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في السباق مع الزمن ،والحاضر الحافل بالتسارع
العالمي الهائل ،ال بد لمن أراد أن يجني ثمار النجاح من
العناية بالبذور واستنباتها نباتاً حسناً لتكون شجرة اإلنجاز
مثمرة الثمر الذي أراده الزارع .وحصاد النجاح على كافة
المستويات ال يختلف كثيراً عن حصاد الثمار ،فالتخطيط
السليم المبني على القواعد الصحيحة يمثل البذور األولى
لتحقيق األهداف المنشودة التي يطلبها صاحب أي مشروع
تنموي مهما تضاءل أو كان ضخماً.
«خطة دبي الحضرية  »2040التي أطلقها صاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،تتحدث
بأبلغ لسان عن مدى ما صنعه التخطيط الصحيح من
ريادة إماراتية أعطت الحياة على أرضها قيمة متفرِّدة،
وأضفت على إمارة دبي بهاء ال يجده الناس إال فيها ،حتى
أضحت السعادة عالمة فارقة تحملها دبي بين جنباتها،
ويحملها كل من زارها وطاف أرجاءها إلى أهل األرض
بأكثر من  190لغة تلهج في أنحاء العالم بالسمعة الطيبة
التي يفوح عبقها ويسطع بريقها .فكانت اإلمارةَ الباهرة
لزوارها ،والحل َم المأمو َل تحقُّقه لكل من سمع عنها ولم
تسنح له الفرصة بزيارتها.
هي سياسة رصينة تلخِّ ص بين ثناياها النهج اإلماراتي
السديد الذي يستقطب العالم ،ويحوِّل أرضه إلى موئل كل

نواصل العمل الستكمال نموذج تنموي عالمي هدفه رفاه المجتمع
وتمكين أفراده وتحفيزهم على اإلبداع واالبتكار والنجاح بتهيئة
ِّ
وتوفر لهم المساحة الكفيلة بإطالق
بيئة مثالية تلبي متطلباتهم
طاقاتهم الكامنة ليكون الجميع شريكًا إيجابيًا في مسيرتنا الطموحة
نحو المستقبل الذي نتطلع إليه.
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،بمناسبة إطالق سموه
«خطة دبي الحضرية .»2040

من يطلب السعادة وهناء العيش ورغد الحياة ،واالستقرار
األسري واالقتصادي على حد سواء.
لقد تأسست دبي على هذه النظرة الريادية والرؤى
السامية منذ عهد المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم،
طيب اهلل ثراه ،حينما كان يتأمل أفق هذه المدينة ويصبو
إلى أن تكون قبلة العالم ومحط أنظاره ،وهو ما كان حقاً.
فخطة دبي  2040ليست األولى ،بل هي سلسلة من التطورات
المتالحقة التي سبقتها ست خطط ،إذ أ ُطلقت الخطة األولى
في عهد راشد ،عام  ،1960حيث شهدت دبي خالل الفترة
من عام  1960إلى  ،2020زيادة في سكانها بنحو  80مرة ،إذ
ارتفع عددهم من  40ألف نسمة في عام  1960إلى نحو 3.3
ماليين نسمة في نهاية عام  ،2020فيما تضاعفت مساحة
المنطقة الحضرية والمبنية بنحو  170مرة .يشهد ذلك كله
على مدى ما يمثِّله التخطيط السليم من قوة بنيوية تعتمد
عليها النهضة ،بل ويضع الناظر في المشهد التنموي إلمارة
دبي أمام صورة مؤثرة ورائعة للبراعة في السير على نهج
اإلبداع واالبتكار والتخطيط الرائد.
وعلى الرغم من أن دبي في الوقت الحالي تمثِّل معجزة
تنموية بحق ،وأنموذجاً لألحالم المتحققة على أتم صورة
وأكملها ،فإن نظرة قيادتها االستشرافية ال تقف عند حدود
النجاح المكتسبة ،بل تتطلع إلى الصعود المستمر ،وهي
موقنة بأن القمم ال نهاية لها ،وأن إسعاد الناس ال يتوقف،
وهو مستمر ما استمرَّت الحياة.
من هنا كان التخطيط الذي وضعه صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم يأخذ بالحسبان أن التنافسية العالمية
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نحو األفضل ال بد وأن تكون اإلمارة في بدايتها ،بل وأن تكون
المحرِّك والدافع والمحفِّز للعالم ،بحيث تتخذ منها مدن العالم
مثاالً للتنمية الشاملة التي ال تقف أمامها عوائق الزمن.
هذا التخطيط المحكم الذي تنتهجه القيادة الرشيدة في
الدولة ،ويؤكده الشيخ محمد بن راشد دوماً ،وضع العالمية
شعاراً له في تأسيس النهضة الشاملة التي تتطلع إليها
اإلمارات ،وال ريب أن الحياة السعيدة الرغيدة هي أغلى ما
يبحث عنه الناس في زمن تعاظمت فيه الخطوب على كثير
من سكان األرض.
يوضح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
هذا النهج بقوله« :التخطيط السليم القائم على التحليل الدقيق
للبيانات والمرونة الكاملة في مواكبة المتغيرات كان سبيلنا
لتصدُّر العديد من المؤشرات العالمية ..وهدفنا اليوم أن نكون
في أعلى مراتب الريادة عالمياً ،وضمن جميع المجاالت ..نسابق
الزمن برؤية واضحة للمستقبل تعي متطلبات التفوق فيه..
غد يحمل أسباب السعادة للجميع».
وتتجاوز كل التحديات نحو ٍ
كلمات نستشف منها أن السبيل الصحيح لنجاح التخطيط
هي الوقوف على أرض راسخة مكتملة اإلعداد واضحة
المعالم .هو التخطيط الذي يقوم على مقدمات سليمة ،ليصل
بصاحبه إلى النتائج المأمولة ،بعد اكتمال الخطة الموضوعة
بشكلها المتقن الذي تعد اإلمارات أستاذاً عالمياً في كيفية
امتالك نواصيه بكل احتراف وإتقان ،دون القفز عن أي
تفاصيل دقيقة يقتضيها نجاح التخطيط ،وال االندفاع بعجلة
وتجاوز الخطوات الضرورية التي ال بد منها لوضوح معالم
الطريق .إنها بحق حالة فريدة تستحق كل تقدير وإكبار.
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أخبار

محمد بن راشد للمعرفة تناقش نتائج مؤشر المعرفة العالمي
مع عدد من البعثات الدبلوماسية

في األعلى:

جمال بن حويرب
خالل لقائه سعادة
أندرياس ليبمان،
سفير النمسا لدى
اإلمارات

عقدت مؤسَّ سة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
اجتماعات مع عدد من البعثات الدبلوماسية في دبي،
بهدف مناقشة نتائج مؤشر المعرفة العالمي 2020
في دول هذه البعثات ،وذلك برئاسة سعادة جمال بن
حويرب ،المدير التنفيذي للمؤسَّ سة ،وحضور فريق
مؤشر المعرفة العالمي من برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي .وعقدت المؤسَّ سة اجتماعات متفرقة مع ك ٍّل
من سعادة أندرياس ليبمان ،سفير النمسا ،وسعادة بيتر
كالس ،سفير بلجيكا ،وسعادة لودي ايمبريخت ،سفير
هولندا ،إضافة إلى استعراضها نتائج مؤشر المعرفة
العالمي لوفد من سفارة الواليات المتحدة األمريكية.

كشريك مؤثر في الجهود المبذولة إلنتاج وتعزيز
المعرفة في دولة اإلمارات وحول العالم ،وجاء ذلك
بالتوازي مع تقدم الدولة في قطاع المعرفة ،حيث
احتفظت بمكانتها ضمن أفضل  20دولة على مستوى
العالم على مؤشر المعرفة العالمي  ،2020وتقدَّ مت
ثالث مراتب لتحت َّل المرتبة  15عالمياً واألولى عربياً.
واختتم قائالً« :سعدنا بلقاء ممثلي البلدان ذات
التصنيف األعلى ضمن المؤشر لمشاركتهم النتائج
التي توصل إليها المشروع ،واستكشاف رؤيتهم حول
العوامل التي أسهمت في تقدم دولهم وقيادة العالم في
قطاع المعرفة».

إنجازات كبيرة

منح دراسية

وأكَّد سعادة جمال بن حويرب أنَّ المؤسَّ سة حقَّقت
إنجازات كبيرة على م ِّر السنين ،بفضل رؤية القيادة
الرشيدة لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،التي تع ُّد
المعرفة حجر األساس لتنمية الدول وازدهارها.
وقال سعادته« :خالل سلسلة من المشاريع المعرفية
الناجحة ،رسَّ خت المؤسَّ سة لنفسها مكانة مهمة
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من جهته قال سعادة لودي ايمبريخت ،السفير
الهولندي« :إنَّ التعليم هو جوهر كل ما نقوم به في
هولندا ،حيث تعمل برامج البحث والتطوير في القطاع
الخاص والحكومة معاً بشكل وثيق للغاية لخلق مستقبل
ومشاريع أفضل ،ويبدأ هذا من خالل تثقيف الناس،
وفي نفس الوقت نقدم العديد من المنح الدراسية

للعديد من البلدان للتأكد من أننا نشارك معرفتنا وأننا
نصبح جزءاً من المعرفة العالمية» .وأعرب سعادة بيتر
كالس ،السفير البلجيكي ،عن سعادته بهذا اللقاء،
مثمناً جهود مؤسَّ سة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في إمداد العالم بهذا
المؤشر الرائد ،الذي يسهم في إثراء المشهد المعرفي
في دول العالم .وت َّم خالل االجتماعات استعراض
آليات عمل المؤشر ومجاالته ومؤشراته الفرعية،
وتسليط الضوء على نتائج كل دولة من الدول الثالث
ضمن نتائج المؤشر في مجاالته السبعة التي تضمُّ:
التعليم قبل الجامعي ،التعليم التقني والتدريب المهني ،تقدَّ مت الواليات المتحدة بمرتبة واحدة في التعليم
التعليم العالي ،البحث والتطوير واالبتكار وتكنولوجيا العالي والبحث والتطوير واالبتكار.
المعلومات واالتّصاالت ،واالقتصاد ،إضافة إلى
البيئات التمكينية.
إنجازات
وأظهرت هولندا قوة في العديد من مجاالت
المعرفة الرئيسة ،حيث سجَّ لت أفضل المراكز في
مستقبل المعرفة
بدوره قال الدكتور هاني تركي ،كبير المستشارين تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومقاييس البيئة
الفنيين ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي« :تشرفنا التمكينية العامة ،كما تقدَّ مت بشكل ملحوظ في
باالجتماع مع ممثلي البلدان األفضل أدا ًء على مؤشر قطاعي التعليم واالقتصاد قبل الجامعين ،واحتلت
المعرفة العالمي  2020في سفاراتهم وقنصلياتهم ،المرتبة الرابعة في التعليم والتدريب التقني والمهني،
لتعريفهم بالنتائج التي حققتها بلدانهم ،إضافة إلى والمرتبة الخامسة في االقتصاد ،والسادسة في
تسليط الضوء على المؤشر بشكل عام ،كما قدَّ منا تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .ويع ُّد اقتصاد
لهم النتائج التي توصلت لها تلك الدول في تقرير المعرفة الهولندي متوازن بشكل جيد واقتصادها
استشراف مستقبل المعرفة» .وأوضح« :هدفنا بناء المفتوح هو المفتاح لخلق معرفة جديدة ،خاصة مع
عالقات قوية مع هذه الدول لنقل قصص نجاحها وجود عمالة ذات مهارات عالية وغياب الحواجز
إلى الدول األخرى التي حقَّقت نتائج أقل على مؤشر االقتصادية وغير االقتصادية.
المعرفة العالمي .»2020

في األعلى:

جانب من أحد
اللقاءات عبر تقنية
االتصال المرئي

مراكز متقدمة

صدارة

وخالل العرض التقديمي الذي قدمته المؤسَّ سة
لقنصلية الواليات المتحدة ،كشف الوفد المشارك أنَّ
الواليات المتحدة احتلت المرتبة الثانية في مؤشر
المعرفة العالمي  2020ضمن  138دولة ،متقدمة
بذلك مرتبة واحدة عن العام السابق .وحافظت على
الصدارة في فئة التعليم والتدريب التقني والمهني،
كما احتلت المركز األول عالمياً في قطاع تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت متقدمة بمرتبتين عن العام
الماضي ،من المركز الثالث إلى المركز األول .كما
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من جانبها سجَّ لت بلجيكا مراكز متقدمة في البيئة
التمكينية العامة ،يليها التعليم قبل الجامعي ،وتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ،والتدريب التقني والمهني،
حيث حقَّقت أدا ًء أعلى بكثير من المتوسط العالمي في
جميع القطاعات .كما تحتل بلجيكا المرتبة الخامسة
عالمياً في مقياس التعليم والتدريب التقني والمهني.
وشملت مجاالت القوة الرائدة في الدولة ارتفاع معدل
االلتحاق بالبرامج المهنية ،واإلنفاق على التعليم المهني
غير العالي ،وتطور عملية اإلنتاج ،إضافة إلى تسجيل
أعلى الدرجات في مؤشر األداء اللوجستي.
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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أخبار

بيت الشعر بدبي يجمع نخبة من شعراء العالم
في حب «الكلمة»

في األعلى:

جانب من أمسية
اليوم العالمي للشعر
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تزامناً مع احتفاالت العالم باليوم العالمي للشعر،
الذي يصادف الحادي والعشرين من شهر مارس من
ك ِّل عام ،نظَّ م بيت الشعر العالمي ،التابع لمؤسَّ سة
محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ،أمسي ًة شعري ًة
افتراضي ًة جمعت عدداً من الشعراء اإلماراتيين
والعالميين الذين ينتمون إلى بلدان ولغات وثقافات
متعددة .حيث شارك فيها كلٌّ من الشاعر واألديب
اإلماراتي شهاب غانم ،والشاعرة األرجنتينية أورورا
هومارين ،والشاعر األلماني مانفريد مالزان ،والشاعرة
الروسية عائشة يوليا شيفتشينكو ،والشاعر الهندي
سومانتا بانيرجي ،والشاعر اإليرانية سلفانا سلمانبور،
والشاعر الباكستاني حافظ محمد سليمان .وأدار
األمسية الشاعرة واألديبة اإلماراتية شيخة عبد اهلل
بن جاسم المطيري.
جاءت األمسية ناطقة بجماليات اللوحة الفنية التي
تمثِّلها دولة اإلمارات ،والتي يتجلى فيها التنوع في أبهى
صوره ،واإلنسانية في أجمل إشراقاتها ،حيث كانت
فرصة الستعراض اإلبداعات الشعرية بلغات عالمية
متعددة ،جمع بينها رقي المعنى وسمو الفكر وجمال
الهدف ،وإن اختلفت أساليب عرضها وإلقائها.
وهنّأ سعادة جمال بن حويرب ،المدير التنفيذي
للمؤسَّ سة ،بهذه المناسبة جميع شعراء العالم باليوم

ومضات  -السنة السابعة  -العدد الثاني والثمانون

العالمي للشعر ،مبيناً أنَّ إمارة دبي تفخر بشيوخنا
الشعراء الكرام ،الذين أثروا عالم الشعر بقصائد
تناولت العديد من المقاصد الشعرية ،وعلى رأسهم
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه
اهلل ،الذي سار على نهجه في عشق الشعر وإتقان
فنونه أنجاله الكرام سمو الشيخ حمدان بن محمد
بن راشد آل مكتوم ،ولي عهد دبي رئيس المجلس
التنفيذي ،وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد
آل مكتوم ،رئيس مجلس دبي لإلعالم رئيس مؤسَّ سة
محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.
وأكَّد سعادته أنَّ مثل هذه اللقاءات القيِّمة ليست
غريبة على دولة اإلمارات العربية المتحدة ،التي
احتضنت على أرضها ما يقرب من مئتي جنسية تنتمي
إلى لغات وثقافات ومعتقدات متنوعة ،وهذا ما يعزِّز من
قيمة التسامح ،ويجعل من دولة اإلمارات بلداً يستحق
بكل جدارة أن يكون بلد الجميع ووطن اإلنسانية.
وأضاف سعادته أنَّ هذا اللقاء يأتي في مناسبة
وفِّقت فيها األمم المتحدة في ل ِّم شمل المبدعين
واألدباء والشعراء من ك ِّل دول العالم تحت سقف
الشعر والكلمة ،وهي مناسبة تعطي اإلنسانية جماالً
وإشراقاً وتناغماً فريداً ،حيث تفرز أجمل ما في عقول
ومشاعر شعرائها للعالم ،وتستنهض من خالل ذلك
عناصر الوحدة البشرية التي ال تفرق بين األجناس،
وتتَّحد اإلنسانية من خاللها في بوتقة الكلمة الراقية
واإلحساس الراقي.
من جهتهم ،شكر الشعراء المشاركون في األمسية
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة على
مبادراتها المتميزة في تنظيم مثل هذه المناسبات التي
تجمع شعراء العالم ،وتتيح لهم التعارف وتبادل اآلراء
حول عوالم الشعر العالمي ،مبينين أنها بادرة فريدة من
نوعها ،وهي ليست بغريبة على دولة اإلمارات العربية
المتحدة التي أضحت من أهم دول العالم في احتضان
اإلبداع والمبدعين في شتى المجاالت.

