحيحة في بناء اقتصاد
المعرفة؟

121

مـحـــــاور الجــلســة
•اقتصاديات العطاء :كيف يسهم
فاعلو الخير في تحريك عجلة
االقتصاد؟
•العطاء بذكاء :التبرع  ..التعليم ..
التوظيف.
ّ
•فاعلو الخير :صناع التغيير نحو
مجتمع المعرفة.
•تبادل المعرفة في سبيل توحيد
جهود المانحين.

133

مـحـــــاور الجــلســة
•الرعاية الصحية :صناعة قائمة على
المعرفة.
•تحسين مخرجات الرعاية الصحية عبر
إنتاج ونشر المعرفة.
•دور االبتكار التكنولوجي في
ُ
تخفيف كلفة الرعاية الصحية.

145

الجلسة الرابعة
االقتصاد اإلسالمي
ودوره في اقتصاد
المعرفة
مـحـــــاور الجــلســة

اليوم األول

حديث
المعرفة

الجلسة األولى

الجلسة الثانية

االبتكار االجتماعي

تأثير قطاع السيارات في
االقتصاد المعرفي لدولة
اإلمارات العربية المتحدة

مـحـــــاور الجــلســة

مـحـــــاور الجــلســة

ً
ُ
•التمويل اإلسالمي يعد محركا في
االقتصاد العالمي.
•قطاع المنتجات الحالل :صناعة
التريليون دوالر.
•االقتصاد اإلسالمي الرقمي ..هل
هو اقتصاد معرفي؟
•تبادل المعلومات بين األسواق
المالية اإلسالمية.
•المعرفة اإلسالمية بصفتها إحدى
ركائز االقتصاد اإلسالمي.

•االبتكار ودوره التاريخي في تحقيق
االزدهار.
•لماذا ال تتمتع دول العالم كافة
بحقها في االزدهار؟
•رؤية صاحب السمو الشيخ محمد
بن راشد آل مكتوم ودولة اإلمارات
لالبتكار.
•مبادرة صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم لالزدهار
العالمي.

•ما دور الشباب في اقتصاد
المعرفة؟
•هل للقطاع الصناعي تأثير في
التنمية االقتصادية؟
•أين قطاع الصناعة في اإلمارات
اليوم؟
ً
•كيف تلعب صناعة السيارات دورا
ً
مهما في دعم التنوع االقتصادي
في الدولة؟

161

179

185

المحتويات

الجلسة الثالثة

الجلسة الرابعة

الجلسة الخامسة

الجلسة السادسة

الدارونية الرقمية

منظومة اجتماعية جديدة
توائم عصر التكنولوجيا

ريادة األعمال من
منظور جديد

ً
بناء المدن اعتمادا
على اقتصاد المعرفة

مـحـــــاور الجــلســة

مـحـــــاور الجــلســة

•ما االختالل الرقمي؟ وماذا يعني
ذلك للشركات؟
•التكنولوجيا :أثرها في إحداث
تطورات متسارعة وتغييرات في
منظور أنماط األعمال.
•ما الذي يمكن أن تفعله الشركات
لفهم االتجاهات المستقبلية
ّ
والتصرف حيالها؟
•هل حان الوقت إلعادة النظر في
استخدام التكنولوجيا في أعمالك،
وما أفضل السبل لالستفادة من
الحلول المتاحة؟

•منهجيات لتسخير اإلمكانات التي
تقدمها العلوم والتكنولوجيا
إلحداث تغيير إيجابي في نظامنا
االجتماعي.
•نشوء منظومة اجتماعية قائمة
على أحدث االبتكارات االجتماعية.
•كيف يمكننا هندسة التكنولوجيا
والعالم السيبراني لخلق منظومة
عملية وإنسانية تلبي متطلبات
الشعوب كافة؟

191

199

مـحـــــاور الجــلســة
ّ
•قصتي :مسيرة التحول من
«هواية» إلى «مهنة».
•لمحة عن حياة رائد أعمال شاب:
المحاسن والمساوئ.
•كيف تستطيع الحكومات
والمنظمات واألفراد دعم القادة
ّ
ورواد األعمال الشباب؟

مـحـــــاور الجــلســة
•بناء مدن يتوق الناس إلى العيش
فيها.
•أهمية الروابط االجتماعية.
•مكافحة شيخوخة المدن.
•التكنولوجيا ،التكنولوجيا ..والمزيد
من التكنولوجيا.

211 205

الجلسة السابعة
ّ
التحول من استهالك
المعرفة إلى إنتاجها

مـحـــــاور الجــلســة
•في ظل مجانية المحتوى ،أصبح
إنتاج المعرفة في أوجه.
•كيف يمكن للمدارس إشراك الطلبة
في مشروعات هادفة تركز على
اإلبداع وتطبق المحتوى الذي
يتعلمونه
•سبل االرتقاء بمستويات المدارس
ّ
والفصول الدراسية والطلبة للتحول
من مستهلكين للمعرفة إلى
منتجين لها.

217

الجلسة الثامنة

الجلسة األولى

عوامل النجاح في
عصر المعرفة والتطور
الرقمي

استشراف مستقبل
المعرفة

مـحـــــاور الجــلســة
ً
•التطور الرقمي وكيف يخلق فرصا
مربحة.
ّ
•مهارات قيمة لبناء فريق األحالم.
•توظيف وسائل التواصل االجتماعي
والمؤثرين فيها لبناء األعمال
والعالمات التجارية.

223

اليوم األول

مصنع
المعرفة

مـحـــــاور الجــلســة
•عرض نتائج نموذج مستقبل المعرفة.
•اإلطار المفاهيمي لنموذج مستقبل
المعرفة.
•العوامل المؤثرة في تحديد مستقبل
المعرفة.
•ما دور البيانات الكبيرة في مستقبل
المعرفة؟
•هل انتهى دور المؤشرات التقليدية؟
•كيف يمكن االستفادة من نموذج
مستقبل المعرفة؟

231

المحتويات

الجلسة الثانية

الجلسة الثالثة

الجلسة الرابعة

دور اقتصاد المعرفة في
تمكين ريادة األعمال

االقتصاد الرقمي واالقتصاد
المعرفي :تنافس أم
تكامل؟

المكتبات الرقمية
ومستقبل اقتصاد
المعرفة

مـحـــــاور الجــلســة

مـحـــــاور الجــلســة

•مساهمة قطاع ريادة األعمال في
اقتصاد الدول وتنمية قدراتها
التنافسية.
•مستقبل ريادة األعمال أمام تحديات
المنطقة العربية.
•حاضنات األعمال ودورها في التنمية
االقتصادية.
•حلول تنمية ريادة األعمال وضمان
استدامتها.

245

مـحـــــاور الجــلســة

•كيف أسهم اقتصاد المعرفة في
نشوء االقتصاد الرقمي؟
•االقتصاد الرقمي باعتباره إحدى
ركائز اقتصاد المعرفة.
•التجارة الرقمية وتدفقات البيانات
عبر الحدود.
•االستهالك الرقمي في اقتصاد
المعرفة.
•إنترنت األشياء  -الناس واألماكن
والمنتجات واإلمكانات.

•دور المكتبات الرقمية في صناعة
المستقبل.
•مكتبة دبي الرقمية مستقبل
المعرفة الذكية.
•أثر المكتبات الرقمية في اقتصاد
المعرفة وإدارته.
•آفاق المعرفة الذكية في اإلمارات
العربية المتحدة.

259

272

اليوم الثاني

أرينا
المعرفة

الجلسة األولى

الجلسة الثانية

الجلسة الثالثة

الجلسة الرابعة

أهمية مؤشر المعرفة
العالمي في بناء
مجتمعات المعرفة

النموذج المصري
لتطوير التعليم

اقتصاد المعرفة
في مدن المستقبل

التحول من استهالك
المعرفة إلى إنتاجها

مـحـــــاور الجــلســة

مـحـــــاور الجــلســة

مـحـــــاور الجــلســة

مـحـــــاور الجــلســة

•أهم نتائج مؤشر المعرفة العالمي
.2018
•دور مؤسسة محمد بن راشد آل
مكتوم للمعرفة في نشر المعرفة.
•أهمية الشراكة بين برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي ومؤسسة محمد
بن راشد آل مكتوم.
•كيفية االستفادة من نتائج مؤشر
المعرفة العالمي في بناء
مجتمعات المعرفة.
•سبل تقليص الفجوة المعرفية
داخل المنطقة العربية.

289

•تطوير التعليم قبل الجامعي من
رياض األطفال إلى الثانوية العامة.
•تطوير التعليم العالي وربطه
بسوق العمل المصري والعالمي.

•المعلومات والتقنية واإلبداع:
عناصر اإلنتاج في اقتصاد المعرفة.
•مدن المستقبل واالقتصاد
اإلبداعي.
•التنافسية المعرفية بين مدن
المستقبل.
•اندثار الخدمات التقليدية في
مواجهة الخدمات المعرفية.

301

315

•المواطن الرقمي في عصر الذكاء
االصطناعي.
•وظائف المستقبل في مجتمع
المعرفة.
•هجرة العقول وأثرها في اقتصاد
المعرفة.
•اقتصاديات صناعة الذكاء االصطناعي
وأثرها في االقتصاد العالمي.

329

المحتويات

الجلسة الخامسة
صناعة الترفيه :الالعب
الجديد في بناء االقتصاد

مـحـــــاور الجــلســة

اليوم الثاني

قاعة أوبرا
المعرفة

الجلسة األولى

الجلسة الثانية

توطين المعرفة
الستيطان الفضاء

التعليم ..الركيزة
األساسية لبناء اقتصاد
المعرفة

مـحـــــاور الجــلســة

مـحـــــاور الجــلســة

•توظيف المعرفة في صناعة
الترفيه.
ً
•كيف يلعب الترفيه دورا في نشر
المعرفة؟
•االستثمار في الترفيه :من
الكماليات إلى األساسيات.
•اقتصاديات الترفيه :كيف تسهم
هذه الصناعة في الدخل الوطني.

•اإلمارات إلى الفضاء بعقول وطنية
شابة.
•كيف أسهمت صناعة الفضاء في
تطور صناعات أخرى؟
•أهمية تبادل المعرفة في مجال
الفضاء.
•نمو االقتصاد العالمي لقطاع
الفضاء.
•التبادل االقتصادي المعرفي بين
المريخ واألرض.

•دور التعليم في اقتصاد المعرفة.
•التعليم :ركيزة أساسية لإلنتاجية
والتنافسية االقتصادية.
•تأهيل المنظومة التعليمية
لمواكبة احتياجات سوق االقتصاد
المعرفي.
•التعليم االفتراضي :الخيار البديل
للشباب.
•اقتصاد المعرفة كتخصص أكاديمي.
•األهمية النسبية للتعليم المهني
واألكاديمي.

3 41

361

357

الجلسة الثالثة

الجلسة الرابعة

اإلعالم :تأثره وتأثيره
في اقتصاد المعرفة

الفنتك :لقاء التكنولوجيا
بالخدمات المالية

مـحـــــاور الجــلســة

مـحـــــاور الجــلســة

•اإلعالم في ظل اقتصاد المعرفة:
المطبوع في اندثار ،والرقمي إلى
ازدهار.
•المستخدم :من تلقي المعرفة
إلى صناعتها.
•اختيار المحتوى اإلعالمي في عصر
الوفرة.
•كيف يسهم جيل الشباب في تغيير
مالمح صناعة اإلعالم؟
•دور وسائل اإلعالم في صناعة
محتوى معرفي.

•قطاع التقنيات المالية (الفنتك):
تعريف وتحديات وآفاق.
•تأثير ثورة المعرفة في تطور
الخدمات المالية.
•نحو تعامالت مالية خالية من
األوراق النقدية.
•أهمية تطوير البنية التحتية لقطاع
الدفع الرقمي.

391

407

الجلسة األولى

اليوم الثاني

حديث
المعرفة

الذكاء ّاالصطناعي
والتعلم اآللي

مـحـــــاور الجــلســة
•ما الذكاء االصطناعي؟ وما األتمتة؟
ّ
ّ
ُ
وماذا يعني التعلم المتعمق
ّ
والتعلم اآللي؟
•تصحيح اللغط حول مفهوم الذكاء
االصطناعي.
•كيف أصبحت أنظمة الذكاء
ً
االصطناعي جزءا من حياتنا اليومية؟
•من ينتج المعرفة في ظل اقتصادنا
المعرفي؟

427

المحتويات

الجلسة الثانية

الجلسة الثالثة

الجلسة الرابعة

الجلسة الخامسة

رأس المال «غير الملموس/
ّ
غير المفعل» والفكري

سبل تسريع االبتكار

السباق نحو المعرفة..
مسرعات دبي ً
للمستقبل نموذجا

الفنتك :رؤية جديدة لمجال
الصيرفة عبر منظار الذكاء
االصطناعي

مـحـــــاور الجــلســة
•ما رأس المال الفكري غير
الملموس؟
•الدول الرائدة في مجال رأس المال
الفكري.

433

مـحـــــاور الجــلســة

مـحـــــاور الجــلســة

مـحـــــاور الجــلســة

•كيفية الرصد المبكر لمواضع
الضعف في األعمال والمجتمعات.
•طرق خلق بيئات بينية لالبتكار.
•االنتقال السريع من الفكرة إلى بناء
النموذج األولي.

•رؤية معرفية ومستقبلية.
•انطالقة المبادرة واألهداف
االستراتيجية.
•تطور متسارع وقصص نجاح.
•تعزيز مكانة دبي ودولة اإلمارات.

•االتجاهات األربعة التي تجعل
الخدمات المالية عرضة لالضطراب.
•لماذا يعد الذكاء االصطناعي
التكنولوجيا األساسية لمنتجات
الفنتك؟
•كيف تستطيع بنوك اليوم تطوير
نفسها للحاق بركب الفنتك
واالبتكار؟

439

445

451

الجلسة السادسة

الجلسة السابعة

الجلسة الثامنة

إعداد الجيل القادم
لعصر االبتكار الالنهائي

ريادة األعمال
في عصر الفضاء

خيال األطفال ..وقود
لمحركات اقتصاد المعرفة

مـحـــــاور الجــلســة

مـحـــــاور الجــلســة

مـحـــــاور الجــلســة

•كيف تسهم التكنولوجيا متسارعة
ّ
التطور في تغيير أساليب التعلم
والعمل والحياة؟
•أثر الذكاء االصطناعي وشبكات
الجيل الخامس والطباعة ثالثية
األبعاد وسلسلة الكتل والواقع
المعزز في اقتصاد المعرفة.

•سبر أغوار الفضاء ..كيف تحول
فضولي إلى مهنتي؟
•رحلتي من مراقبة النجوم إلى
تصنيع صواريخ لبلوغ القمر.
•تحديات العمل في صناعة الفضاء:
التصميم ،االختبار ،التمويل
والعمليات.

•االستخدام األمثل لإلبداع الطفولي
الفطري.
•ربط اإلبداع المنهجي باستراتيجيات
ذكية.
ُّ
•إعداد الشركات لمواكبة التحول
اإلبداعي.
•تحقيق الحد األقصى من المشاركة
واإلسهام الفكري للموظفين.

457

463

469

المحتويات

اليوم الثاني

مصنع
المعرفة

الجلسة األولى

الجلسة الثانية

الجلسة الثالثة

كفاءة النظم التعليمية
وفاعلية الشباب

اقتصاد المعرفة
وتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

المردود االقتصادي
للتعليم العالي والبحث
والتطوير واالبتكار

مـحـــــاور الجــلســة
•فروقات بين البعدين :الكمي،
والنوعي ،في أداء المنظومة
التعليمية.
•الفجوة بين مدخالت المنظومة
التعليمية ومخرجاتها.
•التحديات الراهنة للتعليم التقني
والتدريب المهني عبر العالم.
•الرهانات االقتصادية للتعليم
التقني والتدريب المهني.

477

مـحـــــاور الجــلســة
•البطالة الهيكلية سمة التحدي
لالقتصاد العربي.
•الثورة الصناعية الرابعة؛ اقتصاد
معرفي بصبغة تكنولوجية.
•ممكنات التنافسية في اقتصاد
المعرفة.
•التأثيرات االقتصادية للفجوة
الرقمية.

489

مـحـــــاور الجــلســة
•كفاءة منظومة التعليم العالي.
•العالقة التبادلية بين التعليم
العالي وسوق العمل.
•تباين األداء البحثي واالبتكاري حول
العالم.
•تأثير البحث والتطوير واالبتكار في
اقتصاد المعرفة.

501

الجلسة الرابعة
المعلومات والبيانات..
حجر أساس في بناء
اقتصاد المعرفة
مـحـــــاور الجــلســة
•ما ال يمكن قياسه ،ال يمكن إدارته –
ما الحلول؟ البيانات هي الحلول.
•علم البيانات في خدمة اإلنسانية.
•ما الذي يمكن للحكومات
أن تتعلمه من ثورة البيانات
المفتوحة؟
•تنظيم حماية البيانات ..الخصوصية
كفرصة.
•البيانات كسلعة ..كيف تربح
الشركات من بيع معلوماتك
الشخصية؟

513

لقمة في
أ
ر
ا
قا

األيام

2

الجلسات

45

المتحدثون

100+

م

زيارات الموقع الرسمي

237,000

التفاعل و المشاهدة عبر وسائل اإلعالم ومنصات التواصل

2,776,849

متابعو يوتيوب

6,750

2,632,660

الحضور الفعلي وعبر البث المباشر

15,500

مشاهدة وتفاعل

المسجلون

30,000

مشاهدة وتفاعل

مشاهدة وتفاعل

47,420

90,019

تغطيات وسائل اإلعالم

649

قاعة
أرينا المعرفة

قاعة
أوبرا المعرفة

قاعة
حديث المعرفة

قاعة
مصنع المعرفة
30

عدد الجلسات

عدد المتحدثين

الحضور الفعلي

10

26

1,700

8

30

950

16

16

750

8

27

1,100

31

اليوم األول
قاعة أرينا المعرفة

36

اليوم األول
قاعة أرينا المعرفة

حفل االفتتاح

~السالم الوطني.
ِّ
~مقدم االفتتاح.
~فيديو االفتتاح.
~كلمة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.
~كلمة األمم المتحدة.
~إعالن نتائج مؤشر المعرفة العالمي.
~إعالن الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم
للمعرفة.
ّ
~تكريم اإلنجازات في تحدي األمية.

المتـحـــدثــون
سعادة جمال بن حويرب
المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

السيد /آخيم شتاينر
مدير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

مقدم الحفل
السيد /نيشان ديرارتينيان
إعالمي ومقدم برامج تلفزيونية

38

سعادة جمال بن حويرب

السيد /آخيم شتاينر

المدير التنفيذي لمؤسسة
محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

مدير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

المستشار الثقافي بحكومة دبــي،
يــديــر الــمــؤســســة مــنــذ ُ ،2013عـ ِّـيــن
عاماً لجائزة محمد بن راشد آل
أميناً ّ
مكتوم للمعرفة في  ،2016ورئيساً
للمجلس االســتــشــاري بالمؤسسة،
وهــو عضو مجلس إدارة مؤسسة
دبي لإلعالم ،ومؤرخ وأديب إماراتي
متخصص.

نائب رئيس مجموعة األمم المتحدة
للتنمية الــمــســتــدامــة ،عــمــل مــديــراً
ـا في
بكلية م ــارت ــن ،وأس ــت ــاذاً زمــيـ ً
كلية باليول في جامعة أوكسفورد.
عاماً لمكتب األمم المتحدة
ومديراً ّ
ـامــاً لالتحاد
ـ
ع
ـراً
ـ
ـدي
ـ
وم
ـي،
فــي نــيــروبـ
ّ
الدولي للحفاظ على الطبيعة ،وأميناً
عاماً للهيئة الدولية للسدود.
ّ
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فأهــا بكــم -ضيوفنــا الكــرام -فــي النســخة الخامســة
ً

مــن قمــة المعرفــة .تنطلــق اليــوم قمــة المعرفــة 2018
ً
حاملــة معهــا شــعار «الشــباب ومســتقبل اقتصــاد

مقدم الحفل:

المعرفــة» وهــو ترجمــة لرؤيــة القيادة الرشــيدة المتمثلة
فــي ســيدي صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل

أدعــو ســعادة جمــال بــن حويرب -المدير التنفيذي لمؤسســة

مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة ،رئيــس مجلــس الــوزراء،

قمــة المعرفــة ،فليتفضــل.

ال تعــرف جنســية أو لونــاً أو عرقــاً  ،وتنظــر بعيــن التفــاؤل

محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة -إللقــاء كلمتــه فــي

حاكــم دبــي -رعــاه اللــه -تلــك األفــكار واألطروحــات التــي

واإليجابيــة إلــى مســتقبل منطقتنــا العربيــة الشــابة التــي

تزخــر بالمواهــب والمبدعيــن ،فالمعرفــة هــي اللغــة
الوحيــدة التــي تجمــع كل النــاس ،وتمنحهــم قــوة التغييــر

حــق للبشــرية ُي َو ِّحدهــم أينمــا كانــوا.
الحقيقيــة ،وهــي ٌّ
سعادة جمال بن حويرب:

وختامــاً  ،كلنــا يقيــن بــأن قمــة المعرفــة  2018ستســهم

بشــدة فــي تقديــم نظــرة شــاملة عــن واقعنــا المعرفــي

السالم عليكم ورحمة الله .سيدي سمو الشيخ حمدان

اإلقليمــي والعالمــي ،وســترصد مواطــن القــوة وســبل

ســمو الشــيخ أحمــد بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم،

النقــاط التــي نحتــاج إلــى معالجتهــا ،وســتضع التصــورات

بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،ولــي عهــد دبــي ،ســيدي

رئيــس مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة،
أصحــاب الســمو والمعالــي والســعادة ،الحضــور الكريــم،

أرحــب
الســام عليكــم ورحمــة اللــه وبركاتــهُ .يشـ ِّـرفني أن ِّ
بكــم جميعــاً فــي هــذه التظاهــرة المعرفيــة الســنوية

البــارزة التــي أصبحــت منصــة عالميــة مهمــة لتعزيــز
مســارات إنتــاج المعرفــة ونشــرها ،ومنبــراً لتبــادل اآلراء
والمختصيــن
الــرواد مــن صانعــي القــرار
واألفــكار بيــن
ّ
ّ
والمعنييــن فــي مختلــف مجــاالت المعرفــة .المعرفــة
ّ

هــي ثــروة األمــم وطريقهــا نحــو بنــاء مســتقبل مســتدام؛

اســتثمارها فــي ســباقنا نحــو المســتقبل ،كمــا ســتحدد
المبدئيــة والحلــول المبتكــرة التــي تدعــم ُصنَّ ــاع القــرار

والخبــراء والباحثيــن فــي عمليــات رســم الخطــط

والسياســات التنمويــة الســليمة لمجتمعــات المعرفــة.
أزف هــذه البشــرى إلــى شــعب اإلمــارات
ـب أن َّ
وأخيــراً ُ ،أحـ ُّ

العربيــة المتحــدة وأهلهــا وإلــى الوطــن العربــي جميعــاً ،
بــأن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تقدمــت فــي
َّ

مؤشــر المعرفــة العالميــة مــن المرتبــة الـــ 25إلــى المرتبــة

الـــ .19وهــذه جهــود عظيمــة تقدمهــا حكومتنــا الرشــيدة

وقيادتنــا ،وأشــكر لهــم مــا قدمــوا .وإذا كان تصنيــف
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عالميــاً فإننــا فــي المســتقبل القريــب
جــواز ســفرنا األول
ّ

المعرفة هي اللغة

عالميــاً فــي مجــال المعرفــة .شــكراً
ســنكون األوائــل
ّ

الوحيدة التي تجمع كل

لكــم.

الناس ،وتمنحهم قوة
التغيير الحقيقية ،وهي
ٌ
ُ َ ِّ
حق للبشرية يوحدهم
أينما كانوا

السيد /آخيم شتاينر:

جميــع الشــباب بالمعرفــة وتحديــد فــرص المســتقبل.

المعرفــة هــي تطويــر الصــورة الحيــة والمــواد الخــام

نحــن ملتزمــون تمامــاً فــي برنامــج األمــم المتحــدة

شــرفني أن أخاطبكــم اليــوم ،ونحــن نحتفــل
وي ِّ
للتقــدمُ ،

للتنميــة بدعــم الــدول والمجتمعــات عندمــا يشــرعون

القيمــة فــي العالــم .إن التقــدم
بالمعرفــة لمســاهمتها ّ

فــي هــذا المســار ،لكنّ نــا بالطبــع فــي حاجــة إلــى شــركاء

الســريع فــي التكنولوجيــات الرئيســة هــو مــا يقــود الثــورة

للقيــام بذلــك .إن شــراكتنا الطويلــة مــع مؤسســة محمــد

الصناعيــة الرابعــة اليــوم ،وهــو الــذي يحــول اقتصاداتنــا

بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة مثــال ســاطع علــى مــا

قدمهــا هــذا
ومجتمعاتنــا .إن اســتغالل الفــرص التــي ُي ّ

تســتطيع هــذه الشــراكات تحقيقــه .قدمنــا مســاهمات

ألن
التحــول أمــر بالــغ األهميــة ،وأنــا أشــعر باالمتنــان؛ ّ

قويــة للمعرفــة فــي جميــع أنحــاء المنطقــة؛ مــن خــال

التركيــز فــي قمــة المعرفــة هــذا العــام علــى الشــباب

سلســلة مــن تقاريــر المعرفــة العربيــة ومؤشــر المعرفــة

إن االســتثمار فــي اقتصــاد
ومســتقبل اقتصــاد المعرفــةّ .

العالميــة الــذي يتتبــع مراحــل المعرفــة فــي  134دولــة

تمتــع
المعرفــة يعــزز مهــارات التعليــم ،الــذي يضمــن
َ

تقريــر المعرفــة
حــول العالــم .وفــي هــذا العــام ،ننشــر
َ

المســتقبلي الــذي يبحــث فــي البلــدان المحتملــة للتقــدم

التكنولوجــي فــي مجــاالت مثــل :التكنولوجيــا الحيويــة،

إن شراكتنا الطويلة مع

آمــل أن نتمكــن
و«سلســلة الكتــل» (البلــوك تشــين)ُ .

مؤسسة محمد بن راشد

معــاً مــن مواصلــة تطويــر الحلــول التــي ســتلعب دوراً

آل مكتوم للمعرفة مثال

مهمــاً فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة وجــدول
ّ

ساطع على ما تستطيع

األعمــال الثالــث والعشــرين.

هذه الشراكات تحقيقه
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نطلق اليوم مؤشر المعرفة

العالمي  2018وهو المؤشر

الوحيد الذي يقيس المعرفة على
مستوى العالم

1
سويسرا

المرتبة األولى

2
فنلندا

المرتبة الثانية

3
السويد

المرتبة الثالثة

5
4
الواليات

المتحدة

األمريكية

المرتبة الرابعة

لوكسمبورج

المرتبة الخامسة

1

الواليات المتحدة األمريكية

2

7

المملكة المتحدة

فنلندا

قادة
المعرفة في
المستقبل

3

سنغافورة

4

6

البرازيل

5

سويسرا

اإلمارات العربية المتحدة
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مقدم الحفل:

أرجو من سمو الشيخ حمدان بن محمد
بن راشد آل مكتوم -ولي عهد دبي-

ومن سمو الشيخ أحمد بن محمد بن

راشد آل مكتوم -رئيس مؤسسة محمد
بن راشد آل مكتوم للمعرفة -وسعادة
جمال بن حويرب ،المدير التنفيذي

لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

للمعرفة ،التقدم إلى المسرح لتقديم
الجوائز للفائزين.

الفائزون بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

معهد التعليم الدولي

مؤسسة مجدي يعقوب ألبحاث القلب

وتَ سلَّ م الجائزة السيد /ماكسيمليان أنجرهولزر

وتَ سلَّ م الجائزة سعادة معتز األلفي

50

المكتبة الرقمية السعودية

وتَ سلَّ م الجائزة الدكتور سعود الصالحي

مؤسسة أميرسي

وتَ سلَّ م الجائرة السيد /محمد أميرسي

51

52

53

الفائزون في تحدي األمية

فئة الحكومات

جمهورية مصر العربية  -وزارة التربية والتعليم

وتَ سلَّ م الجائزة معالي الوزير الدكتور طارق شوقي

54

فئة المنظمات الدولية

فئة األفراد

وتَ سلَّ م الجائزة الدكتور إدريس حجازي

واإلسسكو للمرأة في العلوم والتكنولوجيا -جامعة

اليونسكو

الدكتورة /الشفاء علي حسن  -مدير كرسي اليونسكو
السودان للعلوم والتكنولوجيا
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اليوم األول
قاعة أرينا المعرفة
الجلسة األولى

اقتصاد المعرفة بين
الماضي والحاضر
والمستقبل
مـحـــــاور الجــلســة
~اقتصاد المعرفة :التاريخ والنشأة والمكونات.
~االستثمار في المعرفة بوصفها أحد أوجه التنوع
االقتصادي.
~تحقيق التنافسية العالمية عبر االستثمار في رأس
المال البشري.
~تعزيز ركائز اقتصاد المعرفة :اإلمارات في الطليعة.
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المتحدث
البروفيسور الدكتور /بوريس سايزلج
رئيس مجلس إدارة شبكة اقتصاد المعرفة

كبير مستشاري مركز االبتكارات في سلوفينيا ،حاز درجة
الماجستير في دراســات التنمية من «معهد الدراسات
االجتماعية» ،والدكتوراه في عمليات التكامل اإلقليمي
بين الــدول النامية .مؤسس ومدير مركز األبحاث حول
البلدان النامية ،كما عمل عميداً بكلية «دوبــا» إلدارة
األعمال.
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ســأحاول أن أجيــب عــن أمريــن ،أولهمــا :كيــف نمــا وتطــور
مفهــوم اقتصــاد المعرفــة؟ أمــا الثانــي فهــو :كيــف نعالــج

المســائل المهمــة المتعلقــة بتطبيــق اقتصــاد المعرفــة؟

جــداً نحــو المعرفــة،
فــي عصــر المعرفــة نجــد
تحــو ًال كبيــراً ّ
ّ

قــدره ،لكنــه يتطلــب
وهــذا شــيء قــد نكــون راضيــن بــه ،ونُ ّ

ـاد معرفــة .وســأبدأ بالســوق المتطــورة التــي تــؤدي
ُيعــد اقتصـ َ
أداء جيــداً وسلســاً  ،لكــن فــي الوقــت نفســه ينبغــي توافــر
ً
النظــام التشــريعي الــذي يحمــي المصلحــة العامــة ،ومــن َثـ ّـم
ننتقــل إلــى المعيــار الثانــي وهــو النظــام البيئــي الجيــد ،الــذي
كافــة ،ومــن ثــم
يغطــي مجــاالت اإلبــداع وريــادة األعمــال ّ

انتقــاء فــي األمــر
منــا جميعــاً التركيــز واتّ بــاع نهــج أكثــر
ً
الــذي نقــوم بــه ،وفــي الطريقــة التــي ننفــذ بهــا هــذا األمــر،

وخ ْدمــات المعرفــة الكثيفــة ،ثــم ينبغــي ربــط
القيمــة المضافــة ِ

«إن المعرفــة هــي أكثــر مصــادر الســلطة ديمقراطيــة».

الموجــودة فــي القطــاع الخــاص والقطــاع العــام .كمــا يتطلــب

وســأقتبس قــول عالــم المســتقبليات (بيتــر تفلــر) الــذي قــال:

ينبغــي أن ُيركّ ــز اقتصــاد المعرفــة علــى تقديــم المنتجــات ذات
كل ذلــك بالعلــوم المتطــورة ،وقطاعــات البحــث والتطويــر

والركيزتــان الرئيســتان لعصرنــا هــذا همــا :تزايــد أهميــة

اقتصــاد المعرفــة بالتأكيــد توافــر البنيــة التحتيــة الجيــدة ،التــي

المتســارعة للتغييــر.

السياســي والمؤسســي وإرســاء َد ْور القانــون ،ووجــود

المعرفــة ودورهــا بشــكل غيــر مســبوق ،والديناميكيــة

قطعــاً تُ َمكِّ ــن االقتصــاد مــن العمــل بشــكل جيــد ،ثــم االســتقرار

ـا ،كــم الوقــت الــذي احتاجــت إليــه منتجــات أو تكنولوجيــا
مثـ ً

التماســك المجتمعــي ،وبالتأكيــد ينبغــي أن تكــون ثقافــة

مليــون مســتهلك؟ تطلــب الهاتــف القديــم  50عامــاً  ،بينمــا

العامــة فــي البلــد ،كمــا ينبغــي أن يكــون االقتصــاد متكامـ ًـا

محــددة للتغلغــل وغــزو الســوق العالميــة والوصــول إلــى 50

اســتغرق الهاتــف المتحــرك  12عامــاً  ،واســتغرق موقــع
يوتيــوب  4أعــوام ،وموقــع «فيســبوك»  3أعــوام ،بينمــا

وصــل موقــع «تويتــر» إلــى هــذا الرقــم فــي غضــون عاميــن

فقــط! وهــذا ُيظهــر حقــاً أن الديناميكيــة المتســارعة للتغييــر

أســرع حتــى ممــا يمكــن تخيلــه!

تقديــر المعرفــة والتكنولوجيــا واالبتــكار جــزءاً مــن الثقافــة

عالميــاً بشــكل جيــد؛ ألنــه فــي ظــل عالــم مفتــوح ،ال يمكــن أن
ّ

ينعــزل أي اقتصــاد حتــى االقتصــادات المنتجــة بكفــاءة.

ويســعدني أن أضيــف أن شــبكة اقتصــاد المعرفــة -التــي
شــر ُفني تمثيلهــا هنــا اليــوم -قــد طــورت فــي عــام 2011
ُي ِّ

خاص ٍــة بنــا ،إذ وضعنــا
نموذجــ ًا مــن  4ركائــز القتصــاد المعرفــة ّ

حقــاً مفهــوم اقتصــاد المعرفــة؟ إن اقتصــاد
مــاذا يعنــي ّ

فــي المرتبــة األولــى :التعليــم والتدريــب؛ ألنــه دون رأس مــال

عناصــر ينبغــي ذكرهــا لنســتطيع رؤيــة ثــراء هــذا المفهــوم،

الركيــزة الثانيــة فهــي :االهتمــام بالعلــم والبحــث العلمــي؛ ألن

المعرفــة هــو اقتصــاد مبنــي علــى المعرفــة ،لكــن هنــاك عــدة
اقتصاديــاً فقــط ،بــل هــو اجتماعــي أيضــاً ،
وهــو ليــس مفهومــاً
ّ

وسياســي كذلــك إلــى حــد مــا .وأنــا أعــرض هنــا  10معاييــر

أؤمــن بــأن أي اقتصــاد ينبغــي أن يفــي بهــا إن كان يريــد أن

بشــري عالــي الجــودة لــن يكــون القتصــاد المعرفــة وجــود .أمــا

األفــكار بالطبــع تحتــاج إلــى التطويــر المســتمر ،وتؤكَّ ــد مــن خالل

البحــث العلمــي ،وهــذا ال شــك فــي غايــة األهميــة ،والركيــزة
الثالثــة هــي :االهتمــام بمجــاالت االبتــكار ،والتــي تعنــي جلــب

63

منتجــات وخِ ْدمــات جديــدة إلــى الســوق ،وأخيــراً :ركيــزة تشــجيع

ونمتلــك الــذكاء العاطفــي الــذي يســاعدنا بالطبــع علــى أي

والشــركات ،حتــى يتــم تَ َق ُّبلهــا فــي الســوق.

وعلينا ذكر أن الكثير من األســس المهمة القتصاد المعرفة

نشــاط يتعلــق بالتعامــل مــع البشــر.

ريــادة األعمــال ،التــي تعنــي تنفيــذ المبــادرات الشــخصية لألفــراد

واآلن أعطيكــم نُ بــذة مختصــرة عــن كيفيــة تطــور اقتصــاد

ـبياً  ،علــى ســبيل المثــال:
فــي الحقيقــة هــي حديثــة العهــد نسـ ّ

القديمــة كان معظــم النــاس فــي المجتمعــات الكبيــرة -مــن

بعد االســتقالل.

المعرفــة علــى مــر العصــور ،فكمــا نعلــم جميعــاً أنه فــي العصور

عمــل بــه فــي الــدول الناميــة إال
التعليــم اإلجبــاري الــذي لــم ُي َ

دول أو إمبراطوريــات -يعتمــد بشــكل كبيــر علــى حكمــة القــادة
ٍ

وفــي ترتيــب اقتصــادات المعرفــة تحتــل كوريــا الجنوبيــة

وإمكاناتهــم ،وبالطبــع كان للفالســفة دورهــم فــي ذلــك،

المرتبــة األولــى ،حيــث بلغــت نســبة الخريجيــن لديهــا فــي

ومعظــم النــاس كانــوا تابعيــن ،والقليــل فقــط هــم مــن كانــوا

عامــا نســبة  ،%80وتأتــي كنــدا فــي
ً
جيــل مــا بيــن  29و34

مبتكريــن .ومــن َث ّــم نأتــي إلــى مرحلــة عصــر الثــورة الصناعيــة؛

تحـ ّـل روســيا ثالثــة بـــ،%50
المرتبــة الثانيــة بنســبة  ،%60بينمــا ُ

الــذي اعتمــد علــى اختــراع المحــرك البخــاري ،بينمــا اعتمــدت

خريجيــن
والمســتهدف فــي االتحــاد األوروبــي الوصــول إلــى ّ

الثورة الصناعية الثانية على اكتشاف الكهرباء .وهذه العوامل

بنســبة  %40بحلــول عــام  ،2020لكننــا فــي معظــم الــدول

جميعهــا خففــت مــن العــبء البدنــي المســتخدم بالتأكيــد،

بعيــدون جــداً عــن الوصــول إلــى هــذه النســبة.

وهنــا بــدأ تَ َو ُّج ٌــه يؤكــد أهميــة المعرفــة والــذكاء والمهــارات.

التعلُّ ــم مــدى الحيــاة أمــر مهــم أيضــاً فــي الوقــت الحاضــر.
َ

ثــم نأتــي إلــى الثــورة الصناعيــة الثالثــة؛ حيــث االعتمــاد علــى

والبحــث العلمــي أمــر فــي غايــة األهميــة ،لكــن إذا نظرنــا إلــى

اآللــي ،وحيــث مجتمــع المعلومــات ،وحيــث الكثيــر
الحاســب
ّ

مؤشــرات الكثافــة البحثيــة واإلنفــاق اإلجمالــي فــي البحــث

مــن المهــام التــي ال تتطلــب قــدراً كبيــراً مــن الــذكاء ،وتعتمــد

العلمــي والتطويــر فســنجد أنــه فــي عصــر الثــورة الصناعيــة

مــا نختبــره ونعيشــه اآلن فهــو الثــورة الصناعيــة الرابعــة مــع

اإلجمالــي فــي البحــث العلمــي ،وينبغــي أن تتضاعــف هــذه

دعــى الحاســب اآللـ ّـي .أمــا
علــى آلــة مصنوعــة بيــد اإلنســان تُ َ

كان اإلنفــاق مــا بيــن  1.5إلــى  %3مــن الناتــج المحلــي
المكَ َّثــف القتصــاد
النســبة إذا أردنــا االســتمرار فــي التطــور ُ

الــذكاء االصطناعــي ،حيــث تقدمنــا خطــوة واحــدة إلــى األمــام،

وأصبحــت عمليــات عــدة كانــت تتطلــب قــدراً مــن اإلدراك

المعرفــة .وتحتــل كوريــا الجنوبيــة الصــدارة فــي هــذا األمــر

تُ عالــج مــن ِقبــل الحاســب اآللـ ّـي ،فلدينــا روبوتــات ،وروبوتــات

الركيزتان الرئيستان لعصرنا هذا

ذكيــة ،والــذي يســتقر فــي ذهــن بعــض النــاس أنهــا خطــر

هما :تزايد أهمية المعرفة ودورها

علــى وظائفهــم؛ لكنهــا تتولــى الوظائــف المبنيــة علــى التكــرار

والتــي تتطلــب قــدراً يســيراً مــن الــذكاء ،تاركــة مســاحة أكبــر لنــا

بشكل غير مسبوق ،والديناميكية

نحــن البشــر الذيــن نمتلــك المشــاعر بجانــب الــذكاء والمعرفــة،

المتسارعة للتغيير

64

أيضــاً ؛ بنســبة إنفــاق فــي البحــث العلمــي بلغــت  %4.2مــن

إلــى بــذل مجهــود أكبــر ،لتهيئــة عمليــات التعليــم وإعدادهــا

خصــص أقــل مــن  %1مــن الناتــج المحلــي للبحــث العلمــي.
تُ ّ

والجامعــي .وســوف أتحــدث
الثانــوي
والتعليــم مــا بعــد
ّ
ّ
الجامعــي؛ فالمســألة هــي أننــا
بشــكل رئيــس عــن التعليــم
ّ

إجمالــي الناتــج المحلــي ،وكثيــر مــن الــدول -مــع األســف-

أمــا عــن االبتــكار فســنجد تحـ ّـو ًال كبيــراً بيــن هاتيــن الفترتيــن؛
خطيــة تبــدأ بالعلــوم األساســية
حيــث إن االبتــكار عمليــة
ّ

بمنتَ ــج جديــد فــي الســوق ،وفــي هــذه األيــام جميــع
وتنتهــي ُ

ـوي،
مــن ريــاض األطفــال ،ومــروراً بالتعليــم االبتدائـ ّـي والثانـ ّ

نحتــاج إلــى إعــادة تدريــب األســاتذة الجامعييــن؛ حيــث إن
أســاليب التعليــم أصبحــت علمــاً مشــهوراً  ،ولــم يعــد الســؤال:

الجهــات الفاعلــة تشــترك فــي االبتــكار وتقديــم منتجــات

درســها؟
مــا المــادة العلميــة التــي تُ َد ِّرســها؟ فقط ،بل كيف تُ ّ

منهجيــة مــن النظــام البيئــي.
فــي الوقــت نفســه دعمــاً أكثــر
ّ

والتركيــز هــذه األيــام ليــس علــى المناهــج الدراســية

جديــدة ،وهــو أمــر أكثــر إنتاجيــة وتحديــاً  ،وبالطبــع يتطلــب
وأخيــراً نأتــي إلــى ريــادة األعمــال التــي تحتــاج إلــى مزيــد مــن

أن مــا بيــن  30و %40مــن النــاس
الدعــم؛ حيــث مــن المتوقــع ّ

ســيعملون لحســابهم الخــاص؛ ألننــا نتحــول إلــى اقتصــاد
ِخ ْدمـ ّـي ،وهــذا أمــر بالطبــع يمكــن تقديمــه مــن ِقبــل األفــراد
أو الشــركات الصغيــرة.

وكيــف تشــرك الطــاب فــي العمليــة التعليميــة؟

التقليديــة التــي اعتدنــا دراســتها لفتــرات طويلــة ،بــل التركيــز
يــت دراســة اســتقصائية
جر ْ
علــى المهــارات الناعمــة ،وقــد ُأ ِ

اســتغرقت  3ســنوات بيــن أربــاب العمــل وطرحــوا عليهــم
ـؤاال :مــا المهــارات التــي تتوقعونهــا مــن الموظفين الجدد
سـ ً

صدق!
الحاصليــن علــى َشــهادة جامعيــة؟ وكانــت النتيجــة ال تُ َّ

وال شــك فــي أن الدعــم المجتمعــي مهــم لذلــك ،وفــي كثيــر

حيــث إن  %70منهــم أجابــوا بأنهــم يتوقعــون الحصــول

وهنــا تظهــر لنــا مــدى ضآلــة معــدل نجــاح األفــكار التــي

العمــل ضمــن فريــق ،والحضــور الذهنــي ،والمرونــة ،والتفكيــر

التو ُّجــه ،لكنــه ليــس كافيــاً.
مــن الــدول هنــاك دعــم لهــذا َ

نمتلكهــا ،لتتحــول فــي النهايــة إلــى منتَ ــج أو خدمــة ناجحــة

فــي الســوق؛ حيــث بلغــت النســبة  3000إلــى  ،1وهــذا أيضــاً

الج ْهــد والدعــم ألولئــك المبتكريــن؛ ألن
يتطلــب الكثيــر مــن َ

جــزءاً يســيراً فقــط مــن هــذه األفــكار المبدئيــة ســينتهي بــه

ـكارا ناجحــاً فــي الســوق.
المطــاف إلــى أن ُيصبــح ابتـ ً

علــى مهــارات ناعمــة منهــم ،تتضمــن بالطبــع القــدرة علــى
اإلبداعــي ،والتفكيــر النقــدي وغيرهــا مــن المهــارات الناعمــة،

وقابليــة التأقلــم ،وجميــع مهــارات التواصــل .ومــا زلنــا ال
نُ ـ َـد ِّرس فــي جامعاتنــا القــدر الكافــي مــن هــذه األمــور.

ـات مــن الواليــات المتحــدة تُ ظهــر أن  57جامعــة
ولدينــا هنــا بيانـ ٌ
ـت ،و 3جامعــات تــم دمجهــا ،و 3أخــرى تــم االســتحواذ
قــد ُأغلقـ ْ

واآلن اســمحوا لــي بــأن أشــير بشــكل ســريع إلــى آخــر هــذه

عليهــا ،حتــى الجامعــات العامــة ُدمجــت منهــا  13جامعــة ،وكل

إلــى معالجتهــا بشــكل جيــد؛ لكــي ننجــح فــي بنــاء اقتصــاد

أكثــر مــن أماكــن أخــرى كثيــرة .وتتجســد قصــة النجــاح فــي

ـا مــا التحديــات التــي نحتــاج
الركائــز األربعــة ،وأن أوضــح قليـ ً

المعرفــة .فيمــا يتعلــق بالتعليــم والتدريــب؛ نحــن فــي حاجــة

هــذا تحــت ضغــط الســوق الــذي ظهــر فــي الواليــات المتحــدة
الواليــات المتحــدة فــي «جامعــة كاليفورنيــا» التــي تتكــون مــن
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موحدة ،وتمتلك معــدل نجاح مرتفع ًا
جامعــات عــدة تُ ــدار بــإدارة ّ

فــي االبتــكار وفــي تشــجيع الطــاب؛ ليصبحــوا رائــدي أعمــال
ناجحيــن .وفــي أوروبــا مــا زلنــا بعيديــن عــن تحقيــق هــذا النجــاح؛
متحفظيــن فيمــا يتعلــق بالجامعــات ،لكــن فــي
ّ
حيــث مــا زلنــا

الفتــرة مــا بيــن عــام  2000و 2014تزايــدت عمليــات االندمــاج

ـنوي ًا إلــى 14حالــة فــي العــام الماضــي .وفــي
مــن حالــة واحــدة سـ ّ

كوريــا الجنوبيــة اآلن ُيجــرون بيــن الجامعــات الرائــدة مشــروعات

تعاونيــة ،وهــذا مــا سيســاعدهم علــى جــذب أفضــل المواهــب
والمــوارد الممكنــة ،ومواجهــة التحديــات القائمــة.

وفــي مجــال البحــث العلمــي هنــاك بعــض الظواهــر التــي

أن التمويــل الحكومــي
ٍ
تســتحق الذكــر؛ فمــن
ناحيــة نجــد ّ

خفضــاً  ،وإنفــاق الشــركات علــى البحــث
أصبــح محــدوداً أو ُم ّ

العلمــي يتزايــد ،والتمويــل الحكومــي للبحــث ينبغــي أن
نظــم بشــكل أفضــل ،وأن يتزايــد؛ ألن تمويــل الشــركات
ُي َّ

للبحــث العلمــي يتجــه فــي بعــض األحيــان إلــى االحتياجــات
الملِ َّحــة ومتطلبــات قطــاع األعمــال التجاريــة.
ُ

وأريــد فــي الختــام أن أذكــر نموذجــاً لالبتــكار مختلفــاً عمــا

نــراه فــي العــادة؛ حيــث طـ ّـورت شــركة هنديــة جهــازاً للكشــف
عــن احتمــال اإلصابــة بســرطان الثــدي لــدى الســيدات ،ويبلــغ
بحثت في السوق األوروبية
سعره دوالراً واحداً فقط ،وإذا
َ

أو العالميــة عــن نظيــر لهــذا الجهــاز فســتجد ســعره 100

دوالر .إذاً  ،لمــاذا ال ننتــج أشــياء يمكــن أن تُ قـ ِّـدم المســاعدة

لعديــد مــن النــاس؟ ولهــذا ،فــأول عنصــر مــن العناصــر التــي
ينبغــي إرســاؤها -إذا أردنــا النجــاح فيمــا يتعلــق باالبتــكار -هــو
ـاول .وهــذا ليــس للنجــاح المالــي فقــط ،وإنمــا
ـعر فــي المتنـ َ
سـ ٌ
المحتمليــن.
إلرضــاء أكبــر عــدد مــن العمــاء
َ
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اليوم األول
قاعة أرينا المعرفة
الجلسة الثانية

دور الحكومات
في تمكين الشباب
واقتصاد المعرفة
مـحـــــاور الجــلســة
~جلسة حوارية مع ضيف الشرف حول تمكين الشباب
واقتصاد المعرفة.
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المتحدث
سمو األميرة سمية بنت الحسن
رئيس الجمعية العلمية الملكية

مدير الجلسة
السيد /نيشان ديرارتينيان

ُ
إعالمي ومقدم برامج تلفزيونية.
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سمو األميرة سمية بنت الحسن
رئيس الجمعية العلمية الملكية

رئيس مجلس أمناء جامعة األميرة
سمية للتكنولوجيا ( ،)PSUTونائب
رئيس مجلس أمناء متحف األردن،
و«مبعوث اليونسكو الخاص للعلم
من أجــل السلم» ،ترأست المنتدى
العالمي للعلوم  .2017وانضمت
إلى مجلس إدارة مدرسة البكالوريا
عمان عام .2005
في ّ
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مدير الجلسة:

مدير الجلسة:

كيف تمكِّ نون الشباب في األردن؟

أين نحن من المشهد العربي في مجال محو األمية؟

سمو األميرة سمية بنت الحسن:

سمو األميرة سمية بنت الحسن:

يكمــن ســر النجــاح فــي أننــا اســتثمرنا فــي العقــول قبــل
ُ

نســتطيع أن نقــول إننــا كنــا أحيانــاً جيديــن فــي التقليــد،

النوعيــة .لقــد انتقينــا أفضــل طــاب المرحلــة الثانويــة،

األوقــات .إن أهــم شــيء فــي مكافحــة األميــة هــو أن

بــدال مــن االبتــكار؛ مــا أدى إلــى التعثــر فــي معظــم
ً

أن نُ ركّ ــز علــى الكَ ميــة؛ حيــث كان التركيــز األساســي علــى

نضمــن تذكُّ رنــا لألساســيات واالســتثمار فــي المعرفــة؛

دون النظــر إلــى خلفياتهــم االقتصاديــة أو االجتماعيــة.

فدائمــاً مــا نقــول إن االســتثمار فــي المعرفــة لــه العائــد

لقــد كنــا نجتــذب أفضــل العقــول الشــابة ،وكان التركيــز

ً
أهميــة كبيــرة
األكبــر ،واالســتثمار فــي الشــباب ُيشــكّ ل

قــدرة
ً
األساســي علــى كيفيــة جــذب الطــاب األكثــر

علــى هــذا المســتوى.

فــي هــذا المجــال ،وحتــى اآلن نحــن الجامعــة الوحيــدة

فــي األردن التــي لديهــا اختبــار قبــول ومقابلــة شــخصية
لاللتحــاق بالجامعــة .فنحــن ال نقبــل أي طالــب يكــون

متوســط درجاتــه التراكمــي أقــل مــن  %85فــي امتحــان
الثانويــة العامــة األردنيــة؛ لــذا فنحــن ننتقــي الطــاب

إن البيئة اآلمنة المناسبة

بدقــة شــديدة؛ لضمــان الحصــول علــى هــؤالء الطــاب

هي البيئة المنتجة التي

المتميزيــن.

يجب علينا أن نتعامل
معها
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مدير الجلسة:

مدير الجلسة:

كيــف يــؤدي االســتثمار فــي الشــباب ،واالســتثمار فــي

مــا توصيــات فعاليــات مؤتمــر العلــم مــن أجــل الســام

سمو األميرة سمية بنت الحسن:

سمو األميرة سمية بنت الحسن:

العقــول إلــى توفيــر البيئــة اآلمنــة لهــؤالء الشــباب؟

الــذي أقيــم أخيــراً فــي باريــس؟

إن البيئــة اآلمنــة المناســبة هــي البيئــة المنتِ جــة التــي

اســتضفنا العــام الماضــي ،وألول مــرة فــي دولــة عربيــة،

هــو أغلــى مــا نملــك ،ويجــب علينــا التفكيــر فــي مســألة

بعنــوان «العلــم مــن أجــل الســلم» ،وهــذه المــرة تناولنــا

يجــب علينــا أن نتعامــل معها ،فاإلنســان المنتج المعطاء

الص ُعــد ،فنحــن فــي األردن
المــوارد البشــرية علــى جميــع ُّ
ننظــر إلــى الهجــرة الجماعيــة علــى أنهــا نتيجــة للصــراع،

ولــو تركنــا األمــر  20عامــاً فســنجد أن الهجــرة الجماعيــة
تغيــر المنــاخ،
ســتكون نتيجــة للتحديــات العالميــة ،مثــل ُّ
وسنشــاهد اختفــاء أنظمــة بيئيــة وســواحل بأكملهــا،

لذلــك يجــب علينــا التفكيــر فــي تلــك المناطــق اآلمنــة
بصــورة عامــة.
ٍ
لهــؤالء الشــباب وللمجتمــع

المنتــدى العالمــي للعلــوم بالتعــاون مــع اليونســكو،
مســألة إســهام العلــم فــي تحقيــق الســام والتنميــة؟
فنحــن نحتفــل بالذكــرى  70لتأســيس إعــان األمــم

المتحــدة لحقــوق اإلنســان ،والعلــم حــق لــكل شــخص

فــي العالــم ،وكان مــن بيــن التوصيــات كيفيــة ضمــان
أن ُيمثــل العلــم اســتثماراً فــي اإلنســانية والكرامــة ،وأن

يكــون لــه دور فــي الرخــاء االقتصــادي ،وأن يمثــل قاطــرة

تســاعد الشــباب علــى المســتقبل.
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مدير الجلسة:

هــل هنــاك اســتدامة فــي أي اســتراتيجية لتحقيــق
التعــاون بيــن الحكومــات العربيــة لتنفيــذ الخطــط كافــة

مدير الجلسة

صدر المعرفة؟
ما الذي نحتاج إليه لنُ ِّ

فــي هــذا الصــدد؟

سمو األميرة سمية بنت الحسن:
سمو األميرة سمية بنت الحسن:

تكمــن فــي تركيزنــا علــى التعامــل مــع
أعتقــد أن مشــكلتنا ُ

ـا %74 :مــن
الغــرب ،وعــدم النظــر إلــى مــا نحققــه ،فمثـ ً

أعتقــد أن مثــل هــذا المنتــدى خيــر مثــال علــى كيفيــة

نســبة األبحــاث العلميــة المتقدمــة فــي أمريــكا نفذهــا

لنــا أن نضمــن جنــي ثمــار هــذا التعــاون؟ فعلــى ســبيل

حكــم الجــدارة ال المحابــاة ،فكلمــا أصبحنــا أكثــر جديــة

تحقيــق التعــاون بيــن الجميــع ،والســؤال اآلن هــو :كيــف

المثــال :نحــن فــي الجمعيــة العلميــة الملكيــة نفخــر
تكمــن
بــأن لدينــا شــراكات مــع أطــراف عربيــة ،فــي حيــن ُ
المشــكلة فــي أننــا أحيانــاً نتطلَّ ــع إلــى الشــراكات مــع
بــدال مــن عالمنــا العربــي.
العالــم الغربــي
ً

أعتقد أن مشكلتنا تكمن
في تركيزنا على التعامل
مع الغرب ،وعدم النظر
إلى ما نحققه

غيــر أمريكييــن؛ لــذا يجــب أن يقــوم العلــم علــى مبــدأ
فــي التعامــل مــع المحابــاة ،اســتطعنا التغلــب عليهــا
بســهولة ،وعلــى ســبيل المثــال :لدينــا اتفــاق مــع جامعــة
ســنترال فلوريــدا؛ حيــث يذهــب الطــاب فــي الســنة

الثالثــة ،ثــم يعــودون بعــد اكتســاب الخبــرة والمهــارات

الدوليــة ،فهــم يعرفــون جيــداً أنهــم ســيعودون إلــى
أوطانهــم إلفادتهــا بمــا تعلمــوه هنــاك.

حيــن نســتضيف شــبكة تصــل إلــى  22000عالــم ناشــئ

مــن الشــباب ،فنحــن نمنحهــم األمــل بــأن اإلخفــاق ليــس
نغيــر الطريقــة التــي نفكــر بهــا،
نهايــة الكــون ،ويجــب أن ِّ
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ـا لتحقيــق ذلــك ،وأرى أننــا نقســو
فقــد يتطلَّ ــب األمــر جيـ ً

الســكانية والمنظمــات ،أضــف إلــى ذلــك ضــرورة النظــر

شــوطاً كبيــراً فــي هــذا االتجــاه ،فــكل يــوم لدينــا قصــص

حياتنــا ،فــإذا مــا بدأنــا ننظــر إلــى التواصــل االجتماعــي علــى

فــي التكنولوجيــا وتنوعهــا ،وكيفيــة تأثيــر ذلــك فــي طريقــة

علــى أنفســنا بشــدة فــي هــذا الصــدد ،حيــث إننــا قطعنــا

أنــه مكــون مــن مكونــات التطــور التكنولوجــي ،فســنبدأ

نجــاح لعلمــاء شــباب عــرب تفوقــوا في مجــاالت مختلفة،

حينئــذ التعامــل مــع حقيقــة أنــه محــرك يمكــن اســتخدامه

وحققــوا نجاحــات عظيمــة.

لتعزيــز اإلنتاجيــة ،وذلــك عنــد اســتخدامه بحكمــة.
فلألســف ،عنــد غيــاب التشــريع مــن الحكومــة بشــأن

طريقــة اســتخدام التواصــل االجتماعــي كأداة منتجــة،
يكمــن هنــا خطــر التخلــف..

مدير الجلسة:

كيــف يجــب أن تكــون العالقــة بيــن الحكومــات ووســائل

اإلعــام التقليديــة أو وســائل التواصــل االجتماعــي

اليــوم ،إلنشــاء هــذا الرابــط القــوي والخلفيــة القويــة

مدير الجلسة:

للشــباب كنقطــة بدايــة؟

كيف يمكن للشباب الالمع ضمان دعم الحكومة له؟

سمو األميرة سمية بنت الحسن:

هنــاك مشــكلة كبيــرة تواجهنــا؛ أيــن المحتــوى العربــي

سمو األميرة سمية بنت الحسن:

اســتخدام التواصــل االجتماعــي محــركاً للتغييــر؟ عنــد

بنــاء الثقــة بيــن الحكومــة والشــباب ،لــن نتقــدم خطــوة

إن أهــم شــيء هــو توافــر الثقــة ،ففــي حالــة عــدم إعــادة

علــى منصــات التواصــل االجتماعــي؟ كيــف يمكننــا

واحــدة ،وأول مــا يجــب فعلــه هــو الرجــوع إلــى األســس؛

النظــر إلــى محــركات التغييــر فــي العالــم ،نجــد الميــاه

حيــث يجــب علينــا االســتثمار فــي الثقــة .وبنــاء الثقــة

المنــاخ والنُّ فايــات والفقــر والدراســات
والطاقــة
وتغيــر ُ
ُّ
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المناســبة بيــن الجهــات الحكوميــة والمســتخدم النهائي-

أن يشــعروا بأنهــم قــادرون علــى بنــاء مســتقبلهم،

بمراحــل عــدة
المتكافــل ،حيــث يمــر المجتمــع خاللــه
ٍ
للوصــول إلــى الحوكمــة الصحيحــة ،وال نســتطيع تحديــد

الخاصــة.

وهنــا نعنــي الشــباب -حيــث هناك ما ُيسـ َّـمى باالســتقالل

وتحديــد الطريقــة التــي يعيشــون بهــا وفقــاً لمعاييرهــم

وظيفــة الحكومــة أو وظيفــة األكاديمييــن ،فنحــن نحتــاج
إلــى بنــاء نمــوذج الحوكمــة المســتقل والمترابــط بيــن
القطــاع الخــاص والقطــاع العــام والمجتمــع المدنــي
والجامعــات ،ونحــن نحتــاج إلــى العمــل معــاً  ،ولقــد كانــت

إحــدى توصيــات منتــدى باريــس أن نؤســس ميثاقــاً عربيــاً
حــول األخالقيــات.

مدير الجلسة:

ما الذي يؤرق الشباب العربي؟

مدير الجلسة:

كيف للحكومات أن ترعى المواهب اإلبداعية الشابة؟

سمو األميرة سمية بنت الحسن:

نتحــدث دائمــاً عــن النظــام البيئــي االبتــكاري؛ فيجــب

توافــر بيئــة عمــل مشــجعة ،حيــث تحتــاج مكونــات النظــام
البيئــي االبتــكاري إلــى التنــوع ،وينبغــي أن تكــون الســرعة
عــدة خصيصــاً
التــي نتعامــل بهــا مــع تلــك المكونــات ُم ّ

لتلــك الظــروف .ويجــب أن ننظــر إلــى األساســات وجواهر

سمو األميرة سمية بنت الحسن:

األشــياء للتعامــل مــع مســألة المواهــب اإلبداعيــة .كمــا
مقارنــة خريجــي
يجــب علينــا أيضــاً التفكيــر فــي مســألة
َ

يريــد الشــباب أن يحصلــوا علــى العمــل المناســب لهــم

التعليــم الحكومــي بالتعليــم الخــاص ،فهــذه مشــكلة

ولديهــم الحمــاس والطاقــة لتحقيــق ذلــك .يريــد النــاس

العربيــة ،وفــي الوقــت نفســه نتحلَّ ــى بالتفكيــر المعاصــر.

لكســب الــرزق ،وال يريــدون االعتمــاد علــى اآلبــاء،

بقيمنــا
ال بــد مــن إيجــاد حلــول لهــا ،علــى أن
نتمســك َ
َّ
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اليوم األول
قاعة أرينا المعرفة
الجلسة الثالثة

الشباب :قادة التغيير
نحو اقتصاد المعرفة
مـحـــــاور الجــلســة
~الشباب ودورهم في بناء المعرفة.
~ثالثية اقتصاد المعرفة :الشباب وريادة األعمال،
والتمكين المعرفي.
~تطوير مهارات الشباب لمواكبة تحديات سوق
العمل المستقبلية.
~تمكين شباب اليوم لبناء اقتصاد الغد.
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المتحدثون
سمو األميرة سمية بنت الحسن
رئيس الجمعية العلمية الملكية.

معالي الدكتور محمد أبو رمان
وزير الثقافة ووزير الشباب -المملكة األردنية الهاشمية

معالي سيد صديق سيد عبدالرحمن
وزير الشباب والرياضة  -ماليزيا

مدير الجلسة
الدكتور /عماد حب الله
عميد الجامعة -ورئيس الهيئة األكاديمية بالجامعة األمريكية
في دبي.
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سمو األميرة سمية بنت الحسن

معالي الدكتور /محمد أبو رمان

معالي سيد صديق سيد عبدالرحمن

رئيس الجمعية العلمية الملكية

وزير الثقافة ووزير الشباب -المملكة األردنية
الهاشمية

وزير الشباب والرياضة  -ماليزيا

رئــيــس مجلس أمــنــاء جامعة األمــيــرة سمية

حصل على بكالوريوس العلوم السياسية من

اإلسالمية
تخرج في كلية الحقوق بالجامعة
َّ
َّ

أمــنــاء متحف األردن ،و«مــبــعــوث اليونسكو

السياسية من جامعة آل البيت في األردن،

وم ــس ــؤول شـ ــؤون الــشــبــاب بــحــزب الشعب

للتكنولوجيا ( ،)PSUTونــائــب رئيس مجلس
ال ــخ ــاص لــلــعــلــم م ــن أجـ ــل ال ــس ــل ــم» ،تــرأســت
المنتدى العالمي للعلوم  .2017وانضمت

عمان
إلى مجلس إدارة مدرسة البكالوريا في ّ
عام .2005

جامعة الــيــرمــوك  .1995وماجستير العلوم

والدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة
الــقــاهــرة  -مــصــر .ومــديــر وحـ ــدات الــدراســات

السياسية في مركز الــدراســات االستراتيجية
بالجامعة األردنية.

المؤسس المشارك
العالمية في ماليزيا ،وهو
ِّ
َّ

مسؤوال
الماليزي الوطني المتحد حالياًُ .ع ّين
ً
خاصاً في مكتب رئيس ال ــوزراء ،وحصل على
الــزمــالــة األكــاديــمــيــة م ــن مــعــهــد «ال ــح ــوار»
بجامعة «تمبل» األمريكية.
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االصطناعــي ،فمــن المهــم أن تحــرص الصناعــات المختلفــة

والتكيــف معهــا.
علــى مواكبــة التغييــرات
ُّ

ينبغــي أن نولــي التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي
اهتمامنــا ،ومــن المهــم أيضــاً أال نطلــق األحــكام المسـ ّـبقة

مدير الجلسة:

علــى الشــباب بأنهــم يفتقــرون إلــى الخبــرة والقــدرة،

مــا الجهــود المبذولــة لخفــض معــدالت البطالــة بيــن صفــوف

ولكــن ينبغــي أن ننظــر إلــى المعرفــة التــي حصلــوا عليهــا

علــى الجميــع فــي ماليزيــا والعالــم أجمــع؟

بنــاء اقتصــاد صالــح للمســتقبل.

الشــباب؟ ومــا الوظائــف المســتحدثة التــي ســتعود بالنفــع

ومســاهماتهم وقدرتهــم علــى االبتــكار واإلبــداع لضمــان

مدير الجلسة:

معالي سيد صديق:

مــا الجهــود التــي تبذلهــا وزارة الشــباب والرياضة في ماليزيا لتعزيز

حاليــاً علــى اتخــاذ اإلجــراءات االســتباقية لضمــان
نحــرص
ّ

أجنــدة الدولــة لتمكيــن الشــباب؟ ومــا المســؤوليات المنوطــة

حصــول شــباب ماليزيــا علــى التعليــم والتدريــب التقنــي

بالشــباب والقــادة فــي مهمــة صياغــة مســتقبل االقتصــاد؟

والمهنــي؛ ألننــا نــرى أن هــذه المهــارات هــي المهــارات

المســتقبلية المطلوبــة.

التقنــي
أن التعليــم والتدريــب ْ
ولكننــا فــي الوقــت نفســه نــرى ّ
ناحيــة تصــل معــدالت
ٍ
حديــن؛ فمــن
والمهنــي ســاح ذو ّ

التقني
َشـ ْـغل الوظائــف بيــن صفــوف الحاصليــن على التعليــم ْ

والمهنــي إلــى  ،%94وهــي أعلــى بكثيــر مــن معــدالت َشـ ْـغل

معالي سيد صديق:

الوظائــف بيــن صفــوف خريجي الجامعات وحملة الماجســتير.

مــن المهــم التأكــد مــن فتــح األبــواب أمــام الشــباب وتوفيــر

ومــن ناحيــة أخــرى ،يمكــن أن تتغيــر مجموعــة المهــارات

كل
الفــرص المواتيــة لهــم .ويجــب أن نحــرص علــى أن يفتــح ٌّ

التق َّنيــة والمهنيــة كليــة فــي لمــح البصــر مــع الثــورة الصناعيــة
ْ

مــن هيــكل الحوكمــة بالكامــل والقطــاع المؤسســي فــي

الرقمــي والــذكاء
الرابعــة ودخولنــا فــي آفــاق عصــر االقتصــاد ْ
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البــاد ،أبوابهمــا أمــام الشــباب ،وينبغــي أن نحــرص علــى

تنفيــذ أجنــدة تمكيــن الشــباب فــي البــاد علــى أرض الواقــع.
فالشــباب غالبــاً قــادرون علــى االبتــكار واإلبــداع .ويركــز دور
وزارة الشــباب والرياضــة فــي ماليزيــا علــى تنفيــذ أجنــدة

تمكيــن الشــباب .وينبغــي إشــراك الشــباب فــي عمليــة
الصعــد فــي الحكومــة
اتخــاذ القــرار بــكل مراحلهــا وعلــى كل ُّ

والقطــاع المؤسســي؛ لضمــان تعظيــم دور الشــباب ليــس

ـرا لدورهــم القيــادي
باعتبارهــم المســتقبل فقــط ولكــن تقديـ ً
فــي الوقــت الحاضــر.

معالي الدكتور محمد أبو رمان:

يواجــه الشــباب بالفعــل تحديــاً  ،ولكنهــم يمثلــون أيضــاً فرصــة

كبيــرة للنمــو والتغييــر اإليجابــي .فالشــباب هــم القــوة

الدافعــة للتغييــر الــذي نتطلــع إليــه.

لقد ســبق الشــباب األردني الحكومة والمســؤولين بمســافات

شاســعة ،والمطلــوب مــن المســؤولين فــي الحكومــة أن

يلحقــوا بهــم ال أن يقودوهــم ،إذ إن المطلــوب هــو بنــاء جســور
التواصــل مــع هــؤالء الشــباب .وقــد أطلــق شــباب األردن
مبــادرات شــارك فيهــا آالف الشــباب ،منهــم مــن حقــق إنجــازات

مدير الجلسة:

ضخمــة وحصــد جوائــز علميــة .وأعتقــد أنــه ينبغــي للحكومــات،

قبــل تمكيــن الشــباب ،أن يمنحوهــم مســاحة مــن الحريــة؛

مــا الخطــوات التــي نحتــاج إلــى اتخاذهــا للتغلــب علــى

ليكونــوا أنفســهم ،ويوفــروا لهــم بيئــة مناســبة وآمنــةُ ،لي َف ِّجــروا

المواهــب والكفــاءات الشــابة لوظائــف المســتقبل؟ ومــا

المنوطــة بالحكومــات العربيــة فــي هــذا الصــدد.

مشــكلة البطالــة؟ ومــا الخطــوات المطلوبــة إلعــداد وتأهيل
األنشــطة والمســؤوليات والسياســات التــي يجــب اعتمادهــا

فــي هــذا الصــدد؟

طاقاتهم وإمكاناتهم .وأرى أن هذه هي المســؤولية الرئيســة
لقــد أدركنــا فــي األردن أهميــة التركيــز علــى جيــل الشــباب،

ولذلــك عــادت وزارة الشــباب بعــد أن كانــت مجلســاً أعلــى

للشــباب .فنحــن نناقــش عمليــة تغييــر المناهــج الدراســية؛

ـب التطــورات والتحــوالت الجديــدة .ونحــاول التخلــص
لتواكـ َ

ينبغي إشراك الشباب في
عملية اتخاذ القرار بكل
مراحلها وعلى كل الصعد

الكامــل مــن نظريــات التعليــم القديمــة الســائدة فــي
حاليــاً عمليــة إعــادة هيكلــة
المؤسســات التعليميــة ،ونُ جــري ّ

كاملــة للمناهــج التعليميــة ،ونناقــش فــي المجلــس األعلــى

للمناهــج كثيــراً مــن المفاهيــم الجديــدة.
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موضــوع تمكيــن الشــباب السياســي والمهنــي والعلمــي.

وعلــى مســتوى وزارة الشــباب ،فإننــا نولــي اهتمامــاً خاصــاً

ـاد لتحقيــق نقلــة
وهنــاك خطــط كثيــرة ،وتفكيــر حقيقــي وجـ ّ

بمســألة األعمــال الرياديــة ،علــى مســتوى المــدارس

نوعيــة فــي السياســات الرســمية تجــاه جيــل الشــباب.

والجامعــات وعلــى مســتوى «جيــل االنتظــار» ،أعنــي جيــل

الخريجيــن الجامعييــن الــذي ينتظــرون فــرص العمــل؛ ألن
معــدالت البطالــة المخيفــة وغيــر المســبوقة بيــن صفــوف

الشــباب العــرب وشــباب األردن قــد قرعــت ناقــوس الخطــر،

ولفتــت انتبــاه المســؤولين لهــذه المشــكلة الخطيــرة؛ مــا

مدير الجلسة:

دفعهــم إلــى تركيــز اهتمامهــم علــى إيجــاد حلــول لهــا .ونتيجة

مــا اقتراحاتــك للحكومــات واألطــراف المعنيــة لالضطــاع

تغي َــرت نظرتنــا إلــى جيــل الشــباب ،وبدأنــا صياغــة
لذلــك ّ

بــدور فعــال فــي تغييــر الثقافــة حــول الشــباب؟

سياســات حقيقيــة تُ عنَ ــى بهــذا الجيــل.

وتركــز الحكومــة األردنيــة علــى األعمــال الرياديــة؛ حيــث أصبــح
للقطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي دور كبيــر فــي خدمــة
المجتمــع .ووفــق تقديــري الشــخصي ،إذا أردنــا رســم الصــورة

المتوقعــة للشــباب فــي المســتقبل فــي غضــون األعــوام
الخمســة المقبلــة ،فإنــي ال أبالــغ حيــن أقــول إننــي متفائــل جــداً ،

معالي الدكتور محمد أبو رمان:

وأؤمــن بــأن جيــل الشــباب العربــي لــن يكــون ضائعــاً  ،كمــا يتوقــع

إن تغييــر الثقافــة ،وتغييــر الجانــب النفســي لــدى الشــباب هــو

البعــض ،بــل ســيتولى القيــادة وسيشــارك بــدور فاعــل ومحــوري

تحـ ٍـد كبيــر؛ لذلــك ،نحــن نُ ركّ ــز علــى هــذا الجانــب فــي المرحلــة

فــي المرحلــة المقبلــة .ومــن بــاب اإلنصــاف ،فإنــي قــد الحظــت

الحاليــة والمقبلــة.

أيضــاً أن هنــاك تركيــزاً كبيــراً علــى بعــض الجوانــب االقتصاديــة

أن مــن ينتظــر
ُيركّ ــز اآلن جــزء كبيــر مــن خطابنــا للشــباب علــى َّ

والتعليميــة ،وال ينبغــي أن نغفــل الجوانــب السياســية كذلــك.
ال بــد مــن تمكيــن الشــباب علــى المســتوى السياســي؛

الوظيفــة الحكوميــة ،ســيطول بــه االنتظــار ،وينبغــي للشــباب

حيــث يجــب إشــراكهم فــي عمليــة صناعــة القــرار .ولكــن ال

االعتمــاد علــى أنفســهم ،والتفكيــر فــي
بــدال مــن ذلــك
ُ
ً

ينبغــي أن يقتصــر األمــر علــى تخصيــص نســبة للشــباب فــي

تأســيس المشــروعات الخاصــة وتنميــة قدراتهــم ومهاراتهــم.

الحكومــات ،بــل المطلــوب تأهيــل جيــل الشــباب وتدريبــه

إنهــا بالفعــل معركــة حقيقيــة ،ولكــن التغييــرات التــي

لتحمل مســؤولية
وعلميــاً ؛ ليكــون مســتعداً
وثقافيــاً
سياسـ ّـياً
ُّ
ّ
ّ

نشــهدها فــي جيــل الشــباب تفــوق توقعــات الجميــع .نحــن

المرحلــة المقبلــة .وعلــى الصعيــد األردنــي ،هنــاك تركيــز علــى

نــرى التغييــر المتســارع إلــى األفضــل؛ حيــث يعمــل عــدد كبيــر
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مــن الشــباب األردنــي فــي القطــاع الخــاص ويؤســس الشــباب

مشــروعاتهم الخاصــة ،ويحققــون قفــزات ســريعة .لقــد
ـا فــي الفتــرة الســابقة
أحــدث اقتصــاد المعرفــة نمــواً مذهـ ً

علــى صعيــد األعمــال والســوق اإللكترونيــة والشــركات.

سمو األميرة سمية بنت الحسن:

أعتقــد أننــا نعيــش فــي وقــت يحتــم علينــا إدراك أن هــذا الجيــل

مــن الشــباب هــو «جيــل التطــور» .وقبــل أن نبــدأ فــي التفكيــر فــي
أوال،
تغييــر طريقــة تفكيــر الشــباب يجــب أن نفكــر فــي األساســيات ً

كمــا يجــب أن نفكــر فــي البنيــة التحتيــة والبيئــة .وينبغــي لنــا أن

مدير الجلسة:

نفكــر أيضـ ًا فــي عقليــة وطريقــة تفكيــر جيــل واضعــي السياســات.

مــا خطــورة التهديــد الــذي تُ شــكّ له ظاهــرة نــزوح العقــول

أعتقــد أنــه مــن األهميــة بمــكان عنــد التحــدث عــن جيــل الشــباب

بالمنطقــة؟ وكيــف نســتطيع تمكيــن الشــباب وتشــجيعهم

والثــورة الصناعيــة الرابعــة ،وأن هــذا العالــم يرتكــز علــى البيانــات.

وهجــرة الكفــاءات علــى مســتقبل عمليــة التطويــر

الحالــي ،أن نــدرك جيــد ًا أننــا نحيــا فــي عصــر الــذكاء االصطناعــي

علــى مواجهــة التحديــات التــي تفرضهــا عليهــم األوضــاع

تكتســب البيانــات أهميــة كبيــرة فــي هــذه اآلونــة ،وتعــد المكــون

الراهنــة فــي األوســاط األكاديميــة والمجتمعــات مــن أجــل

الرئيــس لضمــان تقديــم الحلــول المناســبة القائمــة علــى األدلــة

قيــادة عمليــة التغييــر؟

والبراهيــن .مــن منظــور الشــباب ،مــن حــق الجميــع تكويــن آرائهــم
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الخاصــة ،ولكــن ينبغــي الحــرص علــى أن تكــون هــذه اآلراء

شــعوبنا مــن النهضــة إلــى التنويــر .إن نهضتنــا أضحــت فــي

هــذا الجانــب .نحــن نعتمــد علــى منطــق رد الفعــل أكثــر مــن

الشــباب هــم مســتقبل منطقتنــا وأكبــر وأعظــم آمــال عالمنــا.

مبنيــة علــى الحقائــق ،وأعتقــد أننــا نعانــي قصــوراً فــي
االعتمــاد علــى االســتباقية وحــس المبــادرة.

متنــاول أيدينــا ،ويتطلــب تحقيقهــا تمكيــن الشــباب .إن

ـك للشــباب؛ إن هــذا بالفعــل هــو اقتصــاد
إن المســتقبل ملـ ٌ

أؤمــن تمامــاً بأهميــة فتــح المجــال أمــام األفــراد لتحقيــق

المعرفــة ،الــذي مــن شــأنه حتمــاً أن يرســم مالمــح مســتقبلنا

للعمــل ،وال بــد مــن وضــع قواعــد للســلوكيات واألخالقيــات

يمثــل الشــباب فــي منطقتنــا والعالــم أجمــع أفضــل مــا

التفــوق والتميــز واالزدهــار ،ولكننــا نحتــاج إلــى تحديــد إطــار
المجتمعيــة؛ ألننــا نعلــم أنــه – لألســف –دون تحديــد هــذه

األساســيات ودون وضــع قواعــد للســلوكيات واألخالقيــات
المجتمعيــة ،سنســمح بحــدوث الفوضــى .يعــد هــذا الوقــت

مثيــراً للحماســة ومليئــاً بالتحديــات للشــباب ،وأعتقــد أن
األدوات الالزمــة لتمكيــن الشــباب متوافــرة وجاهــزة ،وال نحتاج

نحــو ســليم.
ســوى التأكــد مــن تفعيــل هــذه اآلليــات علــى ٍ

ألعــوام متعاقبــة.

تمتلكــه البشــرية مــن إمكانــات؛ فهــم قــادرون علــى إعمــال

والتخيــل .الشــباب
العقــل والتحقيــق والتمحيــص والتحليــل
ُّ
هــم المســتقبل اإلبداعــي ألمتنــا العربيــة ،وشــغفهم بالعلــم

والمعرفــة هديــة لنــا جميعــاً .إن منطقتنــا وعالمنــا فــي حاجــة

التعطــش للمعرفــة المتجدد والمفعــم باألمل.
ّ
ماســة إلــى هــذا

يمكننــا فــي المنطقــة العربيــة التعبيــر بدقــة عــن التحديــات

لقــد أســهمت مثــل هــذه الملتقيــات المهمــة فــي مســاعدة

العالميــة المتناميــة التــي تحتــاج منــا تطويــر حلــول تســتند

الرحلــة فــي بدايتهــا بالتأكيــد ،ولكــن الترتيبــات التــي ســنعدها

الصــدد ،الــذي يجــب أن نجــد لــه إجابــة اليــوم هــو كيــف يمكننا

منطقتنــا علــى توجيــه مســيرة التطويــر والتحــول .ال تــزال
اليــوم مــن شــأنها أن تســاعدنا علــى تحديــد وجهتنــا النهائيــة.
إذا أدركنــا واســتجبنا لمــا تمليــه علينــا مالمــح عمليــة التحــول

العالميــة التــي ترســمها المعرفــة علــى نحـ ٍـو مبتكــر .وســوف
يكــون بإمكاننــا تحقيــق النمــو واالزدهــار وذلــك مــن خــال

تعظيــم قدراتنــا اإلبداعيــة البشــرية المشــتركة ،وإطــاق

العنــان لهــا.

إلــى المعرفــة .إن الســؤال المحــوري والجوهــري فــي هــذا

ضمــان نجــاح دولنــا الناميــة فــي المنطقــة فــي شــحذ وتطوير

إمكاناتنــا البحثيــة واإلبداعيــة واالبتكاريــة ،والمشــاركة فــي
صياغــة الحلــول اإلبداعيــة المجديــة لحــل التحديــات المحليــة،
والتــي ســتطال العالــم أجمــع بــا شــك؟ ال يمكننــا أن نخطــو

الخطــوة األولــى دون خلــق وترســيخ ورعايــة ثقافــة داعمــة

لإلبــداع واالبتــكار ،حيــث يمكــن لمخرجــات اإلبــداع واالبتــكار

إننــا جميعــاً نتــوق إلــى المشــاركة فــي تحقيــق أعظــم ثــورات

العلمــي االزدهــار ،وبالتالــي يزدهــر االقتصــاد القائــم علــى

واإلبــداع مــن خــال إشــراك المواهــب والكفــاءات الشــابة،

يحظــون بحبنــا ووالئنــا التــام والتزامنــا بمســاندتهم فــي كل

المعرفــة العربيــة الممكنــة .نســعى إلــى رعايــة االبتــكار

وفــي خضــم ذلــك نــدرك أبعاد الرحلــة التاريخية التي قطعتها

المعرفــة وينمــو تباعــاً .يجــب أن يــدرك الشــباب جيــداً أنهــم
مــا يحاولــون إنجــازه.
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اليوم األول
قاعة أرينا المعرفة
الجلسة الرابعة

تكريم المعرفة
مـحـــــاور الجــلســة
~جلسة حوارية للفائزين
بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.
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المتحدثون
السير /مجدي يعقوب
حاصل على وسام االستحقاق البريطاني وزمالة كلية
الجراحين الملكية بلندن.

السيد /ماكسيمليان أنجرهولزر الثالث
نائب الرئيس التنفيذي لمعهد التعليم الدولي.

الدكتور /سعود الصالحي
المشرف العام على المكتبة الرقمية السعودية.

مدير الجلسة
ديفيد بينيت
عضو اللجنة االستشارية لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم
للمعرفة.
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السير /مجدي يعقوب

السيد /ماكسيمليان أنجرهولزر الثالث

الدكتور /سعود الصالحي

حاصل على وسام االستحقاق البريطاني
وزمالة كلية الجراحين الملكية بلندن

نائب الرئيس التنفيذي
لمعهد التعليم الدولي «»IIE

المشرف العام على المكتبة الرقمية
السعودية

أستاذ جراحة القلب والصدر بالمعهد الوطني

شــغــل عــضــويــة مــجــلــس األم ــن ــاء بــالــمــعــهــد،

مستشار نائب وزير التعليم السعودي ،وأمين

ـؤس ــس ومــديــر األب ــح ــاث بمعهد مجدي
وم ـ ِّ

في واشنطن العاصمة ،ورئاسة لجنة البرامج

الدكتوراه في المناهج وطرق التدريس ،وعلى

للقلب والرئة التابع لكلية «إمبريال» بلندن.
يعقوب في مركز «هارفلد» لعلوم القلب،

مؤسسة
ـؤســس ومــديــر
َّ
إل ــى جــانــب كــونــه مـ ِّ
مجدي يعقوب للقلب.

ويــشــغــل أيــضــاً عــضــويــة الــنــادي االقــتــصــادي

فــي كاتدرائية واشنطن الوطنية .عمل في

تنفيذياً لمركز دراسات
السابق رئيساً ومديراً
ّ
إدارياً
الرئاسة والكونغرس « ،»CSPCومديراً
ّ
لمؤسسة «ريتشارد لونسبري».
َّ

عام وحدة الترجمة بوزارة التعليم .حصل على
عال في اإلدارة واالقتصاد من جامعة
ٍ
دبلوم ٍ

«إكستر» البريطانية ،وحصل على الماجستير
في اإلدارة التربوية والتخطيط من جامعة «أم
القرى» بالسعودية.
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مدير الجلسة:

مدير الجلسة:

كيــف تصــف الوضــع فــي الجامعــات الســعودية قبل تأســيس

أهــا بكــم ونشــكر لكــم حضوركــم الكريــم .إن بعــض
ً

المكتبــة الرقمية الســعودية؟

المؤسســات الفائــزة بجائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم

للمعرفــة هــذا العــام معروفــة لكــم ،لــذا نســتهل جلســتنا

بتعريــف موجــز مــن المتحدثيــن الكــرام عــن مؤسســاتهم،

فلنبــدأ بالدكتــور ســعود الصالحــي.

الدكتور /سعود الصالحي:

تولّ ــت كل جامعــة ســابقاً مهمــة توفيــر المصــادر المطلوبــة

بمعرفتهــا ،مــا نتــج منــه تفــاوت فــي المصــادر المتوافــرة

الدكتور /سعود الصالحي:

للجامعــات الســعودية.

تتشــرف المكتبــة الرقميــة الســعودية التــي كان تأسيســها
َّ

فــي عــام  ،2005باالضطــاع بمهمــة توفيــر المصــادر البحثيــة
الرقميــة لجميــع الجامعــات الســعودية؛ لتعزيــز جــدوى
البحــوث العلميــة الســعودية وزيــادة اإلنتاجيــة البحثيــة.

مدير الجلسة:

كيــف ينطلــق معهــد التعليــم الدولــي مــن فكــرة توفيــر
المعرفــة للمجتمعــات؟
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السيد /ماكسيمليان أنجرهولزر الثالث:

تــم تأســيس معهــد التعليــم الدولــي قبــل  100عــام،
وكان الهــدف مــن إنشــائه تأســيس منظمــة عالميــة وبنــاء
مجتمــع دولــي لتشــجيع المعرفــة والتعليــم ،وقــد تعرفنــا

مدير الجلسة:

كيــف تحافظــون علــى شــبكة العالقــات التــي يبنيهــا الطالب
أثنــاء دراســتهم خــارج بالدهم؟

إلــى مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة مــن

عــد المعهــد إحــدى
وي ّ
خــال جهودنــا فــي نشــر المعرفــةُ ،

المنظمــات العالميــة الكبــرى للتبــادل الطالبــي ،ويتولــى

للمنــح الدراســية منــذ 70
المعهــد إدارة برنامــج «فولبرايــت» ِ
عامــاً.

السيد /ماكسيمليان أنجرهولزر الثالث:

يعتمــد ذلــك بشــكل كبيــر علــى الخبــرة المشــتركة التــي
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بطــب القلــب؛ لمتابعــة الجديــد فــي العلــوم والممارســات

التجربــة ،وتجمعهــم
يكونهــا الطــاب أثنــاء خــوض غمــار هــذه
ِّ
ِ

الطبيــة العالميــة المتعلقــة بطــب القلــب.

هــذه التجـ ِـارب المشــتركة ،ســواء بتوافــر فرصــة اللقــاء بشــكل

شــخصي فــي المســتقبل ألفــراد هــذا المجتمــع الطالبــي أو

باســتمرار عالقتهــم مــن خــال شــبكة اإلنترنــت.

مدير الجلسة:

توفــرون التمويــل الــازم للجيــل الجديــد مــن الباحثيــن
كيــف ِّ

مدير الجلسة:

ـدال مــن
لدراســة األمــراض المنتشــرة بيــن ســكان المنطقــة بـ ً

هــل يمكنكــم إلقــاء الضــوء علــى الجهــود التــي تبذلهــا

تمويــل ســفرهم إلــى الغــرب للدراســة وإجــراء األبحــاث؟

مؤسســتكم فــي مصــر؟

السير /مجدي يعقوب:

السير /مجدي يعقوب:

نفخــر بــأن شــباب األطبــاء والمتخصصيــن فــي طــب القلــب

مؤسســة مجــدي يعقــوب معنيــة بإنتــاج المعرفــة الجديــدة

وجراحــي القلــب المصرييــن ُيجــرون العمليــات الجراحيــة

والمنطقــة؛ مــن خــال تدريــب العلمــاء واألطبــاء الشــباب

المصرييــن فــي مؤسســتنا علــى درجــة الدكتــوراه مــن

حــول أمــراض القلــب المنتشــرة تحديــداً فــي إفريقيــا

المعقــدة للغايــة ،وقــد حصــل عــدد مــن العلمــاء الشــباب

علــى إجــراء األبحــاث حــول أمــراض القلــب المنتشــرة

كليــة لنــدن اإلمبراطوريــة وســتانفورد ،وتوفــر مؤسســتنا-

محليــاً  ،وتُ جــري المؤسســة كذلــك األبحــاث حــول أمــراض
ّ

ومؤسســة األلفــي كذلــك -التمويــل لكثيــر منهــم للحصــول

القلــب الوراثيــة علــى أيــدي الباحثيــن مــن مصــر والمنطقــة؛

علــى الدرجــات العلميــة العليــا ،وتتركــز أعمالهــم البحثيــة فــي

وتُ صــدر المؤسســة دوريــة علميــة مفتوحــة المصــدر تُ عنَ ــى

ترتيــب متواليــات الجينــوم فــي المختبــرات بأنفســهم .والسـ ُّـر

الستكشــاف األمــراض الوراثيــة التــي تصيــب عضلــة القلــب،

أســوان علــى إنتــاج المعرفــة .حيــث يقــوم الباحثــون بعمليــة
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يكمــن فــي االعتمــاد علــى البرامــج المعلوماتيــة الحيويــة
القويــة لتحليــل الجينــوم فــي المختبــرات المجهــزة ،بســبب

وجــود عــدد ضخــم مــن التباينــات الجينيــة..

مدير الجلسة:

مــا فائــدة المعرفــة التــي يتــم إنتاجهــا ومشــاركتها خــال هــذا

النمــوذج مــن تبــادل األفــكار؟
مدير الجلسة:

مــا الجهــود المماثلــة التــي رصدتموهــا للباحثيــن الســعوديين
الذيــن كرســوا جهودهــم البحثيــة فــي خدمــة المشــكالت
المحليــة؟

السيد /ماكسيمليان أنجرهولزر الثالث:

تجربــة تبــادل األفــكار والخبــرات أهميــة كبيــرة فــي
تكتســب
ِ
ذاتهــا ،ولكــن نتــاج هــذا التعــاون ومــا يتعلمــه المشــاركون
ومــا يحققونــه معــاً خــال عمليــة التبــادل أهــم ،ومــن منظــور

الدكتور /سعود الصالحي:

واجــه الطــاب
قبــل تأســيس المكتبــة الرقميــة الســعودية
َ

أمريكــي أعتقــد أننــا نحــرص علــى تعظيــم النفــع المتبــادل
فــي برامــج التبــادل الطالبــي واالبتعــاث الخارجــي.

صعوبــة الوصــول إلــى المصــادر البحثيــة فــي المكتبــات
داخــل المملكــة أو حتــى فــي البلــدان العربيــة ،واضطــر بعــض

لالطــاع ،واآلن
الباحثيــن إلــى الســفر إلــى مصــر وبلــدان أخرى ّ
يســتطيع الباحثــون الســعوديون االطــاع علــى المصــادر
المعرفيــة بضغطــة زر واحــدة ،لقــد أسســت المكتبــة مجتمعاً

حيويــاً لتبــادل المعرفــة ،وتفخــر المكتبــة بقدرتهــا علــى توفيــر
ّ

مــا يزيــد علــى  200مليــون مصــدر رقمــي.

مدير الجلسة:

مــا أهميــة بنــاء هــذه العالقــات الشــخصية وتبــادل األفــكار
بيــن األفــراد فــي المجــال العلمــي؟
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السير /مجدي يعقوب:

يتعلــم العلمــاء الشــباب المتدربــون ،القادمــون مــن البــاد

المختلفــة مــن تجربــة ســفرهم إلــى أســوان وحضورهــم

مناقشــاتنا البحثيــة ،وتــزداد معرفتهــم بشــكل كبيــر حــول
أمــراض لــم يســمعوا بهــا مــن قبــل ،ويتعلمــون الكثيــر عــن

حيــاة األشــخاص فــي المجتمعــات محــدودة الدخــل ،مــا

يســهم فــي اســتحداث عمليــات جديــدة.