برنامج دبي الدولي للكتابة
يطلق ورش تدريب في كتابة الخيال العلمي
أعلنت مؤسَّ سة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
عن إطالق مجموعة من ورش الكتابة التدريبية ذات
التوجُّ ه العلمي التي ينظِّ مها برنامج دبي الدولي
للكتابة ،وذلك تماشياً مع حركة التقدم العلمي والتنمية
المستدامة التي تشهدها دولة اإلمارات العربية المتحدة،
حيث تنظِّ م المؤسَّ سة ورشة «رواية الخيال العلمي» التي
يقدِّمها األستاذ إسالم أبو شكير ،وورشة «قصص الخيال
العلمي لألطفال» التي تقدِّمها األستاذة ري عبد العال،
وورشة «الترجمة العلمية» التي يقدِّمها األستاذ كامل
المتخصصة إلى
ِّ
يوسف حسين ،وتهدف هذه الورش
تمكين منتسبي برنامج دبي الدولي للكتابة من أدواتهم
االحترافية في مجال أدب الخيال العلمي ،وتنمية حبهم
للتعلُّم والمعرفة المبنية على أسس علمية صحيحة.
وفي هذا الصدد قال سعادة جمال بن حويرب،
المدير التنفيذي لمؤسَّ سة محمد بن راشد آل مكتوم
للمعرفة« :لقد أثرى برنامج دبي الدولي للكتابة ـ الذي
أُطْ ِل َق في أكتوبر عام  2013بتوجيهات من سمو الشيخ
أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم ،رئيس مؤسَّ سة محمد
بن راشد آل مكتوم للمعرفة ـ الحركة الفكرية والمعرفية
داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة وخارجها ،فقد
انتظم في صفوفه المئات من الكتّاب الواعدين الذين
أصبح لهم شأنهم اليوم في عالم اإلبداع ،وباتت كتبهم
محل اهتمام القرّاء والنقّاد على حد سواء.
لقد كان هدف البرنامج تشجيع وتمكين المواهب
الشابة ممن يمتلكون موهبة الكتابة في شتى مجاالت
المعرفة من العلوم والبحوث إلى األدب والرواية والشعر،
والوصول بهم إلى العالمية ،واليوم نؤكد هذا التوجُّ ه
ونحن في سبيل خوض غمار تجربة الكتابة العلمية
نظراً لحاجة الساحة المعرفية إلى مزيد من العلوم
والمعارف والخيال الذي يحفز ويفجر الطاقات الكامنة
داخل شبابنا».وأضاف المدير التنفيذي للمؤسَّ سة :لقد
وضعنا نصب أعيننا هدفاً نسعى إلى تحقيقه متسلحين
بتوجيهات قيادتنا الرشيدة لتحدي المستحيل ،وهذا ما
شهدناه في مسبار األمل الذي بثَّ األمل في الشباب
www.mbrf.ae

على اليسار:

إعالن ورش الخيال
العلمي

العربي ،هادفاً إلى إلهام األجيال المقبلة وحثهم على
االهتمام بمجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة
والرياضيات ،وإنَّ ترسيخ هذا التوجُّ ه في هوية الدولة
وثقافة أبنائها يعطينا األمل لنسير على خطى العلماء
والمبدعين ،متطلعين إلى إحداث نقلة نوعية في الكتابة
اإلبداعية العربية في مجال الخيال العلمي ،والتي تع ُّد
قليلة ونادرة.
يُذكَر أنَّ برنامج دبي الدولي للكتابة درَّب حتى يومنا
الحاضر أكثر من  300مبدع شاب في حقول الرواية
والقصة القصيرة ،وأدب األطفال ورواية اليافعين
والترجمة والمقالة الصحفية تحت إشراف أفضل
المدربين العرب والعالميين ،وتحوَّلت معظم نتاجات
منتسبي البرنامج إلى كتب مطبوعة بالشراكة مع
كبريات دور النشر العربية العالمية ،وحقَّق بعضها جوائز
مرموقة ،كما تُر ِْجمَت بعضها إلى لغات أخرى.
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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على اليمين:

جانب من ندوة قراءات
في واقع الثقافة
اإلماراتية

لقاءات معرفية أغنت الفضاء الرقمي بالمشاركات
وحضرها عدد كبير من عشاق الكتاب

«محمد بن راشد للمعرفة»

تثري شهر القراءة بفعالياتها
تزامنـ ـ ًا م ــع ش ــهر الق ــراءة ،ال ــذي يواف ــق ش ــهر م ــارس م ــن كل ع ــام ،تن ّ َوع ــت مش ــاركات وفعالي ــات مؤسس ــة
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة ،مــا بيــن نــدوات وورش عمــل ولقــاءات معرفيــة أثــرت مــن خاللهــا مبــادرة
القيــادة الرشــيدة التــي خصصــت هــذا الشــهر مــن كل عــام لالحتفــاء بالقــراءة وتعزيــز دورهــا المعرفــي المهــم
بيــن أفــراد المجتمــع ،مــا جعــل مــن الفضــاء الرقمــي ســاحة غنيــة بالمشــاركات والتفاعــات مــع تلــك المبــادرات
والفعاليــات ،حيــث حضرهــا عــدد كبيــر مــن محبــي القــراءة وعشــاق الكتــاب.
في األسفل:

خالل جلسة القراءة
في ظل الجائحة بين
المكتبات الرقمية
والمكتبات الفعلية
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فقـد عقـدت مؤسسـة محمـد بـن راشـد آل مكتوم والمكتبـات الفعليـة» ،تحـدث خاللهـا سـعادة جمـال
للمعرفـة جلسـة حواريـة افتراضيـة حـول موضـوع بـن حويـرب ،المديـر التنفيـذي لمؤسسـة محمـد بـن
«القـراءة فـي ظـل الجائحـة بيـن المكتبـات الرقميـة راشـد آل مكتـوم للمعرفـة ،وأدارتها اإلعالمية أسـرار
األنصـاري ،وذلـك اسـتمراراً لفعاليـات وأنشـطة
مبـادرة بالعربـي ،التـي تسـتمر علـى مـدى العـام
لترسـيخ حـب اللغـة العربيـة والقـراءة التـي تعد مفتاح
المعرفـة ،وإفـادة المجتمـع المحلـي والعربي بما يعزز
مكانة العربية بين أبنائها .حيث اسـتعرضت الجلسـة
أهميـة النشـر الرقمـي وال سـيما فـي ظـل األوضـاع
التـي طـرأت علـى العالـم بسـبب جائحـة كورونـا،
وأهميـة االسـتعداد التقنـي للظـروف واألزمـات.

ومضات  -السنة السابعة  -العدد الثاني والثمانون

أهمية القراءة

كمــا شــارك ســعادة جمــال بــن حويــرب ،المديــر
التنفيــذي للمؤسســة فــي نــدوة «أهميــة القــراءة
وتشــجيع األســر واألبنــاء علــى القــراءة» التــي نظَّ متهــا
هيئــة تنميــة المجتمــع تزامنـاً مــع شــهر القــراءة ،حيث
أوضــح ســعادته فيهــا أن «شــهر القــراءة» يترجـ ُم وَعْ ــيَ
قيادتِنــا الرشــيد ِة العمي ـ َق بأهم َّيــة القــراءة وقدرتِهــا
علــى خلــق أجيــال مبدعــة ومعطــاءة لوطنهــا.
واقع الثقافة

وبهذه المناســبة المعرفية الرائدة ،شــارك سعادة
المديــر التنفيــذي للمؤسســة فــي نــدوة «قــراءات فــي
واقــع الثقافــة اإلماراتيــة» ،التــي نظَّ مهــا مجلــس شــما
للفكــر ،والتــي جــاءت تحــت رعايــة وحضــور الشــيخة
د .شــما بنــت محمــد بــن خالــد آل نهيــان ،رئيســة

مجلــس إدارة مؤسســات الشــيخ محمــد بــن خالــد
آل نهيــان .وأشــار ســعادة جمــال بــن حويــرب خــال
النــدوة إلــى أصالــة وثبــات الشــخصية اإلماراتيــة
أمــام المتغيــرات بدرجــة يصعــب معهــا اســتالب
الهويــة الراســخة.

رحلة حول العالم
ضمن مبادرة «حوارات المعرفة»،
عقدت مؤسسة محمد بن راشد
آل مكتوم للمعرفة وبرنامج األمم
المتحدة اإلنمائي ،جلسة بعنوان:
«رحلة حول العالم بين صفحات
الكتب» تحدثت خاللها آن مورغان
الكاتبة والمحررة في الصندوق الملكي
لآلداب ،وأدارتها اإلعالمية براندي
سكوت .حيث أوضحت آن أن األدب
العالمي بشتى لغاته زاخر بالقصص
والرسائل الضمنية التي يمكن للعالم
أجمع أن يستفيد منها وأن تعزز
من ثقافة المشاركة بين األمم ،وأن
البشرية غنية بالتجارب والتنوع الذي
يجمع كافة البشر في بوتقة اإلبداع
واألدب والتجارب اإلنسانية التي تعزز
المواطنة العالمية .وعن التحديات
التي توجهنا كقراء ،أكدت مورغان أن
عدم فهمنا للكثير مما نقرؤه ال يعني
أن نمتنع عن القراءة ،فالمعرفة تأتي
مع الممارسة واالستمرار ،والمعرفة
www.mbrf.ae

تأتي شيئاً فشيئاً ،وعلينا أن نفهم
أن عدم المعرفة يشعرنا بمحدودية
معلوماتنا ،هذا أمر طبيعي ،عند
جميع البشر .وأضافت آن مورغان
أن القصص تجعلنا نرى العالم بعيون
اآلخرين ،وهذا أقوى طريقة الكتساب
المعرفة ،وأقوى من أي وسيلة أخرى
الكتساب المعرفة ،وأن روعة قراءة
الكتب ال تعادلها سعادة ،والكتاب
ال مع اآلخرين،
يجعلنا أكثر تفاع ً
وتعاطفاً مع بعضنا ،الكتاب يجعلنا
نرى أنفسنا أيضاً بعيون اآلخرين.
وأنها قرأت كتباً عربية لمؤلفين
إماراتيين كالكاتب اإلماراتي محمد
المر الذي ألَّف كتباً مذهلة تحكي عن
قصص مذهلة في حياة اإلماراتيين.

في األعلى:

جمال بن حويرب
خالل مشاركته في
ندوة هيئة تنمية
المجتمع تحت شعار
أسرتي تقرأ

شباب الوطن

وحرصــاً مــن مؤسســة
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم
للمعرفــة علــى التواصــل
مــع أبنــاء الوطــن واســتثمار
شــهر القــراءة فــي مشــاركتهم
بالتجــارب التــي تغنــي
معارفهــم ومســيرتهم العلميــة
والحياتيــة ،عقــدت المؤسســة
ال
جلســات قرائيــة معرفيــة ،ك ً
علــى حــدة ،مــع طلبــة كل مــن
ثانويــة حمــدان بــن راشــد،
ومدرســة هنــد بنــت مكتــوم
للتعليــم الثانــوي ،تحــدث
خاللهــا ســعادة جمــال بــن
حويــرب حــول تطويــر القــراءة
وأثرهــا فــي حيــاة الشــباب،
واالســتراتيجيات القرائيــة
التــي تهــدف إلــى أن تصبــح
القــراءة ديدنـاً لشــباب الوطــن،
ال مجــرد موجــة مــن الرغبــة
المؤقتــة التــي تنقطــع مــع
مــرور وقــت قليــل.
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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منظومة متطورة ونظرة اآلباء المؤسسين
االستشرافية أسست قطاعًا رائدًا عالميًا

الصحة في اإلمارات
نحـــو الصـــدارة العالميـة
فــي الخمسيـن القادمــة

ومضات  -خاص
تمثل الصحة العنصر األهم من عناصر الوجود اإلنساني ،وهي المقياس
األول الذي تقاس به نهضة األمم ،فالدول التي يتمتع أفرادها بصحة جيدة،
وعناية طبية متطورة هي األمم التي تزدهر اقتصاداتها ،ومن خالل الشعوب
المتمتعة بالعناية الصحية المتميزة تتحرك الطاقات نحو اإلعمار والبناء
والتطوير المستمر .ولعل الحديث عن أي مشروع للتنمية بمعزل عن الصحة
هو انسالخ عن التوجه الصحيح ،واستنكاف عن النهج القويم الذي ينبغي أن
تكون الصحة فيه على قائمة أولويات العمل للوصول إلى التنمية المستدامة.
اإلمــارات منــذ تأسيســها أولــت الصحــة العنايــة
الرائــدة ،وأضحــت جهودهــا فــي الحقــل الصحــي
مشــهوداً لهــا دوليــاً ،وذلــك مــن خــال بنيــة تحتيــة
صحيــة وطبيــة متطــورة أنفقــت الحكومــة االتحاديــة
والحكومــات المحليــة عليهــا الكثيــر فــي ســبيل
الوصــول إلــى مــا وصلــت إليــه مــن نجاحــات أثبتــت
جدارتهــا خــال اجتيــاح مــرض كوفيــد  19للعالــم،
ووقــوف الكثيــر مــن الــدول عاجــزة أمــام المــد
www.mbrf.ae
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الرهيــب لهــذا الوبــاء الــذي اســتفحل خطــره وعمــت
آثــاره .وفــي هــذا الصــدد ،يقــول صاحــب الســمو
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي ،رعــاه اهلل:
«بقــي العالــم لســنوات يتجــادل :مــن يقــود اآلخــر؟
هــل تقــود السياســة االقتصــاد؟ أم االقتصــاد يقــود
السياســة؟ مــن العربــة ومــن الحصــان؟ واكتشــفنا
فــي زمــن الكورونــا أن الحصــان وعربتــه تحملهمــا
الصحــة ،وتقودهمــا مرغميــن حيــث تريــد ،وأن
السياســة واالقتصــاد تتقزَّمــان أمــام فيــروس يجعــل
دهــاة العالــم فــي حيــرة وخــوف وتيــه».

ولعــل هــذه المصادفــة أتــت لتتحــدث بلســان اإلنجــاز
اإلماراتــي ،الــذي واجــه المــرض بكــوادر طبيــة
مؤهلــة ،وبنيــة صحيــة متطــورة ،ونظــام طبــي
متقــدم ...كل ذلــك لــم يكــن لتحقــق لــوال األســاس
المتيــن الــذي ترســخ خــال خمســين عامــاً مضــت
مــن عمــر االتحــاد ،والــذي نتــج عــن رؤى وتطلعــات
عميقــة وراســخة مــن قبــل اآلبــاء المؤسســين الذيــن
ســبقوا عصرهــم ،واستشــرفوا لمســتقبل الوطــن
حتــى غــدت دولــة اإلمــارات مــن أفضــل دول العالــم
مــن حيــث العنايــة الصحيــة والبنــى الطبيــة الحديثــة.
مشاركة مجتمعية

وتشــاء األقــدار أن تكــون إثباتــات جــدارة البنيــة
تلــج دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بوابــة
الصحيــة اإلماراتيــة فــي عــام االســتعداد للخمســين ،الخمســين عامــاً القادمــة وقــد حفــزت الجميــع
للمبــادرة بمشــروع تصميــم الخمســين عامــاً
القادمــة لدولــة اإلمــارات بإشــراف اللجنــة العليــا
مناقشــات متعمقــة ودراســات
لعــام االســتعداد للخمســين التــي يرأســها ســمو
متنوعــة تناولــت تحليــل الواقــع
الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس
وتنبــؤات المســتقبل والتجــارب
مجلــس الــوزراء وزيــر شــؤون الرئاســة .وقــد تناولــت
العالميــة الناجحــة
اللقــاءات والجلســات التــي عقدتهــا وزارة الصحــة
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ووقايــة المجتمــع خــال العــام الماضــي مواضيــع
حيويــة مــن أهمهــا ترســيخ الســلوك الصحــي فــي
المجتمــع وتعزيــز منظومــة وقائيــة وعالجيــة تعتمــد
الخدمــات الصحيــة الذكيــة واالنتقــال إلــى نمــوذج
الرعايــة الصحيــة الشــخصي المعتمــد علــى تقنيــات
الثــورة الصناعيــة الرابعــة لتحقيــق ريــادة اإلمــارات
فــي المجــال الصحــي.
وقــد أكــد معالــي عبــد الرحمــن بــن محمــد
العويــس ،وزيــر الصحــة ووقايــة المجتمــع ،حــرص
دولــة اإلمــارات علــى إشــراك طلبــة الجامعــات
والشــباب وطلبــة المــدارس فــي مشــروع تصميــم
الخمســين عام ـاً القادمــة فــي مســار الصحــة ضمــن
محــور المجتمــع لمــا يمثلونــه مــن طاقــة واعــدة
للوطــن وتطلعــات مســتقبلية تلقــى اهتمام ـاً وتقديــراً
واســعاً مــن القيــادة الرشــيدة وتثــق بدورهــم فــي
تعزيــز االبتــكار وصناعــة المســتقبل ومواصلــة مســيرة
اإلنجــازات التــي حققتهــا الدولــة مــن خــال إثــراء
خطــة االســتعداد للخمســين فــي القطــاع الصحــي
بأفكارهم اإلبداعية وإشــراكهم بالخطط المســتقبلية
للدولــة وتحديــد التحديــات وتوســيع المعرفــة لتلبيــة
توقعــات وطموحــات القيــادة والمجتمــع ورســم مالمــح
المســتقبل األفضــل لدولــة اإلمــارات.
خريطة طريق

وبنــا ًء علــى مــا تــم إنجــازه مــن المنظومــة استراتيجية التطوير

الصحيــة المتطــورة التــي تأسســت خــال الخمســين
عام ـاً الماضيــة ،تعكــف القيــادات والمســؤولون فــي
الحقــل الصحــي ،بمشــاركة المجتمــع مــن طــاب
الجامعــات والهيئــات المحليــة والمجتمعيــة علــى
صياغــة خريطــة طريــق تبنــي علــى مــا ســبق،
لتحقيــق نقلــة نوعيــة للعنايــة الصحيــة فــي الدولــة،
تتــاءم مــع التطــورات المتســارعة التــي يشــهدها
العالــم فــي العلــوم والتكنولوجيــات الحديثــة ،وذلــك
مــن خــال إعــداد اســتراتيجية التحــوالت المطلوبــة،
والتطويــرات التــي تخــدم رؤيــة اإلمــارات ،2071
ومــا تســتهدفه مــن التطويــر لتعزيــز مســيرة القطــاع
الصحــي ،وتحقيــق التنافســية العالميــة فــي هــذا
القطــاع الحيــوي والمهــم.
www.mbrf.ae

هيئــة الصحــة فــي دبــي لبــت نــداء صاحــب
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي،
رعــاه اهلل ،بإطــاق مشــروع تصميــم الخمســين عامـاً
القادمــة لدولــة اإلمــارات ،حيــث عملــت علــى توســيع
نطــاق المشــاركة فــي بنــاء اســتراتيجيتها ،ونفــذت
مــن أجــل ذلــك  70ورشــة عمــل تفاعليــة وافتراضيــة،
جمعــت قيــادات الهيئــة مــن مديــري المؤسســات
والقطاعــات التنفيذيــة والمستشــفيات ،إلــى جانــب
شــركاء الهيئــة مــن القطــاع الصحــي الخــاص ،وجميــع
األطــراف المعنيــة ،إضافــة إلــى مشــاركة بيــوت خبــرة
ومستشــارين وخبــراء مــن مختلــف بــاد العالــم .كمــا
حرصــت الهيئــة علــى رصــد آراء وأفــكار واقتراحــات
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أكثــر مــن  1000مــن أفــراد المجتمــع فــي دبــي وذلــك
عبــر اســتبيان مفتــوح وشــفاف أنجزتــه الهيئــة لهــذا
الغــرض.
ولــم تكتــف الهيئــة بذلــك حيــث أجــرت مناقشــات
متعمقــة ودراســات متنوعــة تناولــت تحليــل الواقــع
ا عــن الدراســات المقارنــة
وتنبــؤات المســتقبل ،فضـ ً
التــي نفذتهــا وتناولــت فيهــا العديــد مــن التجــارب
والنمــاذج الناجحــة عالمي ـاً.
اإلمــارة) ،والثالثــة ( 50ســنة تحــدد التوجهــات
الصحيــة فــي المســتقبل) .وهــذا يؤكــد أن الهيئــة
تعمــل بقــوة ،وأنهــا قــادرة علــى تحقيــق كل مــا يخــدم
أولويات المستقبل
وحــددت الهيئــة فــي اســتراتيجيتها أربعــة محــاور مســتقبل الدولــة وتطلعــات دبــي لتكــون أفضــل مدينــة
رئيســة و 10أولويــات اســتراتيجيتها للتحــرك نحــو للعيــش علــى مســتوى العالــم ،انطالقــاً مــن رؤيــة
المســتقبل ،وقــد وثقــت «صحــة دبــي» محاورهــا  2040التــي أطلقهــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد
األربعــة عبــر مراحــل :األولــى  5ســنوات تركــز علــى بــن راشــد آل مكتــوم.
المكاســب الســريعة) ،والثانيــة ( 15ســنة تحــدث
تطــورات ونقلــة نوعيــة فــي النظــام الصحــي فــي االستدامة الصحية
وبتســليط الضــوء علــى مــا تــم تأسيســه فــي
المنظومــة الصحيــة التــي تتميــز بهــا إمــارة دبــي،
نجــد أن حزمــة المشــروعات والبرامــج التطويريــة
التــي تنفذهــا الهيئــة بالتعــاون مــع شــركائها
االســتراتيجيين ،وخاصــة القطــاع الصحــي الخــاص،
وكذلــك مجموعــة المشــروعات الطموحــة واألفــكار
المبتكــرة التــي اســتحدثتها الهيئــة مــن أجــل
االســتعداد للخمســين عامــاً ،تصــب فــي خدمــة
األهــداف االســتراتيجية الراميــة إلــى توفيــر أفضــل
أنظمــة الرعايــة والرفــاه الصحــي ألفــراد المجتمــع
كافــة ،وللباحثيــن عــن الصحــة والحيــاة الســعيدة
مــن خــارج الدولــة ،كمــا يصــب كذلــك فــي تحقيــق
االســتدامة والوصــول إلــى مســتقبل صحــة أفضــل.
تطلعــات نحــو توفيــر أفضــل
أنظمــة الرعايــة والرفــاه الصحــي
ألفــراد المجتمــع وللباحثيــن عــن
الحيــاة الســعيدة مــن جميــع
العالــم

إنجازات متالحقة

إن مالمــح االســتمرار التنمــوي فــي المنظومــة
الصحيــة فــي دبــي تشــهد لــه اإلنجــازات المتالحقــة
التــي حددتهــا فــي خطتهــا االســتراتيجية التطويريــة
( ،)2021/2016حيــث نفــذت  15برنامــج ،و125
مبــادرة ضمــن االســتراتيجية الحاليــة .وفــي مقدمــة
ذلــك تطويــر نمــوذج عمــل للهيئــة جــاء مالئمــاً
لمتطلبــات المرحلــة ومقتضيــات المســتقبل ،فــي
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بنيتــه وتكوينــه المســتحدث ،الــذي ضــم :مؤسســة
دبــي للرعايــة الصحيــة ،ومؤسســة دبــي للضمــان
الصحــي .كمــا أنهــا اســتثمرت التقنيــات والحلــول
الذكيــة لتقديــم خدمــات جديــدة خــال الفتــرة
الماضيــة ،إضافــة إلــى مجموعــة مــن المشــروعات
الطموحــة الكبــرى ،منهــا :مشــروع الملــف اإللكترونــي
الموحــد (ســامة) ،ومشــروع شــريان ،وبرنامــج
حصانــة ،إلــى جانــب الخطــوات المهمــة التــي قطعتها
الهيئــة علــى طريــق التقنيــات والحلــول الذكيــة
والــذكاء االصطناعــي فــي العديــد مــن الخدمــات،
بينهــا خدمــات فحــص اللياقــة الطبيــة (ســالم ،)AI
ومــا تــم إنجــازه داخــل المستشــفيات مــن عمليــات
دقيقــة ومعقــدة ،ابتــداء مــن نجــاح أول عمليــة نقــل
وزراعــة الكلــى فــي مستشــفى دبــي فــي بدايــة ،2020
وصــوالً إلــى نجــاح الجراحــة المتقدمــة لعــاج تشــوه
خلقــي فــي العمــود الفقــري لجنيــن لــم يتجــاوز الســتة
أشــهر فــي مستشــفى لطيفــة فــي نوفمبــر .2020
وهــذا كلــه يؤكــد أن المنظومــة الصحيــة فــي دبــي
علــى أتــم االســتعداد للوصــول إلــى مســتهدفات
الخمســين عامــاً القادمــة.
مبادرات مبتكرة

إن اإلنجــازات التــي حققتهــا دبــي مــا هــي إال لبنة
فــي بنــاء شــامخ تتطلــع إلــى تطويــره وتعزيــزه دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وهــذا يحتــم اســتحداث
نمــاذج رعايــة صحيــة مبتكــرة لتعزيــز أنمــاط الحيــاة
الصحيــة ،وأنظمــة رصــد الوبائيــات وأنظمــة الوقايــة
ومكافحــة األمــراض المعديــة ،وغيرهــا ،والتوســع
فــي اســتخدام التقنيــات الحديثــة والذكيــة ،وتطويعهــا
مــن أجــل خدمــة النــاس .إضافــة إلــى أهميــة مراعــاة
االســتدامة فــي الخطــط التطويريــة واالســتثمار
فــي الكفــاءات البشــرية ،واســتقطاب المزيــد مــن
الخبــرات الطبيــة.
وقــد أثمــرت الجهــود التطويريــة التــي أولتهــا
اإلمــارة للنظــام الصحــي إجــراء تحديثــات وتطويــرات
مســتمرة فــي المستشــفيات ،وتزويدهــا بالمزيــد مــن
أنظمــة الــذكاء االصطناعــي والروبوتــات ،ومنهــا:
األشــعة ،والمختبــرات ،والصيدليــات ،ومختبــرات
www.mbrf.ae

تعقيم ذكي
بـرزت نجاحـات القطـاع الصحـي فـي دبـي واضحـة المعالـم
خلال أزمـة كوفيـد  ،19حيـث واكبـت االسـتنفار العالمـي بجملـة
مـن التحديثـات والتطويـرات التـي كان مـن أبرزهـا اسـتخدام
الروبوتـات الذكيـة فـي تعقيـم المستشـفيات والمراكـز الصحيـة
التابعـة لهـا ضمـن إجراءاتهـا االحترازيـة لتعزيـز سلامة الموظفين
والمراجعيـن لمنشـآتها الصحيـة ،تزامنـاً مـع العـودة الكاملة لتقديم
كافـة الخدمـات التشـخيصية والعالجيـة للمرضـى.
الهيئـة بـدأت اسـتخدام ثمانيـة روبوتـات ذكيـة إلجـراء عمليـات
التعقيـم باألشـعة فـوق البنفسـجية لجميـع الغـرف والممـرات
بمنشـآتها الصحيـة ،وذلـك ضمـن جهودهـا المسـتمرة لتبني أحدث
التقنيـات واألنظمـة الذكيـة فـي عملياتهـا وإجراءاتهـا المتماشـية
مـع خططهـا االسـتراتيجية لمواكبـة التطـورات العالميـة فـي مجـال
الـذكاء االصطناعـي ،حيـث تميـزت تلـك الروبوتـات بقدرتهـا
علـى التحـرك التلقائـي دون الحاجـة للتدخـل البشـري وضمـان
تغطيـة أكبـر وأفضـل للمناطـق كثيـرة اللمـس وبمـدى  360درجـة،
مـع القـدرة علـى إعـادة العمليـة نفسـها بدقـة عاليـة مـرات عـدة،
واعتمـاد معاييـر معينـة لتعقيـم جميـع الغـرف مـع إعـداد تقاريـر
إلثبـات تنفيـذ التعقيـم ،إضافـة إلـى سـهولة اسـتخدام التقنيـة فـي
روتين التنظيف والتعقيم اليومي بمسـاحات كبيرة ،وسـرعة تتراوح
بيـن  10و 15دقيقـة لتعقيـم الغرفـة الواحـدة ،مـا أسـهم فـي تقليـل
العـدوى وتحسـين الرعايـة الصحيـة داخـل المنشـآت الصحيـة.

علــم الوراثــة ،بجانــب التوســع فــي الخدمــات الطبيــة
الرقميــة والذكيــة ،والتنميــة المهنيــة المســتمرة
للتمريــض.
الكشف المبكر عن األمراض

أحــرزت هيئــة الصحــة فــي دبــي خطــوات رائــدة
ومتقدمــة فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة ،حيــث تــم
التوســع فــي عمليــات الكشــف المبكــر عــن األمــراض،
والســيما األورام ،والتوســع فــي خدمــات (طبيــب
لــكل مواطــن) ،التــي شــهدت طفــرة مهمــة بمعــدل
ا عــن تقديــم أكثــر مــن  80ألــف
 ،%2800فضــ ً
استشــارة طبيــة حتــى نهايــة العــام .2020
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

19

سلسلة
حـوارات المعرفــة
KnowTalks Series

مفصلة لقطاع االقتصاد
في قراءة تحليلية
َّ
ضمن مؤشر المعرفة العالمي

الدكتور خالد الوزني:

فقر اإلدارة يعوق التنمية...
ومضات  -خاص
يض ــم مؤش ــر المعرف ــة العالم ــي س ــبعة مؤش ــرات قطاعي ــة رئيس ــة مهم ــة ف ــي بن ــاء معرف ــة كلي ــة للش ــعوب
ولصنــاع القــرار وللباحثيــن المهتميــن بقضايــا المعرفــة المختلفــة .ويغطــي المؤشــر قطــاع التعليــم بأنواعــه
المختلفــة .واالقتصــاد المعرفــي هــو الركيــزة األساســية التــي تظهــر منــه أهميــة المعرفــة وتنعكــس فــي تطــور
االقتص ــاد وتط ــور الش ــعوب ،وهن ــا تظه ــر الش ــعوب المتقدم ــة والمتط ــورة ف ــي المعرف ــة كش ــعوب متقدم ــة
ومتط ــورة اقتصادي ـ ًا مم ــا ينت ــج عن ــه ف ــي النهاي ــة بن ــاء فئ ــات تمكيني ــة مختلف ــة م ــن ش ــتى القطاع ــات األخ ــرى
الخدمي ــة وغي ــر الخدمي ــة.
وفــي جلســة معرفيــة غنيــة ،اســتضافت مؤسســة
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة وبرنامــج
األمــم المتحــدة اإلنمائــي ضمــن جلســات «حــوارات
المعرفــة» ،معالــي الدكتــور خالــد الوزنــي ،رئيــس
هيئــة االســتثمار فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية،
وكانــت تحــت عنــوان« :قــراءة فــي مؤشــر المعرفــة
العالمــي :قطــاع االقتصــاد» ،حيــث أكــد أن مؤشــر
المعرفــة العالمــي هــو خارطــة طريــق التنميــة
المســتدامة للمجتمعــات ،وأنــه ال توجــد دولــة فقيــرة
ودولــة غنيــة بالمــوارد ،بــل إن الفقــر فقــر الفكــر
أحيانــاً وفقــر اإلدارة ،وهــو مــا يــؤدي إلــى إفقــار
الشــعوب وإفقــار المعرفــة لــدى الشــعوب.
على اليسار:

د .خالد الوزني
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محاور شاملة

فــي البدايــة أوضــح الدكتــور خالــد الوزنــي
أن قطــاع االقتصــاد المعرفــي يتكــوَّن مــن محــاور

االقتصادات ُتبنى
على البنية التحتية
االقتصادية النوعية
وعلى انفتاح الشعوب
على أسواق العالم

أساســية شــاملة وهــي :التنافســية المعرفيــة
واالنفتــاح االقتصــادي والتمويــل والقيمــة المضافــة.
فعندمــا ننظــر إلــى التنافســية المعرفيــة نجــد أن
االقتصــادات تُبنــى علــى البنيــة التحتيــة االقتصاديــة
النوعيــة وعلــى انفتــاح الشــعوب ضمــن تنافســية
كاملــة تصــل فيهــا إلــى العالــم وتختــرق فيهــا
األســواق ،وقــد أثبــت هــذا بحــد ذاتــه أن االنفتــاح
االقتصــادي الــذي تتبنــاه الشــعوب هــو أســاس
معرفتهــا .أثبــت كوفيــد 19-للعالــم أجمــع أنــه ال
تســتطيع دولــة واحــدة أن تحــل قضاياهــا ومشــاكلها
مهمــا كانــت إال باالنفتــاح علــى العالــم .وبينمــا
يتطلــب كوفيــد 19-التباعــد الجســدي لكــن مواجهتــه

تتطلــب التقــارب االقتصــادي واالجتماعــي بيــن
الــدول مــن أجــل تبــادل المعرفــة والخبــرة فــي كيفيــة
التعامــل معــه أو مــن أجــل اســتمرار سالســل التزويــد
المختلفــة .وهنــا تأتــي لــكل دولــة قيمــة مضافــة فــي
المحــور الثالــث تســتطيع أن تقدمهــا لآلخريــن وأن
تتميــز فيهــا ،وهــذه القيمــة المضافــة تتطلــب نوع ـاً
مــن التمويــل والسياســات التحفيزيــة المختلفــة.
لــذا مــن خــال التنافســية فــي المعرفــة واالنفتــاح
االقتصــادي والقيمــة المضافــة يمكــن أن تتميــز
دولــة عــن أخــرى فــي قضيــة المعرفــة واالســتدامة
والتنميــة المســتدامة.
التنافسية المعرفية

وقــد لفــت الدكتــور خالــد إلــى أن األســاس فــي
سياسات عشوائية
نقــل المعرفــة هــو حجــم ســهولة العمــل فــي أي
اقتصــاد ،وبالتالــي ســهولة انتقــال المعرفــة منــه
لـدى سـؤال الدكتـور خالـد الوزنـي :هـل
وإليــه .أثبتــت مكونــات التكنولوجيــا األساســية التــي
تعانـي بعـض الـدول العربيـة مـن سياسـات عشـوائية فـي
ركــز عليهــا مؤشــر المعرفــة اليــوم بشــكل واضــح
اقتصـاد المعرفـة ممـا يسـبب تراجعهـا فـي مؤشـر المعرفـة
العالمـي؟ أوضـح أنـه باسـتثناء دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة ،لـم أن علــى الــدول أال تســعى إلــى تبســيط إجراءاتهــا
تكـن معظـم الـدول العربيـة فـي مراحـل متقدمـة وال قريبـة مـن ذلـك وتحفيــز االســتثمارات فقــط ،ولكــن ال بــد أن
المسـتوى المأمـول .فهنـاك سياسـات يجـب إعـادة النظـر فيهـا فـي تســعى إلــى الريــادة فــي األعمــال .وب َّيــن أن االنفتاح
االقتصــادي يمثّــل الســعي الدائــم نحــو تبســيط
كل المنطقـة العربيـة لتحسـين مسـتوى المعرفـة لـدى الشـعوب
إجــراءات التعامــل والتجــارة البينيــة بيــن الــدول.
ولـدى الدولـة بحـد ذاتهـا حتـى نرتقـي لمسـتوى أفضـل
يجــب علــى الــدول أن تخفــض مــن العوائــق الجمركيــة
فنكـون ضمـن الـدول األكثـر تقدمـاً.
وغيــر الجمركيــة حتــى تســتطيع أن تنمــو وتتعامــل مــع
كوفيــد .19-كان لقطــاع تكنولوجيــا المعلومــات هنــا
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سلسلة
حـوارات المعرفــة
KnowTalks Series