السيد /ماكسيمليان أنجرهولزر الثالث:

يكمــن الحــل بــكل تأكيــد فــي تعزيــز نشــر المعرفــة ونمــو
عــد هــذه المفاهيــم لغــة
االقتصــاد وبنــاء المجتمعــات ،وتُ ّ

وحــد البشــر؛ حيــث يســعى الجميــع لتحقيقهــا،
عالميــة تُ ِّ

وتســهم هــذه المســاعي المشــتركة فــي مجــاالت مثــل

الصحــة والطــب فــي التقريــب بيــن الشــعوب .األمــر المذهــل
أنــه عندمــا يتعــاون الطــاب مــن مختلــف أنحــاء العالــم

معــا فــي مشــروع مــا يتخطــون فــوراً كل هــذه الحواجــز
ً
واالختالفــات ،ويبنــون عالقــات رائعــة فيمــا بينهــم ،تتخطــى
التحديــات الدبلوماســية.
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مدير الجلسة:

مدير الجلسة:

لمــاذا يعــد نظــام التعليــم الجامعــي القــوي فــي القلــب مــن

مــا اآلفــاق التــي تراهــا لنمــو وازدهــار المعرفــة لتصــل إلــى

خطــة التنميــة االقتصاديــة الســعودية؟

أبعــد مــا تحققــه جهودكــم مــن تلبيــة االحتياجــات الطبيــة

وغيرهــا للســكان فــي العالــم العربــي؟

الدكتور /سعود الصالحي:

المعرفــة قيمــة عالميــة ال تعــرف الحــدود ،والجامعــات هــي

السير /مجدي يعقوب:

مراكــز تحصيــل المعرفــة وإجــراء األبحــاث ،وتوفــر المكتبــة

أظهــرت دراســات عــدة ضــرورة تبــادل النفــع بيــن جميــع

الرقميــة الســعودية المصــادر المعرفيــة الالزمــة لألكاديميين

األطــراف المعنيــة مــن أجــل تحقيــق االزدهــار .وفــي ســياق

الســعوديين ،وال يعنــي هــذا بالضــرورة أن يقتصــر تحصيــل

مجهــودات المؤسســة ال بــد أن يكــون المســتفيد األول هــو

المعرفــة علــى الجامعييــن فقــط.

المريــض وخدمــة اإلنســانية بوجــه عــام ،وقــد فــاز نمــوذج

«المنفعــة لجميــع األطــراف المعنيــة والمجتمــع» الــذي
قدمــه طالبــان مــن معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا

بجائــزة نوبــل ،أخيــراً .ال بــد أن يعــود النفــع علــى الجميــع،
ولكــن يجــب ّأل نُ غفــل الهــدف الحقيقــي الــذي جمعنــا هنــا

مدير الجلسة:

وهــو خدمــة المجتمــع والبشــرية ،وفــي حالــة مؤسســتنا

كيــف تنصــح صنــاع القــرار بشــأن تحقيق التوازن بين االســتثمار

نُ ضيــف إلــى ذلــك ُمهمــة تخفيــف معانــاة المرضــى.

فــي إجــراء األبحــاث العلميــة ونشــر المعرفــة والمشــاركة فــي

تخفيــف معانــاة المرضى؟
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السير /مجدي يعقوب:

السير /مجدي يعقوب:

نواجــه تحديــاً كبيــراً لتطويــر الخدمــة الطبيــة المقدمــة إلــى

تشــجيع الحريــة الفكريــة أمــر مهــم وضــروري للغايــة؛ مــن

الجيــل الجديــد .وقــد توصلنــا إلــى اتفــاق مــع صنــاع القــرار

بالنفــع علــى البلــد بأســره بالطبــع ،وحينئـ ٍـذ تحتفــي الصناعــات

المرضــى إلــى جانــب االســتثمار فــي إنتــاج المعرفــة مــن أجــل

علــى تخصيــص  %70مــن جهودنــا إلجــراء األبحــاث التطبيقيــة
و %30ألبحــاث الســماء الزرقــاء إلنتــاج المعرفــة مــن أجــل
المعرفــة.

مدير الجلسة:

أجــل تحقيــق قفــزة علميــة كبيــرة ،ومــن شــأن ذلــك أن يعــود

والمجتمعــات باإلنجــاز العظيــم الــذي حققتــه هــذه األبحــاث،
علــى الرغــم مــن أنهــم لــم يقدمــوا إليهــا الدعــم حيــن اقتــرح

العلمــاء والباحثــون أفكارهــم.

مدير الجلسة:

االختيــار صعــب خاصــة مــع وضــع حيويــة الشــباب فــي

كيــف تــرى أثــر هــذا التغييــر والتحــول العميــق الــذي يحــدث

علــى وظيفــة.

التبــادل علــى عملهــم فــي المؤسســات التــي ينتمــون إليهــا؟

االعتبــار ،وحاجــة عــدد كبيــر مــن شــباب المنطقــة للحصــول

لشــخصيات الطــاب واألكاديمييــن ورؤيتهــم بعــد تجربــة

المعرفة قيمة عالمية ال
تعرف الحدود ،والجامعات
هي مراكز تحصيل المعرفة
وإجراء األبحاث
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السيد /ماكسيمليان أنجرهولزر الثالث:

مدير الجلسة:

يعــود الطــاب واألكاديميــون لبالدهــم ومؤسســاتهم

هــل تســعى المكتبــة الرقميــة إلــى توســيع نطــاق خدماتهــا

محمليــن بالخبــرات والمعرفــة
األكاديميــة بعــد تجربــة التبــادل
ّ

لتشــمل جميــع المؤسســات التعليميــة الرســمية فــي

التــي لــم يكونــوا ليحصلــوا عليهــا دون خــوض غمــار هــذه

الســعودية ،أو ربمــا توســيع نطــاق خدماتهــا علــى مســتوى

تجربــة تبــادل
التجربــة .إن طبيــب القلــب الــذي شــارك فــي ِ
ِ

العالــم؟

معرفــي مــع مؤسســة الدكتــور مجــدي يعقــوب فــي القاهــرة

ربمــا يتعلــم تقنيــات عــاج مختلفــة عنــد فحــص المرضــى
الذيــن يعانــون أمراضــاً لــم يصادفهــا مــن قبــل فــي حياتــه!
ويحمــل هــذه الخبــرة وثمــار هــذه التجربــة معــه إلــى بــاده

ويشــاركها مــع زمالئــه األكاديمييــن فــي الجامعــة.

الدكتور /سعود الصالحي:

حاليــاً هــو عــدم توافــر المصــادر
التحــدي الــذي نواجهــه
ّ
الرقميــة المطلوبــة لألجيــال الصغيــرة ،ولكننــا نبــذل الجهــود
ْ

لتجميعهــا ،ونُ جــري المفاوضــات مــع جميــع دور النشــر فــي

السير /مجدي يعقوب:
ود تأكيــد طرحكــم ســيد /ماكســيمليان ،ولكــن يجــب ّأل نغفــل
َأ ّ

مــع مبــادرة شــبكة اإلمــارات المتقدمــة للتعليــم والبحــوث

يلمــس كثيــر مــن الزائريــن لمركــز القلــب فــي أســوان هــذا األثــر؛

للعلــوم والتكنولوجيــا ومكتبــة دبــي الرقميــة مــن أجــل

الرقميــة الســعودية حاليــاً
هــذا الصــدد .وتتعــاون المكتبــة ْ

أهميــة التفاعــات البشــرية ومــا يتعلمــه اإلنســان مــن خاللهــا.

«عنكبــوت» ،وهــي المبــادرة التــي أطلقتهــا جامعــة خليفــة

نتيجــة للتفاعــل مــع الزمــاء فــي المركــز ومــع أفــراد المجتمــع

تأســيس مســتودع معرفــي خليجــي لتوفير المصــادر الرقمية.

والمرضــى ،ويتحدثــون عــن اإلثــراء اإلنســاني الــذي يلمســونه
َ
المرضــى الذيــن فقدوا
َ
فــي شــخصياتهم؛ نتيجــة تفاعالتهــم مــع
األمــل فــي العــاج ،إضافــة إلــى اإلثــراء العلمــي والمعرفــي.
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مدير الجلسة:

كيــف نحقــق التــوازن بين تلبية حاجة األســاتذة لنشــر أبحاثهم
وكتاباتهــم للحصــول علــى الترقيــات ،وإتاحــة المعرفــة مجانـ ًـا
للجمهور؟

مدير الجلسة:

مــا مالحظاتــك حــول أهميــة إتاحــة المعرفــة للجميــع ودعــم
المصــادر المفتوحــة؟

السيد /ماكسيمليان أنجرهولزر الثالث:

السير /مجدي يعقوب:

الحــل للتغلــب علــى هــذه
َّ
ــت بعــض جهــات التمويــل
قد َم ْ
ّ

المعضلــة؛ عــن طريــق الســماح للباحــث بدفــع جــزء مــن مبلــغ

التمويــل إلــى الدوريــات العلميــة التجاريــة ،مقابــل الســماح
لهــم بنشــر هــذه األبحــاث فــي الدوريــات األخــرى مفتوحــة

أعتقــد أن كثيــراً مــن الــدول تعانــي هــذه المشــكلة .وتســعى

الواليــات المتحــدة جاهــدة إلتاحــة مزيــد مــن الفــرص للطــاب
األمريكييــن؛ للدراســة فــي منطقــة الشــرق األوســط ،وأعتقــد

التحســن الملحــوظ
أن العالــم يتقلــص بشــكل كبيــر ،ونالحــظ
ُّ

فــي مســتوى التعليــم العالــي خــال العقديــن الماضييــن.

حــا وســطاً ُيرضــي جميــع األطــراف.
وي ّ
المصــدرُ ،
عــد ذلــك ً
ويتجــه العالــم بقــوة نحــو إتاحــة المعرفــة مجانــاً للجميــع،
واالعتمــاد علــى المنصــات مفتوحــة المصــدر..

التحدي الذي نواجهه
ًّ
حاليا هو عدم توافر
المصادر الرقمية المطلوبة
لألجيال الصغيرة

مدير الجلسة:

تُ عـ ّـد جامعــة الملــك عبداللــه للعلوم والتقنية في الســعودية

خيــر مثــال علــى ذلــك حيــث يتطلع إليها عدد من المؤسســات
علــى مســتوى العالــم بوصفها نموذجاً للتطوير.
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 5جامعــات ســعودية علــى األقــل بمكانــة عالميــة ضمــن

أفضــل  100جامعــة علــى مســتوى العالــم ،وليــس جامعــة
الملــك عبداللــه للعلــوم والتقنيــة فقــط ،وتلعــب المكتبــة
محوريــاً فــي هــذا الصــدد؛ بنشــر
الرقميــة الســعودية دوراً
ّ

الدكتور /سعود الصالحي:

إنتــاج البحــث العلمــي الســعودي عبــر المنصــات مفتوحــة

أحد مؤشــرات األداء الرئيســة ضمن رؤية المملكة أن تحظى

المصــدر.
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مدير الجلسة:

السيد /ماكسيمليان أنجرهولزر الثالث:

ســؤال للســادة المتحدثيــن جميعــاً .يعتنــق معظــم الحضــور

حاليــاً مثــل:
يواجــه المجتمــع الدولــي العديــد مــن التحديــات ّ

إلــى التفــاؤل تجــاه مكانــة المعرفــة وفــرص تعزيزهــا فــي

الطبقــي للثــروة فــي المجتمعــات ،وعــدم تكافــؤ الفــرص

قناعاتكــم فيمــا يتعلــق بقــوة المعرفــة .فمــا الــذي يدفعكــم
العالــم العربــي؟

نمــو الحركــة المناهضــة للعولمــة ،والشــعبوية ،والتوزيــع

بيــن مختلــف أفــراد المجتمــع .أنــا متفائــل للغايــة تجــاه شــباب
العالــم .وأؤمــن بــأن التعليــم هــو الســبيل للتغلــب علــى هــذه

التحديــات ،ونشــر المعرفــة هــو الســبيل الوحيــد للتصــدي

لهــا ،وال مفــر لنــا مــن ذلــك.

الدكتور /سعود الصالحي:

أكبــر البواعــث علــى األمــل والتفــاؤل يتمثــل فــي التطــور
الباهــر فــي عقليــة الشــباب وطريقــة تفكيرهــم؛ حيــث يســعى
الشــباب لتعلُّ ــم التقنيــات الجديــدة ،ويســتطيعون تحصيــل

المعرفــة مــن كل أنحــاء العالــم وقتمــا يشــاؤون ،وتــرى
المكتبــة الرقميــة الســعودية أن هــذه البيئــة التعليميــة هــي

المثلــى للشــباب الســعودي.
البيئــة ُ

السير /مجدي يعقوب:

إلــي يتمثــل فــي
الباعــث األكبــر علــى التفــاؤل بالنســبة
َّ
حماســة شــباب المنطقــة ومواهبهــم وإمكاناتهــم الرائعــة
كمــا لمســتها بنفســي.
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جانب من أسئلة الحضور
أحد الحضور:

نجحــت فــي الحصــول علــى دعــم لمشــروع دراســة
كيــف
َ
مدير الجلسة:

مــا الخطــوات التــي تقتــرح اتخاذهــا مــن أجــل توفيــر بيئــة

المســببة ألمــراض
الجينــوم المصــري لتحديــد الجينــات
ّ
القلــب؟

أفضــل إلنتــاج ونشــر المعرفــة الجديــدة فــي المنطقــة؟

السير /مجدي يعقوب:

نعتمــد فــي تمويــل المشــروع علــى مســاهمات العامليــن

السير /مجدي يعقوب:

فــي المؤسســة أنفســهم حتــى اآلن ،ولكــن ال يمكننــا

االســتمرار بهــذه الطريقــة لوقــت طويــل ألن الكلفــة تتزايــد،

التميز بالمنطقة ،وتوفير البيئة المناســبة
أقترح إنشــاء مراكز
ُّ

ونعتمــد كليــاً علــى التبرعــات مــن جميــع فئــات المجتمــع،

فــرص الوصــول إلــى المعرفــة بســهولة ،وتشــجعهم وتحثهــم

االضطــاع بهــذه المهمــة ولكننــا أعلنّ ــا منــذ البدايــة أن

والفــرص للشــباب لتشــجيع االبتــكار واإلبــداع ،لتتيــح لهــم

العنــان إلمكاناتهــم .فالشــباب يمتلكــون
علــى إطــاق ِ
الطاقــة والموهبــة والعقليــة المطلوبــة ،ولكــن ال تتــاح لهــم

التميــز
الفــرص لتوظيفهــا ،ولذلــك ينبغــي تأســيس مراكــز
ّ

بالمنطقــة للشــباب حتــى ال يحتاجــوا إلــى الســفر .ويمكننــا
توفيــر هــذه المؤسســات المحليــة لهــم ،وهــذا مــا تفعلــه
بعــض الــدول فــي المنطقــة ،مثــل اإلمــارات ومصــر ودول

أخــرى؛ مــن أجــل توفيــر البيئــة المناســبة التــي تشــجع النمــو

الفكــري للشــباب.

والفقــراء أصحــاب الجــزء األكبــر مــن التبرعــات .ويشــرفنا

مهمــة المؤسســة ال تقتصــر علــى عــاج المرضــى الفقــراء،
بــل تشــمل أيضــاً إنتــاج المعرفــة وإجــراء األبحــاث ،وتهــدف
هــذه المبــادرة إلــى بنــاء قــدرات بحثيــة فــي مجــال الجينومات
فــي القــارة اإلفريقيــة.

أقترح إنشاء مراكز التميز
في المنطقة ،وتوفير
البيئة المناسبة والفرص
للشباب لتشجيع االبتكار
واإلبداع
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اليوم األول
قاعة أرينا المعرفة
الجلسة الخامسة

رأس المال المعرفي..
ثروة مستدامة
مـحـــــاور الجــلســة
~المعرفة :المادة الخام في عصر المعلومات.
~االستثمار األمثل؛ هل يكون في البنية التحتية أم
في البنية المعرفية؟
~تنمية رأس المال المعرفي :المحركات وعوائد
االستثمار.
~أثر رأس المال المعرفي في جذب االستثمار
األجنبي المباشر.
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المتحدثون
السيد /رون يونغ
مؤسس مجموعة شركات نوليدج أسوشيتس إنترناشيونال.

السيد /حسين المحمودي
الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا
واالبتكار.

السيد /عصام أبوسليمان
المدير اإلقليمي للبنك الدولي في المملكة والخليج.

مدير الجلسة
السيد /مالك الروقي
مقدم برامج وإعالمي -إم بي سي.
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السيد /رون يونغ

السيد /حسين المحمودي

السيد /عصام أبوسليمان

مؤسس مجموعة شركات نوليدج
أسوشيتس إنترناشيونال

الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة
للبحوث والتكنولوجيا واالبتكار

المدير اإلقليمي للبنك الدولي
في المملكة والخليج

خــبــيــر دول ـ ــي ف ــي إدارة أص ـ ــول الــمــعــرفــة
االســتــراتــيــجــيــة ،يــتــرأس لجنة مــعــايــيــر إدارة
ال ــم ــع ــرف ــة فـ ــي ال ــم ــؤس ــس ــة الــبــريــطــانــيــة
للمعايير ،ويشغل عضوية مجموعات عمل
معايير المنظمة الــدولــيــة للمعايير بشأن
إدارة المعرفة وإدارة األصـــول والــجــودة.
عمل مستشار ًا للبنك الدولي والمفوضية
األوروبــيــة ومنظمة اإلنتاجية اآلســيــويــة -
طوكيو.

شغل سابق ًا منصب المدير الــعــام لغرفة
تجارة وصناعة الشارقة ،وعضو غرف دول
مجلس التعاون الخليجي لمدة  8سنوات.
كــمــا شــغــل أدوار ًا قــيــاديــة فــي الــشــركــات
اإلقليمية والدولية الرائدة مثل مجموعة
«شــل» الهولندية وشركة بترول اإلمــارات
الوطنية (اينوك) ومدينة دبي لإلنترنت.

حاصل على درجة الماجستير في التمويل
واالستثمار من جامعة جــورج واشنطن
والجامعة األمريكية فــي بــيــروت ،وهو
محلل مــالــي معتمد مــن معهد .CFA
شغل مناصب عــدة منذ انضمامه إلى
البنك الــدولــي -إقليم إفــريــقــيــا ،وعمل
رئيساً للمنتجات المصرفية.
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السيد /رون يونغ:

مدير الجلسة:

فــي اقتصــاد المعرفــة نحــن فــي حاجــة إلــى معرفــة متــى

تغيــر فــي المــادة الخــام اليــوم فــي عصــر
مــا الــذي
َّ

نحمــي أصولنــا ،لكــن فــي الوقــت نفســه نحتــاج إلــى معرفــة

ا لمعلو مــا ت ؟

نمــي هــذه األصــول أيضــاً  ،ونحــن ال نملــك األدوات
متــى نُ ِّ
بعــد ،والتحــدي األكبــر هــو أننــا فــي حاجــة إلــى تطويــر نظريــة
اقتصــاد المعرفــة.

السيد /رون يونغ:

فــي اقتصــاد المعرفــة ليــس لدينــا نــدرة فــي مصــادر
جذريــاً مــع
تغيــر فــي هــذا االقتصــاد
ّ
المعلومــات ،لــذا فــإن مــا َّ

مدير الجلسة:

المعرفــة هــو إدراكنــا أنــه ال ينبغــي لنــا التنافــس ،ولتنميــة

ســيد حســين المحمــودي ،أيهمــا أكثــر أهميــة :االســتثمار فــي

وتطويــر المعرفــة ينبغــي لنــا التعــاون ،لنَ ْقــل المعرفــة بشــكل

البنيــة التحتيــة ،أم فــي البنيــة المعرفيــة؟

فعــال جــداً.

السيد /حسين المحمودي:

مدير الجلسة:

أتوقــع أن الموازنــة بيــن الطرفيــن أمــر مهــم ،فالبنيــة التحتيــة
َّ

تقول إنه ليس لدينا هذه النظرية ،لماذا؟

مهمــة فــي تطويــر العنصــر البشــري واقتصــاد المعرفــة ،فمن
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دون بنيــة تحتيــة جيــدة ال نســتطيع بنــاء اقتصــاد معرفــي
قــادر علــى توظيــف القطــاع الخــاص أو القطــاع األكاديمــي،

ومحفــز للحكومــات ،ودون توافــر بنيــة بشــرية ومواهــب ال
ِّ
نســتطيع اســتقطاب االســتثمارات أو المبــادرات الحكوميــة.

السيد /عصام أبوسليمان:

رأس المــال البشــري فــي غايــة األهميــة ،فكيــف يمكننــا
االســتثمار فيــه؟ لقــد بــدأ البنــك الدولــي العمــل علــى هــذا

مدير الجلسة:

هــل نســتطيع العمــل علــى البنيــة المعرفيــة دون وجــود بنيــة

تحتيــة حقيقية؟

السيد /حسين المحمودي:

االســتثمار فــي شــهر أكتوبــر  ،2018وبحلــول العــام 2050

ســيكون هنــاك  350مليــون شــخص يبحثــون عــن وظائــف
فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا فقــط ،وهذه
فرصــة كبيــرة للمنطقــة مــن منظــور النمــو االقتصــادي.

مــن الضــروري أن نعــرف مــا البنيــة التحتيــة الصحيحــة ،وأتوقع

مدير الجلسة:

البشري.

المعرفــي فــي جلــب اســتثمارات خارجيــة؟

أنهــا متعلقــة بالمبانــي ،وبالبشــر أيضــاً  ،لكــن األولويــة للعنصــر

مدير الجلسة:

الســيد عصــام ،هــل ســيؤثر اقتصــاد المعرفــة فــي فــرص
العمــل المتاحــة؟

الســيد رون يونــغ ،كيــف تســتطيع أن تســتثمر رأس المــال

السيد /رون يونغ:

أجــاب البنــك الدولــي عــن ذلــك ،حيــن قــال :إننــا لســنا مصرفــاً

للتمويــل ،بــل مصــرف للمعرفــة ،مــا يعنــي أننــا لــن نســتثمر
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فــي أي بلــد دون وجــود دالئــل علــى أن لديــه معرفــة؛

الشــارقة للبحــوث والتكنولوجيــا ،الــذي ُيشــكِّ ل منصــة مبنيــة

نطلــق مصطلــح رأس المــال حيــن نتحــدث عــن «رأس المــال

منهــا أن تكــون منصــة للتواصــل بيــن القطــاع الخــاص والحكومــي

علــى  20مليــون قــدم ضمــن المدينــة الجامعيــة ،والهــدف

ليتمكَّ ــن مــن اســتخدام هــذا التمويــل ،وأنــا مســرور ألننــا

تــم إنشــاء شــركة اســتثمارية فــي التعليــم،
واألكاديمــي ،كمــا َّ

البشــري» ،لنشــير إلــى أنــه أصــل ،وأن لــه قيمــة كبيــرة ،وقــد

الهــدف منهــا دعــم البيئــة االبتكاريــة علــى مســتوى الدولــة؛ مــن

وتحدثنــا عــن
أحســنَّ ا فــي الماضــي حيــن نظرنــا إلــى النــاس،
َّ

خــال االســتثمار فــي البنيــة التحتيــة ،ومــن خــال إطــاق شــركات

التقــدم مــن خــال المــوارد البشــرية وإدارتهــا.
ُّ

توفــر قيمــة مضافــة إلــى القطاعــات الجديــدة ،ســواء فــي علــوم

الفضــاء أم فــي قطاعــات الطباعــة ثالثيــة األبعــاد فــي مجــاالت
الزراعــة ،وهــذه الشــركة هدفهــا االســتثمار فــي البنيــة التحتيــة.

مدير الجلسة:

ســيد حســين المحمــودي ،لديكــم تجربــة رائــدة في الشــارقة،

حدثنــا عنهــا وعــن
ولديكــم خطــة طويلــة فــي هــذا اإلطــارِّ ،

مدير الجلسة:

العوائــق التــي واجهتكــم؟

هــل الســنوات الطويلــة التــي ُيمضيهــا الشــخص فــي التعليــم
دون الحصــول علــى تعلُّ ــم هــي مشــكلة رئيســة فــي صناعــة
المعرفــة ،أم أن آليــة التعليــم ليســت مشــكلة كبيــرة؟

السيد /حسين المحمودي:

وضعــت القيــادة فــي دولــة اإلمــارات رؤيــة للدولــة خــال (30
ْ

إلــى  )50ســنة المقبلــة ،وهــي رؤيــة قائمــة علــى االبتــكار وعلــى

اقتصــاد المعرفــة ،وبــدأ هــذا المشــروع منــذ أكثــر مــن 25

السيد /رون يونغ:

ســنة؛ ببنــاء المدينــة الجامعيــة ،التــي تُ َعـ ُّـد أكبــر مدينــة جامعيــة

ينبغــي لنــا أن نتعلــم بشــكل أســرع ليــس المحتــوى فحســب-

والمؤسســتين الرائدتيــن فيهــا وهمــا جامعــة
بالمنطقــة،
َّ

علــى أهميتــه -لكــن أن نتعلــم أيضــاً كيــف نتعلــم فــي عالــم

الشــارقة ،والجامعــة األمريكيــة بالشــارقة ،وكذلــك إنشــاء مجمــع
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العولمــة ،وكيــف نتنقــل فــي عالــم المعلومــات والمعرفــة،

وكيــف نتأقلــم ،وهــذا يتطلــب تغييــر المناهــج والجامعــات،

لتقديــم قــدر أكبــر بكثيــر؛ مــن االبتــكار وريــادة األعمــال
والمهــارات التــي ال يمتلكهــا الــذكاء االصطناعــي.

مدير الجلسة:

سيد حسين المحمودي ،كيف ترى مستقبل هذا األمر؟

مدير الجلسة:

هنــاك معتقــد ســائد فــي الــدول العربيــة أن الكثافــة

الســكانية عــبء علــى الدولــة ،فهــل هــي كذلــك حقــاً ؟

السيد /حسين المحمودي:

فــي دولــة اإلمــارات تــم إطــاق مبــادرة (مليــون مبرمــج

عربــي) علــى مســتوى المنطقــة العربيــة ،وهنــاك تطويــر
التعليــم األساســي فــي دولــة اإلمــارات ،وإعــادة تطويــر
الجامعــات والمؤسســات التعليميــة بمــا يتناســب مــع

السيد /عصام أبوسليمان:

االســتثمار فــي رأس المــال البشــري يتعلــق بالمســتقبل،

الموضوعــات المطروحــة اليــوم؛ مــن الــذكاء االصطناعــي

والثــورة الصناعيــة الرابعــة وعلــوم الفضــاء.

والطريقــة التــي يتغيــر بهــا التعليــم اليــوم مختلفــة جــداً

عمــا قبــل ،فاليــوم تســتطيع بنــاء طائــرة صغيــرة مــن

خــال رؤيــة فيديــو قصيــر علــى موقــع يوتيــوب ،وإذا كنــا
نتحــدث عــن الشــباب فــي هــذه المنطقــة فينبغــي لنــا

التفكيــر فــي مســتقبلهم الــذي ال يتعلــق بالحكومــة،
المنــاخ والنظــام
بــل بالقطــاع الخــاص واالبتــكار ،وخلــق ُ
البيئــي.

مدير الجلسة:

كيف ترى المستقبل سيد رون؟
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السيد /رون يونغ:

السيد /رون يونغ:

يجــب التركيــز فــي هــذا المجــال علــى التشــريعات التي تســاعد

المعيــار الحاســم بالنســبة إلـ َّـي هــو عقليــة األفــراد ،فلــن ينفعنــا

ويجــب أن تكــون التشــريعات مرنــة وتحاكــي طموحــات

إلــي
خاطئــة ،وأهــم قضيــة نواجههــا هــي األخــاق ،وبالنســبة َّ
أهــم شــيء هــو العقــل ،والثقافــة الســائدة هي المعيار الحاســم.

أننــا نمتلــك كل هــذه التكنولوجيــا الرائعــة إذا كانــت العقليــة

المســتثمر علــى االســتثمار فــي هــذا المجــال اإلبداعــي،

المســتثمر والمبتكِ ــر.

السيد /عصام أبوسليمان:

مدير الجلسة:

النظــام البيئــي لألعمــال التجاريــة فــي غايــة األهميــة ،فنحــن

مــا النصيحــة التــي يقدمهــا كل منكــم لصانــع القــرار

منظمــة لألعمــال التجاريــة واألخــاق
ِّ
بحاجــة إلــى قوانيــن

االســتثمار فــي رأس المــال المعرفــي؟

ونحتــاج إلــى األســواق بشــكل أساســي لتطويــر األعمــال

والمســتثمر ،وكذلــك مــا الــذي يجــب عليــه تجنبــه عنــد

المهنيــة واألمــور المتعلِّ قــة بالتعاقــد والمحاكــم وغيرهــا،
التجاريــة وتنميتهــا.

114

السيد /حسين المحمودي:

يجــب التركيــز فــي هــذا المجــال على التشــريعات التي تســاعد
المســتثمر علــى االســتثمار فــي هــذا المجــال اإلبداعــي،

ويجــب أن تكــون التشــريعات مرنــة تحاكــي طموحــات

مدير الجلسة:

كيف نعزِّ ز اعتماد الشباب على أنفسهم بشأن التعلُّ م؟

المســتثمر والمبتكــر.

مدير الجلسة:

السيد /حسين المحمودي:

التعليــم عقيــدة وجــزء ال يتجــزأ مــن حياتنــا اليوميــة ،ففــي

الســيد رون ،كيــف ينبغــي علــى المجتمــع الدولــي بشــكل

مفهومــا
ً
هــذه المرحلــة بالوطــن العربــي يجــب أن نُ طلــق

باســتثمار المعرفــة؟

للقطــاع الخــاص.

عــام أن ينشــئ هــذه التشــريعات المشــتركة فيمــا يتعلــق

السيد /رون يونغ:

جديــداً هــو المســؤولية العلميــة أو المســؤولية البحثيــة

عملْ ــت مــع معهــد المعاييــر
خــال الســنوات الثــاث الماضيــة ِ

مدير الجلسة:

معيــار دولــي إلدارة المعرفــة فــي مطلــع شــهر نوفمبــر مــن

مجلــس التعــاون الخليجــي مرتفعــة جــداً  ،فــإن المــردود قليل.

البريطانيــة ومؤسســة المعاييــر الدوليــة ،التــي أصــدرت أول

هــذا العــام.

المخصصــة للبحــث العلمــي فــي دول
مــع أن أرقــام اإلنفــاق
َّ

115

مــن هــذه االتجاهــات ،وهــذا ليــس صعبــاً  ،لكنــه يتطلَّ ــب كثيــراً

مــن اإلرادة السياســية ،ألن هــذا التغييــر ال يتــم بســهولة فــي

النظــام السياســي.
السيد /حسين المحمودي:

بمــا أن العمليــة مبعثــرة ،فليــس هنــاك تحديــد وال رؤيــة وال

هــدف .كل مــا يرغبــون فيــه هــو الظهــور اإلعالمــي فقــط.
انظــر إلــى الــدول الصغيــرة الموجــودة بالمنطقــة ،هــل رأيتهــم

مدير الجلسة:

يتحدثــون عــن شــيء؟ فهــم يعملــون وينتجــون فــي صمــت،

يتحدثــون فــي العالــم العربــي عــن هجــرة العقــول العربيــة،

وهــذا مفهــوم آخــر للعلــم والبحــث العلمــي..

تجربــة رائــدة ،فمــا الــذي يجدونــه لديكــم وليــس
وفــي أوروبــا ِ

ـودا هنــا؟
موجـ ً

مدير الجلسة:

السيد /رون يونغ:

الســيد عصــام ،أريــد أن أســألك عــن خطتكــم فــي البنــك

أرى أن األنظمــة التعليميــة فــي أجــزاء محــددة مــن العالــم

الدولــي بشــأن هــذا اإلطــار؟

مــا زالــت رائــدة وينجــذب إليهــا النــاس ،فجميعنــا ننجــذب إلــى
المميــزة للتعليــم.
األشــياء الناجحــة ،وهــذا تســويق للعالمــة
ِّ

السيد /عصام أبوسليمان:

في هذه المرحلة بالوطن العربي
ً
ً
يجب أن نطلق مفهوما جديدا

مــا نــراه فــي البنــك الدولــي هــو تزايــد الطلــب علــى

المســاعدة أو المشــورة بشــأن وضــع السياســات التــي

هو المسؤولية العلمية أو

التقــدم فــي كثيــر
تحتــاج إليهــا الــدول ،والمتعلقــة بكيفيــة
ُّ

المسؤولية البحثية للقطاع الخاص
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مدير الجلسة:

ماذا تريدون أن تقولوا في ختام هذه الجلسة؟

السيد /حسين المحمودي:

السيد /عصام أبوسليمان:

لــن يكــون مســتقبل الوظائــف فــي الحكومــة ،والشــباب هــم

أهــم ثــروة موجــودة اليــوم فــي العالــم العربــي.

تمتلــك المنطقــة كل المــوارد المطلوبــة إلطــاق عمليــة

السيد /رون يونغ:

وكذلــك المــوارد الماليــة ،وإذا تحدثنــا عــن األســواق فهــي

المعرفــة ،وكيفيــة إدارة رأس المــال البشــري ســتكون أمــراً

االبتــكار ،فــإذا تحدثنــا عــن العنصــر البشــري فهــو متوافــر،
موجــودة والجامعــات أيضــاً  ،وينبغــي لنــا توظيــف هــذه
األمــور ،والتواصــل مــع اآلخــر لبنــاء هــذه المنظومــة.

موضــوع هــذا المؤتمــر هــو الشــباب فــي مســتقبل اقتصــاد
حاســماً فــي المســتقبل بشــكل قاطــع.
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اليوم األول
قاعة أوبرا المعرفة
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اليوم األول
قاعة أوبرا المعرفة
الجلسة األولى

دور القوانين
والتشريعات في
تمكين اقتصاد المعرفة
مـحـــــاور الجــلســة
~وضع تشريعات وضوابط مواتية لألعمال واألنشطة
االقتصادية.
~ضرورة سن قوانين تواكب المستجدات وتلبي
تطلعات المستثمرين.
~كيف تسهم البيئة التشريعية الصحيحة في بناء
اقتصاد المعرفة؟
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المتحدثون
الدكتور /منصور العصيمي
مستشار قانوني أول  -مدير إدارة التشريعات باألمانة العامة
للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي.

الدكتور /حبيب المال
الرئيس التنفيذي والمؤسس لمكتب حبيب المال وشركاه.

السيدة /لودميال يامالوفا
المؤسس والشريك اإلداري لشركة «إتش بي إل يامالوفا &
بلوكا».

مدير الجلسة
السيدة /كيران سكار
مستشار عام  -مركز دبي للسلع المتعددة.
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الدكتور /منصور العصيمي

الدكتور /حبيب المال

السيدة /لودميال يامالوفا

مستشار قانوني أول  -مدير إدارة التشريعات
باألمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في
إمارة دبي

الرئيس التنفيذي والمؤسس
لمكتب حبيب المال وشركاه

المؤسس والشريك اإلداري
لشركة «إتش بي إل يامالوفا & بلوكا»

حصل على الماجستير في قانون التجارة
الدولية ،والدكتوراه في قانون التحكيم
الــدولــي مــن كلية ال ــدراس ــات القانونية
الــمــتــقــدمــة فــي جــامــعــة لــنــدن .وشغل
وظائف حكومية عدة في القيادة العامة
لشرطة دبي ،وديوان سمو الحاكم.

حــاز شهادة البكالوريوس في الشريعة
وال ـ ــق ـ ــان ـ ــون م ـ ــن ج ــام ــع ــة اإلمــــــــــارات،
والماجستير فــي الــقــانــون مــن هــارفــارد،
وع ِّين
والدكتوراه من جامعة كامبريدجُ .
لمجلس أمناء مركز دبي
ِ
في  2014رئيساً
منصب
للتحكيم الدولي .كما كان يشغل
َ
رئــيـ ِـس لجنة اإلمـ ــارات العربية المتحدة
لمعهد المحكمين المعتمدين.

ٌ
معتمدة في الــواليــات المتحدة،
ٌ
محامية
وحاصلة على رخــصــة بــمــزاولــة المهنة من
نقابة المحامين بوالية كاليفورنيا .عملت
مــســتــشــار ًا ع ــامــ ًا مــشــارك ـ ًا ف ــي مؤسسة
ن ــاس ــداك .كــمــا تــعــاونــت مــع شــركــة «ديــا
بــايــبــر» للمحاماة فــي منطقة خليج سان
فرانسيسكو.
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ومعظــم اقتصــادات العالــم تتحــول اآلن إلــى اقتصــاد
المعرفــة؛ ويتطلــب هــذا التحــول إعــادة صياغــة جميــع
حــدد معاييــر نجــاح االقتصــاد
القوانيــن والتشــريعات التــي تُ ّ

الصناعــي فــي االقتصــاد العالمــي المترابــط؛ حيــث تكتســب
المــوارد المعرفيــة -مثــل األســرار المهنيــة والخبــرة -أهميـ ًـة

مدير الجلسة:

دكتــور حبيــب المــا؛ مــا رأيــك فــي أهميــة القوانين والتشــريعات،

أي مــن المــوارد االقتصاديــة األخــرى.
حاســمة ،مثــل ٍّ

والــدور المنــوط بهــا فــي ســياق اقتصــاد المعرفة؟

الطبيعــة العالميــة المتزايــدة للمنتجــات واألســواق فــي
العصــر الحالــي ،وتوظيــف تكنولوجيــا المعلومــات ،ووســائل
اإلعــام الجديــدة ،والترابــط بيــن الشــبكات الحاســوبية،

يجعــل بيــع المنتجــات وشــراءها وربمــا توصيلهــا عبر الشــبكات

اإللكترونيــة أمــراً ممكنــاً  ،والخدمــات كذلــك .ويشــكل
ذلــك تحديــاً كبيــراً لواضعــي التشــريعات التقليدييــن الــذي

الدكتور /حبيب المال:

يعتمــدون علــى طــرق التفكير واألدوات التقليدية .والســؤال

ندرك أن التشــريعات والقوانين من أهم األدوات الرئيســة

المطــروح هــو :مــا التغيــرات التــي نحتــاج إلــى إدخالهــا علــى

التشــريعات الحكوميــة واســع للغايــة ،ويتقاطــع مــع جميــع

أوال:
منــا إدراك التغييــرات التــي يفرضهــا اقتصــاد المعرفــةً .

التــي تســتعين بهــا الحكومــة للتأثيــر في االقتصــاد .ونطاق

القوانيــن والتشــريعات الحاليــة؟ تغييــر التشــريعات يتطلــب

قطاعــات االقتصــاد ،ويمــس جوانــب حياتنــا اليوميــة

ال يعتمــد اقتصــاد المعرفــة علــى النــدرة ولكــن علــى الكثــرة؛

جميعهــا .وال غنــى عــن القوانيــن والتشــريعات؛ كونهــا

وبخــاف معظــم المــوارد االقتصاديــة التــي تنفــد فــي

نظــم
األداة التــي تســتخدم فــي وضــع القوانيــن التــي تُ ّ

نهايــة المطــاف مــع اســتخدامها ،فنحــن نســتطيع مشــاركة

عمــل الشــركات والحكومــة والمجتمــع المدنــي .والوجــه

المعرفــة والتكنولوجيــا مــع اآلخريــن وتنميتهمــا مــن خــال

اآلخــر للقوانيــن والتشــريعات يتمثــل فــي تحــول مســارها

التطبيــق .ثانيــاً  ،ينبغــي أن نــدرك كذلــك تالشــي تأثيــر الموقــع

عــن الجهــة المقصــودة فــي بعــض األحيــان حيــن تصبــح

الجغرافــي فــي بعــض األنشــطة االقتصاديــة؛ بفضــل توظيف

قديمــة وغيــر متســقة مــع تحقيــق أهــداف السياســات

التقنيــات واألســاليب التكنولوجيــة المناســبة ،واألســواق

المحــددة .وقــد شــهدنا جميعــاً األزمــة االقتصاديــة

والمؤسســات االفتراضيــة التــي توفــر فوائــد عــدة ،تتمثــل

عــام  2008التــي نتجــت فــي األســاس مــن التشــريعات

فــي الســرعة ،والمرونــة ،والقيــام بالعمليــات علــى مــدار

االقتصاديــة العتيقــة.

الســاعة ،واالنتشــار العالمــي.
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ويصعــب تطبيــق القوانيــن والضرائــب والحواجــز وطــرق

مختلفــة أو اســتحداثها لتوظيــف هــذه التقنيــات الحديثــة

والمعلومــات «تتســرب» إلــى حيــث يكــون الطلــب أعلــى

وال يمكــن للتشــريعات أن تتجاهــل االحتياجــات البشــرية،

القيــاس علــى المســتوى المحلــي فقط؛ وذلــك ألن المعرفة

والحواجــز أقــل .تشــكل هــذه االختالفــات تحديــاً لواضعــي
التشــريعات للتغلــب عليهــا بطــرق جديــدة ومرنــة مــع الحفاظ
علــى المبــادئ الرئيســة للتشــريعات التقليديــة ،مــع توفيــر

للتكيــف مــع اقتصــاد المعرفــة واســتيعاب
المرونــة الالزمــة
ّ
ســماته المتفــردة.

واســتخدامها .فهنــاك صعوبــات تواجهنــا فــي حياتنــا،
وســنجد أنفســنا -مهمــا فعلنــا -بحاجــة إلــى بــذل الجهــود
الستشــراف مــا ســيحدث فــي األعــوام العشــرة المقبلــة،

بــدال مــن
ــن التشــريعات المناســبة للمســتقبل اآلن؛
ولس ّ
َ
ً
إدخــال تعديــات علــى التشــريعات القديمــة لجعلهــا أكثــر
لسـ ّـن
مرونــة .لقــد اســتحدثت حكومــة دبــي طريقـ ًـة جديــدة َ

التشــريعات ،تســتوعب المتغيــرات المســتقبلية تحــت اســم
«التشــريعات التوجيهيــة المفتوحــة والمرنــة» .ومــن شــأن

هــذا النهــج أن يجعــل التشــريعات المســتقبلية أكثــر مرونــة
وتكيفــاً وانفتاحــاً ؛ لتُ واكــب التقنيــات الجديــدة.
ُّ

مدير الجلسة:

الدكتــور منصــور العصيمــي ،نــود أن تشــاركنا طرحكــم حــول

أحــدث التشــريعات والقوانيــن فــي دبــي ،ورأيكــم حــول
التغييــرات التــي تشــهدها التشــريعات والقوانيــن وأهميتهــا

وتأثيرهــا.

مدير الجلسة:

الســيدة لودميــا يامالوفــا ،مــا رأيــك فــي الــدور الــذي تلعبــه

التشــريعات والتغييــرات التــي نلمســها بشــأن القوانيــن
والتشــريعات التــي تؤثــر فــي االقتصــاد اإلماراتــي مــن منظور

التنافســية والتجاريــة؟
الدكتور /منصور العصيمي:

ال يــدرك البعــض أنهــم ال يســتطيعون دخــول عالــم

المســتقبل باالعتمــاد علــى التشــريعات والقوانيــن العتيقــة،
وأن التشــريعات الجديــدة تســهم فــي تمكيــن طــرق

نتطلع إلى إدخال مزيد من
التغييرات المطلوبة على
التشريعات والقوانين
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السيدة /لودميال يامالوفا:

تواصــل اإلمــارات جهودهــا فــي َس ّــن التشــريعات والقوانيــن
ـكان آخــر
المتطــورة بوتيــرة متســارعة لــم أشــهد مثلهــا فــي أي مـ ٍ
فــي العالــم؛ وأبرزهــا قانــون االســتثمار األجنبــي المباشــر الجديد،

مدير الجلسة:

الدكتــور حبيــب المــا ،مــا التأثيــر الــذي تتوقــع رصــده لهــذه
التشــريعات والقوانيــن فــي اقتصــاد اإلمــارات بعــد  10أعــوام؟

الــذي يتيــح للمســتثمرين األجانــب تملُّ ــك  %100مــن شــركاتهم
جســد التطبيـ َـق الفعلــي للتغييــرات
فــي دولــة اإلمــارات ،وهــذا ُي ّ

التــي كانــت تتحــدث عنهــا الدولــة لفتــرة طويلــة ،وينطبــق ذلــك

علــى القوانيــن المتعلقــة بالتأشــيرات؛ لتســمح للوافديــن  -مــن

ذوي الكفــاءات التخصصيــة  -بالحصــول علــى تأشــيرات طويلــة
األمــد ،وللطــاب المتميزيــن ،ولــرواد األعمــال .وكذلــك قوانيــن

مكافحــة غســيل األمــوال ،وقوانيــن تنظيــم العمــل بــدوام

جزئــي ،وفــرص التدريــب .وأطلقــت اإلمــارات كذلــك عــدد ًا مــن
المبــادرات والقــرارات لتلبيــة متطلبــات المؤسســات التعليميــة
واألكاديميــة المختلفــة؛ بهــدف تعزيــز مؤهالتهــم ،وقــد أثمــرت

هــذه الجهــود ازدهــار ســوق العمــل اإلماراتيــة ،التــي أضحــت

الدكتور /حبيب المال:

ـدر
تســهم التشــريعات المحليــة فــي توجيــه االقتصــاد ،وتتمتــع بقـ ٍ
أكبــر مــن المرونــة والقــدرة على التكيف مــع المتغيرات واالتجاهات
الجديــدة فــي االقتصــاد ومواكبتهــا .نتطلــع إلــى إدخــال المزيــد مــن

التغييــرات المطلوبــة علــى التشــريعات والقوانيــن ،وأرى أن نقطــة

البدايــة يجــب أن تكــون بتغييــر القوانيــن التجاريــة؛ بمــا فيهــا القوانيــن
المنظمــة لعمليــة التحكيــم ،وقوانيــن الشــركات ،واإلفــاس.

نحــو ملحــوظ .وهنــاك أيضــ ًا
زاخــرة بالكفــاءات المهنيــة علــى
ٍ
قانــون العمالــة المنزليــة ،والمبــادرات المعنيــة برفــع كفــاءات
الطــاب ومؤهالتهــم ،وقوانيــن الشــركات التــي تُ عنــى بتســهيل

عميــات التســجيل والترخيــص ..وتســتمر القائمــة .وشــهد

القطــاع العقــاري إنجــازات ضخمــة علــى مســتوى االبتــكارات
والتشــريعات الجديــدة المتطــورة.

مدير الجلسة:

الدكتــور العصيمــي ،مــا تعليقكــم بخصــوص هــذا التحــدي
الــذي أشــار إليــه الدكتــور المــا؟
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والنمــو .أعتقــد أن جميــع الجهــات التشــريعية فــي المســتقبل

ســتتبنى هــذه التقنيــات الحديثــة وســتكون قــادرة علــى تلبيــة
هــذه المتطلبــات والمتغيــرات الجديــدة.

الدكتور /منصور العصيمي:

أؤمــن تمــام اإليمــان بــأن الكثيــر مــن الجهــات التشــريعية
الحاليــة ،ســواء فــي اإلمــارات أو فــي أي مــكان آخــر فــي

العالــم ،لــن تكــون موجــودة فــي المســتقبل ،وســيظهر

مدير الجلسة:

التأثيــر الكبيــر للتكنولوجيــا فــي العمليــة التشــريعية .فمعظــم

الســيدة لودميــا يامالوفــا ،مــا الفــرص التــي تتوقعينهــا

الجهــات التشــريعية فــي العالــم ،حتــى المجالــس النيابيــة،

لدولــة اإلمــارات فــي ضــوء كل مــا أشــار إليــه المتحدثــون

لــن تكــون موجــودة فــي المســتقبل ،وهــذه طبيعــة التطــور

الكــرام فــي طرحهــم اآلن؟
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جانب من أسئلة الحضور
أحد الحضور:

السيدة /لودميال يامالوفا:

ســعدت أخيــراً بتطبيــق مطــار دبــي لتقنيــة التعــرف إلــى

للمشــرعين وواضعــي القوانيــن ،وخططكــم
مــا خططكــم
ّ
لالســتثمار فيهــم؟

ويــة المســافرين ،بعــد فتــرة وجيــزة مــن
الوجه؛ لتأكيــد ُه ّ
الحديــث عــن الســعي لتطبيقهــا ،وهــو أمــر باهــر .ومثــال
آخــر نجــده فــي تقنيــة النقــل عالــي الســرعة ،عبــر مــا يعــرف
باســم «هايبرلــوب» ،وحــرص الحكومــة علــى تطبيــق الرقمنــة

وتبنيهــا؛ لتســهيل مزاولــة األعمــال فــي الدولــة .تدهشــني
الســرعة التــي تســير بهــا اإلمــارات نحــو اســتيعاب هــذه

التقنيــات الحديثــة والمتطــورة وتبنِّ يهــا مقارنــة بباقــي دول
العالــم ،وجهــود تطويــر التشــريعات والقوانيــن المنظمــة

لألعمــال والحيــاة بشــكل عــام فــي اإلمــارات ،وأوقــن بــأن
اإلمــارات ينتظرهــا مســتقبل مشــرق مــن التقــدم والمزيــد
مــن الفــرص الرائعــة.

الدكتور /منصور العصيمي:

وفــرت اللجنــة العليــا للتشــريعات فــرص عمــل ألكثــر مــن
 20شــخصاً مــن داخــل اإلمــارات ،إضافــة إلــى عــدد مــن

المستشــارين مــن خــارج اإلمــارات ،وتســتعين اللجنــة بحديثــي
التخــرج اإلماراتييــن أيضــاً  ،وتوفــر لهــم فــرص التدريــب؛ مــن
أجــل زيــادة فــرص اطالعهــم علــى التشــريعات المتطــورة،

وتدريبهــم علــى توظيــف التقنيــات الحديثــة.
أحد الحضور:

هــل تــرى ضــرورة نشــر الجهــات التشــريعية مذكــرات إيضاحيــة

تدهشني السرعة التي
تستوعب وتتبنى بها

مــع القوانيــن والتشــريعات التــي تصدرهــا ،أم يكفــي نشــر

القوانيــن والتشــريعات فــي الصحــف الرســمية؟

اإلمارات هذه التقنيات
الحديثة والمتطورة
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الدكتور /حبيب المال:

الدكتور /منصور العصيمي:

لطالمــا كان اإلجــراء المعمــول بــه فــي اإلمــارات هــو االكتفــاء

المذكــرات التوضيحيــة للقوانيــن والتشــريعات خطــوة جيــدة

ُ
ـات والقطاعــات
ـريعية الجهـ ِ
الرســمية .تستشــير الجهــات التشـ

الصــدد ،وربمــا تســعى الحكومــة لتبنــي هــذه االســتراتيجية

بنشــر القوانيــن والتشــريعات الصــادرة فــي الصحيفــة

المعنيــة خــال مرحلــة إعــداد مســودة القوانيــن؛ لضمــان

مناســبة القوانيــن والتشــريعات للمتطلبــات المختلفــة
قبــل إصدارهــا بشــكل رســمي ،ولكننــي أعتقــد أن ذلــك

كاف .لقــد كنــت أصــر علــى إجــراء مشــاورة عامــة مــع
غيــر ٍ
الجمهــور قبــل إصــدار القوانيــن والتشــريعات الماليــة فــي

الهيئــة االتحادية للجمــارك ،وهــو إجــراء متعــارف عليــه ضمــن
ممارســات الجهــات التشــريعية فــي كل أنحــاء العالــم؛ حيــث

تنشــر الهيئــات التشــريعية مســودات القوانيــن والتشــريعات
علــى موقعهــا اإللكترونــي ليطلــع عليهــا الجمهــور خــال

بالتأكيــد ،وأتفــق معكــم بشــأن جــدوى اإليضــاح فــي هــذا
فــي المســتقبل.
أحد الحضور:

كيــف يســتطيع القطــاع الحكومــي والقطــاع الخــاص
دعــم البحــوث العلميــة التــي يعدهــا طــاب الماجســتير
والدكتــوراه؟ ألننــا نلمــس قصــوراً فــي هــذا الجانــب؛ حيــث

تظــل التوصيــات والنتائــج التــي يتوصــل إليهــا الطــاب فــي

بحوثهــم حبيســة الكتــب والمكتبــات وال ُيســتفاد منهــا.

لتلقــي تعليقاتهــم ،وتأتــي هــذه الخطــوة
 30أو  60يومــاً ّ ،

بعــد إرســال مســودات القوانيــن والتشــريعات إلــى الجهــات

المعنيــة ،وقــد يكــون مــن بينهــا شــركات المحاماة،للمشــاورة

وتلقــي تعليقاتهــم كذلــك .أمــا بخصــوص الســؤال عــن أهمية
إصــدار المذكــرات التوضيحيــة مــع القوانيــن والتشــريعات،

فــأرى أننــا بحاجــة إلــى تطبيــق هــذه الممارســة بالتأكيــد.

الدكتور /منصور العصيمي:

أعتقــد أن هــذا الــدور منــوط بالجامعــات وبالمؤسســات

التعليميــة التــي ينبغــي أن تأخــذ زمــام المبــادرة ،وتقــدم
هــذه التوصيــات والنتائــج التــي يتوصــل إليهــا الطــاب

فــي بحوثهــم إلــى الحكومــة؛ مــن أجــل االســتفادة منهــا
وتوظيفهــا وتطبيقهــا علــى أرض الواقــع.
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اليوم األول
قاعة أوبرا المعرفة
الجلسة الثانية

العطاء لتمكين
المعرفة

مـحـــــاور الجــلســة
~اقتصاديات العطاء :كيف يسهم فاعلو الخير في
تحريك عجلة االقتصاد؟
~العطاء بذكاء :التبرع  ..التعليم  ..التوظيف.
ّ
~فاعلو الخير :صناع التغيير نحو مجتمع المعرفة.
~تبادل المعرفة في سبيل توحيد جهود المانحين.
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المتحدثون
السيد /بدر جعفر
الرئيس التنفيذي لشركة الهالل للمشاريع.

السيدة /شذى شاهيد

ٌ
شريك مؤسس لصندوق «ماالال».

الدكتور /شامش قاسم لخا
رئيس مجلس إدارة جامعة آسيا الوسطى.

مدير الجلسة
السيدة /ريبيكا ماكلوكلين  -دوين
مقدمة برنامج «إنسباير ميدل إيست»  -قناة يورونيوز.

134

السيد /بدر جعفر

السيدة /شذى شاهيد

الدكتور /شامش قاسم لخا

الرئيس التنفيذي لشركة الهالل للمشاريع

ٌ
شريك مؤسس لصندوق «ماالال»

رئيس مجلس إدارة جامعة آسيا الوسطى

رئيس التطوير في شركة نفط الهالل،

رائـــدة أعــمــال ومستثمرة ورائـ ــدة فكر،

الممثل الدبلوماسي لشبكة األغــا خان

األوس ــط .وعضو المجلس االستشاري

وجــامــعــة الــتــفــرد ،حــيــث درسـ ــت كيفية

مناصب رفيعة في الحكومة الباكستانية

أك ــب ــر ش ــرك ــة نــفــط خ ــاص ــة ف ــي الــشــرق

لكل مــن مركز الشارقة لــريــادة األعمال
«شراع» و«غزة سكاي جيكس» ،ورئيس

مجلس إدارة مؤسسة إنديفور اإلمارات.
ومنحه المنتدى االقــتــصــادي العالمي

لقب «قائد عالمي شاب» في .2011

تخرجت بتفوق فــي جامعة ستانفورد

تطبيق التكنولوجيا لتحقيق المساواة بين
الجنسين .وشاركت في تأسيس صندوق

«ماالال» الخيري وقادته بصفتها الرئيس
التنفيذي الــمــؤســس نحو فــوز «مــاالال

يوسفزاي» بجائزة نوبل للسالم.

للتنمية في جمهورية قرغيزستان .شغل

م ــث ــل وزيــــــر ال ــت ــرب ــي ــة ،ووزيـــــــر الــتــعــلــيــم

والــتــكــنــولــوجــيــا .حــصــل عــلــى شــهــادات
تقديرية من جامعة ماكماستر في كندا،
وجامعة األغــا خــان ،وأوسمة شرف من

رؤساء باكستان وفرنسا.
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األستاذ /بدر جعفر:

مدير الجلسة:

أحــاول أن أســتخدم الحوكمــة الجيــدة لتوليــد قاعــدة

هل يمكنكم توضيح سبب حضوركم اليوم؟

اقتصاديــة أقــوى لخلــق الوظائــف فأنــا شــغوف بعــدد مــن

األنشــطة غيــر الربحيــة ،لــذا فمــن الجيــد أن أكــون هنــا.

السيدة /شذى شاهيد:

أركــز علــى االســتثمار فــي الشــركات الناشــئة التــي تحركهــا

مدير الجلسة:

المهــام ،كمــا أهتــم بشــركات التكنولوجيــا التــي تجعــل العالــم

هــل تســتطيع المؤسســات الخيريــة التأثيــر فــي المجتمــع مــن

أفضــل ،مــع التركيــز علــى االســتثمار فــي األفــكار؛ لــذا ،أنــا هنــا.

الناحيــة االقتصادية؟

الدكتور /شامش قاسم لخا:

ســبب وجــودي معكــم هــو أننــي أنشــأت «مركــز باكســتان

األستاذ /بدر جعفر:

أحــدث ذلــك فرقــاً كبيــراً.

يحفــز تحويـ َـل رأس المــال الخــاص إلــى خدمــة
طــرق عـ ّـدة أن ِّ

ثبــت أن العمــل الخيــري فعــال للغايــة؛ ويســتطيع مــن خــال

لألعمــال الخيريــة» ،وتوليــت رئاســته لمــدة  15عامــاً  ،وقــد

مضاعــف لــرأس المــال التجــاري،
ِ
عامــة ،والعمــل بمثابــة مؤثــر
ورأس المــال الحكومــي.
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يتعلــق األمــر بجيــل األلفيــة ،فــإن األرقــام تُ ظهــر أن العطــاء

والعمــل الخيــري يــزدادان ،لكننــي أعتقــد أن األهــم هــو
المؤسســات الخيريــة الكثيريــن للعطــاء والعمــل
حفــز
أن تُ ِّ
ُ

الدكتور /شامش قاسم لخا:

الخيــري.

هنــاك أشــكال مــن الصدقــات واألعمــال الخيريــة مثــل:

الوقــف ،وأوقــاف المــدارس ،وأوقــاف المستشــفيات،
وحتــى أوقــاف إدارة اآلبــار ،وهــذا الجانــب منسـ ّـي تمامــاً فــي
ظــل العصــر الحديــث.

السيد /بدر جعفر:

أعتقــد أن العالمــات إيجابيــة للغايــة؛ فحيــن ننظــر إلــى

التغييــر الثقافــي والعطــاء بيــن الجيــل إكــس والجيــل واي

أو زد ،نجــد ارتفاعــاً فــي شــهية المخاطــرة علــى المــدى

مدير الجلسة:

مــا القــادم فــي العطــاء والعمــل االجتماعــي اإليجابــي أو
العمــل الخيــري؟

الطويــل .فمــن الجيــد لهــذه المنطقــة أن تكــون بهــا

أكثــر راحــة مــع العطــاء
مســرعات غيــر ربحيــة .وكونــك
َ
التكنولوجــي والعطــاء عبــر اإلنترنــت فهــذا رائــع؛ حيــث

يشــعر جيــل األلفيــة بأنهــم أكثــر اســتعداداً للعمــل معــاً

علــى تحديــات مختلفــة؛ لــذا فــإن كل هــذه العوامــل

إيجابيــة جــداً  ،أو تســهم فــي االتجــاه اإليجابــي حيــن ننظــر
إلــى مســتقبل العمــل الخيــري.

السيدة /شذى شاهيد:

حيــن أفكــر فــي دور العمــل الخيــري أجــده يواجــه التحديــات.

مهمــاً فــي تعزيــز
فالعمــل الخيــري يجــب أن يلعــب دوراً
ّ
البحــث العلمــي ،الــذي يمكــن أن يخــرج إلــى العلــن ،ويدخــل
الســوق ويصبــح فــي نهايــة المطــاف مســتداماً أو ُمربحــاً.

مدير الجلسة:

ما دور التكنولوجيا في استدامة العمل الخيري ومستقبله؟

137

138

الدكتور /شامش قاسم لخا:

الرقميــة أمــر بالــغ األهميــة؛ حيــث تتجــه مؤسســات
نصــات ْ
ِ
الم ّ

األعمــال الخيريــة كل يــوم نحو شــبكة اإلنترنــت .فالناس ينظرون

مدير الجلسة:

السيد بدر ،هل تتفق مع هذا؟

إلــى مواقــع الويــب ليقــرروا بعــد ذلــك مســاعدة مؤسســة غيــر

ربحيــة معينــة .واألفــكار الرائعــة ليســت فــي التكنولوجيــا فقــط
ولكــن أيضـ ًا فــي العمــل الخيــري .إن العطــاء عــن طريــق اإلنترنــت
هــو المســتقبل ،وســيفوتنا الكثيــر إذا لــم ندخــل هــذا المجــال.

السيد /بدر جعفر:

نعــم ،فاألمــر بســيط؛ إذا كنّ ــا نريــد أناســاً أفضــل فعلينــا أن
ندفــع لهــم أفضــل .هــذا مــا تفعلــه الشــركات ،وليــس هنــاك

ســبب حتــى ال تفعــل المنظمــات غيــر الربحيــة الشــيء نفســه.
مدير الجلسة:

كيف نجذب المواهب الجديدة إلى هذا المجال؟
السيدة /شذى شاهيد:

هــذا ال يعنــي أننــا يجــب أن ندفــع مليــون دوالر للمديريــن

السيدة /شذى شاهيد:

التنفيذييــن فــي المؤسســات غيــر الربحيــة ،ولكــن أعتقــد أننــا
يجــب أن ندفــع لهــم جيــداً بمــا فيــه الكفايــة ،وأعتقــد أنــه مــن

هنــاك ثقافــة الركــود فــي القطــاع غيــر الربحــي ،وأعتقــد أن

الجيــد حصــول المؤسســات غيــر الربحيــة علــى مواهــب كبيــرة

هــذا مــا يريــده الشــباب الموهــوب.

يجعــل العالــم أفضــل مــن خــال هــذا العمــل ،مقارنـ ًـة بالعمــل

علينــا تغييــر تلــك الثقافــة والســماح للنــاس بالتطــور؛ ألن

بنصــف الثمــن ،مــع اقتنــاع هــذه المواهــب بأنهــا ســتقدم مــا
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فــي شــركة ال يشــعرون فيهــا بأنهــم يقدمــون الشــيء نفســه؛

لــذا ،فمــن المهــم تحديــد أولويــات النــاس ،وفــرص النمــو،

والفــرص المتاحــة.

السيدة /شذى شاهيد:

أعتقــد أن الســبيل هــو التحــول فــي ثقافــة االحتــرام؛ فليــس
هنــاك تنظيــم حــول مــا يمكــن القيــام بــه ومــا ال يمكــن القيــام

بــه داخــل المنظمــة غيــر الربحيــة؛ بحيــث تســتطيع قبــول

الدكتور /شامش قاسم لخا:

اســتثمار أو إعطــاءه بصفتــك منظمــة غيــر ربحيــة ،وعليــك

مــن جهــة نريــد أن يكــون لدينــا فريــق عمــل يديــر أموالنــا

إيجــاد طــرق للقيــام بذلــك بشــكل قانونــي.

أمــواال خيريــة ،ومــن جهــة أخــرى،
بشــكل جيــد بصفتهــا
ً

نريــد مســاءلتهم ،وال نريــد أن ندفــع لهــم .هــذا غيــر قابــل

أحد الحضور:

للتطبيــق .لــذا ،فأنــا أعتقــد أنــه يجــب أن ندفــع للنــاس بشــكل

كيــف نســتطيع التحكــم فــي معاييــر المنظمــات غيــر الربحية؟

حملهــم
جيــد إلــى حـ ٍّـد مــا ،ليــس هــذا فحســب ،بــل يجــب أن نُ ّ

وكيــف تعــرف أن هــذه المؤسســات تســعى لخيــر المجتمع؟

المســؤولية كذلــك ،ونتوقــع منهــم أن يعطــوا مــن عقولهــم

وقلوبهــم أكثــر ممــا يحــدث فــي األعمــال التجاريــة.

السيدة /شذى شاهيد:

تقــوم بعــض المنظمــات بعمــل أفضــل مــن األخريــات؛ علــى

مدير الجلسة:

ســبيل المثــال« :شــارتي واتــر» هــي منظمــة يحبهــا بعــض

كيــف نطــور دور العمــل الخيــري فــي نموذجيــن مختلفيــن لـ َـد ّر

األشــخاص والبعــض اآلخــر ال يحبهــا .فهــم يجمعــون األمــوال

الدخل؟

بشــكل منفصــل لتغطيــة تكاليفهــم اإلداريــة مــن مجموعــة
مــن المتبرعيــن الخاصيــن ،لــذا ،فــكل مــا يجمعونــه بأفضــل

طريقــة مؤثــرة ،وغيــر مباشــرة ،لمحاســبة الجهــات الخيريــة
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غيــر ربحيــة أخــرى تقــول :إنــك تعــرف الكثيــر مــن التفاصيــل،

وال ينبغــي أن تكــون لديــك القــدرة علــى معرفــة مــا إذا كانــت
األعمــال يجــب أن تســير بهــذا الشــكل أم ال؟ وهنــاك جهــات
رســمية مثــل منظمــة «نافيجيتــور» الخيريــة؛ وهــي علــى األرجــح
أفضــل منظمــة خيريــة معروفــة فــي هــذا المجــال ،وأعتقــد أنهــا

منظمــة  Charitynavigator.orgوهــذه المنظمــة تُ صنِّ ــف
معظــم المؤسســات الخيريــة .ثــم األمــر الثالــث هــو أنــك إذا

ذهبــت إلــى مواقــع المؤسســات الخيريــة علــى شــبكة اإلنترنــت
مــن المتبرعيــن الذيــن يريــدون نوعيــة أفضــل مــن البيانــات

فســتجد لديهــم بيانــاً ماليــاً تســتطيع قراءتــه.

والمعلومــات مــن حيــث :قيــاس التأثيــر ،ومصــارف أمــوال
التبرعــات ،وإذا لــم يطالــب المتبرعــون بذلــك فلــن يكــون
محفــز للمســتفيدين مــن التبرعــات لتوفيــر ذلــك
هنــاك أي
ٍ

المســتوى مــن المعلومــات؛ لذلــك ،أعتقــد أن األمــر يجــب أن

أوال مــع الجهــات المانحــة ،وبــكل بســاطة ،ليــس هنــاك
يبــدأ ً
عــذر لمتلقــي التبرعــات ،وال للمنظمــات فــي عــدم توضيــح

األمــر .وأعتقــد أن األمــر يتعلــق أكثــر بالثقافــة ،إن  %5مــن

الــزكاة والصدقــات يمكــن أن تغطــي فــي الواقــع كل ميزانيــة
المســاعدات اإلنســانية العالميــة.

السيد /بدر جعفر:

أعتقــد أن أفضــل طريقــة مؤثــرة غيــر الموجهــة أنــك تريــد

متبرعيــن يريــدون نوعيــة أفضــل للبيانــات والمعلومــات مــن
حيــث قيــاس التأثيــر ،وأيــن تذهــب أمــوال التبرعــات ،وإذا
لــم يطالــب المتبرعــون بذلــك فلــن يكــون هنــاك أي حافــز

هنــاك متبرعــون فرديــون فــي هــذا المجــال ،ومــا يفعلونــه

للمســتفيدين لتوفيــر ذلــك المســتوى مــن المعلومــات.

الكبيــرة ،وســوف يقولــون لــك إن لديهــم فريقــاً كبيــراً مــن

المانحــة وبــكل بســاطة ال يوجــد عــذر للجانــب المســتفيد،

وينشــئون المجتمعــات
فــي النهايــة هــو أنهــم يحفــرون اآلبــار ُ
خبــراء الكمبيوتــر لعمــل برنامــج يســتطيع تتبــع التبرعــات فــي
األســاس؛ حتــى تســتطيع معرفــة :أيــن ذهبــت التبرعــات؟
ومــاذا حــدث لهــا؟ هنــاك بعــض المنظمــات غيــر الربحيــة التــي
تذهــب إلــى هــذا المســتوى مــن التفاصيــل ،وهنــاك منظمــات

أوال ،مــع الجهــات
لذلــك أعتقــد أن األمــر يجــب أن يبــدأً ،
وليــس هنــاك عــذر للمنظمــات فــي أال تكــون قــادرة علــى

توضيــح األمــر .أعتقــد أن األمــر يتعلــق أكثــر بالثقافــة ،إن %5
مــن الــزكاة والصدقــات يمكــن أن تغطــي فــي الواقــع كل
ميزانيــة المســاعدات اإلنســانية العالميــة.
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مدير الجلسة:

السيد /بدر جعفر:

مــا الــذي نحتــاج إليــه اآلن؟ ومــا التأثيــر الكبيــر للمؤسســات

أعتقــد أن المجتمــع والقطــاع غيــر الربحــي يمكــن أن يســاعد

غيــر الربحيــة؟

علــى توفيــر البوصلــة لتوجيــه رأس المــال الخــاص والعــام -
علــى حــد ســواء -نحــو إيجــاد األســباب التــي تعالــج التحديــات
فــي ظــل التكنولوجيــا واقتصــاد المعرفــة.

السيدة /شذى شاهيد:

نحــن نحتــاج إلــى أنــاس مــن ثقافــات مختلفــة ومــن مجتمعــات

مختلفــة ،نحتــاج إلــى القــدرة علــى المشــاركة ،ونحتــاج إلــى

الدكتور /شامش قاسم لخا:

دعمهــم مــن خــال نمــاذج جديــدة وطــرق جديــدة للعطــاء.

أعتقــد أن أحــد األشــياء التــي نســعى لوجودهــا ،هــي
المســؤولية عــن تنميــة القيــم ،وليــس تعليمهــا فحســب.
وأقــول :إن أحــد األشــياء التــي نفكــر فيهــا اليــوم؛ عــن شــبابنا
تعليــم
ضمــن نظامنــا التعليمــي
َ
وعــن المســتقبل ،هــي أن نُ ّ

القيــم مثــل :العطــاء ،أو العمــل التطوعــي ،أو الشــعور باآلخــر،

الدكتور /شامش قاسم لخا:

كمــا قــال صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتوم:

أتفــق معــك علــى أن القاعــدة الذهبيــة هــي أن مــن يملــك

«ال يمكــن أن يشــعر اإلنســان باالكتفــاء إال عندمــا يبــدأ فــي

مــن قبــل المتبرعيــن الذيــن يعطــون أموالهــم أمــر مهــم؛

ـت أكثــر أصبحــت أقــوى.
كلمــا أعطيـ َ

الذهــب يضــع القواعــد ،لكــن حقيقــة األمــر هــي أن المســاءلة

العطــاء»؛ لقــد أذهلنــي حقــاً هــذا التعليــق .لذلــك أعتقــد أنــك

فهــذه هــي الشــفافية المطلوبــة.
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السيدة /شذى شاهيد:

مدير الجلسة:

السيدة شذى ،هل توافقين على قول الدكتور؟

نعــم ،أنــا متفائلــة جــداً  ،وأعتقــد أن األمــور ســتتغير كثيــراً

العقديــن المقبليــن ،وأعتقــد أن التكنولوجيــات ســتغير
فــي َ

معارفنــا واهتماماتنــا.

السيدة /شذى شاهيد:

عمال رائعاً.
طبعاً  ،لقد أدى الدكتور
ً

مدير الجلسة:

الســيد بــدر جعفــر ،مــا الــذي تأملــه مــن هــذه القمــة التــي

تعقــد فــي اإلمــارات؟

مدير الجلسة:

الســيدة شــذى ،هــل أنــت متفائلــة علــى المــدى القصيــر
والمتوســط؟

السيد /بدر جعفر:

هــذا القــدر الكبيــر (مــن  250مليــاراً إلــى تريليــون دوالر مــن

ال يمكن أن يشعر اإلنسان
باالكتفاء إال عندما يبدأ
في العطاء

الــزكاة والصدقــات) الــذي َيجــري إنفاقــه كل عــام هــو فرصــة
حقيقيــة لمحاولــة ســد الفجــوة وعــاج جميــع األزمــات ،فــإذا
كانــت هــذه هــي نتيجــة القمــة ،فبهــا ونعمــت ،وهــي بدايــة
جيــدة.
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اليوم األول
قاعة أوبرا المعرفة
الجلسة الثالثة

توظيف المعرفة
لتحسين الرعاية
الصحية
مـحـــــاور الجــلســة
~الرعاية الصحية :صناعة قائمة على المعرفة.
~تحسين مخرجات الرعاية الصحية عبر إنتاج ونشر المعرفة.
ُ
~دور االبتكار التكنولوجي في تخفيف كلفة الرعاية الصحية.
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المتحدثون
السيد /كونر مكارثي
مدير تطوير األعمال الدولية ،بابل للرعاية الصحية.

الدكتورة /ريم عثمان
المدير التنفيذي للمستشفى السعودي األلماني.

الدكتور /زياد سنكري

ّ
مؤسس .CardioDiagnostics

مدير الجلسة
العميد الطبيب االستشاري الدكتور /علي سنجل
مدير عام المركز الصحي لشرطة دبي.
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السيد /كونر مكارثي

الدكتورة /ريم عثمان

مدير تطوير األعمال الدولية،
بابل للرعاية الصحية

المدير التنفيذي للمستشفى
السعودي األلماني

يـــرأس كــونــر إدارة الــشــراكــات لمنطقة

حصلت على ماجستير في طب العيون

انضم إلى الشركة في بداياتها التي كبرت

إض ــاف ـ ًـة إل ــى أنــهــا حــاصــلــة عــلــى شــهــادة

الخليج العربي في بابل للرعاية الصحية.
ليصبح قــوامــهــا  1000مــوظــف فــي 4

سنوات ،يعملون في نيويورك ،وأوستن،

وكيغالي ،وكوااللمبور ولندن.

وجراحتها ،وماجستير في إدارة األعمال،

برنامج إدارة الــرعــايــة الصحية مــن كلية

«ه ــارف ــارد» لــأعــمــال ،كما عملت أيضاً

الدكتور /زياد سنكري
ّ
مؤسس CardioDiagnostics

حصل على بكالوريوس هندسة الكمبيوتر
ثم عمل
من الجامعة األمريكية بلبنانّ ،
مهندس اتصاالت ،ثم حصل على منحة
«فــولــبــرايــت ال ــدراس ــي ــة Fulbright -

 »Scholarshipلنيل درجــة الماجستير

ـاري ــاً ف ــي كــلــيــة الــصــحــة
ع ــض ــواً اس ــت ــش ـ ّ

الــــمــــزدوجــــة فــــي م ــج ــال ــي الــهــنــدســة

حمدان بن محمد الذكية «.»HBMSU

جامعة والية أوهايو.

والدراسات البيئية « »SHESفي جامعة

الكهربائية والهندسة الطبية الحيوية من
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مدير الجلسة:

مدير الجلسة:

رجاء دعنا نتحدث عن مجال الرعاية الصحية.
السيد كونرً ،

هل سيؤثر ذلك في كليات الطب وما يتعلمه األطباء؟

السيد /كونر مكارثي:

السيد /كونر مكارثي:

نســعى فــي بابــل للرعايــة الصحيــة لتوفيــر خدمــة الرعايــة

هــذا مــا نســميه التعلــم القائــم علــى المعرفــة ،فنحــن نســعى

مــن ســكان العالــم ال يســتطيعون الوصــول إلــى الخدمــات

المعرفــة التــي لــدى الطبيــب؛ عــن طريــق إعــداد مصــادر

لتكويــن مــا ُيسـ ّـمى (عقــل الــذكاء االصطناعــي) ،وذلــك لتغيير

الصحيــة بأســعار فــي متنــاول الجميــع .فأكثــر مــن %50

بيانــات ضخمــة وشــاملة.

األساســية للرعايــة الصحيــة.

ونحــن فــي بابــل ،نعتقــد أن كُ لفــة الرعايــة الصحيــة تقــف علــى
مشــكلتين :األولــى ،األشــخاص أو الرواتــب؛ حيــث تســتهلك
الرواتــب نحــو ثلثــي نفقــات قطــاع الرعايــة الصحيــة .الثانيــة،

التوقيــت؛ أي حــل مشــكلة األمــراض فــي بدايتهــا حيــن تكــون
بــدال مــن االنتظــار للحصــول علــى
كُ لفتهــا  10دوالرات،
ً

مدير الجلسة:

حــل بمئــات الــدوالرات؛ لــذا ،فنحــن فــي بابــل نقــوم بإعــداد

لدينــا المدرســة القديمــة والمدرســة الحديثــة المعاصــرة،

تقنيــات أساســية للتعامــل مــع هاتيــن المشــكلتين؛ بمحاولــة

وهنــاك مــن األطبــاء والمهنييــن مــن هــم ضــد مســألة

اســتغالل الوقــت علــى الوجــه األمثــل ،والتنبــؤ بمشــكالت

التكنولوجيــا .فكيــف اســتطعتم التغلــب علــى تلــك

األشــخاص الصحيــة قبــل حدوثهــا.

ا لمشــكلة ؟
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السيد /كونر مكارثي:

نريــد أن نســتغل الــذكاء االصطناعــي في مســاعدة األشــخاص؛

عــن طريــق تطبيقــات تُ مكّ نهــم من معرفة األعــراض ،ووصفها،
والحصــول علــى عــاج لهــا ،دون الحاجــة إلــى زيــارة الطبيــب.

الدكتورة /ريم عثمان:

شــغل ،ثــم تكــون اإلحالــة
الم ّ
ال ،ســيحل محــل التمريــض أو ُ
إلــى الطبيــب فــي نهايــة األمــر.

ونحــاول أن نحاكــي عقــل الطبيــب فــي التعامــل مــع المرضــى،

حيــث طورنــا مجموعــة إمكانــات (عقل ذكاء اصطناعي) تســمح
لنــا بفعــل الكثيــر ممــا يفعلــه األطبــاء .أحــد هــذه اإلمكانــات

هــي قاعــدة المعرفــة؛ وهــي قاعــدة ضخمــة مــن البيانــات التــي

ـدرس فــي كليــات الطــب أو تُ ذكَ ــر فــي الدوريــات العلميــة ،مــع
تُ ـ َّ

تحديثهــا دائمــاً بأحــدث األبحــاث .إنهــا الكبــرى علــى مســتوى
العالــم؛ حيــث تضــم  530مليــون بيــان طبــي.

مدير الجلسة:

مــاذا لــو كان التشــخيص لــدى الطبيــب؟! بمــاذا ستســاعده
التكنولوجيــا؟

الدكتورة /ريم عثمان:

مدير الجلسة:

إذاً  ،هل نشهد استبدال الذكاء االصطناعي باألطباء؟

طورنا مجموعة إمكانات
(عقل ذكاء اصطناعي)
تسمح لنا بفعل الكثير مما
يفعله األطباء

حيــن نتحــدث عــن التكنولوجيــا واألتْ َمتــة ،فنحــن نتحــدث عــن

الحــد األقصــى ،فربمــا تُ ســتبدل التكنولوجيــا باألطبــاء ،وربمــا
ال .لكــن ال شــك أن التكنولوجيــا ستســاعدنا علــى تحســين

عمــل الطبيــب؛ بتوفيــر وقتــه ،وتحســين دقــة عملــه ،وبتوفيــر

تشــخيصات مميــزة .ونحــن نســتخدم الــذكاء االصطناعــي
فــي مجــال الطــب اإلشــعاعي ونحصــل علــى نتائــج أدق
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وأكثــر فاعليــة ،مــا يجعــل حيــاة األطبــاء والمرضــى أيســر.

وقدمنــا أيضــاً الصيدليــة (الروبوتيــة) ،التــي ستســاعد علــى
دقة العالج؛ من خالل تقديم العالج المناســب إلى المريض
المحــدد ،فــي الوقــت المناســب ،وبالجرعــة المناســبة.

ونتعامــل مــع ِخدمــات تطبيقــات الموبايــل ،مثــل الصحــة
ـجلتهم
اإللكترونيــة؛ ليتمكــن المرضــى مــن الوصــول إلــى سـ ّ

فضــا عــن مســاعدة األطبــاء علــى الوصــول إلــى
مباشــرة،
ً
ً
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 الكُ لَ ــف.

مدير الجلسة:

وماذا عن الذكاء االصطناعي والجينات الوراثية؟

الدكتورة /ريم عثمان:

يســاعد الــذكاء االصطناعــي اآلن علــى تقديــم خطــط عــاج
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مخصصــة؛ حيــث يســتطيع النظــام تحديــد أفضــل خطــة
عــاج لحالــة المريــض مــن خــال تشــخيص حالتــه ،ومــن ملفــه
الخــاص ،وتقريــره الطبــي ،وتاريخــه ُ
األســري.

الدكتورة /ريم عثمان:

نعــم ،نشــارك هيئــة الصحــة بدبــي فــي المعلومــات ،وهــم
يتولــون مســؤولية إعــداد اإلحصــاءات ،لتســاعدهم علــى
وضــع الدراســات ،وتحليــل وضــع الرعايــة الصحيــة فــي دبــي.

مدير الجلسة:

هل سنرى هذا النظام المخصص في مستشفيات أخرى؟

الدكتور /زياد سنكري:

نحــن فــي مؤسســة  CardioDiagnosticsنهتــم بطــب

الدكتورة /ريم عثمان:

القلــب والمشــكالت ذات الصلــة بالقلــب .المشــكلة الكبيــرة

جاهــدة علــى هــذا األمــر ،حيــث
ً
تعمــل هيئــة الصحــة بدبــي

التــي نواجههــا هــي أن عــدداً ضخمــاً مــن المرضــى يعانــون

اإللكترونيــة ،والتقديــم اإللكترونــي للفواتيــر ،أمــراً إلزاميــاً لجميع

بمتابعــة
ٍ
التشــخيص بســهولة .لــذا ،أنشــأنا تقنيــة تســمح

أصبحــت الوصفــات الطبيــة اإللكترونيــة ،والتقاريــر الصحيــة

عــدم انتظــام دقــات القلــب ،وال يســتطيعون الحصــول علــى

مؤسســات القطــاع الخــاص ومقدمــي الخدمــات الصحيــة.

طويلــة األجــل للمرضــى خــارج المستشــفيات ،مــا قلــل مــن

ـوال أفضــل
كُ لفــة متابعتهــم فــي المستشــفيات ،وحقــق وصـ ً
إلــى المرضــى ،ووفــر لهــم ظروفــاً مناســبة؛ لمتابعــة حالــة
نحــو أفضــل ،دون الحاجــة
قلوبهــم لمــدة طويلــة وعلــى
ٍ
إلــى الوجــود فــي المستشــفيات .لقــد بنينــا أيضــاً أول مركــز

متابعــة فــي الشــرق األوســط ،يخــدم مرضــى مــن تركيــا

مدير الجلسة:

ـوال إلــى أســتراليا وبعــض
مــروراً بــدول الخليــج العربــي ووصـ ً

هل تشاركون أحداً في المعلومات التي لديكم؟

الــدول األوروبيــة ،حيــث هنــاك فــي الواليــات المتحــدة مركــز
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المتابعــة الخــاص بهــا.

جانب من أسئلة الحضور

إننــي أؤمــن بشــدة أن الــذكاء االصطناعــي لديــه مــا يقدمــه،

أحد الحضور:

الصحيــة صناعــة عميقــة قائمــة علــى المعرفــة ،وال نســتطيع

يتعلــق بالصيدلــة الســريرية؟ وهــل ســنجد تطبيقــاً يقلــل مــن

ولكن الرعاية
وهــو أكثــر بكثيــر مــن المطــروح اآلن على الســاحة،
ّ

اســتبدال التكنولوجيــا بهــا بســهولة ،علــى األقــل اليــوم .ومــع

ذلــك ،فقــد ســمحت التكنولوجيــا لدينــا بالوصــول إلــى رعايــة

هــل سنســتخدم الــذكاء االصطناعــي فــي المســتقبل فيمــا

نســبة الخطــأ فــي هــذا الصــدد؟

أفضــل ،وبكُ لفـ ٍـة منخفضــة أكثــر مالءمــة .وهنــا يمكــن اســتخدام
التكنولوجيــا والــذكاء االصطناعــي ألقصــى حــد.

السيد /كونر مكارثي:

أعتقــد أن التكنولوجيــا تســتطيع تقليــل نســبة الخطــأ فــي

مدير الجلسة:

هل ستؤثر التكنولوجيا في مشاعر المرضى؟

الدكتورة /ريم عثمان:

هــذا الصــدد .هنــاك أخطــاء بشــرية ال نســتطيع إنكارهــا ،لكــن
المهــام أو العمليــات
إذا اســتطاعت اآلالت القيــام ببعــض
ّ

نحــو أكثــر دقــة ،ودون تدخــل
التــي يؤديهــا األفــراد علــى
ٍ
اإلنســان ،فــإن ذلــك ســيكون شــيئاً جيــداً.

أحيانــاً تكــون التكنولوجيــا مهمــة ،لكــن إذا لــم تُ ســتخدم جيــداً ،

الدكتورة /ريم عثمان:

ُيثقــف المرضــى جيــداً بشــأن بــاآلالت ودورهــا وأهميتهــا.

بمشــروع خطــة العــاج المخصصــة ،وهنــاك كثير من شــركات

وتُ شــرح للمرضــى جيــداً فسيشــتكون .مــن المهــم أيضــاً أن
وعلينــا متابعــة إقناعهــم بأنهــا ســهلة االســتخدام ومريحــة،

ومــن ّثــم ينتقــل هــذا المفهــوم إلــى المريــض ،ويرتــاح إلضافة

عنصــر التكنولوجيــا إلــى خطــة العــاج.

هنــاك مــا ُيعــرف اآلن فــي مجــال الــذكاء االصطناعــي

تقنيــة المعلومــات تطــور اآلن هــذا النــوع مــن المشــروعات.
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أحد الحضور:

هل ستقل كُ لفة الدواء نتيجة استخدام التكنولوجيا؟

الدكتورة /ريم عثمان:

حيــن نتحــدث عــن الــذكاء االصطناعــي أو التكنولوجيــا ،فنحــن

الدكتور /زياد سنكري:

نتحــدث عــن الكشــف المبكــر للمــرض ،والطــب الوقائــي،

بالتأكيــد ،ســيكون الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة أرخــص

والمتابعــة المناســبة ،وهــذا يســاعد علــى تقليــل الكُ لفــة.

لفــة أقــل.
األدق يــؤدي إلــى كُ ٍ

ســرعة الشــفاء وإعــادة تأهيــل المريــض ،نتيجـ ًـة لبقــاء المريــض

للكثيريــن ،وســيكون التشــخيص أســرع وأدق؛ والتشــخيص

ـدة علــى
علــى الجانــب اآلخــر ،تســاعد الجراحــات الروبوتيــة بشـ ٍ

ـدة قليلــة ،ممــا يقلــل مــن الكُ لفــة.
فــي المستشــفى لمـ ٍ
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السيد /كونر مكارثي:

إن الســؤال المطــروح اآلن ،لمــاذا ال نســتطيع أن نقــدم

نحــو
معلومــات حــول إمكانيــة تشــخيص األمــراض علــى
ٍ
عالمــي إلــى األشــخاص كافــة؟! لدينــا كثيــر مــن التطبيقــات
التــي نســتطيع نشــرها بــكل ســوق فــي العالــم ،وفــور ترجمــة
قيمــة جــداً
هــذه المعلومــات إلــى لغــات عــدة ،ســتكون ِّ
للجميــع.

أحد الحضور:

مســتقبال دوراً للتكنولوجيــا فــي الوقايــة
هــل ســنرى
ً
ا ال ســتبا قية ؟

السيد /كونر مكارثي:

ـا لقــد ركزنــا علــى تقييــم
نحــن نعمــل بالفعــل علــى هــذا ،فمثـ ً
األشــخاص مــن خــال الفحــص الصحــي الــذي يجيــب عــن
أســئلة عــدة توضــح الحالــة الصحيــة كاملــة ،ومــن خــال ذلــك

نســتطيع رؤيــة احتمــاالت اإلصابــة باألمــراض المختلفــة.

الدكتورة /ريم عثمان:

أمــا عــن الطــب الوقائــي ،فهنــاك مــا ُيعــرف بالطــب التنبــؤي؛
الــذي يمكــن مــن خاللــه تحليــل المرضــى ومعرفــة أوجــه
التشــابه بينهــم .حيــث يقــوم النظــام بتحليــل التاريــخ المرضـ ّـي
ـا -مريضــاً بالســكري .لــذا
للمريــض ،ومعرفــة مــا إذا كان -مثـ ً

فهنــاك برنامــج تثقيفــي مكثــف للمريــض ،يمكــن تنفيــذه
بمســاعدة الــذكاء االصطناعــي.
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أحد الحضور:

ما المقصود تحديداً بالجراحات الروبوتية؟

الدكتورة /ريم عثمان:

الجراحــات الروبوتيــة هــي جراحــات يكــون الطبيــب فيهــا علــى
جهــازه يديــر الروبــوت ،بينمــا يتولــى الروبــوت إجــراء العمليــة؛

بفتــح الجســم وخياطــة الجــروح ،ونتيجــة لذلــك يكــون معــدل
النــزف والعــدوى أقــل ،والشــفاء أســرع.

مدير الجلسة:

أعتقــد أن هنــاك الكثيــر مــن االبتــكارات والتقنيــات إلزاحــة
الجانــب البشــري مــن المجــال ،وتــرك الســاحة لــآالت لتفعــل
كل شــيء!

السيد /كونر مكارثي:

أعتقــد أنــه حيــن نتخلــص مــن العواطــف والمشــاعر فــي مجال
العمليــات الجراحيــة ،يكــون األثــر عظيماً.
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مدير الجلسة:

هل ستؤثر التكنولوجيا في طبيعة البحث الطبي؟

الدكتور /زياد سنكري:

بالتأكيــد ،إن مــا نفعلــه بالــذكاء االصطناعــي مــن خــال
التعلــم اآللــي هــو أنــك تحصــل علــى كــم هائــل مــن المعرفــة
157

عــن طريــق أفضــل الجراحيــن واألطبــاء والباحثيــن ،ثــم تضعــه
فــي مــكان واحــد ،ويكــون لديــك شــبكة عميقــة ،تضبطهــا

بطريقــة معينــة وتدربهــا علــى هــذه البيانــات ،وجعــل هــذه
المعرفــة متاحــة للجميــع يجعــل مســتوى الرعايــة أفضــل.

أحد الحضور:

كيــف أســتطيع الوثــوق بالــذكاء االصطناعــي فيمــا يتعلــق

بالمعلومــات الطبيــة الخاصــة بــي؟ وكيــف يمكــن ضمــان

عــدم اختــراق هــذا الــذكاء االصطناعــي؟

الدكتور /زياد سنكري:

هنــا يأتــي الــدور الكبيــر للحكومــات؛ ففــي الواليــات المتحــدة
لديهــم قانــون مخصــص للتعامــل مــع حمايــة المعلومــات

الصحيــة أو المعلومــات الشــخصية للمريــض ،معــروف باســم
«نظــام حمايــة معلومــات المرضــى األمريكــي».

أحد الحضور:

كيــف ســيؤثر الــذكاء االصطناعــي والتكنولوجيــا فــي تحســين
عــاج الســرطان بمختلــف أنواعــه؟

الدكتورة /ريم عثمان:

أصبــح الطــب الوقائــي باســتخدام الــذكاء االصطناعــي يتنبــأ

باألشــخاص الذيــن يكونــون عرضـ ًـة لإلصابــة بالســرطان ،وقبــل
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وســأقول إن الــذكاء االصطناعــي يســاعد فــي هــذه األبحاث،
ونســتطيع فهــم الكثيــر مــن المعلومــات فــي وقــت أســرع
بكثيــر ،ممــا كان يتطلــب فهمــه مئــات الســنين.

الدكتور /زياد سنكري:

أؤمن بشدة بأن التكنولوجيا ستجعل عالمنا أفضل.

الدكتورة /ريم عثمان:

ينبغــي كذلــك اســتخدام التكنولوجيــا فــي الــدورة الكاملــة
للرعايــة الصحيــة؛ وذلــك لبنــاء قطــاع رعايــة صحيــة قــوي.

أن يصبــح الشــخص مريضــاً بالســرطان ،نكــون قــد قضينــا علــى

الســرطان قبــل أن يبــدأ.

السيد /كونر مكارثي:

نحــن نحتــاج فــي األســاس إلــى اســتخدام المعرفــة التــي

السيد /كونر مكارثي:

هنــاك كثيــر مــن االســتثمارات فــي مجــال األبحــاث الطبيــة،

لدينــا ،ومشــاركة اآلخريــن فيهــا ،ثــم نشــرها بــذكاء فــي جميــع

أنحــاء العالــم.
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اليوم األول
قاعة أوبرا المعرفة
الجلسة الرابعة

االقتصاد اإلسالمي
ودوره في اقتصاد
المعرفة
مـحـــــاور الجــلســة
ً
ُ
~التمويل اإلسالمي يعد محركا في االقتصاد العالمي.
~قطاع المنتجات الحالل :صناعة التريليون دوالر.
~االقتصاد اإلسالمي الرقمي ..هل هو اقتصاد معرفي؟
~تبادل المعلومات بين األسواق المالية اإلسالمية.
~المعرفة اإلسالمية بصفتها إحدى ركائز االقتصاد اإلسالمي.
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المتحدثون
السيد /عبدالله محمد العور
المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير االقتصاد اإلسالمي.