الــدور األساســي فــي مســاعدة دول العالــم جميعــاً
فــي التعامــل مــع كوفيــد 19-مــن الناحيــة الصحيــة مــن
وأوضــح الدكتــور خالــد أن مؤشــر المعرفــة
جهــة ،ومــن أجــل تســيير أمــور االقتصــاد مــن جهــة العالمــي ،الــذي تصــدره مؤسســة محمــد بــن راشــد
أخــرى.
آل مكتــوم للمعرفــة ،بالتعــاون مــع برنامــج األمــم
المتحــدة اإلنمائــي ،طــوِّر ليكــون مؤشــراً عالميــاً
يأخــذ فــي االعتبــار النظــرة المســتقبلية الحتياجــات
التمويل والضرائب
وفــي معــرض حديثــه عــن التمويــل والضرائــب االقتصــادات بشــكل عــام .حيــث تتحــدث معظــم
والقيمــة المضافــة ،قــال الدكتــور خالــد الوزنــي :كلمــا التقاريــر الدوليــة فــي ســياق التعامــل مــع جائحــة
كانــت هنــاك إمكانــات ومــوارد دخــل تســتطيع أي دولــة كوفيــد 19-عــن سالســل التزويــد وعــن ضــرورة
أن تســتخدمها للتنميــة االقتصاديــة ،كانــت التنميــة تقــارب الــدول ومشــاركة أهــم المكونــات واإلنتــاج
فــي هــذه الدولــة كبيــرة؛ ألن القيمــة المضافــة تعنــي فيمــا بيــن بعضهــا البعــض ،ومــن الضــروري أن تكــون
إضافــة مــوارد إلــى االقتصــاد وإضافــة معرفــة إلــى مكونــات البنيــة التحتيــة االقتصاديــة والمنافســة
هــذه المــوارد .وكلمــا كانــت السياســات الضريبيــة ومؤشــر األداء اللوجيســتي موجــودة فــي التعامــل مــع
هــذه األزمــة وأن تســتمر الــدول فــي عملهــا،
محفِّــزة لالســتثمار ومُحبّــذة لــه انتقلــت المعرفــة
ويجــب أن تكــون تكنولوجيــا المعلومــات
إلــى هــذه الدولــة بســهولة وجعلتهــا أكثــر قــدرة
موجــودة فــي االقتصــادات إذا أرادت
علــى تطويــر معارفهــا ونقــل مســتوى
االقتصادي
االنفتاح
الــدول أن تتعامــل مــع كوفيــد19-
التكنولوجيــا فيهــا إلــى مســتويات
ّ
الدائم
السعي
ل
يمث
الــذي لــم نكــن نتنبــأ بــه فــي 2017
متقدمــة .كمــا أنــه لــن تتطــور البلــدان
نحو تبسيط إجراءات
ولكــن كنــا ننظــر إلــى بنــاء هيكليــة
ولــن ينتقــل اقتصادهــا إلــى مســتويات
التعامل والتجارة
تســاعد فــي تطويــر االقتصــادات
أكبــر مــن غيــر وجــود محافــظ
البينية بين الدول
معرفيــاً بالدرجــة األولــى.
تمويليــة كافيــة لالســتثمار واالقتصــاد.
نظرة مستقبلة
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إلــى إفقــار الشــعوب وإفقــار المعرفــة
سالسل التوريد
لــدى الشــعوب.
الــدول
اســتجابة
وعــن
كلما كانت موارد
وفــي ربــط االقتصــاد
والسياســات التــي لــم تكــن تمتلــك
دخل وإمكانات أي
موجهة إلى
دولة
َّ
بالتكنولوجيــا ،أوضــح الدكتــور
انفتاحــاً اقتصاديــاً ومــدى تبعــات
كانت
االقتصاد
خالــد الوزنــي أنــه ســتكون هنــاك
الجائحــة عليهــا ،أوضــح أنــه فــي
أكبر
فيها
التنمية
فجــوة كبيــرة فــي مؤشــر المعرفــة
بدايــات كوفيــد ،19-قامــت بعــض
وأسرع
بيــن الــدول العربيــة التــي تعيــش
الــدول بإغــاق تــام ،ولكنهــا اكتشــفت
تطــوراً بطيئــاً فــي التقنيــة الرقميــة وبيــن
فــي فتــرة وجيــزة أن اإلغــاق التــام يعنــي
توقــف سالســل التزويــد ،ممــا يعنــي عــدم التطــور الــدول المتقدمــة ،وســتواجه تحديــات لســنوات حتى
وعــدم القــدرة علــى االســتجابة لكوفيــد .19-وهنــا تصــل إلــى اقتصــاد المعرفــة .وأن الجيــد اليــوم فــي
يركــز مؤشــر االنفتــاح االقتصــادي علــى التجــارة تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت وفــي الــذكاء
الخارجيــة وصناعــة الخدمات وصــادرات الخدمات ،االصطناعــي أنــه يســتطيع أن ينقــل الدولــة إلــى
وقــد اهتمــت الكثيــر من الــدول بخدمات التكنولوجيا مــا انتهــت إليــه الــدول األخــرى ،وبالتالــي المطلــوب
والخدمــات الصحيــة والطبيــة والمســتهلكات الطبيــة مــن صنــاع القــرار أن يبحثــوا عــن تطويــر مســتوى
كالصناعــة ،ولكــن الــدول التــي نجحــت هــي الــدول المعرفــة لــدى هــذه الــدول مــن خــال االســتثمار فــي
التــي كان فيهــا مســتوى االنفتــاح االقتصــادي عاليـاً ،اإلنســان وتطويــر معرفتــه وتغذيــة اإلبــداع واالبتــكار
وقامــت علــى الفــور بإيقــاف كل أنــواع اإلغــاق علــى حتــى يتــم بنــاء قطــاع االقتصــاد وفقــاً لذلــك.
الحــدود وأتاحــت التبــادل التجــاري .كل التقاريــر
تشــير إلــى أنــه ليــس الوقــت اليــوم لوضــع عوائــق قطاع الزراعة
جمركيــة ،بــل الوقــت اليــوم النفتــاح أكثــر حتــى
وعــن أهميــة التطويــر الزراعــي فــي اقتصــاد
تســتطيع الشــعوب أن تتبــادل المنافــع وأن تســتمر المعرفــة ،أفــاد الدكتــور خالــد بــأن هــذا قطاعــي
فــي تنميتهــا.
الصحــة والزراعــة همــا األكثــر أهميــة بيــن جميــع
القطاعــات ،فقــد أثبــت قطــاع الزراعــة اليــوم أنــه
قابــل للتطويــر وبــرزت فيــه مبــادرات تكنولوجيــة
فقر اإلدارة
وكيــف تســتطيع الــدول الفقيــرة أن تخــرج مــن حديثــة اســتطاعت أن تمكــن الــدول مــن إنتــاج
الفقــر إلــى دنيــا المعرفــة واقتصــاد المعرفــة؟ ســلع زراعيــة لــم تكــن حتــى تحلــم بــأن تســتطيع
ولمــاذا ال يتــم وضــع نظــام لســهولة االســتثمار فــي أن تنتجهـ�ا ،مثـ�ل اسـ�تخدام تقنيـ�ات   �Acropon
هــذه الــدول مــن قبــل المنظمــات الماليــة؟ يجيــب  icsوالـــ  .Aquaponicsوقــد وضعنــا هــذا ضمــن
الدكتــور خالــد بأنــه يجــب أن يــدرس أصحــاب البنيــة االقتصاديــة فــي المؤشــر عندمــا تحدثنــا
القــرار مكونــات مؤشــر المعرفــة ويأخــذوا قراراتهــم عــن مؤشــر أحــدث تقنيــات االقتصــاد التــي تعنــي
علــى أساســه .لــن تســتطيع أي دولــة أو مؤسســات أنــه يمكــن تحقيــق المزيــد مــن التقــدم فــي قطــاع
دوليــة أن تســاعد أي دولــة فــي العالــم علــى تنميــة االقتصــاد مــن خــال تطويــر مســتوى المعرفــة
معرفتهــا إن لــم يقــم صنــاع القــرار فــي هــذه الدولــة والحصــول علــى دعــم القطاعــات المختلفــة ،ســواء
بتحســين مســتوى المعرفــة فيهــا علــى المســتويات كانــت زراعــة أم صناعــة أم غيــر ذلــك.
الســبعة الموجــودة لدينــا فــي المؤشــر ،وال توجــد
دولــة فقيــرة ودولــة غنيــة بالمــوارد ،بــل إن الفقــر
لمشاهدة الجلسة يرجى زيارة الرابط:
فقــر الفكــر أحيانــاً وفقــر اإلدارة ،وهــو مــا يــؤدي
https://bit.ly/3dOpo7V
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كثيرون يخشون أن تؤدي األتمتة إلى بطالة مرتفعة

فائزون وخاسرون
التحول الرقمي الطارئ على نماذج العمل
في
ُّ
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ميالنو ـ مايكل سبنس *
َ
أي جانب من جوانب الثورة الرقمية بذلك القدر من االهتمام الذي حظي به
ربما لم
يحظ ُّ
تأثير التشغيل اآللي (األتمتة) على الوظائف ،والعمل ،وتشغيل العمالة ،والدخل .وبوسعنا أن
نجد على األقل سبب ًا واحد ًا وجيه ًا للغاية وراء هذا االهتمام ،لكنه في األرجح ليس السبب الذي
يستشهد به أغلب الناس.

www.mbrf.ae

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

25

اقتصاد

إنَّ اســتخدام اآلالت لزيــادة اإلنتاجيــة ليــس
باألمــر الجديــد .وبقــدر مــا تعــ ُّد أي أداة نســتعين
بهــا آلــة ،فــإنَّ البشــر كانــوا يصنعــون اآلالت طــوال
القســم األعظــم مــن تاريخنــا القصيــر علــى هــذا
الكوكــب .ولكــن منــذ الثــورة الصناعيــة األولــى ــــ
عندمــا أنتجــت الطاقــة البخاريــة والميكنــة زيــادة
ضخمــة ومســتمرة فــي اإلنتاجيــة ــــ اكتســبت هــذه
العمليــة ســرعة بالغــة.
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ارتفاع اإلنتاجية

لــم يرحِّ ــب الجميــع بهــذا التحــول .فقــد خشــي
كثيــرون أن يــؤدي انخفــاض الطلــب علــى العمالــة
البشــرية إلــى بطالــة مرتفعــة بشــكل دائــم .لكــن هــذا
لــم يحــدث .وبــدالً مــن ذلــك ،أدَّى ارتفــاع اإلنتاجيــة
والدخــول إلــى تعزيــز الطلــب ،وبالتالــي النشــاط
االقتصــادي .وبمــرور الوقــت ،تكيَّفــت أســواق العمــل
فيمــا يتصــل بالمهــارات ،وفــي نهايــة المطــاف
انخفضــت ســاعات العمــل ،مــع تح ـوُّل التــوازن بيــن

تعــد أي أداة نســتعين
بقــدر مــا
ُّ
َّ
فــإن البشــر كانــوا
بهــا آلــة
يصنعــون اآلالت طــوال القســم
األعظــم مــن تاريخنــا

الدخــل والترفيــه.
رغــم ذلــك ،بعــد أن أفســحت الزيــادة فــي
العمالــة البشــرية المجــال أمــام األتمتــة ــــ مــع قيــام
اآلالت بعــدد متزايــد مــن المهــام بشــكل مســتقل فــي
قطاعــات المعلومــات ،والتح ُّكــم ،واألقســام المرتبطــة
بالمعامــات مــن االقتصــاد ــــ عــادت المخــاوف مــن
خســائر الوظائــف علــى نطــاق واســع إلــى التكاثــر
واالنتشــار مــرة أخــرى .فــاآلن ،بــدأت الوظائــف
اإلداريــة ووظائــف العمــال التــي تنطــوي علــى مهــام
روتينية في األغلب ــ والتي يســهل تكويدها (تحويلها
إلــى رمــوز) ــــ تختفــي بمعــدل متســارع ،وخاصــة منــذ
عــام  .2000وألنَّ أغلــب هــذه الوظائــف كانــت تحتـ ُّل
منتصــف جــدول توزيــع الدخــل ،فقــد أفضــت هــذه

العمليــة إلــى تغذيــة اســتقطاب الوظائــف والدخــول.
لكــن أســواق العمــل قــادرة علــى التكيُّــف ،كمــا
حــدث فــي القــرن التاســع عشــر .فــي البدايــة ،قــد
يبحــث العمــال المزاحــون عــن عمــل جديــد فــي
وظائــف تتطلــب مهــارات يملكونهــا مســبقاً .ولكــن
فــي مواجهــة الفــرص المحــدودة ،ســرعان مــا بــدأ
هــؤالء العمــال الســعي وراء وظائــف تتطلَّــب مهــارات
أقــل (أو مهــارات يمكــن اكتســابها بســهولة) ،بمــا فــي
ذلــك الوظائــف بــدوام جزئــي فــي اقتصــاد
العمــل المؤقــت الــذي ســاعدت شــبكة
اإلنترنــت فــي تمكينــه ،حتــى وإن كان هــذا
يعنــي قبــول دخــل أقــل.
الوظائف غير الروتينية

بمــرور الوقــت ،يبــدأ عــدد متزايــد مــن
العمــال االســتثمار فــي اكتســاب المهــارات
المطلوبــة فــي فئــات الوظائــف غيــر الروتينيــة
ا
األعلــى أجــراً .وهــي عمليــة تســتغرق وقتــاً طويــ ً
فــي عمــوم األمــر ،وإن كانــت تشــهد تســارعاً ملحوظـاً
فــي بعــض البلــدان ،بمــا فــي ذلــك الواليــات المتحدة،
مــن خــال مبــادرات تشــمل الحكومــة ،والشــركات،
والمؤسَّ ســات التعليميــة.
ولكــن حتــى فــي ظــل آليــات الدعــم المؤسِّ ســي،
يظــ ُّل الوصــول إلــى تنميــة المهــارات بعيــداً عــن
اإلنصــاف عــادة؛ ذلــك أنَّ مــن يملكــون القــدر
الكافــي مــن الوقــت والمــوارد الماليــة هــم فقــط
القــادرون علــى القيــام باالســتثمار المطلــوب ،وفــي
مجتمــع يتســم بانعــدام التكافــؤ الشــديد ،يُـسـتَـبـعَـــد
العديــد مــن العمــال مــن هــذه المجموعــة .علــى هــذه
الخلفيــة ،ربمــا ينبغــي لنــا أن نهــدئ مــن مخاوفنــا
بشــأن البطالــة الدائمــة الواســعة النطــاق ،وأن ننتبـ َه
بشــكل أكبــر إلــى اتســاع فجــوات التفــاوت بيــن النــاس
ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن تداعيــات اجتماعيــة
وسياســية.

في األعلى:

مايكل سبنس

اكتساب المهارات

مــن المؤكــد أنَّ التك ُّيــف التكنولوجــي قد يقلل من
حجــم مشــكلة اكتســاب المهــارات .ذلــك أنَّ األســواق
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تكافــئ اإلبداعــات واالبتــكارات التــي تجعــل المعــدات اإلبقــاء علــى العديــد مــن الوظائــف «فــي أمــان» مــن
واألنظمــة الرقميــة أســهل اســتخداماً .علــى ســبيل األتمتــة ،ولكــن ليــس لفتــرة أطــول كثيــراً ،نظــراً
المثــال ،أصبحــت واجهــات التطبيــق التــي تعتمــد للتقــدم الكبيــر فــي مجــال التعلُّــم اآللــي.
علــى الرســومات ،والتــي تمكننــا مــن التفاعــل مــع
ُّ
األجهــزة اإللكترونيــة عبــر مؤشــرات مرئيــة ،منتشــرة التعلم اآللي
إلــى الحــد الــذي أصبحنــا معــه نتعامــل معهــا كأمــر
ينطــوي التعلُّــم اآللــي فــي األســاس علــى عمليــة
مسـلَّم بــه .مــع تطبيــق مثــل هــذه األســاليب البديهيــة شــديدة التعقيــد فــي التعــرُّف إلــى األنمــاط.
علــى العمليــات التكنولوجيــة المتزايــدة التعقيــد ،وباســتخدام مجمعــات ضخمــة مــن البيانــات وقــوة
ســتتضاءل الحاجــة إلــى إعــادة التدريــب ــــ وبالتالــي الحوســبة الهائلــة ،تتعلَّــم اآلالت القيــام بأشــياء ال
تأثيــر الثــورة الرقميــة فــي العمليــة التوزيعيــة.
يمكننــا صياغتهــا فــي رمــوز مشــفرة .وهــي تفعــل
وســوف يخلــف التقــدم فــي مجــال الــذكاء هــذا باســتخدام أمثلــة بــدالً مــن المنطــق القائــم
االصطناعــي تأثيــراً واضحــاً أيضــاً .حتــى مــا علــى القواعــد .لقــد فتــح التقــدم والتطــور فــي مجــال
يقــرب مــن عشــر ســنوات مضــت ،كانــت األتمتــة التعلُّــم اآللــي مناطــق جديــدة واســعة مــن األتمتــة:
تعتمــد علــى تكويــد المهــام :حيــث تُـبَـرمَـــج اآلالت الروبوتــات ،والمركبــات ذاتيــة القيــادة ،ومســح
بمجموعــة مــن التعليمــات التــي تعيــد إنتــاج منطــق المؤلفــات الطبيــة الفنيــة بحثـاً عــن بنــود أو مقــاالت
اتخــاذ القــرار البشــري .ولكــن مــاذا عــن المهــام
التــي ال يمكــن تركيزهــا فــي سلســلة مــن الخطــوات
ينبغــي التن ُّبــه إلــى اتســاع
المنطقيــة المحــددة ســلفاً؟ مــن فهــم اللغــة الطبيعيــة
فجــوات التفــاوت بيــن النــاس
إلــى التعـرُّف إلــى األشــياء بصريـاً ،ينــدرج عــدد كبيــر
ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن
بدرجــة مدهشــة مــن األنشــطة ــــ حتــى تلــك البســيطة
تداعيــات اجتماعيــة وسياســية
ظاهري ـاً ــــ تحــت هــذه الفئــة .وقــد ســاعد هــذا فــي
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رئيســة .وفــي العديــد مــن المجــاالت ــــ مثــل التعـرُّف
إلــى األنمــاط فــي علــم الوراثــة وعلــوم الطــب الحيــوي
ــــ أصبحــت اآلالت قــادرة علــى الحلول محــل العاملين
البشــريين؛ ليــس هــذا وحســب ،بــل إنَّ قدراتهــا فــي
ـواح معينــة تفــوق قــدرات أي إنســان.
نـ ٍ
هــذه األخبــار أفضــل ممــا قــد يبــدو .صحيــح
أنَّ عــدداً أكبــر كثيــراً مــن المهــام والمهــام الفرعيــة
ســيعاد تخصيصهــا لــآالت ،ولكــن الغــرض والمقصد
النهائــي للثــورة الرقميــة ال بــدَّ أن يكــون تحويــل أتمتــة
العمــل إلــى زيــادة رقميــة .وعندمــا تــؤدي اآلالت مهــام
ال يســتطيع البشــر القيــام بهــا ،فــإنَّ الزيــادة هــي مــا
نحصــل عليــه بالتحديــد.
تعطيل التصنيع

علــى الرغــم مــن اســتحالة الجــزم علــى وجــه
اليقيــن فــي هــذه المرحلــة المبكــرة ،فهنــاك ســبب
وجيــه يحملنــا علــى االعتقــاد بــأنَّ تكاليــف االنتقــال
فــي هــذه الجولــة الجديــدة مــن االرتبــاكات المرتبطــة
بالعمــل ســتكون موزعــة علــى نطــاق أعــرض عبــر
طيــف الدخــل مقارنــة بالجولــة األولــى .فعنــد
الطــرف األدنــى مــن طيــف الدخــل علــى مســتوى
العالــم ،ســيؤدي التقــدُّم فــي مجــاالت الــذكاء
االصطناعــي والروبوتــات إلــى إربــاك وتعطيــل
التصنيــع الــذي يحتــاج إلــى عمالــة كثيفــة ،وإزاحتــه
فــي نهايــة المطــاف ــــ وبالتالــي نمــاذج التنميــة التــي
تعتمــد عليــه .وعنــد الطــرف األعلــى ،ســتخلف
القــدرات القائمــة علــى التعلــم اآللــي تأثيــراً ضخم ـاً

المجمعــات البيانيــة الضخمــة
وقــوة الحوســبة تع ِّلــم اآلالت
أشــياء ال يمكننــا صياغتهــا فــي
رمــوز مشــفرة

ا
علــى البحــث العلمــي والتطويــر التكنولوجــي ،فضـ ً
عــن الخدمــات المهنيــة المتطــورة.
مــع ذلــك ،تظــ ُّل الحقيقــة المؤكــدة هــي أننــا
نتعامــل مــع تحـوُّالت شــديدة التعقيــد ،وليــس مســألة
توازنــات :وال يجــوز لنــا أن نتو َّقــع التك ُّيــف الطبيعــي
مــن قِ ـبَـــل العمــال وأســواق العمــل لتحقيــق نتائــج
عادلــة ،وخاصــة فــي ظــل الفــوارق الضخمــة فــي
مــوارد األســر كنقطــة بدايــة .لهــذا الســبب يجــب
علــى ص ّنــاع السياســات (بالمشــاركة مــع الشــركات
والعمالــة والمــدارس) التركيــز علــى التدابيــر الكفيلــة
بالحــد مــن التفــاوت فــي الدخــل والثــروة ،بمــا فــي
ذلــك ضمــان الوصــول الواســع النطــاق إلــى الخدمات
االجتماعيــة العاليــة الجــودة مثــل التعليــم والتدريــب
علــى المهــارات .فــي غيــاب هــذا النــوع مــن التدخــل،
ينشــأ خطــر حقيقــي يتمثّــل فــي تســبّب التحــوُّل
الرقمــي الطــارئ علــى نمــاذج العمــل فــي تخلُّــف عــدد
كبيــر مــن النــاس عــن الركــب ،مــع كل مــا قــد يتر َّتــب
علــى ذلــك مــن عواقــب ســلبية بعيــدة األمــد علــى
التماســك االجتماعــي.
* مايــكل ســبنس حائــز جائــزة نوبــل فــي علــوم
االقتصــاد ،وأســتاذ فخــري فــي جامعــة ســتانفورد،
وكبيــر زمــاء مؤسســة هوفــر.
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قفزة جديدة نحو اكتشاف أماكن أخرى
تحتوي على الحمض النووي

يهمنا
لماذا
ُّ

المريخ؟

نيويورك -كريستوفر إي ماسون
عد المركبة المتجولة (بيرزيرفيرنس) ،التي هبطت على سطح المريخ
ُت ُّ
في شهر فبراير  ،2021قفزة جديدة نحو اإلجابة عن األسئلة األساسية حول
نظامنا الشمسي ،بما في ذلك األماكن األخرى التي قد نجد فيها الحمض
النووي .وسوف تتج َّول المركبة على سطح المريخ بحث ًا عن عالمات الحياة،
وتصنع األكسجين الخاص بها ،وتطلق طائرة هليكوبتر ،وتجمع التربة
والصخور من أجل مهمة تتبعية في عام .2028
ـط له ــا ،فس ــتعيد
وإذا س ــارت األم ــور كم ــا خُ طِّ ـ َ
ناســـا ،بمســـاعدة الســـفينة الفضائيـــة لوكالـــة
الفض ــاء األوروبي ــة ،عين ــات الترب ــة ف ــي ربي ــع ع ــام
 ،2032س ــتكون تل ــك العين ــات أول م ــادة م ــن كوك ــب
المريـــخ تـــزور األرض.
المتجوالت الميكروبية

ول ــن يك ــون العث ــور عل ــى الحم ــض الن ــووي عل ــى
المري ــخ مفاجئـ ـاً ب ــكل م ــا ف ــي الكلم ــة م ــن معن ــىً ؛
إذ عل ــى الرغ ــم م ــن أنَّ (بيرزيرفيرن ــس) بني ــت ف ــي
غرف ــة نظيف ــة بمرف ــق تجمي ــع المركب ــات الفضائي ــة
فـــي مختبـــر الدفـــع النفثـــي التابـــع لناســـا ،إال أنـــه
ال يمك ــن جع ــل ه ــذا المحي ــط خالي ـاً بنس ــبة %100
www.mbrf.ae
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في األسفل:

كريستوفر إي ماسون

مـــن الخلفيـــة الميكروبيـــة أو الحمـــض النـــووي
البش ــري .لق ــد اكتش ــفنا «المتج ــوالت الميكروبي ــة»
من ــذ أول رحل ــة بي ــن الكواك ــب ف ــي الس ــتينيات م ــن
الق ــرن العش ــرين ،عندم ــا س ــلط العلم ــاء مث ــل (كارل
س ــاجان) الض ــوء عل ــى المش ــكلة .إن ــه خط ــر دائ ــم ال
مفـ ـ َّر من ــه ف ــي مج ــال عل ــوم الفض ــاء .ونظ ــراً ألن ــه
يتع َّي ــن عل ــى العلم ــاء بن ــاء المركب ــة الفضائي ــة طبق ــة
تلــو األخــرى ،ممــا يــؤدي إلــى تســاقط خاليــا الجلــد
وقط ــرات اللع ــاب عل ــى م ــدار س ــنوات
مــن البنــاء ،مــن شــبه المؤكــد أنَّ جــزءاً
صغي ــراً م ــن الحم ــض الن ــووي الق ــادم
م ــن كاليفورني ــا ق ــد هب ــط للت ــو عل ــى
المري ــخ.
مصفاة جينية

وعل ــى ه ــذا النح ــو ،عندم ــا تص ــل
العين ــات إل ــى األرض ف ــي ع ــام ،2032
س ــيكون ضروريــاً أن تمــ َّر عبر"مصف ــاة
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جينيـــة علـــى المســـتوى الكوكبـــي» الســـتبعاد أي
حمــض نــووي قــد يكــون موجــوداً فــي مرفــق تجميــع
المركبـــات الفضائيـــة أثنـــاء عمليـــة بنـــاء العربـــة
الفضائي ــة ع ــام  2015إل ــى  ،2020وأيض ـاً أي ج ــزء
آخـــر مـــن الحمـــض النـــووي لوحـــظ علـــى كوكـــب
األرض م ــن بداي ــة عملي ــة بن ــاء المركب ــة الفضائي ــة
إلــى إطالقهــا فــي تمــوز /يوليــو  .2020هــذا مشــروع
مس ــتمر بي ــن مختبرن ــا ف ــي مؤسس ــة (وي ــل كورني ــل
ميديســـين) ،ومختبـــر الدفـــع النفثـــي .ومـــن خـــال
ترتي ــب تسلس ــل الحم ــض الن ــووي الموج ــود داخ ــل
مرف ــق تجمي ــع المركب ــات الفضائي ــة ،وف ــي محيط ــه،
وعلـــى ســـطحه أثنـــاء بنـــاء الروبوتـــات ،سنرســـم
خريط ــة جيني ــة لتجنُّ ــب أيِّ تل ــوث أمام ــي أو خلف ــي
أو التخفي ــف من ــه (تمكنن ــا م ــن إرس ــال م ــادة وراثي ــة
إلــى مــكان آخــر ،أو تُظهــر أنَّ مــادة وراثيــة مــن مــكان
آخ ــر هبط ــت هن ــا).
ومنــذ أن هبــط أول مســبار ســوفيتي علــى ســطح
المريـــخ فـــي عـــام  ،1971ثـــم بعـــد ذلـــك ،هبـــوط

الســـفينة األمريكيـــة (فيكين1فـــي عـــام  ،)1976مـــن
المحتم ــل أن تك ــون بع ــض أج ــزاء الحم ــض الن ــووي
الميكروب ــي وربم ــا البش ــري ق ــد انته ــى به ــا المط ــاف
علـــى الكوكـــب األحمـــر .وبالنظـــر إلـــى العواصـــف
الرمليـــة التـــي يتســـم بهـــا الكوكـــب ،فمـــن شـــبه
المؤكــد أنَّ هــذا الحمــض النــووي موجــود فــي أماكــن
مختلف ــة عب ــر الس ــطح.
ولحســـن الحـــظ ،نحـــن نعيـــش فـــي عصـــر
اس ــتثنائي م ــن عل ــم الوراث ــة؛ إذ تس ــمح لن ــا التكلف ــة
المنخفضـــة للترتيـــب التسلســـلي للحمـــض النـــووي
ببن ــاء فه ــرس وراث ــي دائ ــم التزاي ــد يتعل ــق بالحي ــاة
عل ــى األرض ،وخرائ ــط وراثي ــة للغ ــرف النظيف ــة ف ــي
عندمــا تصــل العينــات لــأرض فــي
 2032ســتم َّر عبر«مصفــاة جينيــة»
الســتبعاد أي حمــض نــووي قــد
يكــون فــي مرفق تجميــع المركبات
أثنــاء بنــاء العربــة الفضائيــة
www.mbrf.ae

مرف ــق تجمي ــع المركب ــات الفضائي ــة ،وأول خرائ ــط
الجينـــوم علـــى مســـتوى الكواكـــب (ميتـــا إس يـــو
ب ــي) ،ومش ــروع ميكروب ــات كوك ــب األرض .وفض ــاً
ع ــن ذل ــك ،ف ــي رحل ــة إل ــى الفض ــاء انطلق ــت ع ــام
 2016مــع رائــدة الفضــاء كيــت روبينــز ،أظهرنــا أنــه
يمكنن ــا القي ــام بترتي ــب تسلس ــلي للحم ــض الن ــووي
فــي الفضــاء ومطابقتــه مــع ملفــات تعريــف لكائنــات
جديــدة علــى األرض .وأي شــيء يمكنــه البقــاء علــى
قيـــد الحيـــاة فـــي الفضـــاء أو علـــى متـــن مركبـــة
فضائيــة أو فــي الظــروف القاســية علــى األرض هــو
مرش ــح مناس ــب للحي ــاة الت ــي يمكنه ــا البق ــاء عل ــى
ســـطح المريـــخ .وفـــي النهايـــة ،بـــدالً مـــن إرســـال
الحمــض النــووي إلــى المريــخ عــن طريــق الصدفــة،
س ــنفعل ذل ــك عم ــداً لغ ــرض م ــا.
هندسة الحياة

وعلـــى أيِّ حـــال ،تعـــ ُّد البعثـــات البشـــرية إلـــى
المريــخ ممكنــة مــن الناحيــة التكنولوجيــة؛ إذ يمكنهــا
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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أن تبـــرز أفضـــل مـــا فـــي البشـــرية ،ولدينـــا بالفعـــل
الوســـائل الفيزيائيـــة والفارماكولوجيـــة (المتعلقـــة
بالعقاقيـــر) والبيولوجيـــة لمتابعتهـــا .وفـــي كتابـــي
الجديــد ،الخمســمائة عــام القادمــة :هندســة الحيــاة
للوص ــول إل ــى عوال ــم جدي ــدة ،س ــلطتُ الض ــوء عل ــى
الدراســـات التـــي أجريناهـــا علـــى عـــدد مـــن روّاد
الفض ــاء ،بم ــا ف ــي ذل ــك الت ــوأم س ــكوت و(الس ــناتور

إضاءة
يشغل كريستوفر إي ماسون ،عالم وراثة وعالم أحياء حسابي،
منصب أستاذ مشارك في ويل كورنيا ميديسن ،مع تعيينات في
مركز ماير للسرطان ،ومركز ميموريال سلون كيترينغ للسرطان،
ومشروع مجتمع المعلومات في كلية الحقوق بجامعة ييل ،واتحاد
علم الوراثة الفضائية بجامعة هارفارد .كلية الطب .وسيُنشر
كتابه «الخمسمائة عام المقبلة :هندسة الحياة للوصول إلى عوالم
جديدة» في نيسان/أبريل .2021
34

ومضات  -السنة السابعة  -العدد الثاني والثمانون

األمريك ــي) م ــارك كيل ــي ،بع ــد مهم ــة ق ــام به ــا الت ــوأم
ســكوت فــي الفضــاء واســتغرقت عام ـاً واحــداً .وبنــا ًء
توصلن ــا إليه ــا ،نح ــن واثق ــون اآلن
عل ــى النتائ ــج الت ــي َّ
مـــن أنَّ البشـــر يمكنهـــم الســـفر إلـــى المريـــخ ،ومـــع
بعـــض االبتـــكارات والتقنيـــات اإلضافيـــة ،يمكنهـــم
البق ــاء هن ــاك.
ويجـــب أن يكـــون البشـــر قادريـــن علـــى العيـــش
علـــى كوكـــب المريـــخ بصـــورة مســـتدامة ومســـؤولة
وآمن ــة ،ال لنتم َّك ــن م ــن التخل ــي ع ــن األرض ،ولك ــن
ألنَّ أفض ــل طريق ــة لضم ــان بق ــاء جنس ــنا البش ــري
ه ــو جع ــل العي ــش ف ــي م ــكان آخ ــر ممكنــاً .والمري ــخ
لي ــس الخط ــة (ب) :ب ــل الخط ــة (أ) ،كم ــا كان دائم ـاً.
ولدين ــا واج ــب أخالق ــي لمن ــع انق ــراض جنس ــنا
البشــري وكذلــك جميــع األنــواع األخــرى علــى األرض.
وال يمتل ــك أي ن ــوع آخ ــر (م ــن األن ــواع الت ــي نعرفه ــا)
مث ــل ه ــذا الوع ــي بمس ــتقبلها المحتم ــل ،وال الق ــدرة
علـــى الحفـــاظ علـــى الحيـــاة .وفقـــط نحـــن يمكننـــا

أداء ه ــذه الوظيف ــة؛ وعل ــى الم ــدى الطوي ــل ،يتطل ــب
القي ــام بذل ــك أن نش ــقَّ طريقن ــا إل ــى كواك ــب أخ ــرى.
واالســتقرار علــى كوكــب المريــخ هــو الخطــوة األولــى
الضروري ــة عل ــى سـ ـلَّم البق ــاء عل ــى الم ــدى الطوي ــل
(ألســباب أهمهــا أنَّ كوكــب الزهــرة شــديد الحــرارة).
تعاون دولي

وم ــع ذل ــك ،لتحقي ــق ه ــذا اله ــدف المل ــح ،يج ــب
إع ــادة ميزاني ــة ناس ــا إل ــى مس ــتويات الس ــتينيات م ــن
القـــرن الماضـــي ،عندمـــا كانـــت تبلـــغ  %4.4مـــن
الميزانيـــة الفيدراليـــة (مقارنـــة بـــ %0.48اليـــوم).
وســنحتاج أيضـاً إلــى مزيــد مــن التعــاون الدولــي (بمــا
فــي ذلــك الصيــن) .وتحقيق ـاً لهــذه الغايــة ،قمــت أنــا
وزمالئــي أخيــراً بنشــر سلســلة مــن األوراق البحثيــة،
وأطلقنــا تعاونـاً دوليـاً فــي مجــال طــب الفضــاء يضـ ُّم
ممثلي ــن م ــن وكال ــة ناس ــا ووكال ــة الفض ــاء األوروبي ــة،
وروسكوس ــموس (روس ــيا ،وجاكس ــا) الياب ــان .وب ــدأت
www.mbrf.ae

يمكــن للبشــر الســفر إلــى
المريــخ ومــع بعــض االبتــكارات
والتقنيــات اإلضافيــة يمكنهــم
البقــاء هنــاك

اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة ودول أخـــرى أيضـــاً
ف ــي دراس ــة بيولوجي ــا الفض ــاء ،وتعم ــل المزي ــد م ــن
وكاالت الفض ــاء م ــع منص ــات تجاري ــة مث ــل (س ــبيس
إك ــس) و(بل ــو أوريجي ــن).
إنَّ بعـــض الواجبـــات نختارهـــا ألنفســـنا .لكـــن
واج ــب الحف ــاظ عل ــى الحي ــاة يرتب ــط ارتباط ـاً وثيق ـاً
بالوعـــي بفنائنـــا وإمكانيـــة انقراضنـــا .إنَّ إشـــراف
البشـــرية علـــى الحيـــاة هـــو واجـــب أنانـــي وفطـــري
وفري ــد ف ــي نف ــس الوق ــت .وم ــن خ ــال القي ــام بم ــا
يلــزم للحفــاظ علــى الحيــاة كمــا هــي ،قــد نجــد حيــاة
جدي ــدة ف ــي الك ــون.
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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الكبسولة الواحدة تنقل  67ألف شخص في اليوم
الواحد و 24مليون شخص في السنة