البارونة /سعيدة وارسي
محامية وسياسية بريطانية.

السيد /محمد داود بكار
رئيس المجلس االستشاري الشرعي في بنك نيجارا-
وهيئة األوراق المالية بماليزيا وبنك أبوظبي األول.

السيد /هاريس عرفان
العضو المنتدب لشركة قرطبة كابيتال.

مدير الجلسة
الدكتور /عارف سليمان

َّ
مدير األبحاث االقتصادية والتعلم المؤسسي في البنك
اإلسالمي للتنمية في جدة  -المملكة العربية السعودية.
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السيد /عبدالله محمد العور

البارونة /سعيدة وارسي

السيد /محمد داود بكار

المدير التنفيذي لمركز دبي
لتطوير االقتصاد اإلسالمي

محامية وسياسية بريطانية

رئيس المجلس االستشاري الشرعي
في بنك نيجارا ،وهيئة األوراق المالية
بماليزيا وبنك أبوظبي األول

حاصل على بكالوريوس العلوم في إدارة

عضو مجلس اللوردات ،وكانت أول وزيرة

المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة

الواليات المتحدة األمريكية .وتخرج في

رئيسة حزب المحافظين في الفترة من

المجلس االســتــشــاري الــشــرعــي للبنك

األعمال من جامعة كولورادو في بولدر،
برنامج محمد بن راشــد إلعــداد القادة،
وشغل مهام الرئيس التنفيذي لسلطة

مركز دبي المالي العالمي من  2009إلى

.2012

فضال عن أنها كانت
مسلمة في بريطانيا،
ً

 2010إلــى  ،2012كما تقلدت منصب
وزيـ ــرة دول ــة بــالــخــارجــيــة البريطانية في
الفترة من  2010إلى  .2014كما رأست

المجموعة اإلسالمية العالمية للتمويل
واالستثمار.

أم ــان ــي ،ويــشــغــل حــالــيــاً مــنــصــب رئــيــس

المركزي الماليزي ،وهيئة األوراق المالية
الماليزية وبنك أبوظبي األول .وحاصل
التميز للمساهمة البارزة في
على «جائزة
ُّ

القيادة الشرعية واالستشارية».
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السيد /هاريس عرفان
العضو المنتدب لشركة قرطبة كابيتال

رئـــيـــس مــجــلــس إدارة شـــركـــة فــنــتــك

اإلســامــيــة فــي بريطانيا ،وشــريــك في

شــركــة جــيــتــواي الــمــحــدودة للخدمات

الــمــهــنــيــة .مــؤلــف كــتــاب «الــمــعــامــات
المصرفية الشرعية :نظرة على العالم

الخفي للتمويل اإلسالمي» ،له  25عاماً

من الخبرة في لندن والشرق األوســط.

وحــاصــل على شــهــادة فــي الــفــيــزيــاء من
أكسفورد.
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مدير الجلسة:

مدير الجلسة:

ربمــا يبلــغ عمــر مصطلــح «اقتصــاد المعرفــة» أكثــر مــن 50

لنتحــدث عــن قطــاع االقتصــاد اإلســامي تحديــداً  ،كيــف

الســابع الميــادي ،ويرتكــز علــى القيــم األخالقيــة ،ومبــادئ

تريليونــات دوالر؟

نحقــق مزيــداً مــن النمــو فــي هــذا القطــاع لنصــل بــه إلــى 10

عامــاً  ،بينمــا يعــود تاريــخ االقتصــاد اإلســامي إلــى القــرن

الشــريعة اإلســامية .فلنبــدأ بالســيد عبداللــه محمــد العــور.

يقــدر حجــم االقتصــاد اإلســامي بنحــو  3تريليونــات دوالر،

فمــا آفــاق النمــو والتطــور التــي تراهــا لهــذا القطــاع؟

السيد /محمد داود بكار:

أعتقــد أن الســبيل إلــى زيــادة حجــم قطــاع االقتصاد اإلســامي

قصــر
ليصــل إلــى  10تريليونــات دوالر خــال  5ســنوات هــو ّأل نَ ُ

السيد /عبدالله محمد العور:

المنتجــات الحــال علــى شــريحة المســتهلكين المســلمين؛ ألن

أوضــح تقريــر واقــع االقتصــاد اإلســامي لعــام  2017أن

األمــر يتعلــق بمعاييــر الســامة العاليــة ،واالهتمــام بمصــدر

دوالر ،ومــن المتوقــع أن يصــل إلــى  2.6تريليــون دوالر خــال

التقنيــات التكنولوجيــة الحديثــة مــن أجــل تعزيــز الشــفافية.

حجــم االقتصــاد فــي هــذا القطاع المزدهر تجــاوز  1.8تريليون

المنتجــات الغذائيــة وجودتهــا .وينبغــي لنــا أيضــاً توظيــف

 3أو  4ســنوات .وينطبــق ذلــك أيضــاً علــى قطــاع التمويــل

لقد أعرب الكثيرون في

اإلســامي ،حيــث تــم تقديــر قيمــة األصــول فــي القطــاع

بريطانيا عن قلقهم إزاء

بمبلــغ  2.4تريليــون دوالر علــى مســتوى العالــم فــي ،2017

انتشار األغذية الحالل ،وتم

ومــن المتوقــع أن ترتفــع إلــى مــا يزيــد علــى  3.33تريليونــات

تأسيس حركات سياسية

دوالر بحلــول .2021

مناهضة لألغذية الحالل في
ِ
األسواق تنادي بمنع بيعها
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مدير الجلسة:

مدير الجلسة:

مــا التحديــات التــي تلمســينها فــي المملكــة المتحــدة

الســيد هاريــس عرفــان ،تحدثــت البارونــة ســعيدة وارســي

وفقــدان مصداقيتهــا لــدى المســتهلك؟

فهــا تفضلــت بإلقــاء مزيــد مــن الضــوء علــى هــذه النقطــة؟

وتســهم فــي تقويــض العالمــة التجاريــة لصناعــة الحــال

البارونة /سعيدة وارسي:

إن العالمــة التجاريــة للمنتجــات الحــال الموافقــة ألحــكام

الشــريعة قــد فقــدت مصداقيتهــا لــدى المســتهلك

الغربــي بالتأكيــد .لنأخــذ إنتــاج األغذيــة علــى ســبيل المثــال؛
لقــد أعــرب الكثيــرون فــي بريطانيــا عــن قلقهــم إزاء انتشــار

مناهضــة
ِ
األغذيــة الحــال ،وتــم تأســيس حــركات سياســية
لألغذيــة الحــال فــي األســواق تنــادي بمنــع بيعهــا .أضــف
إلــى ذلــك أنــه فــور إعــان بيــع األغذيــة الحــال يثــور جــدل

سياســي بســبب اجتــذاب التظاهــرات واالعتراضــات؛ للتعبيــر

عــن القلــق بشــأن «إجبارهــم» علــى تنــاول األغذيــة الحــال؛
حيــث ال تُ تــاح لهــم حريــة االختيــار.

عــن بنــاء العالمــة التجاريــة ومــا يتعلــق بالتمويــل اإلســامي،

السيد /هاريس عرفان:

إذا تحدثنــا عــن العالمــة التجاريــة للمنتجــات الحــال بصفــة
عامــة -فــي المملكــة المتحــدة على ســبيل المثال -ســتنحصر

غالبــاً فــي صناعــة اللحــوم والصناعــة المصرفيــة ،وبالطبــع
هنــاك عناصــر أخــرى لالقتصــاد الحــال يمكــن أن نشــير إليهــا،
ولكــن صناعــة اللحــوم والصناعــة المصرفيــة همــا األبــرز فــي

بريطانيــا .أمــا الســبب وراء ضعــف أداء البنــوك اإلســامية

فيتمثــل فــي انعــدام الفهــم والتقــارب الثقافــي مــع
العمــاء ،نتيجــة الفجــوة الموجــودة بيــن البنــوك اإلســامية
وعمالئهــا ،وأعتقــد أن اقتصــاد المعرفــة منــوط بــه دور كبيــر
فــي إعــادة ربــط العمــاء بهــذه الخدمــات والمنتجــات.
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السيد /هاريس عرفان:

البارونة /سعيدة وارسي:

أشــكر لــك طــرح هــذا الموضــوع المهــم ،فمفهــوم الطعــام

تعقيبــاً علــى طــرح هاريــس عرفــان؛ لقــد انصــب تركيزنــا لفتــرة

الحــال الطيــب فــي اإلســام يمتــد ليشــمل جميــع مراحــل

طويلــة مــن الوقــت علــى المذابــح التــي تحــرص على َســير

السلســلة الصناعيــة للمنتجــات الحــال ،وال يقتصــر علــى

عمليــة الذبــح وفــق أحــكام الشــريعة ،ولكــن حيــن نتأمــل مــا

طريقــة الذبــح وحدهــا.

قالــه هاريــس نــدرك أن المبــادئ المتعلقــة بمفهــوم الحــال

فــي ســياق الشــريعة أكثــر مــن ذلــك ،مثــل :الرفــق بالحيــوان،

وتوفيــر الرعايــة والطعــام ،وطــرق الذبــح.
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السيد /عبدالله محمد العور:

حيــن نقــارن بيــن صناعــة الحــال وقطــاع التمويــل اإلســامي
وبيــن المنتجــات التقليديــة ،نــدرك أن اختــاف الجانــب
المتعلــق بأحــكام الشــريعة ال يزيــد فــي الغالــب علــى -10

 ،%20خاصــة فــي قطــاع التمويــل اإلســامي .فمجــال
التنافــس بيــن البنــوك يتمثــل فــي خدمــات العمــاء ،وســرعة

مدير الجلسة:

مــن منظــور اقتصــاد المعرفــة كيــف نحقــق التبــادل المعرفي
بيــن ســوق ماليزيــا واإلمــارات مــن جانــب ،واألســواق الغربيــة
مــن جانــب آخــر؟ وكيــف نحاكــي بعــض التجــارب الجيــدة فــي

الغــرب ،وفــي الــدول التــي يقــل فيهــا عــدد المســلمين؟

االســتجابة ،وســهولة تقديــم الخدمــات ،وتوفيــر المنتجــات،
أي مــن ذلــك بقضيــة االمتثــال ألحــكام الشــريعة.
وال يتعلــق ٌّ

السيد /محمد داود بكار:

ينبغــي أن نعــزز النظــام اإليكولوجــي ألي صناعــة ،ســواء
البارونة /سعيدة وارسي:

الخدمــات المصرفيــة اإلســامية فــي المملكــة المتحــدة

ســيئة فيمــا يتعلــق بتوظيــف التكنولوجيــا والبيروقراطيــة
وخدمــة العمــاء بصفــة عامــة ،وهــذا يعنــي أن البنــوك
اإلســامية فــي بريطانيــا أخفقــت فــي تحقيــق النجــاح فــي
الســوق اإلســامي ،وبالتأكيــد أخفقــت فــي اختــراق الســوق

غيــر اإلســامي.

كانــت التمويــل المالــي أم صناعــة الحــال ،مثــل أي اقتصــاد

آخــر فــي العالــم ،كقطــاع اقتصــاد التعديــن أو النفــط أو
ـا واحــداً
الســياحة .وال بــد أن نــدرك أن الشــريعة ال تقــدم حـ ً

لــكل المشــكالت ،حتــى فيمــا يتعلــق باألمــور البســيطة

مثــل المعامــات والــزواج .األمــر الثانــي يتمثــل فــي الحاجــة
إلــى االســتثمار فــي تقنيــات البيانــات الضخمــة والــذكاء

االصطناعــي.
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السيد /هاريس عرفان:

أعتقــد أنــه دون تركيــز الجهــود علــى التكنولوجيــا الماليــة فــإن

الخدمات المصرفية اإلســامية ســتضل الطريق ،فمســتقبل

التمويــل اإلســامي والخدمــات المصرفية اإلســامية يكمن
فــي توســيع نطــاق الســوق ليشــمل غيــر المســلمين أيضــاً.

الرقمــي؛ فهــل يمكــن أن نتبنّ ــى هــذا المفهــوم فــي ســياق

االقتصــاد اإلســامي؟

البارونة /سعيدة وارسي:

مــن المهــم كذلــك توســيع نطــاق ســوق منتجــات التمويــل
اإلســامي ،وينبغــي التركيــز علــى أهميــة اســتمرار عمليــة

تطويــر منتجــات جديــدة أو اســتحداثها فــي كل القطاعــات.

السيد /محمد داود بكار:

ينبغــي أن نؤســس اقتصــاداً رقميــاً إســامياً  ،ونوفــر المنتجــات
والخدمــات الرقميــة ذات الجــودة العاليــة .ألن االقتصــاد
ِ

مدير الجلسة:

اإلســامي الرقمــي يوفــر مزايــا متعــددة ،حيــث إنــه ال

تحدثنــا عــن التكنولوجيــا واســتحداث المنتجــات ومعاييــر

يفــرق بيــن المســتثمر الجديــد والقديــم ،وليــس هنــاك قيــود

الســامة ،وأشــار الدكتــور محمــد بــكار إلــى االقتصــاد

وال حــدود لمــا يمكــن أن يحققــه ،ويتعلــق النجــاح بتحصيــل
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المعرفــة وتوظيفهــا ،واختيــار النظــام الصحيــح ،واالســتعانة

مرتكــزاً علــى علــوم الحاســب ،فــا أعتقــد أن حاملــي الدرجــات

كبــرى الشــركات فــي الســوق ،وهنــا يكمــن جمــال االقتصــاد

االقتصــاد اإلســامي ،بــل أولئــك المعنيــون بتوظيــف

بالخبــرات المناســبة ،وتســتطيع بــكل بســاطة التفــوق علــى

الرقمــي.

العلميــة فــي االقتصــاد هــم القــادرون علــى تغييــر صفحــة
التكنولوجيــا فــي قطاعــات االقتصــاد اإلســامي .وأؤيــد

بشــدة مــا يحــدث فــي قطــاع االقتصــاد اإلســامي فــي اآلونــة

األخيــرة؛ مــن عقــد المؤتمــرات الذكيــة ،وتوظيــف تقنيــة
البلــوك تشــين  ،Blockchainوغيرهــا مــن التقنيــات الحديثــة.

السيد /عبدالله محمد العور:

أود أن أضيــف أن اإلطــار المثالــي ،مــن وجهــة نظــري ،أن تنظــر
إلــى األمــر مــن زاويتيــن؛ ألن لدينــا فــي القلــب ركائــز االقتصــاد

اإلســامي مثــل التمويــل اإلســامي وصناعــة الحــال
وتشــمل األغذيــة الحــال والمالبــس وغيرهــا ،وهنــاك أيضــاً

ركائــز التمكيــن ،مثــل االقتصــاد الرقمــي والمعرفــة فــي ســياق

التعليــم والمعلومــات وغيرهــا ،وال ينبغــي أن نغفــل أهميــة
المعاييــر ضمــن ركائــز التمكيــن ،ويجــب تحقيــق التــوازن بتوفيــر

مدير الجلسة:

تناولــت فــي إحــدى مقاالتــك مفهــوم األعمــال التجاريــة
التــي تُ راعــى فيهــا االعتبــارات األخالقيــة؛ فهــا تفضلــت
بإلقــاء مزيــد مــن الضــوء علــى هــذا الموضــوع؟

هــذه الركائــز الثــاث ضمــن جهــود الحكومــة والقطــاع الخــاص.

السيد /عبدالله محمد العور:
السيد /هاريس عرفان:

المســتقبل للبرمجــة والتشــفير وعلــوم الحاســوب ،وأتمنــى
المصرفيــة اإلســامية
الخدمــات
أن يكــون مســتقبل صناعــة ِ
ِ

بدأنــا الرحلــة بإنشــاء هيئــة محايــدة تحــت اســم التحالــف

الدولــي لســامة المنتجــات الحــال ( )IHIAفــي العــام
 2006باإلمــارات ،وهــي منظمــة عالميــة غيــر ربحيــة تضــم
هيئــات اعتمــاد الحــال المختلفــة علــى مســتوى العالــم،
171

البارونة /سعيدة وارسي:

علــى الرغــم مــن المبــادئ واألســس األخالقيــة التــي ترتكــز

عليهــا صناعــة الحــال ،فكثيــر مــن المنتجــات الحــال ســيئة
وغيــر صحيــة ،كذلــك مــا يتعلــق بجانــب الرفــق بالحيــوان،
وطــرق النقــل ونــوع الطعــام.

جانب من أسئلة الحضور

أحد الحضور:

لمــاذا نُ ِصـ ُّـر علــى تغييــر مســمى التمويــل اإلســامي إلــى «النظام
التشــاركي»؟ لماذا نخجل من مســمى «التمويل اإلســامي»؟

السيد /محمد داود بكار:

وبــدأ التحالــف بـــ 9دول ويشــمل اآلن  33دولــة .ودورهــا هــو

للخدمــات
ال أكتــرث كثيــراً للمســميات؛ نســتطيع الترويــج ِ

المختلفــة ،والــدور األكبــر المنــوط بتلــك الــدول هــو تنميــة

التــي تراعــي االعتبــارات األخالقيــة ،أو غيــر ذلــك مــن

المصرفية
والمنتجــات اإلســامية تحــت مسـ ّـمى المعامــات
ِ

توحيــد العمليــات والمعاييــر المعتمــدة فــي هيئــات االعتمــاد

المســميات التــي تناســب الســوق .ولكــن األهــم هــو توفيــر

تجــارة المنتجــات الحــال ،مــا يســهم فــي توســيع نطــاق

النظــام اإليكولوجــي المناســب ،وبــذل الجهــود الحقيقيــة

ـدة
ســوق المنتجــات الغذائيــة الصحيــة الحــال؛ لتشــمل قاعـ ً

فــي هــذا الصــدد.

أعــرض مــن المســتهلكين.

172

علــى معاييــر االمتثــال ألحــكام الشــريعة بشــأن بالمنتجــات

والخدمــات المقدمــة.
أحد الحضور:

لمــاذا ال يــزال التمويــل اإلســامي بمعــزل عــن االقتصــاد

العالمــي؟

السيد /محمد داود بكار:

ال نســتطيع إجبــار المســتهلك علــى اختيــار المنتجــات

والخدمــات الحــال التــي تمتثــل الشــريعة ،لكــن نســتطيع
ِ

تعظيــم الشــفافية مــن خــال االعتمــاد علــى التكنولوجيــا،

حينئــذ يســتطيع
ٍ
وهــذا هــو المســتقبل؛ ألن المســتهلك

أن يعــرف مصــدر المنتــج والمعاييــر المعتمــدة علــى طــول
السلســلة الصناعيــة.

السيد /هاريس عرفان:

كثيــر مــن الشــركات تمتثــل أنشــطتها ألحــكام الشــريعة

ولكنهــم يدركــون أن تصنيفهــم تحــت مســمى «إســامي»

يتســبب فــي تقليــص حصتهــم الســوقية ،وقــد يكــون
مســمى «إســامي» أو «ممتثــل ألحــكام الشــريعة» غيــر

مجـ ٍـد فــي بعــض األســواق .تــزداد قناعتــي بضــرورة الحفــاظ

السيد /عبدالله محمد العور:

مــن منظــور التكنولوجيــا ،تحقيــق هــذه األهــداف ليــس صعباً

ـتحيال ،ولكــن يكمــن الســر فــي كــون هــذه الخدمــات
وال مسـ
ً

مدفوعــة بقــوى الســوق والطلــب.
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حين نقارن بين صناعة الحالل
وقطاع التمويل اإلسالمي
وبين المنتجات التقليدية ،ندرك
أن اختالف الجانب المتعلق
بأحكام الشريعة ال يزيد في
الغالب على  ،%20-10خاصة
في قطاع التمويل اإلسالمي

مدير الجلسة:

أطلــب مــن الســادة المتحدثيــن تعقيبــاً نهائيــاً فــي ختــام

الجلســة.

السيد /محمد داود بكار:

السيد /عبدالله محمد العور:

لــم نحــدد حتــى اآلن أي ضوابــط شــرعية لالقتصــاد الرقمــي

مــا نطمــح إلــى تحقيقــه هــو توحيــد معاييــر الحــال ،واالمتثال

اإلســامي لتحديــد الحــال والحــرام فــي هــذا الفضــاء

ألحــكام الشــريعة فــي كل المجتمعــات المســلمة حــول

الواســع بشــأن بالترفيــه والبرامــج والتطبيقــات ،والخطــوة

العالــم.

التاليــة تتمثــل فــي بــذل الجهــود الحثيثــة فــي هــذا الصــدد.

السيد /هاريس عرفان:

البارونة /سعيدة وارسي:

أتطلــع إلــى الوقــت الــذي نوقــن فيــه تمام اليقيــن أن األغذية

بالحديــث عــن التمويــل اإلســامي ،وصناعــة الخدمــات

االعتبارات األخالقية.

تلبيــة طلبــات المســتهلكين فــي هــذه الصناعــة.

المصرفيــة اإلســامية خاصــة ،ال تتوافــر لنــا رفاهيــة اختيــار

الحــال التــي نشــتريها هــي حقــاً حــال ،وصحيــة ،وتُ راعــى فيها
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اليوم األول
قاعة حديث المعرفة
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177

178

اليوم األول
قاعة حديث المعرفة
الجلسة األولى

االبتكار االجتماعي

مـحـــــاور الجــلســة
~االبتكار ودوره التاريخي في تحقيق االزدهار.
~لماذا ال تتمتع دول العالم كافة بحقها في االزدهار؟
~رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
ودولة اإلمارات لالبتكار.
~مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
لالزدهار العالمي.
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المتحدث
السيد /بدر سلطان العلماء
رئيس وحدة صناعة الطيران والدفاع -شركة مبادلة لالستثمار

حصــل علــى البكالوريــوس فــي الشــريعة
والقانــون مــن جامعــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة ( ،)2002والماجســتير فــي القانــون
مــن هارفــارد ،كمــا عمــل مــن قبــل محاميــاً
ومستشــاراً قانونيــاً لــدى «بيكــر آنــد ماكينــزي
حبيــب المــا» مكتــب «حبيــب المــا
تنفيذيــاً لشــركة
وشــركاه» ســابقاً .ورئيســاً
ّ
«ســتراتا».
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أود فــي البدايــة أن أتحــدث عــن متطلبــات بنــاء اقتصــاد قائــم

فــي العيــن ،تُ ؤخــذ ويتــم تركيبهــا فــي الواليــات المتحــدة فــي

العربيــة المتحــدة  ،2021ورؤيــة أبوظبــي  ،2030حيــث

وكونّ ــا فريــق عمــل بأيـ ٍـد إماراتيــة لتصنيــع قطــع
فــي  10أشــهرَّ ،

علــى المعرفــة ،فالجميــع علــى درايــة برؤيــة دولــة اإلمــارات

تهــدف الرؤيتــان إلــى تنويــع االقتصــاد بعيــداً عــن النفــط
والغــاز ،واالنتقــال إلــى االقتصــاد القائــم علــى المعرفــة.

طائــرات األحــام البوينــج  777و .787لقــد شــيدنا المصنــع
طائــرات مــن القمــاش يتــم تركيبهــا فــي طائــرات البوينــج 777

حصريـاً ،فليــس هنــاك ُمصنِّ ــع آخــر
و .787ونحــن نفعــل هــذا األمــر
ّ

فنحــن لدينــا النفــط ،وهــو نعمــة كبيــرة ،فمــاذا نســتطيع أن نفعــل

ـف بالقطــع البســيطة
فــي العالــم يفعــل الشــيء نفســه .ولــم نكتـ ِ

وهنــاك مثــال فــي إمــارة العيــن؛ حيــث أردنــا بنــاء منشــأة تصنيــع

الطائــرة حصري ـ ًا فــي مدينــة العيــن العــام المقبــل.

بمثــل هــذه الثــروة؟ إن الثــروة وحدهــا ليســت هــي مصــدر الرخــاء.
أجــزاء الطائــرات فــي صحــراء العيــن ،وبعد مرور  10أشــهر ،أصبحت

لدينــا المنشــأة قائمــة ومســتعدة للتصنيــع .وكان يواجهنــا تحــدي

بنــاء «الغرفــة النظيفــة»؛ ألن عمليــة تصنيــع أجــزاء الطائــرات مــن
أليــاف الكربــون عمليــة حساســة ،تتطلــب خلــو المــكان مــن األتربــة
والحــرارة ،ووجــود بيئــة محكمــة إلتمــام عمليــات التصنيــع.

لقــد كانــت البدايــة فــي تصنيــع أجــزاء الطائــرة البســيطة؛ حيــث
كان نصــف الطائــرة مــن القمــاش ،وكانــت القطــع المصنوعــة

طورنــا الكفــاءة اإلماراتيــة؛ بحيــث نُ صنّ ــع ذيــل
والصغيــرة ،بــل َّ

تطــور جديــدة ،وانتقلنــا بعــد ذلــك إلــى
وقــد بــدأت مرحلــة
ُّ
مرحلــة الثــورة الصناعيــة الرابعــة ،ووجــب علينا تطوير أنفســنا؛

حيــث يســير العالــم بوتيــرة ســريعة نحــو االبتــكارات المتنوعــة؛
لــذا ،بدأنــا نخــوض غمــار الطباعــة ثالثيــة األبعــاد .إن أول إنجــاز

لدولــة اإلمــارات فــي منطقــة الخليــج هــو طباعــة أول جــزء
داخلــي لطيــران االتحــاد لطائــرة  ،777وكان ذلــك العــام

الماضــي .ونحــن مســتمرون فــي تطويــر كفاءاتنــا الســتخدام
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الطباعــة ثالثيــة األبعــاد وسـ ً
ـيلة لصناعــة أجــزاء الطائــرات .إذا

الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس

التركيــز فــي المســتقبل علــى الطباعــة ثالثيــة األبعــاد.

خدمــة اإلنســانية؛ حيــث تكلّ ــم عــن خدمــة اإلنســانية عــن

كان نصــف الطائــرة مصنوعــاً مــن القمــاش ،فيجــب أن يكــون

الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي ،رعــاه اللــه ،بشــأن

ولدينــا مصنــع متميــز فــي العيــن وهــو مصنــع «ســتراتا»،

طريــق االبتــكار واإلبــداع وليــس المــال .إن االبتــكار واإلبــداع

المواطنــون نصــف القــوى العاملــة فــي المصنــع ،مــع وجــود

المعرفــة هــو مــا يأتــي بالثــروة لألجيــال المقبلــة.

الــذي يعمــل فــي مجــال إنتــاج أجــزاء هيــاكل الطائــرات .ويمثــل

كبيــر جـ ّـداً للعنصــر النســائي فــي مراحــل العمــل كافــة؛ ســواء
إدارة التشــغيل أو تصنيــع األجــزاء أو إدارة ِفــرق العمــل أو

اإلشــراف علــى خطــوط اإلنتــاج .فدائمــاً مــا نقــول« :إذا عمــل

القلــب والعقــل معــاً ؛ يصبــح المســتحيل ممكنــاً ».

ســيدومان فــي المســتقبل ،فهمــا يبنيــان المعرفــة ،ومــا يبنــي

إننــا ملهمــون برؤيــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي،

رعــاه اللــه ،وبمــا حققنــاه فــي دولــة اإلمــارات ،وبإمكاناتنــا فــي
خدمــة الشــعوب األخــرى .ألن المعرفــة تُ عـ ّـد الوســيلة الوحيــدة

ولقــد شــكَّ كت شــركات كثيــرة فــي البدايــة ،فــي قــدرة

لنقــل الكفــاءة؛ لبنــاء االقتصــاد وتطويــر المجتمعــات األخــرى.

شــركات كبــرى أيضــاً  -مثــل «إيربــاص» -اهتمــت بفكــرة تطـ ّـور

مبــادرة عالميــة تســعى لحل المشــكالت الموجــودة في مناطق

دولــة اإلمــارات علــى تصنيــع أجــزاء الطائــرات ،ولكــن هنــاك

اإلمــارات؛ ألنهــا تشــتري أكبــر عــدد طائــرات علــى مســتوى
العالــم؛ حيــث تقــول اإلحصــاءات إن دولــة اإلمــارات هــي ثانــي
أكبــر ســوق فــي شــراء طائــرات «إيربــاص»؛ لــذا ،فقــد حرصــت
شــركة «إيربــاص» علــى نقــل المعرفــة إلــى دولــة اإلمــارات؛
كــي تســتطيع يومــاً مــا أن تُ صنِّ ــع أجــزاء الطائــرات.

وهنــاك شــيء آخــر ،أال وهــو االبتــكار االجتماعــي ،ويأتــي ذلــك
انطالقــاً مــن الهــدف الســامي للرؤيــة التــي يرســمها صاحــب

إن االبتكار واإلبداع سيدومان
في المستقبل ،فهما يبنيان
المعرفة ،وما يبني المعرفة
هو ما يأتي بالثروة لألجيال
المقبلة

وهنــاك مبــادرة محمــد بــن راشــد لالزدهــار العالمــي؛ وهــي
مختلفــة مــن العالــم عــن طريــق االبتــكار ،فهــو وسـ ً
ـيلة لحــل هــذه

المشــكالت .وتهــدف المبــادرة أيضـ ًا إلــى رفــع مســتوى االزدهــار
فــي هــذه الــدول؛ ألنهــا تحتــاج إلــى المســاعدة ،مــن خــال ربــط

العقــول فــي جميــع أنحــاء العالــم عــن طريــق اإلنترنــت ،ونحــاول

التوصــل إلــى حلــول جديــدة مــن أنحــاء العالــم كافــة.

وهنــاك أربعــة تحديــات تواجهنــا ونريــد التغلــب عليهــا وهــي:
المــدن المســتدامة ،والطاقــة المســتدامة ،والفجــوة

الرقميــة ،والتحــول الريفــي واســتئصال شــأفة الجــوع .حيــث
ْ
إن البشــر كافــة يعانــون هــذه التحديــات ،وتؤثــر فيهــم

قصــر
تأثيــراً مباشــراً .والجديــر بالذكــر ،أن دولــة اإلمــارات ال تَ ُ
جهودهــا علــى حــل المشــكالت المحليــة فقــط ،بــل تتطــرق

إلــى حــل المشــكالت الخارجيــة أيضــاً .ألن مســاعدة اآلخريــن
نحــو غيــر مباشــر.
تعــود بالنفــع علينــا علــى
ٍ
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اليوم األول
قاعة حديث المعرفة

الجلسة الثانية
تأثير قطاع السيارات في
االقتصاد المعرفي لدولة
اإلمارات العربية المتحدة
مـحـــــاور الجــلســة
~ما دور الشباب في اقتصاد المعرفة؟
~هل للقطاع الصناعي تأثير في التنمية االقتصادية؟
~أين قطاع الصناعة في اإلمارات اليوم؟
ً
ً
~كيف تلعب صناعة السيارات دورا مهما في دعم
التنوع االقتصادي في الدولة؟
185

المتحدث
الدكتورة /ماجدة العزعزي
المدير التنفيذي لمصنع ساندستورم للسيارات.

أول إماراتيــة فــي الشــرق األوســط تحصــل
علــى درجــة الدكتــوراه فــي إدارة أعمــال
سلســلة التوريــدات والتصنيــع مــن جامعــة

اإلمــارات العربيــة المتحــدة .قامــت بإنشــاء

مصنــع للســيارات عــام  ،2017وشــغلت
مناصــب عــدة؛ حكوميــة وشــبه حكوميــة.

ولديهــا عضويــة فــي مجلــس ســيدات أعمــال
أبوظبــي ،وجمعيــة اإلمــارات التطوعيــة.
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نتكلــم اليــوم عــن  3محــاور ،الشــباب واقتصــاد المعرفــة،

وأصبحــوا يعرفــون أن الشــركات الصغيــرة هــي بالفعــل

القطــاع الصناعــي فــي التنميــة االقتصاديــة ،وأهميــة صناعــة

فلتكبــر
الفئــات العمريــة ،وال نفكــر فــي المســتويات ونقــول:
ُ

وقطــاع الصناعــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ودور
الســيارات فــي اإلمــارات.

الشــركات الداعمــة القتصــاد الــدول؛ لــذا ،يجــب أن نفكــر فــي

الشــركات الكبيــرة أكثــر وأكثــر ،ألن الواجــب اليــوم هــو أن

ـا
أمــا عــن الشــباب واقتصــاد المعرفــة ،فمــا المقصــود أصـ ً

ندعــم فئــات الشــباب .إذاً كيــف ندعــم الشــباب؟ إن الشــباب

يفكــر :كيــف يزيــد اإلنتــاج والربــح؟ دون أن يفكــر ويتســاءل:

بهــم ونهيــئ لهــم الظــروف المناســبة ،ونســتغل أفكارهــم

بالمعرفــة؟ لقــد كان المســتثمر طــوال الســنوات الســابقة
هــل هــذا المنتــج يتماشــى مــع الســوق؟ وهــل هــذا المنتــج
يعــد إضافــة نوعيــة إلــى المجتمــع؟ اآلن فــي اقتصــاد
المعرفــة ال بــد أن يتبنــى راعــي الشــركة نهــج اإلبــداع،
فمثــا؛ قامــت أســتراليا اآلن بتوجيــه كل قواهــا إلــى دعــم
ً

المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة .حتــى الواليــات المتحــدة

وأوروبــا ،ففــي عــام  1989كانــت الواليــات المتحــدة وأوروبــا
أكثــر تركيــزاً علــى الشــركات الحكوميــة الكبيــرة والشــركات
تغيــر هــذا المفهــوم
التــي تدعمهــا الحكومــة بالمــال .واآلن ّ

لديهــم اإلبــداع والريــادة والقــدرة واالبتــكار ،وعلينــا أن نعتني
وعلمهــم ،فلديهــم جــرأة وحماســة ليســتا عندنــا.

إذاً  ،كيــف نســتغل حماســة الشــباب؟ بـــ 3طرائــق هــي األكثــر

أهميــة ،الطريقــة األولــى :توجيــه األفــكار ،والتوجيــه يكــون
بدراســة تجــارب النــاس الذيــن ســبقونا منــذ عقــود.

الطريقــة الثانيــة :تعزيــز القــدرات ،كيــف نعزز قدرات الشــباب؟
بمثــل هــذه الفعاليــات ،ثــم ال بــد مــن التطبيق.

أمــا قطــاع الصناعــة فــي دولــة اإلمــارات فقــد تطــور ووصــل إلــى
 %14خــال  10ســنوات ماضيــة ،وقريبـ ًا ســنودع البتــرول وقطاع
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النفــط ،ومــن وجهــة نظــري أرى الصناعــة دائم ـ ًا هــي األســاس،

دور القطاع الصناعي في التنمية االقتصادية

تقنيــة ،وابتــكار وتكنولوجيــا فــي أي مشــروع.
منافســة ّ

بالبخــار ثــم الكهربــاء حتــى وصلنــا إلــى الجيــل الرابــع الــذي

ليــس هنــاك ثــورات فــي العالــم تمــت دون الصناعــة ،بــدءاً

ودون اقتصــاد المعرفــة ســنكون فــي المؤخــرة ،فال بــد مــن
نحــن نصــدر إلــى الخــارج  %14فقــط مــن الصــادرات غيــر

يحاكــي مــخ اإلنســان باآللــة؛ عــن طريــق الســحابة اإللكترونيــة

العالميــة دون التطــور واالبتــكار واإلبــداع فــي هــذه

هــي محــور اإلبــداع واالبتــكار .ففــي قطــاع الســيارات كانــوا

النفطيــة تمثــل  42مليــار دوالر .ولــن نصــل إلــى المنافســة

التــي هــي ســحابة اإلنترنــت .فمــا أهميــة الصناعــة؟ الصناعــة

المجــاالت.

يصنعــون موديــات جديــدة كل  5ســنوات ،ثــم كل ســنتين،

أمــا المــدن الصناعيــة فلدينــا مــدن صناعيــة كثيــرة جــداً  ،وبنيــة

ثــم اآلن كل ســنة ،وكنــت فــي الماضــي حتــى أصنــع نموذجــاً

ومدينــة أبوظبــي الصناعيــة ،ومدينــة خليفــة الصناعيــة ،ومدينة

فقــط ،أو ألرى كيــف ســتتغير جوانبهــا! اآلن خــال  48ســاعة

الدولــة التحتيــة ضخمــة جــداً  ،مثــل مدينــة العيــن الصناعيــة

أوليــاً واحــداً أحتــاج إلــى  3أو  6أشــهر ألرى وجــه الســيارة
ّ

دبــي الصناعيــة ،ومدينــة الشــارقة الصناعيــة وغيرهــا الكثيــر.

وإذا تكلمنــا عــن الخدمــات اللوجســتية فنحــن فــي المنتصــف،

أغيــر الســيارة مــن األلــف إلــى اليــاء وأصنــع
فقــط أســتطيع أن ّ
ثالثــي األبعــاد ُ
وأرســلها إلــى المصنــع لتُ صنَّ ــع،
لهــا نموذجــاً
َّ

ســاعتان ،ولكــن لدينــا موانــئ دبــي العالميــة ،ومينــاء خليفــة،

التكنولوجيــا؟

بيننــا وبيــن أوروبــا  4ســاعات ،وشــرق آســيا  8ســاعات ،والهنــد

ودون مقابــل أو بمقابــل زهيــد جــداً  ،أرأيتــم كيــف طورتنــا

ومينــاء الحمريــة ،ومينــاء جديــد مــن أقــوى الموانــئ يتــم

إن الصناعــة تــدر مالييــن أكثــر مــن التجــارة ،لكنهــا تحتــاج إلــى

افتتاحــه فــي الفجيــرة.

الصبــر؛ ألن المشــروع الصناعــي يأخــذ دائمــاً مــن  3إلــى 5
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إن سوق اإلمارات ثانية
أقوى أسواق السيارات
في دول مجلس التعاون
الخليجي

إلــى  3مالييــن ســيارة تقريبــاً  ،لــذا عليكــم البــدء فــي قطــاع
صناعــة الســيارات .هنــاك دراســة تؤكــد أن ســوق اإلمــارات

مــن أفضــل األســواق الجاذبــة لقطــاع صناعــة الســيارات

بنســبة  ،%100حتــى الضرائــب ،ليــس لدينــا ضرائــب جمركيــة،

هنــاك دول مثــل مصــر واألردن تأخــذ ضريبــة بنســبة %100
وقــد تصــل إلــى  %150لتدخــل ســيارة جديــدة ،لكــن فــي

ســنوات حتــى يظهــر عائــده المالــي .وأســهم قطــاع الصناعــة

اإلمــارات تدفــع  %5فقــط.

ألمانيــا خــال الحــرب العالميــة ،واســتطاعت التقــدم مــرة

الواردات

أمــا قطــاع الســيارات ،فلنـ َـر مــا رؤيــة حكومــة اإلمــارات فــي

نمثــل  %67.9مــن واردات الســيارات فــي العالــم؛ حيــث

المعرفــي المبنــي علــى االبتــكار ،ففــي شــركة «علــي بابــا»،

وقطــاع صناعــة الســيارات ليــس مصنعــاً واحــداً  ،ولــم

المدخــرات .علــى ســبيل المثــال ،تــم تدميــر
فــي  %70مــن
ّ

أخــرى بفضــل الصناعــة؛ فالصناعــة هــي المســتقبل.

 2020و ،2021إنهــا رؤيــة قائمــة علــى االقتصــاد التنافســي
كل شــيء ُيــدار بالروبوتــات فــي المخــازن ،حيــث تتلقــى

ـا تُ شـ ِّـغله
ّ
ـات األوامـ َـر
الروبوتـ ُ
وتنفذهــا ،إن خــط التصنيــع كامـ ً

تُ ِّبيــن الــواردات أننــا مســتهلكون فــي منطقــة الخليــج؛ فنحــن
تســتحوذ الســعودية واإلمــارات علــى  %70منهــا.

وطنيــاً
أؤســس «ساندســتورم» عبثــاً  ،بــل ليكــون مصنعــاً
ّ

عالمييــن
مؤتمريــن
جاذبــاً للمســتثمرين ،لــذا فــور حضــوري
َّ
َ
اســتطعت جــذب أكثــر مــن  11مســتثمراً  ،فالعبــرة أن تكــون

الروبوتــات ،وخطــوط الشــحن واللوجســتيات تعمــل أيضــاً
بالروبوتــات .فمــن خــال المصنــع الذكــي أســتطيع أن ُأديــر

المبــادر.
ِ
أنــت

أحتــاج إلــى مديــر إنتــاج وال مديــر مخــازن.

المؤسســية والحكوميــة مــع القطــاع الخــاص لوضــع أطــر

ـا مــن خــال نظــام «إي آر بــي» اإللكترونــي ،وال
مصنعــاً كامـ ً

أهمية صناعة السيارات في اإلمارات

نســتفيد مــن الســابق معرفــة أهميــة تضافــر الجهــود
واضحــة ومتكاملــة لبنــاء قاعــة صناعيــة تتماشــى مــع الثــورة
الصناعيــة الرابعــة ،ومواصلــة دعــم مســيرة البحــث والتطويــر،

إن ســوق اإلمــارات ثانيــة أقــوى أســواق الســيارات فــي

وتحديــث المناهــج الدراســية لتعكــس الواقــع الــذي نعيشــه،

البتــرول ،ولدينــا تســهيالت كثيــرة مــن البنــوك وشــركات

تدريبــاً عمليــاً  ،وفتــح مراكــز تدريبيــة وتقنيــة ،ودعــم الشــركات

دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،نظــراً إلــى انخفــاض تكاليــف

التأميــن ،ومــن الســهل اليــوم شــراء ســيارة جديــدة .مــن
المتوقــع أن يزيــد عــدد الســيارات التــي تبــاع فــي دول الخليــج

وتأهيــل الشــباب فــي مجــاالت الصناعــات ،وتدريــب الطــاب
الصغيــرة .وأذكركــم أن الحكومــات اآلن تركــز علــى الشــركات

المتوســطة والصغيــرة ســريعة التغييــر.
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اليوم األول
قاعة حديث المعرفة

الجلسة الثالثة
الدارونية الرقمية

مـحـــــاور الجــلســة
~ما االختالل الرقمي؟ وماذا يعني ذلك للشركات؟
~التكنولوجيا :أثرها في إحداث تطورات متسارعة
وتغييرات في منظور أنماط األعمال.
~ما الذي يمكن أن تفعله الشركات لفهم االتجاهات
ّ
المستقبلية والتصرف حيالها؟
~هل حان الوقت إلعادة النظر في استخدام
التكنولوجيا في أعمالك ،وما أفضل السبل
لالستفادة من الحلول المتاحة؟
191

المتحدث
السيد /توم غودوين
نائب الرئيس التنفيذي لقسم االبتكار
في شركة زينيث ميديا األمريكية.

نائــب الرئيــس التنفيــذي والخبيــر اإلعالمــي فــي مجــال
التكنولوجيــا واالبتــكار بشــركة زينيــث ميديــا بالواليــات

عدتــه  LinkedInأبــرز دعــاة التســويق
المتحــدة األمريكيــةَّ .
علــى مســتوى العالــم ،تخــرج فــي جامعــة شــيفيلد ،وأنهــى

دراســته فــي كل مــن الهندســة المعماريــة والهندســة
اإلنشــائية.
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ـا عــن هاتيــن الكلمتيــن - 1 :التحــول الرقمــي،
ســأتكلم قليـ ً

نعــي التغييــر الــذي يحصــل ،لــذا فوظيفتــي أن أســافر فــي

الجميــع اآلن يتكلمــون عــن هاتيــن الكلمتيــن ،أردت أن أشــرح

حالــه .هنــاك أطيــاف مــن النــاس يقولــون :يــا إلهــي! لقــد صــار

ســنلعب لعبة صغيرة؛ لو ســألتكم أن تتخيلوا كيف تبدو ســيارة

ـواال كثيــرة! وهنــاك آخــرون يتمنــون
قبــل ،وذلــك يتطلــب أمـ ً

 - 2االضطــراب الرقمــي.

رأيــي حــول مــا تعنيــان ومــا تمثــان ،وحتــى نفكــر فــي هــذا
ســريعة جـ ّـداً ؟ وأي الشــركات تُ صنِّ عهــا؟ فربمــا ســتفكرون فــي

قائمــة مــن شــركات الســيارات الكالســيكية ،مثــل بــورش 918

التــي تصنعهــا شــركة موجــودة منــذ عشــرات الســنين فــي عالــم
الســيارات ،وهــي قريبــة جـ ّـداً مــن األرض ،وغيــر عمليــة إطالقــاً ،

أنحــاء العالــم ،وأحــاول أن أفهــم مــاذا تغيــر! ومــاذا بقــي علــى

كل شــيء مختلفــاً ! وعلينــا أن نرمــي كل مــا تعلمنــاه مــن

لــو أن اإلنترنــت لــم ُيختــرع؛ حتــى يتمكنــوا مــن مواصلــة أداء

عملهــم كمــا اعتــادوا! ومحاولــة التنقل بيــن هذين االتجاهين
المتطر َفيــن وخلــق محادثــات أمــر مثيــر لالهتمــام ،لــذا ،أكتــب
ِّ

لـ ُـدور نشــر كثيــرة ،وقــد أوصلنــي هــذا إلــى خــوض نقاشــات

غــال للغايــة ،ولكــن ،أســرع ســيارة موجــودة اآلن
وســعرها
ٍ
بعــد االختبــارات هــي «تســا» ،هــذه الســيارة صنعتهــا شــركة

تســمى «بابليســيس ميديــا» ( ،)Publicis Mediaوأســاعد

األخــرى ،وليســت غاليــة جـ ّـداً  ،وعمليــة أيضــاً  ،وأصبحــت الســيارة

عمــا قــد يفعلونــه حيالهــا،
وأعطيهــم خطــوات عمليــة ّ

ســيارات بهــا ُعشــر الخبــرات الموجــودة فــي شــركات الســيارات

األســرع بيــن ليلــة وضحاهــا! بســبب تحديــث برنامــج مالكــي

هــذه الســيارة ،لقــد جلســوا ذات يــوم فــي مــرأب مــع ســيارة،

وفــي اليــوم التالــي أصبحــت أســرع ســيارة! هــذا تغييــر جــذري
فــي كيفيــة عمــل الســيارات ،لــذا يجــب أن نســأل أنفســنا :مــاذا

جيــد
يجــري؟! هــذه العمليــة التــي أدت إلــى «تســا» هــي مثــال ّ
لمــا أدعــوه «اضطــراب جديــد» ،وسأشــرح مــن أيــن أتــت هــذه

النظريــة ،ومــا تــدور حولــه ،ومــاذا تعنــي؟

مثيــرة لالهتمــام مــع بعــض العمــاء ،لــذا أعمــل مــع شــركة
العمــاء علــى فهــم التكنولوجيــا ،ومــاذا تعنــي ألعمالهــم،

ـت كتابــاً أيضــاً يناقــش بعــض هــذه الموضوعــات.
وكتبـ ُ

لقــد رأيتــم مــن قبــل فــي مثــال ســيارة «تســا» :كيــف يمكــن

لإلبــداع أن يقفــز؟! وحتــى نفهــم هــذا نحتــاج حقــاً إلــى فهــم:
كيــف يعمــل التصميــم؟ وكيــف تجــري عمليــة التصميــم؟

والقيــود التــي يحتــاج إليهــا التصميــم .مــا يحــدث هــو أن

وأيــاً مــا تكــون هــذه الوظيفــة
هنــاك وظيفــة يجــب أن تتــمّ ،
مدخــات عمليــة
ِ
عــد
أو تعليمــات مــا قبــل البــدء؛ فهــي تُ ّ

ســأتكلم عــن مفهــوم طفــرة النمــوذج (،)Paradigm leap

التصميــم ،وهنــاك معاييــر نتّ بعهــا جميعــاً علــى مــدار الزمــن،

وخدمــات ،وســأتكلم قليـ ًـا عــن قــوة التحــول الرقمــي ،وكيــف

الماديــة ،أو الجاذبيــة ،أو الميزانيــة .فــأول جهــاز تســجيل

وإمكانيــة القفــز إلــى طريقــة جديــدة تمامــاً ؛ لخلــق منتجــات
يمكــن للشــركات أن تفكــر فــي التكنولوجيــا لــآن وللمســتقبل.

مــن الشــائع الحديــث عــن المعــدل المتســارع للتغييــر ،ولكــن

مــن اليــوم حتــى الغــد ال تتغيــر معظــم األشــياء ،وعلينــا أن

تــؤدي إلــى تنقيــة الحلــول وتحســينها؛ أشــياء مثــل :العلــوم
محمــول فــي العالــم كان يســمح لنــا بســماع الموســيقى فــي
ثوريــاً للغايــة ،ومرتفــع الســعر
أي مــكان نريــد ،وحيــن صــدر كان ّ

طويــا.
للغايــة ،ولــم تكــن بطاريتــه تــدوم
ً
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وكانــت جــودة الصــوت ســيئة ،وكان وزنــه ثقيـ ًـا وحجمــه كبيراً ،

ولكنــه كان أفضــل «ووكمــان» رآه العالــم ،وظللنــا نــراه جيــداً ،
ثــم عرفنــا أنــه لــم يكــن كذلــك حيــن أصبــح هنــاك ما هــو أفضل؛

لــذا ،عمــل النــاس ببــطء علــى تحــدي التصميــم ،وأدركــوا أن
عليهــم أن يتّ بعــوا شــكل «الكاســيت» ،وأن يجــدوا «موتــوراً »
ال يســتهلك طاقــة كبيــرة ،وأن يجــدوا ُطرقــاً لتحســين جــودة

الصــوت؛ لــذا اخترعــوا «دولبــي بــي» وبعــده «دولبــي ســي»

ولــم يعلــم أحــد مــا هــذا! ولكــن علمنــا أن هــذا مــا جعلــه
أفضــل ،وأصبــح الجهــاز رخيصــاً أكثــر ،وأصبــح أصغــر حجمــاً ،
وبمــرور الوقــت أصبــح أفضــل كثيــراً  ،ربمــا بعــد  10ســنوات

كان يمكنكــم شــراء شــيء كهــذا؛ فقــد كان أفضــل مــن كل
أجهــزة «ووكمــان» التــي صــدرت مــن قبــل ،وكانــت جــودة
وكنــت تســتطيع أن تُ عيــد
الصــوت أفضــل ،وكان بــه راديــو،
َ
أجــزاء مــن التســجيل وتسـ ّـرع التســجيل دون أن تُ خــرج الشــريط

قلــم رصــاص ،وكان هــذا أفضــل «ووكمــان»
أو تســتخدم
َ

عرفــه العالــم علــى اإلطــاق ،وحيــن صــدر حصلنــا علــى أول
مشــغل أقــراص مدمجــة ،وكان أول مشــغل أقــراص مدمجــة

ـوال فــي العالــم ،ومــع هــذا فقــد كان أفضــل مــن أفضــل
محمـ ً

مشـ ِّـغل شــرائط «كاســيت» ،وحينئـ ٍـذ أصبــح لــدى المهندســين

مشــكالت مختلفــة؛ حيــث أرادوا أن يفهمــوا أشــعة الليــزر،
وأشــياء مثــل :التكنولوجيــا الرقميــة ،وكيفيــة تخزيــن
الموســيقى ،وعمــل مقــاوم الصدمــات ،وحينئـ ٍـذ أصبحــت كل

الخبــرات التــي لدينــا فــي حــل المشــكالت فــي «ووكمــان»
فجــأة بــا فائــدة! ومعرفــة «دولبــي بــي ،وســي» أصبحــت بــا
فائــدة! وهــذا مــا أدعوه طفرة النمــوذج (،)Paradigm Leap
فرضياتهــم عــن شــكل
يغيــر النــاس
ّ
وهــذا مــا يحــدث حيــن ّ
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إذا نظرتم إلى أوجه حياتنا

الحلــول ،فتصبــح الخبــرات الســابقة ال طائــل منهــا ،والحلــول

فستجدون أننا أضفنا

التــي ُوجــدت ال طائــل منهــا ،ونــرى هــذا فــي كل مــكان ،فــي

التكنولوجيا إلى ما كنا

الموســيقى كان هنــاك تطــور ســلس ثــم فجــأة حدثــت قفــزة

نفعله من قبل

كبيــرة لمشــغل األقــراص المدمجــة المحمــول ،ثــم أصبــح لدينــا
أول أســوأ مشــغل إم بــي  ،3وأصبــح يحتــاج إلــى مهندســين

مــن أي شــخص قبلهــم فــي تلــك الصناعــة ،وأصبحــوا أول

مختلفيــن لفهــم واجهــات المســتخدم والتخزيــن فــي القــرص

شــركة تســاوي تريليونات الدوالرات« .أوبر» ،و«نتفليكس»،

الصلــب ،وأصبــح مشــغل األقــراص المدمجــة المحمــول بــا

و«ريدبــول»؛ إنهــا قصــص نجــاح علينــا أن ننظر إليها ونتســاءل:

فائــدة اآلن! وهــذه العمليــة تســتمر فــي الحــدوث ،وهــذه

هــل نجــح هــؤالء ،علــى الرغــم مــن قلــة الخبــرة ،ألنهــم كانــوا

هــي عمليــة طفــرة النمــوذج ( )Paradigm Leapالتــي نراهــا

محظوظيــن؟! هــل كانــوا أصحــاب مخيلــة كبيــرة أم أصبــح

فــي كل شــيء أمامنــا؛ فــي الســاعات الشمســية ،والســاعات

لديهــم خبــرة بعــد قلــة خبرتهــم؟! أعتقــد أنــه الشــيء الثانــي.

الميكانيكية ،وساعات  ،LCDوالعمالت المعدنية ،والعمالت

وأعتقــد أن أكبــر مخاطــرة للشــركات هــي أنهــم يعلمــون مــا

الورقيــة ،وبطاقــات االئتمــان ،وتحويــل األمــوال الرقمــي ،حتــى

يفعلــون فــي عالــم يتغيــر بســرعة كبيــرة؛ حيــث قــد يأتــي أحــد

انتشــرت لدينــا اآلن حلــول جديــدة تحــاول أن تحــل محــل النقــود

آخــر ويحــل المشــكلة بشــكل مختلــف جذريــاً !

الورقيــة ،وســتجد أن بعــض هــذه النمــاذج موجــود فــي الوقــت

أمــا الجــزء الثانــي :فهــو قــوة التحــول الرقمــي .نحــن نظــن

نفســه معــاً  ،فنحــن نعيــش فــي عالــم بــه بطاقــات ائتمــان

أن العالــم يتغيــر ،بينمــا نحــن فــي الحقيقــة نميــل إلــى اجتيــاز

وخدمــة الدفــع «أبــل بــاي» وعمــات رقميــة مثــل البيتكويــن.

وحيــن تنظــر إلــى أحــد أفضــل المنتجــات التــي تمــت صناعتهــا

جميــع األمثلــة لكيفيــة قيامنــا باألشــياء مــن خــال إطــار

النمــوذج الجديــد ،والنــاس الذيــن جنَ ــوا أطنانــاً مــن األمــوال

علــى اإلنترنــت لوجدنــا أنهــا تشــبه شــكل الجريــدة الورقيــة!

تجــد أنهــا مــن أوائــل المنتجــات التــي ُصنعــت فــي إطــار هــذا

رقمــي جديــد؛ فلــو نظرنــا إلــى صفحــة جريــدة إلكترونيــة

وغيــروا فكرنــا عــن الفئــات تمامــاً هــم الذيــن طــوروا الحــل
ّ

واإلعالنــات لــم تختلــف كثيــراً منــذ القــرن التاســع عشــر

األول! لقــد كنــت أعمــل مــع «نوكيــا» حيــن صــدر أول جهــاز

حتــى يومنــا هــذا! وأخذنــا االفتــراض نفســه الــذي كونّ ــاه

«آيفــون» ،وكان لدينــا الكثيــر والكثيــر مــن مجموعــات البحــث،

وحولنــاه إلــى شــكل رقمــي .وحيــن ننظــر إلــى المســتقبل،

ممــن يقولــون لنــا :إنهــم ال يريــدون هواتــف بشاشــات لمــس،
ّ

فالواقــع االفتراضــي ليــس أن تضــع نظــارات لتكــون كأنــك

جــداً  ،وســيصبح هنــاك بصمــات
ستنكســر ،وســتكون ثقيلــة ّ

فــي «مــول» تســوق ،بــل ســيكون فــي إعــادة التفكيــر فــي

أصابــع علــى الشاشــة ،وصــدر هاتــف «آبــل» ،وألنهــم كانــوا

«مــوالت» التســوق مــن األســاس .الســيارات ذاتيــة القيــادة

حقــاً مــا الــذي يفعلونــه ،صنعــوا شــيئاً أفضــل بكثيــر
يعلمــون ّ

شــكلها مثــل الســيارات العاديــة تمامــاً  ،لمــاذا نفتــرض أنهــا
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يجــب أن تكــون مثــل شــكل الســيارات؟! لمــاذا ال تســير

فــي هــذه األعمــال مــن الصفــر ،لقــد حــدث هــذا مــع كل

لشــخص واحــد فقــط؟! لمــاذا ال يكــون هنــاك فيلــق مــن

قــوة البخــار تجــدون أنهــم حيــن صنعــوا محــركات بخــار قويــة

ـا فــي الســاعة؟! لمــاذا هنــاك مســاحة
علــى ســرعة  25ميـ ً
الســيارات المختلفــة حتــى يتســنى لــك االختيــار بيــن حافلــة

صغيــرة وأنــت مســافر مــع عائلتــك فــي إجــازة ،وبيــن كبســولة
صغيــرة حيــن تكــون ذاهبــاً إلــى محــل البقالــة؟! نحــن نبنــي
محــال قديمــة ،مثــل
ّ
فــوق شــعارات قديمــة وأنشــطة
«إنســتا كارت» ( )Instacartوهــو تطبيــق هاتــف محمــول

يســاوي مليــارات الــدوالرات ،فمــا يحــدث هــو أن البائعيــن
يســتأجرون أمــاكاً للبيــعُ ،ي ّ
ويوظفــون
ِّ
ويضيؤونهــا،
ؤثثونهــا ُ

شــكل مــن أشــكال التكنولوجيــا العميقــة ،فحيــن تقــرؤون عــن
للغايــة كان أول اســتعمال لهــا هــو حمــل الميــاه لتشــغيل
عجــات الميــاه؛ ألن هــذه كانــت الطريقــة لتشــغيل المصانــع،

واســتغرق األمــر الكثيــر مــن الســنوات حتــى ينظــر أحدهــم
إلــى محــركات البخــار ويقــول :لمــاذا ال نســتبدل محــركات

البخــار بعجــات الميــاه؟!

وهنــاك طريقــة مثيــرة لالهتمــام عنــد التفكيــر فــي هــذا؛ ألن
الحقــب أصبحــت منطقيــة عند التفكير في الماضي
كل هــذه ِ

موظفيــن لوضــع البضائــع علــى الرفــوف ،ومزيــداً مــن

فقــط ،وأعتقــد أننــا فــي مرحلــة تكنولوجيــا اإلنترنــت ،فــإذا

ـا للتفكيــر
وتوصيلهــا إلــى البيــوت ،هــذه طريقــة خرقــاء قليـ ً

إلــى مــا كنــا نفعلــه مــن قبــل .أنــا ال أعــرف فــي أي مــن

الموظفيــن ألخــذ هــذه البضائــع ووضعهــا فــي ســلة تســوق
فــي عمــل! وهــو أخــذ كل شــيء صنعنــاه مــن قبــل وبنــاء هذه
الطبقــة الرقميــة فــوق عمليــات غيــر منطقيــة ،وأعتقــد أننــا

نعيــش فــي عصــر تمــر فيــه التكنولوجيــا بـــ 3مراحــل ،مرحلــة
مــا قبــل التكنولوجيــا؛ حيــن كانــت الحيــاة منطقيــة وكنــا

مرتاحيــن للتكنولوجيــا ،ثــم مرحلــة وســط التكنولوجيــا؛ حيــث
تصــل التكنولوجيــا وكل شــيء معقــد وفوضــوي والنــاس

يرتكبــون أخطــاء غبيــة وتفلــس الشــركات وال نفهــم مــا
يعنــي هــذا! ونميــل إلــى إضافتهــا إلــى الطــرق القائمــة لفعــل

األشــياء ،ألننــا نعــرف عمــل هــذه األشــياء بهــذه الطريقــة،

ثــم مرحلــة مــا بعــد التكنولوجيــا؛ حيــث نفهــم ســلوكيات
تغيــر التكنولوجيــا توقعاتنــا،
تغييــر التكنولوجيــا ،ونفهــم كيــف ّ

تغيــر نمــاذج األعمــال ،واالقتصــاد .وهــذه
ونفهــم كيــف ِّ

المرحلــة حيــث يتخيــل النــاس مــا الممكــن ،ويعيــدون التفكيــر

نظرتــم إلــى أوجــه حياتنــا فســتجدون أننــا أضفنــا التكنولوجيــا
القطاعــات تعملــون ،ولكــن مــن الرائــع التفكيــر فــي أنــه إذا

كانــت شــركاتكم ســتزدهر فــي 2025؛ فمــاذا ســتفعل؟ ومــا

األدوار التــي ســتلعبها شــركاتكم فــي حيــاة النــاس؟ حيــث
جذريــاً  ،فــإذا فهمتــم
مــن الممكــن أن تفعــل شــيئاً مختلفــاً
ّ

توقعــات النــاس ،وســلوكياتهم ،ومــاذا يمكــن أن تجعلــه

التكنولوجيــا ممكنــاً  ،فســوف تســتطيعون إعــادة التفكيــر
فــي أعمالكــم بشــكل جــذري .إذاً  ،ســؤالي الثانــي واألخيــر

واألكثــر إزعاجــاً هــو :فــي المــرة المقبلــة التــي ســتنظرون

فيهــا مــن النافــذة مــن ســيارة «أوبــر» أو مــن طائــرة ،إذا كنتم

تعرفــون كل شــيء اآلن عــن النــاس والتكنولوجيــا واألعمــال،

فكيــف ســيكون شــكل عملكــم؟ ألنــي متأكــد أنــه لــن يكــون
ـت
حاليــاً  ،وحينئـ ٍـذ ســيصبح الســؤال :كيــف وصلَ ـ ْ
مثــل شــكله ّ
إلــى هــذا؟ وهــذا ســؤال أصعــب مــن أن نجيــب عنــه.
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اليوم األول
قاعة حديث المعرفة

الجلسة الرابعة
منظومة اجتماعية
جديدة توائم عصر
التكنولوجيا
مـحـــــاور الجــلســة
~منهجيات لتسخير اإلمكانات التي تقدمها العلوم
والتكنولوجيا إلحداث تغيير إيجابي في نظامنا
االجتماعي.
~نشوء منظومة اجتماعية قائمة على أحدث االبتكارات
االجتماعية.
~كيف يمكننا هندسة التكنولوجيا والعالم السيبراني
لخلق منظومة عملية وإنسانية تلبي متطلبات
الشعوب كافة؟

199

المتحدث
السيدة /روكسان ميدوز
مديرة مشروع فينوس.

عملــت  41ســنة مــع عالــم المســتقبليات
الشــهير جــاك فريســكو ،لتطويــر وترويــج
مشــروع فينــوس والمنظمــة غيــر الربحيــة
ــماة االقتصــاد القائــم علــى المــوارد.
الم َس ّ
ُ
ُذكــرت الســيدة ميــدوز وأعمالهــا فــي مشــروع
فينــوس فــي شــبكات الراديــو والتلفــاز ،وفــي
وق ِّد َمــت الســيدة ميــدوز فــي
أفــام وثائقيــةُ .
 27مؤتمــراً حــول العالــم.
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أنــا علــى وشــك أن أتحــدث عــن شــيء جديــد ُيسـ ّـمى «مشــروع

القــرارات وفقــاً للبيانــات اإلحصائيــة واإلدارة الذكيــة لمواردنــا.

نظــام اقتصــادي اجتماعــي شــمولي علــى عكــس األنظمــة

كيف تعمل التكنولوجيا بســرعة على تســريح كثير من الناس

فينوس ،واقتصاد قائــم على المــوارد» .مشــروع فينــوس هــو
فاشياً ،وال
اشتراكياً ،وال
شيوعياً ،وال
السابقة؛ فهو ليس نظام ًا
ّ
ّ
ّ
ـمالياً ،ولكــن لديــه القــدرة علــى معالجــة معظــم مشــكالتنا
رأسـ ّ

مــن جذورهــا .مؤســس هــذه المنظمــة هــو جــاك فريســكو ،الذي
كان يعمــل فــي مجــال تنظيــم الســيارات ،وفي حقــول كثيــرة

مختلفــة ،مثــل :تصميــم الطائرات ،وصناعــة مئات األجهــزة
وضــع
الطبية ،والقوارب والقطــارات ،حتــى الســيارات ،وفــي ْ

نظــم لمــدن كاملة ،لكنه مشــهور بتصميم اقتصاد قائــم علــى
ٍ

الموارد ،ســنتحدث عنــه الحق ـاً.

كتــب جيرمي ريفكيــن كتابــه «نهايــة العمــل» وشــرح فيــه
مــن وظائفهــم ،وهــم ال يملكــون القــدرة علــى شــراء الســلع!

فمثــا فــي أمريــكا منــذ عــام  2000إلــى عــام  2016فقــد
ً
أكثــر مــن  4مالييــن شــخص وظائفهــم فــي قطــاع الصناعــات

التحويليــة وحــده .وأســتطيع أن أفهــم لمــاذا يخــاف النــاس
التكنولوجيــا! ألنهــم يعتقــدون أنهــا تعنــي المراقبــة فــي
كثيــر مــن األحيــان ،وتعنــي تســريح النــاس مــن وظائفهــم ،أنــا

متأكدة من أننا جميعاً نعرف اآلن أن المشكلة ال تكمن في

التكنولوجيــا ،لكــن فــي ســوء االســتخدام .يفتــرض مشــروع

نحــن فــي مشــروع فينــوس نشــعر بــأن هــذا النهــج العلمــي

فينــوس أننــا إذا كنــا ســننجو مــن التحديــات العالميــة الهائلــة

ال عالقــة لهــا بالعمليــة العلميــة ،وحيــن يتعلــق األمــر بتشــغيل

مــوارد األرض هــي تــراث مشــترك لجميــع النــاس فــي العالــم.

موثوقيــة ،لكــن الطريقــة التــي نديــر بهــا المجتمــع
هــو األكثــر
ّ

مجتمعنــا فلــن نلجــأ إلــى العلــم لفعــل ذلــك .فكيــف نســتطيع

تصميــم مجتمــع ليعيــش دون حــروب أو فقــر أو مجاعــات
أو تشــرد؟! وكيــف نســتطيع تحقيــق مســتقبل مســتدام

عفــى عليهــا الزمــن لبنــاء
إذا واصلنــا اســتخدام أســاليب َّ
تقنيــة فــي األســاس،
المجتمــع؟! اليــوم ،مشــكالتنا هــي
ّ

لكــن األنشــطة التجاريــة ،والصيرفــة ،والقوانيــن ،والسياســة
والنظــم العســكرية لهــا أســبقية علــى التقنيــات التــي يمكــن

أن تعطينــا مصــادر نظيفــة للطاقــة ،ووســائل النقــل المأمونــة،
والمنــازل اآلمنــة والبنيــة التحتيــة األخــرى التــي يمكــن أن
تمنحنــا مســتوى معيشــة مرتفعــاً لــكل شــخص فــي كوكبنــا.

فمشــروع فينــوس يريــد تطبيــق أســاليب العلــم علــى النظــام
االجتماعــي مــن أجــل تحســين أوضــاع النــاس ،وســيتم اتخــاذ

التــي نواجههــا فعلينــا فــي نهايــة األمــر أن نعــي أن جميــع
نحــن ندافــع عــن فقــدان توظيــف العلــم والتكنولوجيــا فــي

النظــام االجتماعــي لصالــح الشــعوب وحمايــة البيئــة .ومــن

أجــل تحقيــق ذلــك ،علينــا تحديــث الطريقــة التــي يعمــل بهــا
المجتمــع ،وكيفيــة إتاحــة الســلع والخدمــات للجميــع دون

أجــر وبشــكل متكافــئ .يقــول الكثيــرون إن هــذا مســتحيل،
ألن البشــرية ال يمكــن أن تتجــاوز طبيعتهــا التدميريــة ،وهــذه

خرافــة ألننــا لــم نولــد للجشــع والتعصــب والكراهيــة ،بــل
اكتســبنا تلــك الصفــات.

هنــاك كثيــر مــن المتغيــرات المتفاعلــة التــي تؤثــر فينــا؛ مثــل

الكتــب التــي نقرؤهــا ،واألفــام التــي نشــاهدها ،واإلنترنــت

ومعلمينــا ،وأهلنــا ،أو الديــن
الــذي نتصفحــه ،وأصدقائنــاُ ،
والثقافــات الفرعيــة التــي ننشــأ فيهــا .كل قــرار تتخــذه يســتند
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لــكل مــن يعيشــون علــى الكوكــب بأســرع وقــت ممكــن .ومــن

الهدف وراء مشروع فينوس

أجــل تحقيــق هــذا ،ســتُ بنى أنظمــة كاملــة للمــدن حتــى يمكننــا

هو تحسين نوعية الحياة
ً
للجميع بدال من تعظيم األرباح

المحافظــة علــى المــوارد واســتخدام الطاقــة بكفــاءة.

وإذا تــم بنــاء مــدن جديــدة مــن البدايــة إلــى النهايــة ،وتــم

إلــى خلفيتــك .أعلــم أن بعضكــم يفكــر فــي «الجينــات» التــي

تجديــد وتطويــر المــدن القديمــة فنعتقــد أن ذلــك ســيكون

لكــن الجينــات ال تعطينــا نظامــاً للقيــم ،ال تعطينــا طريقــة

نمــوذج واحــد للنــاس ثــم نقوم بتكــراره .وال أعني أن تكون كل

تؤثــر فــي شــكل الجسم ،ولون الشــعر والعينيــن والبشــرة،

أقــل كلفــة مــن حيــث اســتهالك الطاقــة .وســنقوم بعمــل

لتحديــد مــا هــو مهــم ومــا هــو غيــر مهــم ،فهــذا يأتــي فقــط

مدينــة نســخة مكــررة مــن األخــرى ،ولكــن كل واحــدة فريــدة

التجربــة ،فــكل أفكارنــا -ســواء جيــدة أو ســيئة صحيحــة أو
مــن
ِ

وفقــاً لوظيفتهــا وموقعهــا .وســيكون هنــاك الحدائــق األكثــر

خاطئــة ،ومــا هــو شــائع ،ومــا هــو أخالقــي ،وحتــى اإلحســاس

جمــاال ،وأماكــن جميلــة النتظــار الســيارات ،وستُ ســتخدم
ً

بالجمــال -تأتــي مــن ثقافتنــا.

أفضــل التكنولوجيــات النظيفــة لتنســجم مــع الطبيعــة.

ليــس المــال هــو الهــدف الــذي يســعى وراءه النــاس،

كل مــا ُينتــج يعــود بالنفــع علــى المجتمــع دون مقابل .ســوف

التــي يجلبهــا المــال .وممارســتنا لتقنيــن المــوارد مــن خــال

القــدرة علــى الوصــول إلــى احتياجاتــه .إننــا نطالــب باألهــداف

يرتفــع مســتوى المعيشــة بشــكل كبيــر .فــكل شــخص لديــه

ولكــن مــا يريدونــه هــو الوصــول إلــى الســلع والخدمــات

االجتماعيــة فــي كوكــب موحــد يعمــل مــن أجــل رفاهيــة كل

بيئيــاً
األســاليب النقديــة تســبب معانــاة رهيبــة وتدهــوراً ّ

فــي جميــع أنحــاء العالــم .نحــن ننهــب مــوارد األرض ونســمم

النــاس وحمايــة البيئــة.

الربــح.

أن أســتغرق بضــع دقائــق للتحــدث معكــم حــول مــا نعمــل

ويــرى كثيــر مــن النــاس أن هــذا األمــر مشــكوك فيــه .وأود

الهــواء والطعــام والمــاء ،بــل وأنفســنا مــن أجــل تحقيــق
مــا يدعــو إليــه مشــروع فينــوس هو إنشــاء جمعيات

علــى تنفيــذه .فالمركــز مكــون مــن  21فداناً فــي فينــوس -

يمكننــا الوصــول إلــى العمــل الــذي تصــوره جــاك فريســكو

مــن المخططــات المســتقبلية ،وأنتجنــا كثيــراً مــن الرســومات

المهندســين لخلــق وفــرة بأســرع وقــت ممكــن ،بعــد ذلــك

ـان ،ولدينــا مــا يزيــد علــى  400طــراز
فلوريــدا ،وقــد بنينــا  10مبـ ٍ

علــى أنــه اقتصــاد قائــم علــى المــوارد؛ حيــث تتوافــر الســلع

حرفيــاً أكثــر مــن 5500
التخطيطيــة والمخططــات ،ولدينــا
ّ

والخدمــات للجميــع دون مــال أو عبوديــة أو رصيــد ائتمانــي،

رســم تخطيطــي ابتكــره جــاك فريســكو.

وحافزنــا أن لدينــا أفــراداً يؤمنــون بهــذا المشــروع مــن جميــع

أو ديــون مــن أي نــوع.

الهــدف وراء مشــروع فينــوس هو تحســين نوعية الحيــاة للجميــع

يوميــا .إن مؤسســتنا ال تهــدف إلــى
أنحــاء العالــم ويــزداد العــدد
ًّ

الطعــام والمســكن والملبــس وتوفيــر مســتوى معيشــة مرتفــع

التعــاون هنــا لبــدء مســتقبل آمــن ومزدهــر لجميــع البشــر.

ـدال من تعظيم األربــاح .تعــود أولويــات مشــروع فينــوس إلــى
بـ ً

الربــح ،ونحــن نرحــب بالمشــاركة ،وأتطلع إلــى رؤيــة كيــف يمكننــا

202

204

اليوم األول
قاعة حديث المعرفة

الجلسة الخامسة
ريادة األعمال من منظور
جديد

مـحـــــاور الجــلســة
ّ
~قصتي :مسيرة التحول من «هواية» إلى «مهنة».
~لمحة عن حياة رائد أعمال شاب :المحاسن
والمساوئ.
~كيف تستطيع الحكومات والمنظمات واألفراد دعم
ّ
القادة ورواد األعمال الشباب؟
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المتحدث
السيد /جوردان كايسي
أحد أصغر رواد األعمال في العالم.

رائــد أعمــال أيرلنــدي لــم يتجــاوز  18عامــاً  ،وأحــد
المرشــحين لجائــزة البافتــا «األكاديميــة البريطانيــة
لألفــام والتلفزيــون» ،أنشــأ مشــروعاً بعنــوان «حركــة رواد
األعمــال المراهقيــن» .وحصــل علــى جائــزة أفضــل ابتــكار
فــي جائــزة المشــروعات الطالبيــة ،والمركــز األول فــي
معــرض  BTللعلــم والتكنولوجيــا للشــباب.
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أنــا جــوردان كايســي ،وحديثنــا اليــوم عــن إعــادة تعريــف

اإلنترنت؛ حيــث يســتطيع األطفال التواصــل فيمــا بينهــم،

بصفتــي رجــل أعمــال شـ ّـاباً  ،كمــا ســأخبركم برؤيتــي عــن كيفية

مــن الشــركات المختلفة ،وفــي هذه المــرة أصبحــت

ـا عــن نفســي وعــن قصتــي؛
ريــادة األعمال .ســأحدثكم قليـ ً

تنشــئة الجيــل القــادم مــن رواد األعمــال الشــباب أمثالــي.

وفــي الوقــت نفســه تعلمت البرمجــة وبــدأت عــدداً

متحمســاً جــداً ألشــياء مثــل :التعليــم ،وتشــجيع إقامــة

عمــري  19عامــاً مــن وترفــورد ،وهــي مدينــة صغيــرة فــي

المشروعات للشــباب .وحاولت أن أكــون بمثابــة رمز لرجــال

ـدي حــب اســتطالع وشــغف بعمــل
وفــي ســن التاســعة ،كان لـ ّ

وفــي ســن التاســعة عشــرة ،كنــت قــادراً علــى أن أقــول

جنــوب أيرلنــدا .أنــا مبرمــج عصامــي ،علَّ مــت نفســي بنفســي،
الكمبيوتــر وأنظمتــه ،فعلّ مــت نفســي تطويــر مواقــع الويــب،

عــن طريــق يوتيــوب ،وأشــرطة الفيديو ،والكتب المختلفــة.
لــدي موقــع خــاص علــى
وبعــد فتــرة مــن الوقــت أصبــح
ّ

اإلنترنــت .وبعــد إنشــاء موقعــي بـــ 3ســنوات قررت خوض تحـ ٍـد
جديــد ،فبــدأت اكتشــاف مجموعة تطوير اآليفون؛ وهــي

منصــة تُ ســتخدم إلنشــاء تطبيقــات منصــات «آبــل» ،وتحتــاج
لكــي تعمــل إلــى جهــاز «مــاك» وهــو مكلّ ــف للغاية ،فلجــأت
والدي ،وكانــا متشــكِّ كَ ين ،ولكــن لحســن الحــظ اشــتريا
إلــى
ّ

لــي الجهــاز ،وبــدأت تطويــر إحــدى األلعــاب علــى جهــاز
«مــاك» .ولعبتــي األولــى كانــت بســيطة للغايــة ،ولكنهــا
أعطتنــي الحمــاس ،وأظهــرت لــي أن هوايتــي يمكــن أن تصبــح
وســميتها «ألعــاب
مجــال عملي ،فبــدأت تأســيس شــركة
َّ

كايســي» ،وفي ســن الثانيــة عشــرة ،قمنا بتطويــر التطبيقــات
التــي تُ بــاع فــي جميــع أنحــاء العالــم ،وتمكنــت مــن خلــق منصــة

لنفســي مــن خــال ألعاب الحاســوب .وبدأت إنشــاء شــركة
أخــرى للتقنيــات مختصــة بــإدارة النُّ ُظــم التعليميــة للمعلِّ ميــن؛

ألننــي أردت حــل مشــكلة اســتخدام التكنولوجيــا فــي التعليــم.

فــي عــام  2015بــدأت برنامجــاً يســمى «برنامــج األطفــال»
كان يجمــع بيــن األلعــاب والتعليــم مــع منصــة عبــر

األعمــال الشــباب.

لعقــد من الزمن ،وهــذا أمــر
إننــي أعمــل فــي هــذه الصناعــة َ
جيــد جــداً  ،وبعــد  10ســنوات حيــن أصبــح فــي ســن التاســعة
لــدي خبــرة لمــدة  20عامــاً فــي هــذا
والعشــرين ،ســأقول
ّ

المجــال .لقــد كنــت محظوظــاً جــداً ألننــي أعــرف مــا أريــد
القيــام بــه ،وأحــب مــا أعملــه ،وليــس هنــاك عقبــة رئيســة تقــف

ولــدي الســبق علــى الذيــن يبــدؤون عملهــم بعــد
أمامي،
ّ
التخــرج فــي الجامعــة.

وال شــك أننــي واجهــت بعــض الصعوبــات أيضــاً ؛ كإدارة
وقتــي بيــن العمــل والتعليــم ،وأن ُيؤخــذ عملــي علــى

محمــل الجــد ،وكذلــك إيجــاد االســتثمار أو المعلِّ ميــن أو
المنصــات ،ألن الشــائع هــو أن األطفــال تنقصهــم العقليــة

إلدارة األشــياء ،أو أن األمــر لديهــم هــو لعــب محــض!
نغيــر هــذه العقليــة .وأعتقد أن
وأعتقــد أنــه مــن المهــم أن ّ

األمــر بــدأ يتغيــر ،وبــدأ النــاس يقتنعــون بقـ ْـدرات الشــباب
والمراهقيــن ،لــذا ،فــإن الحــل الــذي أراه مناســباً لتســريع
العمليــة هــو مبــادرة ماكــورن؛ التــي ُيطلــق عليهــا «تيــم»

منظ ِمــي المشــروعات المراهقيــن .وهــي فــي
ّ
أو حــركات
األســاس شــبكة عالميــة للمصوريــن الشــباب مــن جميــع

أنحــاء العالــم الذيــن يســتطيعون أن يســاعد بعضهــم
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رواد األعمال هم من يكسبون
ً
المال ،لكنهم أيضا يحلون

بعضــاً  ،ويثــق بعضهــم ببعــض ،ويدعــم بعضهــم بعضــاً.

واآلن لنتحــدث عــن رؤيتــي .يجــب بالتأكيــد أن نســتفيد

المشكالت ،ولديهم عقلية

من شــباب اليــوم ،وأعتقــد أن هنــاك عــدداً مــن الطرائــق

المبادرة الحقيقية ،لالستفادة

المختلفــة أمــام الحكومــة لتدعــم مــا تريــد ،مثــل :التمويــل
والمنــح ،والمنافســة
ِ
الحقيقــي ،والمبــادرات ،والبرامــج،

من أنفسهم ،وإلفادة

للشــباب ،حتــى المبــادرات والحــركات يمكــن أن تعطــي النــاس

المجتمع األوسع كله ،ولحل

ِمنصــة ،ألن الحكومــة لديهــا ِمنصــة ضخمــة قــادرة علــى

القضايا والمشكالت من خالل

تعزيــز الشــباب ،وعليهــا جــزء ضخم مــن مســؤولية التعليــم،

أفكارهم وإبداعاتهم

والتعليــم هــو العمــود الفقــري لتعزيــز المبدعيــن الشــباب،

فيجــب أن نهتــم بالبرامــج القائمــة علــى التعلُّ ــم ،ونشــجع

المــال ،لكنهــم أيضــاً يحلــون المشــكالت ،ولديهــم عقليــة

العمــل الجماعــي والتعــاون ،ونلقــي الضــوء علــى ســمات

المبادرة الحقيقيــة ،لالســتفادة مــن أنفســهم ،وإلفــادة

رجــال األعمــال ومهاراتهــم.

كمــا ينبغــي لنــا أن نعمــل بنظــام جديــد يكــون فيــه التعليــم

المجتمــع األوســع كلــه ،ولحــل القضايــا والمشــكالت مــن

الطــاب مــن المعلِّ ميــن .وأعتقــد أننــا إذا اســتطعنا تشــجيع

باعتبــاره التعريــف الحقيقــي لريــادة األعمــال؛ لنفتــح المجــال

خــال أفكارهــم وإبداعاتهــم ،وأعتقــد أننــا نشــجع هــذا

تبادليــاً ؛ حيــث يســتفيد المعلِّ مــون مــن الطــاب كمــا يســتفيد
ّ

أمــام عــدد أكبــر مــن الشــباب الذيــن قــد يخافــون خــوض مجال

اســتخدام مزيــد مــن التكنولوجيــا واحتضــان قــوة التكنولوجيــا

ريــادة األعمــال؛ ألن لديهــم تصــوراً آخــر لرجــال األعمــال.

فســوف نســتطيع أن نتعلــم المزيــد وبشــكل أســرع .أعتقــد

نســتطيع أن نجــري لقــاء مفتوحــاً مــع الشــباب الذيــن يرغبــون

مهمــاً فــي تقديــم
أيضــاً أن القطــاع الخــاص يلعــب دوراً
ّ

فــي أن يصبحــوا رواد أعمــال ،والذيــن يشــاركوننا رؤيتنــا،

الدعــم ،ألنــه قــادر علــى التمويــل.

أريــد أن أؤســس حركــة للشــباب ليدعــم بعضنــا بعضــاً  ،ولنظهر

ويرغبــون فــي رعايــة الجيــل القــادم مــن الشــباب فــي جميــع

لهــم ليعبــروا عــن آرائهــم ،وإشــراكهم فــي وضــع السياســات،

المبادريــن والســفراء الذيــن يشــعرون بأنهــم يســتطيعون

أنحــاء العالــم ،فــي محاولــة للتطــور والبحــث أيضــاً عــن

للعالــم مــدى قــوة الشــباب؛ بمنحهم الفرص ،وإفســاح مجال

مشــاركة الشــباب أفكارهــم حــول تجاربهــم ،وإفادتهــم

واالســتفادة مــن أطروحاتهــم وأفكارهــم وأشــياء مختلفــة

ومســاعدتهم علــى النمــو .نحــن نبحــث عــن الشــباب،

مــن هــذا القبيــل .ثــم الهــدف العــام هــو رعايــة الجيــل القــادم،

وكذلــك يمكننــا االســتعانة بالمستشــارين؛ لذلــك نريــد أن
نكـ ّـون مبــادرة ُأنشــئت لألطفــال مــن ِق َبــل األطفــال .فنحــن

لــذا فموضــوع الجلســة هــو إعــادة تعريــف ريــادة األعمــال،

فمــن هــم رواد األعمــال؟ رواد األعمــال هــم مــن يكســبون
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بحاجــة إلــى مشــاركة الشــباب ،ومشــاركة أفكارهــم ،لنــرى مــا

الذيــن لديهــم كثيــر مــن الــرؤى واألفــكار المذهلــة ،والتــي

ولدينــا فــرق مــن أنحــاء العالــم كافــة؛ فــي أيرلنــدا وإفريقيــا

فالحكومــة هنــا تهتــم بــآراء الشــباب ،وتؤمــن بأنهــم هــم

أنــه مــن المهــم حقــاً أن يكــون لنــا وجــود هنــا فــي دبــي

لــن تســتطيع أن تنجــح دون أن يكــون لديــك أنــاس حولــك

يســتطيعون تقديمــه للمســاعدة.

وموزمبيــق والواليــات المتحــدة األمريكيــة والهنــد ،وأعتقــد
باإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وأيضــاً فــي منطقــة الشــرق
األوســط كلهــا .هنــاك احتمــال كبيــر لخلــق تحــرك هنــا بســبب
اإلبــداع الذكــي ،وقــد قابلــت مجموعــة مميــزة مــن الشــباب

أعتقــد أنهــا ستســهم فــي تشــكيل مســتقبل هــذا البلــد،
القــوة الدافعــة خلــف هــذه الرؤيــة الكاملــة .2021

يتعاونــون معــك ،وعلــى الشــباب أن يســتفيدوا بالتأكيــد مــن

العالــم الرقمــي الــذي نعيــش فيــه ،ومــن اإلنترنــت ،فهــو

أقــوى أداة فــي العالــم.
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اليوم األول
قاعة حديث المعرفة

الجلسة السادسة
ً
بناء المدن اعتمادا على
اقتصاد المعرفة

مـحـــــاور الجــلســة
~بناء مدن يتوق الناس إلى العيش فيها.
~أهمية الروابط االجتماعية.
~مكافحة شيخوخة المدن.
~التكنولوجيا ،التكنولوجيا ..والمزيد من التكنولوجيا.

211

المتحدث
السيد /ميك كورنيت
عمدة مدينة أوكالهوما.

أول عمــدة فــي تاريــخ المدينــة ُينتخــب لـــ4
فتــرات؛ ويشــغل  -ســنوياً  -منصــب رئيــس

العمــد فــي الواليــات المتحــدة» ،وقــد
«مؤتمــر ُ
ّ
ســبق لــه أن تــرأس االتحــاد الوطنــي للعمــد

الجمهورييــن والمســؤولين المحلييــن ()RMLO
فــي المؤتمــر ذاتــه .وتــرأس لجنــة الشــؤون
االقتصاديــة الحضريــة التابعــة للمؤتمــر نفســه

حتــى عــام .2007
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ـا بمدينــة أوكالهومــا؛ فليســت هنــاك
دعونــي أعرفكــم قليـ ً

وخدمــت فــي منصبــي  14عامــاً  ،فشــعرت بأنــه مــن المهــم

بصراحــة ال يــزال أمامنــا طريــق طويــل .فــإذا عدنــا إلــى الــوراء

الســمنة وبعــض القضايــا الصحيــة التــي
فبــدأت حــواراً حــول ِّ

مدينــة أمريكيــة تتطــور بســرعة مدينــة أوكالهومــا ،ولكــن
مثــا عــام  ،1990فســنجد أن مدينــة أوكالهومــا كانــت
ً

حســن مدينــة أوكالهومــا عــن طريــق زيــادة الوعــي،
أن نُ ّ

ابتُ ليــت بهــا مدينــة أوكالهومــا .ولمــدة  30عامــاً بعــد أن

ضحيــة المشــكالت التــي واجهتهــا خــال عقــود .لقــد كان

توليــت منصبــي أولينــا الحاجــات الماديــة فــي وســط المدينــة

وكانــت مدينــة أوكالهومــا فــي ذلــك الوقــت مضــرب المثــل

مــن الفعاليــات الثقافيــة ،ولدينــا منظومــة الرعايــة الصحيــة،

قلــب المدينــة يختنــق ،وبــدأ النــاس النــزوح نحــو الضواحــي،
حينئــذ بارعــاً
ٍ
للمــدن األمريكيــة التقليديــة .وكان العمــدة

اهتمامــا كبيــراً  ،فاهتممنــا بفريــق كــرة الســلة ،وجــذب المزيــد
واآلن نجــد أن األشــخاص المتعلميــن تعليمــاً عاليــاً قــد بــدؤوا

جــداً ويتعلــم بالطريقــة الصعبــة؛ لــذا قضــى عامــاً مــن واليتــه

يأتــون مدينــة أوكالهومــا مــن جميــع أنحــاء العالــم.

شــركة طيــران كبيــرة ،ولبنــاء منشــأة صيانــة للمدينــة ،وكان

القادمــة» الــذي ال يكتفــي بالحديــث عــن مدينــة أوكالهومــا

ينفــق الكثيــر مــن األمــوال فــي محاولــة لخفــض مســاحة

العائــد مــن هــذا المشــروع ســيضيف مليــار دوالر إلــى دخــل
المدينــة االقتصــادي الســنوي .وهــذا هــو اإللهــام الــذي كنــا

بحاجــة إليــه إلعــادة بنــاء االقتصــاد بشــكل جيــد.

ولكــن فــي نهايــة األمــر لــم تُ ختــر مدينــة أوكالهومــا موقعــاً

وهــذا هــو أســاس كتابــي الجديــد «المدينــة األمريكيــة

فقــط ،بــل يتحــدث عــن هــذا التحــول النموذجــي أيضــاً .فنحــن
جميعــاً نعيــش فــي مــدن لــم نصنعهــا ،بــل ورثناهــا عــن األجيــال
الماضيــة؛ فمــا نــوع المــدن التــي نرغــب فــي إنشــائها؟ إن
المواطنيــن فــي المســتقبل ســوف يطلبــون أكثــر مــن المنــازل؛

وأخبرت شـ ُ
العمدة أن الســبب
َ
ـركة الطيران
لمنشــأة الصيانة،
ْ

فمــاذا نســتطيع أن نفعــل اليــوم لبنــاء مــدن تُ قـ ِّـدم أســرع بنــاء

ـروع.
أبــداً أن يعيــش موظفوهــم فــي هــذا المــكان المـ ّ

ولكــن بصفتــي عمــدة مدينــة كبيــرة لمــدة  14عامــاً أقــول
قســم الناس  3مجموعات،
لكــم :النــاس ال يتبنّ ــون التغيير! أنا ُأ ِّ

هــو انخفــاض جــودة الحيــاة بشــدة ،حتــى إنهــم ال يتخيلــون

لكــن كان هنــاك نمــوذج جديــد للتحــول؛ حينمــا بــدأ العمــدة

االســتثمار فــي وســط المدينــة ،وبــدأ بنــاء مراكــز للفنــون،

وتحســين المرافــق القديمــة ،وبنــاء مرافــق جديــدة،

ومكتبــات ،وســاحات رياضيــة ،حتــى إننــا وضعنــا المــاء فــي
النهــر؛ حيــث كان لدينــا خنــدق كبيــر بــا مــاء ،فبنينــا الســدود
ووضعنــا المــاء فــي النهــر.