مدن المستقبل

هايبرلوب ..ثورة في عالم النقل
()2-2
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ومضات  -محمد سعيد القصيباتي
وتطورها
رأينا في المئة عام الماضية كيف َتحقَّ قَ كثير من جوانب التقدم بفضل التكنولوجيا
ُّ
في المجاالت كافة التي من بينها الطب حتى أصبح لدينا اآلن أجهزة متقدمة توفر بيانات
مهمة في هذه الناحية ،وعندما تتوافر لدينا هذه البيانات ،فإننا نستخدم الذكاء االصطناعي
في تحليلها .وعلى سبيل المثال ،فإن النقل في المستقبل يختلف تمام ًا عن النقل في الحاضر،
حيث سيتمكن اإلنسان من السفر عبر أنابيب أو كبسوالت توضع داخل أنابيب وهي تتحرك بسرعة
هائلة تعادل سرعة الصوت.
وقـد نجحـت اإلمـارات في أول عملية إطالق لهذه فـي شـهر نوفمبـر الماضـي مـع نجـاح أول تجربـة
التقنيـة بدعـم مـن شـركة موانـئ دبـي العالميـة ،حيـث لنقـل الـركاب فـي كبسـولة «هايبرلـوب» ،المشـروع
حققـت «شـركة فيرجـن هايبرلـوب» إنجـازاً تاريخيـاً ،المسـتقبلي الواعـد الـذي سيشـكل  -مـع اكتمالـه -
www.mbrf.ae
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نقلـة غيـر مسـبوقة فـي مجـال النقـل والمواصلات جريسـتا ،رئيـس مجلـس اإلدارة ورئيـس العمليـات
علـى مسـتوى العالـم أجمـع .وقـد مهَّـد هـذا اإلنجـاز لشـركة هايبرلـوب لتكنولوجيـا النقل ،وديرك آهلبورن
التاريخـي ،مـع المراحـل المتقدمـة التـي تمـت فـي الرئيـس التنفيـذي لشـركة هايبرلـوب لتقنيـات النقـل.
«مركـز هايبرلـوب لالعتمـاد» ،الطريـق أمـام تبنّـي
أنظمـة «هايبرلـوب» حـول العالـم ،مـا يمثـل خطـوة أنابيب مفرغة
جوهريـة نحـو تطبيـق المشـروعات فـي المنطقـة،
بـدأ بيبـوب جريسـتا بإلقـاء نظـرة تعريفيـة
السـيما فـي اإلمـارات والسـعودية.
بالهايبرلـوب ،فهـو أنبـوب يمكـن مـن خاللـه السـفر
قمـة المعرفـة ،وكعادتهـا ،تعـد أرضـاً خصبـة بسـرعة كبيـرة جـداً .وبتأكيـد أن االزدحـام المـروري
لمعاينـة المسـتقبل والتطلـع إلـى مـا سـيكون عليـه يسـرق أعمارنـا فنعلـق لمـدة دقيقـة هنـا أو سـاعة
كوكبنـا فـي السـنين القادمـة .وفـي جلسـة «المعرفـة هنـاك ،وهكـذا يمـر العمـر .مـا يقلـق بالفعـل هـو أنـه
ومدن المسـتقبل» ،التي اسـتعرضنا في العدد السـابق ال يوجـد نظـام للمتـرو فـي العالـم أجمـع ،وقـد فكـر
ومضـات مـن مخرجاتهـا التـي تستشـرف المسـتقبل ،العلمـاء فـي حـل مشـكلة عـدم وجـود شـبكات متـرو
كانت تقنية «الهايبر لوب» محور حديث كل من بيبوب مؤهلـة لذلـك فكـر القائمـون علـى شـركة هايبرلـوب
لتكنولوجيـا النقـل فـي إنشـاء الشـبكات الجديـدة على
شـبكات السـكة الحديد الموجودة وال نحتاج أن نسـير
تكبــد
القطــارات
شــبكات
بالسـرعة القصـوى علـى طـول المسـار بـل يمكننـا
الحكومــات خســائر بالمليــارات
اسـتخدام المسـارات الموجـودة وتقليـل السـرعة فيها
ســنويًا وتقنيــة الهايبرلــوب حــل
أو نبنـي واحـدة أخـرى خاصـة بهـا أنبـوب مفـرغ مـن
جــذري لتلــك المشــكلة
الهـواء وفيـه كبسـولة يمكنهـا السـفر بسـرعة كبيـرة،
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والكبسـولة الواحـدة يمكنهـا حمـل  28أو  40شـخصاً
كل  30ثانيـة ،وهـم يأملـون فـي نقل  3700شـخص في
السـاعة ،مما يعني  67ألف شـخص في اليوم الواحد
و 24مليـون شـخص فـي السـنة.
ثورة في عالم النقل

ويضيـف بيبـوب جريسـتا« :يمكننـا أن نغيـر شـكل
الرحلات الجويـة بالكامـل مـن لـوس أنجلـوس إلـى
سـان فرانسيسـكو أربـع مـرات .تخيـل لـو أنـك وضعـت
 7أنابيـب فـي نفـس المسـار يمكنـك حينهـا نقـل مليـار
شـخص فـي لمـح البصـر ،كمـا أنـه آمن تمامـاً وصديق
للبيئـة ،وال ينتـج عنـه أي حـوادث .ويجـب التأكيـد على
أن النظـام آمـن تمامـاً ،فـإذا نظرنـا إلـى وسـائل النقل،
نجـد أن حـوادث الطيـران مثلاً تحـدث تقريبـاً كل 3
سنوات ونعتقد أن هذا ال يمكن القبول به ،فنحن نضع
األفـراد فـي أنبـوب آمـن تمامـاً ،ويمكننـا أن نوقفـه فـي
محطـات تبعـد كل واحـدة عـن األخـرى  5كيلومتـرات،
وفـي حالـة الطـوارئ يمكننـا وقـف الكبسـولة فـي 5.6
ثـوان ،وهـذا يحمـي أرواح المواطنيـن».
ٍ
اختناق مروري

ديـرك آهلبـورن ،الرئيـس التنفيـذي لشـركة
هايبرلـوب لتقنيـات النقـل ،أوضـح أن السـفر بسـرعة
الصـوت يبـدو أمـراً مذهلاً حقـاً ،مؤكـداً أن حركـة
المـرور التـي تبـدو مزدحمـة فـي دبـي هـي أفضـل حـاالً
مـن مـدن أخـرى فـي العالـم مثـل العاصمـة الصينيـة
بكيـن؛ حيـث االختنـاق المـروري متواصـل علـى مـدار

www.mbrf.ae

القطــار أســرع كثيــرًا مــن
القطــارات العاديــة ويســتهلك
وقــودًا أقــل كثيــرًا واســتخدام
الطاقــة الشمســية فيــه يجعلــه
صديقــً للبيئــة

أربـع وعشـرين سـاعة فـي كل يوم تقريبـاً .وفي مواجهة
األزمـة التـي نعيشـها جميعـاً والناجمـة عـن هـذا
االختنـاق المـروري ،كان ال بـد لنـا مـن التوصـل إلـى
فكـرة أو مشـروع يكـون مخرجـاً مـن هـذه األزمـة ،وكان
هـذا هـو الحـل أو المخـرج الـذي توصلنـا إليـه.
توفير المليارات

وفـي معـرض حديثـه عـن وسـائل النقـل الحاليـة،
أوضـح آهلبـورن أن شـبكات القطـارات فـي العالم تكبد
الحكومـة خسـارة بالمليـارات سـنوياً .والحـل فـي وجـه
هـذه المشـكلة يكمـن فـي تقنيـة هايبرلوب التـي يمكنها
تغييـر هـذا الوضـع تمامـاً .فمـن وجهـة النظـر الفنيـة
البحتة ،يبدو مشـروع اسـتخدام كبسـوالت نقل الركاب
داخـل أنابيـب فـي المسـتقبل القريب أقرب إلى القطار
العـادي نوعـاً مـا؛ إذ يتـم وضـع القطار الكبسـولة داخل
أنبـوب ضخـم ،كمـا أن هـذا القطـار أسـرع كثيـراً مـن
القطـارات العاديـة ويسـتهلك وقـوداً أقـل كثيراً؛ ومن ثم
فإننـا راعينـا القواعـد والضوابـط المتعلقة بالمحافظة
علـى البيئـة فـي هـذا المشـروع؛ حيـث التركيـز لدينـا
ينصـبُّ علـى الطاقـة الشمسـية وغيرهـا.
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تسعى التنمية المستدامة إلى تمكينهم ليصبحوا
مساهمين في تحقيق العدالة والسالم والتسامح

دور تأهيل معلمـي
الكبـار فــــي ترسيخ
المواطنة العالميـة
ومضات  -خاص *
يعد تقرير «مفهوم التعليم من أجل المواطنة العالمية في ضوء عملية
تعليم الكبار وتع ُّلمهم» الصادر عن «معهد اليونسكو للتعلم مدى
الحياة» ،ثمرة من ثمار التعاون بين معهد التع ُّلم مدى الحياة
ومركز آسيا والمحيط الهادئ للتعليم ،من أجل التفاهم الدولي
في مجال التعليم من أجل المواطنة العالمية والتعلم مدى
الحياة ،حيث أطلقا مشروع ًا مشترك ًا حول مفهوم التعليم من
أجل المواطنة العالمية وعملية تع ُّلم الكبار وتعليمهم في عام
 .2018وقد كان هدفهم المرج ّو هو رفع مستوى الوعي بأهمية
مفهوم التعليم من أجل المواطنة العالمية في عملية تعليم
الكبار ،إضافة إلى تشجيع أصحاب المصلحة على تطوير هذا
المجال وتعزيزه إلتمام االهتمام الذي ُيمنح بالفعل في مجال
التعليم المدرسي.
يع ُّد كلٌّ من التعليم من أجل تحقيق التنمية
المستدامة ،ومفهوم التعليم من أجل المواطنة
العالمية أمراً حاسماً لجميع أهداف التنمية
المستدامة السبعة عشر ،حيث إنَّ تلك
األهداف تسعى إلى تحقيق الرؤية نفسها:
لتمكين المتعلمين من جميع األعمار
www.mbrf.ae
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ليصبحوا مساهمين استباقيين في تحقيق المزيد والميسرين بهدف نقل المعرفة والكفاءات والمهارات
من سبل العدالة والسالم والتسامح ،وخلق عالم إلى البالغين كوسيلة للتغلب على االستبعاد االجتماعي
شامل ومستدام .فالهدف المرج ّو من كل من التعليم وتسهيل المشاركة في جميع مجاالت المجتمع.
من أجل تحقيق التنمية المستدامة ومفهوم التعليم
من أجل المواطنة العالمية هو مساعدة المتعلمين معلم المواطنة العالمية
على فهم العالم المترابط الذي يعيشون فيه وإدراك
تبعاً لذلك فإنَّ «برنامج اليونسكو لتعليم
تعقيدات التحديات العالمية التي يواجهونها ،إضافة المواطنة العالمية :الموضوعات وأهداف التعلُّم»
إلى تطوير معارفهم ومهاراتهم ومواقفهم وقيمهم
ينص على أنَّ المواطنة العالمية للتعليم تتطلب
ُّ
حتى يتمكَّنوا من مواجهة هذه التحديات بمسؤولية معلمين مهرة ممن يملكون فهماً جيداً لعملية التعليم
وفاعلية في الوقت الحاضر وفي المستقبل.
ينص أيضاً على أنَّ
والتعلُّم التحولي والتشاركي .كما ُّ
في هذا العدد نسلط الضوء على تأهيل معلمي دو َر معلم المواطنة العالمية في ضوء عملية تعليم
الكبار في ضوء مفهوم التعليم من أجل المواطنة المواطنة العالمية هو أن يكون مرشداً وميسراً
العالمية .حيث يعد المهنيون العمود الفقري لبرامج يشجع المتعلمين على االنخراط في االستقصاء
عملية تعليم الكبار التي تدمج موضوعي المواطنة النقدي ودعم تطوير المعارف والمهارات والقيم
العالمية والهدف  4.7بشكل فعّال .ويضم هذا والمواقف التي تعزز التغيير الشخصي واالجتماعي
التجمع بين صفوفه المديرين والمدربين والمعلمين اإليجابي .وإضافة إلى كونهم بارعين في التنقل بين
دور المرشد والميسر ،يلعب المعلمون دوراً مركزياً
في خلق بيئة للتعلم الفعّال ،حيث يمكنهم االستعانة
إعــداد معلمــي المواطنــة
بمجموعة من األساليب لخلق بيئات تعليمية آمنة
إلشــراك
فرصــة
العالميــة
وشاملة وجاذبة (المرجع نفسه).
المجتمعــات فــي توضيــح مــا
ولتحقيق ذلك يحتاج المعلمون المنخرطون في
يعنيــه أن يكــون الفــرد عضــوًا
عملية تعليم الكبار إلى أساس مهني رصين ،وفرص
فــي المجتمــع
للتطوير المهني المستمر .ومع ذلك فإنَّ منتدى
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بواو اآلسيوي قد حدَّ د إضفاء الطابع المهني على
المعلمين المنخرطين في عملية تعليم الكبار باعتباره
تحدياً رئيساً في هذا المجال ،حيث يُالحظ أنَّ نقص
فرص التدريب المهني والمعلمين له تأثير ضار في
جودة تعليم الكبار وتوفير فرص التعليم .عالوة على
ذلك فإنَّ نتائج المشاورة السادسة بشأن توصية
اليونسكو لعام  1974بشأن التعليم من أجل التفاهم
الدولي والتعاون والسالم والتعليم المتعلق بحقوق
اإلنسان والحريات األساسية والتي تغطي الفترة
 2012-2016قد أشارت إلى أنَّ تدريب المعلمين
غير الكافي على المواطنة العالمية ال يزال يمثِّل
عائقاً في طريقهم.
كفاءة المعلمين

إنَّ إعداد المعلمين للعمل في مجال تعليم
المواطنة العالمية يُع ُّد فرصة إلشراك أعضاء
المجتمعات المتنوعة من جميع أنحاء العالم في
توضيح ما يعنيه أن يكون الفرد عضواً في مجتمع
محلي وإقليمي وعالمي وكيفية ارتباط المواطنة
المحلية بالحاجة إلى إدارة الموارد الطبيعية بشكل
مسؤول .كما أنَّ تعليم المواطنة العالمية أمر يتطلَّب
من المعلمين أن يكونوا أكفاء في التخصص مثلما
يحتاج مدرسو الرياضيات -على سبيل المثال -أن
يكونوا أكفاء في تخصص الرياضيات .وبالتالي
يمكن اعتبار كونك مواطناً عالمياً بمثابة موضوع
اختصاص للمعلم المنخرط في عملية التعليم من
أجل المواطنة العالمية .ونظراً لطبيعة مفهوم التعليم
من أجل المواطنة العالمية ،فإنَّ هذه الكفاءة تعتمد
وبشكل كبير على القيم والمواقف التي تسير جنباً
إلى جنب مع الكفاءات والمهارات المعرفية للعمل.
المناهج التعليمية

ويتطلَّب التطبيق الفعّال لـمفهوم التعليم من أجل
المواطنة العالمية وجود مناهج التدريس والتعلم التي
من شأنها أن تعزّز مجموعة من المهارات االجتماعية
والعاطفية بما في ذلك الوعي الذاتي واإلدارة الذاتية
والوعي االجتماعي ومهارات العالقات و َمل َكة اتخاذ
القرارات التي تتسم بالمسؤولية .ومن الجدير بالذكر
www.mbrf.ae

إرشادات المناهج
يؤكــد تقريــر «مفهــوم التعليــم مــن أجــل المواطنــة العالميــة فــي
ضــوء عمليــة تعليــم الكبــار وتعلُّمهــم» الصــادر عــن «معهــد اليونســكو
للتعلــم مــدى الحيــاة» أن إرشــادات المناهــج للمعلميــن المنخرطيــن
فــي عمليــة تعليــم الكبــار قليلــة بمقارنتهــا مــع تلك المقدمــة لمعلمي
المرحلتيــن االبتدائيــة والثانويــة .ومــع ذلــك فــإنَّ اســتعراض
المؤتمــر الدولــي لتعليــم الكبــار  CONFINTEAلمنتصــف المــدة
يظهــر أنَّ عــدداً مــن البلــدان (مثــل إندونيســيا ونيبــال) قــد طـوَّرت
مناهــج قياســية للمعلميــن المنخرطيــن فــي عمليــة تعليــم الكبــار
والتــي يمكــن تكييفهــا مــع االحتياجــات المحليــة ،وذلــك لضمــان
جــودة البرامــج التــي يقدمهــا المعلمــون المنخرطــون فــي عمليــة
محــو األميــة .أمــا بالحديــث عــن البلــدان األخــرى مثــل نيوزيلنــدا
وأســتراليا فــإنَّ للجامعــات ومؤسســات البحــث التربــوي األخــرى
دورهــا فــي توفيــر التدريــب المهنــي وفــرص التطويــر للمعلميــن
المنخرطيــن فــي عمليــة تعليــم الكبــار.
ووفق ـاً للمكتــب الدولــي للتربيــة ( )IBEالتابــع لليونســكو يم ِّثــل
المنهــج الدراســي اختيــاراً واعيــاً ومنهجيــاً للمعــارف والمهــارات
والقيــم التــي تشــكِّل الطريقــة التــي تُنظَّ ــم مــن خاللهــا عمليــة
التدريــس والتعلُّــم والتقييــم ،وذلــك مــن خــال معالجــة أســئلة مثــل:
مــاذا ومتــى وكيــف يجــب علــى النــاس أن تتعلَّــم .لــذا فــإنَّ هنــاك
حاجــة إلــى مناهــج عاليــة الجــودة لتدريــب المعلميــن المنخرطيــن
فــي عمليــة تعليــم الكبــار علــى تعليــم مفهــوم المواطنــة العالميــة.

أنه غالباً ما يتم تصنيف المهارات الشخصية من
هذا النوع ضمن مصطلح المهارات الحياتية وذلك
في سياق عملية تعليم الكبار وبرامج التعليم غير
النظامي .عالوة على ذلك ،فمن المعترف به عالمياً
أنه يجب أخذ عدد من الخصائص األوسع نطاقاً
لتعليم المواطنة العالمية في االعتبار عند إنشاء إطار
الكفاءات للمعلمين المنخرطين في عملية التعليم من
أجل المواطنة العالمية فبالتالي ،فإنه ينبغي أن يُنظَ ر
إلى المواطنة العالمية من منظور عملية التعلُّم مدى
الحياة .ويستهدف ذلك النهج األشخاص من جميع
األعمار من سن الطفولة المبكرة إلى مرحلة البلوغ
المتقدمة؛ حيث ال تقتصر عملية التعليم من أجل
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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المواطنة العالمية على التعليم الرسمي فحسب،
ولكنها تعد جزءاً من نهج شامل يتضمن أيضاً التعلُّم
غير الرسمي وغير الرسمي.
وقد تختلف تفسيرات المواطنة العالمية
وبؤر تركيزها (خالل مرحلة التطبيق) بشكل كبير
باختالف البلدان والمناطق المُطبقة فيها وذلك
اعتماداً على االهتمامات التي تع ُّد أكثر إلحاحاً
في مكان ما مقارنة بغيره .فعلى سبيل المثال في
الوقت الذي قد تولي فيه بعض البلدان  /المناطق
األولوية لمسألة تعليم سبل نشر السالم قد يركز
البعض اآلخر على قضايا التنمية المستدامة؛ ونظراً
ال للتعلُّم فإنها
ألنَّ المواطنة العالمية تتبنّى نهجاً شام ً
ال من المهارات المعرفية وغير المعرفية مثل
تتناول ك ً
المهارات االجتماعية والعاطفية والقدرات السلوكية
(النهج التواصلي نموذج الرأس والقلب واليدين).

مع المتعلمين وجهاً لوجه أو عبر المساحات
الرقمية والوساطة التي ت َّم إنشاؤها بواسطة
تقنيات المعلومات واالتصاالت ( )ICTومن ثَ َّم
فإنَّ االستخدام المنهجي لتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت هو إحدى السبل المهمة لتوسيع تغطية
برامج عملية تعليم الكبار من خالل تزويد المتعلمين
والمعلمين بفرص التدريب المناسبة على حد سواء.
وبالتالي فإنه ينبغي على «المواطنة الرقمية» أن
تكون محوراً إضافياً للتركيز على مسألة المواطنة
العالمية وال يمكن المبالغة في تأكيد أهمية كفاءة
اإلعالم والمعلومات في وقت قد لوحظ فيه ارتفاع
عالمي في «وجهات النظر القومية».
وكمثل أي شخص آخر قد يكتسب المعلمون
المنخرطون في عملية تعليم الكبار مهارات من خالل
التعليم الرسمي وغير الرسمي و /أو غير الرسمي
في نطاقات واسعة .ومن الجدير بالذكر أنَّ جودة
دورات تعليم الكبار تتحسن تلقائياً عندما يُطلب
من المعلمين المنخرطين في عملية تعليم الكبار
الحصول على مؤهل مسبق ،وعندما يتم إمدادهم
بتدريب عالي الجودة في شكل برامج تدريب قبل
الخدمة وأثناء الخدمة والتدريب المستمر .عالوة
على ذلك ،فإنَّ توصيات اليونسكو بشأن تعلُّم الكبار
وتعليمهم ( )RALEتدعو إلى خلق مسارات تعلُّم
مرنة وسلسة تقع بين التعليم الرسمي وغير الرسمي
والتدريب ،كما تدعو إلى توفير بيئات التعلُّم المواتية
لتعليم الكبار وتعليمهم بشكل عالي الجودة.
معدالت اإلكمال

مهارة استخدام مصادر المعلومات
أمّا بالحديث عن التقدم المُحقق فيما يتعلق
كما يحتاج المعلمون المنخرطون في عملية تعليم بإضفاء الطابع المهني على المعلمين المنخرطين
الكبار إلى التمتُّع بالقدرة على استخدام مجموعة في عملية تعليم الكبار ،فقد أشار تقرير حديث صادر
متنوعة من مصادر المعلومات ،فقد يتفاعلون عن معهد اليونسكو للتعلُّم مدى الحياة كان قد ن ُِشر
في سياق استعراض المؤتمر الدولي لتعليم الكبار
 CONFINTEAلمنتصف المدة لعام  2017إلى
المواطنة العالمية للتعليم
أنَّ  %66من البلدان تملك معلومات حول معدالت
تتطلب معلمين مهرة يملكون
اإلكمال ،إضاف ًة إلى  %72حول الشهادات لكن عدداً
فهمًا جيدًا لعملية التعليم
والتع ُّلم التحولي والتشاركي
أقل من ذلك يتتبع مخرجات التوظيف ( )%40أو
النتائج االجتماعية (مثل الصحة) ( )%29في حين
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أن  %81من البلدان تضطلع بتدريب قبل الخدمة
وأثناء الخدمة للمعلمين المنخرطين في عملية تعليم
الكبار .وأنه كانت هناك شكاوى عامة حول ظروف
عمل المعلمين المنخرطين في عملية تعليم الكبار
والتي تعوق التطور المهني وتُنقص من القدرة على
مواصلة التعليم أثناء الخدمة وتدريب الموظفين.
لذا يجب أن يستجيب المنهج الحتياجات
الطالب فيما يتعلق بتعليم المواطنة العالمية وتعليم
التنمية المستدامة؛ أي يجب أن يساعد المنهج على
نشر إطار عمل األمم المتحدة الشامل لتعزيز سبل
السالم واالستدامة بطريقة ذات صلة بالقضايا
المحلية .ولكي يحفِّز المنهج الدراسي مجموعات
متنوعة من الطالب ويشركهم في المسألة فإنه يجب
أن يكون باإلمكان تصميم برامج لتناول القضايا
ذات المغزى وذات الصلة بكل مجموعة طالبية.
لذلك ينبغي على المعلمين المنخرطين في عملية
التعليم من أجل المواطنة العالمية  GCEDأن يكونوا
مستعدين وقادرين على تكييف أنشطة التدريس
والتعلُّم الخاصة بهم.
 3أهداف رئيسة

1 .تزويد المعلمين والمربيين والميسرين
بالكفاءات التي يحتاجون إليها لالستجابة
الحتياجات عملية تعليم المواطنة العالمية
للطالب بطرق ذات معنى محلي.
2 .العمل في ظل الموارد الموجودة  /المتاحة.
3 .إتاحة الفرص للشباب والكبار للمشاركة
وطرح األسئلة واالستماع إليهم.
يجب أن يؤكد إطار المناهج الدراسية أنَّ معلمي
تعليم المواطنة العالمية المنخرطين في عملية تعليم
الكبار بحاجة إلى أن يلموا بنظريات تعلّم الشباب
والكبار ،وأن يمتلكوا المعرفة الخاصة بتعليم
المواطنة العالمية ،وأن يمتلكوا أيضاً القدرة على
استخدام نماذج التعلُّم المختلفة لتسهيل مناقشات
الطالب وتقييم مستوى تقدمهم ،وأن يكونوا على
دراية بمجموعة متنوعة من األطر األخالقية
والقيمية واألساليب العملية المختلفة للتعليم والتعلُّم.
كما يحتاج اختصاصيو التربية أيضاً إلى خبرة في
التخطيط والتنظيم والتواصل لتوفير الخدمات.
* مقتبس من تقرير بعنوان

Addressing global citizenship education in

كما يجب أن يكون ألي منهج دراسي موجه
للمعلمين المنخرطين في عملية التعليم من أجل
رابط التقريرhttps://unesdoc.unesco.org/:
المواطنة العالمية  GCEDثالثة أهداف رئيسة:
ark:/48223/pf0000372425
www.mbrf.ae

adult learning and education: summary report
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رأس المال البشري ذو المهارات المعرفية
العالية أسهم في التقدم الخليجي

هل تلحق الدول العربية
بعصر المعرفة؟

في األعلى:

د .معتز خورشيد
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د .معتز خورشيد
في المقال السابق ناقشت خصائص الدول الرائدة معرفي ًا،
الم َميزة ،ومؤشراتها الرامية إلى االنتقال لعصر الحداثة
وسماتها ُ
ويعد ذلك أمر ًا ضروري ًا من أجل االسترشاد بأداء
واإلنجاز التنمويُ .
هذه الدول في صياغة رؤية العديد من دول العالم للتحول المعرفي
ومواكبة عصر العلوم والتكنولوجيا واالبتكار في األلفية الثالثة.
ويتطرق هذا المقال إلى سؤال هام يختص بما حققته الدول العربية
في مجال التحول المعرفي ،وإنجازاتها العلمية والتكنولوجية
واالبتكارية ،من أجل اللحاق بعصر الحداثة والمعرفة ،باالرتكاز على
مؤشرات التنمية الدولية المقارنة ،خالل العام .2020

ومضات  -السنة السابعة  -العدد الثاني والثمانون

تُفيـد القياسـات اإلحصائيـة والمؤشـرات
التحليليـة الدوليـة «بتواضـع األداء العربـي» بشـكل
واضـح ،بمـا يتطلـب بـذل مزيـد مـن الجهـد ،وصياغة
رؤى تنمويـة أكثـر عمقـاً وحداثـة ،ورسـم سياسـات
أكثـر اتسـاقاً وشـموالً مـن أجـل اللحـاق بركـب الـدول
المتقدمـة معرفيـاً .فباسـتثناء اإلمـارات العربيـة
المتحـدة ،التـي اقتربـت مـن دول التميـز المعرفـي

www.mbrf.ae

مـن خلال احتلال المرتبـة ( )15علـى مؤشـر
المعرفـة العالمـي ،والترتيـب ( )34فـي دليـل االبتـكار
العالمـي للعـام  ،2020والدولـة رقـم ( )25فـي تقريـر
التنافسـية الدولـي ( ،)2019وحققـت أداء متميـزاً
نسـبياً فـي التعليـم بقطاعاتـه الثلاث (التعليـم قبـل
الجامعـي ،والتعليـم العالي ،والتعليم الفني والمهني)،
وتكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت ،واالقتصـاد
الداعـم للمعرفـة ...جـاءت معظـم الـدول العربيـة في
مرتبـة تلـي الدولـة رقـم ( )40فـي مؤشـر المعرفـة
العالمـي ،والدولـة رقـم ( )60فـي دليـل االبتـكار
العالمـي .كمـا تراجـع المؤشـر المركَّـب للمعرفـة فـي
تسـع دول عربية عن المتوسـط العالمي (الذي يُقدَّ ر
بنحـو  47فـي المائـة) ،حيـث حقَّقـت كل مـن مصـر
والكويـت ولبنـان واألردن وتونـس والمغـرب معـدالت
مـن ( 40إلـى  )45فـي المائـة بمـا يقل عن المتوسـط
العالمـي ،فـي حيـن حقـق مؤشـر المعرفـة فـي كل
مـن الجزائـر وسـوريا وموريتانيـا أقـل مـن ( )40فـي
المائـة .وبرغـم التواضـع فـي األداء بوجـه عـام،
فقـد حصـدت دول الخليـج المراتـب مـن ( )1إلـى ()6
علـى المسـتوى العربـي ،يليهـا مصـر بوصفهـا الدولـة
السـابعة عربيـاً ،ثـم كل مـن لبنـان واألردن وتونـس
والمغـرب (فـي المراتـب مـن  8إلـى  .)11ويَرجـع تَبـوُّؤ
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دول الخليـج المراتـب األولـى عربيـاً علـى مسـتوى
كل مـن مؤشـر المعرفـة العالمـي ،ودليـل االبتـكار
العالمـي ،وتقريـر التنافسـية الدولـي بصفـة عامـة،
إلـى عامليـن رئيسـين :يختـص األول بالوفـرة النقديـة
والفوائـض الماليـة المتراكمـة أو المُسـتثمرة خارجيـاً
بمـا يسـمح بالتوسـع فـي تمويـل األنشـطة المعرفيـة
واالبتكاريـة ،ويرتكـز العامـل الثانـي علـى اعتمادهـا
على رأس مال بشـري وافد مكتسـب لجدارات مهنية
ومهـارات معرفيـة عاليـة.
وتؤكـد المؤشـرات الفرعيـة فـي مجـال التحـول
المعرفـي النتائـج السـابقة؛ فعلـى مسـتوى التعليـم
قبـل الجامعـي علـى سـبيل المثـال ،وباسـتثناء دولـة
اإلمـارات العربيـة المتحـدة ،احتلـت مملكـة البحريـن
علـى مؤشـر المعرفـة العالمـي الترتيـب ( ،)53يليهـا
لبنـان (الدولـة  ،)63ومصـر (الدولـة  ،)83فـي حيـن
حقَّقـت كل مـن األردن وسـوريا المراتـب ()133 ،110
علـى التوالـي .وتوضـح النتائـج فـي نفـس الوقـت
تراجـع مؤشـر بنـاء رأس المـال البشـري المعرفي في
الـدول العربيـة بوجـه عـام فـي العـام  .2020كمـا كان
علــى الــدول العربيــة أن تعبــئ
جهودهــا الســتكمال بنيتهــا
المعرفيــة ،وتبنــي سياســات فاعلــة
للحــاق بعصــر المعرفــة
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أداء الـدول العربيـة متواضعـاً فـي مجـال مخرجـات
االبتـكار؛ إذ حققـت تونـس أفضل أداء عربي بمؤشـر
المخرجـات المعرفيـة والتكنولوجيـة بحصولهـا علـى
المرتبـة ( )52عالميـاً ،يليهـا المغـرب ومصـر فـي
المرتبـة ( ،)65 ،60ثـم الكويـت ولبنـان فـي المرتبـة
( ،)76 ،73فـي حيـن احتلـت باقـي الـدول العربيـة
مرتبـة متأخـرة (مـن  80إلـى  ،)128علـى المسـتوى
العالمـي .وكان أداء الـدول العربيـة فـي مجـال
المخرجـات اإلبداعيـة متواضعاً أيضـاً ،حيث احتلت
ترتيبـاً دوليـاً يتـراوح من ( )58إلى ( .)124وباسـتثناء
دولـة اإلمـارات والمملكـة العربيـة السـعودية وقطـر،
تَخطَّ ـى ترتيـب باقـي الـدول العربيـة فـي مجـال
البحـث والتطويـر واالبتكار بمؤشـر المعرفة العالمي
الدولـة رقـم ( )60عالميـاً.
يتَّضـح مـن التحليـل السـابق أن اإلمـارات
العربيـة المتحـدة قـد حقَّقـت خطـوات جـادة فـي
مجـال التحـول المعرفـي ،فـي حيـن ينبغـي علـى
الـدول العربيـة األخـرى أن تعبـئ جهودهـا مـن أجـل
اسـتكمال بنيتهـا المعرفيـة ،وتتبنـى سياسـات أكثـر
فاعليـة واتسـاقاً وشـموالً مـن أجـل اللحـاق بعصـر
المعرفـة والتكنولوجيـا المتقدمـة ،واالنطلاق فـي
مجـال البحـث العلمـي واالبتـكار .فهـل تُراجـع الـدول
العربيـة توجهاتهـا الراهنـة ورؤيتهـا المسـتقبلية مـن
أجـل اللحـاق بعصـر المعرفـة ومواكبـة انعكاسـاته
التنمويـة؟
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التنافس في عصر الذكاء االصطناعي
القيادة في عالم تحكمه الخوارزميَّات والشبكات

في كتاب «التنافس في عصر الذكاء
االصطناعي» يشرح «ماركو آيانسيتي» و«كريم
آر الرخاني» كيف يطوِّر الذكاء االصطناعي
من محاكاة الذكاء اإلنساني ألداء األعمال التي
كانت حكراً على اإلنسان عبر التاريخ ،فكيف
يمكن للمؤسَّ سات تحقيق نم ٍّو غير مسبوق
من خالل جمع البيانات وتحليلها وتطوير
الخوارزميَّات التي مكَّنت التطبيقات الحديثة
من التعرُّف إلى سلوكنا ومالمحنا وأحوالنا
المعيشيَّة والصحيَّة وخياراتنا الشخصيَّة؟
مكَّنت تقنيات الذكاء االصطناعي من تحقيق
نم ٍّو مذهل ،بتنويع أنشطتها وتوسيع نطاقاتها،
فتفاعلت مع مليارات المستخدمين وحقَّقت
أرباحاً فلكية ،وال تقتصر الميزات التنافسيَّة
لمؤسَّ سات الذكاء االصطناعي على ذلك ،بل

تعجز المؤسَّ سات القائمة على نماذج األعمال
التقليديَّة عن مجاراتها ،ما يُحتِّم عليها
التخلِّي عن استراتيجيَّاتها البالية والتكيُّف
بسرعة لمواكبة تقنيات الذكاء االصطناعي.
لقراءة الخالصة يرجى زيارة الرابط:
https://ddl.ae/book/3402916

ُ
شاقة في اإلدارة
ال َّر
الحكوم َّية
قارب نجاةٍ في عالم الكورونا
ُ

القائد يكسر القواعد

تحرَّر من القوالب القديمة ُ
وقد فريقك إلى آفاق جديدة

يرى كيفين كروز في كتابه «القائد
يكسر القواعد» ،أنَّه يمكننا إعادة النظر في
مواصفات ومقوِّمات القيادة الفعَّالة ،حيث
يستعرض بعض قوانين القيادة الشائعة ويُبيِّن
أوجه قصورها ،ويطرح البدائل الفعَّالة التي

يمكن اتِّباعها في العصر الرقمي .وقد
ظهرت مدرسة القيادة الموقفيَّة في سبعينيَّات
القرن العشرين ،وتوسَّ عت مؤسَّ سة «جالوب»
في استقصاءاتها ووظَّ فت نظريَّات علم النفس
اإليجابي في دراسة الجوانب اإليجابيَّة في
الشخصيَّة القياديَّة ،فكانت النتيجة نشر كتاب
«لكي تكون مديراً جديراً ،اكسر القواعد» في
عام  ،1999وقد غيَّر كثيراً في مفاهيم القيادة
اإلداريَّة السائدة .يمكنك أن تكون قائداً
شامالً ،ولكن ال تحاول أن تكون قائداً كامالً؛
فلك ِّل إنسان أخطاؤه ونقاط ضعفه.
لقراءة الخالصة يرجى زيارة الرابط:
https://ddl.ae/book/3402915
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في كتابهما «الرَّشاق ُة في اإلدارة
الحكوميَّة» يذكر صالح الحموري
ومحمد الملكاوي أن الرشاقة المؤسَّ سيَّة
تشير إلى قدرة المؤسَّ سة على التكيُّف
بسرعة مع التغيُّرات .تحتاج المنظَّ مات
إلى التغيير من التقليديَّة إلى الرشيقة،
وتحقيق التوازن ما بين السمات
الديناميكيَّة والمستقرَّة على السواء.
وتتمثل سمات المنظَّ مات الرشيقة في
ما يلي :لديها سمات هيكليَّة مستقرَّة
وقابلة للتطوُّر .تستطيع التكيُّف بسرعة
مع التحدِّيات والفرص الجديدة .قادرة
على تجميع الموارد بسرعة .تتحلَّى
بالقدرة على التصرُّف .تمنح موظَّ فيها
الصالحيات .تتحلَّى بدوافع قويَّة .تتمتَّع
بصحة مؤسَّ سية عالية .تظهر عالقة قويَّة
بين الصحَّ ة المؤسَّ سية وخلق القيمة.
لقراءة الخالصة يرجى زيارة الرابط:
https://ddl.ae/book/4001984
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صدر حديثًا