وجــاء العمــدة التالــي واســتثمر فــي التعليــم ،فبنينــا أو أعدنــا

بنــاء  75مدرســة ،ثــم فــي عــام  2004تــم انتخابــي عمــدة،

ممكــن للثــروة والتغييــر .يمكننــا بالتأكيــد احتضــان التغييــر،

تغيــر
األولــى مجموعــة تخبــرك بأنهــا ال تحــب التغييــر ،وعندمــا ِّ

شــيئاً تكتشــف أنهــا كانــت علــى حــق وتجــد أنهــا غاضبــة وتريــد
معرفــة ســبب التغييــر ،والثانيــة -وهــذه مجموعــة معقــدة-

تخبــرك بأنهــا تحــب التغييــر ،وعندمــا تغيــر شــيئاً تكتشــف أنهــا
كانــت مخطئــة ،وتجدهــا تشــعر بالغضــب ،وأنهــا لــم ترغــب

فــي حــدوث التغييــر ،أمــا الثالثــة فمجموعــة تخبــرك بأنهــا تريــد
التغييــر وتحبــه ،لكــن هــذه المجموعــة انقرضــت!
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ً
إننا نحث المواطنين األكبر سنا على

وبالتأكيــد ال شــيء يغيــر مدننــا أكثــر مــن التكنولوجيــا التــي تعيــد

مواصلة تعليمهم فأكثر المدن
ً
نجاحا تلك التي تتبنى ثقافة التدريب

اختــراع االقتصــاد العالمــي مــن الداخــل ،لكــن يبــدو أن المدن التي

والتعلم مدى الحياة

إلنجازاتهــا؛ ألن الكثيــر مــن مبادراتنــا يذهــب إلــى تصويــت

والشــيء الوحيــد الــذي تتنافــس فيــه المجتمعــات هــو

أن النــاس ال يريــدون معالجــة مشــكلة مــا إلــى أن يتــم التعامــل

العشــرين مــن عمرهــم .لقــد كانــت الصراعــات فــي الماضــي

وتســتغرق وقتـ ًا أطــول لحلهــا! ودون اســتراتيجية التركيــز ،ســوف

حققــت أكبــر قــدر مــن التكنولوجيــا قــد أخفقــت فــي التخطيــط
علنــي ،علــى األقــل علــى مســتوى الحكومــة المحليــة ،وتجــد

الموهبــة ،ونريــد أن نســتفيد مــن هــؤالء الشــباب وهــم فــي

مــع المشــكالت بالكامــل ثــم تصبــح المشــكالت حــاالت طارئــة،

مــن أجــل الســيطرة السياســية ،والدفاعــات القويــة ،واآلالت

تفقــد المــدن الحافــة التنافســية لصالــح األماكــن الجديــدة.

ثــم هنــاك ســؤال حــول كيفيــة دفــع ثمــن هــذه التكنولوجيــا.

الكبــرى ،لكــن المــدن اليــوم ناجحــة فــي اســتقطاب الموهوبيــن

فمـ ْـن
ـا ،إذا طلبــت التغييــر مــن مجموعــة مــن األشــخاص َ
مثـ ً

مــن النــاس؛ للعيــش والعمــل واللعــب هنــاك .نعــم ،المواهــب

منهــم -علــى األرجــح -ســيقبل الفكــرة الجديــدة :الشــباب أم

هــي نقطــة المنافســة بيــن المجتمعــات اليــوم ،لكــن يمكن ربط

كبــار الســن؟ اإلجابــة هــي الشــباب؛ ألنهــم يعلمــون أن شــيئاً

كل هــؤالء النــاس ،وهــذا الربــط يأتــي مــن األجهــزة المحمولــة

مختلفــاً ســيكون هنــاك ،لكــن إذا نظــرت إلــى التصويتــات،

التــي تكــون متصلــة باســتمرار ،وال يكفينــا ربط األشــخاص الذين

فهــل المصوتــون مــن الشــباب أم مــن كبــار الســن؟ ال شــك

نعرفهــم عبــر اإلنترنــت بوســاطة تويتــر وفيســبوك وغيرهــا مــن

إن علــى كبــار الســن
أنهــم مــن كبــار الســن ،دائمــاً مــا أقــول ّ

المنصــات ،بــل علينــا أن نتواصــل أيضــاً مــع أشــخاص ال نعرفهــم.

إن ربــط األشــخاص الموهوبيــن هــو أهــم عمــل يمكــن أن يســعى

التضحيــة مــن أجــل بنــاء المــدن لصالــح الشــباب.

قويــاً ،ويعمــق العالقــات فــي جميــع
موهوبــة تبنــي مجتمعــ ًا ّ

ليــس مختلفــ ًا عمــا طمــح إليــه َمــن كان قبلهــم ِمــن األجيــال

إذ ًا أيــن نحــن اآلن؟ إن مــا يطمــح إليــه الشــباب فــي ســن العشــرين

لــه القــادة؛ فربــط النــاس بعضهــم ببعــض فــي ســوق عالميــة

الســابقة؛ فما زالــوا يبحثــون عــن األمــل وعــن فرصــة وعــن هــذا

ـت إلــى مدينــة عالميــة
أنحــاء العالــم ،حتــى لــو لــم تكــن قــد ذهبـ َ

ـت تعــرف النــاس بشــكل أفضــل ،وإذا كان النــاس
كبــرى .فــإذا كنـ َ

الحلــم الــذي يتمثــل فــي أن يكــون لهــم منــزل خــاص ،أو عمل خاص،

االجتماعــي بطريقــة أو بأخــرى ،فهــذا االتصــال لــه قيمــة كبيــرة.

وأعتقــد أنــه مــن الجيــد تحول الشــباب إلــى رواد أعمال ،فاآلن

ومــا يريدونــه هــو فرصــة للبقــاء علــى أســاس مزاياهــم الخاصــة.

علــى اتصــال بأصدقائهــم وأقاربهــم عبــر وســائل التواصــل
إننــا نحــث المواطنيــن األكبــر ســناً علــى مواصلــة تعليمهــم

لدينــا رواد أعمــال يتطــورون كل يــوم ،ويتــدرب الشــباب فــي

فأكثــر المــدن نجاحــاً تلــك التــي تتبنــى ثقافة التدريــب والتعلم

المــدارس ليصبحــوا رواد أعمــال .وعلــى المــدن أن تكــون أكثــر

مــدى الحيــاة.

ذكاء باالســتثمار فــي الشــباب والمواهــب.
ً
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اليوم األول
قاعة حديث المعرفة

الجلسة السابعة
ّ
التحول من استهالك
المعرفة إلى إنتاجها

مـحـــــاور الجــلســة
~في ظل مجانية المحتوى ،أصبح إنتاج المعرفة في أوجه.
~كيف يمكن للمدارس إشراك الطلبة في مشروعات هادفة
تركز على اإلبداع وتطبق المحتوى الذي يتعلمونه
~سبل االرتقاء بمستويات المدارس والفصول الدراسية
ّ
والطلبة للتحول من مستهلكين للمعرفة إلى منتجين لها.
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المتحدث
السيد /جيف أوتخت
المؤسس والمدير التنفيذي لشركة إديورو للتعليم.

عــدد مــن المــدارس الدوليــة
ٍ
درس فــي
ّ
فــي الشــرق األوســط وآســيا .وعمــل مــع
السياســيين فــي واشــنطن العاصمة وشــارك

فــي المشــروع التعليمــي بدعــوة مــن أميــر
البحريــن .وشــارك فــي تأســيس برنامــج يمنــح
شــهادة فــي تكنولوجيــا التعليــم ومحــو
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أتحــدث فــي هــذه الجلســة عــن مهــارة معرفيــة جديــدة،

فــي بعــض األحيــان بالتعليــم االســتباقي ،لكــن فيديوهــات

اقتصــاد المعرفــة؛ ألن فكــرة المعرفــة قــد تغيــرت ،فمــن

تحــوال فــي النظــام التعليمــي ،بمفهــوم التعلــم
أن ُيحــدث
ً

وســنعيد معــاً تعريــف المعرفــة ،إضافــة إلــى التطــرق إلــى
كــم المعلومــات التــي نســتطيع
قبــل ،كانــت تتمثــل فــي ِّ

أن نعرفهــا وندركهــا ونحفظهــا .أمــا اآلن فقــد تغيــرت هــذه

الفكــرة تمامــاً مــع اقتصــاد المعرفــة ،فاقتصــاد المعرفــة
الــذي نتحــدث عنــه يتعلــق بســرعة التعلُّ ــم ،والقــدرة علــى

طــرح األفــكار ،وإعــادة التعلُّ ــم بســرعة.

اليوتيــوب وغيرهــا مــن المؤثــرات خلقــت نمطــاً جديــداً يمكــن
فــي الوقــت المطلــوب ،أو مــا يســمى التعلــم عنــد الحاجــة؛

وهــو معرفــة المعلومــات حــال طلبهــا ،فالمعرفــة ال تقــاس
اآلن بالمعلومــات التــي تعرفهــا وتســتطيع أن تســتخدمها
عنــد الحاجــة إليهــا ،بــل بالمعرفــة التــي تحــاول البحــث عنهــا

وإدراكهــا حــال الحاجــة إلــى ذلــك أو عنــد مواجهــة موقــف

ً
بدايــة ،ســنتحدث عــن الجيــل الــذي ســنتعامل معــه ،وهــو

معيــن.

الوقــت الحالــي ،وعلينــا أن نعــي أمــوراً عــدة ،أولهــا أنهــم

-وهــو الســائد فــي هــذه األيــام -قائــم علــى الحفــظ ،ولكــن

الجيــل التالــي لجيــل األلفيــة ،أي َمــن هــم بالمــدارس فــي

أوال؛ فهــم يشــاهدون
يتعلمــون مــن وســائل اإلعــام
ً
مقاطــع الفيديــو ويتفاعلــون مــع الصــور أكثــر مــن تفاعلهــم
أوال،
مــع النصــوص ،فهــم جيــل يركــز علــى وســائل اإلعــام ً
وكذلــك يفعــل المجتمــع أيضــاً.

تحســباً لطلبهــا
والتعليــم المتمثــل فــي معرفــة المعلومــات ُّ

كيــف نجعــل أطفالنــا يحفظــون معلومــات مــن الممكــن
ـوان باســتخدام الهواتف
البحــث عنهــا والحصــول عليهــا في ثـ ٍ
الذكيــة؟! وكيــف نســتطيع أن نُ ركّ ــز علــى مــا ندعــوه الحقائــق
الثابتــة ،ونعلِّ ــم أوالدنــا وأطفالنــا أن بعــض األشــياء التــي كنــا

ويجــب أن نــدرك طبيعــة أطفــال اليــوم ،ومجتمــع اليــوم،

نعدهــا حقائــق ثابتــة قــد تتغيــر؟!

ذكيــة فــي جيوبهــم باســتمرار .فنحــن اآلن مســتهلكون

الفرعيــة والمعلومــات التــي يحصلــون عليهــا مــن أماكــن

فالجميــع -أو المعظــم علــى أقــل تقديــر -لديهــم هواتــف
منتجون ،أو ما يســمى (المســتهلك المنتج) ،حيث نســتطيع
أن نســتهلك المحتــوى ونُ نتجــه فــي الوقــت نفســه ،ســواء

علــى إنســتغرام أو علــى توتيــر ،وهــذا مــا يفعلــه األطفــال
تمامــاً .فمــن الممكــن أن يســتهلكوا وينتجــوا المعرفــة فــي
الوقــت نفســه ،وهــذا -بــا شــك -ســيؤدي إلــى تحــول هائــل

فــي النظــام التعليمــي.

فالنظــام التعليمــي قائــم علــى تعلــم جميــع األشــياء
المتاحــة ،واســتخدامها عنــد الحاجــة فقــط ،أو مــا يســمى

نحــن نحتــاج إلــى نظــام يمنــح الطــاب فرصــة ربــط األفــكار
مختلفــة بعضهــا ببعــض ،وأن ينتجــوا مــن خــال المزيــج
معرفــة جديــدة.

أن قدرتــك
ومــن األمــور األخــرى التــي يجــب أن نركــز عليهــا َّ
علــى التعلُّ ــم أكثــر أهميــة ممــا تعــرف مــن معلومــات؛ ألن

المعلومــات التــي تعرفهــا اليــوم قــد تصبــح عتيقــة أو بــا
أهميــة فــي المســتقبل.

ومــن العوامــل األخــرى المميــزة للتعلــم عنــد الحاجــة؛ التركيــز

علــى إدراك الروابــط بيــن المجــاالت واألفــكار والمفاهيــم
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بصفتــه مهــارة أساســية ،فعلــى ســبيل المثــال؛ تطبيــق

العالــم االبتــكاري وفــي ظــل اقتصــاد المعرفــة ،اإلخفــاق

وتطبيــق مــا درســته فــي العلــوم علــى صناعــة المحتــوى

ومقابــل النجــاح هــو الخــوف ،وعــدم البدايــة مطلقــاً  ،والثبــات

هــو جميــع المراحــل التــي تــؤدي فــي النهايــة إلــى النجــاح،

شــيء تعلمتــه فــي الرياضيــات علــى مــا أدرســه فــي العلــوم،

فــي المــكان دون مبــادرة.

علــى يوتيــوب ،أي عالقــة أشــبه بالتفكيــر الخطــي ،والربــط

ومــن النقــاط المهمــة أيضــاً مــا يعــرف بتصنيــف (بلــوم)

بيــن المجــاالت المختلفــة علــى مســتوى خطــي.

ومــن األمــور التــي يجــب أن نركــز عليهــا أيضــاً نمــط التفكيــر

ألهــداف التعلُّ ــم ،وتتعلــق الفكــرة هنــا بمعرفــة أي مراحــل

الحــال فــي معظــم األنظمــة التعليميــة األخــرى -ولكــن فــي

نظرنــا إلــى تذكُّ ــر المعلومــات وفهمهــا فســنجده فــي أســفل

الفهــم اإلدراكــي للمــخ ذات قــدرات إدراكيــة أفضــل .فــإذا

ـا للنجــاح -كمــا هــو
االبتــكاري ،حيــث ال يكــون اإلخفــاق مقابـ ً
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اإلخفاق هو جميع
الخطوات التي تسبق
الوصول إلى النجاح

مــدى الحيــاة ،وفكــرة أن تكــون فــي بيئــة فوضويــة وتضــع
اإلجــراءات والخطــوات التــي تحقــق لــك االســتفادة مــن تلــك
البيئــة ،وهــذه هــي عقليــة التفكيــر اإلبداعيــة وفكــرة اقتصــاد
المعرفــة.

هــرم تصنيــف بلــوم ألهــداف التعلــم مــن الناحيــة اإلدراكيــة،

هنــاك كثيــر مــن األمثلــة التــي تشــير إلــى إمكانيــة اســتهالك

لخلــق المعرفــة وتقييمهــا وتحليلهــا.

«ويكيبيديــا» ،فحتــى األطفــال يمكنهــم تعديــل المحتــوى

ومــا يجــب أن نركــز عليــه هــو كيفيــة اســتخدام المعلومــات

المحتــوى المعرفــي وصنعــه فــي الوقــت نفســه ،مثــل

وكذلــك تغييــر طريقــة العمــل فــي الفصــول الدراســية؛

علــى ويكيبيديــا ،تخيلــوا معــي أكبــر موســوعة معرفيــة

جديــداً ربمــا نحــب اتبــاع التعليمــات الموجــودة فــي الدليــل

المحتــوى إليهــا طــاب صغــار.

منهــم منحهــم فخطــوة الهاتــف وهــم ســيتفاعلون معــه

فمثــا إذا كان فــي أحــد الكتــب فصــل غيــر متــاح
للجميــع،
ً

بتعزيــز االكتشــاف داخلهــا .فنحــن إذا اشــترينا هاتفــاً

خطــوة فخطــوة ،أمــا األطفــال فــكل مــا هــو مطلــوب
ويكتشــفونه وحدهــم .فيجــب أن تُ ركّ ــز الفصــول الدراســية
علــى مــا ُيسـ ّـمى فوضــى االكتشــاف ،وكل مــا علينــا بصفتنــا

معلِّ ميــن هــو أن نســاعدهم؛ بتوضيــح اإلجــراءات والخطــوات

التــي يحتاجــون إليهــا إلدراك مــا توصلــوا إليــه ،عــن طريــق
فوضــى االكتشــاف.

مــن صنــع البشــر يمكــن أن يســاعد علــى تعديلهــا وإضافــة

كذلــك مشــروع ويكــي الكتــب ،الــذي يوفــر كتبــاً مفتوحــة
عــن الجبــر ،فيمكــن أن يكتبــه أحــد الطــاب ،ويقــدم إضافــة
معرفيــة إلــى العالــم ،وهــذا مــا يدخــل فــي إطــار إنشــاء
المحتــوى أو تأليفــه.

تخيــل
وإيجــازاً  ،ســأتحدث عــن النقــاط المتعلقــة بإعــادة ُّ

أوال :التحــول
النظــام التعليمــي فــي ظــل اقتصــاد المعرفــة؛ ً

وإذا كنــا نريــد أن يتمحــور التعليــم حــول فوضــى االكتشــاف

الســريع مــن النظــام القائــم علــى معرفــة المعلومــات

فالفكــرة تتمثــل فــي أن بيئــات التعلُّ ــم البنائيــة تحفــز اإلبــداع،

المعلومــات حيــن طلبهــا .وثانيــاً  :إننــا نريــد أن نعــي أن

فســنحتاج أيضــاً إلــى فصــول دراســية بنائيــة عالية المســتوى،
فأنــا -علــى ســبيل المثــال -قــد أخطــط فصلــي وأجهــزه

بطريقــة مربكــة وفوضويــة تمامــاً ؛ بحيــث يكــون صاخبــاً

تحســباً لطلبهــا إلــى نظــام التعلُّ ــم عنــد الحاجــة ،وهــو معرفــة
ُّ

اإلخفــاق جــزء مــن النجــاح؛ فيجــب أن نغــرس فــي األطفــال
أن اإلخفــاق هــو جميــع الخطــوات التــي تســبق الوصــول إلــى

وغيــر مرتــب ،ويكــون الطــاب -علــى ســبيل المثــال -خــارج

النجــاح ،وآخــر هــذه النقــاط أننــا يجــب أن نتحــول مــن فكــرة أن

العمليــة علــى بعــض المكاســب ،حيــث يبــدأ الطــاب بتنظيــم

يصبحــوا مســتهلكين منتجيــن لهــا أيضــاً ؛ وذلــك بفضــل توافــر

مقاعدهــم ،وهــذا مــا تعنيــه الفوضــى .وتنطــوي هــذه
تجربتهــم التعليميــة الخاصــة ،وهنــا تكمــن فكــرة التعلــم
ِ

يبقــى الطــاب فــي المــدارس مســتهلكين للمعرفــة إلــى أن
األدوات التــي تتيــح لهــم ذلــك.
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اليوم األول
قاعة حديث المعرفة

الجلسة الثامنة
عوامل النجاح في
عصر المعرفة والتطور
الرقمي
مـحـــــاور الجــلســة
ً
~التطور الرقمي وكيف يخلق فرصا مربحة.
ّ
~مهارات قيمة لبناء فريق األحالم.
~توظيف وسائل التواصل االجتماعي والمؤثرين فيها
لبناء األعمال والعالمات التجارية.
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المتحدث
السيد /كيفين هارينغتون
َّ
رائد أعمال -وأحد مؤسسي منظمة رواد األعمال.

مؤسســي برنامــج المســابقات
عضــو لجنــة التحكيــم وأحـ ُـد
ِّ

رواد العالمــة التجاريــة
«شــارك تانــك» ،وهــو مــن أوائــل ّ

رواد
« »As Seen On TVوأحــد
مؤسســي منظمــة ّ
ِّ
أســس شــركة «كوانتــوم إنترناشــونال» .كمــا
األعمــالَّ .
أصبــح رئيســاً لشــركة «ناشــيونال ميديــا».
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ســنتحدث اليــوم عــن اقتصــاد المعرفــة ودوره فــي إحــداث

رواد
تغييــر جــذري فــي مســار حياتــي المهنيــة بصفتــي مــن َّ

ّ
يدرك جميع رواد األعمال
ُ
الطبيعة المتقلبة
ُ
والمتغيرة لعالم ريادة

الخاصــة ،وقــد شــجعني أبــي علــى خــوض ِغمــار ريــادة

األعمال ،والتأرجح بين

األعمــال ،وكيــف ســاعدني علــى التغلــب علــى الصعوبــات

والعقبــات التــي واجهتهــا.

ـدأت حياتــي المهنيــة فــي العمــل مــع أبــي فــي مطاعمــه
بـ ُ

فعــا فــي تأســيس
األعمــال منــذ ســن صغيــرة ،ونجحــت
ً

وأطلقــت كذلــك
عــدد مــن المشــروعات التجاريــة الناجحــة،
ُ
ـت أول مركــز أعمــال
وأسسـ ُ
فكــرة «مركــز األعمــال» الرياديــةّ ،
لــرواد األعمــال أصحــاب المؤسســات التجاريــة
عــام ّ 1980

والمشــروعات الصغيرة لتأســيس شــركاتهم الجديــدة،

وأنشــأنا  30مركــز أعمــال علــى مســتوى الواليــات المتحــدة؛
وقــد ســاعدني ذلــك علــى التعــرف إلــى صناعــة التلفزيــون

ودخولهــا.

تحقيق األرباح وتكبد
الخسائر
قائــا:
الصحــف والمجــات ،نصحنــي صديقــي تونــي روبنــز
ً

«إذا اســتمررت فــي فعــل ما اعتــدت فعلــه ،فســتحصل علــى

النتائــج نفســها التي تحصــل عليهــا» .فطلبــت مســاعدة

ريتشــارد برانســون ،رائــد األعمــال البــارز ومؤســس مجموعــة
«حيــث ينبغــي» ورئيــس مجلــس إدارتهــا ،فوضعنــا معــاً خطــة

وبينمــا كنــت أشــاهد التلفزيــون فــي بدايــة الثمانينيــات،

عمــل للتغلــب علــى هــذه الصعوبــات تضمنــت  3خطــوات::

ففكــرت فــي اســتغالل هــذه الفرصــة -انطالقــاً مــن عقليــة

ينبغــي أن يضــم فريــق العمــل الجديــد الخبــراء والمستشــارين

الحظــت أن قنــاة ديســكفري تبــث لمــدة  18ســاعة فقــط!

ريــادة األعمــال التــي تتبنــى المبــادرة وتســعى لالبتــكار-
إلذاعــة محتــوى إعالنــي خــال فتــرة توقــف البــث (التــي
تســتمر  6ســاعات) ،مقابــل حصــة مــن األربــاح أدفعهــا للقنــاة.

ونتيجــة للنجــاح الباهــر الــذي حققتْ ــه فكرتــي؛ اختارنــي مــارك
بيرنيــت لتقديــم برنامــج المســابقات الجديــد حينئـ ٍـذ «شــارك

تانــك .»Shark Tank

 .1بنــاء «فريــق أحــام» جديــد متســلح بالمعرفــة الرقميــة؛
والمرشــدين والمتخصصيــن التقنييــن والمشــاهير والمؤثريــن
فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي ،والمتخصصيــن فــي
اإلعــان الرقمــي مــن أجــل تحديــد ســبب هــذه الظاهــرة
واإلجابــة عــن الســؤال المحــوري :مــاذا يشــاهد أولئــك الذيــن

عزفــوا عــن مشــاهدة التلفزيــون؟ لقــد اســتبدل المشــاهدون

مواقــع التواصــل االجتماعــي بالتلفزيــون فــي عصــر المعرفــة

والمتغيــرة
المتقلبــة
ُ
رواد األعمــال الطبيعــة ُ
يــدرك جميــع ّ

والتطــور الرقمــي الجديــد.

الخســائر .فحين بدأ تراجع نســب مشــاهدة التلفزيون وتوزيع

الخالقــة.
المعرفــة وتبنــي االبتــكارات الرقميــة
ّ

لعالــم ريــادة األعمــال ،والتأرجــح بيــن تحقيــق األربــاح وتكبــد

 .2تبنّ ــي هــذه الحقبــة الرقميــة الجديــدة فــي ســياق اقتصــاد
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استغرق وصول الراديو إلى

استغرق وصول التلفزيون إلى

مليون مستمع

50

استغرق وصول اإلنترنت إلى

مليون مشاهد

50

استغرق وصول اآليباد إلى

مليون مستخدم

مليون مستخدم

50

38

13

4

3

50

عاماً

المغني اإلنجليزي إد شيران
حقق معدل تحميل وصل إلى

375

مليون عملية تحميل ألغنيته
الشهيرة Shape of you

خالل
أسبوع واحد!

عاماً

سنوات

سنوات

المعزَّ ز المخصصة للهواتف
استغرق وصول لعبة الواقع ُ
المتحركة بوكيمون جو  Pokémon Goلتحقيق

استغرق وصول
الفيسبوك إلى

مليون عملية تحميل

مليون مستخدم

15

سنتين

50

50

يوماً

وعلــى ســبيل المثــال؛ شــهدت مجلــة «التايــم» الشــهيرة

التايــم آنــذاك ،فأجابنــي بــأن المجلــة تحقــق نجاحــات كبيــرة

عــن تبنــي ثقافــة المعرفــة الرقميــة الجديــدة ،وفــي المقابــل

وتبنــي ثقافــة المشــاهير والمؤثريــن فــي مواقــع التواصــل

ومطــردة بســبب اقتحامهــا عالــم المعرفــة الرقميــة الجديــد،

مطــرداً علــى مــدار  6أعــوام متتاليــة بســبب عزوفهــم
تدهــوراً ّ

االجتماعــي.

ـألت ســتيف فوربــس -صاحــب مجلــة «فوربس» الشــهيرة-
سـ ُ

 .3الحــرص علــى بنــاء هويتــك المهنيــة ضمــن أشــهر وأبــرز

عــن حــال مجلتــه مقارنــة بالتدهــور الكبيــر الــذي تشــهده مجلة
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األعــام والشــخصيات النافــذة فــي صناعتــك؛ عــن طريــق

التلفزيونــي الــذي يســتضيفني ،وأقــدم إلــى المســتمعين

لــرواد األعمــال بنــاء ُهويتهــم المهنيــة ضمــن
وينبغــي ّ

علــى موقعــي اإللكترونــي ،وبعــد دخولهــم علــى الموقــع

صناعتهــم؛ حتــى ينجحــوا فــي اجتــذاب الفــرص الجيــدة

بريــد إلكترونــي بشــكل آلــي ضمــن اســتراتيجية االســتهداف

بنــاء عالمــة تجاريــة مميــزة فــي فضــاء اقتصــاد المعرفــة.

أبــرز الشــخصيات المؤثــرة التــي يشــار إليهــا بالبنــان فــي

والمشــاهدين هديــة لتحميــل فصــل مــن كتابــي مجانــاً

نقــدم إليهــم العــرض األساســي عــن طريــق إرســال رســائل

والتميــز .تطلبــت هــذه الخطــوة منــي
وتحقيــق النجــاح
ّ
أن ُأولــي المشــاركة فــي كتابــة المحتــوى اهتمامــاً بالغــاً ؛

المنتجــات التــي تعرضهــا ،ولكنــك تحصــل علــى بيانــات

التلفزيونيــة والمجــات والبــث اإلذاعــي عبــر اإلنترنــت

مــا يزيــد علــى  2.52مليــار مســتخدم نشــط علــى موقــع

بنشــره والترويــج لــه عبــر محطــات الراديــو والبرامــج
وفعاليــات جمــع التبرعــات وغيرهــا .فنشــرت حتــى اآلن
 7كتــب ،وأطلقــت مجلــة رقميــة لبنــاء مصداقيتــي لــدى

التســويقي للزبائــن المحتمليــن .ربمــا ال يشــتري الــزوار
االتصــال بهــم وتســتطيع االســتفادة منهــا الحقــاً .فهنــاك
فيســبوك علــى ســبيل المثــال ،وتســتطيع تحديــد 1800
نقطــة اســتهداف تســويقية مختلفــة ،وهــذا هــو المعنــى

الجمهــور ،ولتعزيــز ُهويتــي المهنيــة بصفتــي َمرجعــاً وخبيراً
بــارزاً فــي صناعتــي ،كمــا ُأنتــج «بودكاســت» ،برنامــج شــبه

لــرواد األعمــال االعتمــاد علــى اســتراتيجية
ويمكــن
ّ

ومنشــورة علــى اإلنترنــت ،وقــد حقــق «بودكاســت»

الحالييــن وتشــجيعهم لشــراء منتجــات أعلــى قيمــة مقارنــة

إذاعــي علــى شــكل حلقــات صوتيــة أو مرئيــة مســجلة
حديــث أنتجتــه نســبة مشــاهدة بلغــت  6مالييــن مســتمع!
رواد األعمــال الجهــود لبناء مــا
ومــن المهــم أن يبــذل ّ

يعــرف باســم ُقمــع التســويق؛ ويمكــن توضيــح ماهيــة

اســتراتيجية ُقمــع التســويق فــي هــذا المثــال؛ حيــث تتمثــل
نقطــة جــذب العمــاء المحتمليــن في البرنامــج اإلذاعي أو

استبدل المشاهدون

الحقيقــي لمقولــة« :المعرفــة مكمــن القــوة الحقيقيــة».
التســويق التــي تقــوم علــى الحفــاظ علــى العمــاء

بالمنتجــات التــي يتــم ترويجهــا ،أو تشــجيعهم لشــراء ســلع
ومنتجــات تكميليــة وإضافيــة ،وهــو مــا ُيعــرف فــي علــم

التســويق باســم  .Precision Marketingوقــد ســاعدتنا
هــذه االســتراتيجية التســويقية االســتثنائية علــى بنــاء
عالمــات تجاريــة صغيــرة ( )Microbrandناجحــة للشــركات

الصغيــرة الناشــئة ،ولــرواد األعمــال الذيــن يطلقــون

مشــروعاتهم التجاريــة علــى اإلنترنــت ويحققــون أرباحــاً

ضخمــة وإنجــازات رائعــة .فعلــى ســبيل المثــال ،بلغ حجــم

مواقع التواصل االجتماعي

أعمــال شــركة «كايلي جينــر» لمســتحضرات التجميــل 800

المعرفة والتطور الرقمي

ناجحــة تبلــغ قيمتهــا مليــار دوالر.

بالتلفزيون في عصر
الجديد

مليــون دوالر ،ونجحــت فــي تأســيس عالمــة تجاريــة صغيــرة
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اليوم األول
قاعة مصنع المعرفة
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اليوم األول
قاعة مصنع المعرفة

الجلسة األولى
استشراف مستقبل
المعرفة
مـحـــــاور الجــلســة
~عرض نتائج نموذج مستقبل المعرفة.
~اإلطار المفاهيمي لنموذج مستقبل المعرفة.
~العوامل المؤثرة في تحديد مستقبل المعرفة.
~ما دور البيانات الكبيرة في مستقبل المعرفة؟
~هل انتهى دور المؤشرات التقليدية؟
~كيف يمكن االستفادة من نموذج مستقبل
المعرفة؟
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المتحدثون
البروفيسور /ليف إدفينسون

ّ
أستاذ رأس المال المعرفي في جامعة لوند ،السويد.

البروفيسور /لوران بروبست
مدير وحدة البحث والتطوير في .PwC

البروفيسور /جان ستورسون
مؤسس شركة ريستنج  – RESTINGاستشارات من المستقبل.

مدير الجلسة
السيدة /يمنى نوفل

ِّ
ومراسلة تلفزيونية.
مؤسسة برامج
ِ
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البروفيسور /ليف إدفينسون

البروفيسور /لوران بروبست

البروفيسور /جان ستورسون

ّ
أستاذ رأس المال المعرفي
في جامعة لوند -السويد

مدير وحدة البحث والتطوير
في PwC

ريستنج - RESTING
مؤسس شركة
ِ
استشارات من المستقبل

أول أســتــاذ عالمي فــي رأس الــمــال الفكري

ـك فــي شركة بــرايــس ووتــرهــاوس كوبرز
شــريـ ٌ

«البوليتكنيك» في هونغ كونغ ،في 1998

لـ«النظام البيئي االبتكاري اإلقليمي» .كما أنَّ ه

ـدث دولــي عــام،
استراتيجي ومــتــحـ ٌ
مستشار
ٌ
ّ
وكبير مستشاري المعرفة فــي مشروعات
ُ

مسؤول عن مشروعين أوروبيين استراتيجيين

ومستقبل المجتمعات في السويد والنرويج

فـــي جــامــعــة «لـ ــونـ ــد» بــالــســويــد وجــامــعــة

حصل على جائزة « - Brain of the Yearبرين

أوف ذا يير» من مؤسسة «برين ترست» ،وقد
درج اســمــه فــي مــوســوعــة مشاهير العالم
ُأ ِ
«.»Who’s Who

فــي لوكسمبورج ،ورئــيــس الشبكة العالمية

فــي  28دولـ ــة :الــمــرصــد األوروب ـ ــي لالبتكار،

ومجال «المراقبة الرقمية لريادة األعمال»

الجديد المصمم لتحديد السياسات األوروبية
القادمة وتنفيذها.

التطوير االستراتيجي المتعلقة بالمدن الذكية

والبرازيل .كما يعمل استشارياً لبرنامج األمم
مشروع يركز
المتحدة اإلنمائي « »UNDPفي
ٍ

على مستقبل مؤشر المعرفة العالمي خالل

عام .2017
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البروفيسور /لوران بروبست:

مدير الجلسة:

هنــاك كثيــر مــن األفــكار والمتطوعيــن والــرؤى ،وهــذا

ما الذي نحتاج إليه لنتعرف إلى نموذج المعرفة؟

مــا يعــد مــن األمــور المعقــدة التــي تحتــاج إلــى جهــد كبيــر

للتعامــل معهــا.

البروفيسور /جان ستورسون:

نحتــاج إلــى بنــاء عالقــات بيــن القطاعــات المختلفــة والجنــس

مدير الجلسة:

البشــري ،وأن يعــي الجيــل الجديــد أنهــم بشــر ،وليســوا

كيــف تســتطيع الــدول العربيــة أن تأخــذ خطــوات ســريعة فــي

روبوتــات.

بنــاء مجتمعــات المعرفة؟

البروفيسور /ليف إدفينسون:

البروفيسور /جان ستورسون:

ليــس هنــاك نمــوذج واحــد ،ولكــن النمــوذج األفضــل هــو مــا

يجــب أن يتــم التركيــز علــى التقنيــات الحديثــة وبيانــات الوقــت

ويعتمــد فــي النهايــة.
ســيتبلورُ ،

الفعلــي ،واالنتقــال مــن التاريــخ إلــى الحاضــر للقفــز نحــو

المســتقبل ،اعتمــاداً علــى مــا وصلــت إليــه الــدول المتقدمــة

فــي أوروبــا فــي بنــاء مجتمــع المعرفــة.
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مدير الجلسة:

ربما تتفضل بتوضيح ذلك أكثر في كلمتك الرئيسة!

البروفيسور /جان ستورسون:

يتعلــق مســتقبل المعرفــة بإيجــاد طرائق للمعرفــة واالبتكار،
واتخــاذ خطــوات جريئــة للحــاق بركــب بنــاء مجتمعــات
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المعرفــة ،ومحاولــة الفهــم بدرجــة أكبــر .فــإذا قلــت فــي

أمــر مهــم للغايــة؛ فنحــن ننتقــل مــن المعرفــة إلــى عصــر

الخطــوة التاليــة ســتكون محاولــة لفهــم ذلــك الشــيء،

مــا ،وندركــه ،ونتخــذ خطــوة إلــى األمــام .فالمعرفــة غيــر

الحكمــة ،أي االســتخدام المفيــد للمعرفــة .نحــن نطبــق شــيئاً

بعــض األحيــان أنــا ال أفهــم شــيئاً مــا ،فهــذا أمــر رائــع؛ ألن

مقيــدة بتطويــر المعرفــة التعليميــة فقــط ،ولكنهــا تتطــور

وبالتالــي ،ســيكون هنــاك اكتســاب للمعرفــة وآلراء جديــدة؛

نتاجــاً للتدفــق البشــري مــن اإلبــداع واالبتــكار ،وتتطــور

ألن المعــارف المتشــابهة تتنافــر وال تندمــج ،أمــا المعــارف

بوتيــرة متســارعة ،وتعتمــد علــى العالقــات فيمــا بيننــا؛

المختلفــة فتنجــذب بعضهــا إلــى بعــض وتتكامــل.

فنحــن نجتمــع بعضنــا مــع بعــض ،ونضــع تصوراتنــا للمســتقبل

أســتطيع أن أقــول إننــا بصــدد بنــاء مجتمــع معرفــي ،وهــذا
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وتوقعاتنــا ونقــدم تفســيراتنا مــن منظــور بشــري ،وكل
ذلــك بالتأكيــد ســيعتمد علــى الثقــة .فمــن دون ثقــة لــن

يكــون هنــاك مجتمــع معرفــة .وهنــاك نقطــة أخــرى تتمثــل

يتعلــق األمــر بخدمــة المجتمــع ألفــراده فقــط ،بــل أن تكــون
العالقــة تبادليــة بيــن المجتمــع وأفــراده.

أن المعرفــة تُ ّ
مثــل مســاحة بيننــا -بكوننــا بشــراً  -وبيــن
فــي ّ

الصناعــات والقطاعــات والوظائــف والمســائل ووجهــات

النظــر المختلفــة ،فاألمــر يتعلــق بتبــادل األفــكار.

مدير الجلسة:

بروفيســور لــوران ،أود منــك التحــدث بصــورة أعمــق عــن هــذا
الموضــوع ،والتركيــز علــى الجانــب البشــري بدرجــة أكبــر.

مدير الجلسة:

اســتنتجت ممــا قلتــه أننــا يجــب أن نتحكم فــي بناء مجتمعات
المعرفــة مــع الحفــاظ علــى تدفــق المعرفــة فــي الوقــت
نفســه ،أليــس هنــاك تعــارض بيــن األمريــن؟

البروفيسور /لوران بروبست:

هنــاك دراســة لتقييــم المعرفــة المســتقبلية باســتخدام
بيانــات الوقــت الفعلــيُ ،أعـ ّـدت بالتعــاون مــع برنامــج األمــم
المتحــدة اإلنمائــي ،الــذي ركــز علــى  22دولــة .وكان الهــدف

البروفيسور /جان ستورسون:

أنــا أعنــي أن نضــع إطــاراً عامــاً حاكمــاً للمعرفــة ونموذجــاً

معرفيــاً محــدداً مــن حيــث الشــكل العــام .ولكــن فــي الوقــت
ّ

مــن هــذه الدراســة هــو بنــاء نمــوذج مســتقبل المعرفــة

وتنفيــذه .وقــد بدأنــا مناقشــة النمــوذج المفاهيمــي

لمســتقبل المعرفــة والمجــاالت المســتقبلية للمعرفــة،
واخترنــا أربعــة مجــاالت هــي :الــذكاء االصطناعــي ،والتقانــة

قــدر مــن التدفــق المعرفــي
نفســه ،يجــب أن يكــون هنــاك
ٌ

الحيويــة ،واألمــن الســيبراني ،والبلــوك تشــين .ونحــن

والتواصــل بيــن الــدول فــي ظــل التدفــق الحــر للمعرفــة،

لجميــع الــدول ،وأضفنــا أيضــاً مهــارات المســتقبل بمثابــة

الحــر ،وأن يكــون لــكل دولــة النموذج الخــاص بها ،مع التفاعل
وحريــة االبتــكار واإلبــداع الخــاق وخدمــة المجتمــع ،وأال

نــرى أن هــذه المجــاالت ســتكون ذات أهميــة اســتراتيجية

مجــال خامــس ،ثــم قمنــا بقيــاس هــذه المجــاالت التطويريــة
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يعتمد انتقال المعرفة

الخمســة وفقــاً لخمســة أبعــاد هــي :التعليــم ،واألبحــاث

على ثالثة أبعاد ،هي

والتطويــر واالبتــكار ،والتكنولوجيــا ،واالقتصــاد ،والبيئــة

الموقع واالتجاه والسرعة

الممكنــة.

وقــد قمنــا بتبنــي منهجيــات جديــدة قائمــة علــى البيانــات

التحضيــرات وكثافتهــا .وأن منهجيــات المؤشــرات البديلــة

المنصــات؛ حيــث
الضخمــة فــي الوقــت الفعلــي ،مــن بينهــا ِ

توفــر رؤى جديــدة لصنــاع السياســات والجهــات المعنيــة ،وأن

اســتطعنا مــن خــال رصــد مواقــع التواصــل االجتماعــي

الــدول التــي ســجلت أعلــى النقاشــات حــول هــذه المؤشــرات

ـول إلــى أكثــر مــن  150مليــون مصــدر عــام ،بأكثــر مــن
الوصـ َ

فــي المواقــع اإللكترونيــة تعــد مــن ضمــن أفضــل بيئــات

مؤشــرين همــا :عــدد مــرات ذكــر
 180لغــة ،واســتخدمنا
َ

العمــل وأكثرهــا جــودة .ومــن حيــث أبعــاد المعرفــة يحتــل ُبعد

موضوعــات محــددة ،ومســتوى المشــاركة ،و 25استفســاراً

األبحــاث والتطويــر واالبتــكار والعلــوم المرتبــة األولــى بنســبة

غطــت  277كلمــة مفتاحيــة وتُ رجمــت إلــى  15لغــة،

و 52000مــن المقاييــس ،جــاءت نتــاج جمــع أكثــر مــن 25

 %30.4مــن إجمالــي النشــاط علــى المواقــع اإللكترونيــة ،ثــم

لمــدة  52أســبوعاً فيمــا يتعلــق بـــ 20دولــة ،وأصبــح لدينــا 4.8

الترتيــب.

بعــد االقتصــاد وبعــد التعليــم ،بنســبة  %26.1و %24.8علــى

عالقــة ممكنــة بيــن المجــاالت المســتقبلية وأبعــاد المعرفــة

أعتقــد أن هــذه النتائــج جيــدة ولكنــا مــا زلنــا بحاجــة إلــى

مليــون إشــارة خــال هــذه التحليــات.

مناقشــات وحــوارات بيــن الــدول ،واتخــاذ إجــراءات مشــتركة،

مــن أهــم النتائــج التــي توصلنــا إليهــا أننــا جميعــاً لســنا

وتحويــل الجهــود إلــى معلومــات وسياســات وتطبيقهــا.

بالمســتوى نفســه مــن التواصــل والمســاهمة فــي مــا
يتعلــق بمســتقبل المعرفــة ،وإذا مــا نظرنــا إلــى مســتويات

االهتمــام بمســتقبل المعرفــة ســنجد كثيــراً مــن التنــوع

واالختــاف ،فهنــاك دول حققــت أقــل مــن  1500درجــة
مثــل تشــيلي والبرازيــل ومصــر واألردن والهنــد والمغــرب

وتنزانيــا ،ودول حققــت أقــل مــن  3000درجــة مثــل الســويد

مدير الجلسة:

واإلمــارات العربيــة المتحــدة وألمانيــا واليابــان ،ودول حققــت

أعتقــد أنــه ربمــا هنــاك مخــاوف مــن عــدم القــدرة علــى

أكثــر مــن  3000درجــة ،مثــل الواليــات المتحــدة وســنغافورة

مواكبــة هــذا التغيــر المتعلــق بمســتقبل المعرفــة ،هــل

وسويســرا وفنلنــدا والمملكــة المتحــدة وهولنــدا.

يمكنــك التحــدث عــن هــذا التغيــر؟

وتتمثــل أهــم نتائــج هــذه الدراســة فــي أن جميــع الــدول
تجهــز نفســها لمســتقبل المعرفــة ،مــع اختــاف مســتويات
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مســتويين همــا :مســتوى االبتــكار «إنشــاء المســتقبل»،
ومســتوى ذكاء األعمــال «فهــم المســتقبل» .ومــن المهــم
أن نشــير -بشــأن هذا النطاق -إلى أننا يجب أن نضبط ســرعة

التحديــث ،والمثيــر أنــه علــى الرغــم مــن ميــل وســائل اإلعــام

البروفيسور /ليف إدفينسون:

يعتمــد انتقــال المعرفــة علــى ثالثــة أبعــاد ،هــي الموقــع،

واالتجــاه ،والســرعة .ويتــم قيــاس هــذه األبعــاد علــى

إلــى التركيــز علــى المآســي والســلبيات ،فإننــا نســتطيع أن
نقــول :إن هنــاك مؤشــرات -مثــل :معــدالت محــو األميــة،

ووفــاة األطفــال الصغــار ،واســتخدام اإلنترنــت -تشــير إلــى

أننــا نتحســن ،واألمــور ال تســير إلــى األســوأ كمــا يظــن
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البعــض .وأعتقــد أننــا يجــب أن نركــز علــى الميــل اإليجابــي
وليــس الســلبي نوعــاً مــا.

وإذا مــا نظرنــا إلــى موقــع اإلمــارات العربيــة المتحــدة
بالنســبة إلــى االبتــكار والناتــج المحلــي اإلجمالــي ،فســنجد

أنهــا تحتــل مكانــة مميــزة نظــراً إلــى موقعهــا فــي مجــال
تطويــر رأس المــال الفكــري ،فاألمــر ال يقتصــر علــى التعليــم،
بــل يتعلــق أيضــاً باالرتقــاء بالثقافــة ،وبالســياق الــذي تعمــل

مــن خاللــه للوصــول إلــى مــا ُيسـ ّـمى «مجـ َّـرة القيمــة Value -

 ،»Galaxyوليــس «سلســلة القيمــة »Value Chain-كمــا

البروفيسور /ليف إدفينسون:

هنــاك نصيحــة تتمثــل فــي أن العالقــات يجــب أال تقتصر على

القطاعــات والصناعــات والــدول ،وأن تكــون بيــن األفــراد،
بحيــث تكــون هنــاك عالقــات خطيــة ذكيــة بيــن األفــراد.

هــو متعــارف عليــه .ونحــن اآلن بصــدد فئــة جديــدة مــن
القطــاع االقتصــادي االجتماعــي ،الــذي ُيعـ ّـد قطاعــاً جديــداً

يتــم توظيفــه إلعــادة تــوازن المجتمــع .وســيعتمد هــذا

القطــاع علــى الجيــل ( Zالجيــل الــذي يلــي جيــل األلفيــة).
فهــذا ُبعــد جديــد بالكامــل ،وهنــاك كثيــر مــن الخطــوات

التــي ســتقودنا فــي اتجــاه عصــر مســتقبل المعرفــة ،أهمهــا

االنتقــال مــن التفكيــر العقلــي إلــى اســتخدام الدمــاغ فــي

التفكيــر ،أو مــا يســمى بالحاســوب الدماغــي.

مدير الجلسة:

هــل هنــاك أي نصائــح اســتراتيجية للتقــدم اإلماراتــي فــي

مجــال تطويــر رأس المــال الفكــري.

البروفيسور /جان ستورسون:

أعتقــد أن أهــم نقطــة تتمثــل فــي االســتثمار فــي البنيــة
التحتيــة للعلــوم ،علــوم المــادة ،العلــوم العصبيــة ،آيــاً كانــت،
البنيــة التحتيــة العلميــة األكاديميــة ضــرورة مهمــة.

البروفيسور /لوران بروبست:

أعتقــد أن أهــم نقطــة تتمثــل فــي رفــع مســتوى األفــراد

ومهاراتهــم؛ فنحــن نجــد فجــوات فــي المهــارات فــي أرجــاء

العالــم.
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البروفيسور /ليف إدفينسون:

مدير الجلسة:

بروفيســور ليــف ،يبــدو ذلــك مثيــراً ومخيفــاً فــي الوقــت

ـا أن تلحــق
ـوان معــدودة ،فيجــب مثـ ً
يبــدأ المســتقبل فــي ثـ ٍ

موجــوداً  ،ألن ســرعة التطــور غيــر معقولــة.

المســتقبل.

بركــب اإلنترنــت ومواقــع التواصــل االجتماعــي ،للتعايــش مــع

نفســه ،ألنــك إذا لــم تهيــئ نفســك أو تســتعد فلــن تكــون
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البروفيسور /جان ستورسون:

أعتقــد أن أحــدث شــيء قــد يظهــر هنــا هــو الهايبرلــوب بيــن
دبــي وأبوظبــي ،الــذي مــن الممكــن أن ينقلنــا فــي ســبع

دقائــق فقــط ،هــذا بالضبــط هــو الركــب الــذي يجــب أن
نلحــق بــه.

مدير الجلسة:

لقــد قلتــم جميعــاً إننــا يجــب أن نركــز علــى الجانــب البشــري
ونحــن نستشــرف المســتقبل ،فمــاذا عــن نصائحكــم بشــأن

التقــدم إلــى األمــام بشــأن هــذا األمــر؟

البروفيسور /جان ستورسون:

أعتقــد أن األمــر يحتــاج إلــى عالقــات عميقــة بيــن أفــراد ال
ــم ُأ ِّســي بيــن
تفكــر بالنمــط نفســه ،وأن يكــون هنــاك تعلُّ ٌ
هــؤالء األشــخاص القادميــن مــن نطاقــات فهــم مختلفــة،

وأن تكــون هنــاك حريــة للتحــدث والعمــل وتكامــل الثقافــات.

البروفيسور /ليف إدفينسون:

يجــب أن يحصــل دمــج بيــن األجيــال ،وأال يقتصــر األمــر علــى
تعيينهــم فحســب ،بــل دعوتهــم إلــى أنــواع جديــدة مــن النهج
اإلداري وبنــاء تحالفــات ذكيــة معهــم.

أعتقد أن أحدث شيء قد
يظهر هنا هو الهايبرلوب
بين دبي وأبوظبي ،الذي من
الممكن أن ينقلنا في سبع
دقائق فقط ،هذا بالضبط
الركب الذي يجب أن نلحق به

البروفيسور /لوران بروبست:

أســتطيع أن أقــول :إن النقطــة الرئيســة تتمثــل فــي القــدرة
علــى التعلــم بســرعة ،وعلــى نحــو فعــال ،والتعلــم مــن أجــل
التعلــم.
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اليوم األول
قاعة مصنع المعرفة

الجلسة الثانية
دور اقتصاد المعرفة في
تمكين ريادة األعمال
مـحـــــاور الجــلســة
~مساهمة قطاع ريادة األعمال في اقتصاد الدول
وتنمية قدراتها التنافسية.
~مستقبل ريادة األعمال أمام تحديات المنطقة
العربية.
~حاضنات األعمال ودورها في التنمية االقتصادية.
~حلول تنمية ريادة األعمال وضمان استدامتها.
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المتحدثون
السيد /جوردان كايسي
أحد أصغر رواد األعمال في العالم.

السيد /كيفين هارينغتون
رائد أعمال ،أحد مؤسسي منظمة رواد األعمال.

الدكتورة /ماجدة العزعزي
المدير التنفيذي لمصنع ساندستورم للسيارات.

مدير الجلسة
السيد /عمر البوسعيدي
مقدم برنامج (حوار المستقبل) على إذاعة (بلس.)95
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السيد /جوردان كايسي

السيد /كيفين هارينغتون

الدكتورة /ماجدة العزعزي

أحد أصغر رواد األعمال في العالم

رائد أعمال ،أحد مؤسسي منظمة رواد األعمال

المدير التنفيذي لمصنع
ساندستورم للسيارات

رائـ ــد أعــمــال أيــرلــنــدي لــم يــتــجــاوز  18عــامــاً ،

مؤسسي برنامج
وأحــد
عضو لجنة التحكيم
ِّ
ُ

أول إماراتية في الشرق األوسط حاصلة على

رواد العالمة التجارية «»As Seen On TV
ّ

الــتــوريــدات والتصنيع مــن جــامــعــة اإلمـ ــارات

وأحــد المرشحين لجائزة البافتا «األكاديمية
البريطانية لألفالم والتلفزيون» ،أنشأ مشروعاً

المسابقات «شــارك تــانــك» ،وهــو من أوائــل

بــعــنــوان «حــركــة رواد األعــمــال المراهقين».

أسس
وأحد
رواد األعمالَّ .
مؤسسي منظمة ّ
ِّ

الــمــشــروعــات الــطــابــيــة ،والــمــركــز األول في

رئيساً لشركة «ناشيونال ميديا».

وحــصــل على جــائــزة أفــضــل ابــتــكــار فــي جائزة
معرض  BTللعلم والتكنولوجيا للشباب.

شركة «كونتينيوم إنترناشونال» .كما أصبح

درج ــة الــدكــتــوراه فــي إدارة أعــمــال سلسلة
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة .ق ــام ــت بــإنــشــاء مصنع
للسيارات عام  ،2017وشغلت مناصب عدة

حكومية وشبه حكومية .ولديها عضوية في

مجلس ســيــدات أعــمــال أبــوظــبــي ،وجمعية
اإلمارات التطوعية.
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السيد /كيفين هارينغتون:

مدير الجلسة:

كنــت أشــاهد قنــاة «ديســكفري» ،وفجــأة أظلمــت الشاشــة

ـت وحدثتِ نــا عــن نفســك ،وعــن
الدكتــورة ماجــدة ،هــا تفضلـ ِ

لـــ 6ســاعات ،فاتصلــت بشــركة التلفــاز وأخبرتهــم أننــي ال أرى

قصــة نجاحــك؟

برامــج! فأخبرونــي أن القنــاة تعمــل  18ســاعة فقــط .فبــدأت

تقديــم برامــج تلفزيونيــة إليهــم لبيــع المنتجــات .وكنــت
أســوق فــي هــذه البرامــج لجميــع المنتجــات التــي يمكنــك
ّ

رؤيتهــا علــى شاشــة التلفــاز ،ومــن هنــا جــاءت صناعــة «As
.»Seen On TV

الدكتورة /ماجدة العزعزي:

خــال دراســة الدكتــوراه حصلــت علــى قســط وفير مــن الخبرة
فــي مجــال إدارة األعمــال التجاريــة؛ حيــث كنــت فــي هــذا

المجــال مــن عــام  ،2004وبعــد أن أنهيــت دراســتي جاءتنــي
الفكــرة وأنــا فــي العمــل ،وتحدثــت مــع مديــر العمليــات

مدير الجلسة:

فأخبرنــي أننــي أفكــر بشــكل يتخطــى الواقــع .ثــم أصبــح فيمــا

هــذا رائــع كيفيــن ،لكــن قــد ال يحــب بعــض األشــخاص

ـدي فــي المصنــع ،بعــد  7ســنوات.
بعــد مديــر العمليــات لـ ّ

اإلعالنــات المدفوعــة؛ مــا يدفعهــم إلــى االشــتراك فــي

«نتفليكــس» تجنّ بــاً لهــا ،فمــا بالــك باإلعالنــات الترويجيــة؟!

مدير الجلسة:

ـت وأخبرتَ نــا كيــف وصلــت
الســيد كيفيــن هارينغتــون ،هــا تفضلـ َ
إلــى أن تكــون فــي برنامــج (شــارك تانــك)؟
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السيد /كيفين هارينغتون:

مــا زال هنــاك مالييــن األشــخاص يشــاهدون هــذه البرامــج،

فعــال.
ويشــترون منهــا بشــكل ّ

مدير الجلسة:

هل أستطيع أن أسألك ما الذي فعلتَ ه بأول مليون لك؟
249

السيد /كيفين هارينغتون:

مدير الجلسة:

منزال؛ فالعقار تتعاظم قيمته.
اشتريت
ً

الســيد جــوردان ،حدثنــي عــن نفســك ،وعــن حركــة رواد
األعمــال المراهقيــن ،وكيــف أصبحــت أصغــر رائــد أعمــال علــى

مســتوى العالــم؟
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نحن نعد اآلن الرواد في
المنطقة؛ خاصة في
اقتصاد المعرفة
السيد /جوردان كايسي:

ـا بالطبــع ،فأنــا
إحــداث التــوازن بيــن هــذه األمــور صعــب قليـ ً
أدرس إدارة األعمــال فــي الجامعــة اآلن ،وعلــى األقــل هنــاك
ُ

السيد /جوردان كايسي:

أنشــأت أول برنامــج لــي فــي التاســعة ،وبعــد ســنتين أنشــأت

بعــض التشــابه بيــن مــا أدرس ومــا أفعــل ،لكــن فــي الثانويــة

كان الوضــع مختلفــاً !

ألعابــي الخاصــة ،وفــي النهايــة وصلــت إلــى تطويــر تطبيقــات
هاتــف «آي فــون» .فأنشــأت شــركتي األولــى فــي ســن الثانيــة

عشــرة ،وخــال الســنتين الماضيتيــن أنشــأت شــركتين تعمــان
فــي مجــال التكنولوجيــا .وكنــت أضــم إلـ ّـي أشــخاصاً مشــابهين

لــي؛ مــن المبتكريــن ،ورواد األعمــال الشــباب ،والمبدعيــن

الشــباب ،حيــث اجتمــع كل هــؤالء لبــدء حركــة رواد األعمــال
المراهقيــن ،والهــدف منهــا أن تشــكل شــبكة عالميــة مــن رواد
األعمــال الشــباب والمخترعيــن الشــباب ليدعــم بعضنــا بعضــاً.

مدير الجلسة:

وهــل تســتطيع الموازنــة بيــن المدرســة وفروضــك المنزليــة

وإدارة هــذه المنظمــة الهائلــة؟

مدير الجلسة:

دكتــورة ماجــدة ،مــا رؤيتــك للتحــول الحــادث فــي دولــة
اإلمــارات ،ورؤيــة مــا كنــا عليــه فــي الماضــي ،ومــا وصلنــا إليــه

اآلن ،ومــا رؤيتــك للمســتقبل؟

الدكتورة /ماجدة العزعزي:

نحــن نعــد اآلن الــرواد فــي المنطقــة؛ خاصــة فــي اقتصــاد
المعرفــة وغيــره مــن األشــياء الكثيــرة .ولــم يــأت هــذا عبثــاً ؛
لكنــه أتــى بنــاء علــى دراســة مخطــط لهــا .ويعــد اقتصــاد
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المعرفــة األســاس للتنميــة االقتصاديــة الجديــدة ،وأســاس
المنظــور الجديــد فــي اقتصــاد الدولــة.

السيد /كيفين هارينغتون:

حيــن نتحــدث عــن دعــم الشــباب فــي الواليــات المتحــدة،
لــرواد األعمــال؛
فاليــوم هنــاك الكثيــر مــن الفــرص المتاحــة ّ

مدير الجلسة:

للدخــول فــي مجــال األعمــال التجاريــة ،وهــو أمــر لــم يكــن

الســيد كيفيــن ،أخبرنــا مــن واقــع خبرتــك كيــف أن االقتصــاد

متاحــاً لنــا فــي الماضــي؛ فاليــوم تســتطيع الحصــول علــى

فــي الواليــات المتحــدة يشــجع الشــباب أمثالــك لدخــول

تمويــل جماعــي ،ويمكنــك الوصــول إلــى فكــرة ،ووضعهــا

دع َمــك النظــام البيئــي فــي
مجــال ريــادة األعمــال ،وكيــف َ

علــى موقــع للتمويــل الجماعــي ،وتبــدأ المشــروع.

الواليــات المتحــدة؟
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مــن صنــاع الســيارات اآلخريــن ،ومــن أولئــك الذيــن قــد

يكونــون متخوفيــن مــن إنفــاق مدخراتهــم؟

مدير الجلسة:

الســيد جــوردان ،واحــد مــن كل  23شــخصاً مــن الذيــن تتــراوح
أعمارهــم بيــن  18و 64عامــاً فــي أيرلنــدا هــو مالــك لشــركة

رواد األعمــال العالمــي ،عــام
جديــدة! وهــذا وفقــاً لمؤشــر ّ
 ،2016فهــل تدعــم الحكومــة فــي أيرلنــدا رواد األعمــال؟

الدكتورة /ماجدة العزعزي:

هــذا تحـ ٍـد قــوي جـ ّـداً ! وخصوصــاً حيــن تكــون المنافســة بيننــا

وبيــن الشــركات العالميــة ،لكــن الخبــر الــذي ســأعلنه اليــوم

أنــه بجانــب شــركة (ســاند ســتورم) سننشــئ شــركة (ســاند

ويــف) التــي ســتنتج الســيارة الكهربائيــة.
السيد /جوردان كايسي:

بالفعــل ،ضربــت األزمــة االقتصادية أيرلنــدا بقوة؛ حيث كان هناك

كســاد كبيــر ،وأعتقــد أن األشــخاص الذيــن خســروا وظائفهــم
قــرروا أن ُينشــئوا أعمالهــم الخاصــة .وبعــد ذلــك اجتاحــت أيرلنــدا

موجــة مــن التغييــر؛ حيــث أولــوا دعــم رواد األعمــال الشــباب

اهتمام ـاً ،وخصصــت الحكومــة الكثيــر مــن األمــوال ومــن مصــادر
التمويــل لذلــك ،وأطلقــوا العديــد مــن المبــادرات للشــباب.

مدير الجلسة:

الدكتــورة ماجــدة ،مــا رؤيتــك للمنافســة التــي قــد تجدينهــا

مدير الجلسة:

الســيد كيفيــن ،لقــد أنشــأت منظمــة لريــادة األعمــال ،فلماذا

أنشــأت هــذا الكيــان؟ وكيــف ســار األمــر معــك؟

السيد /كيفين هارينغتون:

فــي عــام  1987حيــن كنــت رائــد أعمــال شـ ّـاباً وقعــت فــي

أخطــاء عــدة ،كمــا حاولــت جاهــداً الوصــول إلــى رأس المــال،
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ولهــذا بــدأت اجتماعــات مــع رواد أعمــال آخريــن يســعون

لتحقيــق األمــر نفســه ،واتفقنــا علــى إنشــاء منظمــة تمكننــا

مــن مشــاركة رواد األعمــال اآلخريــن فــي المجموعــة أفكارنــا
تجاريــاً ؟ وكيــف يمكــن الوصــول إلــى
ـا
ّ
عــن :كيــف ننشــئ عمـ ً

رأس المــال؟ وغيــر ذلــك مــن األمــور .ومــن َثـ َّـم بدأنــا المنظمة

مدير الجلسة:

تتحــدث دراســات كثيــرة عــن أن الســيدات حيــن ُينشــئن

عــام  ،1987واآلن نحــن أكبــر منظمــة مــن هــذا النــوع علــى

أعمــاال تجاريــة ينجحــن بنســبة  ،%90وحيــن ُينشــئ الرجــال-
ً

مســتوى العالــم ،ولدينــا مكاتــب فــي  150مدينــة ،منتشــرة

أعمــاال تجاريــة يخفقــون بنســبة تتخطــى
دون األربعيــن-
ً

فــي  45دولــة علــى مســتوى العالــم.

 ،%50أمــا المراهقــون فــا أعلــم عنهــم شــيئاً ؛ حيــث ال توجــد

تقاريــر عنهــم ،ولكــن مــن واقــع خبرتــك هــل ينجحــون؟ وأيــن
موقعهــم مــن هــذا األمــر تحديــداً ؟

مدير الجلسة:

هــل التفكيــر فــي دخــول مجــال البرمجــة واســتخدام المهارات

الرقميــة أمــر منتشــر بيــن رواد األعمال الشــباب؟

السيد /جوردان كايسي:

ال أعتقــد أن المخفقيــن غيــر ناجحيــن! ألن اإلخفــاق أمــر مهــم
للغايــة ،ألننــا نتعلــم مــن اإلخفاقــات ،ومــا نحــاول فعلــه هــو

أن نُ ظهــر للعالــم كيــف يمكــن أن يصبــح الشــباب والمراهقــون
إذا وجــدوا المنصــة التــي يتحدثــون مــن خاللهــا ،ووجــدوا

السيد /جوردان كايسي:

الفرصــة المناســبة ،وهــذا مــا أرغــب فــي أن أفعلــه بحركــة

مــن دون اإلنترنــت مــا كنــت ألصــل إلــى مــا أنــا عليــه اآلن،

رواد األعمــال المراهقيــن.

إذا أردت بنــاء لعبــة اآلن أســتطيع الوصــول إلــى مالييــن

جــداً ،
األشــخاص بضغطــة زر ،أعتقــد أن هــذه ميــزة قويــة ّ

ال أعتقد أن المخفقين غير

ليســت فقــط لــرواد األعمــال فــي البرمجــة والمجــال الرقمــي،

ناجحين؛ ألن اإلخفاق أمر

بــل لــرواد األعمــال مــن الفنانيــن وصانعــي األفــام أيضــاً.

مهم للغاية
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مدير الجلسة:

دكتــورة ماجــدة ،حدثينــا عــن دورك ،وكيــف تريــن مشــاركة
المــرأة فــي مجلــس ســيدات أعمــال أبوظبــي ،وكيــف تســير
األمــور فيــه؟

السيد /كيفين هارينغتون:

أقابــل مالــك ًا لمنتــج مــا ،ونصنــع مقطــع فيديــو ترويجي ـاً ،يتحــدث

أمريكيـ ًا
عــن هــذا المنتــج .فنحــن نبيــع منتجــات بمتوســط  12دوالر ًا
ّ
إلــى  100دوالر أمريكــي ،لكــن تصــل فــي بعــض األحيــان إلــى 300
دوالر .إذ ًا نحــن نصنــع مقطــع فيديــو حــول المنتَ ــج ونضعــه علــى

إنســتغرام وفيســبوك ويوتيــوب وغيرهــا مــن المواقــع.

الدكتورة /ماجدة العزعزي:

ال يختلــف مجلــس ســيدات أعمــال أبوظبــي كثيــراً عــن
المجالــس األخــرى فــي اإلمــارات ،فجميعهــا تدعــم دور
المــرأة ،ليــس فــي إدارة األعمــال كرائــدات لألعمــال فقــط،

بــل حتــى فــي األعمــال المنزليــة ،فهــي تعلمهــم إتقــان

المهــارة مــن خــال دورات تدريبيــة وورش عمــل.

مدير الجلسة:

مدير الجلسة:

أخبرنــا عــن تجربتــك فــي برنامــج (شــارك تانك) وكيــف أصبحت

عضــواً فيــه مــن البداية؟

السيد /كيفين هارينغتون:

الســيد كيفيــن ،لديــك كتــاب بعنــوان « تحــرك اآلن :كيــف

تلقيــت مكالمــة فــي يــوم مــن األيــام مــن منتــج البرنامــج أخبرنــي

حولــت هــذه األفــكار إلــى منتجــات بقيمــة مليــون دوالر؟
َ

ونحــن ســنكون  5مســتثمرين نســتمع إلــى فكــرة المتســابق ،وفــي

ـات بقيمــة مليــون دوالر» ،فكيــف
أحــول األفــكار إلــى منتجـ ٍ

فيهــا أنــه يريــد إنتــاج برنامج يقدم فيه المتســابقون عرض ًا مختصراً،
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هــل ســتكمل فــي ريــادة األعمــال أم ربمــا ســتفكر فــي

 5دقائــق نقــرر مــا إذا كان جيــد ًا أن نســتثمر فــي هــذه الفكــرة أو

الحصــول علــى وظيفــة فــي مــكان مــا؟

العمــل التجــاري أو المنتــج أم ال .وحيــن قــال لــي هــذا أخبرتــه بــأن

هــذا مــا أفعلــه كل يــوم فــي حياتــي اليوميــة! ألننــي أقــدم عروضـ ًا

ترويجيــة طــوال العــام ،ويأتينــي األشــخاص بمنتجــات فأحــدد مــا إذا

كان هــذا المنتــج يســتحق االســتثمار فيــه أم ال .ومــن ثــم أصبحــت
عضــو لجنــة تحكيــم فــي برنامــج (شــارك تانــك) .والبرنامــج اآلن

يــذاع فــي معظــم دول العالــم ويأتــي بالصبغــة المحليــة.

السيد /جوردان كايسي:

أهدافــي للمســتقبل تتمحــور حــول حركــة رواد األعمــال

المراهقيــن ،ومــا دمنــا شــبكة رقميــة علــى اإلنترنــت
فســنحاول أن نشــكل شــبكة كبيــرة مــن الشــباب والمراهقيــن

مــن جميــع أنحــاء العالــم ،الذيــن يســتطيعون أن يســاعدونا

مدير الجلسة:

علــى تبنــي رواد األعمــال الصغــار فــي مختلــف المجــاالت.

الســيد جــوردان مــا خططــك المســتقبلية لمــا بعــد التخــرج؟
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السيد /كيفين هارينغتون:

مدير الجلسة:

دكتورة ماجدة ،هل من كلمة أخيرة تريدين إضافتها؟

أتفــق أن أساســيات اقتصــاد المعرفــة تبــدأ مــن المدرســة،

وهــذا ســبب أنــي أتحــدث كثيــراً فــي جامعــات عــدة فــي

الواليــات المتحــدة.

الدكتورة /ماجدة العزعزي:

اقتصــاد المعرفــة يبــدأ بالشــباب ،ويجــب أن يكــون دعمهــم
مــن أولــى المراحــل العمريــة فــي الدراســة حتــى التطبيــق
بعــد الكليــات.

مدير الجلسة:

السيد كيفين هل تريد أن تضيف كلمة أخيرة؟

أساسيات اقتصاد
المعرفة تبدأ من
المدرسة

مدير الجلسة:

هل لك كلمة أخيرة يا سيد جوردان؟

السيد /جوردان كايسي:

محــور تركيــزي هــو حركــة رواد األعمــال المراهقيــن التــي

نحــاول أن ننشــئ لهــا فرعــاً فــي دبــي هنــا ،فــإذا أراد
أحــد الحديــث معــي فــي هــذا األمــر فســأكون ســعيداً

بمنا قشــته.
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اليوم األول
قاعة مصنع المعرفة

الجلسة الثالثة
االقتصاد الرقمي
واالقتصاد المعرفي:
تنافس أم تكامل؟
مـحـــــاور الجــلســة
~كيف أسهم اقتصاد المعرفة في نشوء االقتصاد
الرقمي؟
~االقتصاد الرقمي باعتباره إحدى ركائز اقتصاد المعرفة.
~التجارة الرقمية وتدفقات البيانات عبر الحدود.
~االستهالك الرقمي في اقتصاد المعرفة.
~إنترنت األشياء  -الناس واألماكن والمنتجات واإلمكانات.
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المتحدثون
الدكتور /أحمد بن علي
نائب رئيس أول اتصاالت المؤسسة والناطق الرسمي باسم
مجموعة اتصاالت.

السيد /سارفاراز عالم
رئيس مجلس اإلدارة لمجموعة شركات تيكسبو.

الدكتور /سايمون جالبين
العضو المنتدب لمجلس التنمية االقتصادية ،البحرين.

مدير الجلسة
السيد /توم غودوين
نائب الرئيس التنفيذي لقسم االبتكار في شركة زينيث ميديا
األمريكية.
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الدكتور /أحمد بن علي

الدكتور /سايمون جالبين

السيد /سارفاراز عالم

نائب رئيس أول اتصاالت المؤسسة والناطق
الرسمي باسم مجموعة اتصاالت

العضو المنتدب لمجلس التنمية
االقتصادية ،البحرين

رئيس مجلس اإلدارة لمجموعة
شركات تيكسبو

شغل مناصب عدة ،من بينها نائب الرئيس في

حاصل على الدكتوراه في العلوم القانونية،

حصل على ماجستير إدارة األعمال من المعهد

ون ــال جــائــزة امــتــيــاز فــي الــقــيــادة االستثنائية

والــتــنــمــيــة االقــتــصــاديــة الــمــحــلــيــة والــقــانــون

والمؤسس المشارك لهاش مــوف؛ السوق

العالقات المؤسسية في مجموعة اتصاالت،
واإلنجازات المهنية في االتصاالت المؤسسية
 .2012وحصل على دكتوراه من كلية هارفارد
في الواليات المتحدة في .2012

والــمــاجــســتــيــر ف ــي كـ ـ ٍّـل م ــن إدارة األعــمــال
التجاري الدولي ،وأخيراً الدكتوراه في العلوم

القانونيةُ .ع ّين عضواً منتدباً لمجلس التنمية

االقتصادية بدولة البحرين في شهر فبراير من
عام .2016

الــهــنــدي للتقنية .وه ــو الــرئــيــس التنفيذي
الــذكــيــة المتخصصة فــي صــنــاعــة الــخــدمــات
وأسس روري؛ السوق المتخصصة
اللوجستيةَّ ،

فــي مــجــال اإلن ــش ــاءات ،وقــادهــا إل ــى مكانة

متميزة فــي دول مجلس التعاون الخليجي
وجنوب آسيا.
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الدكتور /أحمد بن علي:

مدير الجلسة:

ســنناقش فــي هــذه الجلســة العالقــة بيــن التكنولوجيــا

مــن أهــم األمــور المتعلقــة بمســألة التكنولوجيــا واالقتصــاد

موضوعــات مثــل االرتباطيــة والــذكاء االصطناعــي والوصــول

اإلمــارات وحدهــا أكثــر مــن  3مالييــن كيلومتــر مــن األليــاف

الرقمــي وجــود بنيــة تحتيــة عصريــة .لقــد نشــرنا فــي دولــة

واقتصــاد المعرفــة واالقتصــاد الرقمــي ،وســنتطرق إلــى

الضوئيــة! وحاولنــا مــن خــال شــبكة الجيــل الثالــث أن نصــل

إلــى النطــاق العريــض ،واالســتثمار فــي البنيــة التحتيــة

إلــى تغطيــة بنســبة  ،%99والشــيء نفســه تقريبــاً مــع شــبكة

والبرمجيــات والعالقــة بيــن التعليــم والتكنولوجيــا وغيرهــا

الجيــل الرابــع ،ومنــذ أطلقنــا شــبكة الجيــل الرابــع ،بدأنــا فــي

مــن الموضوعــات.

اختبــار شــبكة الجيــل الخامــس.
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مدير الجلسة:

عنــد الحديــث عــن التكنولوجيــا هنــا فــي دبــي ،مــا الــذي تجــده
ملهمــاً بشــأن اقتصــاد المعرفــة واالقتصــاد الرقمــي؟
ِ

الدكتور /سايمون جالبين:

مــن الجيــد لنــا جميعــاً أن توجــد البنيــة التحتيــة الماديــة،
فموقــع أمــازون لخدمــات الويــب ســيفتح  3مراكــز بيانــات

رئيســة ،وســيكون هنــاك إقليــم للبيانــات فــي البحريــن
ســيبدأ فــي الربــع األول مــن العــام المقبــل .لــذا ،فــإن البنيــة

التحتيــة الماديــة مثيــرة جــداً للحديــث عنهــا ،لكــن مــن وجهــة

السيد /سارفاراز عالم:

نظــر التنميــة االقتصاديــة؛ يكمــن الســر فــي البنيــة التحتيــة
الناعمــة .ويعنــي هــذا التركيــز علــى أن األشــخاص جميعهــم

نحــن ال نعــرف الخــوف مــن اإلخفــاق أو عــدم التقديــر،

لديهــم المهــارات الالزمــة للوصــول إلــى االقتصــاد الرقمــي

ال ننظــر إلــى العواقــب والتحديــات التــي قــد تمنعنــا مــن

اللوائــح والقوانيــن المناســبة.

فاألعمــال التــي نقــوم بهــا تحــدث فــي تســارع مســتمر .نحــن
تحقيــق أملنــا.

واالســتفادة مــن هــذا النــوع مــن االقتصــاد ،كذلــك وجــود
إن فريــق العمــل فــي البحريــن يعمــل علــى إشــراك الجميــع

فــي العمــل؛ القطــاع الخــاص والقطــاع العــام وقطــاع
ـرعة
التعليــم ،وذلــك مــن خــال تبنــي نهــج ألداء األعمــال بسـ ٍ

شــديدة ،وهــذا مــا نفعلــه مــع أمــازون لخدمــات الويــب ،حيــث
نعمــل علــى كثيــر مــن التغييــرات فــي هــذا الصــدد.

مدير الجلسة:

كيف يمكن بناء الجسر بين التكنولوجيا والمعرفة؟

لقد نشرنا في دولة
اإلمارات وحدها أكثر من
ثالثة ماليين كيلومتر من
األلياف الضوئية!
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ً
غالبا ما نتجاهل الشركات
الصغيرة ،في حين أنها
ذات تأثير أعمق بكثير في
اقتصاد الشركات الضخمة
متعددة الجنسيات

مدير الجلسة:

هــل هــذا الفريــق ُمصمــم لجــذب شــركات بحجــم أمــازون أم

مــن األمثلــة مثــل التكنولوجيــا الماليــة وغيرهــا ،كيــف يمكــن

أن هنــاك نهجــاً لدعــم الشــركات الناشــئة؟

تمكيــن مثــل هــذا الجيــل مــن المؤسســات؟

الدكتور /سايمون جالبين:

الدكتور /أحمد بن علي:

ال شــك أن أمــازون فرصــة كبيــرة جــداً  ،ولكننــي فــي الحقيقــة

ـا ،خاصـ ًـة
إن مــا أقترحــه هــو ضــرورة تغييــر طريقــة تفكيرنــا قليـ ً

أميــل أكثــر إلــى النظــام البيئــي للشــركات الناشــئة .غالبــاً مــا

بشــأن المســتقبل؛ حيــث يمكــن اآلن َج ْعــل  %45مــن المهــام

نتجاهــل الشــركات الصغيــرة ،فــي حيــن أنهــا ذات تأثيــر أعمــق

الموجــودة بالخدمــات الحاليــة مؤتْ َمتــة ،وهنــاك أشــياء تــم

بكثيــر فــي اقتصــاد الشــركات الضخمــة متعــددة الجنســيات.

اختراعهــا لكننــا لــم نســتخدمها بعــد .ونريــد حقــن تلك األشــياء

ألن الشــركات الصغيرة تنمو ويكون والؤها لتلك الشــركات،

فــي مجــال أعمالنــا ،فتوظيــف المزيــد مــن المطوريــن هــو

وتكــون مترســخة بقــوة فــي االقتصــاد المحلــي.

مــن متطلبــات التوظيــف المســتقبلية ،فــإذا عرفنــا أن هنــاك

الخدمــات واالبتــكارات
نحــو  10مالييــن مطــور اآلن لتطويــر ِ
المســتقبلية ،فســيمنحنا هــذا المحفــز والتشــجيع الالزميــن.
إن  %33مــن الوظائــف التــي ســتكون موجــودة عــام ،2020

ليســت موجــودة اآلن!

مدير الجلسة:

لقــد أعددنــا فــي اتصــاالت وحــدة تُ ســمى «اتصــاالت

عنــد الحديــث عــن اللوائــح واالبتــكار ،والنظــر إلــى العديــد

الرقمية» ،حيث كان لدينا رؤية منذ  3ســنوات إلنشــاء وحدة
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كاملــة مخصصــة للحلــول الرقميــة المختلفــة ،ولدينــا أكثــر مــن

 145مليــون عميــل .فهنــاك أيضــاً الــذكاء االصطناعــي ،فعلى
ســبيل المثــال هنــاك العدســات الالصقــة التــي تمكّ نــك مــن
ـا باإلنترنــت لتــرى العالــم بأســره ،فــي طرفــة
أن تصبــح متصـ ً

عيــن! وإذا مــا تطرقنــا إلــى الروبوتــات ومــا يمكنهــا فعلــه -
خاصــة فــي التعليــم والرعايــة الصحيــة  -فســنجد أن لدينــا
حاليــاً يعتمــدان علــى الحوســبة
خدمــات حاليــة واقتصــاداً
ّ
والخدمــات الرقميــة.

مدير الجلسة:

عنــد التفكيــر فــي المســتقبل ومــا يتعلــق بالتكنولوجيــا

والبنيــة التحتيــة وتطويــر البرمجيــات ،مــا الجانــب الــذي يحظى

باالهتمــام األكبــر عنــد الحديــث عــن النمــو؟
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و 2.8تريليــون دوالر فــي الصيــن .إن الخدمــات اللوجســتية

ـال ضخــم للغايــة ،لــذا ،فقــد اســتفدنا مــن التكنولوجيــا
مجـ ٌ
التــي لدينــا والبنيــة التحتيــة القديمــة وطورنــا بالفعــل
منصــة تســتطيع ربــط خدمــات األعمــال اللوجســتية
بســهولة فــي جميــع أنحــاء العالــم.

السيد /سارفاراز عالم:

حيــن يتعلــق األمــر بالنمــو ،يكــون أول عنصــر هــو البنيــة
التحتيــة ،كمــا يتجــه العالــم اآلن إلــى االتصاليــة ،لذلــك

ظهــر مفهــوم الســوق التجاريــة فــي جميــع أنحــاء العالــم.
مــن المفاهيــم المهمــة أيضــاً التــي ظهــرت فــي العالــم

مدير الجلسة:

وانخرطنــا فيهــا منــذ مــدة مفهــوم أعمــال الخدمــات

مــن خــال تجربتــك فــي البحريــن ،ووجهــة نظــرك بشــأن

قــدر بنحــو
اللوجســتية ،حيــث حققــت بالفعــل أرباحــاً تُ ّ

البرمجيــات واللوائــح والتعليــم ،وغيرهــا ،هــل تعتقــد أن هنــاك

 53مليــار دوالر فــي  5دول مــن دول مجلــس التعــاون

تكنولوجيــا أخــرى أو معرفــة قــد تكــون أعمــق؟

الخليجــي ،و 120مليــار دوالر فــي المملكــة المتحــدة،
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هــو أســرع المواقــع وأكثرهــا تواصليــة علــى ســطح األرض،

ونحــن نعمــل مــع إكســبو  2020علــى تحقيــق ذلــك .وهنــاك
أيضــاً خدمــات مخصصــة للقطــاع التعليمــي ،فتســتطيع

الدكتور /سايمون جالبين:

بالتأكيــد ســيكون هنــاك حركــة ارتجاعيــة؛ فأنــا ال أعتقــد أن

معرفــة المعلومــات التــي تريدهــا كافــة؛ مــن خــال اســتخدام
الواقــع المعــزَّ ز أو الــذكاء االصطناعــي.

النــاس ســتصطف فــي متحــف اللوفــر بأبوظبــي لرؤيــة صــورة
التقطهــا روبــوت ،وأعتقــد أن النــاس ســتتوق إلــى التواصــل

البشــري الحقيقــي .يجــب أن ننتبــه فــي المســتقبل إلــى كثيــر
مــن األشــياء؛ مثــل اإلبــداع والمهــارات الشــخصية ،ومهــارات
التواصــل الشــخصية ،والتفكيــر النقــدي المتبــادل.

مدير الجلسة:

بالحديــث عــن المــدن الذكيــة ،مــا المبــادرات التــي تضعونهــا

اآلن فــي هــذا الصــدد؟

مدير الجلسة:

بالنســبة التصــاالت ،مــا األهــداف الكبيــرة التــي تضعونهــا

بشــأن التكنولوجيــا فــي المســتقبل؟

السيد /سارفاراز عالم:

المدينــة الذكيــة هــي المدينــة التــي تعــرف كيــف تســتخدم

التكنولوجيــا وتســتفيد منهــا علــى أكمــل وجــه .إننــا نتحــدث

ـكل يتيــح لــك أفضــل اســتفادة مــن
عــن دمــج التكنولوجيــا بشـ ٍ

هــذه األنظمــة .إن األمــر المهــم فــي إنشــاء المــدن الذكيــة

الدكتور /أحمد بن علي:

نحــو
لقــد أطلقنــا منــذ أشــهر شــبكة الجيــل الخامــس علــى
ٍ
تجــاري فــي إكســبو  ،2020ووعدنــا أن يكــون هــذا الموقــع

هــو التواصــل مــع المــدن األخــرى بانســيابية وســهولة ،فهــذا

هــو مــا نعنيــه بالــذكاء .إن البنيــة التحتيــة فــي تلــك المــدن

يتصــل بعضهــا ببعــض ،وجميــع الخدمــات تُ قـ ّـدم مــن خــال
منفــذ واحــد؛ ولقــد تحدثنــا أيضــاً عــن بنــاء مركــز لوجســتي
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ذكــي فــي دبــي ليكــون أكبــر مركــز لوجســتي ذكــي علــى

مســتوى العالــم .فعلــى ســبيل المثــال ،لدينــا نظــام بطاقــة

تعريفــي ،يمكــن مــن خاللــه إجــراء العديــد مــن الخدمــات ،مثــل

التحقــق مــن الشــخصية أثنــاء الســفر ،وخدمــات أخــرى مثــل

السيد /سارفاراز عالم:

الخدمــات الصحيــة ،فمــن خــال بطاقــة واحــدة تســتطيع

أصبحــت التكنولوجيــا أســلوب حيــاة ال نســتطيع تغييــره،

الحصــول علــى خدمــات عــدة.

ففــي كل وقــت تظهــر تكنولوجيــا جديــدة ،وعلينــا أن نتبناهــا

ونلتــزم بهــا؛ ألن ذلــك يجعــل حياتنــا أســهل ،ويجــب علينــا أن
نأخــذ مــا ينفعنــا مــن التكنولوجيــا.

جانب من أسئلة الحضور

مدير الجلسة:

عندمــا تنظــر إلــى المنطقــة والــدول األخــرى ،مــا الــذي يثيــر
انتباهــك بشــأن التقنيــات والعمــات التــي لديهــم؟

أحد الحضور:

مجلــس التنميــة االقتصاديــة دخــل أخيــراً  ،فــي الكثيــر مــن

الشــراكات ،فكيــف يمكــن االســتفادة مــن هــذه العالقــات؟

الدكتور /سايمون جالبين:

نحــن نعمــل بمبــدأ االســتفادة مــن أفضــل الممارســات
الموجــودة ،ليــس لدينــا تخــوف مــن تقليــد مــن ســبقنا إلــى

األفضــل ،حيــث يســاعدنا هــذا علــى عملنــا .إن األمــر يتطلــب
إيجــاد مــن بإمكانــه تحليــل األفــكار والتعامــل مــع إنترنــت

الدكتور /سايمون جالبين:

األشــياء؛ مثــل شــركات االتصــاالت الكبــرى وشــركات األجــزاء

الدخــول فــي شــراكات دوليــة مــن األمــور المهمــة للغايــة،

الصلبــة ،فهــذا يجعــل وجــود تلــك التكنولوجيــا أمــراً مثيــراً

حيــث يســاعد الشــركات الناشــئة التــي تدعهمــا علــى النمــو.

لالهتمــام.
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أعتقــد أننــا فــي البحريــن لدينــا خليــط مميــز مــن رواد أعمــال

محلييــن ،ومســتثمرين مــن دول أخــرى ،وفــرق متعــددة
الجنســيات والثقافــات.

أصبحت التكنولوجيا أسلوب
حياة ال يمكننا تغييره،
ففي كل وقت تظهر
تكنولوجيا جديدة

أحد الحضور:

هــل يدعــم «مركــز االبتــكار» فــي اتصــاالت الشــركات

الناشــئة ،خاصــة التــي تعمــل فــي المجــال التقنــي؟ وهــل
يتعــاون المركــز مــع المراكــز المماثلــة فــي البحريــن علــى

ســبيل المثــال؟
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أحد الحضور:

الدكتور /أحمد بن علي:

مركــز االبتــكار مفتــوح لــكل مــن يبحــث عــن حلــول وأمثلــة

كيــف تــرون دور األبحــاث والتطويــر ومســاعدة الشــركات

االتصــاالت المخصصــة وخدماتهــا التــي تمكنهــم مــن العنايــة

أفــكار جديــدة تتعلــق بالــذكاء االصطناعــي والروبوتــات

الناشــئة والمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة فــي اكتشــاف

مبتكــرة ،ونســاعد الشــركات الناشــئة مــن خــال تقديــم حلــول

والبيانــات الكبيــرة واألمــن الســيبراني؟

بشــركاتهم وأعمالهــم الناشــئة ،وتــرك األعمــال المتعلقــة
بخدمــات االتصــاالت علــى عاتقنــا.
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مركز االبتكار مفتوح
لكل من يبحث عن حلول
وأمثلة مبتكرة

طبيــة فــي الشــارقة ،وترعــى الشــركة كثيــراً مــن المبــادرات

والمســابقات المتعلقــة بطــاب الجامعــات .هــذا إضافــة
إلــى اســتخدام منصــات التواصــل االجتماعــي للتعــرف

إلــى تعقيبــات العمــاء ومعرفــة مــا يريدونــه مــن خدماتنــا

وشــبكاتنا ،ثــم تُ حــال األفــكار الجيــدة إلــى مراكــز األبحــاث
والتطويــر فــي صنــدوق تطويــر قطــاع االتصــاالت وتقنيــة
المعلومــات.

الدكتور /سايمون جالبين:

الدكتور /أحمد بن علي:

أمــا األبحــاث والتطويــر ،فتدعــم الشــركة صنــدوق تطويــر

قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات بنســبة  %1مــن
ســنوياً  ،وأنشــأت الشــركة أكاديميــة تقــدم دورات
إيراداتهــا
ّ
تدريبيــة فــي المجــاالت التقنيــة وغيــر التقنيــة إلــى الكيانــات

والجهــات المختلفــة ،وأســهمت اتصــاالت بإنشــاء أكاديميــة

فــي البحريــن هنــاك فجــوة بشــأن اإلنفــاق علــى األبحــاث

والتطويــر ومنافســة االقتصــادات األخــرى ،ونعمل على ســد
هــذه الفجــوة ،لكــن األمــر يحتــاج إلــى وقــت ،فنحــن نحتــاج

إلــى تحفيــز الجامعــات للمشــاركة فــي تلــك العمليــة ،ليــس

بتعليــم المؤسســات فقــط ،بــل بتنفيــذ عمليــات األبحــاث
والتطويــر لدعــم هــذه المؤسســات .ومــن األمــور المهمــة
إشــراك الشــركات الكبيــرة فــي أنشــطة األبحــاث والتطويــر.
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اليوم األول
قاعة مصنع المعرفة

الجلسة الرابعة
المكتبات الرقمية
ومستقبل اقتصاد
المعرفة
مـحـــــاور الجــلســة
~دور المكتبات الرقمية في صناعة المستقبل.
~مكتبة دبي الرقمية مستقبل المعرفة الذكية.
~أثر المكتبات الرقمية في اقتصاد المعرفة وإدارته.
~آفاق المعرفة الذكية في اإلمارات العربية المتحدة.
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المتحدثون
الدكتور /سعود الصالحي
المشرف العام على المكتبة الرقمية السعودية.

الدكتور /خالد عبدالفتاح محمد
مدير مكتبة دبي الرقمية.

الدكتور /عبدالله الحفيتي
عميد مكتبة جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا  -أبوظبي.

الدكتور /ديتليف كلومفاس
مؤسس شركة ديبوسيس.

مدير الجلسة
األستاذ الدكتور /حسام الدين سلطان العلماء
خبير في سياسات التعليم العالي والشؤون والعالقات
الدولية.
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الدكتور /سعود الصالحي

الدكتور /خالد عبدالفتاح محمد

الدكتور /عبدالله الحفيتي

نائب رئيس أول اتصاالت المؤسسة والناطق
الرسمي باسم مجموعة اتصاالت

مدير مكتبة دبي الرقمية

عميد مكتبة جامعة خليفة للعلوم
والتكنولوجيا  -أبوظبي

مستشار نائب وزير التعليم السعودي ،وأمين

أستاذ في علوم المعلومات وإدارة المعرفة.

شــغــل مــنــصــب عــمــيــد مكتبة مــعــهــد مصدر

الدكتوراه في المناهج وطرق التدريس ،وعلى

كل
بيتسبرغ ،وحصل على درجتي ماجستير من ٍّ

مــســاعــداً لــشــؤون المكتبات مــن  2007إلى

عام وحدة الترجمة بوزارة التعليم .حصل على
عال في اإلدارة واالقتصاد من جامعة
ٍ
دبلوم ٍ

«إكستر» البريطانية ،وحصل على الماجستير
في اإلدارة التربوية والتخطيط من جامعة «أم
القرى» بالسعودية.

حــصــل عــلــى درج ـ ــة الـــدكـــتـــوراه م ــن جــامــعــة

من جامعة القاهرة وجامعة بيتسبرغ .وحالياً ،
هو مدير مكتبة دبي الرقمية والحلول الرقمية

فــي مــؤســســة مــحــمــد بــن راشـ ــد آل مكتوم
للمعرفة.

لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا ،كــمــا عــمــل عــمــيــداً

 .2011حــصــل عــلــى الــمــاجــســتــيــر ف ــي عــلــوم
المكتبات والمعلومات من جامعة كارولينا
الشمالية عــام  ،2002وعلى الــدكــتــوراه من

جامعة القاهرة عام .2011
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الدكتور /ديتليف كلومفاس
مؤسس شركة ديبوسيس

أسـ ـ ــس شـ ــركـ ــة دي ــب ــوس ــي ــس-ن ــي ــو بــزنــيــس

مانفكتشرنج بألمانيا قبل 10سنوات .وشغل
منصب المدير اإلداري لشركة «ويلي آند صنز/

كــروس نولدج» ذات المسؤولية المحدودة

ومقرها ألمانيا .عمل مــديــراً تنفيذياً ُمختصاً

في الشؤون التجارية في مجال المستحضرات
الــدوائــيــة ،والــتــجــارة اإللكترونية ،وفــي مجال

التعليم والتدريب الرقمي.
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المعرفــة .إن المجتمــع الــذي يتــداول المعلومــات لتطويــر

مجــاالت التعليــم والصحــة والتجــارة والصناعــة هــو مجتمــع
المعرفــة .وهنــاك أدوار عــدة للمكتبــات الرقميــة فــي بنــاء

مجتمــع المعرفــة؛ منهــا بنــاء َجــدارات الباحثيــن ومهاراتهــم،

مدير الجلسة:

والكفــاءات والكــوادر البشــرية ،وينبغــي أن تســعى لبنــاء

هــذه الجلســة بعنــوان المكتبــات الرقميــة ودورهــا فــي

قــدرات الباحثيــن علــى زيــادة الوعــي المعلوماتــي ،وتضطلــع

اقتصــاد المعرفــة ،ونبــدأ بالدكتــور ســعود الصالحــي.

بمهمــة إتاحــة المحتــوى المحلــي وزيــادة االنتفــاع بــه؛ حتــى

نســتطيع مقارنــة المعلومــات المحليــة بنظيراتهــا العالميــة.

الدكتور /سعود الصالحي:

ســأحاول اختصــار الحديــث حــول دور المكتبــات الرقميــة

مدير الجلسة:

ومســتقبل اقتصــاد المعرفــة ،وكيــف أن المكتبــات الرقميــة

ننتقل اآلن إلى األستاذ الدكتور خالد عبدالفتاح.

تســهم فــي صناعــة المعرفــة ،وفــي بنــاء المجتمعــات
المهنيــة والمجتمعــات المعرفيــة التــي تنشــدها التحــوالت

التكنولوجيــة والسياســية والثقافيــة والتعليميــة مــن أجــل
تنــوع االقتصــاد واســتثمار المعرفــة.

كلنــا يعلــم أن المعرفــة تمــر بـ 3مراحل :مرحلة توليد المعرفة؛

والمكتبــات الرقميــة بنســبة كبيــرة ال تولــد المعرفــة وإنمــا

الدكتور /خالد عبدالفتاح:

تجمــع وتنظــم وتخــزن المعرفــة ،أمــا الجامعــات ومؤسســات

مكتبــة دبــي الرقميــة هــي إحــدى األدوات الموجــودة بيــن

األبحــاث ومؤسســات المعرفــة فهــي مــن ُينتــج المعرفــة

أيدينــا اآلن وأعتقــد أنهــا بدايــة الطريــق للتحــول نحــو المعرفة

ويولدهــا ،وهــذه هــي المرحلــة الثانيــة مــن مراحــل تكــون

الذكيــة؛ بــأن تكــون المعرفــة متاحــة تحــت يــد كل إنســان فــي

المعرفــة ،ثــم تأتــي مرحلــة اســتخدام المعرفــة وهــي

أي وقــت وفــي أي زمــان.

المرحلــة األســاس التــي ينبغــي أن تنتقــل إليهــا مجتمعــات

تعمل مكتبة دبي الرقمية على  3محاور رئيســة منها :محور
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المحتــوى الرقمــي؛ هــذا المحتــوى المتمثــل فــي االنتقــال
مــن المحتــوى التقليــدي فــي صــورة  PDFإلــى المحتــوى

ذكاء وهــو  EPUBو ،HTML fileوتعمــل أيضــاً علــى
األكثــر
ً

تطبيقــات أندرويــد ،وانتهينــا مــن تطبيــق خــاص بنظــام .IOS
ونحــن نتميــز بضخامــة حجــم المحتــوى الــذي نقدمــه وهــو

ينمــو بســرعة كبيــرة جــداً .أمــا عــن التكنولوجيــا فهــي مبنيــة
للعمــل علــى مســتوى مؤسســة ،وتصلــح كذلــك ألن تعمــل

مدير الجلسة:

ننتقل اآلن إلى المتحدث الثالث الدكتور عبدالله الحفيتي.

علــى مســتوى دولــة ،وعلــى مســتوى اتحــاد مجموعــة مــن

المؤسســات داخــل دول عــدة.

ونريــد أن ننتقــل مــن مســتهلك للمعرفــة إلــى منتــج لهــا ،ثــم
نتحــول إلــى مشــارك فــي المعرفــة وهــي المرحلــة الثانيــة ثــم

المرحلــة الثالثــة وهــي مرحلــة توطيــن المعرفــة وتمكينهــا
مــن أن تلعــب دوراً أساســياً فــي العمليــة التعليميــة ،ثــم
المرحلــة الرابعــة وهــي إنتــاج المعرفــة؛ ســواء علــى مســتوى

حلــول رقميــة أو علــى مســتوى محتــوى رقمــي ،والمرحلــة

الخامســة هــي بنــاء مؤسســات المعرفــة ومنظماتهــا ،ثــم
المرحلــة السادســة وهــي المســاهمة فــي صناعــة المعرفــة

بالمحتــوى والحلــول الرقميــة ،ألننــا إذا كنــا نســتهلك
المعرفــة فقــط فنحــن ال نســتكمل هــذه الــدورة.

الدكتور /عبدالله الحفيتي:

أحــب أن أتكلــم عــن صناعــة المســتقبل ،كلنــا نســمع عــن

صناعــة المســتقبل ،وهــذا مرتبــط بثالثــة محــاور رئيســة
وأساســية :المحــور األول هــو البيانــات ،وتشــمل الــذكاء
االصطناعــي وإنترنــت األشــياء والبيانــات الضخمــة ،المحــور
الثانــي هــو المعلومــات ،وهــو مرتبــط بــكل مــا يتعلــق بقضيــة

المعلومــات مــن تجميــع وتنظيــم ومعالجــة وتحليــل ومــن
َثـ َّـم تأتــي المعرفــة؛ وهــي علــم مرتبــط بالقضايــا المشــتركة

بيــن البيانــات والمعلومــات.

هنــاك ضــرورة اليــوم للتحــول الرقمــي ويجــب أن يكــون هنــاك
اهتمــام بحلــول المحتــوى وبنــاء المكتبــات والمســتودعات

المكتبات الرقمية بنسبة
كبيرة ال تولد المعرفة
وإنما تجمع وتنظم وتخزن
المعرفة

الرقميــة ،هنــاك الكثيــر مــن التجــارب فــي هــذا المجــال،
فعلــى ســبيل المثــال ،كنــا مطالبيــن بــأن نعمــل علــى دمــج
أربــع مكتبــات فــي كيــان واحــد؛ وهــو مكتبــة جامعــة خليفــة.

عملنــا علــى توحيــد المصــادر اإللكترونيــة والمســتودع
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المؤسســي وبرنامــج محــو أميــة المعلومــات وبوابــة المكتبــة

علــى اإلنترنــت وكان هــذا مــن أكبــر التحديــات التــي واجهتنــا،
وفــي أقــل مــن  5أشــهر اســتطعنا أن نوحــد  4مكتبــات بنظــم

مختلفــة تحــت كيــان واحــد ،اســمه اليــوم مكتبــة جامعــة
خليفــة ،اليــوم نــرى كيــف انعكــس الدمــج علــى قــوة البحــث

مدير الجلسة:

فــي جامعــة خليفــة ،إنهــا األولــى اليــوم علــى مســتوى

ننتقــل إلــى المتحــدث الرابــع واألخيــر الدكتــور ديتليــف

اإلمــارات ،وأخيــراً أصبحــت مــن أفضــل  200جامعــة علــى

كلو مفــا س .

مســتوى العالــم فــي العلــوم والتكنولوجيــا.
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يجب أن يكون التعلم
ذا معنى وليس إلقاء
محتوى عن طريق كتاب أو

مغــادرة بيئــة التعلُّ ــم ،ســواء كانــت مكتبـ ًـة أو قاعــة طــاب،
بإحســاس إيجابــي.

مقطع مرئي فحسب

مدير الجلسة:

واآلن مع دقيقة أخيرة للدكتور خالد.
الدكتور /ديتليف كلومفاس:

يقــول ليــو بوســكاليا وهــو كاتــب أمريكــي« :التغييــر هــو

النتيجــة الحتميــة للتعلُّ ــم الحقيقــي» ،فمــا التعلُّ ــم الحقيقــي؟
هنــاك عالقــة واضحــة بيــن التغيير والتعلُّ م ،فمــن دون التعلُّ م
ال يحــدث التغييــر ،إذاً فالســؤال هــو :كيــف يتعلــم النــاس؟

حتــى الطريقــة التــي يتعلــم بهــا النــاس خاضعــة للتغييــر.
التعليــم المعكــوس .إذاً ،
تغيــر ،ليصبــح
َ
التعليــم التقليــدي ّ

الدكتور /خالد عبدالفتاح:

نعانــي تبعثـ َـر المــوارد المتوافــرة لدينــا جميعــاً مــن مؤسســات

ـوال متكاملــة لجمــع كل هــذه المــوارد لتكــون
عــدة ،ونحتــاج حلـ ً

كيــف يتعلــم النــاس؟ وكيــف يكتســبون المعرفــة والمهــارات

متوافــرة للمســتخدمين والمؤسســات ،ونحــن نعمــل علــى حــل

النــاس أن تكــون لديهــم قــدرة علــى االســتفادة مــن المحتوى

نطلــق عليــه  ،smart knowledge hub-UAEويخدم أطراف

أوال :أعتقــد أنــه مهــم جــداً لكثيــر مــن
التــي يحتاجــون إليهــا؟ ً

التعليمــي ،أو أدوات التعلُّ ــم والمكتبــات الرقميــة ،بطريقــة

ســريعة ،فالســرعة نقطــة مهمــة أيضــاً  ،والســرعة والوقــت
للمعرفــة عامــان حرجــان مــن عوامــل النجــاح .أمــا الجــودة
فيجــب أن تكــون ممتــازة ،فــا يمكنــك أن تســتعمل محتــوى
ومقاطــع مرئيــة رديئــة ،كذلــك الكُ لفــة ،يجــب أن تُ قلَّ ــل ،ويجب

أن يكــون التعلــم ذا معنــى وليــس إلقــاء محتــوى عــن طريــق

كتــاب أو مقطــع مرئــي فحســب ،كمــا أن المتعلِّ ــم يحتــاج إلــى

متكامــل لتوفيــر المصــادر فــي مجتمــع اإلمــارات ،هــذا الحــل

المنظومــة الثالثــة؛ األفــراد والمؤسســات والحكومــات.

الحــل الثانــي الــذي نعمــل عليــه هــو حــل متكامــل للمكتبــات

الرقميــة المتاحــة فــي هــذا المجتمــع داخــل هــذه الدولــة،

ففــي مكتبــة دبــي الرقميــة بدأنــا تحليــل توجهــات البحــث
عــن المعلومــات لــدى المســتفيدين لكــي نُ ثــري المحتــوى

الرقمــي بنــاء علــى هــذه التوجهــات ،هــذا أيضاً يمكــن تحقيقه

علــى مســتوى وطنــي وعلــى مســتوى إقليمــي.
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الوطنــي ،أمــا أن يحــدث ذلــك علــى مســتوى العالــم فهــذا

يتجــاوز قــدرة أي كيــان ،لــذا فنحــن نتيــح علــى المســتوى
العالمــي مــا نملــك حقوقــه ومــا يتيحــه المجتمــع العالمــي أو
مــا يطلــق عليــه الوصــول المفتــوح.

مدير الجلسة:

اآلن وقت المداخالت واالستفسارات والتعليقات.
جانب من أسئلة الحضور
الدكتور /سعود الصالحي:

أمــا عــن المــواد الســمعية فالمكتبــة الرقميــة الســعودية

ترحــب بــأي محتــوى يواكــب االحتيــاج المعلوماتــي للجهــات
المســتفيدة.

أحد الحضور:

نحــن مؤسســة تطبيــق صوتــي بمحتــوى عربــي ،تطبيــق

«الــراوي» ،هــل عنــدك اســتعداد للتعامــل مــع المحتــوى

الصوتــي؟ لــدي استفســار آخــر ،ذكرتــم أن مكتبــة دبــي
الرقميــة متاحــة لمــن هــو فــي اإلمــارات ،فلمــاذا ال تتــاح ألي

أحد الحضور:

فــرد فــي العالــم؟

هــل يمكــن أن تعطونــا فكــرة عــن التحديــات الخاصــة بحقــوق

النشــر للمحتــوى العربــي؟

بدأنا تحليل توجهات البحث
عن المعلومات لدى
ُ
المستفيدين لكي نثري

الدكتور /خالد عبدالفتاح:

هنــاك حقــوق تدفعهــا مؤسســة محمــد بــن راشــد للمعرفــة

المحتوى الرقمي بناء

إلــى أصحــاب الحقــوق الماديــة والفكريــة علــى المســتوى

على هذه التوجهات
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لتنظيــم هــذه الحقــوق ،فأهــم مشــكلة هــي كيــف يتــم ســد

الفجــوة بيــن المؤلــف وصاحــب الحــق بعــد انتهــاء العقــد.

الدكتور /خالد عبد الفتاح:

كثيــر مــن األفــراد يشــتكون أن الناشــرين لــم ُيغلقــوا الفجــوة

بيــن المؤسســة التــي تتيــح الحــق وبين المؤسســة التي تمنح

الحــق ،فبعــض العقــود قــد تنتهــي؛ ألنهــا محــددة بفتــرات

زمنيــة  5 -ســنوات أو  7ســنوات  -ولكــن ال يتــم الرجــوع إلــى

المنظمــة لحقــوق النشــر علــى المســتوى الدولــي
ِّ
القواعــد

الدكتور /سعود الصالحي:

نواجــه أيضــاً مشــكلة ضعــف المحتــوى ،وضعــف األدوات،
ومشــكلة التكــرار بيــن الناشــر فــان والناشــر فــان فــي

المحتــوى العربــي وهــي مشــكلة كبيــرة جــداً.
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أحد الحضور:

متــى نــرى لقــاءات منظمــة ودوريــة لتبــادل التجربــة والخبــرات

قــد تتطــور إلــى تكتــل عربــي أو إلى اتحاد للمكتبــات الرقمية؟

الدكتور /عبدالله الحفيتي:

مباشــرة ،أو عبــر
ً
نحــن بصــدد تفعيــل البرامــج التدريبيــة
اإلنترنــت ،أتوقــع أننــا قــادرون علــى أن نحقــق هــذا التعــاون
أو التكامــل.

الدكتور /خالد عبدالفتاح:

نحــن بصــدد إعــان مبــادرة للتعــاون بيــن بعــض الــدول علــى
المســتوى العربــي لنقــل العمــل مــن النطــاق المحلــي إلــى

نطــاق أكبــر فــي إطــار برامــج تعاونيــة.
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ضــروري لالنتقــال مــن مجتمــع النــدرة إلــى مجتمــع الوفــرة،

ومــن مجتمــع ثــورة المعلومــات إلى مجتمع ثــروة المعلومات.

الدكتور /ديتليف كلومفاس:

نحــن علــى اتصــال بموفــري منصــات الحلــول الذيــن لديهــم
تقنيــاً أننــا أوصلنــا بعضهــم
اآلالف مــن الناشــرين ،مــا يعنــي ّ

ببعــض ،ولكــن هــذا يعتمــد علــى نمــوذج العمــل وكيــف
يمكننــا التعــاون مــع هــؤالء األشــخاص.

أحد الحضور:

مــا رؤيتكــم لمســتقبل المكتبــات الورقيــة علــى المــدى
القريــب والبعيــد؟

الدكتور /عبدالله الحفيتي:

المكتبــات الورقيــة موجــودة وقائمــة وحتــى اآلن الكتاب الورقي
موجــود ولــه دوره ،وهنــاك أنــاس يفضلــون الكتاب الورقي.

الدكتور /سعود الصالحي:

المكتبة الرقمية السعودية على استعداد أن تبني شراكات
فــي مســألة الشــراء الموحــد لبعــض القواعــد لتملّ ــك أصــول
ـدال مــن أن تشــتريها المكتبــة الواحــدة التــي ربمــا لــن
جديــدة بـ ً

تســتطيع ذلــك وحدهــا ،ولكــن أربــع جهــات تســتطيع تملّ ــك
مصــادر معلومــات فــي بعــض التخصصــات.

الدكتور /ديتليف كلومفاس:

أوصــي مــن جهتــي بــأن تُ ســتكمل عمليــة التعــاون والتنســيق

والمشــاركة ،وأنتــم بدأتــم بإنجــاز الكثيــر فــي المملكــة
العربيــة الســعودية واإلمــارات ،وتســتطيعون البنــاء علــى مــا

أنجزتمــوه مــن قبــل.

الدكتور /خالد عبدالفتاح:

التكامــل بيــن المكتبــة التقليديــة والمكتبــة الرقميــة أمــر

المكتبات الورقية موجودة
وقائمة وحتى اآلن الكتاب
الورقي موجود وله دوره
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قاعة
أرينا المعرفة
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اليوم الثاني
قاعة أرينا المعرفة
الجلسة األولى

أهمية مؤشر المعرفة
العالمي في بناء
مجتمعات المعرفة
مـحـــــاور الجــلســة
~أهم نتائج مؤشر المعرفة العالمي .2018
~دور مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في نشر
المعرفة.
~أهمية الشراكة بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم.
~كيفية االستفادة من نتائج مؤشر المعرفة العالمي في
بناء مجتمعات المعرفة.
~سبل تقليص الفجوة المعرفية داخل المنطقة العربية.
288

المتحدثون
سعادة جمال بن حويرب
المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

السيد /خالد عبد الشافي
مدير المركز اإلقليمي للدول العربية في برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي.

الدكتور /هاني تركي
مدير مشروع المعرفة العربي.

مدير الجلسة
ميسون نويهض
محاورة ومحررة في قناة العربية.
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سعادة جمال بن حويرب

السيد /خالد عبدالشافي

الدكتور /هاني تركي

المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل
مكتوم للمعرفة

مدير المركز اإلقليمي للدول العربية في
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

مدير مشروع المعرفة العربي

المستشار الثقافي بحكومة دبــي،
يــديــر الــمــؤســســة مــنــذ ُ ،2013عـ ِّـيــن
عاماً لجائزة محمد بن راشد آل
أميناً ّ
مكتوم للمعرفة في  ،2016ورئيساً
للمجلس االســتــشــاري بالمؤسسة،
وهــو عضو مجلس إدارة مؤسسة
دبي لإلعالم ،ومؤرخ وأديب إماراتي
متخصص.

عمل رئيساً لقسم العمليات اإلقليمية بالمركز
من  2014إلى  ،2015كما ّ
ترأس أيضاً مكتب

نــال درجــة الــدكــتــوراه في اإلحــصــاء التطبيقي
من جامعة اإلسكندرية بمصر ،وقبل انضمامه

لسنوات عدة ،وهو خبير في التحليل السياسي

محاضراً بجامعة اإلسكندرية .تزيد خبرته في

بــرنــامــج األمـــم الــمــتــحــدة اإلنــمــائــي فــي غــزة

واالجتماعي االقــتــصــادي وتقديم النصائح،
وتخطيط البرامج والعمليات وإدارتها ،والرقابة
اإلدارية.

إلى مشروع المعرفة العربي في  2010عمل
مجالي اإلحصاء والمعرفة من أجــل التنمية،
على  20عــامــاً  ،ويشغل حالياً منصب رئيس
الــمــســتــشــاريــن التقنيين بــمــشــروع المعرفة

العربي.
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دولــة اإلمــارات فــي المرتبــة الـــ .25وقــد وضعــت الحكومــة

الرشــيدة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة المعرفــة فــي
اســتراتيجيات واضحــة؛ فدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
تخطــط لعــام  .2071يجــب أن تكــون االســتراتيجية بعيــدة

مدير الجلسة:

المــدى؛ حتــى نعلــم مــاذا ســتكون عليــه األحــوال فــي ،2050

ســعادة جمــال بــن حويــرب ،هــا أطلعتنــا علــى مؤشــر

 .2070بدأنــا ،مثـ ًـا ،مــع صنــدوق األمــم المتحــدة اإلنمائــي

المعرفــة ،وعلــى هــذه القمــة؟

فــي تقريــر استشــراف دول المعرفــة فــي المســتقبل ،وعندمــا

رأيــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،فــي هذا التقريــر ،تتبوأ
فــي المســتقبل مراتــب عاليــة علمــت أن هــذه الحكومــة ،وأن

هــذا الشــعب مصمــم علــى أن يكــون فــي الصــف األول مــن
الــدول المعرفيــة ،وأن يتربــع علــى عــرش اقتصــاد المعرفــة،

ويصدرهــا ،وليــس هنــاك أدل مــن مؤشــر
وســينتج المعرفــة ُ

سعادة جمال بن حويرب:

المعرفــة العالمــي فــي نســخته الثانيــة الــذي صنــف دولــة

كثيــرا مــن المفاهيــم ،خــال  5ســنوات،
القمــة غيــرت
ً

اإلمــارات العربيــة المتحــدة اليــوم فــي المرتبــة الـ .19وســيدي

دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وبقيــة الــدول العربيــة.

رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي -رعــاه اللــه-

وغرســت مفهــوم المعرفــة بجميــع أشــكالها وأطيافهــا فــي

صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب

فمنــذ انطالقهــا ،ونحــن نُ خــرج التقاريــر المعرفيــة والمؤشــرات

قــال :أنــا أريــد مدنــاً تحاكــي دبــي فــي الوطــن العربــي .اإلمارات

والكثيــر مــن الــورش والنــدوات التــي تتحــدث عــن المعرفــة

دولــة تريــد أن تــرى الوطــن العربــي كلــه علــى المســتوى

وكيفيــة اســتيرادها وإنتاجهــا وتصديرهــا .أثبتــت قمة المعرفة

نفســه ،يتنافــس علــى المســتويات نفســها فــي المعرفــة.

خــال الســنوات الماضيــة أن العــرب ،كمــا كانــوا أمــة معرفــة
فــي الســابق ،يســتطيعون أن يعــودوا لقيــادة العالــم كأمــة

معرفيــة ،وليــس هنــاك أدل وال أوضــح مــن النتائــج التــي

إنها المرة األولى في تاريخ

تحققهــا دولــة اإلمــارات العربية المتحــدة في مجال المعرفة.

األمم المتحدة التي تم فيها

عندمــا أخرجنــا مؤشــر المعرفــة العربــي كانــت دولــة اإلمــارات

تكريم وتسمية مؤسسة

ألول مــرة مؤشــر المعرفــة العالمــي فــي  131دولــة جــاءت

محمد بن راشد آل مكتوم
ًّ
ًّ
ً
للمعرفة شريكا معرفيا عالميا

العربيــة المتحــدة تتصــدر الــدول العربيــة ،ولمــا أردنــا أن نخــرج
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السيد /خالد عبد الشافي:

سعادة جمال بن حويرب:

تــم تكريــم مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة،

تشــرفنا بدعــوة األمــم المتحــدة إلــى نيويــورك لتكريــم

للمعرفــة كشــريك عالمــي للمعرفــة مــع األمــم المتحــدة.

علــى الشــراكة المميــزة بيننــا وبيــن صنــدوق األمــم المتحــدة

واإلعــان عــن مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم

بــدأت الشــراكة منــذ  10ســنوات ،وكنــا ننتــج تقريــر المعرفــة
العربــي ،ومــن ثــم انتقلنــا إلنتــاج مؤشــر المعرفــة العربــي،
ومــن ثــم انتقلنــا إلــى العالميــة بإنتــاج مؤشــر المعرفــة

العالمــي ،ويســرنا فــي هــذا العــام أن نقــدم  3تقاريــر:
األول :تقرير مؤشر المعرفة العالمي لـ.2018
الثاني :تحليل مؤشر المعرفة لـ.2017

مؤسســة محمــد بــن راشــد بمناســبة مــرور  10ســنوات

اإلنمائــي .إنهــا المــرة األولــى فــي تاريــخ األمــم المتحــدة التي

تــم فيهــا تكريــم وتســمية مؤسســة محمــد بــن راشــد آل

عالميــاً .نحــن نســاعد علــى
معرفيــاً
مكتــوم للمعرفــة شــريكاً
ّ
ّ

نشــر العلــم والمعرفــة ،ونقــدم المؤشــرات والتقاريــر لنجعــل
صاحــب القــرار علــى معرفــة واطــاع.

والثالث :تقرير استشراف المعرفة ،وهذا أمر جديد.

ويســرنا أن يكــون محــور هــذه القمــة هــو الشــباب المنــوط
بتحقيــق أجنــدة  2030للتنميــة المســتدامة وأهدافهــا الـــ.17
مدير الجلسة:

هــل يمكنــك أن تخبرنــا أكثــر عــن نتائــج مؤشــر المعرفــة
2 0 1 8؟

مدير الجلسة:

مــا أهميــة التكريــم الــذي حــدث فــي األمــم المتحــدة؟ وإلــى

أي مــدى يمنحكــم المســؤولية األكبــر للحفــاظ علــى تلــك
المكانــة؟

 ١٠سنوات على الشراكة
المميزة بيننا وبين صندوق
األمم المتحدة اإلنمائي
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قطاعــات التعليــم الثالثــة (التعليــم مــا قبــل الجامعــي،
والتعليــم التقنــي ،والتعليــم العالــي) خصوصياتــه ،وكنــا

نهــدف إلــى إظهــار خصائــص كل قطــاع بصــورة منفصلــة؛
كــي نبيــن نقــاط القــوة والضعــف فــي كل قطــاع ،ونبنــي

الدكتور /هاني تركي:

عليــه بقيــة القطاعــات .دون تعليــم ال يوجــد بحــث وابتــكار،

بخصــوص مؤشــر المعرفــة العالمــي ،هنــاك  3مؤشــرات

وال توجــد تكنولوجيــا ،وال يوجــد اقتصــاد معرفــة .بالنســبة

فرعيــة للتعليــم ،وهــذا مقصــود؛ ألن لــكل قطــاع مــن

لنتائــج المؤشــر ،فــي العــام الماضــي بدأنــا بـــ 130دولــة وهــذا
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العــام أصبحنــا  134دولــة ،ونأمــل فــي المســتقبل أن نصــل
إلــى  195دولــة؛ حتــى نغطــي كل دول العالــم .فــي المؤشــر،
قفــزت اإلمــارات  6مراكــز ،ألنهــا عملــت علــى كل القطاعــات

بصــورة متوازنــة.

مدير الجلسة:

ما نتائج هذه القمة؟ وما المتوقع منها؟ وماذا بعدها؟

مدير الجلسة:

دعنــا نتكلــم عــن الفجــوة المعرفيــة وحجمهــا بيــن الــدول
العربيــة والــدول العالميــة.

سعادة جمال بن حويرب:

عندمــا انطلقــت القمــة فــي  2014كنــا ننظــر إلــى تعزيــز
مفهــوم المعرفــة فــي اإلمــارات والوطــن العربــي ،لكــن بعــد

مــرور  3قمــم ،رأينــا التغيــر واضحــاً .تحولــت القمــة إلــى عمــل
السيد /خالد عبد الشافي:

عربــي وعالمــي مشــترك ،ويحضرهــا خبــراء مــن كل مــكان

قــدم تقاريــر ومؤشــرات ودراســة ألوضــاع
فــي العالــم ،وتُ َ

الفجــوة كبيــرة جــداً  ،مــع بعــض االســتثناءات بالنســبة

المعرفــة الراهنــة ،ومــا ســتكون عليــه فــي الفتــرة المقبلــة.

•نوعية التعليم؛ حيث حدد المؤشر فجوة في مؤشرات

اإلمــارات وشــعب اإلمــارات ،والوطــن العربــي ،نريــد أن

لإلمــارات وبعــض الــدول القليلــة األخــرى؛ وذلــك يرجــع إلــى:
التعليم.

•البحــث والتطويــر واالبتــكار فــي العالــم العربــي متراجــع

مقارنــة بالــدول األخــرى.

•مشاركة الشباب في عملية إنتاج المعرفة.

ً
مقارنة بالدول
•عــدم توافــر البيانــات فــي العالم العربــي

األخرى.

إننــا فــي دبــي وفــي دولــة اإلمــارات ،نريــد إفــادة دولــة
نتســابق معهــم فــي المعرفــة ،وأن تأتــي هــذه القمــة كل
عــام إلكمــال مســيرة القمــة التــي مضــت.

دون تعليم ال يوجد بحث
وابتكار ،وال توجد تكنولوجيا،
وال يوجد اقتصاد معرفة
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مدير الجلسة:

مدير الجلسة:

كيــف يمكــن االســتفادة مــن هــذا المؤشــر لبنــاء مجتمعــات

ما أبرز نتائج مؤشر المعرفة؟

معرفيــة؟

الدكتور /هاني تركي:

بالنســبة لتقريــر استشــراف المســتقبل ،كان لزامــاً علينــا أن

السيد /خالد عبد الشافي:

عــال جــداً ؛
الحاضــر والماضــي ،بينمــا التغيــر التكنولوجــي
ٍ
فوجــب أن ننظــر إلــى المســتقبل ونوفــر معلومــات وتقاريــر

ـاء علــى المؤشــرات الســبعة ،فيمكــن مــن خاللهــا لصنــاع
بنـ ً
القــرار تحديــد نقــاط الضعــف والقــوة عندهــم ،والعمــل علــى

فــي  20دولــة ،ووجدنــا أن  7دول ســتقود العالــم معرفيــاً ،

راشــد وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ،فقــط ،بإنتــاج هــذا

المؤشــر مهــم لتحليــل الوضــع المعرفــي فــي كل دولــة

نتطــور ،وال نكتفــي بمؤشــر المعرفــة العالمــي الــذي يقيــس

تحســين هــذه المؤشــرات .ال نقــوم فــي مؤسســة محمــد بــن

لصانعــي القــرار .قمنــا بعمــل تحليــل لنقــاط القــوة والضعــف

التقريــر ،لكــن ،أيضــاً  ،نقــوم بنقــل الخبــرة والتجربــة.

ونفتخــر بــأن دولــة اإلمــارات فــي مقدمــة هــذه الــدول.

سعادة جمال بن حويرب:

تقريــر المعرفــة متــاح للجميــع باللغــة العربيــة ،وباللغــة

مدير الجلسة:

واستشــراف مســتقبل المعرفــة».

أو المشــاريع المســتقبلية؟

هــل هنــاك مــا تريــد شــرحه لنــا ،أو معلومــة عــن هــذه القمــة

اإلنجليزيــة تحــت عنــوان« :دول المســتقبل المعرفيــة
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للمعرفــة أطلقهــا ســيدي صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن
راشــد آل مكتــوم لنفــع البشــرية ونفــع الوطــن العربــي ونفــع

المســلمين واإلنســانية فــي كل مــكان.
سعادة جمال بن حويرب:

جانب من أسئلة الحضور

مشــروع المعرفــة العربــي بالشــراكة مــع صنــدوق األمــم

أحد الحضور:

الشــراكة مــع األمــم المتحــدة فــي مشــاريع ومبــادرات أكثــر.

الســؤال الثانــي :هــل توجــد خطــة لتنميــة عمــل البحــث

المتحــدة اإلنمائــي ،مشــروع رائــد ،ونريــد أن نعــزز هــذه

حكومتنــا الرشــيدة أخرجتنــا فــي كل المؤشــرات العالميــة في

المراتــب المتقدمــة .مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم

السؤال األول :كيف لنا أن نحافظ على هذا النجاح؟
العلمــي والباحثيــن؟
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أحد الحضور:

ما سبب عدم إتاحة بعض المعلومات؟

سعادة جمال بن حويرب:

بالنســبة للســؤال األول ،تضــع الحكومــة االتحاديــة والمحليــة
خططــاً لـــ  .2071الــذي تــراه اليــوم مــن تقــدم هــو فقــط فــي

الدكتور /هاني تركي:

مؤشــر المعرفــة ،فنحــن نتصــدر  50مؤشــراً  ،وعندمــا تــرى

نأخــذ معلوماتنــا عــن المنظمــات الدوليــة التــي تأخــذ بياناتهــا

التقــدم الكبيــر فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،تــدرك

مــن الحكومــات والــدول ،لكــن المشــكلة تكمــن فــي عــدم

أن هنــاك خططــاً واضحــة ناجحــة.

إيصــال الــدول البيانــات للمنظمــات الدوليــة أو وصولهــا

أمــا ســؤالك الثانــي فهنــاك خطــة كبيــرة واســتراتيجية واضحة

متأخــرة ،وبالتالــي فالبيانــات مفقــودة لهــذه الــدول.

للصــرف علــى مراكــز األبحــاث ،ومؤسســة محمــد بــن راشــد

أحد الحضور:

آل مكتــوم للمعرفــة داعمــة لمراكــز األبحــاث ،ونريــد مراكــز

كيــف نصــل إلــى اإلبــداع والمراكــز المتقدمــة فــي المؤشــر

بحثيــة كبيــرة.

العربــي أو المؤشــر العالمــي؟
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السيد /خالد عبد الشافي:

تعطــي جــودة التعليــم جيــل الشــباب حريــة التفكيــر واالبتــكار

واإلبــداع .وســتجعلنا -فــي الــدول العربيــة  -فــي موقــع

أفضــل كثيــراً ممــا نحــن عليــه اآلن.

الدكتور /هاني تركي:

عندمــا قســنا قطاعــات التعليــم فــي المؤشــر لــم نهتــم
بالكــم وال بحجــم اإلنفــاق ،بــل بالنــوع ،وهنــاك معلومــة

مهمــة ،وهــي أن حجــم اإلنفــاق علــى التعليــم فــي الوطــن
العربــي يســاوي جميــع الــدول المتقدمــة ،لكــن العمليــات

داخــل التعليــم بصفــة عامــة ومخرجــات التعليــم هــي التــي
تواجــه مشــكلة.

أحد الحضور:

سعادة جمال بن حويرب:
ُأضيــف البيئــات التمكينيــة ،فكثيــر مــن الــدول العربيــة لديهــا

كيــف يمكــن القضــاء علــى األميــة والوصــول بالــدول العربيــة

إلــى مصــاف الــدول المتقدمــة معرفيــاً ؟

مشــكلة فــي البيئــات التمكينيــة ،ويجــب عليهــا العمــل علــى
ســد الفجــوة بينهــا وبيــن دول العالــم.
أحد الحضور:

عالم اعتمد مؤشر التعليم قبل الجامعي؟
َ

سعادة جمال بن حويرب:

نعمــل مــن خــال مبــادرة محــو األميــة التــي أمــر بهــا ســيدي
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم العــام

تعطي جودة التعليم
جيل الشباب حرية التفكير
واالبتكار واإلبداع

الماضــي ،وأطلقهــا بنفســه لمحــو أميــة  30مليــون شــاب

فــي الوطــن العربــي بحلــول عــام  ،2030وفــي الوقــت نفســه
نعمــل علــى محــو أميــة تكنولوجيــا المعلومــات.
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اليوم الثاني
قاعة أرينا المعرفة
الجلسة الثانية

النموذج المصري
لتطوير التعليم
مـحـــــاور الجــلســة
~تطوير التعليم قبل الجامعي من رياض األطفال إلى
الثانوية العامة.
~تطوير التعليم العالي وربطه بسوق العمل المصري
والعالمي.
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المتحدثون
البروفيسور /طارق جالل شوقي
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والتدريب  -جمهورية
مصر العربية.

البروفيسور /خالد عاطف عبدالغفار
وزير التعليم العالي والبحث العلمي  -جمهورية مصر
العربية.

مدير الجلسة
السيدة /ضحى الزهيري

ٌ
ٌ
صحفية ومذيعة في قناة العربية.
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البروفيسور /طارق جالل شوقي

البروفيسور /خالد عاطف عبدالغفار

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
والتدريب  -جمهورية مصر العربية

وزير التعليم العالي والبحث العلمي  -مصر

أس ــت ــاذ الــهــنــدســة الــمــيــكــانــيــكــيــة بــالــجــامــعــة

تـ َّ
ـرأس قسم أمــراض الفم واللثة والتشخيص

الــمــيــكــانــيــكــا الــنــظــريــة والــتــطــبــيــقــيــة بجامعة

شــمــس بمصر ( ،)2015 :2009ثــم منصب

األمريكية بالقاهرة .عمل باحثاً وأســتــاذاً في
إلينوي ،نــال ماجستير ودكــتــوراه العلوم في

الهندسة ،وماجستير العلوم في الرياضيات
التطبيقية جامعة براون ،وبكالوريوس العلوم
في الهندسة الميكانيكية ،جامعة القاهرة.

واألشعة في كلية طب األسنان جامعة عين
عميد الكلية في  ،2014وحصل على جائزة
الدولة التشجيعية في العلوم الطبية ،وجائزة
بحث خالل المؤتمر الدولي للمؤسسة
ٍ
أفضل
العالمية ألبحاث طب األسنان « »IADRفي
سياتل بواشنطن ،وغيرها.
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البروفيسور /طارق شوقي:

مدير الجلسة:

بضيفـ َّـي الكريميــن :األســتاذ الدكتــور طارق شــوقي
َ
دعونــي أرحــب

ســنحاول اســتعراض الرؤيــة التعليميــة ،بدايــة مــن ريــاض

وزيــر التربيــة والتعليــم؛ لنتعــرف منــه علــى اآلليــة الجديــدة للتعليم

األطفــال حتــى ســوق العمــل.

فــي مصــر ،واألســتاذ الدكتــور خالــد عاطــف عبدالغفــار ،وزيــر
التعليــم العالــي والبحــث العلمــي؛ لنقــف علــى آخــر مســتجدات
تطويــر التعليــم العالــي ،وربطــه بســوق العمــل المصــري.

مدير الجلسة:

لنبدأ الحديث عن هذه الرؤية مع دكتور خالد.
البروفيسور /خالد عبدالغفار:

أنــا هنــا اليــوم مــع زميلــي الدكتــور طــارق لنحــاول أن نوضــح
رؤيــة مصــر للتعليــم فــي الســنوات القادمــة ،ومــدى اهتمــام

الدولــة بهــذا المجــال.

البروفيسور /خالد عبدالغفار:

نــدرك تمامــاً أن تطويــر التعليــم فــي مصــر ليــس تطويــر

منشــآت فحســب ،بــل تطويــراً للفكــر والمناهــج؛ حتــى
لخريــج يصلــح للعصــر القــادم
تكــون هنــاك رؤيــة واضحــة ّ

وللمســتقبل؛ لــذا فنحــن نتكلــم عــن محــو األميــة

مدير الجلسة:

األساســية؛ مثــل :مهــارات العلــوم ،وتكنولوجيــا المعلومــات

ماذا عنك دكتور طارق؟

واالتصــاالت ،ومحــو األميــة الماليــة ،والثقافيــة والمدنيــة،
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وإكســاب الطالــب مهــارات المنافســة فــي ســوق العمــل
مثــل :التفكيــر النقــدي ،واالبتــكار ،ومهــارات االتصــال
والتعــاون ،وآليــة غــرس الفضــول والحلــم واالبتــكار والشــغف
والتكيــف
إلــى المعرفــة والمبــادرة واإلصــرار وروح القيــادة
ّ

مــع األنشــطة الثقافيــة واالجتماعيــة فــي شــخصيته .واآلن

ـاال
ســيخبرنا الدكتــور طــارق كيــف يســتطيع أن يســلمني أجيـ ً
أنمــي فيهــا
مــن مرحلــة التعليــم األساســي ،أســتطيع أن ِّ
المهــارات؛ لتكــون قــادرة علــى مواجهــة المجتمــع.

مدير الجلسة:

مدير الجلسة:

مــاذا ســتفعل فــي تأهيــل الطالــب ،وتأهيــل المــدرس،
والبنيــة التحتيــة؟

البروفيسور /طارق شوقي:

أردنــا بنــاء نظــام تعليــم جديــد بالكامــل ،وقــد أخــذت فنلنــدا

إذن مــا عرضتَ ــه مبنــي علــى مــا ســيقوله الدكتــور طــارق؛ ألن

وســنغافورة وكوريــا الطريــق نفســه ،فســمينا نظامنــا

ثــم إلــى ســوق العمــل.

حســن الحاضــر ونحــن نبنــي المســتقبل ،فــا يــزال
علينــا أن نُ ِّ

مــن يخــرج مــن المــدارس األساســية يذهــب إلــى الجامعــة،

التعليمــي الجديــد  Education 2.0مثلمــا فعلــت فنلنــدا،
هنــاك ســكان فــي هــذا البنــاء المتهالــك .فــي عــام واحــد
أبدعنــا نظامــاً جديــداً تمامــاً  ،وطبقنــاه علــى ريــاض األطفــال
والصــف األول االبتدائــي فــي ســبتمبر الماضــي ،ونحــاول أن

نغيــر مفهــوم االمتحانــات فــي المرحلــة الثانويــة مــن خــال

البروفيسور /خالد عبدالغفار:

مشــروعين :األول ،بنــاء نظــام جديــد مــن الصفــر وننتظــر

نتائجــه بحلــول  ،2030والثانــي ،االســتعداد إللغــاء امتحــان

نعــم ،فمســتحيل أن يحــدث أي تغييــر فــي أي نظــام دون أن

الثانويــة العامــة ،لنســتبدل بــه نظامــاً تراكميــاً.

األساســية ومــا ُيقــدم فــي المرحلــة الجامعيــة.

 15عامــاً  ،وآليــة عمــل هــؤالء الطــاب فــي عالــم مختلــف

يكــون هنــاك ترابــط وتنســيق تــام بيــن مــا ُيقــدم فــي المرحلــة

بتخيــل المهــارات المطلوبــة بعــد
فــي النظــام الجديــد ،بدأنــا
ّ
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والتكنولوجيــا والعلــوم اإلنســانية والفنــون والتربيــة

الحالــي ،وشــكل المعلــم الجديــد؛ لــذا،
تمامــاً عــن عالمنــا
ّ
نتعــاون حاليــاً مــع كليــات التربيــة ومع الدكتــور خالد حتى ننتج

الشــخصية واالجتماعيــة ،وســتكون هنــاك  4مــواد إجباريــة

مــن منهــج ســطحي معقــد إلــى منهــج عميــق ،ونتحــول مــن

علــم الروبوتــات ،والتصميــم والبرمجــة ،ومــواد حديثــة لــم

و 4مــواد اختياريــة ،وســوف نأتــي بموضوعــات جديــدة مثــل:

المعلــم الــذي نريــده فــي النظــام الجديــد ،ونحــول المنهــج

تكــن موجــودة مــن قبــل.

التلقيــن إلــى التعلــم النشــط ،ومــن المــواد المنفصلــة إلــى

المــواد متعــددة التخصصــات.

لــن تحتــوي مرحلــة التعليــم األساســي االبتدائــي علــى أيــة
مــواد ،بــل ســتكون مرحلــة متعــددة التخصصــات ،باإلضافــة
إلــى اللغــات والتربيــة الدينيــة ،وســندمج مــواد العلــوم
والحســاب والتاريــخ والجغرافيــا فــي النظــام الجديــد ،أمــا فــي

البروفيسور /خالد عبدالغفار:

المرحلــة اإلعداديــة فســوف نســترجع بعــض المــواد لكنهــا

كل هــذه المهــارات مصاحبــة لمــا نســميه بالثــورة الصناعيــة

ســتكون قائمــة علــى فكــرة االختيــار.

أمــا فــي المرحلــة الثانويــة ،فســوف نتخلــى تمامــاً عــن النظــام

الرابعــة؛ أي الــذكاء االصطناعــي والروبوتــات والمركبــات

واألدبــي ،وســتكون هنــاك مجموعــات العلــوم
العلمــي،
ّ
ّ

ونعلمــه هــذه المــواد مبكــراً فــي مرحلــة التعليــم األساســي.

نهيــئ الطالــب
ذاتيــة القيــادة ومــا إلــى ذلــك ،وعلينــا أن ّ

القســمين:
العتيــق الحالــي الــذي يقســم الطــاب إلــى
َ
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التعليميــة» الــذي تعــاون مــع جهــات عــدة حــول العالــم؛
مثــل :اليونيســيف ،وديســكفري إديوكيشــن ،والبنــك الدولي

وفنلنــدا ،فأخذنــا منهــم مــا نريــد ،وألَّ فنــا إطــاراً للمناهــج،

البروفيسور /طارق شوقي:

وأشــركنا تلــك الجهــات معنــا فــي تأليــف المناهــج؛ لنتأكــد
مــن أن الجــودة تطابــق المقاييــس العالميــة.

الثانــوي
وضعنــا هــذا فــي الحســبان خــال تصميــم النظــام
ّ

مــا أريــد قولــه هــو أن التعليــم الــذي نطلق عليــه Education

الموهوبيــن مبكــراً  ،لنقدمهــم إلــى التعليــم العالــي وهــم

علــى المتعلــم فــي األســاس ،وأن التعليــم للحيــاة وليــس

الثانويــة؛ لنحــاول اكتشــاف الطلبــة
ومــا قبــل المرحلــة
ّ

يدركــون مواهبهــم.

البروفيسور /خالد عبدالغفار:

 2.0أو مــا يعــرف بالبنــاء الجديــد ،يعنــي أنــه تعليــم يرتكــز
لالمتحــان ،هــذه أهــم نقطــة.

مدير الجلسة:

هــذه النقطــة مهمــة حقــاً ؛ ألن الــدول المتقدمــة جــداً فــي

قلــت :إن التعليــم للحيــاة وليــس لالمتحــان .فكيــف تســتطيع

تكتشــف المواهــب أثنــاء فتــرة الدراســة.

التنســيق ،وفكــرة كليــات القمــة ،وتراعــي حاجــة ســوق

مؤشــرات المعرفــة هــي تلــك الــدول التــي اســتطاعت أن

البروفيسور /طارق شوقي:

ـتر مناهــج جاهــزة ،ولــم نأخــذ تجربــة
أريــد أن أوضــح أننــا لــم نشـ ِ

دون أن نغيرهــا ،فلدينــا «مركــز تطويــر المناهــج والمــواد

الرؤيــة التعليميــة الجديــدة أن تتخطــى عقــدة مكتــب

العمــل؟

البروفيسور /طارق شوقي:

أكبــر عائــق أمامنــا هــو الثقافــة المترســخة فــي وعي الشــعب
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المصــري عــن ذلــك ،لكننــا نعمــل معــاً -أنــا والدكتــور خالــد-
حتــى نُ قنــع األهالــي بأنــه يمكــن عمــل الشــيئين معــاً ؛ دخــول
الجامعــة ،واكتشــاف الموهبــة.

مدير الجلسة:

هــل ســتكون الثانويــة ســنة أم اثنتيــن أم ثالثــاً ؟ وهــل ســيتم

احتســاب نتيجــة االمتحــان مــن الســنة األولــى فقــط أم مــن
مجمــوع الســنوات؟

البروفيسور /خالد عبدالغفار:

كمــا أن نظــام االمتحانــات الجديــد -الــذي يطــوره دكتــور

طــارق -معنـ ّـي بالتفكيــر النقــدي واالبتــكار والمعرفــة وليــس

بالحفــظ والتلقيــن.

البروفيسور /طارق شوقي:

ســيكون االمتحــان علــى مــدار الســنوات الثــاث ،كل ســنة

 4امتحانــات أي  12امتحانــاً  ،ســنأخذ أفضــل  6نتائــج منهــا،

البروفيسور /طارق شوقي:

وســتكون االمتحانــات بنظــام الكتــاب المفتــوح.

فــي النظــام الجديــد ،ألغينــا االمتحانــات فــي أول  4ســنوات

-وهــذا النظــام هــو نفســه المتبــع فــي فنلنــدا -ونتعــاون مــع

«مركــز تطويــر المناهــج» وديســكفري وبريتانيــكا ولونجمــان
ويــورك بريــس ونهضــة مصــر مــن أجــل إعــداد المناهــج

مدير الجلسة:

ـهري
الجديــدة .أمــا المعلمــون فدربنــا نحــو  130ألفــاً فــي شـ َ

لكن هذه الرؤية الجديدة تستلزم بنية تحتية قوية!

الصيــف قبــل الدراســة ،وســتكون هنــاك دورة تدريبيــة كل
شــهرين طــوال العــام .أمــا الســنة األولــى مــن مرحلــة التعليــم
الثانــوي فقــد أحدثــت ذعــراً مجتمعيــاً أكبــر مــن الــذي حــدث
فــي مرحلــة التعليــم االبتدائــي.

307

البروفيسور /طارق شوقي:

لقــد اســتثمرت الدولــة مليــارات الجنيهــات فــي إعــداد البنيــة

التحتيــة؛ فــكل مدرســة فيهــا شــبكة أليــاف ضوئيــة ،وإنترنــت

مدير الجلسة:

وهل كان هذا مصدر قلق ألولياء األمور؟

عالــي الســرعة ،وشــبكة محليــة ،وشــبكة واي فــاي ،مــن أجــل

إجــراء االمتحانــات عبــر اإلنترنــت.

البروفيسور /طارق شوقي:

استثمرت الدولة مليارات
الجنيهات في إعداد
البنية التحتية للمدارس

كال ،لقد شــرحنا لهم األمر وأوضحنا لهم أن هذه اإلمكانات
ســتكون متاحــة للغنــي والفقيــر علــى حــد ســواء ،وجملــة
القــول ،أننــا نعمــل بجــد علــى بنــاء مــواد تعليميــة وعلــى

تدريــب المعلميــن ،فلدينــا مئــات اآلالف مــن المعلميــن.
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مدير الجلسة:

هذه أعداد كبيرة جداً !

البروفيسور /طارق شوقي:

المعلمــون أعدادهــم كبيــرة ،وظروفهــم االقتصاديــة
واالجتماعيــة تحتــاج إلــى تحســين ،ويحتاجــون إلــى طــرق

تدريــب حديثــة.

مدير الجلسة:

هــل هنــاك أماكــن لــكل األجيــال الجديــدة فــي الجامعــات

مدير الجلسة:

المصريــة؟ وهــل هنــاك تخصصــات جديدة لهم فــي الكليات؟

ألنهم هم الذين سوف ينفذون الرؤية التعليمية الجديدة.

البروفيسور /خالد عبدالغفار:

البروفيسور /طارق شوقي:

بالتأكيد؛ فهناك أماكن في تخصصات كثيرة.

بالتأكيد.
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أحد الحضور:

هل هناك توجه بديل عن التعلم النظامي لألطفال؟

مدير الجلسة:

لقد اختلف سوق العمل ،وتغيرت متطلباته.
البروفيسور /طارق شوقي:

أمــا عــن مصــادر بنــك المعرفــة ،فقــد وضعنــا خريطــة تربــط
البروفيسور /خالد عبدالغفار:

بيــن المحتــوى والمناهــج لتســهيل عمليــة البحــث.

هــذا صحيــح ،وهنــاك تخــوف مــن الثــورة الصناعيــة الرابعــة
حيــث ســيختفي حوالــي  %35مــن الوظائــف ،لكــن فــي

الحقيقــة ال داعــي للخــوف؛ ألن هنــاك وظائــف أخــرى
ســوف تظهــر ،وهــي الوظائــف التــي ســوف تكــون مطلوبــة
مســتقبال ،وقــد وضعنــا برامــج المهــن المســتقبلية فــي
ً
نظامنــا الجديــد.

البروفيسور /خالد عبدالغفار:

بخصــوص التحديــات القادمــة ،غيرنــا كل لجــان القطــاع علــى
مســتوى الجمهوريــة؛  24لجنــة قطــاع ،وأســندنا واجبــاً

جانب من أسئلة الحضور

الحاليــة فــي
جديــداً إلــى لجــان القطــاع وهــو تقييــم المناهــج
ّ

ســؤالي موجــه إلــى الدكتــور طــارق :كيــف يســهل علــى

ســنوات لتواكــب النظــام العالمــي.

أحد الحضور:

الطالــب اختيــار المصــادر مــن بنــك المعرفــة فــي وجــود هــذا

العــدد الكبيــر مــن المصــادر؟ وهنــاك ســؤال للدكتــور خالــد

عبدالغفــار عــن العثــرات التــي قــد تواجــه لجــان القطاعــات

وعمليــة إنشــاء البرامــج الجديــدة :كيــف يمكــن أن تتغلبــوا
علــى هــذه التحديــات والمشــكالت؟

كل الجامعــات؛ الخاصــة والحكوميــة ،مــع مراجعتهــا كل 5

ال داعي للخوف من الثورة
الصناعية الرابعة حيث ستظهر
وظائف أخرى في المستقبل
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اإلعالن عن المبادرات الجديدة

سعادة جمال بن حويرب:

الدكتور /سعود الصالحي:

لدينــا إعــان عــن مكتبــة رقميــة رائــدة هــي المكتبــة الرقميــة

المكتبــة الرقميــة الســعودية تعتبــر تكتـ ًـا كبيــراً جــداً مقارنــة بمــا

آل مكتــوم للمعرفــة أمــس ،وهــي تســتحق هــذا التكريــم

معلوماتــي! وهنــاك أكثــر مــن  6مالييــن مســتخدم للمكتبــة

الســعودية ،وقــد نالــت جائــزة الشــيخ محمــد بــن راشــد
ألنهــا عملــت بجــد الفتــرة الماضيــة بجهــود الدكتــور ســعود
الصالحــي المشــرف العــام علــى المكتبة الرقمية الســعودية،
وأصبحــت رافــداً مــن روافــد المعرفــة فــي المملكــة العربيــة

الســعودية .كذلــك هنــاك جهــد آخــر مــن الجهــود العربيــة مــن

تحويــه مــن مصــادر معلومــات تزيــد علــى  200مليــون مصــدر
الرقميــة الســعودية؛ مــا بيــن أكاديمييــن ،وأعضــاء مــن هيئــة

التدريــس ،ومنتســبين إلــى الجامعــات ،ومعلميــن ومعلمــات
وطــاب.

أجــل إثــراء المحتــوى المعرفــي فــي جمهوريــة مصــر العربيــة،

يقــوده الدكتــور طــارق شــوقي وزيــر التربيــة والتعليــم وهــو
بنــك المعرفــة فــي مصــر ،وهنــاك جهــد جديــد أضيــف

إلــى جهودهــم وهــو مكتبــة دبــي الرقميــة -مــن مشــاريع
ومبــادرات مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة
لدعــم المحتــوى العربــي -وهــي مكتبــة مفتوحــة للعالــم

البروفيسور /طارق شوقي:

أود أن أقول إن هذا االتحاد حلم طال انتظاره.

كلــه ،واليــوم نريــد أن نعلــن مــن خــال قمــة المعرفــة 2018
عــن أننــا نعـ ُّـد ألول اتحــاد عربــي رقمــي بيــن المكتبــة الرقميــة

الســعودية وبنــك المعرفــة المصــري ومكتبــة دبــي الرقميــة،
وندعــو جميــع المكتبــات الرقميــة العربيــة التــي لهــا جــودة

ومواصفــات عاليــة فــي هــذا المجــال كــي تدخــل فــي هــذا
االتحــاد ،ألننــا اآلن نعلــن عــن إعــداد االتحــاد لخدمــة المحتوى
العربــي فــي كل مــكان فــي العالــم.

سعادة جمال بن حويرب:

هــذا االتحــاد الرقمــي ســيكون أكبــر اتحــاد رقمــي فــي الوطــن

العربــي ،وســيضيف إضافــة كبرى إلــى كل الجامعات والباحثين،
وحيــن نتكلــم عــن الشــباب ومســتقبل اقتصــاد المعرفــة فهــذا
أكبــر رافــد للشــباب ولمســتقبل اقتصــاد المعرفــة.
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اليوم الثاني
قاعة أرينا المعرفة
الجلسة الثالثة

اقتصاد المعرفة
في مدن المستقبل
مـحـــــاور الجــلســة
~المعلومات والتقنية واإلبداع :عناصر اإلنتاج في اقتصاد المعرفة.
~مدن المستقبل واالقتصاد اإلبداعي.
~التنافسية المعرفية بين مدن المستقبل.
~اندثار الخدمات التقليدية في مواجهة الخدمات المعرفية.
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المتحدثون
األستاذ الدكتور /بوريس سايزلج
رئيس مجلس إدارة شبكة اقتصاد المعرفة.

السيد /آدم جرينفيلد
مؤسس شركة .Urbanscale

الدكتور /رائد صفدي
كبير االستشاريين االقتصاديين بدائرة التنمية االقتصادية في
دبي.

مدير الجلسة
السيدة /يمنى نوفل
مؤسسة برامج ومراسلة تلفزيونية.
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األستاذ الدكتور /بوريس سايزلج

السيد /آدم جرينفيلد

الدكتور /رائد صفدي

رئيس مجلس إدارة شبكة اقتصاد المعرفة

مؤسس شركة Urbanscale

كبير االستشاريين االقتصاديين بدائرة التنمية
االقتصادية في دبي

كبير مستشاري مركز االبتكارات في سلوفينيا،

كــاتــب أمــريــكــي ومــهــنــدس اخــتــصــاصــي في

تـ ـ ّ
ـرأس فــريــق الــخــبــراء المكلف بتنفيذ خطة

«معهد الــدراســات االجتماعية» ،والدكتوراه

فــي شــركــة رازورف ــي ــش فــي طــوكــيــو ،وعمل

والنمو المستدام فــي دب ــي ،وهــو خبير بــارز

حاز درجة الماجستير في دراسات التنمية من

فــي عمليات التكامل اإلقليمي بين الــدول
النامية .ومؤسس ومدير مركز األبحاث حول

البلدان النامية ،كما عمل عميداً بكلية دوبا
إلدارة األعمال.

التخطيط الــعــمــرانــي ،هــنــدســة المعلومات

مــديــر إخ ــراج التصاميم المتعلقة بالخدمات
وواجهة المستخدم في مقر شركة نوكيا في
هلسنكي ،مــن أشــهــر مؤلفاته« ،عــصــر بــزوغ

الحوسبة في كل مكان» ،و«التقنيات الجذرية:
تصميم الحياة اليومية».

دبي االستراتيجية  2015نحو تحقيق التنوع
فــي اقتصاديات التنمية .حــاز الــدكــتــوراه في

االقــتــصــاد مــن جــامــعــة جـ ــورج تــــاون ،وعمل
بــمــنــظــمــة ال ــت ــع ــاون االق ــت ــص ــادي والــتــنــمــيــة
« »OECDوالبنك الدولي.
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األستاذ الدكتور /بوريس سايزلج:

مدير الجلسة:

أتفــق تمامــاً مــع الســيد جرينفيلــد؛ فليــس هنــاك اقتصــاد فــي

ما تعريف اقتصاد المعرفة؟

معرفيــاً بنســبة ،%100
العالــم يمكــن أن نســميه اقتصــاداً
ّ

وليــس هنــاك اقتصــاد ال يعتمــد علــى المعرفــة مطلقــاً  ،فهي
عمليــة متكاملــة.

السيد /آدم جرينفيلد:

ال أســتخدم كلمــة اقتصــاد المعرفــة فــي أعمالــي؛ فــا أعتقــد

ـا اســمه اقتصــاد المعرفــة .فلــم تعــد
أن هنــاك شــيئاً منفصـ ً

مدير الجلسة:

هنــاك صناعــة تعمــل دون نــوع مــن الــذكاء! وال أعتقــد أن

دكتــور رائــد ،عملــت بشــكل مكثــف علــى تنميــة دبــي وجعلهــا

هنــاك أي نشــاط اقتصــادي فــي العالــم يســتطيع أن يســتمر

ذات اقتصــاد مبنــي علــى المعرفــة ،هـ ّـا أخبرتنــا عــن ذلــك؟

دون أن يكــون الجانــب المعرفــي (أو مــا نســميه اقتصــاد
المعرفــة) أحــد مكوناتــه.

الدكتور /رائد صفدي:

دعينــي أبــدأ باإلجابــة عــن ســؤالك األول :هنــاك اختــاف

مدير الجلسة:

دكتور /بوريس ،كيف تعرف اقتصاد المعرفة؟

أساســي بيــن تعريــف االقتصــاد التقليــدي واقتصــاد المعرفــة،
فحيــن نــدرس علــم االقتصــاد نجــد تركيــزاً علــى المــوارد
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الشــحيحة ،وآليــة اســتخدام المجتمعــات لهــا وتوزيعهــا.

فحيــن نتحــدث عــن شــح العمالــة أو رأس المــال أو األراضــي
أو شــح المــوارد الطبيعيــة ،نفكــر فــي طــرق جديــدة خاصــة
ـدال مــن عــدم الحصــول علــى ســلعة أو
واقتصــاد المعرفــة ،وبـ ً
خدمــة ،أســتطيع حصــد الكثيــر إذا اســتخدمت المعرفــة التــي

يســتخدمها غيــري أيضــاً  ،فالمعرفــة تراكميــة ومتعلَّ مــة ،وإذا

اقتنعنــا بهــذه الفكــرة فســننظر فــي كيفيــة إنشــاء منظومــة
متكاملــة تعــزز اقتصــاد المعرفــة ،وهــذا مــا يحــدث فــي دبــي

واإلمــارات العربيــة بشــكل عــام ،وهــذا مــا نجحنــا فيــه؛ أن
يكــون لدينــا اقتصــاد معرفــي مبنــي علــى تحفيــز األفــراد
والشــركات والمنظمــات ،لكــي تنشــأ ثقافــة خاصــة باإلبــداع

األستاذ الدكتور /بوريس سايزلج:

هنــاك دول كثيــرة حــول العالــم مــا تــزال عاجــزة عــن إعــادة

جدولــة وتحديــث المنظومــة التعلميــة بالكامــل ،وحيــن

نتحــدث عــن مرحلــة مــا بعــد التعليــم الثانــوي ،فــا بــد مــن أن
يتحــول التركيــز تجــاه المهــارات الناعمــة ،أي القــدرات الخاصــة
بالعمــل ضمــن فريــق ،والعقليــة النقديــة ،ومــا شــابه ذلــك.

واالبتــكار ،وكذلــك هنــاك دور مهــم للحكومــات فــي قيــادة
هــذه المنظومــة.

مدير الجلسة:

هــا حدثتنــا عــن المهــارات الناعمــة ومســتقبل األجيــال
ّ
القادمــة؟

مدير الجلسة:

عــد الشــباب للوفــاء باحتياجــات ومتطلبــات اقتصــاد
كيــف نُ ّ

المعرفــة؟

هناك قيم أخرى مرتبطة
بالتوازن والعدالة والجمال
وال ترتبط باالستفادة المالية
من كل شيء

السيد /آدم جرينفيلد:

بالطبــع أريــد لفــت األنظــار إلــى مهــارات التفكيــر النقــدي،
وإلــى المرونــة فــي قابليــة تطبيــق التفكيــر النقــدي علــى
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أفكارنــا؛ فهــذا أمــر ضــروري ،ونحــن فــي حاجــة إلــى تعلــم

وتفهــم آليــة فعــل ذلــك ،وآليــة تقبــل النقــد.

الدكتور /رائد صفدي:

ال نســتطيع توقــع المســتقبل ،لكــن نســتطيع أن نخلــق

المســتقبل؛ بــأن نبــدأ اليــوم ،ولنبــدأ دائمــاً بالتعليــم؛ فــإذا

مدير الجلسة:

نظرنــا إلــى اســتراتيجية االبتــكار ،نجــد التعليــم يتربــع علــى

مــا أهميــة تعلــم المهــارات الناعمــة لألجيــال القادمــة؟ وكيــف

قمــة قطاعاتهــا الســبعة ،ثــم الطاقــة والميــاه والتكنولوجيــا

نمضــي قدمــاً فــي تغييــر طريقــة التفكيــر فــي التعليــم؟

والنقــل .علينــا أن نخلــق نظامــاً ومجتمعــاً وثقافــة ونظامــاً
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ـريعياً  ،فــي إطــار منظومــة متكاملــة تعمــل كلهــا كمنصــة
تشـ ّ

موحــدة؛ حتــى تســتوطن المعرفــة مجتمعنــا.

الدكتور /بوريس سايزلج:

الــذكاء والقــدرة اإلدراكيــة وطــرق تعبيــر األفــراد عــن أنفســهم

مدير الجلسة:

كيــف يمكننــا دمــج مــا تعلمنــاه فــي التعليــم التقليــدي مــع
هــذا التحــول نحــو المســتقبل؟

وتواصــل بعضهــم ببعــض والمشــاعر ومــا إلــى ذلــك ،كل

ذلــك مكونــات بشــرية؛ لــذا أعتقــد أنــه ال داعــي للتخــوف مــن
الــذكاء االصطناعــي؛ فإنــه أداة فحســب .وإذا نظمنــا أنفســنا،

وتعاملنــا بأســلوب مناســب فــي المجتمــع معــه ،سيســاعدنا
ذلــك علــى أن نصبــح أفضــل مــن الســابق ،وعلــى أن نعــزز

مبــادئ الوحــدة والتضامــن االجتماعــي أكثــر وأكثــر.

السيد /آدم جرينفيلد:

أعتقــد أننــا ســوف نتجــه إلــى مشــكلة معاملــة المعرفــة
بمفهومهــا الجامــد؛ حيــث إن المعرفــة ذاتهــا مكونــة مــن

شــقين :معرفــة مكتســبة ناتجــة عــن التفاعــل البشــري مــع
ّ
بيئتــه ،ومعرفــة متوطنــة حرفيــاً داخلنــا ،وهــو أمــر موجــود في

العالــم الفعلــي والواقعــي .وحيــن نفكــر فــي أننــا نســتطيع

إخــراج هــذه المعرفــة مــن ســياقها؛ لنعاملهــا كأمــر جامــد
يمكــن تحويلــه إلــى تشــفير إلكترونــي لنقلــه إلــى أماكــن

الدكتور /رائد صفدي:

ال بــد مــن أن يكــون هنــاك خلــق لنظــام بيئــي يناســب نظــام
اقتصــاد المعرفــة ،وهــذه مســؤولية تقــع على عاتقنــا جميعاً ،

وتبــدأ بنشــر ثقافــة المعرفــة ،وهــذا عنصــر مهــم جـ ّـداً لخلــق
اقتصــاد معرفــي.

مختلفــة وبيئــات مختلفــة ،حيــن نفكــر فــي ذلــك فإننــا نواجــه
خطــر ســوء الفهــم العميــق للمعرفــة.
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السيد /آدم جرينفيلد:

مدير الجلسة:

جيــا مــن التكنولوجيــا االجتماعيــة لنضمــن
علينــا أن نطــور
ً

كيف نتصدى لتحديات المستقبل؟

أن قلــب وقالــب التكنولوجيــا المتقدمــة للغايــة -مــن
الخوارزميــات وتعلــم اآلالت -يتــم تصممــه بطريقــة صديقــة
للبشــر.

الدكتور /رائد صفدي:

أنــت تطلقيــن عليهــا «تحديــات» وأنــا أطلــق عليهــا «فــرص»،

الدكتور /رائد صفدي:

علينــا أن نحــاول ونبتكــر منتجــات جديــدة فحســب.

هنــاك مــن اســتثمر بالفعــل فــي المهــارات ،وانتقلــت المعرفــة

لديهــم مــن ديترويــت إلــى وادي الســيليكون ،ونتمنــى أن
تنتقــل المعرفــة مــن وادي الســيليكون إلــى دبــي أو أبوظبــي.

مدير الجلسة:

لذا ،أريد أن أغير كلمة التحديات إلى الفرص.
األستاذ الدكتور /بوريس سايزلج:

حيــن نتحــدث عــن المهــارات؛ هنــاك فــارق كبيــر بيــن الــدول

ريادة األعمال ترتبط عندي

التــي تعــي حكوماتهــا التوجهــات الحديثــة الســريعة ،وتوجههــا

بصناعة توجه يرتبط بوجود

إلــى الطريــق الصحيــح.

منهجية ابتكارية
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الدكتور /رائد صفدي:

السيد /آدم جرينفيلد:

دولــة اإلمــارات هــي أول دولــة تنشــئ وزارة للــذكاء

الطريقــة التــي ُينظــر بهــا إلــى مفهــوم ريــادة األعمــال -فــي

ثقافــة محفــزة علــى المعرفــة.

يبــدؤوا إنشــاء شــركة أو يعرفــوا البرمجــة أو كيــف يكــون

االصطناعــي .والهــدف الكامــن وراء هــذا األمــر هــو خلــق

الغالــب  -محــدودة جــداً .ففكــرة « أن علــى الجميــع أن

لديهــم شــبكة اجتماعيــة» أمــر مأســاوي! وعلينــا أن نوضــح

هــذا األمــر ،هنــاك قيــم أخــرى مرتبطــة بالتــوازن والعدالــة
والجمــال وال ترتبــط باالســتفادة الماليــة مــن كل شــيء،
وهــذا الــذي وجدنــاه فــي أدبيــات ريــادة األعمــال.

مدير الجلسة:

الدكتــور /بوريــس ،تحدثنــا عــن اإلنجــازات األساســية القتصــاد
المعرفــة وريــادة األعمــال فــي ســوق العمــل ،فمــا رأيــك فــي

هــذا األمر؟

مدير الجلسة:

ما الذي يمكن أن تضيفه؛ كي تتضح لنا األمور؟

األستاذ الدكتور /بوريس سايزلج:

علينــا أن نعلِّ ــم األطفــال ثقافــة ريــادة األعمــال ،حتــى فــي

التعليــم الرســمي؛ حيــث ال بــد مــن غرســها فــي المناهــج ،فــإذا
عرفنــا األطفــال ثقافــة تطويــر ريــادة األعمــال المســؤولة مــن
ّ
ســن مبكــرة ســيكون لدينــا طريــق ممهد نحو اقتصــاد المعرفة.

السيد /آدم جرينفيلد:

أعتقــد أننــا بدأنــا فهــم اإلبــداع علــى أنــه أمــر مفيــد مــن الناحيــة

322

323

االقتصاديــة ،لكــن األمــور التــي تضيــف معنى وســياق ًا إلــى حياتنا
فــي الغالــب ليــس لهــا قيمــة اقتصاديــة ،فهنــاك أمــور مرتبطــة
باللحظــات اإلنســانية ،وإذا لــم نبــدأ مــن هــذا الفهــم أعتقــد أننــا

ســنترك شــيئ ًا فــي غايــة األهميــة خــارج المعادلــة البشــرية.

مدير الجلسة:

تفضل دكتور /بوريس

مدير الجلسة:

الدكتــور /رائــد صفــدي هــل ترغــب فــي اإلضافــة أو التعقيــب
علــى هــذا األمــر بحكــم أنــك مستشــار اقتصــادي؟

األستاذ الدكتور /بوريس سايزلج:

ريــادة األعمــال ترتبــط عنــدي بصناعــة توجــه يرتبــط بوجــود
منهجيــة ابتكاريــة ،ويســتطيع الشــخص أن يصبــح رائــداً

لألعمال دون أن يفتح شركة؛ فيمكن أن يكون رائداً لألعمال
فــي مجــال آخــر ،أو فــي شــركة أخــرى ،أو فــي مؤسســة غيــر

الدكتور /رائد صفدي:

حكوميــة ،أو أن يكــون رائــداً لألعمــال فــي أســرته.

أريــد شــيئاً ملموســاً فــي يــدي؛ كــي أســتطيع أن أضــع

سياســات وآليــة توظيــف المعرفــة؛ ســواء أنشــأتها أو
اســتخدمتها ،فســتحدد قيمــة عائــد االســتثمار بمشــروعك.

إن التعلــم علــى مــدار الحيــاة يعنــي االســتثمار فــي نفســك.

مدير الجلسة:

هل أنت سعيد بهذا التعريف اآلن أم اختلفت األمور؟
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السيد /آدم جرينفيلد:

السيد /آدم جرينفيلد:

يعــود الســبب فــي عــدم اســتخدامي مصطلــح ريــادة األعمــال

مــا عليــك أن تقــوم بــه هــو مــا أطلبــه منكــم جميعــاً ؛ وهــو أن

أعتقــد أن الجانــب األكبــر مــن فهــم الشــباب لمصطلــح «ريــادة

لتتمكنــوا مــن التكيــف مــع الظــروف المتغيــرة بســرعة وفــي

تتحلــوا بالثقــة فــي النفــس وتعملــوا علــى تعزيــز االســتقاللية؛

ويــة المحــدودة؛
اله َّ
إلــى أنــه عــادة مــا يختلــط بســهولة بهــذه ُ

وقــت قصيــر.

األعمــال» ال يعبــر عــن كثيــر مــن األمــور الرائعــة التــي نشــير
إليهــا مثــل :مســألة اإلبــداع ،واالبتــكار لــدى البشــر.
جانب من أسئلة الحضور

أحد الحضور:

كيــف يمكــن لجيلكــم أن يقــدم نوعــاً مــن التفــاؤل إلــى جيلنــا؟

أمــا عــن الوظائــف والــذكاء االصطناعــي فأنــا أخــاف أن أتخــرج

مدير الجلسة:

فــي الجامعــة ،وال أجــد وظيفــة! فمــا العمــل؟

كيــف يمكننــا أن نهــدئ مــن قلــق الجيــل الجديــد فــي ظــل
إجماعكــم علــى أن هنــاك معانــاة في الحصــول على وظائف؟

األستاذ الدكتور /بوريس سايزلج:

هــل تعرفــون مــن الــذي يقــود التغييــر علــى مــر التاريــخ؟ إنهــم

ال نستطيع أن نتنبأ

الشــباب ،وهــذا جــزء مــن ردي عليــك؛ فنحــن نعيــش فــي وقــت

بالمستقبل ،لكن

يمكنكــم فيــه توصيــل آرائكــم إلــى الحكومــات والســلطات

نستطيع أن نخلق

بصــورة تتخطــى مــا كانــت عليــه فــي الماضــي ،وهــذا أمــر ال

المستقبل

يتــم اســتخدامه بالصــورة المطلوبــة.
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الدكتور /رائد صفدي:

ال تصدق أي شــخص يخبرك أنه يســتطيع التنبؤ بالمســتقبل،

فكمــا قلــت ال نســتطيع أن نتنبــأ بالمســتقبل ،لكــن نســتطيع
غيــر أنــت المســتقبل.
أن نخلــق المســتقبلِّ ،

أحد الحضور:

هــل ال بــد مــن أن يكــون هنــاك دعــم للتكنولوجيــا والمعرفــة

مــن ِقبــل المنظمــات والحكومــات؟

الدكتور /رائد صفدي:

حيــن تكــون فــي دبــي ،انظــر إلــى البنيــة التحتيــة التــي ال
يضاهيهــا شــيء فيمــا يتعلــق باالتصاالت ،ســواء علــى الجانب

الرقمــي أو علــى جانــب البنــاء ،وانظــر إلــى البنيــة التحتيــة

الناعمــة المتعلقــة باإلطــار التشــريعي الــذي يتلقــى أفكاركــم
ويطبقهــا إذا كانــت جيــدة وتتبــع االســتراتيجية الحكوميــة.

لــن تجــد فــي أي مــكان آخــر حــول العالــم مثــل هــذه القــدرة

علــى التواصــل مــع القــادة! وهــذه المشــاركة التــي تســتجيب

للفــرص إذا كانــت متناغمــة مــع الخطــة االســتراتيجية.
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اليوم الثاني
قاعة أرينا المعرفة
الجلسة الرابعة

التحول من استهالك
المعرفة إلى إنتاجها
مـحـــــاور الجــلســة
~المواطن الرقمي في عصر الذكاء االصطناعي.
~وظائف المستقبل في مجتمع المعرفة.
~هجرة العقول وأثرها في اقتصاد المعرفة.
~اقتصاديات صناعة الذكاء االصطناعي وأثرها في
االقتصاد العالمي.
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المتحدثون
الشيخة /نورة حميد راشد النعيمي
مدير مركز عجمان  Xوالمدير التنفيذي لمشروع سلسلة
مستقبل عجمان.

الدكتور /كريم صباغ
الرئيس التنفيذي لمجموعة دارك ماتر.

السيد /أندريك أونيك
المتحدث الرسمي لمبادرة إستونيا الرقمية.

مدير الجلسة
السيدة /هند مصطفى معلم
صحفية وكاتبة محتوى.
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الشيخة نورة حميد راشد النعيمي

السيد /أندريك أونيك

الدكتور /كريم صباغ

مدير مركز عجمان  Xوالمدير التنفيذي
لمشروع سلسلة مستقبل عجمان

المتحدث الرسمي لمبادرة إستونيا الرقمية

الرئيس التنفيذي لمجموعة دارك ماتر

المديرة التنفيذية لمشروع سلسلة مستقبل

انضم أندريك إلى فريق إستونيا الرقمي في

يتمتع بأكثر من  30عاماً من الخبرة في إدارة

عــلــوم الحاسب اآلل ــي عــام  ،2005وحصلت

شهادات في االقتصاد ،وإدارة األعمال،
ٍ
على

ماجستير اإلدارة التكنولوجية مــن جامعة

عــجــمــان .تــخــرجــت بــدرجــة الــبــكــالــوريــوس في

على درج ــة الماجستير فــي الــتــجــارة الدولية
من جامعة ولونغونغ األسترالية عام ،2008

وشغلت عدداً من المناصب في دائرة البلدية
والــتــخــطــيــط  -عــجــمــان ،ومــنــهــا رئــيــس قسم
تطوير النظم عام .2008

عــام  ،2016ثــم صــار مــديــر الــمــشــروع .حصل

والعالقات الدولية ،والمساعي الدبلوماسية،

والـ ـ ــدراسـ ـ ــات األوروبـ ـ ــيـ ـ ــة ،ولـ ــديـ ــه مــعــرفــة

بالعالقات الدولية ،وتحليل العملية
ِ
عميقة
االقتصادية.

شــركــات عالمية فــي مجال التكنولوجيا .حاز

كولومبيا ،ودرجة الدكتوراه في إدارة األعمال

الدولية من «الكلية الدولية لإلدارة (باريس)»،
وشهادتي الماجستير والبكالوريوس في إدارة
األعمال من الجامعة األمريكية ببيروت.
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السيد /أندريك أونيك:

مدير الجلسة:

حيــن ننظــر إلــى إســتونيا ال نجــد الناس هنــاك يفكرون في هذا

ما المقصود بالمواطن الرقمي؟

األمــر ،إننــا مواطنــون نســتخدم األســاليب الرقميــة كوســيلة

لفعــل األشــياء .فنحــن ال نفعــل أشــياء مختلفــة فــي إســتونيا،
بــل نفعــل األشــياء علــى نحـ ٍـو مختلــف .إن مــا ننتقــل إليــه حاليــاً

جــودة فــي أدائهــا ،وأقــل فــي
ً
هــو جعــل الحكومــات أكثــر

حضورهــا المرئــي؛ حيــث تعمــل علــى نحـ ٍـو اســتباقي لتقديــم

الدكتور /كريم صباغ:

الخدمــات إلــى األفــراد ،وســيدعم الــذكاء االصطناعــي هــذا

المواطنــة الرقميــة هــي تمكيــن األفــراد رقميــاً مــن اســتخدام

االتجــاه بالتأكيــد.

التكنولوجيــا للتفاعــل مــع المجتمــع والحكومــة ،واإلســهام

فــي عمليــة صياغــة السياســات.

مدير الجلسة:

كيــف تعملــون علــى تعزيــز التفاعل بيــن المواطنين والحكومة

مدير الجلسة:

مــن خــال الــذكاء االصطناعــي؟ وكيــف يســتفيد المواطنــون

كيــف يمكننــا تعريــف المواطــن الرقمــي فــي زمــن الــذكاء

والحكومــة مــن ذلك؟

االصطناعــي تحديــداً ؟
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الشيخة نورة حميد راشد النعيمي:

مدير الجلسة:

المواطــن الرقمــي هــو مواطــن تــم إعــداد بيئتــه المحيطــة

بشــكل أساســي،
كيــف تغيــر التكنولوجيــا مفاهيــم الدولــة
ٍ

عجمــان  Xمــن سياســة وتوجــه دولــة اإلمــارات نحــو اقتصــاد

فــي المجتمــع؟

بأمــور تقنيــة ســاعدته علــى اســتخدامها .جــاءت تجربــة

المعرفــة؛ لــذا فقــد ركزنــا علــى  3ركائــز أساســية تتمثــل فــي:

وطريقــة التفاعــل بيــن المواطــن والدولــة؟ ومــا تأثيــر ذلــك

المواطــن ،والحكومــة ،والقطــاع الخــاص الــذي يتمثــل فــي
شــركات التكنولوجيــا .وهنــا يأتــي دور عجمــان  ،Xفلكــي

نهيــئ المواطــن الرقمــي الســتخدام التقنيــات الحديثــة

والتكنولوجيــا وضعنــا برامــج ومبــادرات ومشــاريع؛ كــي نرفــع
مســتوى الوعــي الموجــود فــي هــذا المجــال .فقدمنــا مبــادرة

«سلســلة المســتقبل» وكانــت مخرجاتهــا  32مشــروعاً  ،لــم
نقــدم مبــادرات عاديــة ،بــل مشــروعات مســتقبلية تُ نفــذ.
وتتمثــل الركيــزة الثالثــة فــي قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات؛
أي شــركات تكنولوجيــا المعلومــات فــي القطــاع الخــاص.

ومــن المهــم جــداً أن نســتمر فــي البحــث عــن الشــركات

ـوال تفيــد دولــة اإلمــارات
العالميــة أو المحليــة التــي تقــدم حلـ ً
العربيــة المتحــدة ،ثــم يأتــي دورنــا مــن خــال طــرح الحلــول

علــى الدوائــر الحكوميــة الختيــار الحــل المناســب لنــا ،وتبنِّ يــه

مــن أجــل مصلحــة المواطــن.

السيد /أندريك أونيك:

تكــون البدايــة مــن المنطــق الــذي دفعنــا إلــى االتجــاه نحــو

الرقمنــة ،لمــاذا بدأنــا الرقمنــة منــذ عقديــن مــن الزمــن؟ لدينــا

مــوارد ماديــة وبشــرية محــدودة للغايــة ،وترغــب الحكومــة
فــي تقديــم الخدمــات إلــى الجميــع .لكــن حقيقــة الموقــف

كانــت أن لدينــا نحــو مليــون شــخص ولدينــا نحــو  45ألــف
كيلومتــر مربــع! فكيــف تســتطيع الدولــة تقديــم خدمــات إلــى

الجميــع بينمــا كثافــة الســكان منخفضــة للغايــة؟! فكانــت
ـورة رقميــة علــى اإلنترنــت،
الفكــرة هــي تقديــم الخدمــات بصـ ٍ

وتأكدنــا مــن وصــول اإلنترنــت إلــى كل أرجــاء الدولــة؛ حيــث
عــد الخدمــات الرقميــة أرخــص للحكومــة ،ونعتقــد أنهــا
تُ ّ

يجــب أن تكــون أرخــص للمســتخدم النهائــي أيضــاً  ،فهــو
مســتفيد فــي هــذه الحالــة .لقــد أصبــح الوصــول إلــى %99
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مــن الخدمــات الحكوميــة ممكنــاً فــي أي وقــت ،إن هــذا يؤثــر

فــي كل شــيء؛ فــي الحكومــة ،وإجمالــي الدخــل القومــي،
ومســتوى المعيشــة.

الدكتور /كريم صباغ:

هنــاك توقعــات علميــة تقــول إن  %50مــن األعمــال التــي

نقــوم بهــا اليــوم كمحترفيــن فــي أي مجــال ســيتم أتمتتهــا،

مــن اآلن حتــى حلــول عــام  .2030ومــن المفتــرض أيضــاً أنــه

مدير الجلسة:

مــا بيــن  15إلــى  %30مــن الوظائــف الموجــودة اليــوم ســيتم

مــا أبــرز التحديــات التــي ســنواجهها فــي المســتقبل فيمــا

اســتبدالها فــي المســتقبل ،ولــن يكــون لنحــو  3إلــى  %5مــن

يتعلــق بأتمتــة الوظائــف؟

الوظائــف الموجــودة اليــوم أي دور.
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مدير الجلسة:

مــا التحديــات التــي يمكــن أن تواجهوهــا فيمــا يتعلــق
با لحو كمــة ؟

الشيخة نورة حميد راشد النعيمي:

مدير الجلسة:

ما التحديات التي واجهتموها في إستونيا؟

السيد /أندريك أونيك:

يمثــل التعلــم وإعــادة التعلــم تحديــاً كبيــراً  ،ألن فكــرة التعلــم

نحــن نواجــه بعــض التحديــات إلنشــاء وظائــف فــي المســتقبل

المســتمر أصبحــت حقيقــة واقعــة .أمــا عــن الجانــب التقنــي،

التــي توضــع فــي عقــل اإلنســان ،فمــن يصلحهــا؟ هــل الطبيب

هــو :هــل علينــا وضــع تشــريعات وقوانيــن للســيارات ذاتيــة

واســتحداثها علــى ســبيل المثــال ،إذا تعطلــت رقائــق الذاكــرة

الجــراح أم المبرمــج؟ ومــن هنــا يتضــح لنــا ضــرورة معالجــة
هــذه التحديــات أو وضــع قوانيــن أو تشــريعات أو مناهــج
يتــم تدريســها فــي الجامعــات؛ حتــى يصبــح لدينــا متخصصــون
لحــل مثــل هــذه المشــكالت .علــى ســبيل المثــال ،يمكــن أن

يصبــح لدينــا طبيــب تقنــي يدمــج المهنتيــن ،ومــن ثــم يجــب أن

والتحديــات التشــريعية عمومــاً فــي إســتونيا ،فــكان الســؤال

القيــادة؟ البعــض قــال :نعــم بالتأكيــد ،فــي حيــن قــال آخــرون:
ال؛ ال بــد أن يكــون هنــاك تشــريعات وقوانيــن أعــم وأشــمل

للــذكاء االصطناعــي بأكملــه ،وربمــا تشــريعات وقوانيــن

للخوارزميــات الحديثــة.

تبــدأ إدارات المــوارد البشــرية تعديــل قوانينهــا وتشــريعاتها،
واســتحداث وظائــف جديدة ،وتأهيــل الموظفين الموجودين
لتغييــر مســارات أعمالهــم.
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مدير الجلسة:

مدير الجلسة:

مــاذا عــن التأثيــر الــذي يحدثــه هــذا التغييــر فــي نســيج

مــا محــرك التطــور فــي مجتمــع قائــم علــى المعرفــة فــي

الدكتور /كريم صباغ:

السيد /أندريك أونيك:

عصــر الــذكاء االصطناعــي فــي المســتقبل؟

ا لمجتمــع ؟

أعتقــد أنــه ســيكون البيانــات ،وتحليــل البيانــات ،والتحليــات

التشــريعات ال تســتطيع التحكــم فــي التكنولوجيــا ،ستســبق

االســتباقية.

التكنولوجيــا التشــريعات والقوانيــن ،وفــي بعــض األحيــان قــد

تتالقــى وســائل التكنولوجيــا والتشــريعات فــي نقــاط معينــة.
وإذا تحدثنــا عــن مســألة التفكيــر فــي األشــياء فعلينــا أن نعــود
للنظــام التعليمــي فــي مدارســنا وجامعاتنــا .مــن المهــم أن
يكــون هنــاك جــزء فــي نظــام التعليــم يتنــاول الفنــون المتحــررة

غيــر التقليديــة ،حيــث يســتطيع أطفالنــا التعــرض لــكل أنــواع

مدير الجلسة:

الفلســفة والتأثيــرات التــي تتمحــور حولنــا وحــول اآلخــر،

هــل تمثــل البيانــات المحــرك الرئيــس لعصــر الــذكاء

ليصبحــوا مواطنيــن أكثــر معرفــة؛ لــذا علينــا أن نؤكــد المــواد

ا ال صطنا عــي ؟

المرتبطــة بالعلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات

الضروريــة لمجــاالت عملنــا ،ليــس هــذا فحســب ،بــل علينــا أيضاً

أن نجعــل الجانــب األدبــي والفنــي جــزءاً مــن نظامنــا التعليمــي.
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الشيخة نورة حميد راشد النعيمي:

الشيخة نورة حميد راشد النعيمي:

تمثــل البيانــات أهميــة كبيــرة؛ حيــث تعتمــد مدخــات الــذكاء

يتمثــل التحــدي الــذي يواجهنــا فــي مســألة تجميــع البيانــات

كامال.
ـا
ً
البيانــات ال نســتطيع تحليــل األوضــاع المختلفــة تحليـ ً

إلــى مراعــاة أال تكــون البيانــات معزولــة بعضهــا عــن بعــض.

االصطناعــي علــى مجموعــة مــن البيانــات ،ودون تلــك
تُ عــد البيانــات مهمــة للغايــة ،ولكــن األهــم هــو االســتفادة

كافــة فــي مــكان واحــد .فالتكامــل أمــر مهــم للغايــة ،إضافـ ًـة

منهــا لتطويرهــا بعــد ذلــك ،ومســاعدة المؤسســات والدولــة

علــى تحديــد توجهــات معينــة.

مدير الجلسة:

مــا التحديــات التــي تواجهنــا فــي مجــال جمــع البيانــات
مدير الجلسة:

و تحليلهــا ؟

أيــن أصبحنــا مــن حيــث جمــع البيانــات ،وتحليلهــا؟ هــل نحــن
متطــورون أم مــا زلنــا بحاجــة إلــى العمل أكثر في المســتقبل؟
ومــا التحديــات التــي تواجهنــا فــي هــذا الصــدد؟

الدكتور /كريم صباغ:

هنــاك صناعــات نحقــق فيهــا تقدم ـ ًا فيمــا يتعلــق باإلمكانــات
المعرفيــة ،وتراكــم البيانــات المختلفــة .ســيكون هنــاك أيضــ ًا

تغييــر للصناعــات التقليديــة إلــى صناعــات غيــر موجــودة حالي ـاً،
ففــي المســتقبل لــن نحتــاج إلــى امتــاك ســيارة ،فــكل مــا علينــا

336

فعلــه هــو طلــب الخدمــة لالنتقــال مــن مــكان إلــى آخــر .ســيحقق
ـدال مــن القضــاء عليهــا.
التحــول التكنولوجــي قيمـ ًـة كبيــرة ،بـ ً

مدير الجلسة:

هــل كان هنــاك عقبــات معينــة أثنــاء عمليــة التحــول؟ وهــل
يمكــن أن يكــون التحــول سلســاً قــدر اإلمــكان؟

السيد /أندريك أونيك:

نحــن فــي إســتونيا لــم نضــع فــي البدايــة اســتراتيجية بســنوات
محــددة لتحديــد مــا ســنصل إليــه ،ولكننــا تطورنــا مــع تطــور

العالــم والظــروف المتغيــرة مــن حولنــا .وأرى أن العالــم

ســيظل فــي هــذا التطــور.

الدكتور /كريم صباغ:

حدثــت تلــك العقبــات أثنــاء ظهــور شــبكات حمايــة المنصــات
االجتماعيــة .فــي جوهــر األمــر ،وضــع ذلــك ضغوطـ ًا وتوتــرات فــي

المجتمعــات واالقتصاديــات المختلفــة ،لكــن فــي الوقــت نفســه،
بــدأت الحكومــات إدراك حقيقــة أنــه يجــب توفيــر تلــك الشــبكات.

الدكتور /كريم صباغ:

نحــن نريــد أن نفكــر فــي شــبكات حمايــة اجتماعيــة للمســتقبل.

فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،فــي معــرض جايتكــس،

أعلنــت حكومــة أبوظبــي وحكومــة دبــي إطــاق «الهويــة

الرقميــة» ،وهــي هويــة رقميــة يمكــن ألي مواطــن أو مقيــم
اســتخدامها إلجــراء معامــات مــع الحكومــة أو القطــاع
الخــاص .نعــم ،نحــن ســنواجه تدفقــاً غزيــراً فــي البيانــات ،حيــث

مدير الجلسة:

ســيتم اســتخدام بياناتنــا الخاصــة فــي شــتى مجــاالت الحيــاة؛

هل تتسبب هجرة الكفاءات بخلق عدم توازن في االقتصاد

لتحســين الخدمــات فــي المســتقبل.

المعرفي؟
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الشيخة نورة حميد راشد النعيمي:

لقــد تبنــت الدولــة اســتحداث تخصصــات جديــدة فــي

الجامعــات ،وإدخــال تحديثــات علــى المناهــج الدراســية
لتخــدم موضوعــات العلــوم المتقدمــة .هنــاك أمــر آخــر ،وهــو

مدير الجلسة:

مــا دور مراكــز الكفــاءات فــي حــل مســألة عــدم التــوازن بيــن

الكفــاءات الموجــودة وســوق العمــل؟

توفيــر ســوق العمــل لدعــم تلــك التخصصــات .ونحــن أيضــاً

نوفــر لتلــك الكفــاءات الدعــم الكافــي والبيئــة الجاذبــة لتنفيــذ
مشــروعاتهم الخاصــة.

السيد /أندريك أونيك:

دائمــاً مــا تعانــي المناطــق الصغيــرة مســألة نقــص الكفــاءات.

علــى ســبيل المثــال :دائمــاً مــا نعانــي نقــص الكفــاءات فــي
الدكتور /كريم صباغ:

مجــال تكنولوجيــا المعلومــات .بالطبــع التعليــم شــيء
أساســي وحيــوي ،إضافـ ًـة إلــى تغييــر البرامــج الجامعيــة ،لكنــه

نعــم ،ليــس هنــاك تــوازن ،وال يمكننــا إنــكار ذلــك .أعتقــد

ســيمثل نوعــاً مــا مــن التأخيــر ،فــإذا غيرنــا اليــوم فســنحتاج

المهــارات والكفــاءات المطلوبــة إلــى ســوق العمــل،

الكفــاءات .ليــس مــن الضــروري أيضــاً جــذب الكفــاءات إلــى

أننــا نســتطيع االســتفادة مــن هجــرة العقــول فــي اجتــذاب

ووضعهــم فــي الصناعــات التــي تحظــى بتطــور ســريع .هنــاك
أيضــاً أمــر مهــم ،وهــو أن أيــة أمــة تتطــور ينبغــي لهــا أن تعتمــد

علــى أبنائهــا فــي صناعــات المســتقبل.

إلــى دورات تدريبيــة علــى مــدار  4أو  5ســنوات لجــذب هــذه
ـكان معيــن،
ـكان بعينــه؛ حيــث ال يتقيــد النظــام الرقمــي بمـ ٍ
مـ ٍ

فلــم يعــد الحضــور البدنــي عبئــاً كبيــراً .لقــد جعــل النظــام

الرقمــي التعامــل سلســاً وخاليــاً مــن العوائــق.

338

339

اليوم الثاني
قاعة أرينا المعرفة
الجلسة الخامسة

صناعة الترفيه :الالعب
الجديد في بناء االقتصاد
مـحـــــاور الجــلســة
~توظيف المعرفة في صناعة الترفيه.
ً
~كيف يلعب الترفيه دورا في نشر المعرفة؟
~االستثمار في الترفيه :من الكماليات إلى
األساسيات.
~اقتصاديات الترفيه :كيف تسهم هذه الصناعة في
الدخل الوطني.
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المتحدثون
السيد /عمرو باناجه
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه.