كتابات الرحالة حول مجتمع البدو في العراق والجزيرة العربية
ترصد هذه الدراسة جوانب من تاريخ مجتمع العراق والجزيرة العربية من خالل رؤية
الرحالة الغربيين ،الذين دوَّنوا مشاهداتهم ألكثر من خمسة قرون تبدأ من بواكير القرن
السادس عشر الميالدي ،وتمتد حتى منتصف القرن العشرين ،وال تقتصر أهميتها على
الجوانب الجغرافية والطبيعية فقط؛ بل تمتد لتغطي جوانب تاريخية وسياسية واجتماعية،
وفي القبائل وأنسابها ،وعاداتها وتقاليدها وقيمها ،وتوضح بعض الظواهر التاريخية
والجغرافية والطبيعية واالجتماعية واالقتصادية ،والتي يندر أن نعثر عليها في غيرها من
الكتابات ،والسيما الوثائق الرسمية .وقد نُشرت العديد من الدراسات ،التي تناولت كتابات
الرحالة من جوانب تحليلية ،وأحياناً نقدية ،ولكن الدراسات التي تستخرج من ثنايا سطورها
مادة تتعلق بموضوعات تاريخية أو اجتماعية أو اقتصادية ،وتحلِّل ما تضمنته من حقائق
تاريخية ،وتقارن بعضها ببعض ،وبمناطق ومجتمعات أخرى ،وبفترات تاريخية أخرى ،ما أمكن
ذلك ،من خالل منهج البحث التاريخي التحليلي المقارن ،ال تزال تفتقر لها المكتبة العربية.
يمكن طلب الكتاب عبر الرابطhttps://ddl.ae/book/4001669 :

الفرضة ...وحكايات أخرى
فــي لحظــات ،يتالشــى الحاضــر ،يغيــب فــي بــؤر خلفيــة ،ويطغــى الماضــي بــكل مخزونــه ،فأشــاهد
فيلمــاً وثائقيــاً ،يزخــر بصــور وحركــة ونبــض حيــاة .عديــدة هــي األســباب التــي تحفــزه وتســتدعيه
ـاض بعيــد ،ألعيشــه مــن جديــد ،وأراه بوضــوح؛
ليدهمنــي وينقلنــي مــن عالــم حاضــر أنــا أعيشــه ،إلــى مـ ٍ
ـاض ليــس كلــه بجميــل؛ بعضــه يجــدد األحــزان،
أعيــش تفاصيلــه ،وأتنقــل بيــن مشــاهده المختلفــة ..مـ ٍ
أحــاول جاهــداً أن أتغافــل عنــه ،وأتجــاوز حقيقتــه وأحداثــه؛ قــد أنجــح ،لكــن تبقــى تداعياتــه تســري فــي
كل خاليــا تفكيــري ،فيخيــم وقتهــا علــيَّ حــزن وينتابنــي كــدر .هــل هــو الحنيــن إلــى الماضــي مــا يدفعنــي
للعــودة إلــى تلــك المحطــات مــن حياتــي؟ ربمــا يطــول توقفــي فــي بعضهــا ،وإن كان عمرهــا لحظــات ،إال
أنهــا مشــعة وواضحــة؛ وأخــرى باهتــة ال تســترعي اهتمامــي ،فأتجاوزهــا مســرعاً.
يمكن طلب الكتاب عبر الرابطhttps://ddl.ae/book/4001870 :

ال للتعرق
«النادي الرياضي مكلف جداً ،ال أملك الوقت ،إنني ال أحب أن أتعرق»
هل تبدو هذه العبارات مألوفة؟ إن كنت قد تلفظت بمثل هذه األعذار من قبل ،فلن
تقدم لنفسك أي معروف؛ فالحقيقة هي أنك ال تحتاج إلى الكثير من الوقت والمال أو
أن تتعرض للتعرق إلحراز تقدم في طريقك لتحسين صحتك ولياقتك البدنية؛ في الواقع
يمكنك تحسين مظهرك وإحساسك بشكل جذري أثناء العمل ،واالهتمام باألطفال ،وحتى
القيام بأمور أخرى مثل استعدادك لهذا اليوم ،حيث إنك ال تحتاج حتى إلى أي معدات
رياضية فاخرة!
يمكن طلب الكتاب عبر الرابطhttps://ddl.ae/book/4001822 :
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رواية مليئة باألحاسيس عن أشخاص غدوا منسيين في هذا العالم

«مهاجرون حائرون» دموع المحرومين على منافذ الحدود
تعـــد روايـــة «مهاجـــرون حائـــرون» ،للكاتبـــة
ليـــزا كـــو ،والصـــادرة عـــن «قنديـــل للطباعـــة
والنش ــر والتوزي ــع ،واح ــدة م ــن الرواي ــات الرائع ــة
والمؤثــرة ،وقــد كتبــت بأســلوب يحــرك المشــاعر،
وهـــي تســـاعد القـــارئ علـــى أخـــذ فكـــرة وافيـــة
ومليئـــة باألحاســـيس عـــن أشـــخاص غـــدوا
منســـيين فـــي هـــذا العالـــم ...إنهـــم المهاجـــرون
الذيــن لــم يجــدوا مــأوى لهــم ،ولــم يتلــذذوا بعشــق
كلمـــة «وطـــن».
ليـــزا لـــم تنطلـــق مـــن روايتهـــا «مهاجـــرون
حائ ــرون» م ــن مح ــض الخي ــال ،وه ــذا م ــا يجع ــل
مــن الروايــة مصــدراً ثري ـاً مرتكــزاً علــى معلومــات
ومش ــاهدات عكف ــت عليه ــا الكاتب ــة لم ــدة س ــنوات
م ــن الزم ــن ،حت ــى خرج ــت للن ــور.
اعتم ــدت الكاتب ــة عل ــى ع ــدد م ــن المص ــادر
الت ــي أث ــرت م ــن خالله ــا روايته ــا ،وكان ــت بمنزل ــة
مســـتودعات توثيقيـــة لحكايـــات المهاجريـــن
الذي ــن هج ــروا أوطانه ــم بحثــاً ع ــن األم ــان والراح ــة
والهـــروب مـــن الفاقـــة والفقـــر والحرمـــان .كمقالـــة
«الم ــرض العقل ــي وإهم ــال الهج ــرة» المنش ــورة ف ــي
جري ــدة نيوي ــورك تايم ــز لع ــام  ،2009والت ــي كان ــت
بحســب الكاتبــة ،بمنزلــة الشــرارة التــي بهــا انطلقــت.
العديــد مــن المصــادر األخــرى أتاحــت إرشــادات
اس ــتعانت به ــا لي ــزا ف ــي نس ــج ه ــذه الرواي ــة ،منه ــا:
«غريـــب مـــن الداخـــل :كتابـــة حـــول التبنـــي بيـــن

االعتماد على الواقع جعل
الرواية مصدراً ثري ًا مرتكزاً على
المشاهدات والمعلومات التي
عكفت عليها الكاتبة
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األجنـــاس» ،و«فتـــاة المصنـــع» ،للكاتبـــة ليزلـــي ت.
تشـــانغ؛ و«تهريـــب الصينييـــن» لغـــوو ليـــن تشـــين؛
و«المغامـــرة الذهبيـــة»؛ أخرجـــه بيتـــر كـــون؛ وفيلـــم
«آخ ــر قط ــار للوط ــن» ،ال ــذي أخرج ــه ليكس ــن ف ــان؛
وفيل ــم «أحب ــك ي ــا أم ــي» ،لس ــتيفاني وان ــج بيري ــال،
وفيلـــم «الموقـــع اإللكترونـــي للمختطَ فيـــن بيـــن
األجنـــاس»؛ ومقـــاالت بقلـــم باتريـــك راديـــن كيـــف،
جينجـــر تومســـون ،وكاي تشـــانغ .حيـــث اســـتعانت
الكاتبــة بــرؤى خياليــة مــن المــواد المذكــورة ،فكانــت
مصـــادر مهمـــة فـــي معرفـــة دواخـــل وخبايـــا حيـــاة
المهاجري ــن ،لتخ ــرج الرواي ــة بالش ــكل ال ــذي أكس ــبها
أهميـــة لـــدى النقـــاد واألدبـــاء.
يمكن طلب الكتاب عبر الرابط:
https://ddl.ae/book/4001356
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قراءة في مؤشر المعرفة العالمي
يصدره برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

البحرين
الناتج المحلي اإلجمالي

38.574

مليار دوالر أمريكي

عدد السكان

1,701,583

دليل التنمية البشرية

0.838

تميز في التعليم التقني والتدريب المهني
حقَّقت مملكة البحرين أداء قوياً من حيث البنية
التحتية المعرفية ،حيث احتلت المرتبة  43بين 138
دولة في مؤشر المعرفة العالمي  ،2020والمرتبة 41
بين  56دولة ذات تنمية بشرية مرتفعة جداً ،وهي نفس
المرتبة التي حقَّقتها في العام  ،2019ضمن مؤشر
المعرفة العالمي الصادر عن برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.
وأظهر المؤشر أنَّ مملكة البحرين من الدول
ذات األداء القوي ،فقد كانت في المراكز العشرة
األولى ضمن المتغيرات والمحاور والمحاور الفرعية
للمؤشر ،وهي( :نسبة المعلمين ذوي الحد األدنى من
المؤهالت المطلوبة في مرحلة التعليم األساسي ،نسبة
المعلمين ذوي الحد األدنى من المؤهالت المطلوبة
في مرحلة التعليم الثانوي ،الطالب الملتحقون ببرامج
مهنية وتقنية ما بعد المرحلة الثانوية ،متوسط عدد

الطلبة لكل معلم في التعليم الثانوي المهني ،الباحثون
المتخصصون في التعليم العالي ،صفقات األعمال
المشتركة ،السكان الذين يتمتعون بتغطية شبكات
الهاتف المحمول ،نسبة مستخدمي اإلنترنت ،إجمالي
معدل الضريبة واالشتراك ،البطالة.
وأظهر المؤشر أنَّ مملكة البحرين تتمتع بنقاط قوة
نسبية داخل المملكة تتمثل في نسبة مستخدمي اإلنترنت،
وانخفاض مستوى البطالة ،وصفقات األعمال المشتركة/
التحالفات االستراتيجية ،والباحثين المتخصصين في
التعليم العالي ،وإجمالي معدل الضريبة واالشتراك.
كما أوضح المؤشر أن ثمة تحديات تواجه المملكة
في عدد األفالم الروائية الوطنية المنتجة ،واستهالك
الطاقة المتجددة ،وانبعاثات الغازات الدفيئة ،تصنيف
أفضل مجلة علمية في الدولة ،إضافة إلى عدد
الباحثين في قطاع مؤسسات األعمال.

المؤشرات الفرعية
التعليم
قبل الجامعي

البحث
والتطوير واالبتكار

52

المرتبة

92

القيمة

17.4
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التعليم التقني
والتدريب المهني

التعليم
العالي

المرتبة

50

المرتبة

29

المرتبة

54

القيمة

63.9

القيمة

59.8

القيمة

42.8

تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت
المرتبة

39

القيمة 65.1

االقتصاد

البيئات
التمكينية العامة

39

70

المرتبة

القيمة 51.1

المرتبة

القيمة 59.1

البحرين

50.9

مؤشر المعرفة
46.7
المتوسط العالمي

المرتبة العالمية 138/43

هنغاريا

كوستاريكا

البحرين

السعودية

شيلي

أوروغواي

41

42

43

44

45

46

البيئات التمكينية العامة

المرتبة

70

القيمة

59.1

السياسة والمؤسسات

المرتبة

75

القيمة

48.8

االقتصاد والمجتمع

المرتبة

59

القيمة

61.3

الصحة والبيئة

المرتبة

98

القيمة

66.5

التعليم قبل الجامعي

المرتبة

53

القيمة

63.9

رأس المال الفرعي

المرتبة

60

القيمة

60.8

البيئات التمكينية التعليمية

المرتبة

50

القيمة

68.6

التعليم التقني والتدريب المهني

المرتبة

29

القيمة

59.8

التكوين والتدريب المهني

المرتبة

15

القيمة

67.2

سمات سوق العمل

المرتبة

72

القيمة

48.7

التعليم العالي

المرتبة

54

القيمة

42.8

مدخالت التعليم العالي

المرتبة

67

القيمة

53.3

مخرجات التعليم العالي وجودته

المرتبة

50

القيمة

40.3

البحث والتطور واالبتكار

المرتبة

92

القيمة

17.4

البحث والتطور

المرتبة

108

القيمة

12.6

االبتكار في اإلنتاج

المرتبة

57

القيمة

24.9

االبتكار المجتمعي

المرتبة

74

القيمة

24.3

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

المرتبة

39

القيمة

65.1

مدخالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

المرتبة

40

القيمة

78.9

مخرجات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

المرتبة

38

القيمة

59.2

االقتصاد

المرتبة

39

القيمة

51.1

التنافسية المعرفية

المرتبة

41

القيمة

53.2

االنفتاح االقتصادي

المرتبة

39

القيمة

47.3

التمويل والقيمة المضافة

المرتبة

33

القيمة

50.6

www.mbrf.ae
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بين الفاضلة واألفضل
يُ َع ُّد أفالطون رائد العصر الذهبي للفلسفة اليونانية ،وهو الفيلسوف الذي حلم بإنشاء مدينة
مثالية تسود فيها الحكمة ويشرف على سكانها الفالسفة ،ويسود في أرجائها العدل والرخاء.
وانطالقاً من رؤيته الفلسفية يرى أفالطون أن الفالسفة بحكمتهم وقدراتهم العقلية وسعة آفاقهم
هم األقدر على تحقيق المثالية في العالم والرخاء للمجتمع.
أصبحت المدينة الفاضلة في أذهان الكثير من أهل عصرنا محض خيال فلسفي بائد،
وأضغاث أحالم نشأت في الفكر األفالطوني ،حتى إن كثيراً من مثقفي هذا الزمان عندما يبررون
اإلخفاقات الكثيرة التي منيت بها عدة أماكن في عالمنا يقولون :إننا ال نعيش في مدينة أفالطون
الفاضلة .لسنا بصدد الحديث عن تحليل فلسفة أفالطون ،ولكن بالنظر في جماليات المدينة
الفاضلة في هذا الفكر ،وبصرف النظر عن سلبياتها ،نجد أن المدينة الفاضلة ليست خياالً ال
يمكن تنفيذه على أرض الواقع ،إذ هي أفضل مكان للعيش ،يسود فيها الحكم الرشيد ،ويحيا
الناس على أرضها برخاء ونعمة ...يسودها التعاون بين أفرادها كافة ،بحيث تتكامل جهودهم
لخدمة مدينتهم.
أين الخيال في هذا؟! إن الذين يدعون أن المدينة المثالية الفاضلة هي
جمال بن حويرب
مسكونة في فكر أفالطون ،ولم يتهيب أحد على تأسيسها على األرض ال بد أن
المدير التنفيذي
يقوموا بزيارة دبي ،فالفكر السديد لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،أضاف إلى معايير المدينة
ال لتخطر على بال أفالطون ،فالعصر الحديث المتسارع يحتِّم
المثالية مقومات أخرى لم تكن أص ً
على صناع القرار والمسؤولين أن يبتكروا أفكاراً تصب في صالح مدنهم ،بحيث يحيا الناس فيها
بكل رخاء وسعادة وهناء ،ال تكدِّر صفوها أي منغصات.
تم وضع خطة دبي  2040للوصول إلى عدة أهداف واستجاب ًة للتطور الذي تشهده اإلمارة
في كافة المجاالت ،وهي خطة استراتيجية ت ّم وضعها لزيادة معايير السعادة والرفاه االقتصادي
واالجتماعي والبيئي في دبي ،ولجعل دبي مركزاً دولياً نابضاً من خالل تبنّي أفضل آليات
التخطيط الحضري الذكية والتصاميم الفعّالة ذات الكفاءة العالية .والهدف الذي وضعه صاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد نصب عينيه هو أن تكون دبي هي المدينة األفضل في العالم بحلول
العام .2040
ستكون دبي هي األفضل ،وسوف تتحقق المثالية التي يظن الكثيرون أنها أحالم على أرض
إمارة دبي :مدينة تطبَّق فيها أفضل الممارسات ومبادئ التطوير المستدام والتنافسية؛ مدينة
بشكل مثالي؛ مدينة تهتم باالقتصاد التنافسي
تهتم بمرافق البنية التحتية بكافة أقسامها وتستغلها ٍ
وتطوِّر مصادر الطاقة وتحافظ على البيئة ،بما يضفي السعادة على جميع سكانها دون تمييز.
خطة دبي  2040ستجعل من دانة الدنيا مدينة عالمية ال مثيل لها ،وسيتم ذلك من خالل
رؤية شاملة ومتكاملة تعزّز التنمية المستدامة إلمارة دبي وتنافسيتها العالمية في شتى المجاالت،
لتكون «المدينة الفاضلة األفضل».
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KnowTalks ﺳﻠﺴﻠــﺔ ﺣـﻮارات
Series 2021 اﻟﻤﻌﺮﻓـــﺔ

،ﺗﺴﺘﺄﻧﻒ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ

« ﺳﻠﺴﻠﺔ »ﺣﻮارات اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ،وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻧﻤﺎﺋﻲ
.2021  ﻣﺎرس31 اﻟﺘﻲ ُﺗﻌﻘﺪ اﻓﺘﺮاﺿﻴ ًﺎ اﻋﺘﺒﺎرا ً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ
The Mohammed bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation
and the United Nations Development Programme (UNDP),
resumes the “KnowTalks”
Series of webinars starting March 31, 2021.

.ُﺗﻤ َﻨﺢ ﻟﻠﺤﻀﻮر ﺷﻬﺎدات ﻣﺸﺎرﻛﺔ
Audience will receive Certiﬁcates of Participation.

Register for Free
www.knowledge4all.com