السيد /جو زيناس
المدير التنفيذي لشركة ثنكويل.

السيد /أوليفييه جارايالدي
الرئيس التنفيذي -شركة فرح (فرح إكسبيرينسز).

السيدة /نادين سمرة
نائب رئيس األعمال الرقمية لشركة زي للمشاريع الترفيهية
في الشرق األوسط وأفريقيا.

مدير الجلسة
السيدة /سهير القيسي
إعالمية ومقدمة أخبار رئيسة.
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السيد /عمرو باناجه

السيد /جو زيناس

السيد /أوليفييه جارايالدي

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه

المدير التنفيذي لشركة ثنكويل

الرئيس التنفيذي  -شركة فرح (فرح
إكسبيرينسز)

شــغــل منصب نــائــب أول الــرئــيــس التنفيذي

يعمل جو زيناس في مجلس إدارة الهيئة العامة

متخصص فــي التطوير المالي والتشغيلي،

سدكو القابضة ،إضافة إلــى عضوية مجلس

الرئيس التنفيذي األكــثــر نــفــوذاً لعام 2018

تحسين محفظة المرافق الترفيهية التابعة

للتسويق والمسؤولية المجتمعية بمجموعة
إدارة شركة «ترفيه» التابعة للمجموعة ،كما
عمل فــي شركة سما دبــي ،والبنك األهلي
التجاري (قسم خدمات المستثمرين) ،وشركة
يونيليفر ،وشركة جيليت.

للترفيه في المملكة العربية السعودية ،وهو
في مجال الترفيه والتصميم .عمل جو زيناس

منتجاً ومديراً لشركة يونيفيرسال استوديوز
كرييتف ،وكــذلــك منتجاً لــأفــام فــي شركة
الترفيه األمريكية العمالقة «والت ديزني».

ويشرف على العمليات االستراتيجية وعملية
لشركة فرح ،كما تولى أوليفييه منصب مدير

عمليات الــفــنــادق فــي ديــزنــي النــد بباريس،
ثــم انــتــقــل إل ــى شــركــة «Compagnie des

.»Alpes
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السيدة /نادين سمرة
نائب رئيس األعمال الرقمية لشركة زي
للمشاريع الترفيهية في الشرق األوسط
وأفريقيا
تبحث وتعمل دائماً على ابتكار حلول إبداعية
لتطوير الخبرات والتجارب الرقمية في عالم

الهواتف الذكية والويب ،كما شغلت منصب
رئــيــس األع ــم ــال الــرقــمــيــة فــي مــجــمــوعــة إم

بــي ســي .وقــامــت ب ــإدارة الكثير مــن األعمال
الرقمية الناجحة بالمنطقة.
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مدير الجلسة:

مدير الجلسة:

ما معنى الترفيه؟

ما رأيك في الترفيه؟

السيد /عمرو باناجه:

السيد /جو زيناس:

يبحــث الــزوار عــن تجربــة اســتثنائية وعظيمــة .أمــا الحكومــة

هــو منتــج لالســتهالك واالســتيراد والتصديــر ،وهــو أيضــاً

والقوانيــن لتنظيــم األمــر وتقديمــه بطريقـ ٍـة مناســبة؛ بحيــث

لمشــاركة العواطــف والمشــاعر مــع العائلــة.

صناعــة تضاعــف مــن تأثيــر الوســائل االجتماعيــة ،ورحلــة

فتســعى لتقديــم الخدمــات الترفيهيــة ،وتضــع اللوائــح
تكــون ُمرخصــة ومنظمــة.

مدير الجلسة:

مدير الجلسة:

حيــن نتحــدث عــن الفيديــو حســب الطلــب أو مقاطــع الفيديــو

ماذا يعني لك الترفيه؟ وما أهميته؟

فــي هــذه المنطقــة ،مــا الوضــع الحالــي؟

السيد /أوليفييه جارايالدي:

الترفيــه اليــوم هــو طريقــة الجتمــاع العائلــة لمشــاركة
ً
إضافــة إلــى
الســعادة والمشــاعر بيــن اآلبــاء واألطفــال،

االحتفــاظ بذكريــات جميلــة مــن الحيــاة.
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السيدة /نادين سمرة:

السيد /عمرو باناجه:

نحــن نــرى أن اســتهالك المحتــوى يتزايــد بالتأكيــد؛ لــذا فهــذه

إن هــذا القطــاع جديــد تمامــاً فــي المملكــة العربيــة

المجــال لطــرق جديــدة لتقديــم المحتــوى.

الســينما فــي مطلــع هــذا العــام ،وأطلقنــا العنــان لفــرص

فرصــة لــكل منتجــي التلفــاز ومنتجــي المحتــوى؛ كــي يفتحــوا

الســعودية ،وقــد قمنــا بكثيــر مــن الجهــد؛ حيــث أنشــأنا دور

إقامــة الكثيــر مــن الفعاليــات الحيــة خــال األيــام الوطنيــة
علــى مــدار العــام .لدينــا بالفعــل كثيــر مــن االحتفــاالت
والحفــات الكوميديــة ،إضافـ ًـة إلــى االحتفــاالت التــي تُ قــام

فــي الشــوارع ،كمــا قمنــا بأمــور مثــل :عــروض الســيرك،

والحفــات الموســيقية لفنانيــن عالمييــن ،ولدينــا فعاليــات

مدير الجلسة:

دوليــة جديــدة مثــل الفورميــوال التــي تنظمهــا هيئــة الرياضــة،

مــع تصاعــد رؤيــة  2030فــي المملكــة العربيــة الســعودية،

وســتتضمن أيضــاً عديــداً مــن الفعاليــات الترفيهيــة األخــرى،

للســعوديين؟

الترفيهيــة التــي تفــوق حجــم ديزنــي النــد بمرتيــن ونصــف.

هــل يمكننــا أن نقــول إن قطــاع الترفيــه يمثــل قطاعــاً جديــداً

ونقــوم أيضــاً بإنشــاء مــدن جديــدة ،مثــل مدينــة القديــة

استهالك المحتوى يتزايد
بالتأكيد؛ لذا فهذه فرصة
لكل منتجي التلفاز ومنتجي
المحتوى

مدير الجلسة:

مــا الــذي يقدمــه الفيديــو عنــد الطلــب؟ ومــا االختــاف بينــه

وبيــن خدمــات التلفــاز التقليــدي؟
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هــذه األنشــطة الكثيــر مــن الــزوار إلــى أبوظبــي .لقــد توســعنا
فــي أعمالنــا مــن خــال أســواق مختلفــة فــي الهنــد والصيــن

والســعودية والمملكــة المتحــدة وألمانيــا وروســيا؛ حيــث
لدينــا موظفــون يعملــون علــى عقــد شــراكات مــع الكيانــات

السيدة /نادين سمرة:

المختلفــة؛ وذلــك عــن طريــق بيــع باقــات وغيرهــا ،حيــث

نحــن فــي عالــم ذي وتيــرة ســريعة للغايــة ،فالنــاس يرغبــون

تنطــوي الفكــرة علــى جــذب األشــخاص إلــى أبوظبــي وإلــى

فعلــه هــو إتاحــة المحتــوى علــى منصــة  Z5ويــاك ،عقــب

بالتأكيــد ســيزيد مــن نســبة الســياحة المجتذبــة ألبوظبــي،

فــي مشــاهدة المحتــوى علــى الفــور ،بــا انتظــار .ومــا نحــاول

جزيــرة يــاس لنبيــع هــذه المكونــات والمنتجــات كافــة ،وهــذا

عرضــه علــى محطــات التلفــاز .وهنــاك حــاالت أخــرى إلتاحــة

ومــن األربــاح المترتبــة عليهــا.

المحتــوى علــى منصتنــا قبــل أن تتــم إذاعتــه علــى التلفــاز.

مدير الجلسة:

مدير الجلسة:

مــا االســتراتيجية الصحيحــة التــي جعلــت اإلمــارات أكثــر
الــدول سـ ً
ـرعة فــي النمــو فــي مجــال الترفيــه ،وبخاصــة المــدن

كيــف يمكــن لصناعــة الترفيــه فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة

بشــكل فعــال فــي
وبخاصــة فــي أبوظبــي -أن تســهمٍ
وبخاصــة فــي قطــاع الســياحة؟
ٍ
االقتصــاد،

الترفيهيــة؟

السيد /جو زيناس:

هنــاك أماكــن اجتــذاب كثيــرة للغايــة؛ واألمــر ليــس وجــود

السيد /أوليفييه جارايالدي:

محتــوى جيــد للترفيــه فقــط ،ولكــن أصبحــت الصناعــات التــي

تســهم فــي تنميــة هــذا القطــاع محليـ ًـة علــى نحـ ٍـو واضــح.

عنــد الحديــث عــن تأثيــر الســياحة فــي االقتصــاد ،تجتــذب مثــل
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مدير الجلسة:

مدير الجلسة:

مــا االســتراتيجية المطروحــة عندمــا نتحــدث عــن األنشــطة

ما االستراتيجية لديكم في قطاع الترفيه في السعودية؟

المســتقبلية فــي مجــال الترفيــه فــي الســعودية؟

استخدام الجانب الرقمي

السيد /عمرو باناجه:

لتغيير األشياء التي تراها

ننفــذ فعاليــات مختلفــة فيمــا بيــن الشــمال والجنوب ووســط

في كل مرة تزور فيها المدن

الدولــة .وســندعم دولــة اإلمــارات والمنطقــة بأســرها؛

الترفيهية ،هو ما يجعل

لنضمــن أن الشــرق األوســط كلــه أصبــح وجهــة ســياحية؛

التجربة ثرية

تكامــا.
فليــس األمــر منافســة؛ بــل
ً
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السيد /جو زيناس:

هنــاك  3مراحــل؛ األولــى هــي مرحلــة البدايــة وهــذا حــدث

بشــكل ناجــح للغايــة فــي العاميــن الماضييــن ،ثــم تبــدأ
ٍ
المرحلــة الثانيــة وهــي إنشــاء القطــاع الــذي يدعــم عمليــة

مدير الجلسة:

كيــف تــرى مســتقبل الترفيــه مــن خــال الفيديــو حســب
الطلــب؟

الترفيــه ،ثــم المرحلــة الثالثــة وهــي جعــل المحتــوى محليــاً ؛

حيــث يجــب أن يكــون هنــاك نظــام بيئــي ترفيهــي مســتمر
يدعــم هــذا األمــر.

السيد /عمرو باناجه:

أعتقــد أنــه يشــكل المســتقبل بالفعــل؛ حيــث تدخــل الرقمنــة

كل شــيء فــي حياتنــا.
مدير الجلسة:

ما مدى نجاح خدمات الفيديو حسب الطلب في المنطقة؟

السيد /أوليفييه جارايالدي:

لقــد بدأنــا عمليــة التحــول الرقمــي فــي المنطقــة؛ ممــا

السيدة /نادين سمرة:

أعطــى الــزوار خبــرة ترفيهيــة جديــدة.

إن صناعــة الفيديــو حســب الطلــب مــا زالــت فــي بدايتهــا،
وأعتقــد أنهــا ستســتمر وتزدهــر وتصبــح صناعــة مســتقلة.
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السيدة /نادين سمرة:

مدير الجلسة:

نحــن ننتــج مجموعــة مــن المسلســات واألفــام عاليــة

كيف نستخدم الخبرة الرقمية في مدينة أبوظبي؟

الجــودة وذات الصــورة عاليــة الدقــة .إن الهــدف مــن كل

هــذه المنتجــات هــو تحقيــق األربــاح ،وحيــن نقــوم بهــذا األمــر،
يكــون ذلــك مــن خــال نموذجيــن :أولهمــا ،نمــوذج إعالنــات

خــال مشــاهدة المحتــوى ،والنمــوذج الثانــي هــو االشــتراك؛

حيــث يكــون هنــاك اشــتراك تدفعــه لمشــاهدة المحتــوى.

السيد /جو زيناس:

إن اســتخدام الجانــب الرقمــي لتغييــر األشــياء التــي تراهــا فــي

كل مــرة تــزور فيهــا المــدن الترفيهيــة ،هــو مــا يجعــل التجربــة

ثريــة .إن تنويــع الخبــرة فــي كل مــرة يضفــي الروعــة علــى

تجربــة الزيــارة؛ حيــث يمكــن اســتخدام الواقــع االفتراضــي أو

مدير الجلسة:

الوســائط اإلعالميــة المختلفــة لتحقيــق ذلــك.

ما العالقة بين الترفيه والمعرفة؟

مدير الجلسة:

السيد /عمرو باناجه:

هل وصلتم إلى مرحلة تحقيق األرباح؟

أنفــق الســعوديون ســتة مليــارات دوالر علــى الترفيــه خــارج
المملكــة العربيــة الســعودية ،هدفنــا أن نقــوم بأمرين :األول،
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توفيــر الوظائــف المحليــة ،فبحلــول عــام  2030ســيكون

لدينــا  250ألــف وظيفــة جديــدة مرتبطــة بقطــاع الترفيــه

ـرة ،والثانــي ،هــو أننــا نرغــب فــي إنشــاء عمليــة اإلنفــاق
مباشـ ً
داخــل االقتصــاد المحلــي بقيمــة تصــل إلــى  9مليــارات دوالر؛

مدير الجلسة:

وبالتالــي حيــن ننشــئ هــذا القطــاع وكل هــذه الوظائــف،

مــا مــدى أهميــة المــدن الترفيهيــة فــي نقــل المعرفــة وخلــق

نســتطيع إنشــاء هــذه المعرفــة كلهــا مــن خــال المملكــة

فــرص عمــل جديــدة فــي دولــة اإلمــارات؟

العربيــة الســعودية أو داخلهــا.
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عوامــل التمكيــن لهــا؛ ســواء كان ذلــك بالمــدن الترفيهيــة أو

بصناعــة الســينما أو بألعــاب الفيديــو أو بالرســوم المتحركــة

أو بغيــر ذلــك.
السيد /أوليفييه جارايالدي:

روســا ،التــي تنطلق
علــى ســبيل المثــال؛ لدينــا لعبــة فورمــوال ّ

ثــوان! إنهــا
مــن ســرعة صفــر إلــى  240كيلومتــراً فــي 5
ٍ
لعبــة ،ولكــن وراءهــا تكنولوجيــا عاليــة؛ حيــث نأتــي بالطــاب
ونحــاول أن نعلمهــم مــا الــذي يحــدث خلــف الكواليــس فــي
هــذه الصناعــة.

مدير الجلسة:

كيف يدعم قطاع الترفيه المواهب؟ ونشر المعرفة؟

مدير الجلسة:

مــا الرســالة التــي تريــدون تقديمهــا مــن خــال نظــام الفيديــو
حســب الطلــب؟

السيدة /نادين سمرة:

ترفيهيــاً لنقــل المعلومــات
نريــد أن نقــدم محتــوى
ّ
والمعرفــة .وهنــاك عــدد مــن األمثلــة الناجحــة فــي مســألة

إنتــاج المسلســات ذات الصلــة بالترفيــه التعليمــي ،ســواء
كانــت موجهــة إلــى األجيــال الشــابة أو إلــى غيرهــم ،أو

السيد /جو زيناس:

يكــون التعليــم مــن خــال الدراســة ،فــي حيــن تكــون المعرفــة

المسلســات التــي تتحــدث عــن الواقــع المعــزز أو الواقــع

االفتراضــي ،وغيــر ذلــك مــن المجــاالت.

مــن خــال الخبــرة والممارســة؛ لــذا مــن أجــل أن يكــون هنــاك

نشــر للمعرفــة فــا بــد مــن أن توجــد الصناعــة ،وتوجــد أيضــاً
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جانب من أسئلة الحضور
أحد الحضور:

مــا المبــادرات التــي تقدمونهــا إلــى العامليــن فــي مجــال

الترفيــه؟

السيد /أوليفييه جارايالدي:

أصبحــت اإلمــارات وجهــة جاذبــة علــى نحـ ٍـو كبيــر؛ وذلــك مــن

خــال إنشــاء العديــد مــن المــدن الترفيهيــة ،واألمــر ال يرتبــط

بهــذه المــدن الترفيهيــة فقــط؛ فالمكونــات الجاذبــة األخــرى

السيد /جو زيناس:

مثــل :متحــف اللوفــر فــي أبوظبــي ،ومســجد الشــيخ زايــد،

نحــن شــركة عالميــة تقــوم بتصميــم مــدن ترفيهيــة وتقــدم

تســهم فــي جعــل اإلمــارات وجهــة رائــدة فــي جــذب الزائريــن.

المعرفــة .ونتعامــل مــع كفــاءات محليــة ذات صلــة بالثقافــة

أحد الحضور:

خبــرات ترفيهيــة؛ لــذا فــإن طريقــة عملنــا هــي طريقــة لنشــر
التــي نتعامــل معهــا؛ حتــى نتشــارك المعرفــة فيمــا بيننــا.

هــل هنــاك برامــج لتدريــب الطــاب والخريجيــن ،أو ربمــا توفيــر
فــرص عمــل مســتقبلية لهــم؟

السيد /عمرو باناجه:

فضــا عــنأحــد األمــور التــي نقــوم بهــا فــي الســعودية
ً

السيد /أوليفييه جارايالدي:

تقديــم تراخيــص إلــى شــركات تنظيــم الفعاليات-أننــا نقــدم

أن نديرهــا
نحــن نقــدم مكونــات ترفيهيــة رائعــة ،ويجــب علينــا َّ

الدعــم مــن خــال التمويــل.

بصــورة متكاملــة ،وذلــك يتطلــب مــوارد بشــرية ومــوارد

أحد الحضور:

ماليــة ومبيعــات وتســويق ،وكل هــذه المجــاالت المختلفــة

هــل العــرض والطلــب فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،فيمــا

والخبــرات المتباينــة .لقــد كان لدينــا فــي البدايــة مواطنــان أو

أن هنــاك خطــة لمســتقبل
يتعلــق بقطــاع الترفيــهٍ ،
كاف أم َّ

ثالثــة مــن اإلمــارات ،أمــا اآلن فلدينــا مئــات اإلماراتييــن.

المنطقــة كلهــا؟
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اليوم الثاني
قاعة أوبرا المعرفة

357

358

359

اليوم الثاني
قاعة أوبرا المعرفة
الجلسة األولى

توطين المعرفة
الستيطان الفضاء
مـحـــــاور الجــلســة
~اإلمارات إلى الفضاء بعقول وطنية شابة.
~كيف أسهمت صناعة الفضاء في تطور صناعات أخرى؟
~أهمية تبادل المعرفة في مجال الفضاء.
~نمو االقتصاد العالمي لقطاع الفضاء.
~التبادل االقتصادي المعرفي بين المريخ واألرض.
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المتحدثون
السيدة /نيكول ستوت
رائدة فضاء من ناسا.

المهندسة /مشاعل الشميمري
أول مهندسة سعودية -أمريكية متخصصة في الصواريخ
الفضائية ،ومؤسسة شركة مشاعل إيروسبيس.

المهندس /عامر الصايغ الغافري
مدير مشروع خليفة سات في مركز محمد بن راشد للفضاء.

المهندس /عيسى بطي الشامسي
نائب الرئيس التنفيذي لشركة (الياه سات لالتصاالت
الفضائية)  -قسم الحلول التكنولوجية وهندسة النظم

مدير الجلسة
السيد /سعود عبدالعزيز كرمستجي

ّ
رئيس إدارة عمليات برنامج اإلمارات لرواد الفضاء  -مركز محمد
بن راشد للفضاء.
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السيدة /نيكول ستوت

المهندسة /مشاعل الشميمري

المهندس /عامر الصايغ الغافري

رائدة فضاء في ناسا

أول مهندسة سعودية -أمريكية متخصصة
في الصواريخ الفضائية ومؤسسة شركة
مشاعل إيروسبيس

مدير مشروع خليفة سات
في مركز محمد بن راشد للفضاء

درست نيكول إدارة الطيران في كلية سانت

ـدة أعــمــال فــي مــجــال هــنــدســة الــطــيــران
رائ ـ ـ ُ

شغل سابقاً منصب مدير إدارة تطوير األنظمة

مــن جامعة « أمــيــري ريــدل لعلوم الطيران»

وأسهمت مــن خــال عملها فــي  22برنامجاً

والتقنية المتقدمة وهــو أحــد المهندسين

بطرسبورغ ،وحصلت على درجة البكالوريوس

بالواليات المتحدة ،وحصلت على الماجستير
ف ــي اإلدارة الــهــنــدســيــة م ــن جــامــعــة وســط

فلوريدا عام .1992

والفضاء الجوي ،وهي استشارية في مجالها
مختلفاً لــلــصــواريــخ ،وعــمــلــت قــبــل ذل ــك في

قسم ديناميكا الــهــواء فــي شركة «رايثيون
لنظم الصواريخ».

الــفــضــائــيــة فــي مــؤســســة اإلمـــــارات للعلوم
األوائ ـ ــل فــي بــرنــامــج الــفــضــاء الـ ــذي انــشــأتــه
مؤسسة اإلمارات للعلوم والتقنية المتقدمة.
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المهندس /عيسى بطي الشامسي
نائب الرئيس التنفيذي لشركة «الياه
سات لالتصاالت الفضائية»  -قسم الحلول
التكنولوجية وهندسة النظم.
متخصصاً في حمولة األقمار
عمل مهندساً
ِّ

الصناعية ،وحصل على شهادة البكالوريوس
فــي الــهــنــدســة الــكــهــربــائــيــة واإللــكــتــرونــيــات،

وش ــه ــادة الــمــاجــســتــيــر ف ــي إدارة األع ــم ــال
الــتــنــفــيــذيــة م ــن الــمــعــهــد األوروب ـ ـ ــي إلدارة
األعمال (.)INSEAD
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المهندسة /مشاعل الشميمري:

مدير الجلسة:

بــدأ شــغفي بصناعــة الفضــاء منــذ الصغــر ،وفــي مرحلــة

فــي البدايــة أطلــب مــن الســادة المتحدثيــن تقديــم نبــذة

التعليــم الثانــوي شــاركت فــي مســابقات عــدة لتصنيــع

موجــزة عــن موضــوع الجلســة ،فليتفضلــوا.

الروبوتــات ،وحصلــت مــع فريقــي فــي إحــدى المســابقات
علــى المركــز األول علــى مســتوى المنطقــة مــن بيــن 80

مشــاركاً  ،وعلــى المركــز الثالــث عالميــاً مــن بين  400مشــارك.

وفــي الجامعــة ،اختــرت تخصــص هندســة الطيــران والفضــاء
الجــوي الــذي يشــمل نوعيــن مــن أنــواع الهندســة .وحصلــت

السيدة /نيكول ستوت:

علــى شــهادة «الماجســتير» فــي العــام  ،2007قدمــت فيهــا

أعتقــد أن الطيــران بالفضــاء يمنحنــا فرصــة إدراك الحيــاة

بحــث «تصميــم صــاروخ نــووي حــراري للذهــاب إلــى المريــخ».

اســتخالص بعــض الــدروس التــي سأشــارككم إياهــا اليــوم.

لــدى شــركة «رايثيــون لنظــم الصواريــخ» التــي تُ عــد واحــدة

علــى األرض مــن منظــور آخــر ،وقــد ســاعدني ذلــك علــى

وبعــد التخــرج ،تــم تعيينــي فــي قســم الديناميــكا الهوائيــة

الســفر إلــى الفضــاء رائــع وتجربــة شــديدة التميــز ،فعندمــا

مــن كبريــات شــركات الدفــاع األمريكيــة ،وعملــت معهــا

نكــون فــي الفضــاء نكــون منفصليــن تمامــاً عــن األرض بصورة

علــى إنجــاز  22صاروخــاً فــي مجــاالت مختلفــة ،ثــم قــررت وأنــا

لــم نعهدهــا مــن قبــل ،وأعتقــد -مــن خــال مــا عايشــته فــي

فــي ســن السادســة والعشــرين أن أنشــئ شــركة لصناعــة

الفضــاء -أن طريقــة العمــل هنــاك مــن الممكــن أن تكــون

ـدأت الشــركة عملهــا الفعلــي علــى الصواريــخ
الصواريــخ ،وبـ ْ

مثــاال ملهمــاً للعمــل والحيــاة علــى األرض .لقــد أوجدنــا
ً

فــي عــام  ،2011إذ تمثــل هــدف الشــركة فــي تصنيــع صــاروخ

النظــام الداعــم للحيــاة فــي المحطــة الدوليــة لوجــود بشــر

يحمــل األقمــار االصطناعيــة الصغيــرة (وزنهــا  500كيلوجــرام

هنــاك يعملــون معــاً ويعيشــون معــاً  ،وقــد كان التركيــز هناك

أو أقــل) إلــى مــدار الكــرة األرضيــة المنخفــض ،بتقنيــة تجمــع

علــى الدمــج بيــن العالقــات الشــخصية المميــزة واالحترافيــة،

 4صواريــخ فــي عمليــة إطــاق واحــدة.

وأعتقــد أن هــذا النمــوذج رائــع ،ســواء للعمــل فــي الفضــاء،
أو للعمــل علــى األرض أيضــاً.
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تحــت برنامــج المريــخ ( 2117مدينــة المريــخ للعلــوم) فــي
دبــي ،حيــث ســتركز علــى األبحــاث عــن المريــخ ،وكيفيــة
توفيــر إمكانيــة الحيــاة عليــه ،وســتكون مســاحة المدينــة 1.9

المهندس /عامر الصايغ الغافري:

مليــون قــدم مربعــة ،وســتركز علــى التعليــم وأبحــاث الطاقــة
والميــاه والغــذاء ،وســتضم مختبــرات لألبحــاث ومتحفــاً.

قامــت حكومــة دبــي فــي عــام  2006بإنشــاء مؤسســة

ويهــدف البرنامــج الوطنــي لــرواد الفضــاء إلــى بنــاء فريــق

مركــز محمــد بــن راشــد للفضــاء عــام  .2015وفــي عام 2017

لدعــم األهــداف االســتراتيجية فــي عالــم الفضــاء ،ومــن

اإلمــارات للعلــوم والتقنية المتقدمة (إياســت) وتم تأســيس

تــم تكليــف المركــز بإطــاق (برنامج اإلمارات الوطنــي

للفضــاء) الــذي تنضــوي تحتــه  4برامــج ومشــروعات

وطنــي مــن رواد الفضــاء وتوفيــر برنامــج مســتدام ومتنــوع

بينهــا المريــخ .2117

فضائيــة ،تشــتمل علــى (البرنامــج المتكامــل لتصنيــع األقمــار
الصناعية) ،و(مشــروع اإلمارات الستكشــاف المريخ -مســبار

األمــل) ،و(برنامــج المريــخ  ،)2117و(البرنامــج الوطنــي لــرواد
الفضــاء).

بــدأ البرنامــج المتكامــل لتصنيــع األقمــار الصناعيــة فــي

المهندس /عيسى بطي الشامسي:

مواردنــا عــن طريــق إرســالهم فــي بعثــات علميــة؛ حيــث

 2007مــن قبــل شــركة مبادلــة للتنميــة -الــذراع االســتثمارية

 ،2006وكان هــدف هــذا البرنامــج فــي البدايــة بنــاء قــدرات
أرســلنا فــي البدايــة  8مهندســين ،ثــم زاد العــدد إلــى  ،22ثــم

أخــذ العــدد يــزداد حتــى اســتطعنا بنــاء القــدرات لــدى علمائنــا
وباحثينــا.

تم تأســيس شــركة الياه ســات لالتصاالت الفضائية في عام
لحكومــة أبوظبــي -لتوفيــر خدمــات اتصــاالت فضائيــة آمنــة
للقــوات المســلحة اإلماراتيــة والحكومــة ،ولتلبيــة الطلــب

المتزايــد فــي المنطقــة علــى خدمــات االتصــاالت الفضائيــة

وتــم إطــاق مشــروع اإلمــارات الستكشــاف المريــخ -مســبار

مــن قبــل الهيئــات الحكوميــة والشــركات واألفــراد ،ومــن

 ،2020ومــن المخطــط أن تســتغرق الرحلــة عــدة شــهور

الشــركة  3أقمــار صناعيــة ،وباســتحواذنا علــى (الثريــا) التــي

األمــل فــي  ،2014ومــن المنتظــر إرســال المســبار فــي عــام
ليدخــل المســبار مــداره حــول المريــخ فــي عــام .2021

ويهــدف برنامــج المريــخ  2117إلــى بنــاء أول مســتوطنة
بشــرية علــى المريــخ ،ومــن المشــاريع المهمــة المنضويــة

بيــن تلــك الخدمــات اإلنترنــت عبــر األقمــار الصناعيــة .ولــدى
تملــك قمريــن صناعييــن ســيكون لدينــا  5أقمــار صناعيــة

بالفعــل.

ومــن المبــادرات المهمــة للشــركة برنامــج األقمــار الصناعيــة
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الصغيــرة (كيــوب ســات) ،ويتمثــل دور شــركة اليــاه ســات

فــي تمويــل البرنامــج وضمــان جــودة التنفيــذ وتشــارك
أيضــاً شــركة (نورثــروب غرومــان) -المتخصصــة فــي األقمــار

الصناعيــة -بإنشــاء البرنامــج وتدريــب المشــاركين والتوصيــة
بالتحديثــات مــن حيــث الهيــكل والمنهــج ،باإلضافــة إلــى
إطــاق القمــر الصناعــي (الكيــوب ســات).

ومــن المبــادرات أيضــاً  :إطــاق مختبــر اليــاه ســات للفضــاء؛

بغــرض تمكيــن الطــاب مــن دراســة وتنفيــذ المشــاريع

المتعلقــة بالفضــاء بمعــدات متطــورة .وتخــرج فــي هــذا

مدير الجلسة:

أوجــه حديثــي إلــى نيكــول ســتوت ،لتحدثنــا عــن مشــاركة

النســاء وعملهــن كــرواد فضــاء ،ولتقــدم باألحــرى رســالة
تحفيزيــة إليهــن حــول هــذا الموضــوع.

المختبــر  16طالبــاً علــى دفعتيــن.

السيدة /نيكول ستوت:
مدير الجلسة:

ســؤالي إلــى المهندســة مشــاعل ،هــل تعمليــن فــي مجــال

إطــاق األقمــار الصناعيــة الصغيــرة (كيــوب ســات)؟

المهندسة /مشاعل الشميمري:
نعم ،تقدم شركتي هذه الخدمات.

ال فــرق بيــن الرجــال والنســاء فيمــا يتعلــق بالســفر إلــى
الفضــاء ،ويجــب علينــا أن نعمــل علــى إشــراك الفتيــات فــي

هــذا المجــال فــي ســن مبكــرة؛ ألنهــن يتمتعــن بموهبــة
كبيــرة فــي العلــوم والرياضيــات ،ولكنهــن يواجهــن مجموعــة

مــن المثبطــات التــي يجــب التخلــص منهــا.

مدير الجلسة:

بالنظــر إلــى عالــم الفضــاء فــي الوقــت الحالــي ،ســنجد أن
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دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تضطلــع بــدور ريــادي

المتحــدة فســنجد أننــا فــي هــذا المجــال منــذ  13عامــاً تقريبــاً ،

االنطالقــة؟

أخــرى ســينتج عنهــا صناعــة أقمــار أخــرى بحلــول .2020

واآلن لدينــا  10أقمــار صناعيــة ،ويجــري العمــل علــى مهــام

علــى المســتويين :اإلقليمــي ،والعالمــي ،كيــف بــدأت هــذه

مدير الجلسة:

المهندس /عامر الصايغ الغافري:

نيكول ،ما التحديات التي واجهتك بصفتك رائدة فضاء؟

بــدأ العمــل فــي هــذا االتجــاه منــذ 2006؛ حيــث كانــت هنــاك

حاجــة ملحــة إليجــاد موقــع لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
فــي مجــال العلــوم والفضــاء ،وكان التركيز على الفضاء خاصة

مــع إنشــاء مؤسســة اإلمــارات للعلــوم والتقنيــة المتقدمــة
(إياســت) التــي اندمجــت مــع مركــز محمــد بــن راشــد للفضــاء
فــي  .2015وكان التركيــز علــى علــوم الفضــاء نابعــاً مــن كونــه

السيدة /نيكول ستوت:

ملهمــاً  ،ســواء لألطفــال أو للشــباب أو للنســاء أو للرجــال.

أعتقــد أن أهــم تحـ ٍـد يتعلــق بمراجعــة اختياراتــي يكمــن فــي

ومــن العوامــل األخــرى التــي حفــزت الدولــة للدخــول إلــى

الســؤال :هــل مــا أفعلــه هــو مــا أردت اختيــاره بالفعــل أم ال؟

عالــم الفضــاء ،أن علــوم الفضــاء تُ ســهم فــي فتــح اآلفــاق

بعــض النــاس يــرون أن رواد الفضــاء لديهــم خصوصيــة مــا،

للوصــول إلــى أحــدث األبحــاث العلميــة والتقنيــات.

ولكــن أنــا ال أرى األمــور بهــذه الطريقــة ،فمــا حــدث هــو أننــي

درســت المــواد المناســبة ،وكل مــا فعلتــه؛ مــن الحصــول
علــى رخصــة طيــران ودراســة هندســة الفضــاء والعمــل مــع

ناســا ،كل ذلــك يتعلــق بحبــي لهــذا المجــال.
المهندس /عيسى بطي الشامسي:

إذا مــا نظرنــا إلــى قطــاع الفضــاء فــي دولــة اإلمــارات العربيــة
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مدير الجلسة:

أوجه السؤال نفسه إلى مشاعل؟

لدينا في دولة اإلمارات
 10أقمار صناعية ،ويجري
العمل على مهام أخرى
سينتج عنها صناعة أقمار
أخرى بحلول ٢٠٢٠

المهندسة /مشاعل الشميمري:

تحــد يواجهنــي يتعلــق باألمــور الماليــة خاصــة صناعــة
أكبــر
ٍّ

الصواريــخ ،فهــذه الصناعــة تحتــاج إلــى كثيــر مــن األمــوال
وضــخ اســتثمارات ضخمــة ،بــل واســتثمارات طويلــة األجــل

تنطــوي علــى مســتويات عاليــة مــن المخاطــر .فــإذا أردت
ضــخ مالييــن الــدوالرات فــي صناعــة الصواريــخ ،فســتحتاج
إلــى  10ســنوات علــى األقــل لتحقيــق عوائــد ،وكثيــر مــن

المســتثمرين يتــرددون فــي دخــول ســوق صناعــة الصواريــخ.
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مدير الجلسة:

مدير الجلسة:

بالتأكيــد مشــاركة المعرفــة مــن األمــور المهمــة فــي مجــال

مــا الممارســات التعاونيــة التــي تحــدث فــي محطــة الفضــاء

فــي االعتبــار عنــد اختيــار الشــريك الصحيــح؟

األمــور هكــذا فــي المحطــة؟

الدوليــة ،ويمكــن تطبيقهــا هنــا علــى األرض ،وكيــف تســير

صناعــة الفضــاء .مــا العوامــل الرئيســة التــي يجــب وضعهــا

السيدة /نيكول ستوت:

المهندس /عامر الصايغ الغافري:

اســتفدنا فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن تجربــة كوريــا

تــم تشــييد المحطــة بموجــب تعــاون دولــي تقــوم بــه 5

المحتمليــن فــإن كثيــراً مــن الجهــات ســتكون منفتحــة للعمــل

المحطــة مــن منطلــق مبــدأ تبــادل المعــارف؛ حيــث تشــارك

وكاالت فضــاء تمثــل  16دولــة ،وينطلــق التعــاون فــي

الجنوبيــة ،وأرى أنــه إذا كانــت أهدافك واضحة أمام شــركائك

اآلخريــن معارفــك ،وتتعلــم مــن جهتــك معــارف جديــدة.

معــك علــى تنفيــذ هــذه األهداف .ومن النقــاط المهمة أيضاً

أنــه عندمــا ترســل الكــوادر للتعلــم يجــب أن تبقيهــم متحفزيــن

فالمحطــة مــن هــذا الجانــب تمثــل موقعــاً تعاونيــاً يجمــع

صناعــة دبــي ســات  ،2فكثيــر مــن التقنيــات المســتخدمة فــي

مــن المشــاركين فــي المحطــة ،وأعتقــد أن العمــل كفريــق

طاقمــاً مــن  6أفــراد وقائــد واحــد قــد يكــون مــن أي جنســية

حتــى يضيفــوا القيمــة إلــى الشــركاء ،وهــذا مــا فعلنــاه عنــد

واحــد هــو ســبب النجــاح.

صناعتــه مقترحــة ومطــورة مــن قبــل مهندســينا ،فالشــراكة
يجــب أن تعتمــد علــى مبــدأ تحقيــق مصلحــة جميــع األطــراف

الشــريكة.
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المهندسة /مشاعل الشميمري:

مدير الجلسة:

كلمة أخيرة من السادة المتحدثين.

السيدة /نيكول ستوت:

علــوم الفضــاء مهمــة للغايــة ،فالكثيــر مــن التقنيــات التــي تــم

تطويرهــا فــي الفضــاء اســتفدنا منهــا فــي مجــاالت مختلفــة،

مثــل :العلــوم والطــب ،وغيرهمــا.

يجــب االنتبــاه إلــى حقيقــة أننــا كلنــا كائنــات أرضيــة ،وأدعــو

المهندس /عامر الصايغ الغافري:

المنطلــق.

الفضــاء يحتــاج إلــى الصبــر ،وأن تحقيــق النجاحــات يحتــاج إلــى

الجميــع إلــى التركيــز علــى ذلــك وأن نتعــاون جميعــاً مــن هــذا

تعلمنــا مــن اإلنجــازات التــي حققناهــا أن العمــل فــي مجــال
جهــود طويلــة األمــد ،والمهــم هــو اكتســاب المعرفــة باســتمرار،
وأننــا إذا ركزنــا علــى الهــدف فســوف نتحســن باســتمرار.

علوم الفضاء مهمة
للغاية ،فالكثير من
التقنيات التي تم تطويرها
في الفضاء استفدنا منها
في مجاالت مختلفة

المهندس /عيسى بطي الشامسي:

أعتقد أنه لتحقيق النجاح يجب أن تتوافر  3عناصر :المؤهالت

المناسبة ،والمكان المناسب ،والوقت المناسب.
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اليوم الثاني
قاعة أوبرا المعرفة
الجلسة الثانية

التعليم ..الركيزة
األساسية لبناء اقتصاد
المعرفة
مـحـــــاور الجــلســة
~دور التعليم في اقتصاد المعرفة.
~التعليم :ركيزة أساسية لإلنتاجية والتنافسية االقتصادية.
~تأهيل المنظومة التعليمية لمواكبة احتياجات سوق
االقتصاد المعرفي.
~التعليم االفتراضي :الخيار البديل للشباب.
~اقتصاد المعرفة كتخصص أكاديمي.
~األهمية النسبية للتعليم المهني واألكاديمي.
374

المتحدثون
معالي الدكتور /أحمد بالهول الفالسي
عضو مجلس الوزراء ،وزير الدولة لشؤون التعليم العالي
والمهارات المتقدمة.

الدكتورة /فاطمة الشامسي
مدير جامعة السوربون  -أبوظبي.

السيد /كين مايهيو
أستاذ التعليم واألداء االقتصادي في جامعة أكسفورد.

السيد /جيف أوتخت
المؤسس والمدير التنفيذي لشركة إديورو للتعليم.

مدير الجلسة
البروفيسور /كولين مكلولكين
بروفيسور في جامعة كامبريدج ،ومدير التعليم االبتكاري.
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معالي الدكتور /أحمد بالهول الفالسي

الدكتورة /فاطمة الشامسي

السيد /كين مايهيو

عضو مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون
التعليم العالي والمهارات المتقدمة

مدير جامعة السوربون أبوظبي

أستاذ التعليم واألداء االقتصادي في جامعة
أكسفورد

رئيس الهيئة االتحادية للموارد
ِ
منصب
يشغل
َ

األمين العام السابق لجامعة اإلمارات العربية

زم ــي ــل ف ــخ ــري ف ــي قــســم االق ــت ــص ــاد بكلية

للفضاء منذ يونيو عام  ،2017وشغل سابقاً

مــن جامعة بالتيمور فــي الــواليــات المتحدة

استثنائي فــي التعليم واألداء االقــتــصــادي

البشرية ،ورئيس مجلس إدارة وكالة اإلمارات

المتحدة ،وحصلت على ماجستير االقتصاد

ـب الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة مــصــدر،
مــنــصـ َ

األمريكية .ودرجة الدكتوراه في االقتصاد من

السياحة في دائرة السياحة والتسويق التجاري

منصب نائب رئيس مجلس أمناء معهد دول

والمدير التنفيذي لالستراتيجية وتطوير قطاع
بدبي.

جامعة إكستر بالمملكة المتحدة ،تشغل حالياً
مجلس التعاون الخليجي في واشنطن.

بــيــمــبــروك بــجــامــعــة أوكـ ــسـ ــفـ ــورد ،وأس ــت ــاذ

بجامعة ماستريخت .عمل أكثر من  15عاماً

مديراً لمركز تنمية المهارات والمعرفة واألداء
التنظيمي « ،»SKOPEكما عمل في وزارة

الخزانة البريطانية.
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السيد /جيف أوتخت
المؤسس والمدير التنفيذي لشركة إديورو
للتعليم
عــــدد من
ٍ
درس الــســيــد جــيــف أوت ــخ ــت ف ــي
ّ
المدارس الدولية في الشرق األوسط وآسيا،

ثــم انتقل إلــى وظــائــف إداريــــة ،وشـــارك في

تأسيس برنامج يمنح شهادة في تكنولوجيا

التعليم ومحو األمية المعلوماتية coetail.
 comفي عام .2010
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مدير الجلسة:

مدير الجلسة:

مــا الــدور الــذي تلعبــه آثــار وتبعــات العمــل الحــر وريــادة

أطلــب مــن الســادة المتحدثيــن التعليــق على عنوان الجلســة،

األعمــال ،فــي رؤيتــك ،لتنميــة اقتصــاد المعرفــة؟

كل مــن منظــور تخصصه ورؤيته الشــخصية.
ٌّ

السيد /جيف أوتخت:

ينبغــي أن نــدرك أن مفهــوم التواصــل فــي العصــر الحالــي

السيد /جيف أوتخت:

تشــير اإلحصــاءات إلــى أن  %40مــن الوظائــف ســتكون مــن

والعصــور القادمــة ،ال ينحصــر فــي التواصــل التقليــدي وجهــاً

 .2030فــإذا رغبــت فــي خــوض غمــار عالــم ريــادة األعمــال،

فــي أماكــن مختلفــة حــول العالــم .نحتــاج إلــى تعليــم أبنائنــا

والقناعــات والتغييــر الســريع؛ مــن أجــل تبنــي وتعلــم وفهــم

التقليديــة ،وجهــاً لوجــه ،ولكــن مــن المهــم أيضــاً أن نعلمهــم

لوجــه ،لكنــه يمتــد ليشــمل التواصــل مــع اآلخريــن عبــر اإلنترنــت

ورواد األعمــال بحلــول عــام
نصيــب أصحــاب األعمــال الحــرةّ ،

مهــارات العمــل الجماعــي فــي ســياق عمليــة التواصــل

ينبغــي أن تتحلــى بالمرونــة والقــدرة علــى التخلــي عــن األفكار

مهــارات التعــاون مــع أفــراد الفريــق الموجوديــن فــي أماكــن

الجديــد والمختلــف .أعتقــد أن جوهــر اقتصــاد المعرفــة يكمــن

مختلفــة حــول العالــم .نحــن بحاجــة كذلــك إلــى أشــخاص

فــي تعليــم أطفــال اليــوم أن األهــم هــو اكتســابهم مهــارة

يتمتعــون بالقــدرة واالســتعداد لتحديــد المشــكالت؛ حتــى

تحصيــل المعرفــة حــال الحاجــة إليهــا؛ فالمقصــود بالمعرفــة

يتســنى لنــا إيجــاد الحلــول لهــا .وينبغــي تركيــز الجهــود علــى

-اآلن -القــدرة علــى التعلــم (اإليجابــي) والتعلّ ــم الســلبي.

تربيــة جيــل مــن الشــباب القادريــن علــى تحديــد المشــكالت،

وإعــادة التعلــم بســرعة.

وأعتقــد أن ذلــك هو الســبيل إلعــادة تعريف طبيعة المهارات
المســتقبلية التــي نحتاجهــا فــي عصــر اقتصــاد المعرفــة.

379

مدير الجلسة:

مــا المقتضيــات الرئيســة للنقطــة التــي تطرقــت إليهــا فــي
طرحــك؟

السيد /كين مايهيو:

أوال ،إن تصحيــح نظــام التعليــم قــد يكــون شــرطاً ضروريــاً
ً

مــن أجــل تحقيــق النجــاح االقتصــادي ،ولكنــه ليــس بالكافــي.

ينبغــي الحــرص كذلــك علــى اتســاق هــذا التعليــم الجيــد
مــع احتياجــات أصحــاب األعمــال ،فيمــا يتعلــق بالمهــارات
المطلوبــة ألداء األعمــال .ويعنــي ذلــك الحاجــة إلــى دمــج

السياســات التعليميــة الرئيســة فــي االســتراتيجية الصناعيــة
السيد /جيف أوتخت:

واستشــراف هيــكل عمليــة اإلنتــاج وجــودة المنتجــات فــي

المســتقبل وتكييــف نظــام التعليــم تباعــاً بمــا يالئــم ذلــك

المشــكلة أنــه عندمــا يحيــن الوقــت لتغييــر نظــام التعليــم

المحــددة ،ولكــن األمــر
مــن أجــل تلبيــة هــذه االحتياجــات
َّ

وأوليــاء األمــور والمســؤولين الذيــن يقارنــون بيــن النظــام

أجــل وضــع االســتراتيجيات الصناعيــة الصحيحــة والذكيــة

برمتــه تواجهنــا صعوبــات وحواجــز نفســية لــدى المدرســين

الجديــد ونظامهــم القديــم الــذي عهــدوه؛ ولذلــك نســعى

ـذري فــي فهمنــا لمفهــوم «المعرفــة».
ـول جـ ّ
إلــى إحــداث تحـ ٍ

المحــوري يكمــن فــي ضــرورة بــذل الحكومــات الجهــود مــن

وربطهــا بالتعليــم.

ثانيــاً  ،مــن األهميــة بمــكان التفكيــر فــي إيجــاد مســارات بديلة

للتعلــم بعيــداً عــن نمــوذج التعليــم الجامعــي التقليــدي مثــل
التعليــم المهنــي ،وينبغــي -كذلــك -عــدم مقارنتهــا بنمــوذج

التعليــم الجامعــي التقليــدي.

ثالثــاً  ،يكتســب الطــاب فــي المــدارس المرتبطــة بأصحــاب

مدير الجلسة:

كين ،هل يمكنك التعليق على عنوان الجلسة؟

األعمــال مجموعــة محــدودة للغاية من المهــارات المطلوبة
لــدى أصحــاب األعمــال فــي مجــال بعينــه؛ كونهــا المهــارات

المطلوبــة تحديــداً فــي هــذا المجــال ،بينمــا يكتســب

الطــاب فــي المــدارس األخــرى مجموعــة أوســع نطاقــاً مــن
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جميــع األنظمــة التعليميــة الــذي يحتــاج إليــه جميــع الشــباب

المهــارات ،وبالتالــي حققــوا نجاحــاً أكبــر فــي العمــل وكانــوا

اليــوم فــي كل أنحــاء العالــم بــا اســتثناء؟

أكثــر قــدرة علــى التكيــف مــع الظــروف المتغيــرة فــي قطــاع
األعمــال واألســواق علــى نحـ ٍـو أفضــل.

ال بــد أن تركــز المقــررات الدراســية فــي المــدارس المهنيــة

–كذلــك -علــى مهــارات التفكيــر الناقــد.

السيد /كين مايهيو:

المهــارات األساســية لإللمــام بمبــادئ القــراءة والكتابــة

والحســاب.

مدير الجلسة:

مــا العنصــر المشــترك الواجــب توافــره مــن وجهــة نظــرك فــي
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مدير الجلسة:

كيــف يمكننــا تحقيــق المواءمــة بيــن التعليــم ،واحتياجــات
قطــاع األعمــال والصناعــة ،بطريقــة بنــاءة وفعالــة؟

السيد /كين مايهيو:

مدير الجلسة:

دكتورة /فاطمة ،ما تعليقك على عنوان الجلسة؟

الدكتورة /فاطمة الشامسي:

يحتــاج اقتصــاد المعرفــة إلــى مرتكــزات أساســية متفــق

نحتــاج إلــى إشــراك أصحــاب األعمــال فــي عمليــة المواءمــة

عليهــا عالميــاً  ،وحــدد البنــك الدولــي  4مرتكــزات أساســية

نكــون واقعييــن فــي هــذا الصــدد .يطلــب أصحــاب األعمــال

1.النظــام المؤسســي واالقتصــادي :يجــب أن يكــون

دون انخراطهــم أكثــر مــن الــازم ،ومــن المهــم كذلــك أن
المهــارات التــي يحتاجونهــا ،ويتوقــف ذلــك علــى طبيعــة

األعمــال المطلــوب أداؤهــا وصياغــة الوصــف الوظيفــي

(تصميــم الوظائــف) لألعمــال المطلوبــة والمنتجــات
والخدمــات التــي يقدمونهــا والســبيل الوحيــد لبنــاء اقتصــاد
حقيقــي قائــم علــى المعرفــة يكمــن فــي توفيــر أكبــر عــدد

ممكــن مــن الوظائــف رفيعــة المســتوى التــي تتطلــب
مهــارات .ينبغــي التفكيــر فــي العالقــة بيــن تحقيــق األربــاح

وتصميــم الوظائــف جيــداً.

يعتمــد كل منهــا علــى اآلخــر بشــكل رئيــس ،وهــي كمــا يلــي:

محفــزاً وداعمــاً يســعى إلــى خلــق المعــارف وتطويرهــا

واالســتفادة منهــا بفاعليــة وكفــاءة ،ويجــب أن يكــون
هــذا النظــام محفــزاً وداعمــاً للمرتكــز الثانــي.

2.التعليــم وتطويــر المهــارات :ينبغــي إتاحــة فــرص

التعليــم للجميــع بهــدف خلــق قــوة بشــرية قــادرة علــى

االســتفادة مــن المعلومــات والمعــارف المتوافــرة
ومشــاركتها.

3.القــدرة علــى نشــر المعــارف وتحقيــق االســتفادة

القصــوى منهــا .ال بــد مــن تأســيس بنيــة تحتيــة
قــادرة علــى نشــر هــذه المعــارف ونقلهــا بصــورة أكثــر
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كفــاءة وســرعة؛ ويعنــي ذلــك أننــا بحاجــة إلــى تطــور

المعرفــة وتطــوره .وينبغــي كذلــك تغييــر مفهومنــا عــن

المعلومــات والمعــارف.

حاليــاً فــي خلــق بيئــة تعليميــة محفــزة تشــجع علــى اإلبــداع

التعليــم؛ حتــى نســتفيد مــن العلــوم اإلنســانية الموجــودة

تقنــي ومعلوماتــي وأدوات اتصــال تســهل نقــل هــذه

واالبتــكار .كثــر الحديــث فــي الســنوات األخيــرة عــن «التعليــم

4.االبتكار :تشــجعنا هذه المعارف على الســعي لتحقيق

االفتراضــي» ومتطلباتــه المختلفــة وقــد أشــارت دراســات

مزيــد مــن االبتــكارات لتطويــر المعــارف باســتمرار؛ ألننــا

عــدة إلــى أنــه فــي ظــل المــوارد المتاحــة حاليــاً والتكنولوجيــا

نــدرك أن المعرفــة بطبيعتهــا متطــورة.

ينبغــي أن نــدرك أن اقتصــاد المعرفــة أصبــح يعتمــد علــى تلك

الحديثــة يتيــح هــذا النــوع مــن التعليــم للطــاب تحصيــل

واالبتــكار ،والســبيل إلــى تلبيــة متطلبــات اقتصــاد المعرفــة

لهــم؛ مــا يدفعهــم إلــى مزيــد مــن االبتــكار واإلبــداع .حــال

المعرفــة والدراســة بمنظــور مختلــف وبطريقــة محببــة

المــوارد غيــر الملموســة التــي تهتــم بالمعــارف والمهــارات

اســتقبال المعلومــات واالســتفادة منهــا وتوظيفهــا .ويجــب

هــو وضــع نظــام تعليــم متميــز يأخــذ هــذه المتطلبــات فــي

تأكيــد عــدم وجــود وصفــة واحــدة تصلــح لجميــع الطــاب.

االعتبــار ،ويســعى إلــى تخريــج القــوة البشــرية القــادرة علــى

وينبغــي كذلــك تطويــر اقتصــاد المعرفــة ليخــدم خصوصيتنــا

توظيــف هــذه المعــارف والمعلومــات وتطويرهــا وكذلــك

االقتصاديــة والثقافيــة واالجتماعيــة.

تبــادل اآلراء ويقتضــي ذلــك االرتبــاط بالقيــم الثقافيــة ،ووضع

القواعــد التــي نرتكــز عليهــا مــن أجــل اســتدامة اقتصــاد
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مناهجهــا وبرامجهــا الدراســية؛ حتــى تســتوعب هــذه
التحــوالت الناشــئة عــن اقتصــاد المعرفــة وتوظيــف نمــاذج
التعليــم الحديثــة لتعزيــز االبتــكار ،وكذلــك التحــول إلــى

مدير الجلسة:

مــا التبعــات العمليــة لمــا ذكرتِ ــه عــن التعليــم الجامعــي
والهيــاكل الجامعيــة والعمــل فــي الجامعــة؟

األنظمــة التعليميــة الحديثــة التــي يكــون فيهــا الطالــب
العنصــر الفعــال فــي العمليــة التعليميــة ،ونتحــول مــن

عمليــة التعليــم إلــى عمليــة التعلــم ،فيختــار الطالــب أســلوب

التعليــم الــذي يرغــب فيــه والوقــت المناســب للتعلــم.
وينبغــي اســتبدال الفصــول االفتراضيــة للطــاب بالفصــول

التقليديــة؛ بحيــث يصبــح الطالــب قــادراً علــى اختيــار الوقــت
المناســب للدراســة والمــادة العلميــة وأســلوب التعلــم

(عمليــاً أو نظريــاً ).
الدكتورة /فاطمة الشامسي:

يجــب أن تحــرص المؤسســات التعليميــة علــى تكييــف
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الســوق ولكــن التركيــز األكبــر علــى مســتوى العالــم يتمثــل
فــي المهــارات الســلوكية والشــخصية وتبنــي مفهــوم التعلــم
مــدى الحيــاة والتفكيــر النقــدي واإلبــداع واالبتــكار والتواصــل.
وتكتســب مهــارة التواصــل أهميــة كبيــرة فــي العصــر الحالــي؛

مدير الجلسة:

فمهــارة التواصــل مهمــة للغايــة وصعبــة وأعتقــد أن غــرس

هــل لــك أن تلقــي الضــوء علــى القضايــا الرئيســة فــي هــذا

هــذه المهــارات فــي الطــاب يمثــل التحــدي األكبــر ،وأضــف

الصــدد مــن وجهــة نظــرك؟

إلــى ذلــك تحــدي اســترجاع ثقــة النــاس فــي أهميــة الشــهادة
الجامعيــة مــن جديــد.

معالي الدكتور /أحمد بالهول الفالسي:

نواجــه تحدييــن رئيســين فــي هــذه اآلونــة :يتمثــل األول فــي

مدير الجلسة:

يواجــه التعليــم العالــي تحديــاً كبيــراً لتهيئــة الطــاب للتكيــف

عمليــة التحــول مــن نمــوذج تعليــم قائــم علــى نشــر المعرفــة

مــا التحديــات التــي تواجهــك بصفتــك أحــد صنــاع القــرار خــال

العــبء الكبيــر المتــروك علــى كاهــل التعليــم العالــي؛ حيــث

إلــى نمــوذج التعلــم؟ ومــا التحديــات التــي تواجــه صنــاع القــرار

مــع متطلبــات ســوق العمــل بيــن الوظائــف التــي اندثــرت فــي

عنــد تغييــر نظــام التعليــم بالكامــل وتبنــى نمــوذج جديــد

عصرنــا الحالــي وأخــرى فــي طريقهــا لالندثــار! وهنــاك أيضــاً

مختلــف تمامــاً ؟

تحـ ٍّـد يتعلــق بالشــك فــي جــدوى وأهميــة التعليــم الجامعــي؛
فالكثيــر مــن الشــركات فــي العالــم واإلمــارات تختــار موظفيهــا

بنــاء علــى المهــارات وليــس الشــهادة الجامعيــة ولذلك نلمس
تشــكيكاً فــي أهميــة التعليــم العالــي بيــن صفــوف الشــباب.

التحــدي الــذي نواجهــه اليــوم أن متطلبــات الســوق متغيــرة
باإلضافــة إلــى الفجــوة بيــن التعليــم ومتطلبــات ســوق العمــل

معالي الدكتور /أحمد بالهول الفالسي:

ويواجــه التعليــم العالــي اآلن كذلــك صعوبــة فــي توفيــر

نحتــاج إلــى الوقــت إلتمــام عمليــة التحــول إلــى اقتصــاد

التخصصــات المطلوبــة بســبب التغييــر المتســارع لمتطلبــات
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المعرفــة ،ولــن ننجــح فــي إتمــام عمليــة التحــول خــال جيــل

القــرار ،هــو كيفيــة تحفيــز المواطــن ليدخــل قطــاع البحــث

عمليــة التحــول أســميها مرحلــة التأســيس وتتمثــل فــي نشــر

العلمــي ،وســنطلق مبــادرة قريبــاً لتعزيــز البحــث العلمــي مــن

العلمــي وتحفيــز القطــاع الخــاص؛ كــي يســتثمر فــي البحــث

واحــد؛ فهــذه نقلــة نوعيــة كبيــرة جــداً .المرحلــة األولــى مــن

الناحيــة اإلبداعيــة .التحديــات باختصــار هــي جــودة التعليــم،

المــدارس والجامعــات؛ لدينــا اليــوم فــي اإلمــارات أكثــر مــن

والبحــث العلمــي.

 72جامعــة مرخصــة و 100جامعــة فــي المناطــق الحــرة،
ولدينــا عــدد هائــل مــن الجامعــات والبرامــج األكاديميــة،

ولكــن التحــدي األكبــر هــو جــودة المحتــوى التعليمــي؛
فجــودة المحتــوى التعليمــي مهمــة للغايــة؛ فمــن دونهــا ال

يمكــن بنــاء اقتصــاد قائــم علــى المعرفــة.

يتعلــق الجانــب اآلخــر بالبحــث العلمــي ،ومشــكلته فــي

مدير الجلسة:

اإلمــارات تتمثــل فــي قلــة المجــاالت التــي تدعــم البحــث

الســؤال األهــم هــو :مــاذا يتعلــم الطــاب؟ ومــا نوعيــة

العلمــي .ونتطلــع إلــى مســاهمة قطاعــات أخــرى فــي البحــث

وجــودة التعليــم الــذي يحصلــون عليــه؟

العلمــي .التحــدي الكبيــر الــذي يواجــه السياســيين وصنــاع
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جانب من أسئلة الحضور

أحد الحضور:

كيــف نلــزم أصحــاب األعمــال بإعطــاء األولويــة لتصميــم

السيد /جيف أوتخت:

الوظائــف ،وليــس لتحقيــق األربــاح؟

يمكننــا تغييــر المناهــج الدراســية كيفمــا نشــاء لكــن دون أن

نلمــس أي تغييــر حقيقــي؛ فاألهــم تغييــر طريقــة التعليــم،

وليــس المحتــوى.

السيد /كين مايهيو:

السيد /كين مايهيو:

هنــاك مشــكلة حقيقيــة فيمــا يتعلــق بجــودة التعليــم .حيــث
ازداد اهتمــام القائميــن علــى التعليــم بمقاييــس األداء فيمــا
يتعلــق بــأداء الطــاب فــي االمتحانــات وغيرهــا .فــي حيــن أن

نحــو بنــاء
ينبغــي أن نربــط التعليــم بســوق العمــل علــى
ٍ
ومعقــول .فــرأس المــال البشــري هــو العصــا الســحرية؛
عندمــا نولــي اهتمامنــا لتعزيــز رأس المــال البشــري وتنميتــه
عــن طريــق إكســاب المهــارات المطلوبــة؛ سيســفر ذلــك عــن

تعزيــز األداء االقتصــادي للبــاد وتحســين أوضــاع األفــراد.

المهــارات الضروريــة ال يتعلمهــا الطــاب بالطريقــة الصحيحــة
فــي الفصــول الدراســية ولكــن مــن خــال الرحــات وأنشــطة
التمثيــل واألنشــطة الثقافيــة واالجتماعيــة فــي المــدارس.

الدكتورة /فاطمة الشامسي:

أعتقــد أنــه لــم تعــد هنــاك فجــوة بيــن قطــاع األعمــال
مدير الجلسة:

لقــد أثــرت نقطــة مهمــة للغايــة ،وهــي أن نولــي اهتمامنــا
بقضيــة تطويــر مهــارات المدرســين.

والمؤسســات التعليميــة؛ وإذا كان هنــاك فجــوة فيتــم

توجيــه اللــوم إلــى قطــاع األعمــال؛ ألن جميــع مجالــس
اإلدارة فــي مؤسســات التعليــم العالــي تشــمل ممثلــي

القطــاع الخــاص والحكومــة وتضــع هــذه اإلدارة السياســات.
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اليوم الثاني
قاعة أوبرا المعرفة
الجلسة الثالثة

اإلعالم :تأثره وتأثيره
في اقتصاد المعرفة
مـحـــــاور الجــلســة
~اإلعالم في ظل اقتصاد المعرفة :المطبوع في اندثار،
والرقمي إلى ازدهار.
~المستخدم :من تلقي المعرفة إلى صناعتها.
~اختيار المحتوى اإلعالمي في عصر الوفرة.
~كيف يسهم جيل الشباب في تغيير مالمح صناعة اإلعالم؟
~دور وسائل اإلعالم في صناعة محتوى معرفي.
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المتحدثون
الشيخة فوز فهد الصباح

ُ
ِّ
مؤسسة كراود كرييتف هاوس وخليجسك ميديا.

سعادة منصور المنصوري
مدير عام المجلس الوطني لإلعالم.

السيد /عبدالمحسن سالمة
رئيس مجلس إداراة مؤسسة األهرام ونقيب الصحفيين  -مصر.

السيد /علي جابر
عميد كلية محمد بن راشد لإلعالم بالجامعة األمريكية في
دبي  -المدير العام لمجموعة قنوات إم بي سي.

مدير الجلسة
السيد /مروان الحل
مدير األخبار االقتصادية بشبكة قنوات دبي.
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الشيخة /فوز فهد الصباح

سعادة /منصور المنصوري

السيد /عبدالمحسن سالمة

ُ
ِّ
مؤسسة كراود كرييتف هاوس
وخليجسك ميديا

مدير عام المجلس الوطني لإلعالم

رئيس مجلس إداراة مؤسسة األهرام ونقيب
الصحفيين  -مصر

حصل على شهادة البكالوريوس في هندسة

رئيس مجلس إدارة مؤسسة األهرام منذ شهر

أوهــايــو ،فــي الــواليــات المتحدة األمريكية،

اليومية منذ عام  ،1987شغل منصب وكيل

أعمال اجتماعية طموحة مفتونة بعالم
رائدة
ُ
ٍ
الــنــشــر واالقــتــصــاد اإلب ــداع ــي ســريـ ِـع التطور

عــلــوم الــحــاســب اآلل ــي مــن جامعة تــولــيــدو -

فعالية الــصــنــدوق الــوطــنــي الكويتي لدعم

وح ــص ــل عــلــى الــمــاجــســتــيــر ف ــي الـ ــدراسـ ــات

في المنطقة العربية ،وخــال مشاركتها في
المشاريع المتوسطة والصغيرة ،قــالــت :إن

الوقت قد حــان بالنسبة للمرأة لتلعب دوراً

مهماً في مجال األعمال التجارية في الكويت.

االستراتيجية األمنية ،وإدارة الموارد الوطنية

م ــن كــلــيــة ال ــدف ــاع الــوطــنــي ،كــمــا نـــال عــدة
شهادات متخصصة.

مايو  ،2017وكاتب صحفي في جريدة األهرام
نقابة الصحفيين المصرية عام  ،2010وعضوية
مجلس إدارة مؤسسة األه ــرام خــال الفترة
 .2017 – 2006تخرج في كلية اإلعالم جامعة

القاهرة عام .1985
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السيد /علي جابر
عميد كلية محمد بن راشد لإلعالم بالجامعة
األمريكية في دبي  -المدير العام لمجموعة
قنوات إم بي سي
عميد كلية محمد بن راشد لإلعالم بالجامعة

األمريكية في دبي  -المدير العام لمجموعة
قنوات إم بي سي

بــكــالــوريــوس إدارة األع ــم ــال م ــن الــجــامــعــة
األمريكية في بيروت عام  ،1984ثم ماجستير

االتــصــاالت العامة من جامعة سيراكيوز في

ال ــوالي ــات الــمــتــحــدة ع ــام  .1986انــضــم إلــى

كلية الفنون الجميلة في الجامعة األمريكية
ببيروت.
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الشيخة فوز الصباح:

مدير الجلسة:

السيد /علي جابر ،كيف يؤثر اإلعالم في اقتصاد المعرفة؟

بــدأت مؤسســة خليجســك عــام  2009فــي دولــة الكويــت،

وكان اهتمامنــا منصبــاً علــى تغطيــة اإلبــداع والثقافــة فــي
الخليجيــة .وحيــن ســافرت للدراســة فــي الخــارج،
الــدول
ّ
لــم أجــد لديهــم وعيــاً بالــدول الخليجيــة والــدول العربيــة.
ومــن هنــا جاءتنــي فكــرة إنشــاء المنصــة اإلعالميــة ،للقيــام

بتثقيــف أنفســنا علــى مســتوى المحيــط العربــي الخليجــي،

السيد /علي جابر:

ثــم قمنــا بإصــدار مجلــة مطبوعــة؛ لنعطــي الشــباب فرصــة؛

أصبــح اإلعــام صناعــة تحقــق أرباحــاً كبيــرة ،وحتــى اآلن ال

كــي يصبحــوا ضمــن هــذه المنصــة ،ومنــذ عــام  2009حتــى

الممكــن الســيطرة علــى اإلعــام ،أمــا اآلن فقــد أصبــح هــذا

العربــي .وكجهــة إعالميــة -خاصــة فــي اقتصــاد المعرفــة

نعــرف كيــف نتعامــل معــه ،ففــي الماضــي كنــا نــرى أنــه مــن

اليــوم ،نقــوم بعمــل فعاليــات فــي الكويــت وفــي الخليــج

مــن المســتحيالت .ولــم يعــد جهدنــا األساســي منصبــاً علــى

ونتوســع فــي
نتطــور
واالقتصــاد اإلبداعــي -نفكــر كيــف
ّ
ّ

ـا.
الســيطرة علــى اإلعــام ،بــل نجتهــد لترويضــه قليـ ً

الجهــات االقتصاديــة واإلعالميــة ،والطاقــات الشــبابية.

مدير الجلسة:

الشــيخة /فــوز ،أنــت نمــوذج لمــزج اقتصــاد المعرفــة

مدير الجلسة:

الشــركة ،وتحديــداً عــن كيفيــة الربــط بيــن األمريــن ،ومــن هــو

فمن المســتفيد األكبر؟

لقــد قمــت بالربــط بيــن الجانبيــن :اقتصاد المعرفــة ،واإلعالم.

ـأت شــركة خليجســك ،فحدثينــا عــن هــذه
باإلعــام ،فقــد أنشـ ِ
المســتفيد األكبــر؟
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الشيخة فوز الصباح:

أعتقد أن المجالين يتبادالن االستفادة.

مدير الجلسة:

األســتاذ /عبدالمحســن ســامة ،فــي ظــل اقتصــاد المعرفــة،
هــل يتجــه اإلعــام المطبــوع إلــى االندثــار ،واإلعــام الرقمي

إلــى االزدهار؟
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مدير الجلسة:

األستاذ /عبدالمحسن سالمة:

اإلعــام بوســائله التقليديــة يواجــه مرحلــة مفصليــة فــي

السيد /علي جابر ،هل لك تعقيب؟

التقليديــة (صحافــة ،إذاعــة ،تلفزيــون) وبشــكل ســريع جــداً.

أود أن أوضــح أمــراً مهمــاً وأساســياً ؛ وهــو الحاجــة إلــى تحديــد

السيد /علي جابر:

تاريخــه ،فبوجــه عــام ،يجــب أن يتطــور اإلعــام بــكل أشــكاله

المقصــود بمصطلــح اإلعــام المطبوع.

ولكــن هــل هــو فــي اندثــار؟ ال .ولــن يندثــر .وذلــك طبقــاً

للواقــع ،وليــس هــذا انطباعــاً شــخصياً.

مدير الجلسة:

مدير الجلسة:

هل اإلعالم التقليدي مثل الصحيفة؟

أتوجــه بســؤالي إلــى ســعادة /منصــور المنصــوري :هــل

ســتنتهي الصحافــة المطبوعــة قريبــاً ؟

السيد /علي جابر:

ال يوجــد شــيء اســمه اإلعــام المطبــوع ،فاألخبــار هــي

سعادة /منصور المنصوري:

األخبــار ،ولكـ ّـن الــورق وســيلة توزيــع ،واإلنترنــت وســيلة توزيــع

ســيكون ذلــك فــي حالــة عــدم تكيــف المؤسســات اإلعالميــة

أيضــاً وليــس إعالمــاً فــي ذاتــه.

مــع العصــر الرقمــي ،وعــدم دمــج عنصــر الشــباب.
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مدير الجلسة:

مــاذا عــن الصحــف التــي ال تــزال تعتمــد فقــط علــى األخبــار
المطبوعــة ،ولــم تنتقــل إلــى الرقميــة؟

السيد /علي جابر:

ال توجــد رقابــة علــى وســائل التواصــل االجتماعــي ،ولكــن أرى

أن مصطلــح األشــرار اليــوم ينبغــي إطالقــه علــى القائميــن
علــى وســائل التواصــل االجتماعــي؛ ألنهــم يســتبيحون
انتهــاك الخصوصيــة والبيانــات ومــا إلــى ذلــك.

السيد /علي جابر:

ليــس هنــاك أخبــار مطبوعــة ،ولكــن هنــاك أخبــار مطبوعــة

علــى الــورق .والــورق هــو وســيلة توزيــع فحســب .والجريــدة

المطبوعــة علــى الــورق ،هــي وســيلة محــدودة االنتشــار

مقارنــة باإلنترنــت.

مدير الجلسة:

مــاذا عــن المســتخدم؟ هــل عليــه رقابــة ،كمــا تفضلــت

بالذكــر؟

مدير الجلسة:

اآلن ،أســأل ســعادة /منصــور المنصــوري ،لقــد انتقــل المســتخدم
مــن تلقــي الخبــر إلــى صناعــة الخبر ،فهل حق ًا أصبــح الجميع قادرين

علــى صنــع اإلعــام وتطويــره بعــد ظهــور البرامــج الحديثة؟

سعادة /منصور المنصوري:

نحــن اليــوم نــرى أن المســتخدم يجــب أن يلعــب دوراً مــع
الثقافــة المنتشــرة حاليــاً فــي وســائل التواصــل االجتماعــي

أو فــي العصــر الرقمــي.
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األستاذ /عبدالمحسن سالمة:

مدير الجلسة:

أســتاذ /عبدالمحســن ،هــل تعتقــد أن اإلعــام التقليــدي أو

أود أن أســأل :هــل المســتخدم يصلــح أن يكــون صانــع خبــر؟

مــع اإلعــام الرقمــي؟

ليــس محــض خبــر فحســب ،بــل يعنــي الكثيــر مــن األمــور.

ألن الخبــر لــه عناصــره الخاصــة ،وســيظل كذلــك .فاإلعالم
الَّ .

اإلعــام الصحفــي فــي خطــر مــع ظهــور التحديــات الجديــدة
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السيد /علي جابر:

أنت تعني الصحافة.

الشيخة /فوز الصباح:

أمــا عــن اختيــار المحتــوى؛ فنحــن موجــودون دائمــاً علــى
شــبكات التواصــل االجتماعــي؛ لنجــد اإلبــداع برصــد الهيئــات
أو المنظمــات التــي تســاعد علــى الثقافــة اإلبداعيــة .ونركــز

علــى مقابــات الشــباب والتعــرف إلــى التحديــات التــي
تواجههــم ،والفــرص المتاحــة أمامهــم ،وإبداعاتهم ،والقضايا

األستاذ /عبدالمحسن سالمة:

التــي تهمهــم ،ثــم نحصــل علــى المحتــوى ونصوغــه.

الصحافــة تحديــداً ليســت خبــراً فحســب؛ فالصحافــة لهــا أدوار
كثيــرة جــداً والخبــر جــزء منهــا ،فهنــاك صحافــة الــرأي ،وهنــاك
ـتقصائي وراء الخبــر.
تحليـ ٌـل وتقريـ ٌـر وتحقيـ ٌـق اسـ
ٌّ

مدير الجلسة:

هل هناك صعوبة في هذا األمر مع الشباب؟

مدير الجلسة:

الشــيخة /فــوز ،أود أن أتحــدث عــن اختيار المحتوى اإلعالمي

مــن خــال الشــركة لديــك ،كيــف تختــار الشــركة محتــوى

إعالميــاً يجــذب أكثــر مــن غيــره؟ ومــا األســس المطلوبــة؟

الشيخة /فوز الصباح:

أوال ،صعوبــة البحــث عــن المبدعيــن
بالتأكيــد؛ فهنــاك
ً
والوصــول إليهــم ،وثانيــاً  ،خوفهــم مــن الظهــور اإلعالمــي.
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السيد /علي جابر:

مدير الجلسة:

الســيد /علــي جابــر ،أنــت عميــد كليــة اإلعــام ،فهــل الشــباب

نحــن فــي كليــة اإلعــام علينــا أن نعلــم الشــباب األخالقيــات

دفــة اإلعــام؟

أن التربيــة اإلعالميــة اآلن فــي العالــم
لذلــك ،فإنــي أعتقــد َّ

واألســس القانونيــة والحــدود القانونيــة لمهمتهــم ،إلى آخره؛

مــن الجيــل الحالــي قــادرون علــى حمــل مســؤولية توجيــه

العربــي تشــكِّ ل أهميــة قصــوى ،أكثــر مــن أي شــيء آخــر.
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مدير الجلسة:

ســعادة /منصــور المنصــوري ،حيــن نتحــدث تحديــداً عــن
الجيــل الحالــي مــن الشــباب اإلماراتــي ،نســأل :هــل هــو قــادر

علــى توجيــه دفــة االقتصــاد أو الوصــول باإلعــام اإلماراتــي

مدير الجلسة:

أســتاذ /عبدالمحســن ،مــا دور وســائل اإلعــام فــي صناعــة
المحتــوى المعرفــي؟ وهــل تســتطيع مواكبتهــا؟

إلــى بــر األمــان؟

األستاذ /عبدالمحسن سالمة:

سعادة /منصور المنصوري:

تُ عــد أجنــدة الشــباب وتمكيــن الشــباب مــن أولويــات قيادتنــا،
ومــن أولويــات دولــة اإلمــارات حكومــة وشــعباً ؛ لــذا ،فأنــا
أعتقــد أن الشــباب اإلماراتــي يمتلــك القــدرة ،ليــس فقــط

صناعــة المحتــوى ووســائل اإلعــام لــن تكــون جــزءاً مــن

صناعــة محتــوى إعالمــي ثقافــي واقتصــادي وصناعــي
وتقدمــي ،إال إذا توافــرت لديهــا الوســائل األساســية

للصحفــي أو لإلعالمــي الــذي يعمــل فــي هــذا المجــال.

علــى الوصــول باإلعــام اإلماراتــي إلــى بــر األمــان ،بــل وعلــى

الخــروج بشــيء مبتكــر وجديــد وعلــى اإلســهام فــي إثــراء
المحتــوى اإلعالمــي عالميــاً.

أجندة الشباب وتمكين

مدير الجلسة:

الشباب من أولويات قيادتنا،

الســيد /علــي جابــر ،التحــدي األكبــر ،اآلن ،فــي مصداقيــة

ومن أولويات دولة اإلمارات
ً
حكومة وشعبا

األكاذيــب فــي هــذا العالــم؛ فمــا رأيــك فــي ذلــك االســتخدام

الخبــر ،فوســائل التواصــل االجتماعــي أصبحــت وســيلة لنشــر
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أحد الحضور:

الســيئ؟ وكيــف يمكــن محــو هــذه الشــائعات واألكاذيــب

المتلقــي اليــوم لــم يعــد يتلقــى الخبــر فحســب ،بــل أيضــاً

والتأكــد مــن مصداقيــة الخبــر؟

يصنــع الخبــر شــئنا أم أبينــا؛ فهــل الصحافــة الورقيــة إلــى
اندثــار؟ أقــول بــكل ثقــة :نعــم؛ فالخبــر اليــوم يصــل إلـ َّـي قبــل
أن يصــل إلــى الصحافــة الورقيــة.

أحد الحضور:

السيد /علي جابر:

أشــعر كأن الجميــع يفتــرض أن عالــم اإلعــام هــو جوجــل

التحقــق مــن الخبــر قبــل نشــره هــو فلســفة الصحافــة
ُّ

وفيــس بــوك ،وتويتــر ويوتيــوب ،وكأن هــذا هــو العالــم!

التحقــق مــن المحتــوى ،لــذا أصبحــت منصــات للتالعــب

وال جــي ميــل.

الحقيقيــة .لكــن مواقــع التواصــل االجتماعــي تفتقــد عمليــة

ـا ليــس هنــاك فيــس بــوك فــي الصيــن ،وال تويتــر
ولكــن مثـ ً

بالمجتمــع .والمعركــة اآلن هــي أن تنتبــه هــذه المنصــات
لهــذه المشــكلة ،وتعالجهــا وتصححهــا بالخوارزميــات

وبالتكنولوجيــا المتطــورة.
جانب من أسئلة الحضور

مدير الجلسة:

أوال :هنــاك خلــط
أود أن أشــير إلــى بعــض القضايــا المهمــة ً

فــي الصيــن مليــار وأكثــر.

ألن هــذه المســألة أيضــاً
قضيــة جعــل كل مواطــن
صحفيــا َّ
ًّ

أحد الحضور:

ألن تعــداد الســكان
ولكــن بهــا برامــج خاصــة للصيــن نفســها؛ َّ

أحد الحضور:

عنــد كثيــر مــن النــاس بيــن قيمــة الشــيء وانتشــاره ،ثانيــاً :
تســحب القيمــة الحقيقيــة مــن العمــل الــذي جــاء بعــد جهــد

أرى أن علينــا أال نُ علِّ ــم اســتخدام فيــس بــوك وتويتــر

خضــم اإلعــام الهابــط ،تصمــد المؤسســات التــي لديهــا

تحولــت وســائل
واألخالقيــات ومســؤولية الكلمــة .فقــد َّ

أو وســيلة أخــرى فحســب ،بــل كذلــك نعلِّ ــم الواجبــات

وبحــث وقيمــة معرفيــة ...ثالثــاً  :فــي خضــم الشــائعات وفــي

التواصــل االجتماعــي إلــى ســاحات للقتــال ولهتــك األعــراض

قي ٌــم تقدمــه.
شــيء ّ

والقــذف والشــائعات وغيــر ذلــك! أمــا انتهــاء عالــم الصحافــة

الورقيــة ،فقطعــاً ال.
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أحد الحضور:

تمــر
ســؤالي للســيد /علــي جابــر ،أعتقــد َّ
أن التحــدي الــذي ُّ

بــه منطقتنــا -إذا نظرنــا إليهــا مــن ناحيــة اقتصــاد المعرفــة
فــي اإلعــام -هــو التوقــف عــن البقــاء فــي حيــز المتلقــي

ـا تتوســع فــي
والخــروج إلــى حيــز الملقــي .فنــت فليكــس مثـ ً
العالــم كلــه ،وفــي طريقهــا إلــى المنطقــة ،وبــدؤوا شــراء
مسلســات ومحتــوى عربــي بــل واإلنتــاج.

ُّ
التحقق من الخبر قبل
نشره هو فلسفة الصحافة
الحقيقية .لكن مواقع
التواصل االجتماعي تفتقد
عملية التحقق من المحتوى

السيد /علي جابر:

نــت فليكــس أتــت الســوق العربــي مــن خلفيــة منتــج أجنبــي
تثبت أقدامها
وهــو هوليــوود؛ لــذا إذا أرادت نــت فليكــس أن ِّ

بشــكل أساســي فــي العالــم العربــي ،يجــب أن تنتــج محتــوى

شــديد اإلثــارة ،فيمــا يخــص المســائل النوعيــة وغيــر النوعيــة،
والسياســية ،واالجتماعيــة ،وهــي لــن تســتطيع؛ ألنهــم فــي

أن المحتــوى العربــي
النهايــة ســيغلقونها .لذلــك أعتقــد َّ
ـيظل موجــوداً.
سـ ُّ
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اليوم الثاني
قاعة أوبرا المعرفة
الجلسة الرابعة

الفنتك :لقاء التكنولوجيا
بالخدمات المالية
مـحـــــاور الجــلســة
~قطاع التقنيات المالية (الفنتك) :تعريف وتحديات
وآفاق.
~تأثير ثورة المعرفة في تطور الخدمات المالية.
~نحو تعامالت مالية خالية من األوراق النقدية.
~أهمية تطوير البنية التحتية لقطاع الدفع الرقمي.

406

المتحدثون
السيد /نايميش شاه
رئيس قسم االبتكار والتكنولوجيا الناشئة -بنك اإلمارات دبي
الوطني.

الدكتورة /عائشة خانا
المدير التنفيذي لشركة .ADDO AI

السيد /خالد سعد
الرئيس التنفيذي لخليج البحرين للتكنولوجيا المالية  -البحرين.

السيدة /رجاء المزروعي
نائب الرئيس التنفيذي لشركة (فينتك هايف) في سلطة مركز
دبي المالي العالمي

مدير الجلسة
السيد /زيشان أوبال
الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة يلدرز للتمويل
التكنولوجي اإلسالمي.
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السيد /نايميش شاه

الدكتورة /عائشة خانا

السيد /خالد سعد

رئيس قسم االبتكار والتكنولوجيا الناشئة -
بنك اإلمارات دبي الوطني

المدير التنفيذي لشركة ADDO AI

الرئيس التنفيذي لخليج البحرين للتكنولوجيا
المالية  -البحرين

ق ــاد الــتــجــربــة ال ــرائ ــدة إلدخـ ــال تقنية «بــلــوك

عقد
ٍ
عملت ببورصة وول ستريت ألكثر مــن

عـ ــمـ ــل لــــــــدى مـ ــؤسـ ــسـ ــة «إرنـــــــســـــــت آنـ ــد

بنك «آي ســي آي ســي آي» بالهند ،وبنك

نطاق واسـ ٍـع.
المخاطر وتحليل البيانات على
ٍ
وشاركَ ت في تأسيس «معهد الواقع الهجين

إنــفــيــســتــمــنــتــس» ف ــي ل ــن ــدن .حــصــل الــســيــد
خالد سعد على درجــة الماجستير من جامعة

إدارة مجموعة «فيوتشر سيتيز جروب» بكلية

درجة البكالوريوس من جامعة «إكسيتر» مع

تــشــيــن»  Blockchainف ــي اإلمــــــارات بين

«اإلمارات دبي الوطني» بدولة اإلمارات ،كما

وفعالة
رق العمل لبناء بنية تحتية مرنة
قاد ِف َ
ّ
وآمنة للمجموعة والحفاظ عليها.

مــن الــزمــان؛ لتطوير أنظمة الــتــداول وإدارة

 ،»Hybrid Reality Instituteكما تولّ ت

لندن لالقتصاد ،وعملت مستشاراً في جامعة
التفرد.

ي ــون ــج» ،وكــذلــك ل ــدى شــركــة «إس إي آي

«إمــبــريــال كــولــيــدج» فــي لــنــدن ،وحــصــل على
مرتبة الشرف األولى.
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السيدة /رجاء المزروعي
نائب الرئيس التنفيذي لشركة فينتك هايف
في سلطة مركز دبي المالي العالمي
خريجة تنفيذية من كلية «هارفارد» لألعمال.
وهــي حاصلة على الماجستير فــي القيادة
واإلدارة الــعــالــمــيــة م ــن جــامــعــة اإلمـــــارات
ً
إضافة إلى بكالوريوس في
العربية المتحدة،

تكنولوجيا المعلومات التجارية مــن كليات
التقنية العليا في اإلمارات العربية المتحدة.
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مدير الجلسة:

مدير الجلسة:

وقــع مركــز دبــي المالــي العالمــي أخيــراً  10مذكــرات
لقــد ّ

ماذا تعني التكنولوجيا المالية أو ما نسميه (فنتك)؟

تفاهــم مــع مراكــز رائــدة فــي مجــال التكنولوجيــا الماليــة
علــى مســتوى العالــم ،مــا الــذي تتوقعــون تحقيقــه مــن هــذا
التعــاون؟

السيد /نايميش شاه:

نــرى أن التكنولوجيــا الماليــة هــي كل مــا يجلــب القيمــة إلــى
المؤسســات علــى نحــو أســرع.

السيدة /رجاء المزروعي:

نحــن نريــد إطــاق الفــرص للتكنولوجيــا الماليــة علــى مســتوى

العالــم مــن داخــل المنطقــة وخارجهــا.

السيد /خالد سعد:

(فنتــك) هــو التفكيــر فــي فعــل األشــياء بطريقــة مختلفــة
جــداً.

مدير الجلسة:

مــن وجهــة نظــرك ،مــاذا ســتجلب التكنولوجيــا الماليــة إلــى
البحريــن والنظــام البيئــي المالــي هنــاك؟
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نحــو أكبــر ،وأصبــح األمــر اآلن ُمركّ ــزاً علــى
متحكّ مــاً علــى
ٍ
ـكل كبيــر.
العمــاء بشـ ٍ

السيد /خالد سعد:

أعتقــد أن (فنتــك) يحــدث نقلــة رئيســة وأساســية فــي

الطريقــة التــي يتعامــل بهــا األفــراد والشــركات والنظــام
البيئــي المالــي مــع التغيــرات الخالقــة والتقنيــة المتالحقــة.

مدير الجلسة:

مــا الــذي يفعلــه بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي لقيــادة
االبتــكار والتغييــر؟

مدير الجلسة:

مــا االختالفــات األساســية بيــن التعامــل المالــي التقليــدي
وبيــن بيئــة فنتــك دائمــة التغييــر؟

السيد /نايميش شاه:

األمــر يتعلــق بالكفــاءة التشــغيلية ،وبنمــاذج أعمــال بديلــة
وجديــدة ،وبقنــوات أربــاح جديــدة ،وبإشــراك العمــاء ،فهــذه
هــي المحــاور األربعــة الرئيســة التــي نتعامــل بهــا.

الدكتورة /عائشة خانا:

نحتــاج إلــى خدمــة عمالئنــا أينمــا كانــوا ،وتقديــم الخدمــات
التــي يحتاجــون إليهــا بطريقـ ٍـة تبــدو كأنهــا تجربــة قائمــة علــى

البيانــات التــي تجعــل الخدمــات المقدمــة إليهــم ُمخصصــة.
أعتقــد أن هــذا هــو االختــاف الكبيــر ،حيــث أصبــح العميــل

مدير الجلسة:

ما التحديات والصعوبات التي يواجهها فنتك في المنطقة؟
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السيدة /رجاء المزروعي:

السيد /خالد سعد:

الشــركات الناشــئة هنــا فــي المنطقــة تحتــاج إلــى اللوائــح

هنــاك أمــر مهــم ،وهــو غيــاب التفرقــة لــدى البنــوك بيــن

المنظمــة والتمويــل المناســب ،إضافـ ًـة إلــى بيئــة
ِّ
والقوانيــن

الشــركات المتوســطة والصغيــرة والناشــئة ،وهنــا تظهــر

عمــل تمكينيــة ،والوصــول إلــى المؤسســات الماليــة التــي قد

فرصــة وإمكانيــة وجــود منصــات تمويــل بديلــة ،حيــث لــن

جربنــا فــي مركــز
تســتخدم التكنولوجيــا بالتأكيــد فــي أعمالهــاَّ .

تســتطيع المؤسســات الماليــة التقليديــة سـ َّـد هــذه الفجــوة.

دبــي المالــي العالمــي إنشــاء نظــام بيئــي مالــي شــامل مــن

مكونــات مختلفــة ،وشــركاء مختلفيــن لتمكيــن هــذا النظــام.
إننــا نتعــاون مــع  21مؤسســة ماليــة تفتــح أبوابهــا ومنصاتهــا

لالبتــكار ،ونشــركهم فــي مجــال الفنتــك ،واآلن هنــاك أكثــر
مــن  50شــركة تعمــل فــي مجــال الفنتــك ُأنشــئت فــي المركــز
المالــي.
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الدكتورة /عائشة خانا:

أعتقــد أن تمويــل الشــركات الصغيــرة والمتوســطة يمثــل
مشــكلة ضخمــة ،ليــس فقــط لشــركات الفنتــك ولكــن فــي

العمــوم.

مدير الجلسة:

مــن منظــور مصرفــي ،كيــف تنظــر إلــى الفنتــك ،وكيــف يبــدو
مــن المنظــور الشــامل للبنــوك؟

الدكتورة /عائشة خانا:

إن البنــوك مهمــة جــداً فــي النظــام البيئــي المالــي الخــاص

بالفنتــك.

السيد /خالد سعد:

نحــن اآلن نعيــش فــي عالــم تجريبــي .جميــع الشــركات
العاملــة فــي مجــال الفنتــك تــرى أن األمــر يحتــاج إلــى
التعــاون ،وأعتقــد أنــه كلمــا تحركــت الشــركات ببــطء أظهــر

هــذا التعــاون نتائــج مهمــة .وفــي النهايــة ،يمكنــك أن

تتعــاون ،لكــن كلمــا أســرعت بــإدراك حاجتــك إلــى الرجــوع
إلــى الفوائــد التــي يحتــاج إليهــا األشــخاص بالفعــل ،والباقــات
التــي تقــدم تجــارب جيــدة إليهــم ،كان هنــاك إدراك للفرصــة

السيد /نايميش شاه:

الفوريــة للتعــاون مــع الشــركات العاملــة فــي مجــال الفنتــك.

إنهــا مســألة صعبــة أن تعمــل الشــركات العاملــة فــي مجــال

الفنتــك بمفردهــا ،فهــي تحتــاج إلــى دعــم مــن البنــوك.
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لديهــم فكــرة عمــا كنــا نتحــدث عنــه! واعتقــدوا أننــا لــن نعــود

مــرة أخــرى .لكننــا عدنــا فــي العــام التالــي
ً
للحديــث معهــم
وقــد ضاعفنــا عــدد المؤسســات الماليــة وعــدد الطلبــات

للمشــاركة فــي البرامــج المختلفــة ،وزادت نســبة التعــاون

مدير الجلسة:

علــى نحـ ٍـو أفضــل.

فــي ظــل التطــورات والتغيــرات الحاليــة ،كيــف تــرى عمليــة

مواكبــة البنــوك لهــذه التغيــرات التشــغيلية؟

مدير الجلسة:

مــا الــذي تعتقــد أننــا نحتــاج إليــه للتحكُّ ــم فــي نمــو أعمــال

السيد /نايميش شاه:

الفنتــك ،وقياســه وضمــان اســتخدامه علــى النحــو الصحيــح؟

أطلقنــا برنامجــاً للتحــول الرقمــي بمبلــغ مليــار درهــم إماراتــي،
ليــس لتغييــر الواجهــات فقــط ،ولكــن ليكــون رحلــة مكتملــة

لهــا بدايــة ونهايــة .إن الفكــرة هــي اســتخدام التحــول
الرقمــي لالنتقــال إلــى مرحلــة التطبيقــات ،ثــم إلــى الصيرفــة
المفتوحــة.

السيد /خالد سعد:

أن أحــد األمــور هــو تقســيم النظــام البيئــي المالــي
أعتقــد َّ

أن حاجتنــا األولــى هــي مناقشــة
إلــى قطاعــات عــدة .ونــرى َّ

ً
خاصــة مــع واضعــي اللوائــح والقوانيــن؛
عمليــة التعليــم،
عــادة قلقــون مــن أي شــيء غريــب ،وال يرحبــون بــه،
ً
فهــم

السيدة /رجاء المزروعي:

وهــذا يتطلــب بعــض الوقــت للتعامــل معــه .إن انفتــاح

عندمــا بدأنــا البرنامــج العــام الماضــي ،كان لدينــا  11مؤسســة

واضعــي اللوائــح والقوانيــن يجبــر النظــام البيئــي المالــي علــى

ماليــة ،وتحدثنــا عــن الفنتــك واالبتــكار مــع البنــوك ،ولــم يكــن

النهــوض أيضــاً.
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الدكتورة /عائشة خانا:

السيد /خالد سعد:

فــي األســواق الناشــئة فــي الــدول الغربيــة المتقدمــة،

إن االبتــكار ليــس مقصــوراً علــى إدارات تقنيــة المعلومــات

اســتباقية .فعبــر آســيا والشــرق األوســط تدفــع الحكومــات

ـتويات مختلفــة.
ٍ
بالكامــل فــي نســيج المؤسســة وعلــى مسـ

خاصـ ًـة التــي لديهــا قطــاع خــاص متطــور ،تكــون الحكومــات

المتقدمــة التغييــر ،ونحــن نــرى أن معظــم تلــك الــدول بــدأت

وال ُمركّ ــزاً فــي منطقــة واحــدة ،بــل هــو عنصــر مدمــج

فــي جعــل تلــك االســتراتيجيات تشــغيلية؛ مــا يجعــل النظــام

البيئــي المالــي ينمــو علــى نحـ ٍـو جيــد.
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مدير الجلسة:

يميــل األشــخاص اآلن إلــى إجــراء التعامــات كافــة مــن خــال

الهواتــف ،هــل هنــاك احتمــال لزيــادة مســألة تنفيــذ الخدمــات
بعيــداً عــن البنــوك؟

الدكتورة /عائشة خانا:

بالتأكيــد ،لقــد أصبحــت الهواتــف المتحركــة بوابــة إجــراء
الخدمــات الماليــة؛ فمــن خــال الهاتــف يمكــن الحصــول علــى

هائــل مــن البيانــات.
كــم
ٍّ
ٍ

السيد /نايميش شاه:

حيــن أطلقنــا أول بنــك إلكترونــي وأســميناه  Liv.لــم نكــن

متأكديــن مــن نجــاح األمــر ،وكانــت النتيجــة المفاجئــة -بعــد
ً
مقارنــة
 15أو  18شــهراً  -وجــود اســتحواذ لعمــاء جــدد

بالصيرفــة التقليديــة! لقــد أعطانــا هــذا تأكيــداً بــأن البيانــات

مدير الجلسة:

هــي كل شــيء؛ لــذا أخذنــا مــا تعلمنــاه مــن هــذه التجربــة

هــل هنــاك مــا تقومــون بــه حاليــاً  ،فيمــا يتعلــق بالطــرق

إلدخالــه فــي الصيرفــة التقليديــة فــي البنــك .هنــاك أيضــاً

وإمكانيــة الوصــول إلــى االبتــكار والفنتــك؟

حيــث هنــاك تحديــان :األول ،صعوبــة فتــح الحســابات البنكيــة،

التقليديــة للصيرفــة والتعامــل فــي الخدمــات الماليــة،

مســألة الشــركات الصغيرة والمتوســطة والشــركات الناشئة،
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السيدة /رجاء المزروعي:

إنهــا عمليــة تعليــم لواضعــي اللوائــح والقوانيــن؛ حيــث

نحتــاج إلــى تثقيفهــم فــي مجــال التكنولوجيــا ليســتطيعوا
وضــع اللوائــح والقوانيــن المناســبة ،وفــي حالــة وضــع لوائــح

ـاط معيــن ،يمكــن تطبيقــه فــي مجــاالت أخــرى.
وقوانيــن لنشـ ٍ

ونحــن نحــاول إيجــاد الحلــول لتلــك المشــكلة ،والثانــي،
التعامــل مــع األمــر مــن وجهــة نظــر الشــركات الناشــئة فيمــا
يتعلــق بإدخالهــم فــي نظــام الفنتــك.

السيد /خالد سعد:

آليــة إضافيــة وطريــق واضــح لتحديــد
يجــب أن تكــون هنــاك ّ
وجهتــك ،هــذا يدفــع واضعــي اللوائــح والقوانيــن إلــى

التفكيــر فيمــا تفعلــه التكنولوجيــا وكيفيــة تنظيــم ذلــك ،بــل
وإلــى التفكيــر فــي أفضــل الممارســات التــي يمكــن تطبيقهــا
محليــاً  ،وفــي خــال إطـ ٍـار زمنــي ،ووضــع تصــور لكيفيــة حدوث

مدير الجلسة:

األشــياء.

هــل يمكــن تطبيــق اللوائــح والقوانيــن المســتخدمة فــي
المؤسســات الماليــة التقليديــة علــى الفنتــك؟ ومــا الــذي
حــدث مــع واضعــي اللوائح والقوانين فــي المنطقة للتخلص
مــن القيــود المفروضــة والتعامــل مــع هــذه المســألة؟
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الدكتورة /عائشة خانا:

ـزل عــن غيرها
لوائــح وقوانيــن الفنتــك ال يمكــن أن توضــع بمعـ ٍ
مــن اللوائح.

مدير الجلسة:

بالحديــث عــن عمليــات الســداد الرقميــة ،مــا الــذي تعتقــد أن

باهظــة ،وهــذا مــا يحدث في المؤسســات الماليــة التقليدية.

المشــفرة فيمــا يتعلــق بمســألة الشــفافية ،وضمــان تنفيــذ

العمليــات علــى نحـ ٍـو أرخــص وأســهل وأكثــر اســتمراراً.

أعتقــد أن الوقــت اآلن هــو وقــت التحــول إلجــراء مثــل هــذه

تحققــه عمليــات الســداد النقديــة والبلــوك تشــين والعمالت
كل طــرف لمهامــه علــى النحــو المناســب؟

الدكتورة /عائشة خانا:

السيد /خالد سعد:

عنــد الحديــث عــن الســداد ،نريــد أن ننظــر إلــى المــكان

أصبــح إجــراء العمليــات أســهل بظهــور خدمــات الهواتــف

الــذي يجــد األشــخاص فيــه ســهولة إلجــراء عمليــة الســداد.

البلــوك تشــين ،نجــد شــركات تحويــل النقــود تضــع رســوماً

والمواصــات.

المتحركــة وغيرهــا مــن األجهــزة الرقميــة .وعنــد الحديــث عــن

هنــاك عوامــل عــدة تؤثــر فــي مســألة الســداد ،أولهــا النقــل
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السيد /نايميش شاه:

إن حــل مشــكالت العمــاء يأتــي فــي المقــام األول ،ثــم بعــد

ذلــك تأتــي التكنولوجيــا والبلــوك تشــين وخالفــه.

مدير الجلسة:

السيد /نايميش شاه:

أعتقــد أننــا ســنرى الصيرفــة المفتوحــة فــي 2030؛ حيــث
ســيتحول البنــك إلــى منصــة لبيــع باقــة محاســبية أو لشــراء
حســابٍ مــا.

الدكتورة /عائشة خانا:

هــل هنــاك مخــاوف فيمــا يتعلــق بمســتقبل المؤسســات

أعتقــد أننــا نــرى الكثيــر مــن التطــور والنمــو فــي عديــد مــن

المســتقبل فــي هــذا الصــدد؟

هائــا فــي مجهــودات البنــوك التقليديــة
حيــث نــرى نمــواً
ً

الماليــة والنظــام المصرفــي التقليــدي ،ومــاذا يخبــئ لنــا

دول آســيا مثــل ســنغافورة والفلبيــن وإندونيســيا وغيرهــا؛

لالبتــكار والتحـ ُّـول إلــى الخدمــات الرقميــة ،إضافـ ًـة إلــى نمــو
الشــركات الناشــئة فــي مجــال الفنتــك.

السيد /خالد سعد:

أن مــا نمــر بــه اآلن مــن تحــول ،ســيغير طريقــة تفكيرنــا
أعتقــد َّ

فــي كيفيــة التعامــل مــع األشــياء .ستســتمر التكنولوجيــا

والمعرفــة فــي التطــور.
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السيدة /رجاء المزروعي:

أعتقــد أننــا ســنرى مزيــداً مــن الشــركات الناشــئة فــي مجــال
الفنتــك ،وســيحتل مجــال الفنتــك نســبة  %8مــن خدمــات
القطــاع المالــي فــي غضــون الســنوات الخمــس المقبلــة.

السيدة /رجاء المزروعي:

الفنتــك هــو اســتخدام التكنولوجيــا إلنشــاء منتجــات
وخدمــات جديــدة فــي قطــاع الخدمــات الماليــة.

جانب من أسئلة الحضور

أحد الحضور:

هل ستحل العمالت المشفرة محل العمليات المصرفية؟
السيد /نايميش شاه:

أنــا أؤيــد مســألة األخالقيــات فــي مجــال العمــل المصرفــي،
حيــث يجــب حمايــة اســتثمارات العمــاء وتحذيرهــم حــال
توقــع حــدوث أي عجــز فــي اإليــرادات الخاصــة بهــم.

السيد /نايميش شاه:

ال أعــرف تحديــداً مــا إذا كانــت البنــوك ســتتبنّ ى العملــة

أن مقــدار
المشــفرة أم ال ،لكــن فــي الوقــت الحالــي أعتقــد َّ

جــداً.
الثقــة بهــذا األمــر قليــل ّ
أحد الحضور:

هــل الفنتــك بمثابــة مركــز محــوري الحتضــان الشــركات

الناشــئة؟ وهــل ليــس علــى البنــوك مســؤولية حمايــة
اســتثمارات األفــراد وتحذيرهــم مــن الخســارة؟
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اليوم الثاني
قاعة حديث المعرفة
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اليوم الثاني
قاعة حديث المعرفة
الجلسة األولى

الذكاء االصطناعي
ّ
والتعلم اآللي

مـحـــــاور الجــلســة
ّ
~ما الذكاء االصطناعي؟ وما األتمتة؟ وماذا يعني التعلم
ّ
ّ
ُ
المتعمق والتعلم اآللي؟
~تصحيح اللغط حول مفهوم الذكاء االصطناعي.
ً
~كيف أصبحت أنظمة الذكاء االصطناعي جزءا من حياتنا
اليومية؟
~من ينتج المعرفة في ظل اقتصادنا المعرفي؟
426

المتحدث
السيد /آدم جرينفيلد
مؤسس شركة Urbanscale

كاتــب أمريكــي ومهنــدس اختصاصــي فــي
التخطيــط العمرانــي ،هندســة المعلومــات
فــي شــركة رازورفيــش فــي طوكيــو ،عمــل
مديــر إخــراج التصاميــم المتعلقــة بالخدمــات
وواجهــة المســتخدم فــي مقــر شــركة نوكيــا
فــي هلســنكي ،مــن أشــهر مؤلفاتــه« ،عصــر
بــزوغ الحوســبة فــي كل مــكان» ،و«التقنيات
الجذريــة :تصميــم الحيــاة اليوميــة».
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ســنتحدث اليــوم عــن الــذكاء االصطناعــي ومرحلــة مــا

القادمــة ،باإلضافــة إلــى أمــور مثــل :التصنيــف االئتمانــي،

االصطناعــي .حيــن نناقــش هــذا الموضــوع يظــن البعــض أن

ونمذجــة الطقــس ،وحمايــة الميــاه ،وتقييــم المخاطــر ،وقــد

بعــد اإلنتــاج البشــري للمعرفــة ،وســنبدأ بتعريــف الــذكاء
المقصــود بــه هــو الروبوتــات ،ولكننــا فــي الحقيقــة ال نقصــد

يوجــه
بالروبوتــات الــذكاء االصطناعــي ،بــل نشــير إلــى مــا ِّ

ويتحكــم فــي الروبوتــات وأشــياء أخــرى كثيــرة فــي حياتنــا.
ما الذي تفعله لنا الخوارزميات؟ يتم استخدام الخوارزميات

فــي كثيــر مــن الجوانــب فــي عالمنــا المعاصــر مثــل :تمييــز
األنماط ،والكشف عن القيم الشاذة ،والرؤية اآللية ،وتمييز
الــكالم ،ومعالجــة اللغــات الطبيعيــة ،وإرشــادات وتوجيهــات
المركبــات ذاتيــة القيــادة التــي ستنتشــر فــي الســنوات

واختيــار شــريك الحيــاة ،وإدارة حركــة المــرور ،ومنــع الجريمــة،
تُ ســتخدم أيضــاً فــي أنظمــة األســلحة ذاتيــة التشــغيل،

والتمييــز المؤتمــت لسالســل الرســائل ،واكتســاب الهــدف،

والكثيــر مــن التطبيقــات األخــرى التــي نســتخدمها فــي
عالمنــا المعاصــر .كل هــذه التطبيقــات ال يمكــن أن يبتكرهــا

البشــر ،وهــذه نقطــة مهمــة! فمــا تفعلــه الخوارزميــات مــن

حيــث التعــرض للتعلــم اآللــي عبــارة عــن نســخة مجــردة مــن

إبداعيــاً ،
العالــم .فــإذا كنــت جراحــاً أو ســائق شــاحنة أو فنانــاً
ّ
فهنــاك نمــط لــكل شــيء تفعلــه ،وخوارزميــات التعلــم اآللــي
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مــزودة بإمكانيــة اســتخالص األنمــاط ممــا نفعلــه ووضعهــا

علــى نظــام الروبــوت ،وبهــذه الطريقــة اســتطاع الروبــوت أن

وتنزيلهــا علــى أنظمــة مركبــة ذاتيــة القيــادة أو أي نظــام

الروحــي! فعندمــا يســتخدم الرجــل الســيف فهــو يحــاول
ُّ

يــؤدي جميــع حــركات اإليايــدو ،ولكنهــا مجــردة مــن الجانــب

فــي شــكل مجموعــة تعليمــات قابلــة للنقــل ،ويمكــن أخذهــا

التعبيــر عــن طبيعــة العالــم ،ولكــن الروبــوت يــؤدي الحــركات

روبوتــي آخــر يســتخدم تلــك الخوارزميــات .علــى ســبيل المثال؛

الماديــة بطريقــة مماثلــة لمقاتــل اإليايــدو لكنهــا مجــردة مــن

لدينــا روبــوت صناعــي  ،MH24ورجــل قضــى  25ســنة يتعلــم

الجانــب التعبيــري .فليــس لــدى الروبــوت ُروح ليعبــر عنهــا!

ويتقــن اإليايــدو« -فــن مــن الفنــون القتاليــة اليابانيــة الحديثــة

بمعنــى آخــر؛ فهــو يعمــل وفقــاً لمجموعــة التعليمــات التــي

يهتــم بتجريــد الســيوف» -وال شــك فــي أن هــذا الرجــل لــم

تــم تثبيتهــا عليــه ،بــل يــؤدي الحــركات بطريقــة قــد تتفــوق

قتاليــاً فحســب ،بــل
يكــن ينظــر إلــى فــن اإليايــدو باعتبــاره فنّ ــاً
ّ

علــى مقاتــل اإليايــدو دون توقــف ،وحيــن يكــون لدينــا مثــل

كان يــرى أن الهــدف مــن اإليايــدو هــو الوصــول إلــى أعلــى

هــذا الســياق؛ حيــث تُ حاكــي األنظمــة اإللكترونيــة فــي

الروحانيــة وطريقــة ســبر أغــوار الكــون ،حيــث
مســتوى مــن ُّ

«مرحلــة مــا بعــد اإلنتــاج البشــري للمعرفــة» الســلوكيات

وطلــب
وحيــة عميقــةُ .
كان يــرى اإليايــدو مــن وجهــة نظــر ُر ّ

واألفعــال البشــرية وتقلدهــا اعتمــاداً علــى الخوارزميــات،

مــن هــذا الرجــل ارتــداء بــزة اللتقــاط الحركــة ،وبــدأ التفاعــل

تبــدو كأنهــا تســتجيب للقيــم والمســاعي الخاصــة بنــا ،ولكــن

مــع الروبــوت المذكــور ســلفاً أليــام عــدة مرتديــاً البــزة .هنــا

األمــر يتعلــق بمنظــور آخــر مــن اإلدراك والدوافــع.

أمكــن تحويــل كل مــا تعلمــه ومارســه مــن فنــون اإليايــدو

ومــن األمثلــة األخــرى مشــروع بعنــوان «رامبرانــت التالــي»،

إلــى مجموعــة تعليمــات قابلــة للنقــل ،وتــم نقلهــا وتثبيتهــا
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الــذي تــم تحــت رعايــة بنــك أي إن جــي الهولنــدي ،وكان

إننــا فــي بدايــات عصــر مــا بعــد اإلنتــاج البشــري للمعرفــة.

عــد مــن األصــول الثقافيــة الهولنديــة التــي يفخــرون بهــا،
ُي ُّ

وفــق المنطــق وليــس مــن جانبنــا وال مــن جانــب أي شــيء

غرضهــم مــن هــذا المشــروع يتمحور حــول أن رامبرانت كفنان
وكانــوا يريــدون فهــم مــا الــذي يمكــن أن تفعلــه الخوارزميــات
إلحيــاء هــذا التــراث الثقافــي الخــاص برامبرانــت! مــن خــال

إطــاق لوحــة جديــدة مطبوعــة ثالثيــة األبعــاد؛ عــن طريــق
اســتخدام برنامــج يحاكــي أســلوب رامبرانــت الشــهير ،ويعمــل

بطريقتــه نفســها ،وتــم تغذيــة برنامــج خوارزميــة التعــرف

علــى الوجــه بحوالــي  400لوحــة معروفــة لرامبرانــت؛
لتحديــد وتصنيــف األنمــاط الهندســية األكثــر شــيوعاً لرســم
مالمــح اإلنســان ،وكانــت الخوارزميــة تعمــل علــى تمييــز
عــدد األشــخاص فــي اللوحــات ،والمســافات بيــن أعينهــم،

واتجاهــات نظراتهــم ،وألــوان مالبســهم ،وبهــذه الطريقــة
ســاعدتنا الخوارزميــات علــى تقديــم إبــداع جديــد لرامبرانــت
بعــد عــدة قــرون مــن وفاتــه ،فقــد كان ذلــك أشــبه بتنفيــذ

جديــد وطــرح جديــد مختلــف عــن رؤيتنــا وفهمنــا ،نجحــت فــي

تقديمــه الخوارزميــات.

فالمعلومــات والمعــارف ســيتم إنتاجهــا مــن أنظمــة تعمــل
آخــر يشــبهنا ،وذلــك بشــكل قــد ال نفهمــه وخــارج نطــاق
قدراتنــا علــى التصــور.

يجــب أن نتذكــر أن كل األشــكال والتطبيقــات المتوقعــة فــي

عصــر مــا بعــد اإلنتــاج البشــري للمعرفــة ،هــي إنتــاج بشــري
فــي األســاس ،فــكل مجموعــات التعليمــات والتطبيقــات

التــي تعالجهــا الخوارزميــات نتــاج الطمــوح البشــري للتصنيــف
والفــرز ،والرغبــة فــي إدراج األشــياء ضمــن تلــك التصنيفــات،

فمــا ســتنتجه الخوارزميــات فــي النهايــة انعــكاس ألفكارنــا؛
لــذا ينبغــي لنــا الحصــر بشــأن التحيــز والمحابــاة البشــرية ،فقــد

تــؤدي إلــى نتائــج شــديدة الســلبية إذا تعرضــت لمعالجــة
الخوارزميــات .فمــع بــدء اآلالت فــي ترتيــب وتصنيــف حياتنــا،
يجــب أن نكــون حريصيــن بشــأن أفكارنــا التــي قــد تخضــع
لمعالجــة الخوارزميــات؛ فقــد تكــون آخــر أمــل بالنســبة إلينــا؛

فيجــب أن نكــون حريصيــن علــى الحــد مــن ممارســة التحيــز

عندما يحدثكم أحد حول «مســؤولية المحاســبة ذات الصلة

والمحابــاة ،ومنــع تكرارهــا مــن خــال خضوعهــا للخوارزميــات.

تطــور الــذكاء االصطناعــي واســتخدام الخوارزميــات ،تنتــج

َ
المعرفة في عالمنا
مغاير .وال شــك أنه كلما أنتجت اآلالت

بالخوارزميــات» ،فبالتأكيــد هــذا كالم غيــر صحيــح؛ ألنــه كلمــا
أمــور غيــر قابلــة للفهــم البشــري .لــن نســتطيع -حتــى مــن

حيــث المبــدأ -تفســير طريقــة عمــل ودوافــع الخوارزميــات؛
فعمــل الخوارزميــات قائــم علــى تطويــر النمط بطريقة تكســر
العالقــة بيــن المدخــات والمخرجــات .األمــر ال يتعلــق بعــدم
فهمنــا التقنيــات التــي ال نســتخدمها ،بــل بعــدم قدرتنــا علــى
فهمهــا .والنتيجــة عالــم ُمهيــأ لعقــول أخــرى!

ويجــب أن نكــون حريصيــن علــى تقييــم القيــم علــى أســاس
فقدنــا الســيطرة والقــدرة علــى الفهــم ،ومــن هــذا المنطلــق
يجــب أن نكــون حريصيــن تجــاه الطريقــة التــي ستنتشــر بهــا
هــذه الخوارزميــات فــي عالمنــا .وإذا لــم ننتبــه فســنصل إلــى
عالــم غريــب ال نفهمــه ،وفــي الحــاالت التــي ينبغــي فيهــا

تقييــم قيمنــا مــن منظــور مختلــف ،يبقــى الســؤال :مــا الــذي
نســتطيع تحقيقــه نتيجــة لهــذه العمليــة؟
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اليوم الثاني
قاعة حديث المعرفة
الجلسة الثانية

رأس المال «غير
الملموس/غير
ّ
المفعل» والفكري
مـحـــــاور الجــلســة
~ما رأس المال الفكري غير الملموس؟
~الدول الرائدة في مجال رأس المال الفكري.
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المتحدث
البروفيسور /ليف إدفينسون
ّ
أستاذ رأس المال المعرفي في جامعة لوند ،السويد

المعرفــي فــي جامعــة
أســتاذ رأس المــال
ّ
لونــد  -الســويد
أول أســتاذ عالمــي فــي رأس المــال الفكــري
فــي جامعــة «لونــد» بالســويد وجامعــة
«البوليتكنيــك» فــي هونــغ كونــغ ،فــي
 1998حصــل علــى جائــزة «Brain of the
 »Yearمــن مؤسســة «بريــن ترســت» ،وقــد
درج اســمه فــي موســوعة مشــاهير العالــم
ُأ ِ

«.»Who’s Who
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نعيــش منــذ عقــود فــي عصــر الصناعــة ،وهــذا أمــر قديــم؛

المؤسســي ،ورأس المــال المتجــدد ،ورأس مــال العمليــة.

األشــياء غيــر الملموســة.

فــي الحقيقــة ،ال يمكــن لــرأس المــال البشــري العمــل ألكثــر مــن

يجــب أن نجــد شــيئاً آخــر ،وهــذا يعتمــد علــى االســتثمار فــي

مــا المــدة التــي يمكــن لــرأس المــال البشــري أن يعمــل فيهــا؟

عنــد الحديــث عــن تأثيــر رأس المــال الفكــري الوطنــي نجــد

 4ســاعات؛ حيــث تقــول األبحــاث الطبيــة إن المــدة المثلــى هــي

فــي حيــن تحافــظ الــدول ،التــي تســتخدم رأس المــال الفكــري

بــه ،والحيــز الــذي تعمــل فيــه؛ بحيــث يمكــن مضاعفــة تلــك

أنــه يتــراوح بيــن  %17و %72مــن الناتــج اإلجمالــي المحلــي،
علــى نحـ ٍـو أفضــل ،علــى تأثيــر أقــوى بنســبة  %70فــي الناتــج
اإلجمالــي المحلــي ،وهــذا خــارج نطــاق الخريطــة التقليديــة؛

لــذا نحــن فــي حاجــة إلــى إعــداد خرائــط جديــدة.

 4ســاعات ،لكــن تكمــن الفكــرة فــي تغييــر الفعــل الــذي تقــوم
الســاعات مرتيــن أو ثالثــاً؛ مــا يعنــي مضاعفــة اإلنتاجيــة .هنــا

يظهــر النمــط القائــل بضــرورة االنتقــال مــن رأس مــال هيكلــي
إلــى آخــر؛ فيمكــن أن يكــون هــذا الهيــكل المكتــب ثــم متحــف

يمكننــا إعــداد خرائــط لتحديــد الفجــوات؛ لنــرى كيــف تؤثــر

المســتقبل ،ثــم ســاحة اللعــب مــع األجيــال الشــابة ،حينئـ ٍـذ يكــون

الطيــار لتحديــد العوامــل الجويــة لمعرفــة اقتــراب ريــاح شــديدة

يضاعــف مــن اإلســهام فــي الناتــج اإلجمالــي المحلــي.

السياســة فــي المســتقبل ،فعلــى ســبيل المثــال؛ مــا يفعلــه
أو حــدوث إعصــار ،ثــم بعــد ذلــك يســتطيع اإلبحــار وفقــاً لدوران

األرض وغيرهــا مــن العوامــل .نحــن نحتــاج إلــى مدخــل إبحــار
جديــد ،يراعــي المجــاالت الســتة اآلتيــة :رأس المــال البشــري،
ورأس المــال الهيكلــي ،ورأس المــال الســوقي ،ورأس المــال

لديــك  3مســاحات مختلفــة إلعــداد القيمــة الخاصــة بــك؛ مــا

مــا المقصــود بــرأس المــال الهيكلــي؟ هــو فــي األســاس كل

مــا تتركــه عنــد الذهــاب إلــى المنــزل ،فهــو ال ينــام أبــداً ! أنــت
رأس مــال بشــري تســتطيع النــوم ،أمــا هــو فــا .إن رأس

المــال الهيكلــي أكثــر أهميــة مــن وجهــة نظــر االســتثمار
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واإلنتاجيــة ومضاعفــة اإلنتــاج واألربــاح؛ لــذا يجــب البحث عن

العقليــة وهــذا قــد يــؤدي إلــى مجتمعــات جديــدة.

المــال الهيكلــي الخــاص بالمســتقبل هــو األســواق التجاريــة

فلدينــا فــي دبــي العديــد مــن أعمــال العمليــات ،وليــس لدينــا

اآلن ،هنــاك عالقــة تبادليــة بيــن األعمــال العقليــة والوظائــف.

رأس المــال الهيكلــي الخــاص بالمســتقبل .لــن يكــون رأس

حتــى اآلن أعمــال عقليــة ،وهــذا قــد يكــون محــور عمليــة البحــث

وال المنــازل الكبيــرة ،إنــه شــيء آخــر؛ قــد يكون البنيــة التحتية

فــي المســتقبل .فــي حالــة الرغبــة فــي االســتثمار فــي هــذا

للتعليــم ،أو االتصــاالت حيــث يكــون بيــن الــرواد فــي المجال،

المجــال ،لنكــون مخططيــن لألعمــال الماليــة ،ينبغــي لنــا النظــر

أو قــد يكــون البنيــة التحتيــة للعلــوم .ليــس هنــاك اآلن بنيــة

المعـ ِّـد مــن عــدة ســنوات .علــى ســبيل المثــال،
فــي المقيــاس ُ

تحتيــة للعلــوم؛ حيــث لــم يتــم بناؤهــا بعــد .يجــب علينــا

شــركة «ســبوتيفاي» فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة لديهــا

بناؤهــا؛ لــذا تكــون الفائــدة فــي رأس المــال المؤسســي،

 3000موظــف ،فــي حيــن أن لديهــا تقريبــاً  150مليــون عميــل

وأحيانــاً نُ طلــق عليــه «تأثيــر االنطالقــة» .يمكننــا القــول إن

يوميــاً ! هــذه هــي األعمــال العقليــة .إن األمــر يتعلــق بمســألة

رأس المــال البشــري هــو فعــل الشــيء خــال بضــع ســاعات،

التواصل من خالل عقود قانونية للسماح بتدفق الموسيقى،

فــي حيــن أن رأس المــال الهيكلــي ال ينــام أبــداً .ففــي حالــة

ويســميها البعــض صناعــة الموســيقى ،ولكنهــا ليســت كذلــك،

دمــج رأس المــال البشــري ذي مدخــات الســاعات األربــع

إنهــا ابتــكارات قانونيــة لنشــر حقــوق الموســيقى؛ هــذا حقــاً مــا

مــع تأثيــر االنطالقــة ،يمكــن الحصــول علــى نتيجــة تضمــن لنــا

ُيســمى باألعمــال العقليــةُ .يعــد األمــر بمثابــة أنمــاط قانونيــة

العمــل لمــدة  24ســاعة .ولهــذا الســبب يكــون قيــاس رأس

تقــدم الربــح ليــس إلــى شــركة مثــل ســبوتيفاي فقــط ،بــل إلــى

المــال الهيكلــي أكثــر أهميــة مــن قياس رأس المال البشــري.

معظــم ناشــري الموســيقى.

يمثــل رأس المــال البشــري التفكيــر الديناميكــي؛ أي القــوة
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يكمــن المســتقبل فــي االبتــكارات التــي نقدمهــا ،ولكــن يجب
علينــا تقديمهــا فــي اإلطــار القانونــي المناســب ،وقــد تكــون
هــذه االبتــكارات هــي المشــتقات العقليــة .وفــور وجــود تلــك

المشــتقات فــي حزمــة واحــدة ،تبــدأ بالظهــور فــي شــكل

ـاق
المعرفــة وقياســها ،إضافـ ًـة إلــى كيفيــة إيجــاد نقطــة تـ ٍ
بيــن تطلعــات اإلدارة وأهدافهــا فيمــا يتعلــق بــإدارة المعرفة

وكيفيــة تعامــل الموظفيــن مــع تلــك التطلعــات.

فيــض مــن األفــكار ،فنحــن نتعامــل فــي ســاحة المعرفــة مــع
األفــكار .ومــن أجــل تــداول تلــك األفــكار واالبتــكارات يجــب
وضعهــا فــي إطــار وتغليفهــا ،ليــس مــن خــال المؤشــرات

اإلحصائيــة التقليديــة ،بــل مــن خــال التصنيــف الصناعــي
القياســي .هــذا قــد يــؤدي إلــى تطــور؛ حيــث إنهــا عمليــة مــن
مزيــج مــن الدوائــر المختلفــة ،بــدءاً مــن رأس المــال البشــري
ـوال إلــى رأس مــال العمليــة.
وصـ ً

البروفيسور /ليف إدفينسون:

إن إدارة المعرفــة لديهــا النيــة إلعــادة تدويــر الشــكل القديــم؛
لــذا مــن المهــم جــداً االنتقــال إلــى اإلبحــار فــي المعرفــة.

هنــاك نقطــة مهمــة للغايــة ،وهــي أن المدخــات اإلحصائيــة

والتســاؤل اآلن :مــا الطريقــة المثلــى لإلبحــار فــي المعرفــة نحــو

التفكيــر الصناعــي .فعلــى ســبيل المثــال؛ يكــون لدينــا

مســتقيم لإلبحــار فــي المعرفــة ،مــع العلــم أنــه مــن أجــل اإلبحــار

ال تســاعدنا عنــد إعــداد خرائــط جديــدة؛ ألنهــا تعتمــد علــى
إحصــاءات عــن عــدد ســاعات العمــل ،ولكــن ليــس لدينــا
أعــداد ذات صلــة باألفــكار الجيــدة! وهنــاك مثــال جيــد جــداً

للتعلــم منــه فــي هــذا الصــدد ،أال وهــو دولــة ســنغافورة؛
فهــي تعمــل بنجــاح شــديد فيمــا يتعلــق باالبتــكار فــي مجــال
التطويــر ،خاصـ ًـة التطويــر السياســي؛ لــذا وصلنــا إلــى فهــم أنه

المســتقبل؟ إن اإلدارة الصناعيــة تريــد أن يســير العالــم فــي خــط

وتكيــف نفســك وفقــاً لذلــك.
يجــب أن تســير وفقــاً للريــاح
ّ
أحد الحضور:

ما المقصود باألعمال العقلية؟

ال وقــت للنــوم ،فلنتــرك رأس المــال الهيكلــي يطلعنــا علــى
جمــال المســتقبل ،ولنبــدأ البحــث عــن حلفــاء جــدد ،وخرائــط
ولنــدع الجيــل زد إلــى التواصــل.
جديــدة،
ُ

جانب من أسئلة الحضور

البروفيسور /ليف إدفينسون:

مــا زال هنــاك اختــاف فــي المؤسســات حــول تعريــف إدارة

معنيــة بــإدارة األفــكار واالســتفادة مــن ذلــك.

أحد الحضور:

المقصــود بهــا كيفيــة تحويــل األفــكار إلــى قيمــة ،فهــي
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اليوم الثاني
قاعة حديث المعرفة
الجلسة الثالثة

سبل تسريع االبتكار

مـحـــــاور الجــلســة
~كيفية الرصد المبكر لمواضع الضعف في األعمال
والمجتمعات.
~طرق خلق بيئات بينية لالبتكار.
~االنتقال السريع من الفكرة إلى بناء النموذج األولي.
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المتحدث
البروفيسور /جان ستورسون
ريستنج  – RESTINGاستشارات من المستقبل
مؤسس شركة
ِ

ـدث دولــي عــام،
ـتراتيجي ومتحـ ٌ
مستشـ ٌـار اسـ
ّ
وكبيـ ُـر مستشــاري المعرفــة فــي مشــروعات
التطويــر االســتراتيجي المتعلقــة بالمــدن
الذكيــة ومســتقبل المجتمعــات فــي الســويد
والنرويــج والبرازيــل .كمــا يعمــل استشــارياً
لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي «»UNDP
مشــروع يركــز علــى مســتقبل مؤشــر
فــي
ٍ
المعرفــة العالمــي خــال عــام .2017
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كلمــة «إبــداع» تأتــي مــن «التجديــد» وكيفيــة التجديــد:

تمامــاً مــع نمــاذج األعمــال الجديــدة؛ بحيــث يكــون لدينــا

تجــدد شــخصيتك؟ نحــن نحتــاج إلــى التجديــد والتغييــر إلــى

عــن طريــق مــزج المســاحات باألشــياء الكالســيكية لتكــون

كيــف تجــدد مســتقبلك؟ ،كيــف تجــدد عملــك؟ ،كيــف
األفضــل؛ لذلــك ســأتكلم عــن بعــض األســئلة :هــل لديــك

استشــراف للمســتقبل؟ ومــا الــذي تريــده؟ وهــل لديــك

هــدف لتحققــه فــي الحيــاة؟ ولمــاذا تفعــل ذلــك؟ ولماذا

ينبغــي لــك اتخــاذ إجــراءات؟ ومــاذا عليــك أن تفعــل مــع
االســتراتيجية عندمــا يتعلــق األمــر بالتوقيــت؟ وهــل هــي
ـي اآلن؟
ناضجــة بمــا فيــه الكفايــة؟ وهــل أســتطيع ُ
المضـ ّ

وهــل أســتطيع أخــذ االبتــكار واستكشــافه ،ثــم محاولــة
تســريعه بعــد ذلــك؟ ومــن ســيفعل ذلــك؟

تكامــل رأســي مــع التكامــل األفقــي وإخــراج نمــوذج جديد

مبتكــرة .علينــا الحصــول علــى وجهــات نظــر جديــدة؛ فمــا
المنظــور الجديــد؟ الذيــن يعيشــون فــي الســويد كانــوا
يرســمون الخرائــط ويضعــون الســويد فــي المنتصــف،
ثــم جــاء منظــور جديــد للذيــن يعيشــون فــي نيوزيالنــد

ووضعــوا نيوزيالنــد فــي المنتصــف ،فتغيــر المنظــور
وأصبحــت الســويد فــي أقصــى الشــمال الغربــي بــدل

المنتصــف .هــذه هــي الســوق؛ ربمــا تتأثر بمبــادئ اإلدارة؛

أســلوب القيــادة أو فلســفة االبتــكار أو تغييــر النظــام

هذه هي األســئلة الرئيســة ،ثم نأتي إلى الخطوة التالية،

البيئــي لالبتــكار؛ فمــا المنظــور؟ حــاول أن تخلــق منظــوراً

بعيــن االعتبــار وعنــد تفهــم األشــياء مــن المعطيــات ،البــد

يتعلــق األمــر فقــط بتكنولوجيــا المعلومــات واالتصاالت؛

وهــي التقــاط اإلشــارات الضعيفــة؛ عنــد أخــذ اإلشــارات

مــن أن تتراجــع خطــوة إلــى الــوراء وتنظــر إلــى الصــورة مــن

منظــور آخــر .حينئـ ٍـذ تــدرك النتيجــة .هــذا هــو اإلبــداع.

ليــس موجــوداً واســتفد منــه .فكـ ْـر بطريقــة مختلفــة .ال
فاالبتــكار يكمــن فــي كل قطــاع مــن قطاعــات الحيــاة.

يكمــن االبتــكار اآلن فــي الرعايــة الصحيــة والرفاهية؛ حيث

نحــن بحاجــة إلــى الحصــول علــى فكــرة مســتقبلية عــن

كانــت فــي الماضــي تــدور حــول الزراعــة وصيــد األســماك،

األكثــر أهميــة فــي االبتــكار هــو تســريع أو تطويــر عالقــات

كانــت حركــة النقــل العــام والحركــة الجويــة ،لكــن اليــوم

طريق االســتفادة الذكية من الماضي .أعتقد أن الشــيء

موثوقــة بيــن األجيــال عــن طريــق التعليــم التشــاركي .إن
االبتــكار مســؤولية مشــتركة بيــن األجيــال ،ومــن المهــم

إيجــاد طريقــة لالســتفادة مــن المســتقبل والتعلــم مــن

التاريــخ.

لكنهــا اليــوم تــدور حــول الغــذاء والمــاء .فــي الماضــي
تكمــن فــي الحركــة ،وهــي صناعــة مختلفــة تمامــاً .إن

أعظــم مشــكلة كانــت تواجهنــي حيــن عملــت مستشــاراً

اســتراتيجياً أنــي وجــدت بعــض زبائنــي مــن الشــركات
والمنظمــات فــي بعــض األحيــان ال يدركــون وال يفهمــون

مــا أهميــة االبتــكارات إذاً ؟ فــي بنــاء المنــازل ،علــى ســبيل

أن قواعدهــم قــد غيــرت هــذه الصناعــة .هــذه مأســاة؛

الشــقق الجديــدة ،والوحــدات الســكنية التــي تتــاءم

إلــى إيجــاد ســبل جديــدة لخلــق القيمــة للعمــاء.

المثــال ،مــن المهــم التفكيــر فــي إنشــاء وتصميــم هــذه

ألن العالــم يتغيــر بســرعة ،ونحــن بحاجــة فــي هــذا الزخــم
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هنــاك تنافــس فــي كل مدينــة حــول العالــم فــي بنــاء

ـا يهتــم ألمــر
أو ُمصلحــاً
ّ
اجتماعيــاً يســاعد الفقــراء ،أو رجـ ً

فــي شــيء مختلــف ،مثــل بنــاء غواصــة كبيــرة بهــا شــقق

يقــدم ريــادة فــي المعرفــة.

المجتمــع؛ فينشــئ نظامــاً يتعلــق بالبيئــة ،أو أكاديميــاً

أطــول بنايــة ودبــي هــي الفائــزة ،لكــن لمــاذا ال نفكــر

مــا مســتقبل المعرفــة؟ هــل هــو فهــم الســوق

ســكنية ونذهــب إليهــا بالمركــب .فكـ ْـر بطريقــة مختلفــة.

واحتياجاتهــا ،وســؤال العمــاء عــن احتياجاتهــم؟ ال تنظــر

غي ْــر الواقــع ،فــإذا أراد العالــم أن يبنــي فــي األعلــى،
ِّ

إلــى رغبــات العميــل فحســب ،بــل ال بــد مــن أن يكــون

يمكنــك البنــاء فــي األســفل.

هــذه هــي طبيعــة االبتــكار؛ أن يكــون ال محــدوداً  ،وســريع

لديــك رؤيــة إبداعيــة.

تراثنــا االســتهالكي فــي أعمالنــا التجاريــة؟ ومــا إســهامي؛

اإلبــداع هــو إدراك أن الحاجــة الحقيقيــة ال تكمــن

االنتشــار ،ومتوســعاً .والســؤال هــو :هــل أنــا أو نحــن نخلــق

إن مــا تســمعه ،يوفــر لــك احتياجاتــك الحقيقيــة؛ لكــن

فهــل شــاركت فــي شــيء جديــد لصناعتــي أو ألســرتي...

فــي منتجاتنــا علــى وضعهــا الحالــي ،بــل فــي تغييرهــا

وغيــر ذلــك أو أننــي صنعــت شــيئاً جديــداً ؟ هــذا ســؤال مهم؛

وتغييــر شــكلها والقيــام بعــدة أشــياء أخــرى ،ثــم تعديــل

فاألمــر يتعلــق بخدمــة وطنــك وجيرانــك وعمالئــك.

النمــاذج األوليــة التاليــة .عليــك صناعــة نمــاذج وتطويرهــا

األمــر اآلخــر هــو التقليــد واإلضافــة ،فمــن الســهل تقليــد

باســتمرار؛ فاصنــع أشــياء جديــدة ،وتعلــم أشــياء جديــدة،

طفــرة عــن طريــق إضافتــه وتطويــره بطريقــة مجانيــة،

تصــور النمــوذج الحكومــي المســتقبلي لتقديــم البيانــات

شــيء مــا وتســريعه بمقــدار  ،%2لكــن يمكنــك إحــداث

واجعــل ذلــك يتماشــى مــع النظــام البيئــي .هــل نســتطيع

واالســتمتاع بــه ،والمشــاركة فــي إعــداده.

والمعلومــات فــي تطبيــق علــى متجــر التطبيقــات؟

ريــادة األعمــال أمــر أساســي؛ لــذا نتســاءل :مــا تعريــف رائد

أعتقــد أن دبــي قــد قطعــت أشــواطاً عــدة فــي هــذا

الســفلي لمنزلــه ويختــرع شــيئاً تقنيــاً أو إلكترونيــاً ؟ يمكــن

وســأقول إنــه ال يوجــد طريــق مختصــر إلــى النجــاح.

األعمــال؟ وهــل هــو الشــخص الــذي يعمــل فــي الطابــق

المجــال وكيفيــة مناســبته للبيئــة .أتمنــى لكــم نجاحــاً كبيــراً

أن يكــون األمــر كذلــك ،ويمكــن أن يكــون رجــل سياســة

نحن بحاجة إلى الحصول
على فكرة مستقبلية عن
طريق االستفادة الذكية من
الماضي
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اليوم الثاني
قاعة حديث المعرفة
الجلسة الرابعة

السباق نحو المعرفة..
مسرعات دبي
ً
للمستقبل نموذجا
مـحـــــاور الجــلســة
~رؤية معرفية ومستقبلية.
~انطالقة المبادرة واألهداف االستراتيجية.
~تطور متسارع وقصص نجاح.
~تعزيز مكانة دبي ودولة اإلمارات.
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المتحدث
السيد /سعيد محمد معصم الفالسي
مدير تنفيذي في إدارة منصات المستقبل
في مؤسسة دبي للمستقبل

عمــل نائــب رئيــس تطويــر األعمــال
بمشــروعات بــن هنــدي ،حــاز الماجســتير فــي
العلــوم وتقنيــة المعلومــات ،جامعــة بونــد
فــي جولــد كوســت بكوينزالنــد ،أســتراليا،
شــهادة بكالوريــوس فــي هندســة العلــوم
وهندســة الحاســب .جامعــة كولــورادو،
الواليــات المتحــدة األمريكيــة.
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 1971هــو عــام إعــان اســتقالل دولــة اإلمــارات ،تــم تأســيس

الكثيــر مــن األفــكار .وعلــى مــدار  5ســنوات اســتقبلنا 15000

حيــن فكــر الشــيخ راشــد بــن ســعيد عــام  1972فــي تغييــر

زار صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم -رعــاه

دولــة اإلمــارات علــى المعرفــة الداخليــة ،والخارجيــة أيضــاً ،
المينــاء البحــري وبــدء االســتعداد للمســتقبل ،اقترحــت عــدة

شــركات عاملــة فــي دبــي توســعة المطــار ،فــأراد الشــيخ
راشــد أن يجهــز المطــار للمســتقبل واستشــار عــدة أشــخاص،
وبعضهــم أشــار عليــه بــأال يوســع المينــاء البحــري ،واقتــرح
البعــض توســعة المينــاء البحــري بـــ 4أضعــاف مســاحته ،ولكــن

الشــيخ قــرر توســيع المينــاء بـــ 14ضعفــاً ! وهــذا مــا نســميه
تقبــل المخاطــرة والتطلــع واالســتعداد للمســتقبل.

زائــر و 250رائــد فكــر مــن جميــع أنحــاء العالــم! لكــن عندمــا
اللــه -ذلــك المتحــف ،كان أول مــا بــدر إلى ذهنه ما قاله« :إن

كنتــم تخبروننــي أن هــذا هــو المســتقبل ،فهــل اســتعددتم

لــه؟ وهــل اســتعدت هيئاتنــا الحكوميــة الســتقبال هــذه

التكنولوجيــا والســتغاللها كمــا يجــب؟»؛ فــأدى ذلــك القــول
إلــى اســتحداث مؤسســة دبــي للمســتقبل .إن رؤيتنــا بوضــوح
هــي صناعــة المســتقبل وأن نكــون جــزءاً من تقدم اإلنســانية؛

لذلــك ،قمنــا بإطــاق حزمــة مــن المبــادرات المختلفــة،

هــل يمكنــك التفكيــر فــي نــوع آخــر مــن البنــى التحتيــة التــي

بعضهــا يرتكــز علــى إنشــاء أنظمــة بيئيــة صحيــة تمكّ ــن النــاس

المــدن الرائــدة اليــوم؟ فهنــاك الطرقــات ،والمــدن الذكيــة،

منهــا جائــزة (الطائــرة مــن دون طيــار  -درون) ،وبعضهــا

بنتهــا دبــي وطورتهــا فــي الماضــي فجعلتهــا فــي مقدمــة

عالميــاً  ،وكل مــا هــو
والمطــار؛ فهــو مــن أكبــر المطــارات
ّ
موجــود فــي دبــي اليــوم لــم يحــدث بيــن ليلــة وضحاهــا ،ولــم

ـأت مــن العــدم ،بــل هــو نتيجــة النظــرة المســتقبلية والنظــرة
يـ ِ

الطليعيــة والتخطيــط الجيــد.

مــن التواصــل وتبــادل اآلراء أو اســتخدام تقنيــات معينــة؛

عــن الروبوتــات ،وتعاونّ ــا مــع شــرطة دبــي عبــر مشــروع
 10Xلمراقبــة المدينــة مــن دون رجــال الشــرطة .ومــن أهــم
المبــادرات التــي أطلقناهــا (مســرعات دبــي المســتقبل) تلــك
المســرعات تحــدث للهيئــات الحكوميــة ،لنغيــر مــن طريقــة

يتــم عقــد القمــة الحكوميــة فــي الفتــرة مــن فبرايــر إلــى

تفكيــر وعمــل الهيئــات الحكوميــة ،وأهــم مــا فــي األمــر هــو

هــذا الحــدث كنــا ننشــئ قاعــة صغيــرة نحــب أن نســميها

واســتطعنا فعــل ذلــك؛ حيــث نريــد أن تخــرج الجهــات

مــارس ،بدعــوة  3000دبلوماســي مــن دول مختلفــة ،وخالل

حينئــذ (متحــف المســتقبل)؛ وهــو مســاحة صغيــرة تعــرض
ٍ

تغييــر طريقــة تفكيــر الموظفيــن فــي الهيئــات الحكوميــة،
الحكوميــة مــن منظــور الجهــات الخدميــة والتنظيميــة إلــى
أن تصبح مراكز الستشــراف المســتقبل؛ ولتكون مؤسســات

نعمل عن كثب مع الهيئات

تقــود حركــة االبتــكار العالمــي إلــى حــل المشــكالت القائمــة،

هذه الهيئات والشركات

إذاً مســرعات دبــي المســتقبل تهتــم بالمســاهمة بجعــل

الحكومية لبدء شراكة بين
الناشئة والصغيرة

بــل ومشــكالت المســتقبل.

عالميــاً الختبــار األفــكار الرائــدة والتقنيــات
دبــي مركــزاً
ّ
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حقــاً فــي مســرعات دبــي هــو
الحديثــة؛ فمــا نحــاول فعلــه ّ

السيد /سعيد الفالسي:

بهــا ،وتغييــر طريقــة تنفيذهــا لمهامهــا .ونعمــل عــن كثــب

بشــكل حصري مع حكومة دبي ،ومســرعات الحكومة خاصة

الفــرق بســيط وهــو فــي االســم؛ فمســرعات دبــي تعمــل

تقديــم تكنولوجيــا حديثــة إلــى الجهــات الحكوميــة للعمــل

بالحكومــة االتحاديــة ،فهــم يركــزون أكثــر علــى العمليات التي

مــع الهيئــات الحكوميــة لبــدء شــراكة بيــن هــذه الهيئــات

يقومــون بهــا بيــن الهيئــات الحكوميــة االتحاديــة المختلفــة،

والشــركات الناشــئة والصغيــرة ،فحيــن أطلقنــا أول مســرعات

ونحــن نركــز علــى التكنولوجيــا لتعزيــز عملياتنــا.

حكوميــة كان لدينــا  7جهــات حكوميــة ،اليــوم لدينــا  13جهــة

حكوميــة مــن دبــي!

المثيــر لالهتمــام أننــا حيــن أطلقنــا المشــروع كان هنــاك

أحد الحضور:

تعــاون مشــترك مــع جهــة حكوميــة .كانــت الشــركات التــي

مؤسســة دبــي المســتقبل؟ أقصــد مــن حيــث االســتراتيجية.

كيــف ترتبــط الجهــات الحكوميــة بالمؤسســات األخــرى مثــل

وقعــت اتفاقيــة
 191شــركة قدمــت إلــى دبــي و %68منهــا ّ
دخلــت فــي المشــروع مــن  27دولــة حــول العالــم منهــا 36

السيد /سعيد الفالسي:

شــركة مــن دولــة اإلمــارات .إذاً نحــن لــم نضــع حــدوداً لالبتكار؛

أعتقــد أن كل هيئــة حكوميــة أعلــم باالســتراتيجية الخاصــة

فقــد فتحنــا البــاب أمــام الجميــع .إذاً كل هــذا العمــل يهــدف

بهــا؛ فهــم يعرفــون طريقــة عملهــم أكثــر منــا .لكــن نحــن

إلــى تزويــدك وتزويــد المدينــة بخدمــات جديــدة اعتمــاداً علــى

نعمــل إلنشــاء ورشــات عمــل مختلفــة مــع تلــك الجهــات؛

االبتــكار والمعرفــة المكتســبة مــن الشــركات التــي تأتــي إلــى

لنكــون علــى مســتوى التصــور والتفكيــر نفســه معهــم،

مدينــة دبــي .وقــد بــدأت الجهــات الحكوميــة بالفعــل إنشــاء

وللتفكيــر فيمــا قــد يكــون التحــدي القــادم لهــم.

فــرق مســتقبلية تعمــل مــع هــذه الشــركات علــى نحــو فعــال.
فتخيلــوا كــم المعــارف التــي تُ شــارك؛ فنحــن ال نفيــد دبــي

أحد الحضور:

فقــط ،بــل الجهــات الحكومــة والفــرق المســتقبلية التــي

حلــوال للمشــكالت
حقــاً ،
هــل الجهــات الحكوميــة توفــرّ ،
ً

تعمــل علــى تلــك المشــروعات ،ونرحــب بكــم فــي المســتقبل.

القائمــة أم المســتقبلية؟

جانب من أسئلة الحضور

السيد /سعيد الفالسي:

أحد الحضور:

الجهــات الحكوميــة تســتفيد مــن التقنيــات الحديثــة لحــل

مــا الفــرق بيــن مســرعات دبــي المســتقبل وبيــن مســرعات

المشــكالت المســتقبلية وليــس لحــل المشــكالت الراهنــة

حكومــة اإلمــارات؟

ـوال لمشــكالت اليــوم لتمهــد
فحســب .ولهــذا تســتحدث حلـ ً
طريــق عمليــة االنتقــال إلــى المســتقبل.
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اليوم الثاني
قاعة حديث المعرفة
الجلسة الخامسة

الفنتك :رؤية جديدة
لمجال الصيرفة
عبر منظار الذكاء
االصطناعي
مـحـــــاور الجــلســة
~االتجاهات األربعة التي تجعل الخدمات المالية عرضة
لالضطراب.
~لماذا يعد الذكاء االصطناعي التكنولوجيا األساسية
لمنتجات الفنتك؟
~كيف تستطيع بنوك اليوم تطوير نفسها للحاق
بركب الفنتك واالبتكار؟
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المتحدث
الدكتورة /عائشة خانا
المدير التنفيذي لشركة ADDO AI

عملــت ببورصــة وول ســتريت ألكثــر مــن
عقــد مــن الزمــان؛ لتطويــر أنظمــة التــداول
ٍ
وإدارة المخاطــر وتحليــل البيانــات علــى
واســع .وشــاركَ ت فــي تأســيس
نطــاق
ٍ
ٍ
«معهــد الواقــع الهجيــن Hybrid Reality
 ،»Instituteكمــا تولّ ــت إدارة مجموعــة
«فيوتشــر ســيتيز جــروب» بكليــة لنــدن
لالقتصــاد ،وعملــت مستشــاراً فــي جامعــة
التفــرد.
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مررنــا بالعديــد مــن نقــاط التطــور؛ العصــر الحجــري والعصــر

الســوق فــي باكســتان واالســتفادة مــن هــذه الفرصــة ،لــم

أننــا اآلن نعيــش فــي عصـ ٍـر مختلــف ،يمكــن تســميته بالعصــر

شــراكة مــع .Norwegian Telecom

الزراعــي والعصــر الصناعــي والعصــر المعرفــي ،فــي حيــن

الهجيــن.

فــي العصــر الهجيــن كل شــيء ُمقـ ّـدم عــن قــرب وبالكامــل

تعقــد شــراكة مــع أكبــر البنــوك فــي باكســتان ،ولكــن عقــدت

أعتقــد أن آســيا والشــرق األوســط يمثــان فرصــاً هائلــة ،حيث
يبلــغ عــدد األشــخاص فــي دول جنــوب شــرق آســيا وحدهــا

مــن خــال التكنولوجيــا .مــا نريد أن نفكر فيه هو أن الشــركات

ً
إضافــة إلــى أن الشــركات األوروبيــة
 622مليــون نســمة،

البيانــات .نحــن نحتــاج أفــراداً وشــركات وحكومــات إلــى أن

الشــرقية كافــة.

تســتفيد اآلن مــن الدخــول فــي نطاقــات جديــدة عــن طريــق
نفكــر فــي ميــزة العمــل بالتقنيــات والعصــر الهجيــن .علــى

ســبيل المثــال؛ لــدى باكســتان  260مليــون نســمة ،أقــل مــن
 %50منهــم فقــط لديهــم حســابات بنكيــة ،ويمكننــا تخيــل أن

المعلّ ــق فــي الدولــة بالكامــل هــو 60
حجــم الرهــن الســكني ُ
ألفــاً فقــط .تُ عــد مثــل هــذه الحــاالت فرصــة هائلــة للبنــوك

أو الشــركات لتقديــم خدمــات بنكيــة وماليــة إلــى مئــات

المالييــن ممــن ليــس لديهــم تعامــات بنكيــة فــي باكســتان.
لكــن لــم تكــن البنــوك ابتكاريــة ،ولــم تفكــر فــي المســتقبل
كمــا ينبغــي فــي ذلــك الوقــت.

واآلســيوية تأتــي لتبيــع العمليــات الموجــودة فــي أوروبــا
لنفكــر اآلن فــي الخدمــات الماليــة ،يوجــد طفــرة فــي مســألة
الفنتــك ،لكنهــا البدايــة فحســب .هنــاك العديــد مــن األشــياء
التــي ال يحــب األشــخاص فعلهــا ويرغبــون فــي أتمتتهــا .مثــل
مراجعــة الوثائــق القانونيــة ،فعلــى ســبيل المثــال ،حقــق
نظــام  KIRA 50مليــون دوالر أمريكــي فــي أول جولة تمويل

خارجيــة KIRA ،تســاعد شــركات مثــل ديلويــت علــى مراجعــة

عقــود اإليجــار المحاســبية .فــي كل مــرة يكــون لديــك عقــار
تجــاري يكــون لديــك عقــود بااللتزامــات ذات الصلــة بــه ،فيبدأ
هــذا البرنامــج المؤتمــت بالمراجعــة ،ويقــدم أي أخطــاء قــد

ولقــد أخبــرت  Norwegian Telecomالبنــوك بضــرورة

توجــد؛ ممــا يوفــر الوقــت لشــركات المحاســبة وشــركات رأس

المالييــن مــن المشــتركين ،بــل وســمحوا لهــم بإجــراء عمليــات

الصفقــة األخــرى.

إدراك حجــم الفرصــة المتاحــة؛ حيــث أدركــوا وجــود مئــات
الســداد بالتمويــل متناهــي الصغــر مــن خــال بنــك اشــتروه

آخــر األمــر ،وبــدؤوا مــا ُيســمى بنظــام المعامــات النقديــة

المــال الخاصــة لتقديــم العنايــة الالزمــة والتركيــز علــى جوانــب
هنــاك مســألة أخــرى ،أال وهــي االحتيــال ومكافحــة غســيل
األمــوال ،حيــث يمثــل نشــاط غســيل األمــوال علــى مســتوى

البســيطة ،وبــدأت عمليــات الســداد مــن الصيدليــات إلــى

العالــم نســبة تتــراوح بيــن  %2و %5مــن الناتــج اإلجمالــي

وجــود حســاب بنكــي أو حتــى بطاقــة ائتمــان ،وأصبــح ذلــك

 %10مــن تقاريــر االشــتباه فــي المعامــات فقــط إلــى

المتاجــر المحليــة أو المطاعــم وغيرهــا ،حتــى فــي حالــة عــدم
جــداً .وحيــن فكــرت الصيــن فــي الدخــول إلــى
األمــر رائجــاً ّ

المحلــي الدولــي ،وهــو يمثــل مبالــغ ضخمــة جــداً .وتــؤدي

المزيــد مــن التحقيقــات .نحــن نســتخدم محــركات قائمــة
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علــى القواعــد منــذ عقــود فــي مجــال الصيرفــة ،فــي حيــن

تقييــم المهــارات ،حيــث ُيدعــم األشــخاص عــن طريــق الــذكاء

نــر مثلهــا مــن قبــل،
واألســواق الماليــة والبنــوك التــي لــم َ

طريــق اهتمامنــا باألشــخاص ،يجــب أن نعــرف أن هــذا النــوع

االصطناعــي ،بحيــث يكــون التحــول مثمــراً .وبغــض النظــر عــن

أننــا نــرى العديــد مــن حــاالت االحتيــال فــي مجــاالت التأميــن

مــن التعزيــز واألتمتــة واالبتــكار الخــاق قــادم ال محالــة.

حتــى فــي مجــال التجــارة اإللكترونيــة .فعلــى ســبيل المثــال،

أود أيضـ ًا التفكيــر فــي شــيء جديــد فــي مجال الخدمــات المالية،

يوضــح عليهــا
ّ
يســتخدم بنــك إتــش إس بــي ســي لوحــة

أال وهــو مســألة الثقــة والضمــان .فهنــاك شــركات تســتخدم

المعامــات كافــة ،حيــث تُ صنّ ــف فــي مجموعــات ،ويوضــع

الــذكاء االصطناعــي لتضمــن لألفــراد الحصــول علــى الخدمــة

لهــا درجــات حســب حجــم الخطــورة ،ممــا يحــذر األفــراد بوجود

الالزمــة مــع وجــود الثقــة والضمــان ،فعلــى ســبيل المثــال

احتماليــة خطــورة فــي معاملــة معينــة.

أيضــاً أريــد أن يفهمنــي وكيــل الــذكاء االصطناعــي الخــاص

هنــاك مزرعــة دجــاج فــي الصيــن تســتخدم الــذكاء االصطناعــي

واألحاســيس ،لكنــه يســتطيع فعــل بعــض األشــياء ،علــى

منــذ الميــاد إلــى أن يصــل إليــه عبــر سلســلة البلــوك تشــين .إن

بطريقـ ٍـة ابتكاريــة ،ليضمــن العميــل معرفــة تاريــخ حيــاة الدجــاج

بــي ،بالطبــع ال يمتلــك الــذكاء االصطناعــي المشــاعر

مفهــوم هــذا الضمــان لــم يكــن موجــود ًا مــن قبــل لــوال وجــود

ســبيل المثــال فــي حالــة وجــود أحــداث شــغب أو ثــورة أو

التكنولوجيــا العميقــة ،ممــا يســمح لنــا باالبتــكار.

أزمــة مصرفيــة أو طاعــون نعــرف أن البورصــة تتفاعــل مــع

إن المســألة بالنســبة إلــى العامليــن فــي مجــال الخدمــات

ذلــك .ففــي تلــك الحــاالت ،نجــد المحلليــن ُيعـ ُّـدون النمــاذج

الماليــة أو رواد األعمــال ليســت كيفيــة البــدء باســتخدام

الخاصــة بهــم لتحليــل تلــك األزمــات .هنــاك شــركة تُ ســمى

الــذكاء االصطناعــي ،بــل تكمــن المشــكلة فــي ســؤال :هــل

 ،Kenshoتمكّ نــك مــن االستفســار عــن األحــداث الرئيســية

مشــكلة مــا أم
ٍ
سيســاعدني الــذكاء االصطناعــي علــى حــل

التــي قــد تحــدث فــي حالــة حــدوث كارثــة مــا ،وتســاعدك

ال؟ فــي أوقــات كثيــرة نجــد أن الــذكاء االصطناعــي يمكــن أن

علــى تقديــم التوقعــات الالزمــة حــول هــذا الموضــوع؛ فهــي

يســاعدنا .ويفكــر رواد األعمــال اآلن فــي كيفيــة االســتفادة

تعتبــر نقطــة داعمــة فيمــا يتعلــق بالتنبــؤات.

مــن الــذكاء االصطناعــي لمصلحتنــا ومصلحــة العمــاء .نحــن

إن اســتخدام الــذكاء االصطناعــي فــي مجــال الفنتــك ال

نمتلــك المعرفــة الكافيــة والبيانــات الالزمــة فــي مجــال

يعنــي االســتغناء عــن الوظائــف البشــرية ،بــل يعنــي إعــادة

الصناعــة التــي نعمــل بهــا ،ممــا يمكّ ننــا مــن فهــم الــذكاء
ـكل منطقــي والتعامــل معــه بطريقـ ٍـة جيــدة.
االصطناعــي بشـ ٍ

إن استخدام الذكاء

لــن يكــون هنــاك شــيء فــي المســتقبل ال يســتخدم الــذكاء

االصطناعي في مجال

االصطناعــي ،ســواء كان ذلــك فــي مجــال الترفيــه أم القانــون أم

الفنتك ال يعني االستغناء

إدارة المطاعــم أم عقــد المؤتمــرات أم غيــر ذلــك مــن المجــاالت.

عن الوظائف البشرية
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اليوم الثاني
قاعة حديث المعرفة
الجلسة السادسة

إعداد الجيل القادم
لعصر االبتكار الالنهائي

مـحـــــاور الجــلســة
~كيف تسهم التكنولوجيا متسارعة التطور في
ّ
تغيير أساليب التعلم والعمل والحياة؟
~أثر الذكاء االصطناعي وشبكات الجيل الخامس
والطباعة ثالثية األبعاد وسلسلة الكتل والواقع
المعزز في اقتصاد المعرفة.
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المتحدث
السيد /جاي ساميت
نائب رئيس مستقل لشبكة ديلويت Deloitte

رواد األعمــال النشــطين المعروفيــن
أحــد ّ
علــى نطــاق واســع فــي مجــال االبتــكار،
جامعيــاً فــي جامعــة جنــوب
وعمــل أســتاذاً
ّ
كاليفورنيــا ،وكان أســتاذاً لالبتــكار فــي كبــرى
كليــات الهندســة فــي الواليــات المتحــدة
األمريكيــة ومؤلــف كتــاب «إتقــان تغييــر
الشــخصية ،اغتنــام الفــرص».
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لنتحــدث عــن التكنولوجيــا المتســارعة ،حيــث ال ينبغــي ألي

تحصلــت لإلنســان منــذ  40ألــف ســنة مضــت! أمــا الواقــع
ّ

العالــم ال تمتلــك فندقــاً واحــداً ! وأكبــر شــركات ســيارات

أمــام أعيننــا!

منــا االندهــاش مــن أن أكبــر سلســلة فنــادق علــى مســتوى

األجــرة ال تمتلــك ســيارة واحــدة ،وأكبــر شــركات اإلعــام

علــى مســتوى العالــم ال تمتلــك أي محتــوى ،وأكبــر متاجــر
نمــواً
التجزئــة ليــس لديهــا أي مخــزون ،وأكبــر العمــات
ّ

المعــزز فقــد أحضــر كل هــذه البيانــات ووضعهــا على شاشــة
لكــن! لنركــز علــى أمــر واحــد متســارع وهــو الطباعــة ثالثيــة

األبعــاد؛ إن هــذه التقنيــة ســتحل محــل  320مليــون وظيفــة

ـا ُولــد بــدون أصابــع!
علــى مســتوى العالــم! تخيــل أن طفـ ً

ليســت تابعــة ألي دولــة .ولكــن مــا يشــترك فيــه كل هــؤالء

فكيــف ســيؤثر ذلــك فــي حياتــه وشــخصيته! لكــن بالطباعــة

أدرســكم إياهــا اليــوم ،يمكــن
هنــاك خمســة أشــياء ســوف ّ

صناعيــاً ! كمــا يمكــن أيضــاً صناعــة القرنيــة للمحروميــن
طرفــاً
ّ

هــو االســتفادة مــن كــم هائــل مــن البيانــات.

أمريكيــاً أن يطبــع
ثالثيــة األبعــاد يمكــن بأقــل مــن  50دوالراً
ّ

أن تغيــر حياتكــم .لــن نركــز علــى جميع المتغيرات المتســارعة

مــن النظــر ،وزراعــة األنــف ،إذاً لــن تحتــاج إلــى انتظــار

تؤثــر بشــكل أكبــر فــي دولــة اإلمــارات :العملــة المشــفرة

ولنتحــدث عــن العملــة الرقميــة ،جــرت فــي الصيــن عمليــات

ولكــن سنســلط الضــوء علــى ثالثــة متغيــرات متســارعة

(اإللكترونيــة) ،والواقــع المعــزز ،والمثقــاب الكهربائــي.

المتبرعيــن أو وفــاة أي شــخص.

دفــع عــن طريــق الهاتــف المتحــرك تقــدر بـــ 5مليــارات دوالر

القيــام باألعمــال بشــكلها التقليــدي قــد انتهــى ،اســتُ بدلت

تخطــوا عصــر بطاقــات االئتمــان.
َّ
فــي هــذا العــام ،فقــد

التطبيقــات والبرامــج .وقــد يخســر المحاســبون وظائفهــم

بــدال مــن البتكويــن؟ فهــي ال
مثــا عملــة
أمــازون أو أبــل
ً
ً

اليــد العاملــة الماهــرة باليــد العاملــة غيــر الماهــرة؛ لتصميــم

تمامــاً ؛ ألنــه يمكــن للــذكاء االصطناعــي القيــام بمهامهــم.
أمــا فكــرة أنــي ســأعمل لعشــرين عامــاً ثــم أصبــح شــريكاً

ولكــن مــا الــذي ســيحدث للعمــات إذا أصــدرت شــركة

تتقيــد بالحــدود ،وموثــوق بهــا ،وعقالنيــة ،وال تســتدعي
القلــق بشــأن اســتقرار الدولــة .إذن ســتتحرك األمــوال

فقــد ولّ ــى زمانهــا وانتهــت .فمــا ســبب ذلــك؟ الســبب هــو

بســهولة وسالســة يــداً بيــد فــي كل مــكان فــي العالــم!

الخامــس تســتهدف نقــل كــم أكبــر مــن البيانــات بســرعة

ومــع الوقــت ســنرى تضــاؤل عــدد الــدول التــي تتعامــل

جميــع أنــواع التكنولوجيــا المتســارعة ،فتكنولوجيــا الجيــل
أكبــر ،وكل شــيء فيهــا يخضــع للحوســبة.

ـا لمليــاري شــخص ال يتعاملــون مــع البنــوك،
إنهــا توفــر حـ ّ ً
بعملتهــا ،وزيــادة أعــداد الــدول التــي تســتخدم العمــات

نأتــي إلــى التحــوالت األربعــة فــي عالــم الحوســبة :األول

الرقميــة.

بجميــع مراكــز المعلومــات فــي العالــم .أمــا الثالــث فهــو

البيانــات غيــر محللــة .نحــن نتوســع فــي تكديــس البيانــات

هــو الربــط باآللــة الذكيــة ،والثانــي هــو أن اإلنترنــت يوصلنــا
أن الهواتــف المتحركــة مكنتنــا مــن حمــل المعرفــة التــي

مــا األمــر المشــترك بيننــا جميعــاً ؟ البيانــات %99 ،مــن

ولــم نحللهــا لنــرى مــا األشــياء المهمــة بهــا .والشــركات
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األكثــر نجاحــاً تســتقي أكثــر أعمالهــا مــن تحليــل البيانــات،

تحســن
كثيــر مــن األشــياء؛ حيــث إننــا نمتلــك البيانــات التــي ّ

تتطلّ ــب إبداعــاً أكثــر.

واألشــياء األخــرى فــي الصناديــق مــن مــكان آلخــر.

مــن احتياجاتنــا ،ولــن يتوجــب علينــا تحريــك هــذا المثقــاب

وهــذا هــو الســر! إذن ،كميــة البيانــات الكبيــرة المتوافــرة
دعونــي أوضــح لكــم لمــاذا أنــا شــغوف بالواقــع المعــزز،

ومــا يربــط كل هــذا هــو تجربــة المســتهلك الجيــدة؛ ففــي

أكثــر مــن  18مليــون نظــارة  -يبلــغ ســعر الواحــدة منهــا أكثــر

بحســاب نــت فليكــس ،ليعــرف مــا هــو موجــود علــى قائمــة

المســتقبل ســترتبط خدمــة التوصيــل المقدمــة مــن أوبــر

فــي هــذا العــام  ،2018فــي الواليــات المتحــدة وحدهــا ِبيــع

تشــغيلك ،وزمــن الرحلــة ،ويقتــرح مــا سـ ُـيعرض.

مــن  100دوالر أمريكــي -عــن طريــق تطبيــق واحــد وهــو

اآلن أغلــب النــاس يضعــون حــدوداً لقدراتهــم ،وإذا كان

فــوكاس ( ،)Focusو 15مليــون نظــارة أخــرى مــن تطبيــق

الكــون ال حــدود لــه وهــو مخلــوق ممــا ُخلقنــا منــه فهــذا

يدعــى (صــن ،)SUN-فليــس عليــك شــراء نظــارة مرتفعــة

يعنــي أننــا ال حــدود لقدراتنــا أيضــاً .آباؤنــا ومعلمونــا حاولــوا

الثمــن تفعــل شــيئاً واحــداً  ،ألنــي إذا بعتــك نظــارة تترجــم كل

جاهديــن أن يجنبونــا اإلخفــاق مــع أن اإلخفــاق هــو أهــم

مــا تقــع عليــه عينــاك إلــى لغــة مفهومــة فستشــتريها ،هــذا

شــيء يمكــن أن نتعلــم منــه! ابــدأ النظــر إلــى المشــكالت

مــا ســيحدث.

يظــن الجميــع أن الواقــع المعــزز يعنــي إضافــة األشــياء!

التــي فــي حياتــك وفــي العالــم علــى أنهــا فــرص .وتذكــر أنــه

إلــى الطبيــب وأخبــرك أنــك مصــاب بمــرض الســكري وعليــك

التــي تُ قــرر فيهــا أن تكــون علــى حقيقتــك .والطريــق الوحيــد

ال توجــد عقبــة ال يمكــن تخطيهــا .فالنجــاح يبــدأ فــي اللحظة

لكــن الواقــع المعــزز يتعلــق بتحديــد األشــياء؛ فــإذا ذهبــت

لفعــل ذلــك هــو االلتــزام بالتعلّ ــم المســتمر مــدى الحيــاة.

أال تــأكل المــواد الغذائيــة التــي تحتــوي الســكر ،فيمكنــك

ونهايــة القــول ،إنــه لــن يوظفــك أحــد إال إذا اســتمررت فــي

الوقــوف أمــام متجــر يحتــوي آالف المنتجــات وتقــول :أظهر

ـداو ْم علــى التعلّ ــم ،وواصــل القــراءة.
التعلّ ــم ،فـ ِ

لــي المنتجــات التــي ال تحتــوي الســكر ،فتختفــي المــواد
التــي تحتــوي الســكر ويتبقــى مــا تريــد!

اآلن نصــل إلــى جزئــي المفضــل؛ المثقــاب الكهربائــي،

نحــن نســتخدم المثقــاب الكهربائــي لمــدة ثالثيــن دقيقــة،

ابدأ النظر إلى

كهربائيــاً إذا أمكننــا اســتئجاره؟!
فلمــاذا نمتلــك مثقابــاً
ّ

المشكالت في حياتك

فننجــز بــه المهمــة ثــم نمــرره إلــى الشــخص التالــي ،هــذا مــا

وفي العالم على أنها

يســمى اقتصــاد التشــارك ،أي أنَّ نــا ال نحتكــر األشــياء الماديــة

فرص وتذكر أنه ال توجد

التــي نملكهــا؛ فأوبــر اقتصــاد تشــارك ،وإيــر بــي إن بــي هــو

عقبة ال يمكن تخطيها

اقتصــاد تشــارك .إذا لــن نصبــح فــي حاجــة إلــى اســتهالك
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ريادة األعمال
في عصر الفضاء

مـحـــــاور الجــلســة
~سبر أغوار الفضاء ..كيف تحول فضولي إلى مهنتي؟
~رحلتي من مراقبة النجوم إلى تصنيع صواريخ لبلوغ القمر.
~تحديات العمل في صناعة الفضاء :التصميم ،االختبار،
التمويل والعمليات.
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المتحدث
المهندسة /مشاعل الشميمري
أول مهندسة سعودية -أمريكية متخصصة في الصواريخ الفضائية
ومؤسسة شركة مشاعل إيروسبيس

رائــدة أعمــال فــي مجــال هندســة الطيــران
ُ
والفضــاء الجــوي ،وهــي استشــارية فــي
مجالهــا وأســهمت مــن خــال عملهــا فــي
 22برنامجــاً مختلفــاً للصواريــخ ،وعملــت قبــل
ذلــك فــي قســم ديناميــكا الهــواء فــي شــركة
«رايثيــون لنظــم الصواريــخ».
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بــدأ فضولــي مــع هــذا األمــر فــي صحــراء محافظــة

ولهــذا ينبغــي إنهــاء هــذا البرنامــج! ولكــن ذلــك أثــار

وبــدأت التســاؤل عــن النجــوم فــي الســماء ،وكأي طفــل

الســفر إلــى الفضــاء أمــر صعــب ومكلــف جـ ّـداً ؛ لــذا بــدؤوا

العنيــزة حيــث قــررت والدتــي اصطحابــي إلــى هنــاك،
فــي السادســة كنــت بحاجــة ماســة إلــى الحصــول علــى

إجابــات ،فواصلــت التســاؤل ،وقــررت مــن هــذا الوقــت
وأنــا فــي ســن السادســة -أن يصيــر الفضــاء هــو غايتــيالمنشــودة ،وأن أصعــد إلــى الفضــاء ولهــذا ينبغــي أن

أصنــع الصواريــخ ،وألصنــع الصواريــخ ينبغــي أن أصبــح

مهندســة صواريــخ ،ومــن هــذا اليــوم بــدأت رحلتــي؛
فحصلــت علــى البكالوريــوس فــي هندســة الطائــرات

ـوال
والمركبــات الفضائيــة ،ثــم الماجســتير الــذي كان ممـ ً
مــن ِقبــل وكالــة ناســا ،وكان هدفــي فــي هــذا البحــث هــو

تصميــم صــاروخ بدفــع نــووي حــراري لمهــام (مــارس)؛

وهــو نــوع مــن الصواريــخ مخصــص للذهــاب إلــى المريــخ
وبالتحديــد حمــل بشــر إلــى المريــخ.

حفيظــة رائــدي األعمــال فــي معرفــة الســبب فــي أن
إقحــام العبيــن مثــل ســبيس إكــس ،وفيرجــن غاالكتيــك،

والعديــد مــن الشــركات األخــرى التــي تحــاول فتــح آفــاق

جديــدة حيــن يتعلــق األمــر بتكلفــة الســفر إلــى الفضــاء.

إذاً مــا الفــرق بيــن مجــال الســفر إلــى الفضاء فــي الماضي
والحاضــر؟ كمــا ذكــرت؛ فــي الماضــي كان المفهــوم هــو

تحقــق المطلــوب مهمــا بلغــت التكلفــة ،بينمــا المفهــوم
اآلن هــو تحقيــق المطلــوب بأقــل تكلفــة.

فــي ســن السادســة والعشــرين أخــذت القــرار بــأن ُأنشــئ
شــركة (مشــاعل إيروســبيس) وكان هدفهــا هــو بنــاء
الصواريــخ ،وحيــن عرضــت األمــر علــى رئيــس المهندســين

بشــركتي وبدأنــا بالنظــر إلــى الســوق أدركنــا أن هنــاك
نقصــاً كبيــراً فــي الشــركات التــي تقــدم خدمــات إطــاق

هــل تعلمــون لمــاذا قــررت الواليــات المتحــدة الذهــاب

األقمــار الصناعيــة الصغيــرة؛ واألقمــار الصناعيــة الصغيــرة

أوال؛ حيــث
فمــا حــدث أن الــروس أرادوا غــزو الفضــاء
ً

الصناعيــة مــن وزن  1كجــم إلــى  500كجــم ،وتلــك ســوقنا

إلــى القمــر؟ كانــت الحــرب البــاردة هــي الشــرارة األولــى؛
أرســلوا أول قمــر صناعــي (ســبوتنك) إلــى الفضــاء ،ثــم

أرســلوا أول رائــد فضــاء (يــوري جاجاريــن) ،فــكان جــواب
الواليــات المتحــدة :إذا ذهبتــم إلــى الفضــاء فســنذهب

إلــى القمــر! مهمــا كانــت التكلفــة .ولكن كــم كانت تكلفة
برنامــج أبولــو؟ حوالــي  24.5مليــار ،وهــو رقــم كبيــر جـ ّـداً !
ومنــذ عــام  2000بــدأت العقليــة تتغيــر خاصــة بعــد حادثة

مكــوك الفضــاء كولومبيــا 2003؛ ألن المكــوكات كافــة
أصبحــت قديمــة وتكلــف الكثيــر لصيانتهــا وتشــغيلها

هــي شــريحة فــي ســوق األقمــار الصناعيــة تشــمل األقمــار
المســتهدفة ،ولنــا موقعــان؛ المكتــب الرئيســي في ميامي

بواليــة فلوريــدا الــذي نجــري فيــه محــاكات التصميــم،
والمكتــب الثانــي فــي أريزونــا الــذي نجــري فيــه االختبــارات.

يســألني كثيــر مــن النــاس :كيف تجنين المــال؟ هل تبيعين

الصواريــخ؟ فــي العــادة ال أبيــع األشــخاص الصواريــخ ،نحن
نجنــي المــال مــن خــال خدمــة إطــاق قمــرك الصناعــي
إلــى الفضــاء بصواريخنــا .كمــا أن العمــر االفتراضــي للقمــر
الصناعــي منــذ إطالقــه هــو ســنتان أو ثــاث ســنوات ،لــذا
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األهم أنه ينبغي لك أن تركز

التجــارب علــى غرفــة االحتــراق ،ليــس لمــرة وال لمرتيــن،

كانت الصعاب؛ فاإلخفاق هو

ثــم وجدنــا مــادة صالحــة لنــا لكــن لــم يكــن لدينــا الوقــت

على تحقيق حلمك مهما

بــل لثــاث مــرات! والســبب كان المــادة المســتخدمة،

النواة التي ينبت منها النجاح

وال المــال الســتخدام هــذه المــادة الجديــدة ،ففكــرت

يجــب اســتبداله ،فتأتــي وتطلــب إطــاق قمــر صناعــي

الصعــود إلــى الفضــاء ،كل مــا نحتــاج إليــه هــو اختبــار

وفــي بعــض األحيــان قــد تريــد إطــاق مجموعــة أقمــار

ولكــن المضخــة لــم تعمــل ،فرجعنــا وأتينــا بمضخــة أخــرى،

فــي أن نختبــر النظــام التجريبــي ،إذ لســنا فــي حاجــة إلــى

آخــر؛ ألنــه لــن يــدوم أكثــر مــن ســنتين أو ثــاث ســنوات،

النظــام التجريبــي ،وذهبنــا إلــى موهافــي وجهزنــا الصــاروخ

لتعطيــك أكبــر تغطيــة .إذن مــن المحتمــل أن تطلــق 20

ووضعناهــا ،لكــن توقــع ..مــا الــذي حــدث؟ لم ينجــح األمر!

ثــم قــال لــي كبيــر مهندســي الشــركة :ماذا تريديــن أن نفعل؟

قمــراً أو ربمــا  ،100وفقــاً لهدفــك منهــا.

حيــن بــدأت شــركتي قــال لــي النــاس :أنــت فــي السادســة

ـدي خيــاران هنــا ،إمــا النجــاح وإمــا المــوت؛ لــذا
فقلــت لــه :لـ ّ

أفضــل أن أحــاول وأخفــق
السادســة والعشــرين ،ولكنــي ّ

العقــود المبدئيــة ،ونحــن نصنــع جميــع األجــزاء بأنفســنا.

والعشــرين فمــاذا تعرفيــن؟ أجــل كنــت فــي ســن

حاولنــا كثيــراً حتــى حققنــا النجــاح .وحصلنــا علــى عــدد مــن
إذاً لمــاذا أنــا هنــا؟ ولمــاذا أعيــد مناقشــة هــذا األمــر؟

علــى أال أحــاول!

حيــن بدأنــا الشــركة كان لدينــا مســتثمر يمــول المشــروع

إن مــا تعلمتــه مــن تجربتــي أننــي قــادرة بالتأكيــد علــى

وإذا أردت أن تقنــع إنســاناً ليضــع أموالــه فــي اســتثمار

لــم أحصــل علــى مســتثمر! لكنــي أتمنــى أن يأتــي قريبــاً.

صناعــة التكنولوجيــا والصواريــخ ،علــى الرغــم مــن أننــي

بشــكل كامــل ،لكنــه انســحب فــي منتصــف المشــروع.

علــى األقــل قــد حاولــت ،قــد أكــون أخفقــت مــن المنظــور

طويــل األمــد يحتــوي العديــد مــن المخاطــر فاألمــر

االقتصــادي ،لكنــي نجحــت علــى المســتوى التقنــي .فــي

معقــد! لكــن أكملنــا طريقنــا فــي تطويــر هــذه الصواريــخ،

بعــض األحيــان يكــون مــن الصعــب علــى بعضنــا أن يقبــل

وظللــت أبحــث عــن مســتثمر ،عاميــن ونصــف .ومــن
ُ

بــدء شــيء والوقــت غيــر مناســب! هــذا ال يعنــي أن

واقــع تجربتــي وجــدت أن المســتثمرين نوعــان؛ إمــا أنهــم

عليــه التخلــي عنــه ،إنمــا يعنــي أنــه فــي وقــت الحــق قــد

ال يفهمــون طبيعــة صناعــة الفضــاء فيبتعــدون عنهــا،

تكــون الســوق جاهــزة لهــذا األمــر .واألهــم أنــه ينبغــي

وإمــا أنهــم يفهمــون طبيعــة صناعــة الفضــاء فيضعــون

لــك أن تركــز علــى تحقيــق حلمــك مهمــا كانــت الصعــاب؛

جميــع اســتثماراتهم فــي شــركة ســبيس إكــس ،فــكان

فاإلخفــاق هــو النــواة التــي ينبــت منهــا النجــاح ،إذاً ال

جــداً إيجــاد مســتثمر.
مــن الصعــب ّ

أخفقــت بعــض
َ
وبينمــا أواجــه هــذه المشــكالت الماليــة

تخــف اإلخفــاق وخــذ المخاطــرة وحقــق مــا تريــد تحقيقــه.
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اليوم الثاني
قاعة حديث المعرفة
الجلسة الثامنة

خيال األطفال ..وقود
لمحركات اقتصاد
المعرفة
مـحـــــاور الجــلســة
~االستخدام األمثل لإلبداع الطفولي الفطري.
~ربط اإلبداع المنهجي باستراتيجيات ذكية.
ُّ
~إعداد الشركات لمواكبة التحول اإلبداعي.
~تحقيق الحد األقصى من المشاركة واإلسهام الفكري
للموظفين.
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المتحدث
السيد /جابور جورج بورت
مؤسس Slingshot Framework

دوليــاً فــي عالــم اإلدارة
اكتســب اعترافــاً
ّ
كرائــد فــي المنظــور االســتراتيجي «تحــدي
ٍ
خبيــر بــارزٌ فــي
الحكمــة التقليديــة»،
ٌ
«اســتراتيجية المحيــط األزرق» ،عضــو
إدارة فــي معهــد االبتــكار العالمـ ّـي،
ٍ
مجلـ ِـس
تنفيذيــة مــن الشــركات
ٍ
فــرق
ويعمــل مــع
ٍ
متعــددة الجنســيات ،والشــركات الصغيــرة
والمتوســطة ،والــوكاالت الحكوميــة،
والمنظمــات غيــر الحكوميــة ،والشــركات
الناشــئة.

469

اإلبــداع والخيــال اللــذان نمتلكهمــا كأفــراد ومؤسســات

تعتقــد نســبة  %2فقــط أن بيئــة عملهــم تعــزز اإلبــداع

الطفولــي الفطــري ،وأنبــه إلــى أن االبتــكار هــو التطبيــق

ال نســتطيع تطبيقــه.

يعــدان المــورد األهــم بالنســبة إلينــا ،وأركــز علــى اإلبــداع

النموذجــي القتصــاد المعرفــة ،الــذي يتمثــل أحــد مظاهــره

فــي أننــا عندمــا نســمع عــن االبتــكارات ال نعــرف :هــل هــي

متاحــة بالفعــل ،أم قيــد التنفيــذ ،أم مجــرد فكــرة ،وبمــا
أننــا فــي عالــم متقلــب وغيــر قابــل للتنبــؤ ،فقــد تــم إنشــاء

مصطلــح ڤــوكا ( ،)VUCAوهــو اختصــار يســتخدم لوصــف أو

تصويــر ظــروف عامــة وحــاالت مــن التقلــب وعــدم اليقيــن
والتعقيــد والغمــوض.

الطبيعــي ،أي أننــا نصنــع اإلبــداع ،ولكننــا ال نــرى ذلــك ،وقــد
وبالعــودة إلــى الســؤال حول العالقــة بين الدعابة واإلبداع،

يجــب أن نعــرف أن أحــد أهــم مظاهــر اإلبــداع الشــاملة
وبنــاء علــى ذلــك أدركــت هــذه الشــركات
هــي الدعابــة،
ً
التــي تستشــرف المســتقبل أن امتــاك روح الدعابــة فــي

المؤسســات ،يمكــن أن يشــكل بيئــة إبداعيــة ويهيــئ

ظــروف اإلبــداع الطبيعــي الــذي يحفــز االبتــكار ،ومــن ثــم

يســمح لــك بتوجيــه مؤسســتك نحــو النجــاح المســتمر.

فــي اســتطالع رأي أجرتــه آي بــي إمُ ،طلِ ــب مــن الرؤســاء

هــذا األمــر مثيــر لالهتمــام ،ولكــن دعونــا نربــط ذلــك

المجــاالت أن يجيبــوا عــن ســؤال :مــا أهــم شــيء يجــب

 400مــرة فــي اليــوم ،ولكــن كــم مــرة يضحــك الكبــار؟ أكثــر،

التنفيذييــن مــن جميــع أنحــاء العالــم وفــي جميــع أنــواع
فعلــه ليحقــق الرئيــس التنفيــذي النجــاح؟ كان االختيــار رقــم
واحــد هــو «اإلبــداع» .لــم يتحــدث أحــد عــن التعــرف إلــى
مجــال العمــل أو طريقــة التفــاوض أثنــاء تنفيــذ األعمــال
أو مهــارات الموظفيــن ،بــل تحــدث أغلبهــم عــن اإلبــداع،

ومــدى أهميتــه لنجــاح مؤسســاتهم.

بالطفولــة ،فقــد أظهــرت الدراســات أن األطفــال يضحكــون

أو أقــل؟ يضحــك النــاس الذيــن تزيــد أعمارهــم علــى 35
ســنة فقــط  15مــرة فــي اليــوم وال يــكادون يبتســمون أبــداً
فــي العمــل.

ُســئل تومــاس إديســون ،الــذي يعتبــر أحــد أعظــم المبدعيــن،

عــن أعظــم ابتــكار؟ ودون تــردد أجــاب :إنــه خيــال الطفــل،

وفــي اســتبيان آخــر تــم توجيــه ســؤال حــول أهميــة اإلبــداع،

فكــم كان ذلــك مثيــراً لالهتمــام!

بأهميــة اإلبــداع ،ورأت نســبة  %45أنهــم مبدعــون ،بينمــا

إلــى معرفتــه حــول االبتــكار قــد نكــون قــد تعلمنــاه فــي

حيــث اختــار نســبة  %98مــن المســتجيبين الــرأي القائــل

أحــد الخبــراء فــي مجــال تجــارب العمــاء قــال إن مــا نحتــاج
ريــاض األطفــال قبــل السادســة ،فكلنــا قــادرون علــى

إن السبب في نجاح الفنانين

االبتــكار ،وهــذا مــا يجعلنــا نقــول إن الســبب فــي نجــاح

الطفولي وقدرتهم على

علــى فعــل األشــياء بنــاء علــى ذلــك ،ومــن األمثلــة علــى

هو تمسكهم بإبداعهم
فعل األشياء بناء على ذلك

الفنانيــن هــو تمســكهم بإبداعهــم الطفولــي وقدرتهــم

ذلــك محمــد يونــس الفائــز بجائــزة نوبــل مــن بنغالديــش
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أحــد رواد التمويــل متناهــي الصغــر ،الــذي يوفــر إمكانيــة

أنــه يســتمر ،ولكــن دون أن نشــعر.

تحــد واجهــه تمثــل فــي تغييــر عقليــة النــاس ،فنحــن إذا
ٍّ

موقعنــا مــن اإلبــداع:

وهنــاك  5أســئلة ينبغــي طرحهــا علــى أنفســنا لتوضيــح

إقــراض المــال للفقــراء بطريقــة مربحــة ،الــذي قــال إن أكبــر

أي حيــوان قــد يعبــر عــن مؤسســتك؟ إذا
الســؤال األولّ :

قمنــا بتحجيــم أنفســنا داخــل حــدود األفــكار الضيقــة التــي

والعقــاب وحيــوان آخــر ،قــد يبــدو غريبــاً في
ُخ ِّيرنــا بيــن األســد ُ

تفــرض نفســها علينــا ،لــن تكــون لدينــا طريقــة للنظــر إلــى

«خلــد المــاء» .أعتقــد أن الغالبيــة ســتختار
نظرنــا ،هــو حيــوان ُ

أنفســنا فــي إطــار البيئــة التــي نعيــش بهــا بطريقــة تســمح

العقــاب ،ويعنــي ذلــك أنــك تركــز علــى المنافســة
األســد أو ُ

تخيــل
لنــا باالبتــكار ،واألمــر كلــه يتعلــق بقدرتنــا علــى إعــادة ُّ

«خلــد المــاء»
قويــاً فــي الســوق ،أمــا اختيــار ُ
وكيــف تكــون ّ

الحــدود مــن حولنــا مــن جديــد.

عقــول األطفــال لديهــا مرونــة لكســر القواعــد ،وللوصــول

فيعنــي االتجــاه أكثــر إلــى اإلبــداع واالبتــكار وكســر القيــود

ال يســتمر ذلــك معنــا عندمــا نتقــدم فــي العمــر؟ الحقيقــة

الســؤال الثانــي :مــا الــذي تفعلــه مؤسســتك؟ إن أســاس مــا

مــن حولــك ومحاولــة االبتعــاد عمــا هــو مألــوف.

إلــى أفــكار جديــدة بشــأن العالــم مــن حولهــم ،ولكــن لمــاذا
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نفعلــه يتعلَّ ــق بمعرفــة مــا يريــده النــاس بالفعــل مــن الحيــاة،

الســؤال الخامــس :علــى مقيــاس مــن  1إلــى  ،10إلــى أي

«المعادلــة البشــرية تتمثــل فــي مضاعفــة الفــرح وتخفيــف

العمــاء بالطبــع مــن األمــور المهمــة بالنســبة إلى الشــركات،

وفيمــا يتعلــق بذلــك أشــير إلــى مقولــة ديــف جروســمان

األلــم ،فمشــاركة األلــم تعنــي تخفيفــه ومشــاركة الفــرح
تعنــي مضاعفتــه» .فيجــب أن يكــون هــدف كل شــركة

مضاعفــة الفــرح وتخفيــف األلــم .وأرى أن التركيــز علــى ذلك

ســيحافظ علــى وجــودك فــي المســتقبل ،وســيجعلك تعيــد
التفكيــر فيمــا تفعلــه ،وأرى أن جانــب المشــاركة ســيعزز

العالقــات مــع الفئــات المســتهدفة ،بحيــث ال يقتصــر األمــر
علــى مجــرد عقــد صفقــة أو مــا شــابه.

مــدى يرتبــط رضــا عمالئــك بنجاحــك االســتراتيجي؟ رضــا

ولكنــه يتعلــق بالحصــول علــى مــا تريــده ،وليــس كــون مــا
حصلــت عليــه أســوأ أو أفضــل ،ولكــن؛ لكــي يكــون جمهــورك
المســتهدف بمثابــة مشــجعين لــك ،ومخلصيــن لمــا تقدمــه،

يجب أن يشعروا بما هو أكثر من الرضا ،وسيكون عظيماً أن
تذهــب بانفعاالتهــم إلــى مــا هــو أبعــد مــن الرضــا ،فالشــركات

التــي تفعــل ذلــك تحظــى باالنتشــار والنجــاح علــى مســتوى
العالــم ،وتتــرك باقــي الشــركات خلفهــا.

الســؤال الثالــث :مــن أهــم منافســيك؟ مــن منــا قــد يجيــب

وهــذا ينقلنــا إلــى الحديــث عــن ،Slingshot Framework

منافســين محدديــن ،بــل بــأن يفكــر فيمــا يشــغل قلــوب

الموجــود بداخلنــا والــذي تعلمنــاه كأطفــال ،ويتعلَّ ــق هــذا

عــن هــذا الســؤال بطريقــة مختلفــة ،أي أال يتجــه إلــى ذكــر

وعقــول الفئــات المســتهدفة ،مثــل الــذكاء االصطناعــي
والبقــاء لمــدة طويلــة ،وتغييــر العالــم ،وأعتقــد أن التفكيــر
ـا ،ألن هــذا هــو مــا يشــغل
علــى هــذا النحــو ســيكون فاعـ ً

جمهــورك المســتهدف ،وتريــد أن تأخــذ حيــزاً مــن تفكيــره،
فكلمــا ربطــت مــا تفعلــه بهــذا الطمــوح والمســعى ،وجدت
مكانــاً أفضــل لنفســك.

الــذي يعــد أداة تهــدف إلــى إعــادة تفعيــل اإلبــداع الطبيعي
اإلطــار بـــثالث نقــاط رئيســة تســهم فــي إعادة تفعيــل توليد

األفــكار لدينــا .البحــث عــن نقــاط الضعــف فــي العالقــة مــع
وبــدال مــن محاولــة عالجهــا أو
الجمهــور المســتهدف،
ً

إصالحهــا ،ينبغــي تحويلهــا إلــى مباعــث للفــرح والســرور،
أي تحويــل نقــاط الضعــف إلــى نقــاط قــوة ،وإعــادة تحديــد
القيمــة التــي تقدمهــا إلــى عمالئــك ،وتوســيع نطاقهــا،

الســؤال الرابــع :مــا نقــاط البدايــة والنهايــة لــدورة تجربــة

والبحــث عــن الطــرق المختصــرة لإلبــداع ،واســتيعابها

اإلجابــة المثلــى أن تجربــة العمــاء ليــس لهــا بدايــة أو نهايــة،

إيجــاد تركيبــات جديــدة مــن مكونــات موجــودة بالفعــل.

العمــاء النموذجيــة فيمــا يتعلــق بعروضــك؟ أعتقــد أن
بــل إنهــا تجربــة ممتــدة طــوال األربــع والعشــرين ســاعة.
األمــر يتعلــق بالمشــاركة ســواء بالنســبة إلى األلــم أو الفرح،

فكلمــا ركــزت علــى عمالئــك وأقمــت معهــم عالقــات،

مهمــاً فــي رأيهــم.
ســتكون
ّ

وإعــادة ترتيبهــا مــن جديــد ،فمــن الممكــن أن تبحــث عــن
هنــاك مقولــة تشــير إلــى أن الشــركات ال تبحــث عــن الفــرص

التــي تحقــق بهجــة عمالئهــا ،بــل تصنعهــا وتخلقهــا ،وأعتقــد
أننــا يجــب أن نبحــث عــن ســرور وبهجــة العمــاء وليــس مجرد
رضاهم.
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اليوم الثاني
قاعة مصنع المعرفة
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اليوم الثاني
قاعة مصنع المعرفة
الجلسة األولى

كفاءة النظم التعليمية
وفاعلية الشباب
مـحـــــاور الجــلســة
~فروقات بين البعدين :الكمي ،والنوعي ،في أداء
المنظومة التعليمية.
~الفجوة بين مدخالت المنظومة التعليمية ومخرجاتها.
~التحديات الراهنة للتعليم التقني والتدريب المهني عبر
العالم.
~الرهانات االقتصادية للتعليم التقني والتدريب المهني.
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المتحدثون
الدكتورة /نجوى غريس
أستاذة جامعية بالمعهد العالي للتربية والتكوين المستمر،
جامعة تونس.

الدكتور /يوسف صديق
أستاذ علم االجتماع ورئيس شعبة أسس التربية بكلية علوم
التربية ،جامعة محمد الخامس.

الدكتور /زبير شاهد
أخصائي تنمية المعرفة  -مركز يونسكو  -يونيفوك.

مدير الجلسة
السيدةِ /غوى إبراهيم
ُ
ٌ
صحفية ومقدمة أخبار.
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الدكتورة /نجوى غريس

الدكتور /يوسف صديق

الدكتور /زبير شاهد

أستاذة جامعية بالمعهد العالي للتربية
والتكوين المستمر ،جامعة تونس

ُ
أستاذ علم االجتماع ورئيس قسم أسس
التعليم بكلية العلوم التربوية بجامعة محمد
الخامس

أخصائي تنمية المعرفة – مركز يونسكو -
يونيفوك

رئيسة وحــدة التقييم التابعة لمخبر «التربية

باحث في مركز الهجرة والتنوع والبحث
ٌ
شريك
ٌ

حصل على درجــة الــدكــتــوراه في اقتصاديات

بالمعهد .حــازت الدكتوراه في علوم التربية،

وباحث في مختبر فهم العالم المعاصر
ٌ
بكندا

العامة ،وشــهــادة البكالوريوس فــي العلوم

والعرفان والتكنولوجيات الحديثة والتعلُّ مية»
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية جامعة

تــونــس ،بالتعاون مــع جامعة لــوفــان النــوف
ببلجيكا ،وباحثة متعاونة مع المركز الوطني
للتجديد البيداغوجي والبحوث التربوية بتونس.

فــي الــمــواطــنــة بــجــامــعــة كــيــبــيــك ،مــونــتــريــال
« »LASCOبجامعة رينيه ديــكــارت ،بباريس
في السوربون وتخرج في معهد الــدراســات
السياسية في باريس.

التنمية ،وحصل على الماجستير في السياسة

المالية ،ويتمتع بخبرة  5أعــوام في مجاالت
الــبــحــث والــبــرمــجــة ف ــي م ــج ــاالت الــحــوكــمــة
والــســيــاســة االجتماعية الــتــي شملت البنك
الــدولــي واألمـ ــم الــمــتــحــدة وشــبــكــة التنمية

العالمية (.)GDN
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الدكتورة /نجوى غريس:

التعليميــة ،فحيــن قارنَّ ــا النواتــج كمخــرج -وهــذا هــو الهــدف

يتعلــق عرضــي بدراســة عمليــة أنجزتهــا اعتمــاداً علــى مؤشــر

مــن المنظومــة التعليميــة– باإلتمــام ،أي نســبة التالميــذ

دراســة ســعت لتقديــم نظــرة تحليليــة لوضــع التعليــم قبــل

كبيــرة جـ ّـداً بيــن مــا تحققــه كإتمــام وبيــن مــا تحصلــه كنواتــج،

المعرفــة العالمــي الــذي تــم إطالقــه فــي عــام 2017؛ وهــي
الجامعــي.

ويتكــون مؤشــر التعليــم قبــل الجامعــي مــن محوريــن

أ سا ســيين :

الذيــن ينهــون المراحــل التعلميــة بنجــاح وجدنــا فجــوات

فالنواتــج كلهــا تحــت الخمســين تقريبــاً  ،بينمــا نســبة اإلتمــام

قــد تصــل فــي بعــض البلــدان إلــى .%90

اكتشــفنا أيضــاً وجــود فجــوة أخــرى فــي المنطقــة العربيــة؛

1.رأس المــال المعرفــي :ســلطنا الضــوء فيــه علــى

وهــي الفجــوة بيــن مــا توفــره المنظومــة التعليميــة مــن

2.البيئة التمكينية التعليمية :للنظر في مسألة اإلنفاق

وبيــن مــا تُ حصلــه كــرأس مــال معرفــي .كذلــك نالحــظ وجــود

بعــد الحصــول علــى النتائــج العامــة حاولنــا أن نــدرس بالتحليــل

وننفــق بمــا يكفــي فــي بعــض البلــدان ،ولكــن فــي المحصلــة

علــى نتائــج المنطقــة العربيــة .وحيــن قارنَّ ــا النتائــج الخاصــة

مؤشــر الكفــاءة ،وكانــت النتيجــة أن المتوســط فــي المنطقــة

االلتحــاق واإلتمــام والنواتــج.

وبرامــج الطفولــة المبكــرة والبيئــة المدرســية.

عالميــاً  ،وركزنــا فيمــا بعــد
والتفصيــل النتائــج التــي ظهــرت
ّ

بمؤشــر التعليــم الجامعــي ،وقارنَّ ــا نتائــج المنطقــة العربيــة
بنتائــج الــدول المتقدمــة وبالمتوســط العالمــي الحظنــا أن

متوســط الــدول المتقدمــة  ،%72.43والمتوســط العالمــي
هــو  ،%55.72ومتوســط الــدول العربيــة هــو .%49.21

مدخــات -مــن حيــث البيئــة التمكينيــة واإلنفــاق وغيــر ذلــك-
فجــوة مــن نــوع آخــر؛ وهــي أننــا نهيــئ البيئــة التمكينيــة
ال نحصــل علــى رأس مــال معرفــي! وبالشــكل نفســه احتســبنا

العربيــة ( )0.6مقارنــة بمنطقــة التعــاون الدولــي التــي فاقــت
نســبة .1

ولــو اقتصــر حديثنــا علــى هاتيــن النقطتيــن فــا بــد مــن أن
نــدرك أن االلتحــاق بالمدرســة وإتمــام المراحــل التعليميــة

وإذا ركزنــا علــى المنطقــة العربيــة فســنجدها فــي المرتبــة

ال يعنــي بالضــرورة الحصــول علــى التعلــم .إذاً  ،ال يتــم

ولــم نصــل حتــى إلــى الدرجــة الدنيــا التــي هــي  ،%50بينمــا

المعرفــة العالمــي واجهنــا صعوبــة كبيــرة فــي إيجــاد بيانــات

قبــل األخيــرة ،وال يأتــي بعدهــا إال جنــوب الصحــراء األفريقيــة،
أداء.
كانــت منطقــة التعــاون االقتصــادي أحســن المناطــق ً

قيــاس كفــاءة التعليــم بعــدد الســنوات .وفــي فريــق مؤشــر
تهتــم بالجوانــب النوعيــة؛ فليــس هنــاك دراســات دوليــة

ولــو ســلطنا الضــوء علــى البلــدان العربيــة فســنالحظ وجــود

موثــوق بهــا -بخــاف  TIMSSو PISAو -PIRLSتخبرنــا عــن

إشــكاليات محــددة ،وكانــت أول إشــكالية بــارزة هــي الفجــوة

الــدول العربيــة.

فجــوة كبيــرة بيــن البلــدان ،وقــد حاولنــا تســليط الضــوء علــى

الكمــي ،والنوعــي ،فــي أداء المنظومــة
بيــن البعديــن:
ّ

المهــارات المكتســبة ،وهــذه الدراســات ال تشــارك فيهــا كل
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مدير الجلسة:

مدير الجلسة:

لمــاذا ينعــدم االهتمــام علــى الرغــم مــن أن الموضــوع لــه

لماذا؟

تأثيــر فــي االقتصــاد؟

إذا كان لدينا مجموعة من
األشخاص يواجهون صعوبة

الدكتورة /نجوى غريس:

في التعلم فهناك اليوم

ربما ألن العملية مكلفة وربما لعدم االهتمام.

عالج لهؤالء
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الدكتورة /نجوى غريس:

الدكتورة /نجوى غريس:

لعــدة عوامــل منهــا التكلفــة؛ حيــث كان البنــك الدولــي هــو

التمييــز إجــراء غيــر صحيــح؛ فالطــرق التربويــة تتحــدث عــن

الدراســات.

إذا كان لدينــا مجموعــة مــن األشــخاص يواجهــون صعوبــة

الــذي يقــدم المعونــة إلينــا مــن قبــل لتغطيــة مصاريــف هــذه

مالمــح متعلميــن مختلفــة تطــرح طرقــاً مختلفــة للتعليــم،
فــي التعلــم فهنــاك اليــوم عــاج لهــؤالء.
أحد الحضور:

تقيــم نفســها بإعطــاء
تكلمــت عــن المســاءلة؛ ألن المــدارس ّ

مدير الجلسة:

طالبهــا درجــات عاليــة .ودولــة اإلمــارات العربيــة اتخــذت
خطــوات متقدمــة فــي هــذا المجــال مــن خــال إنشــائها إطــار

وهنا يأتي دور الوزارات والمؤسسات التعليمية.

معاييــر الرقابــة والتقييــم المدرســي.

الدكتورة /نجوى غريس:

الدكتورة /نجوى غريس:

المشكلة أكبر من ذلك؛ فهي ثقافة مجتمعية.

أنــت تؤكــد الغايــة مــن المؤشــر ،والغايــة هــي معرفــة

جانب من أسئلة الحضور

التجــارب الناجحــة فــي العالــم ونطبقهــا فــي دولــة اإلمــارات.

هــل التمييــز فــي اختيــار الطــاب فــي بعــض المــدارس مــن

كيــف تســتفيد الــدول مــن المؤشــر العالمــي؟ مــع العلــم أن

أحد الحضور:

واقــع التحصيــل ومســتوى الــذكاء أمــر صحيــح؟

الممارســات الجيــدة ،فنحــن أخذنــا الكثيــر مــن التوصيــات مــن
أحد الحضور:

دوال عــدة لــم تقــدم بيانــات وافيــة؟
ً
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تواجــه التعليــم الفنــي والمهنــي وســنبدأ باســتراتيجية
اليونســكو .2025

الدكتورة /نجوى غريس:

نحــن ال نتســلم البيانــات مــن الــدول ،بــل نلجــأ إلــى المنظمــات
الدوليــة التــي تمتلــك بيانــات موثقــة أخذتهــا مــن الــدول

الدكتور /يوسف صديق:

ووحدتهــا ،ونأخــذ المؤشــرات بدرجــة كبيــرة مــن معهــد

الجــزء الخــاص بالتعليــم الفنــي والتدريــب المهنــي هــو جــزء

اإلحصــاء التابــع لليونســكو ،واليونســكو تحصــل علــى هــذه

نســبياً فــي التعليــم العربــي ،ونحــن اليــوم بصــدد
ضعيــف
ّ

المعلومــات مــن مكاتبهــا المنتشــرة فــي الــدول.

تقديــم تقريــر تحليلــي لمؤشــر المعرفــة العالمــي لعــام

أحد الحضور:

2017؛ مــا يعنــي أن النتائــج التــي ســنقدمها هــي نتائــج العــام

كيف للدول المشاركة االستفادة من المؤشر؟

الماضــي ،ســأعطيكم فكــرة عــن مؤشــر التعليــم التقنــي

بشــكل مقتضــب؛ حيــث يتكــون مــن محوريــن أساســيين
وهمــا :التكويــن والتدريــب المهنــي مــن جهــة ،ثــم ســمات

ســوق العمــل مــن جهــة أخــرى .أمــا محــور التكويــن والتدريــب

الدكتورة /نجوى غريس:

المهنــي فينــدرج تحتــه محــوران فرعيــان :وهمــا التدريــب

المؤشــر هــو اإلحصــاءات العامــة فقــط ،ويمكــن للدولــة

المســتمر ،وبنيــة التكويــن والتدريــب ومؤهالتهــا .أمــا عــن

أجريناهــا.

يعطينــا فــي نهايــة المطــاف النتائــج التــي ســنخلص إليهــا.

االســتفادة منهــا فــي إجــراء تحليــات أخــرى غيــر التــي

ســمات ســوق العمــل فهنــاك مؤهــات أخــرى ،وهــذا مــا

نالحــظ ارتباطــاً وثيقــاً بيــن بنيــة االقتصــاد والنتائــج المتحصــل

عليهــا فــي مؤشــر التعليــم التقنــي والتدريــب المهنــي ،وفــي
المنطقــة العربيــة نواجــه تباعــداً كبيــراً فــي أنظمــة التعليــم

التقنــي والتدريــب المهنــي؛ فهنــاك دول مــا زالــت تعانــي

مدير الجلسة:

غيــاب أبســط شــروط التعليــم التقنــي والتدريــب المهنــي.

الدكتــور /يوســف صديــق ســيحدثنا عــن التحديــات التــي

قســمنا الــدول العربيــة ثــاث مجموعــات :المجموعــة األولى
ّ
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تضــم اإلمــارات العربيــة ولبنــان والبحريــن وقطــر ،ونالحــظ

وضعــت منظومــة التعليــم التقنــي والتدريــب المهنــي

والمجموعــة الثانيــة مثــل :المغــرب وتونــس واألردن -وهــي

بمؤشــر رأس المــال الدولــي ،والعكــس صحيــح.

أن هنــاك توازنــاً فــي هــذه الــدول بيــن العــرض والطلــب،
اقتصــادات واعــدة ولكنهــا ال تعتمــد علــى البترول-بهــا أعداد

ـان هدفــاً أساسـ ّـياً فــي اســتراتيجيتها ،ارتبــط ذلــك أكثــر
اإلنسـ َ

ولكــن ليــس لديهــا المــوارد الكافيــة؛ كــي توفــر مــا يحتــاج إليــه
التعليــم التقنــي والتدريــب المهنــي ،أمــا المجموعــة الثالثــة

فتضــم مصــر والســعودية والجزائــر واليمــن ،وبالنســبة إلــى

الســعودية والجزائــر ومصــر فهنــاك مشــكلة كثــرة أعــداد
الطــاب ،وهــي مشــكلة ديموغرافيــة.

مدير الجلسة:

ولو قارنّ ا مؤشــر رأس المال البشــري بمؤشــر التعليم التقني

ســننتقل إلى الدكتور /زبير شــاهد الذي ســيناقش التحديات

المؤشــرين ،لكــن مــاذا يعنــي هــذا االرتبــاط؟ يعنــي أنــه كلمــا

واقــع خبرته.

والتدريــب المهنــي فســنالحظ أن هنــاك ارتباطــاً وثيقــاً بيــن

االقتصاديــة الخاصــة بالتعليــم الفنــي والتدريــب المهنــي مــن
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ُبعــد المســاواة ،مــن حيــث الجنــس الــذي هــو مكــون رئيــس

حاليــاً إذا ألقينــا نظــرة علــى القــوى
فــي هــذا البعــد؛ ألننــا ّ

العاملــة علــى أســاس الجنــس ،فســنجد أن أعــداد الســيدات
العامــات مــا زالــت أقــل مــن المعــدل العالمــي ،إذاً هــذه

الدكتور /زبير شاهد:

منطقــة رئيســة يتعيــن العمــل عليهــا ،ثــم نأتــي إلــى التمييــز؛

التعليــم التقنــي والتدريــب المهنــي ليــس فقــط أولويــة

حيــث نواجــه مشــكلة فــي الحصــول علــى الجــودة المطلوبــة؛

فــي البلــدان الناميــة فحســب ،بــل فــي الــدول المتقدمــة

والمــدارس ،لكــن البعــد اإلجرائــي للتعليــم يجــب أن يتكامــل

لمواجهــة البطالــة وتعزيــز إدخــال الشــباب فــي ســوق العمــل

فنســتطيع إنشــاء المزيــد مــن المؤسســات التعليميــة

أيضــاً  ،خاصــة دول منطقــة التعــاون االقتصــادي.

بالبعــد المــادي وهــو التعلّ ــم .إذاً التمييــز وضمــان الجــودة

أمــا التحديــات التــي تواجــه التعليــم التقنــي والتدريب المهني

يعمــان علــى التأكــد مــن أن معاييــر التعليــم تســتجيب

تحــد هــو التوســع؛ فــي مرافــق التعليــم
ٍ
أساســية :أول

أيضــاً إلــى درجــة عاليــة مــن قابليــة التوظيــف.

فــا يســعني تناولهــا كلهــا؛ لــذا اختصرتهــا إلــى أربعــة تحديــات

لمتطلبــات الصناعــة وســوق العمــل ،وهــو األمــر الــذي يؤدي

والتدريــب ومرافــق تدريــب المعلميــن ،ومــن ثــم ننتقــل إلــى
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أحد الحضور:

لــدي ســؤال موجــه إلــى الدكتــور /زبيــر شــاهد ،هــل لــدى
اليونســكو واليونيفــوك طريقــة وخطــة لمســاعدتنا؟

الدكتور /يوسف صديق:

أريــد أن أوضــح فقــط أن اليونيفــوك واليونســكو واألمــم

المتحــدة تحفــز فقــط ،ولكــن الحكومــات هــي التــي تضــع

الدكتور /زبير شاهد:

أحــد األمــور الرئيســة التــي تقــوم بهــا اليونســكو واليونيفــوك

باإلضافــة إلــى نشــاطات تنميــة المعرفــة  -تقديــمالمســاعدة إلــى العديــد مــن مؤسســات صنــع القــرار علــى
ـداء مــن طبقــة صنــع السياســات والقــرار
مســتوى العالــم؛ ابتـ ً

نــزوال إلــى مســتوى التنفيــذ علــى أرض الواقــع ،وهــذا مــا
ً

اســتراتيجيتها الوطنيــة وتنســجم مــع اآلفــاق التــي تفتحهــا
اليونســكو.

أحد الحضور:

نواجــه فــي العالــم العربــي مشــكالت تتعلــق بالتطويــر

واســتدامة التعلــم وعــدم تنــوع نظــم التعليــم؛ فمــا القــول
فــي ذلــك؟

تفعلــه فــي  186دولــة مــن خــال  250مركــزاً.

الدكتور /يوسف صديق:

مدير الجلسة:

الكلمة لك دكتور /يوسف.

اليونيفوك واليونسكو
واألمم المتحدة تحفز فقط،
ولكن الحكومات هي التي
تضع استراتيجيتها الوطنية

نعــم ،نواجــه مشــكلة فــي اســتدامة التعلــم ،ونحــن أخذنــا

بعيــن االعتبــار فــي المؤشــر ألول مــرة التدريــب المســتمر؛
ألننــا لــو منحنــا الطــاب مهــارات محــددة فســنجد أن

االقتصــاد يتغيــر ،ولهــذا يجــب دعــم الشــركات وأربــاب العمــل
لالنخــراط فــي االســتراتيجية العامــة للتعليــم التقنــي ووضــع
تصــور لهــا.
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اليوم الثاني
قاعة مصنع المعرفة
الجلسة الثانية

اقتصاد المعرفة
وتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت
مـحـــــاور الجــلســة
~البطالة الهيكلية سمة التحدي لالقتصاد العربي.
~الثورة الصناعية الرابعة؛ اقتصاد معرفي بصبغة تكنولوجية.
~ممكنات التنافسية في اقتصاد المعرفة.
~التأثيرات االقتصادية للفجوة الرقمية.
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المتحدثون
سيرفن
الدكتور /لويس
ِ
كبير المستشارين في إدارة البحوث بالبنك الدولي.

الدكتور /كوزماس زافازافا
مدير قسم المشاريع وإدارة المعرفة بمكتب تنمية االتصاالت،
«االتحاد الدولي لالتصاالت».

البروفيسور /يسري الجمل

ً
وزير التربية والتعليم بمصر سابقا والرئيس السابق لمجلس
أمناء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

مدير الجلسة
الدكتور /خالد الوزني
مستشار االستراتيجية والمعرفة بمؤسسة محمد بن راشد آل
مكتوم للمعرفة.
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سيرفن
الدكتور /لويس
ِ

الدكتور /كوزماس زافازافا

البروفيسور /يسري الجمل

كبير المستشارين في إدارة البحوث بالبنك
الدولي

مدير قسم المشاريع وإدارة المعرفة بمكتب
تنمية االتصاالت« ،االتحاد الدولي لالتصاالت»

ً
وزير التربية والتعليم بمصر سابقا والرئيس
السابق لمجلس أمناء الجامعة المصرية
اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

ع ــم ــل ب ــاح ــث ــاً أول ب ــم ــؤس ــس ـ ِـة الــــدراســــات

ح ــاز ال ــدك ــت ــوراه ف ــي الــتــجــارة م ــن ســويــســرا،

أسـ ــتـ ــاذ ه ــن ــدس ــة عـــلـــوم ال ــح ــاس ــب وكــبــيــر

بــالــتــدريــس فــي جــامــعــة كــومــبــلــوتــنــســي في

وماجستير الــعــاقــات الــدولــيــة مــن الــواليــات

والتكنولوجيا ،ورئيس مجلس إدارة الجمعية

االقــتــصــاديــة التطبيقية « ،»FEDEAوقــام
مدريد ،ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

« ،»MITوالجامعة األسقفية الكاثوليكية

في ريو دي جانيرو « »PUCومركز الدراسات
النقدية والمالية « »CEMFIفي إسبانيا.

وماجستير في القانون من المملكة المتحدة،
الــمــتــحــدة ،ومــاجــســتــيــر إدارة األع ــم ــال من

زيــمــبــابــوي ،وبــكــالــوريــوس إدارة األعــمــال من
الــواليــات المتحدة ،ودبــلــومــات فــي هندسة
االتصاالت والنظم.

المستشارين بــاألكــاديــمــيــة الــعــربــيــة للعلوم
الــعــلــمــيــة لــلــكــمــبــيــوتــر .ان ــض ــم إلــــى بــرنــامــج
الطاقة النووية المصري ،ونــال الدبلوم في
اإللــكــتــرونــيــات الــنــوويــة مــن الــوكــالــة الدولية
للطاقة الذرية.
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أصبحــت ســهلة جـ ّـداً ســواء كانــت بالصــوت أو باللمــس.

المستشــعرات بــدأت تكــون مستشــعرات ذكيــة موجــودة

فــي كل هــذه المجــاالت ،البيانــات ذات األحجــام الضخمــة

والتعامــل معهــا ،ثــم بعــد ذلــك الواقــع المعــزز وهــو الخلــط

مدير الجلسة:

بيــن مــا يطلقــه الحاســوب والواقــع الموجــود .كل تلــك

عندمــا ننظــر إلــى مؤشــر المعرفــة العالمــي ،نجــد دولــة

األشــياء أدت إلــى خلــق عالــم جديــد هــو مــا مهــد لحــدوث

كلمــة الســر فــي قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت.

متواصال
ســتغطي العالم كله؛ حيث إنك تســتطيع أن تصبح
ً

اإلمــارات العربيــة المتحــدة تقفــز  6مراحــل عليــه ،وتــم اختــزال

الثــورة الصناعيــة الرابعــة ،والجديــد أن هنــاك إعــداداً لشــبكة

د .يســري ،هــل تتفــق معــي فــي أن هــذا القطــاع محــرك

طــول الوقــت ،مــن خــال شــبكة  Starlinkلتحقيــق تواصــل

أساســي لمــن يريــد أن يطــور اقتصــاده إذا كانــت البنيــة

منخفــض الكُ لفــة ،إنمــا األســاس هــو توفيــر فرصــة التواصــل

التحتيــة لهــذا القطــاع مناســبة؟

باإلنترنــت فــي أي مجــال ،وبســرعة عاليــة جـ ّـداً  ،وقــد بــدأت
هيئــة أمــن الحوســبة األمريكيــة  SCCفــي منــح الموافقــة

علــى إنشــاء هــذه الشــبكة ،كمــا أن عــدد األقمــار الصناعيــة ال

صناعيــاً
يصــدق ،فالموجــود منهــا اآلن ويعمــل  1459قمــراً
ّ

نشــعر بمــدى اســتخدامها ،فــي كثيــر مــن األجهــزة والمعدات
والروبوتــات التــي تســاعد اإلنســان ،ومــن ثــم نجــد أن المصانع

البروفيسور /يسري الجمل:

كلهــا ســتتحول إلــى مصانــع ذكيــة ،باســتخدام تقنيــات الــذكاء

لــو نظرنــا فــي البدايــة إلــى التطــور الــذي يحــدث فــي الثــورات

االصطناعــي.

ســنجدها مرتبطــة بتحقيــق مســتوى أفضــل لإلنســان،

بعمــل خوارزميــات أكثــر فاعليــة للحمايــة ،لــم تحــدث قــط مــن

الصناعيــة ،ونحــن نتحــدث اليــوم عــن الثــورة الصناعيــة الرابعــة،

قــام فريــق بحــث اســتخباراتي اصطناعــي عميــق فــي جوجــل

ونعايــش مكوناتهــا بــدءاً مــن هواتفنــا المتحركــة والتطبيقــات

قبــل ،وقــد قــال بوتيــن فــي « :2017مــن يصبــح رائــداً فــي

يوميــاً عليهــا ،فإنترنــت األشــياء
التــي تزيــد بشــكل كبيــر
ّ

هــذا المجــال ،ســيحكم العالــم» ،وهــو مــا يعكــس أهميــة

واالتصــال بالشــبكة ليســا فقــط لإلنســان ،ولكــن كل األشــياء

الــذكاء االصطناعــي الجديــد ،وتملــك الصيــن ،طبعــاً  ،خططــاً

تبــدأ فــي هــذا االتصــال .كل مــا يتــم االحتيــاج إليــه مــن مــوارد

كثيــرة للغايــة؛ كــي تتفــوق فــي هــذا المجــال ،فكلمــا كان

موجــود علــى الحوســبة الســحابية ونظــام تحديــد المواقــع

الــذكاء االصطناعــي أكبــر ،اكتســب اســتثمارات أكثــر فــي

العالمــي الــذي نســتخدمه جميعــاً  ،وواجهــة المســتخدم

مجــاالت البحــث ،وبالتالــي تكــون القــوة الخاصــة بــه أكبــر.
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المجســمة واســتخداماتها فــي خلــق أشــكال ثالثية
إن الصــور
َّ

األبعــاد تتفاعــل ســواء فــي الترفيــه أو فــي التعليــم بأشــكال

حقيقيــة موجــودة بشــكل كبيــر وتتفاعــل مــع اإلنســان.

الهيــكل االقتصــادي للــدول ،وكذلــك علــى المــوارد البشــرية

التــي نملكهــا فــي هــذا الجــزء مــن العالــم؟

والجديــد هــو الحواســب الكموميــة ،وكانــت فكرتهــا

موجــودة ،وقــد أصبحــت هنــاك جامعــات تعمــل فــي تدريــس
الحواســب الكموميــة ،كمــا أن هنــاك شــركات ناشــئة بــدأت

تــدرس وتعمــل فــي مجــال إنتاجهــا.

سيرفن:
ِ
الدكتور /لويس

إن التغيــر التكنولوجــي الســريع ،لــه آثــار مهمــة علــى
االقتصــاد؛ حيــث يقــوم صنــاع السياســات ،فــي جميــع أنحــاء

العالــم بتوجيــه اهتمامهــم نحــو التغييــرات التكنولوجيــة

مدير الجلسة:

الدكتــور لويــس ســيرفن ،مــا تأثيــر الــذكاء االصطناعــي علــى

تتســبب فــي حــدوث دمــار وانهيــار لعــدة
المســتمرة التــي
َّ
أنــواع مــن المهــن ،وهــو الشــاغل األساســي لمجتمــع ُصنــع
السياســات اليــوم ،كمــا أنــه جــزء ال يتجــزَّ أ مــن األتمتــة ،ومــن
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بــدال مــن المــوارد البشــرية ،فنحــن
اســتخدام الروبوتــات
ً

االهتمــام بالجانــب المهــاري مــن التعليــم المدرســي بشــكل

المســتقبل ،وأنــا ال أشــير فقــط إلــى المهــام التــي تعتمــد

نــرى هــذه المؤشــرات الموضحــة عــدد ســنوات التعليــم التــي

مطــرد بالمنطقــة خــال العقــود الماضيــة ،كمــا نســتطيع أن

نالحــظ اليــوم أن األتمتــة فــي تطــور ،وســتتقدم ســريعاً فــي

أتمهــا الســكان.
َّ

بشــكل أساســي علــى المهــارات ،فالمهــام التــي اعتقدنــا أنهــا

ومــن ناحيــة أخــرى ،نســأل :مــا الــذي حصلنــا عليــه مــن تلــك

ال يمكــن أن تكــون مؤتمتــة ،أصبحــت مؤتمتــة؛ وذلــك عندمــا

الحقائــق؟ مــا حصلنــا عليــه كان الكثيــر مــن األفــراد الذيــن

نفكــر فــي نطــاق المهــام المتوســطة المســتوى مثــل مهــام

يعانــون البطالــة؛ علــى عكــس الــدول المتقدمــة.

كتبــة المحاكــم أو أخصائيــي األشــعة .ويمكــن القيــام بذلــك

واآلن أنــا بحاجــة إلــى عقــد اجتماعــي جديــد ُيمكّ ــن الشــباب

بطريقــة أكثــر فاعليــة بواســطة الروبوتــات ،فالتكنولوجيــا

مــن ترســيخ دعائــم اقتصــاد جديــد يرتكــز علــى االبتــكار

تقضــي علــى بعــض وظائفنــا ولكنهــا تخلــق أخــرى جديــدة.

إذا كنــا نعتقــد أننــا فــي الشــرق األوســط بحاجــة إلــى تحقيــق

الرقمــي واقتصــاد الخدمــات ،ويشــجع علــى االبتــكار فــي

الظــروف الجديــدة ،فالتــوازن ال يكــون كذلــك .ليــس كل مــا

إذاً  ،كجــزء مــن التعليــم نحتــاج إلــى إجــراء تجديــد شــامل فــي

نطــاق ديناميكيــة القطــاع الخــاص.

التــوازن بيــن المــوارد البشــرية والتكنولوجيــا للتكيــف مــع

عــدد مــن دول الشــرق األوســط؛ وذلــك لالســتفادة مــن

ســبق جيــداً بهــذه الصــورة فــي عــدد مــن دولنــا ،وسأشــير

التقنيــات الجديــدة؛ فالفائــزون بجائــزة نوبــل فــي االقتصــاد

بإيجــاز إلــى تقريــر جديــد صــادر عــن مكتــب كبيــر االقتصادييــن

يتحدثــون عــن الحاجــة إلــى مجتمــع تعليمــي يعــزز االبتــكار

بالمنطقــة؛ وهــو البنــك الدولــي؛ تحــت عنــوان «اقتصــاد

وروح التعــاون وحــب المجازفــة ،ولكــن المــدارس فــي كثيــر

نمــو
جديــد للشــرق األوســط» .حيــث نســتطيع أن نالحــظ
َّ
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تتوجــه نحــو النظــام القديــم المتبــع لشــغل
مــن بلداننــا
َّ

الوظائــف فــي القطــاع العــام ،وتوجيــه الخريجيــن إلــى العمــل
فــي القطاعــات الحكوميــة.

ً
إضافــة إلــى أن محتــوى مناهــج التعليــم يجــب أن يصبــح

قليــا علــى التكنولوجيــا
مناســباً أيضــاً ؛ أي يجــب أن ُيركــز
ً
والعلــوم والهندســة والرياضيــات ،التــي تعــد مــن أساســيات
التقنيــات الجديــدة ،إذا أردنــا االســتفادة منهــا.

الدكتور /كوزماس زافازافا:

نتحــدث اليــوم عــن أهــداف التنميــة المســتدامة بحلــول
عــام  ،2030وأعتقــد أنــه لكــي تكــون التكنولوجيــا ذات

نحــن بحاجــة إلــى واجهــة واســعة لإلصــاح تبــدأ بالــدور الــذي

مغــزى ،يجــب أن تؤثــر فــي حيــاة النــاس ،وأود أيضــاً مناقشــة

بأكملهــا ،ونحــن بحاجــة ،كذلــك ،إلــى تحديــث األنظمــة

دول تصنــف كــدول ناميــة ال تملــك إمكانــات الوصــول إلــى

تلعبــه الدولــة؛ فالدولــة تمكننــا مــن قيــادة عمليــة التنميــة
الماليــة مــن خــال المطالبــة بإدخــال تحســينات لمواكبــة

العصــر الرقمــي الجديــد.

التكنولوجيــا بغــض النظــر عــن تصنيــف الــدول ،فهنــاك
الكابــات البحريــة ،وبالتالــي ال يمكنهــا القيــام بــأي تغييــر؛
حيــث إنهــا تواجــه تحديــات االتصــال والنطــاق التــرددي
دوال ُجزريــة صغيــرة
والكلفــة ،وأضــف إلــى ذلــك أن هنــاك
ً

ناميــة؛ تنتشــر  38منهــا فــي جميــع أنحــاء العالــم؛ حيــث تواجــه
تحديــات جغرافيــة ،وبخاصــة أننــا أصبحنــا فــي عصــر نواجــه
فيــه تحديــات بســبب تغيــر المنــاخ ،فعلــى مــدار  3ســنوات

مدير الجلسة:

مضــت؛ ســجلت كل ســنة منهــا رقمــاً قياسـ ّـياً يفــوق الســنة
الســابقة لهــا ،فقــد تــم تســجيل أعلــى درجــات حــرارة علــى

د .كوزمــوس زافازافــا ،هــل التنميــة االقتصاديــة بحــد ذاتهــا

مســتوى العالــم ،وهــو مــا يمثــل التحــدي األكبــر.

احتياجاتهــا واالهتمــام بهــا ،ثــم إذا نظرنــا إلــى االقتصــاد

بالنســبة إلــى الــدول األقــل نمــواً  ،ومــع ذلــك ،فإننــا

هــي كل مــا يتعلــق بالمــوارد البشــرية التــي يجــب مراعــاة
كل مــن الطرفيــن؛ قطــاع
الرقمــي ،فهــل علينــا أن ننظــر إلــى ٍّ

تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ،وكذلــك قطــاع تنميــة

المــوارد البشــرية ،فيمــا تســمح لنــا بــه الثــورة الصناعيــة

الرابعــة مــن مجــاالت؟

وتمثــل الكــوارث الطبيعيــة تحديــات ضخمــة ،ال ســيما

نعلــم أيضــاً أن نســبة  90٪مــن جميــع الكــوارث الطبيعيــة
تحــد كبيــر ،ومــع هــذا،
مرتبطــة بتغيــر المنــاخ ،وهــذا أيضــاً
ٍّ

نســتطيع تغييــر كل ذلــك باســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات

الجزريــة الصغيــرة الناميــة؛
واالتصــاالت ،وبخاصــة الــدول ُ
حيــث تتقلَّ ــص األراضــي .ومــن المتوقــع أن تختفــي بعضهــا
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خــال  5ســنوات ،ونســتطيع اســتخدام التكنولوجيــا فــي

مزيــد مــن التغييــرات البيئيــة،
ٍ
بعــض المهــام الستكشــاف

فالتدهــور البيئــي هــو العنصــر الرئيــس ألنــه الركيــزة الثالثــة
للتنميــة المســتدامة.

كذلــك نســتطيع -مــن حيــث محاولــة التصــدي للتحديــات
فضــا عــن التنميــة
االقتصاديــة وتســريح العمالــة،
ً

االقتصاديــة بوجــه عــام  -أن نســتخدم التكنولوجيــا؛ ال
ســيما عندمــا نذهــب إلــى مناطــق خطــرة تتعلَّ ــق بالكــوارث
الطبيعيــة ،أمــا فــي الكــوارث األخــرى فبالطبــع نســتخدم

الــذكاء االصطناعــي ،ومــن هنــا يبــدأ دخــول الروبوتــات.

وبالتالــي ،إذا قارنَّ ــا مــا يحــدث اليــوم بمــا كان يحــدث فــي
الماضــي ،فســنتحدث عــن الفجــوة الرقميــة بخصــوص مســألة
البيانــات الضخمــة وإنترنــت األشــياء ،وكذلــك مســألة الــذكاء

االصطناعــي ،واســتخدام الروبوتــات ،ومــا إلــى ذلــك ،فــي
فهــم العوامــل المتغيــرة ،وكذلــك فــي المســتقبل.

وهنــاك شــيء آخــر ،هــو مســألة االبتــكار التــي تعــد أمــراً بالــغ

جانب من أسئلة الحضور

األهميــة؛ حيــث ال نســتطيع االســتمرار فــي القيــام باألشــياء

أحد الحضور:

التــي كنــا نقــوم بهــا باألمــس ،مــع اســتمرار مشــكالت األمس

هنــاك بطالــة وســيكون اإلنســان دون قيمــة تقريبــاً  ،فمــا

نتوقــع حــدوث أي فــارق.
َّ
نفســها ،ثــم

البديــل؟ وكيــف ســيكون التعليــم المســتقبلي؟ وأي نوعيــات
التعليــم التــي يجــب علــى النــاس دراســتها؛ حتــى يســتطيعوا

ال نستطيع االستمرار في

إيجــاد وظائــف مســتقبلية؟

القيام باألشياء التي كنا

أحد الحضور:

استمرار مشكالت األمس
َّ
نفسها ،ثم نتوقع حدوث

الروبوتــات والميكنــة؛ فهــل يعنــي هــذا أن نوقــف اإلنجــاب؟!

نقوم بها باألمس ،مع

ســتتم الزراعــة وســتعمل المصانــع جميعهــا باســتخدام

أي فارق

495

أحد الحضور:

•ما انعكاسات ما يحدث من تطور في مجال تكنولوجيا

المعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا وغيرهما؟

•أدى اقتصــاد المعرفــة إلــى تغييــر عناصــر اإلنتــاج ،فمــا

قيمتــه النســبية اآلن؟ ومــا تأثيــره علــى عمليــة النمــو

االقتصــادي بشــكل عــام نتيجــة لوجــوده؟

•ما مدى ارتباط االبتكار بالتعليم والبحث العلمي؟

أحد الحضور:

سيرفن:
ِ
الدكتور /لويس

• هنــاك بعــض المهــارات التــي ســتصبح باليــة نتيجــة

لألتمتــة ،وليــس هنــاك مفــر مــن ذلــك ،ولكــن علينــا أن

نفكــر فــي الثــورة الصناعيــة األولــى التــي جعلتنــا نتصــور
أن ســائقي عربــات الخيــول كانــوا يقومــون بأعمــال

كيــف يمكننــا ســد الفجــوة بيــن األوســاط األكاديميــة ومــا

تجاريــة ،ولــم نعــد نراهــم بعــد اآلن ،ومــع ذلــك لــم

وكيــف نســتطيع حــل قضيــة عــدم الثقــة بيــن الحكومــات

هــو أننــا بحاجــة إلــى تدريــب النــاس علــى األعمــال التــي

يجــري فــي أماكــن العمــل؟

والقطــاع الخــاص فــي مجــال المعلومــات؟
أحد الحضور:

مــاذا تفعــل التكنولوجيــا؟ ولمــاذا ال نســتطيع مواجهــة

تحدياتهــا؟

أحد الحضور:

يتسـ َّـبب ذلــك فــي خلــق البطالــة؛ ﻟذا فــإن األســاس هنــا

لــن تختفــي ،علمــاً بــأن هــذه الوظائــف تتطلَّ ــب مســتوى
التكيــف مع
يتضمــن القــدرة علــى
مرتفعــاً مــن الفكــر بمــا
ُّ
َّ

تغييــرات الظــروف واألوضــاع بمــا يجعــل مــن الصعــب
نحــدد بالضبــط ّأيــاً مــن
جــداً أتمتتهــا .مــن الصعــب أن
ِّ
ّ

تلــك الوظائــف هــي الوظيفــة الشــاقة ،ولكــن يمكننــا أن
فضــا
نمنــح النــاس مجموعــة مــن األدوات واآلليــات،
ً

عــن فــرص التعليــم التــي ستســمح لهــم بالتأقلــم مــع

أيــن إنســانية اإلنســان؟ أيــن قلبــه؟ هــل هنــاك تفكيــر فيمــا

مــكان العمــل المتغيــر مــع التركيــز علــى  3أنــواع مــن

تحـ ِّـول اإلنســان إلــى روبــوت؟

• بالطبــع ،إن ذلــك لــن يســتطيع حــل كل شــيء؛ ألن

يمكــن أن يرافــق التكنولوجيــا مــن الناحيــة اإلنســانية؛ حتــى ال

المهــارات ،قــد قمــت بتوضيحهــا فــي وقــت ســابق.

هنــاك بعــض النــاس أصبحــوا متقدميــن فــي العمــر،
ويصعــب عليهــم التعلــم وممارســة التدريــب مــرة أخــرى،
هــذا باإلضافــة إلــى الحالــة االجتماعيــة التــي ال تســاعد

بعــض العامليــن فــي مثــل هــذه الوظائــف علــى أداء
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مهــام الوظائــف التــي تــم إنشــاؤها بواســطة االقتصــاد

• وفــي النهايــة ،ال أســتطيع أن أســتمر فــي الموافقــة

مــن أشــكال الدعــم لعمليــة االنتقــال.

يتعلــق بحقيقــة أن التكنولوجيــا يجــب أن تعــزز مهــارات

علــى التعليقــات التــي أضافهــا أحــد المشــاركين ،فيمــا

الجديــد؛ ولهــذا يجــب علــى المجتمــع تقديــم شــكل مــا
• أما فيما يتعلَّ ق بالسؤال الخاص بالثقة بين الحكومات

األشــخاص ،الــذي هــو بالضبــط دور التكنولوجيــا الــذي

المــال االجتماعــي يواجــه مشــكلة أساســية مــن حيــث

لالســتفادة مــن مزاياهــا فــي تعزيــز القــدرات والمهــارات،

تــم ابتكارهــا مــن أجلــه ،ولكننــا بحاجــة إلــى إيجــاد طريقــة

والقطــاع الخــاص فــي مجــال المعلومــات فــإن رأس

فأنــا أعتقــد أن التعليــم يجــب أن يبــدأ مبكــراً  ،فاليوم ،نحن

صعوبــة القيــاس ،لكننــا نعــرف -نتيجــة لمــا تــم إجــراؤه

نعلــم أن التعليــم المبكِّ ــر لألطفــال أمــر بالــغ األهميــة مــن

مــن أبحــاث -أن هنــاك برامــج مســتمرة لكســب الثقــة،

أجــل تنميــة أفــراد المســتقبل.

وتعزيــز األنشــطة االقتصاديــة.
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الدكتور /كوزماس زافازافا:

•يمكــن أن يكــون االبتــكار فــي صــورة التكنولوجيــا مــن

البروفيسور /يسري الجمل:

• مؤشــر تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت كان

حيــث القيــام بالعمليــات وأداء المهــام ومــا إلــى ذلــك.

منقســماً إلى قســمين :قســم خاص بالبنية األساسية،

والحكومــة ،أعتقــد أن مــن وراء أي مشــروع أو عمــل

أن هــذا المؤشــر يحتــاج إلــى تعديــل لمواءمــة كل مــا

• فيمــا يتعلــق بقضيــة الثقــة بيــن رجــال األعمــال

تجــاري كبيــر مواطــن ،والمواطــن يجــب أن يمتثــل
للسياســة العامــة؛ لذلــك فــإن المســؤولين أيضــاً

وقســم خــاص باالســتخدامات والتكنولوجيــا والمؤكــد

يحــدث مــن تطــورات في مجال تكنولوجيــا المعلومات
واالتصــاالت.

يطالبــون الحكومــة بإشــراك قطــاع األعمــال فــي صياغــة

• بالنســبة إلــى الوســط األكاديمــي وســوق العمــل،

مهمــة لوضــع أســس سياســة عامــة ســليمة والعمــل

وظائــف المســتقبل فــي عــام  ،2040صــدر عــن دولــة

السياســة العامــة ،ومــن ثــم ،فــإن مثــل هــذه المشــاورات

فــي إطــار قانونــي وإطــار تنظيمــي غيــر تمييــزي يمكــن

التنبــؤ بــه.

جــداً بخصــوص
فالحقيقــة أن هنــاك تقريــراً مهمــاً
ّ
اإلمــارات العربيــة المتحــدة؛ حيــث يوضــح أن جامعــات

العالــم منشــغلة تمامــاً بإعــداد نفســها لمقابلــة

• إن القضيــة المتعلقــة بالتكنولوجيــا -التــي تدخــل

احتياجــات المســتقبل ،ليــس فقــط ألن التكنولوجيــا

عندمــا يكــون لدينــا جــدل حــول قضيــة داخــل االتحــاد

الجيــل الســابق ،بــل هــو جيــل مختلــف تمامــاً  ،فــا بــد

فــي صميــم اإلنســانية  -عنصــر مهــم ،وبخاصــة اليــوم
األوروبــي ،علــى ســبيل المثــال :منــح الروبوتــات

وضــع اإلنســان نفســه .وأتفــق معــك علــى أنــه يجــب
علينــا أيضــاً النظــر فــي قضيــة األخــاق والســلوكيات

عندمــا نقــوم بتقديــم تقنيــات جديــدة مثــل الــذكاء
االصطناعــي.

تتغيــر ،ولكــن أيضــاً ألن الجيــل الــذي يــدرس ليــس هــو
مــن أن تتــواءم مــع متطلَّ بــات الجيــل ومــع متطلبــات
الســوق ،وهــي مهمــة أساســية فــي الجامعــات
لمتابعــة الوظائــف الجديــدة واحتياجــات فــرص العمــل
فــي المســتقبل.
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اليوم الثاني
قاعة مصنع المعرفة
الجلسة الثالثة

المردود االقتصادي
للتعليم العالي والبحث
والتطوير واالبتكار
مـحـــــاور الجــلســة
~كفاءة منظومة التعليم العالي.
~العالقة التبادلية بين التعليم العالي وسوق العمل.
~تباين األداء البحثي واالبتكاري حول العالم.
~تأثير البحث والتطوير واالبتكار في اقتصاد المعرفة.
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المتحدثون
الدكتور /علي إبراهيم
أستاذ مساعد بجامعة اإلمارات العربية المتحدة.

الدكتور /توماس باركر
زميل أول ،بمعهد دراسات التعليم العالي ،واشنطن.

البروفيسور /معتز خورشيد

ً
وزير التعليم العالي ،ووزير دولة للبحث العلمي سابقا ،
مصر.

البروفيسور /هوجو هوالندر

ٌ
ُ
وسياسات نظم االبتكار بجامعة
بحوث
باحث ،ومنسق برنامج
ِ
ِ
ماستريخت.

مدير الجلسة
الدكتور /علي سعيد الكعبي
األمين العام لجامعة اإلمارات العربية المتحدة.
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الدكتور /علي إبراهيم

الدكتور /توماس باركر

البروفيسور /معتز خورشيد

أستاذ مساعد بجامعة اإلمارات العربية
المتحدة

زميل أول – معهد سياسة التعليم العالي،
واشنطن

وزير التعليم العالي ،ووزير دولة للبحث
ً
العلمي سابقا  -مصر

عضو رئيس في فريق مؤشر القراءة العربي

خبير في مجالي التعليم العالي واإلدارة غير

شــغــل منصب نــائــب رئــيــس جــامــعــة الــقــاهــرة

الدولية في التعليم بجامعة بطرسبرغ لمدة

بحوث التعليم ،ومن كبار الزمالء المنتسبين

الجامعة البريطانية بمصر ،والمستشار الفني

لــعــام  2016ف ــي إدارة مــعــهــد ال ــدراس ــات

عــام واح ــد ،وش ــارك فــي مــشــروعــات تنموية

بعدد من البلدان ،ومشروعات بحثية بجامعة
ودرس بكليات التربية في
كارنيجي ميلون،
َّ

وعمان.
مصر ُ

الهادفة للربح .حاصل على درجة الدكتوراه في

إلــى معهد سياسة التعليم الــعــالــي ،IHEP
أسس معهد الموارد التعليمية ،وعمل أميناً
َّ
ثم رئيساً له.
ثم نائباً للرئيسَّ ،
للصندوقَّ ،

لــلــدراســات الــعــلــيــا والــبــحــوث ،ونــائــب رئيس

الرئيس لنظم دعم تخطيط التنمية االجتماعية
واالقتصادية باألمم المتحدة ،وباحث رئيس

بمعهد الــكــويــت لــأبــحــاث العلمية ،وعميد
كلية الحاسبات والمعلومات ووكيلها بجامعة
القاهرة.
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البروفيسور /هوجو هوالندر
وسياسات
بحوث
باحث ،ومنسق برنامج
ِ
ِ
نظم االبتكار في جامعة ماستريخت
متخصص في االقتصاد ،وعمل باحثاً بهيئة
ٌ

مشروعات
ٍ
اإلحصاء الهولندية ،وشــارك في
مختلفة للمفوضية األوروب ــي ــة حــول قياس
ٍ

االبتكار على المستويات المحلية واإلقليمية
وعــلــى مــســتــوى الــمــجــاالت المختلفة ،كما

كــان أحــد الباحثين الــبــارزيــن المشاركين في
االستقصاء األوروبــي عن االبتكار في قطاع
األعمال التجارية.
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لعــدم الكفــاءة ،باإلضافــة إلــى أن انخفــاض مخرجــات التعليــم
العالــي قــد يحــدث فــي الــدول المتقدمــة أكثــر مــن بعــض
الــدول الناميــة؛ لــذا ال ينبغــي لنــا أن نحكــم مسـ َّـبقاً ونقــول،

علــى ســبيل المثــال :إن النظــام فــي المغــرب غيــر كفــؤ؛

الدكتور /علي إبراهيم:

ألن نظــام التعليــم عمومــاً غيــر كفــؤ؛ فقــد وجدنــا أن بعــض

يتكــون مؤشــر التعليــم العالــي مــن عموديــن :مخرجــات

الــدول قــد تكــون ناميــة ومــع ذلــك تســتطيع االســتفادة مــن

مؤشــر التعليــم العالــي علــى مســتوى العالــم فالمتوســط

نقيــم الكفــاءة؟ نســتطيع أن نحســب النســبة عــن طريــق
أن ّ

التعليــم العالــي ،ومدخــات التعليــم العالــي ،وتبعــاً لنتائــج

المدخــات أكثــر مــن الــدول المتقدمــة .واآلن كيــف نســتطيع

هــو  .39.02لدينــا  63دولــة أعلــى مــن هــذه النســبة ،و68

قســمة المخرجــات علــى المدخــات ،فــإذا كان الناتــج واحــداً ؛

دولــة أقــل مــن هــذه النســبة .أمــا أقــل النســب فكانــت مــن

فهــذا يعنــي بدايــة جيــدة للكفــاءة ،وإذا كان الناتــج أقــل مــن

نصيــب الــدول العربيــة والــدول األفريقيــة ،بجنــوب الصحــراء

واحــد فــا يكــون النظــام كفــؤاً  ،أمــا إذا كان الناتــج أكبــر مــن

وجنــوب آســيا ،لألســف!

واحــد ،يكــون النظــام كفــؤاً ؛ ألن المخرجــات أكثــر وأفضــل مــن

حيــن الحظنــا بعــض التراجــع فــي المدخــات والمخرجــات

المدخــات.

بدأنــا التفكيــر فــي بعــض المشــكالت حــول التعليــم العالــي

وتوصلنــا إلــى ثــاث مشــكالت :األولــى :مشــكلة الكفــاءة،
والثانيــة :مشــكلة البيئــة المواتيــة للتعليــم العالــي ،والثالثــة:
مشــكلة الترابــط بيــن التعليــم العالــي والبحــث والتطويــر

واالقتصــاد .وهنــاك بعــض مالحظــات يجــب أن نأخذهــا فــي

مدير الجلسة:

االعتبــار :األولــى :ارتبــاط الكفــاءة فــي التعليــم بتعقيــدات

األستاذ الدكتور توماس باركر ،تفضل.

كثيــرة ،والثانيــة :صعوبــة قيــاس الكفــاءة فــي التعليــم العالــي
بســبب العوامــل الخارجيــة ،والثالثــة :افتــراض طريقــة قيــاس

فاعليــة التعليــم العالــي أن أداء الطالــب أو معــدالت التخــرج

ال ينبغي لنا أن نحكم
َّ ً
مسبقا ونقول ،على سبيل

متســاوية فــي كل نظــام تعليمــي فــي كل بلــد ،وهــذا غيــر
صحيــح.

المثال :إن النظام في

أمــا المالحظــة األخيــرة ،فهــي أن األبحــاث الحاليــة تشــير إلــى

المغرب غير كفؤ؛ ألن نظام
ً
التعليم عموما غير كفؤ

أن مؤسســات التعليــم العالــي تُ ظهــر مؤشــرات مختلفــة
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المجتمــع؛ لــذا يتعيــن علينــا إصــاح هــذا األمــر .ولكــن بفــرض
أننــا أصلحنــا كل هــذا وحصلنــا علــى تصنيفــات أكثــر عقالنيــة،
المقيميــن ،وتصنيــف المصنِّ فيــن،
فمــا زلنــا نحتــاج إلــى تقييــم
ِّ

الدكتور /توماس باركر:

أود الحديــث عــن نــوع التعليــم الــذي تحتاجــه المجتمعــات،
ُيفتــرض أننــا لــو عرفنــا نــوع التعليــم العالــي الــذي تحتاجــه

والنظــر عميقــاً داخــل المحــركات التقييميــة ،وفحــص المعايير

التــي يســتخدمونها ،والمنهجيــات اإلحصائيــة ،وأنظمــة
القيــم التــي يحتضنونهــا عالنيــة وسـ ّـراً.

المجتمعــات ،نســتطيع خلــق كليــات وجامعــات لســد هــذه

ويفتــرض أيضــاً
الحاجــات ،ربمــا يكــون هــذا صحيحــاً  ،وربمــا ،الُ .

أن هنــاك ســلطة تخبرنــا نــوع المؤسســات التــي تحتــاج إليهــا

المجتمعــات ،وأود أن أقتــرح مصدريــن مــن هــذه الســلطة:
األول ،ســلطة مركزيــة كــوزارة للتعليــم العالــي أو فــرع مــن
فــروع الحكومــة ،والثانــي ،تقييــم االحتياجــات المجتمعيــة
مــن الجامعــات نفســها.

مدير الجلسة:

اآلن مع المتحدث الثالث ،األستاذ الدكتور معتز خورشيد.

المشــكلة هــي كيــف نقيــس الفاعليــة؟ بغــض النظــر عــن

كيفيــة توصلنــا إلــى مــا يحتــاج إليــه المجتمــع ،ومــا ينبغــي

للجامعــة فعلــه ،وآليــة تقييــم مــدى تحقيــق الجامعــات
هــذا االلتــزام فــي الواقــع؛ فالعالــم اليــوم أصبــح مهووســاً

بالتصنيــف العالمــي؛ فالنــاس يصدقــون التصنيــف العالمــي!

البروفيسور /معتز خورشيد:

الدوليــة» ،فأنــا خبيــر فــي التصنيفــات العالميــة ،ولكــن

بحــث وتطويــر ،ســواء فــي الشــركات أو فــي المؤسســات

أنتمــي إلــى مجموعــة اســمها «مجموعــة خبــراء التصنيــف
دعونــي أؤكــد لكــم أنــه كلمــا عرفتــم أكثــر عــن التصنيفــات
العالميــة أصبحتــم مرتابيــن أكثــر مــن النتائــج.

االبتــكار فــي اإلنتــاج ال بــد مــن أن يكــون مــن خــال مراكــز

اإلنتاجيــة ،حتــى االبتــكار المجتمعــي يحتــاج إلــى عامــل
المعرفــة أو إلــى شــخص قــادر علــى البحــث والتطويــر.

هنــاك بعــض الجهــود التــي يبذلهــا خبراء التصنيفــات العالمية

والــدول التــي نجحــت فــي االبتــكار بشــكل عــام تمتلــك

أكثــر أهميــة فــي عقــل عامــة النــاس والسياســيين ومعظــم

أول اختيــار منهجــي اخترنــاه ،أمــا االختيــار المنهجــي الثانــي

لمحاولــة حــل هــذه المشــكلة ،ولكــن التصنيــف العالمــي

قاعــدة قويــة للبحــث والتطويــر واالبتــكار ،رأينــا أن هــذا هــو
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فيخــص ثالثــة جوانــب رئيســة لالبتــكار تناولناهــا وهــي:

التعــاون االقتصــادي والتنميــة أفضــل نتائــج -علــى مســتوى

واالبتــكار فــي اإلنتــاج مــن خــال المنظومــة اإلنتاجيــة -ابتــكار

والمجتمعــي -حيــث فــازت بالمراتــب العشــر األولــى علــى

محــاور البحــث العلمــي واالبتــكار بشــقيه :اإلنتاجــي،

االبتــكار فــي إطــار منظومــة البحــث العلمــي والتطويــر،

مســتوى العالــم.

تكنولوجــي وغيــر تكنولوجــي -ثــم االبتــكار المجتمعــي الــذي

أمــا عــن العائــد االقتصــادي فهنــاك أســلوبان أساســيان:

يركــز علــى األصــول غيــر الملموســة والمخرجــات اإلبداعيــة

التحليــل اإلحصائــي ،وبنــاء المؤشــرات المركبــة .وهنــاك اآلن

والمخرجــات الثقافيــة المختلفــة.

يســهم االبتــكار والبحــث العلمــي معــاً بشــكل كبيــر جـ ّـداً فــي

مؤشــرات تركــز أكثــر علــى عمليــة المــردود االقتصــادي مثــل:

وتحقيــق التنميــة المســتدامة ،وقــد حققــت دول منظمــة

لمنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة  -ودليــل مثلــث

الدليــل الدولــي لالبتــكار ،ودليــل مخرجــات االبتــكار -التابــع

تحقيــق -أو االقتــراب مــن  -اقتصــاد ومجتمــع المعرفــة
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المعرفــة ،وكلهــا مؤشــرات تركــز علــى المــردود االقتصــادي

مــن الشــركات تــرى أن تأثيــر عمليــة االبتــكار مهــم للغايــة.

بعــد ذلــك .وقــد اخترنــا مجموعــة مــن المؤشــرات مثــل

حيــث تــم إجــراء اســتبيان مــع مــا يقــرب مــن  2100مديــر

بالدرجــة األولــى ،وهنــاك أســاليب أخــرى يتــم اســتخدامها
بــراءات االختــراع لــكل مليــون نســمة ألن بــراءات االختــراع

هــي خطــوة أولــى لالبتــكار ،والــدول العربيــة هــي األقــل أداء.

المصــدر الثانــي هــو مقيــاس االبتــكار العالمــي لهــذا العــام؛

إيجابيــاً
أعمــال ابتــكاري قالــوا :إن  %40مــن االبتــكار تؤثــر
ّ

فــي الشــركة ،وهنــاك أيضــاً مؤشــر االبتــكار العالمــي الــذي

أظهــر نتائــج نســبة كفــاءة االبتــكار ،مــن خــال  7ركائــز،
و 5مجموعــات فــي مؤشــر فرعــي لمدخــات االبتــكار،

ومجموعتــان فــي مؤشــر مخرجــات االبتــكار ،وقســم مؤشــر

المخرجــات مــن خــال مؤشــر المدخــات ،وبعــد ذلــك تــم
مدير الجلسة:

ننتقــل إلــى مؤشــر البحــث العلمــي ،لكــن مــع خبــرة أخــرى

ووجهــة نظــر مختلفــة ،البروفيســور هوجــو هوالنــدر.

ترتيــب الــدول مــن األكثــر إبداعــاً وكفــاءة إلــى األقــل كفــاءة.
أود أن أذكــر أيضــاً أننــي مؤلــف رئيــس مــن لوحــة االبتــكار

األوروبيــة للنتائــج؛ حيــث نملــك أيضــاً تدريبــاً تصنيفيــاً فــي
أوروبــا ،وقــد تــم انتقادنــا بشــدة فــي وقــت ســابق مــن هــذا
العــام؛ حيــث تــم توجيــه اللــوم إلينــا ،ألننــا نرســل اإلشــارات

الخاطئــة إلــى صانعــي السياســة؛ لــذا نظمنــا ورشــة عمــل
للخبــراء قبــل  3أســابيع فــي بروكســل مــن األكاديمييــن وغيــر

األكاديمييــن ،وناقشــنا عــدة قضايــا متعلقــة بإطــار قياســنا،
البروفيسور /هوجو هوالندر:

بمــا فــي ذلــك إمــكان قيــاس الكفــاءة ،وكان اإلجمــاع العــام

أن يكــون المــرء حــذراً للغايــة؛ ألنــه مــن الصعــب جـ ّـداً تحديــد

اهتمامــي الرئيــس هــو االبتــكار .فــي العديــد مــن البلــدان

المخرجــات واألنمــاط؛ لــذا يجــب أن نأخــذ فــي االعتبــار أن

طريــق إرســال اســتبيانات إلــى الشــركات؛ لذلــك أنــت تســأل

مختلفــاً عــن نظيــره فــي البلــدان األخــرى.

بجميــع أنحــاء العالــم ،يتــم جمــع إحصــاءات حــول االبتــكار عــن
الشــركات عــن أنشــطتها اإلبداعيــة ،وآليتهــا االبتكاريــة،

وأهدافهــا ،ونوعيــة العقبــات التــي تواجههــا ،وتأثيــرات

فمثــا كانــت نتائــج الــردود علــى ســؤال فــي
االبتــكار،
ً
اســتبيان االبتــكار لعــام  2006لـــ 21دولــة أوروبيــة أن %30

نظــام البحــث واالبتــكار الوطنــي الخــاص بــك قــد يكــون
ولكــن هــل يمكننــا قيــاس الكفــاءة؟ أقــول :ال تفعــل ذلــك،
اســتخدم نســب اإلدخــال واإلخــراج البســيطة ،وإال فســوف

تحصــل علــى بعــض النتائــج الغريبــة جـ ّـداً  ،علــى ســبيل المثــال؛

فــي الحالــة األوروبيــة ،الســويد هــي أكثــر الــدول ابتــكاراً فــي
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تصنيفنــا ،ولكــن رومانيــا هــي البلــد األكثــر كفــاءة؛ لــذا علينــا

أحد الحضور:

نســتخدم مؤشــر البحــث والتطويــر بجانــب التحليــل.

اإلحصائية؟

مــا المعطيــات والطريقــة التــي حصلتــم بهــا علــى المعطيــات

أن نكــون حذريــن مــع نســب المدخــات والمخرجــات ،وأن
جانب من أسئلة الحضور

في العديد من البلدان بجميع

أحد الحضور:

أنحاء العالم ،يتم جمع إحصاءات

ما أفكارك حول «المستوى العالمي» للجامعات؟

حول االبتكار عن طريق إرسال
استبيانات إلى الشركات
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أعنــي أنــه لــو أدرنــا مستشــفياتنا كمــا نديــر تعليمنــا فســنجد
أشــد النــاس مرضــاً ُيعالــج فــي مستشــفيات أقــل فــي

اإلمكانــات ،وأهــون النــاس مرضــاً يعالــج فــي مستشــفيات

علــى أعلــى مســتوى؛ هــذا هــو ســوء التوزيــع .وكذلــك

جــداً  ،وليــس
الجامعــات ذات المســتوى العالمــي باهظــة ّ
واضحــاً مــا هــو العائــد علــى المجتمــع منهــا ،بــل يمكــن أن

يســتخدم هــذا المــال فــي شــيء آخــر مفيــد.

الدكتور /علي إبراهيم:

ســؤالك هــو مــن أيــن نحصــل علــى معلوماتنــا اإلحصائيــة،
لقــد أخذناهــا مــن اليونســكو والبنــك الدولــي.

الدكتور /توماس باركر:

القضيــة األساســية المتعلقــة بالجامعــات ذات المســتوى

العالــي بــدأت بســبب التصنيــف العالمــي؛ فــكل شــخص حــول

العالــم فــي العشــرين ســنة األخيــرة أســرع لدخــول جامعــة
ذات مســتوى عالمــي ،ونتــج عــن هــذا ســوء توزيــع للثــروات،

البروفيسور /معتز خورشيد:

قضيــة التصنيــف العالمــي قضيــة مهمــة جـ ّـداً  ،فالجامعــات
التــي تركــز علــى التعليــم وخدمــة المجتمــع يكــون لهــا فــرص
أقــل؛ كــي تكــون مرتبــة ترتيبــاً عاليــاً ؛ لــذا يجــب أن نكــون
حذريــن.
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اليوم الثاني
قاعة مصنع المعرفة
الجلسة الرابعة

المعلومات والبيانات..
حجر أساس في بناء
اقتصاد المعرفة
مـحـــــاور الجــلســة
~ما ال يمكن قياسه ،ال يمكن إدارته – ما الحلول؟
البيانات هي الحلول.
~علم البيانات في خدمة اإلنسانية.
~ما الذي يمكن للحكومات أن تتعلمه من ثورة
البيانات المفتوحة؟
~تنظيم حماية البيانات ..الخصوصية كفرصة.
~البيانات كسلعة ..كيف تربح الشركات من بيع
معلوماتك الشخصية؟
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المتحدثون
السيد /يونس آل ناصر
المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي.

السيد /بيدرو لويس دو ناسيمنتو سيلفا
الرئيس السابق للمعهد الدولي لإلحصاءات.

الدكتور /علي هادي
أستاذ جامعي ورئيس قسم الرياضيات والعلوم االكتوارية.

مدير الجلسة
األستاذ الدكتور /محمد علي إسماعيل
رئيس قسم اإلحصاء بكلية االقتصاد والعلوم السياسية
بجامعة القاهرة.
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السيد /يونس آل ناصر

السيد /بيدرو لويس دو ناسيمنتو
سيلفا

المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي

الرئيس السابق للمعهد الدولي لإلحصاءات

أستاذ جامعي ورئيس قسم الرياضيات
والعلوم االكتوارية

حصل على شــهــادة البكالوريوس فــي مجال

عمل باحثاً رئيساً بالجامعة الوطنية للعلوم

مؤسس
أستاذ فخري بجامعة كورنيل .وهو
ِّ

الــتــجــاريــة م ــن كــلــيــات الــتــقــنــيــة الــعــلــيــا عــام

اإلح ــص ــاء مــن الــجــامــعــة نــفــســهــا ،وماجستير

الجامعة األمريكية بالقاهرة ومديراً للدراسات

تــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات الــخــاصــة بــاألعــمــال

 ،2014وشغل آل ناصر عضوية لجنة البيانات

المفتوحة إلمارة دبي ،كما تولى مهام مدير
الــمــشــاريــع والــنــظــم األمــنــيــة فــي مــركــز دبــي
لألمن اإللكتروني.

اإلحصائية بالبرازيل ،ونــال البكالوريوس في
الرياضيات التطبيقية  -اإلحصاء من المعهد

الوطني لرابطة الرياضيات البحتة والتطبيقية
عام  ،1988ودرجة الدكتوراه في اإلحصاء من

جامعة ساوثهامبتون عام .1996

الدكتور /علي هادي

برنامج العلوم االكتوارية ،وكــان نائباً لرئيس
العليا والبحوث فيها ،وأســتــاذاً لإلحصاء في

جامعة كورنيل بالواليات المتحدة ،وأستاذاً

مساعداً وأســتــاذاً مشاركاً وأســتــاذاً ثم رئيس
قسم اإلحصاءات االجتماعية بجامعة كورنيل.
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حمايــة الخصوصيــة فــي هــذا العالــم المفعــم بقضايــا الكــم
الهائــل مــن البيانــات الغنيــة والوفيــرة.

هنــاك فجــوات واضحــة فــي البيانــات فــي كثيــر مــن أنحــاء

العالــم .فعلــى ســبيل المثــال؛ فــي الــدول ذات الدخــول

مدير الجلسة:

المنخفضــة ،نجــد أكثــر مــن  %70مــن المواليــد ،ال يتــم

مــا أهميــة البيانــات وكيفيــة اســتخدامها فــي بنــاء مجتمــع

تســجيلهم؛ هــذا يعنــي أن األفــراد الجــدد الذيــن يولــدون

المعرفــة؟

يفتقــرون إلــى المواطنــة األساســية .هنــاك أيضــاً أمــور تتعلــق

بالجــودة؛ فنحــن نتحــدث عــن مســألة تحقيــق أهــداف التنميــة
المســتدامة وكيفيــة قياســها ،ونحــن ال نملــك ،فــي معظــم

دول العالــم ،أنظمــة إحصائيــة فعالــة لتقديــم بيانــات مــن
أجــل حســاب تلــك المؤشــرات جميعهــا ،ونعانــي بالفعــل مــن

وجــود مشــكالت تتعلــق بجــودة بعــض البيانــات.

الدكتور /بيدرو سيلفا:

 -لدينــا الكثيــر مــن البيانــات ولدينــا فجــوات بهــا؛ لــذا ،ســنحتاج

نحتــاج إلــى البيانــات مــن أجــل قيــاس المعرفــة وتطويرهــا .إن

إلــى طــرق لحــل هاتين المســألتين .وال يعنــي أن لدينا إمكانية

غنيــة بأحجــام غيــر مســبوقة؛ مــن حيــث توافــر البيانــات،

لدينــا بيانــات جيــدة؛ فكثيــر مــن مصــادر البيانــات ،التــي أصبــح

البيانــات نتــاج القيــاس؛ فنحــن نعيــش علــى مقربــة مــن مرحلــة

للوصــول إلــى كــم هائــل مــن البيانــات الكبيــرة الحجــم ،أن

واألهــم مــن ذلــك ســهولة الوصــول إليهــا؛ فقــد أصبحــت

يمكننــا الوصــول إليهــا مــن خــال هــذه األســاليب والمناهــج

البيانــات متاحــة اآلن أكثــر مــن أي وقــت مضــى.

الجديــدة ،تفتقــر إلــى الجــودة المطلوبــة الســتخدامها اآلمــن

إن البيانــات الزمــة إلدارة وحكــم الــدول والمجتمــع فــي

فــي عديــد مــن التطبيقــات .ومــن ثــم نســتطيع أن نواجــه

للقطــاع العــام فقــط ،أو إدارة أو حكــم الــدول؛ ففــي القطــاع

المصداقيــة ،وبعــض القضايــا التــي تتعلــق بالتعقيــد فــي

مســتقبال .وهــي ليســت مهمــة
محاولــة تحســين نفســها
ً

تحديــات أكبــر ،مــن حيــث الجــودة .أضــف إلــى ذلــك ،قضايــا

الخــاص ،يتطلــب البحــث عــن المزايــا التنافســية ،المزيــد مــن

البيانــات .هــذا باإلضافــة إلــى قضايــا التغطيــة أو التغطيــة من

البيانــات والمعرفــة والمعلومــات المســتخلصة مــن البيانــات؛

جانبنــا .كذلــك هنــاك قضايــا أخــرى ،فــي حالــة فقــد البيانــات،

بحيــث يمكنــك الحصــول علــى قيمــة لنشــاطك التجــاري.

بســبب خطــأ فــي القيــاس ،أو خطــأ فــي المواصفــات.

أن الجريمــة أصبحت تعترف بأهمية البيانات؛
وصــل األمــر إلــى َّ

ســيكون هنــاك الكثيــر مــن البيانــات والمعلومــات عــن العالــم

مــا يجعلنــا اليــوم نقــف أمــام قضيــة الخصوصيــة ،ووســائل

أكثــر ممــا نعرفــه اآلن ،بــل وســيكون الكثيــر ممــا نعرفــه عــن
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العالــم معتمــداً علــى اإلحصــاءات وتفســيرها .وذلــك يعنــي

إحصائيــاً ؛ ليكــون
وملِ ّمــاً
ّ
أنــه يجــب أن يكــون المــرء علــى وعــي ُ

لديــه فهــم نقــدي دقيــق للمعلومــات اإلحصائيــة.

مدير الجلسة:

ما دور علم البيانات في خدمة اإلنسانية؟

الدكتور /علي هادي:

ليــس المهــم جمــع البيانــات فحســب ،بــل األهــم جمــع بيانــات

عاليــة الجــودة؛ ألن القــرار الــذي ســتتخذه مــن البيانــات ال
يمكــن أن يتجــاوز جــودة قراراتــك ،بــل وال يمكــن أن يتجــاوز
جــودة بياناتــك؛ لــذا ،فــإن جــودة البيانــات ذات أهميــة كبيــرة

فــي التحليــل وفــي عمليــة صنــع القــرار؛ فيجــب اســتخراج

المعرفــة مــن البيانــات عاليــة الجــودة ،ويجــب تعلــم هــذا.

التــي نواجههــا اليــوم .فعلــى ســبيل المثــال ،ليــس لعمليــة
اتخــاذ القــرار عالقــة بالمســاهمة فــي عــدد مــن المجــاالت

مثــل الشــبكات ،والتــي هــي في األســاس تمثــل اإلحصائيات،
لكــن عــدد األشــخاص القائميــن علــى إصــدارات التحكــم فــي

علــوم الحاســوب يتجــاوز بكثيــر عــدد اإلحصائييــن.

يعــرف اإلحصائيــون أن علــم اإلحصــاء قــد أخفــق فــي تطويــر

لذلــك ،فقــد أدى فشــل اإلحصــاءات فــي الوفــاء بالطلبــات

الهائــل مــن المعلومــات التــي نتلقاهــا اليــوم .وكذلــك

المصطلحــات الحديثــة ،مثــل التعلــم اآللــي ،والتنقيــب

نفســه ،فــي الوقــت المناســب ،للتعامــل مــع ذلــك الكــم
لمواكبــة التعامــل مــع مشــكلة العالــم الحقيقــي الجديــدة

الحاليــة  -إلــى عــرض مقدمــة حــول إدخــال مجموعــة مــن
فــي البيانــات ،وتحليــل البيانــات ،والبيانــات الضخمــة ،وأخيــراً

516

مصطلــح علــم البيانــات .وعلــم البيانــات هــو بمثابــة األدوات

مجــال متعــدد التخصصــات ،اســتفادت منــه مجــاالت عــدة

يتــم تعريفــه ببســاطة بأنــه اســتخالص عــام للمعرفــة مــن

فــإن المعرفــة فــي حــد ذاتهــا ،حتــى تلــك المســتخلصة مــن

أخــرى مــن الناحيــة األكاديميــة .ولكــن ،وعلــى الرغــم من ذلك،

التــي نســتطيع مــن خاللهــا اســتخالص المعرفــة منهــا .كمــا

البيانــات ،ســوف تصبــح عديمــة الفائــدة مــا لــم نســتخدمها

البيانــات لتســهيل اتخــاذ القــرار القائــم علــى األدلــة.

فــي اتخــاذ القــرارات الجيــدة.

إذاً  ،فلدينــا البيانــات ومــن البيانــات نســتخلص المعرفــة ،إنــه
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اآلن ،ســيعتقد معظمنــا أنــه كلمــا زاد كــم المعرفــة ،كان

اآللــي وعلــم البيانــات ،باإلضافــة إلــى فهــم جيــد لمشــكالت

يفتــرض أننــا نســتخدم المعرفــة بالفعــل لمصلحــة العلــوم

يحتــاج عالــم البيانــات إلــى معرفــة آليــة اســتخدام لغــات

ذلــك أفضــل .فبشــكل عــام ،نعــم ،هــذا صحيــح .ولكــن هــذا
اإلنســانية وإفادتهــا؛ لذلــك ،فــإن األمــر المهــم ،هــو الهــدف
النهائــي.

العالــم الحقيقيــة.

الحاســوب األم وبعــض الحــزم الخاصــة بلغــات البرمجــة مثــل

«آر» و«بايثــون» .كمــا يحتــاج إلــى القــدرة علــى التعامــل

بالنســبة لمجــال آليــات التطبيــق ،أنــت بحاجــة إلــى اســتخدام

مــع المشــكالت المرتبطــة بأنــواع وأحجــام البيانــات الحاليــة

مشــكالت العالــم الحقيقيــة .وعلــم البيانــات ال يتــم تطبيقــه

المرتبطــة بهــا.

األدوات التــي تســتخدم علــم البيانــات لتطبيقهــا لحــل
بالفعــل إال مــن خــال فريــق عمــل ،وفريــق العمــل ليــس

ـا عــن قدرتــه علــى حــل أنــواع المشــكالت
والمســتقبلية ،فضـ ً

مجــرد فــرد واحــد ســيقوم بــإدراك البيانــات كافــة .كمــا

يجــب أن يتكــون فريــق العمــل مــن تخصصــات متعــددة
فــي مجــاالت مختلفــة .وبالتالــي ،فــإن علــم أعضــاء الفريــق
ســيجني ثمــار نجاحــه الحقيقــي ،عندمــا يتعــاون جميــع أعضــاء

الفريــق ويتشــاركون علمهــم مــع فــرق أخــرى مختلفــة.

ونظــراً إلــى أن علــم البيانــات هــو برامــج متعــددة التخصصــات
جــداً بالنســبة لهــم تحقيــق
فــي حــد ذاتــه ،فمــن المهــم ّ

التــوازن بيــن هــذه التخصصــات المختلفــة .علمــاً بــأن العمــل

مدير الجلسة:

حدثنــا عــن تجربــة دبــي فــي كيفيــة اســتفادات الحكومــة

والشــركات مــن البيانــات.

باســتخدام البيانــات يتطلــب توافــر مجموعــة متنوعــة مــن
المهــارات والمفاهيــم الالزمــة؛ بمــا فــي ذلــك العديــد مــن

المنتســبين التقليدييــن إلــى مجــاالت علــوم االحتمــاالت
واإلحصــاء والرياضيــات وعلــوم الحاســوب .وبالتالــي ،فــإذا
كنــت ترغــب فــي تصميــم علــم بيانــات يتــم اســتخدامه

فــي البرمجــة ،فأنــت بحاجــة إلــى تحقيــق التــوازن بيــن هــذه
المهــارات كلهــا.

ولكــي تصبــح عالــم بيانــات ،يجــب أن تمتلــك عــدة مهــارات

متكاملــة؛ تتمثــل فــي علــوم الرياضيــات واإلحصــاء والتعلــم

السيد /يونس آل ناصر:

البيانــات ليســت بالشــيء الجديــد ،البيانــات موجــودة منــذ
آالف الســنين؛ ففــي العصــور الماضيــة ،كانــت العقــول هــي

التــي تنقــل المعلومــات مــن شــخص إلــى شــخص .وتتناقلهــا
العصــور واألشــخاص .لكنهــا أصبحــت اليــوم (رقميــة).
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وعنــد اإلشــارة إلــى تزايــد كميــة المعلومــات ،فالفــرق هــو أننــا

-رعــاه اللــه -أول قانــون معنــي بنشــر وتبــادل البيانــات علــى

أتحــدث اآلن عــن مكانــة دبــي الذكيــة اليــوم ،وطمــوح دولــة

فــي عمليــة أي تحــول إلمــارة دبــي ،ويغــذي االســتراتيجيات

مســتوى العالــم ،ينظــر إلــى البيانــات علــى أنها صمام أساســي

اليــوم نتحــدث عــن معلومــات وبيانــات ننتجهــا فــي كل لحظة.

المهمــة فــي اإلمــارة ،وكذلــك يعالــج البيانــات الموجــودة فــي

اإلمــارات العربيــة المتحــدة وإمــارة دبــي فــي البيانــات؛ حيــث

مؤسســاتنا ودوائرنــا التــي نوجــد بهــا اليــوم.

أطلــق صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم
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أوال :ال بــد مــن أن تكــون
ونحــن نتحــدث عــن البيانــاتً ،

ســنوياً بحلــول
االقتصــادي -مــا يعــادل  10.4مليــار درهــم
ّ

البيانــات ،وأعلــم أننــا نفهــم علــم البيانــات .فــإذا وظفنــا هــذه

إلــى اقتصــاد دبــي .فمــاذا يعنــي هــذا؟ يعنــي أننــا نحتــاج إلــى

لدينــا منظومــة متكاملــة ،وآليــة عمــل لهــا .أنــا أعلــم أهميــة

البيانــات فــي بيئــة متكاملــة ،فســوف تحتــاج هــذه البيئــة إلــى
تشــريعات ،وأنظمــة تســتوعب هــذا الكــم مــن المعلومــات،

وكذلــك تحتــاج إلــى التقنيــات الحديثــة مثــل :الــذكاء
االصطناعــي ،وتقنيــات تحليــل المعلومــات لالســتفادة مــن
الكــم الكبيــر الموجــود لدينــا مــن هــذه المعلومــات ،وتحتــاج،
كذلــك ،إلــى تعــاون كبيــر بيــن المؤسســات جميعهــا .أنــا ال

أقــول :إننــا نحتــاج اليــوم إلــى تغييــر اإلحصــاء تمامــاً  ،لكننــا

نحتــاج إلــى عمــل صــورة محدثــة لكيفيــة معالجــة التحديــات

مســتقبال .نحــن ،اليــوم ،نحتــاج إلــى خلــق معرفــة
القادمــة
ً
جديــدة ،وهــذه المعرفــة تحتــاج إلــى أدوات المســتقبل.
نتحــدث اليــوم عــن طريقــة تعامــل اإلنســان مــع اآللــة

الســتيعاب هــذا الكــم الكبيــر مــن المعلومــات ،واســتخالص

معرفــة تُ فيدنــا فــي قيــاس قدراتنــا التنافســية ،وتحســين

خدماتنــا ،وتحقيــق أهــم هــدف لنــا اليــوم؛ وهــو إســعاد
النــاس.

عــام  2021كاقتصــاد بيانــات مضــاف كقيمــة اقتصاديــة
طــرق جديــدة للتعامــل مــع هــذه البيانــات.

المحــور الثالــث ،امتــاك بيئــة تشــريعية مناســبة؛ فمبــادرات

كثيــرة تتحــدث عــن البيانــات المفتوحــة ،أو التحديــات التــي
تواجهنــا فيمــا يرتبــط بخصوصيــة البيانــات .اليــوم نحــن،
كأفــراد ،لدينــا مجموعــة كبيــرة مــن البيانــات التــي ال بــد
نظــم بوجــود تشــريع ُيسـ ِّـهل عمليــة تبــادل
مــن أن تُ عالــج وتُ َّ

البيانــات بيــن جميــع االقتصــادات؛ حتــى نســتطيع اســتخالص

المعرفــة مــن هــذه البيانــات ،وتحقيــق الفائــدة الكبــرى مــن
علــم البيانــات وتوظيفهــا فــي مؤسســاتنا.

ونحــن اليــوم فــي إمــارة دبــي ،وفرنــا هــذه البيانــات علــى

منصــة متكاملــة نســميها «العمــود الفقــري إلمــارة دبــي».

العمــود الفقــري يحتــوي علــى مجموعــة كبيــرة مــن البيانــات
المفتوحة ،والبيانات المشــتركة ،والمتاحة اليوم لالســتفادة
منهــا فــي عمليــات دراســاتنا ،وفــي عمليــات تحليلنــا ،وكذلك

توفيرهــا لجميــع القطاعــات؛ ســواء لإلحصائييــن أو للمعنييــن

أمــا المحــور الثانــي الــذي أتحــدث عنــه ،فهــو اقتصــاد

بالدراســات االقتصاديــة ،أو للمعنييــن باالســتفادة منهــا.

واليــوم ،نتحــدث فــي هــذه القمــة مــع الشــباب عــن اقتصــاد

نحــن ننظــر إلــى المســتقبل؛ فكيــف نســتطيع أن نســتفيد مــن

البيانــات؛ حيــث نســمع ،كثيــراً  ،أننــا تحولنــا إلــى عصــر البيانــات،
المعرفــة؛ فالبيانــات هــي اقتصــاد موجــود حولنــا .والســؤال

هــو :كيــف نســتطيع اليــوم أن نُ بــرز هــذا االقتصــاد؟ وكيــف

نتعامــل معــه؟

فــي إمــارة دبــي ،قمنــا بعمــل دراســة عــن األثــر االقتصــادي

للبيانــات بحلــول عــام 2021؟ وجــاء تقديرنــا –بحســب األثــر

اإلحصــاءات تتكلــم عــن اليــوم .واليــوم أوشــك علــى االنتهــاء.

الكــم الكبيــر مــن المعلومــات التــي كانــت موجــودة عنــدي؟

يكــون ذلــك بتحديــد نقــاط معرفيــة وأن نعــي أن استشــراف

المســتقبل يجعلنــا دولــة متنافســة قويــة ،يمكــن أن تنافــس
دول العالــم كلهــا ،وتمتلــك اقتصــاداً قويــاً يعتمــد علــى هــذه

المعلومــات.
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جانب من أسئلة الحضور

المختلفــة .بالنســبة لــي ،كل مــن كلمــة معلومــات وكلمــة

أوال :لدينــا تعريــف للبيانــات والمعلومــات والمعرفــة .لكــن
ً

وربمــا أكــون مخطئــاً.

المتوافــرة لــدي ،إمــا أن تكــون معرفــة ضمنيــة وأحــاول أن

أحد الحضور:

معرفــة مترادفتــان .فأنــا أقــول إن المعلومــات هــي المعرفة،

أحد الحضور:

التحــول إلــى المعرفــة ،مرحلــة منفصلــة أخــرى والمعرفــة

هــل هنــاك اســتراتيجية للمعهــد الدولــي لإلحصــاء للعمــل

أقــوم بتحويلهــا إلــى معرفــة صريحــة ،أو أنهــا تكــون صريحــة

مــع دول العالــم علــى تحديــد المفاهيــم اإلحصائيــة حتــى

فــي شــكل تقاريــر أو فــي شــكل اســتراتيجيات.

تتكلــم لغــة واحــدة.

ثانيــاً  :أعتقــد أن التنقيــب فــي البيانــات لــه دور مهــم جـ ّـداً  ،فــي

جوهــر عمليــة علــم البيانــات هــذه ،ودوره أن يدخــل علــى كــم

ـكاال وروابــط
كبيــر مــن البيانــات ،ويســتخرج منهــا أنماطــاً وأشـ ً
وائتالفــات وغيرهــا؛ لــذا ،فــي الحقيقــة ،إن كل هــذه األشــياء
يجــب أن تتحــدد.

الدكتور /بيدرو سيلفا:

تســتمد اللجنــة اإلحصائيــة التابعــة لألمــم عوامــل التنمية من
خــال ســاحة اإلحصــاءات الرســمية أو اإلحصــاءات العامــة.

وهنــاك طريقتــان تقــوم مــن خاللهمــا بذلــك :وضــع المعاييــر،

الدكتور /علي هادي:

وتنميــة القــدرات اإلحصائيــة.

علــم اإلحصــاء وعلــوم الحاســوب ليســت بدائــل ،وليســت

ويســعدني أن أعلــن لكــم فــي المنتــدى نفســه عــن وجــود

إلــى تحطيــم العوائــق القائمــة بيــن التخصصــات والتوجــه
للتواصــل مــع ُأنــاس مــن تخصصــات أخــرى .نحــن بحاجــة

اإلحصائــي» ( .)GISTوهــي تقــوم بدورهــا بالفعــل ،حيــث
تقــوم بإجــراء تقييــم الحتياجــات القــدرات اإلحصائيــة فــي

بجــودة بيانــات عاليــة ومســتخلصات عاليــة المســتوى مــن

القادمــة ،حيــث إنهــا ستســاعد برنامــج لجنــة األمــم المتحــدة

منافســة بعضهــا لبعــض ،لكنهــا تكميليــة .وأنــا أدعــو النــاس

مبــادرة ،تســمى «الشــبكة العالميــة لمؤسســات التدريــب

إلــى التعــاون والعمــل معــاً لتحقيــق هــدف أســمى يتميــز

جميــع دول العالــم ،ومــن المأمــول أن تتطــور خــال الســنوات

المعرفــة المســتخرجة مــن البيانــات ،وذلــك حتــى نتمكــن مــن

لتطويــر اإلحصــاء علــى رفــع القــدرة اإلحصائيــة مــن أجــل

صنــع القــرار .فاليــوم ،قــد تكــون لدينــا هــذه المصطلحــات

االرتقــاء إلــى مســتوى مواجهــة التحديــات.
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أحد الحضور:

مــا الخطــوات التــي قمتــم باتخاذهــا لتجهيــز جيــل الشــباب،
ليكونــوا قادريــن علــى التعامــل مــع البيانــات؟

الموجوديــن أو التخصصــات التــي تُ ديــر الجامعــات العلميــة.
لكننــا (مثلمــا تعودنــا فــي دولــة اإلمــارات ،وإمــارة دبــي ،أن

نحــول التحديــات إلــى فــرص كمــا علمنــا شــيوخنا –حفظهــم
اللــه وأطــال أعمارهــم -قمنــا بطــرح الكثيــر مــن البرامــج ،وكان

مــن أهمهــا ماجســتير فــي علــم البيانــات والتحليــل بالتعــاون
مــع جامعــة Rochester Institute for Technology

كأول ماجســتير فــي المنطقــة يعالــج علــم البيانــات ويوفرهــا
األستاذ /يونس آل ناصر:

هــذا مجــال مهــم جـ ّـداً .نعــم ،اليــوم يوجــد تحـ ٍّـد عالمــي؛ حيــث
يتحــدث الجميــع عــن أن لدينــا نــدرة فــي عــدد علمــاء البيانــات

ويكــون لدينــا خريجــون موجــودون بصــورة متواتــرة .إن شــاء

اللــه عقــب ســنة مــن اليــوم ،ســنحتفل بتخــرج نخبــة مــن علماء
البيانــات عددهــم  ،30وهــم مــن ســيقومون بتغذيتنــا بعلمــاء

بيانــات أكثــر وأكثــر فــي المراحــل المقبلــة.
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